
2 | 2018



3

Kaupat ja palvelutKaupat ja palvelut

MERIKARVIA Matkailupalvelut 2014 • 63

Kaupat ja palvelut

Eläinhoitola Pikuliina

”Löydät meidät myös Facebookista”

Eläinhoitola Pikuliina | 050 468 7557 | Niittyniementie 17, 29900 Merikarvia |
www.niittyniemi.fi

Lemmikkisi toinen koti 

70 71

Kansikuva
 Maine coon Satakissan näyttelyssä 2018

Kuvaaja: Tessa 

Hallitus 2018 ja toimihenkilöt .......... 4
Pääkirjoitus ......................................... 5
Hallituksen ystäväkirja ......................... 6
Eläinystävät Puuvillassa .................... 9
Kissojen yö ........................................ 12
Ulkomaan sertin metsästystä ............ 14
Satakissalaisten hassut kissakuvat... 18
Valmistuneet ........................................20
Satakissan sadat jutut ......................... 21
Sähköistä virikettä kissoille ...............22
Kissani kuoli – mitä sitten? .................24
Pieneläintuhkaamo .............................26
Kevätkokouksen pöytäkirja............28
Satakissan vuosikertomus ..............30
Satakissa tiedottaa ..........................34

Satakissa-jäsenlehti ilmestyy  
neljä kertaa vuodessa.

Paino:
Plusprint, Ulvila

Lehtimainokset:
* kokosivun mainos
   väritön 120 € / vuosi  
* ½ sivun mainos
   väritön 75 e / vuosi, 25 € / lehti 
* kokosivun mainos
   värillinen 160 € / vuosi, 40 € / lehti 
* ½ sivun värillinen mainos
  100 € / vuosi 
* ¼ sivun mainos 15 € / kerta
* Jäsenille 50 % alennus
ei-kaupallisista mainoksista 

Aineisto: satakissa.lehti@gmail.com
· Kaipaamme lehteen uusia juttuja ja kuvia. 
Kaikki pienetkin jutut ovat tervetulleita. 
· Tekstit sähköpostitse esim.  
doc-tiedostona, kuvat jpg-tiedostoina 
mahdollisimman suurella resoluutiolla 
(>300dpi) erillisinä tiedostoina (ei upotet-
tuna tekstitiedostoon). Huomaathan, että 
nettisivuilta otetut kuvat ovat usein pienen-
nettyjä, eivätkä välttämättä painokelpoisia. 
Suosimme siis itse otettuja kuvia.
· Ilmoitukset ensisijaisesti painokelpoisina 
pdf-tiedostoina, joihin on upotettu fontit.
- Lehden 3/18 deadline 19.8.2018

Sisältö    2 | 2018



4 5

Puheenjohtaja
Tuomo Ahlfors
satakissa.pj@gmail.com 

Varapuheenjohtaja, Koulutusvastaava, 
Myyntipöydät
Emilia Hakanen
satakissa.vp@gmail.com

Sihteeri, Omakissan pääkäyttäjä
Piia Anolin-Niemi
satakissa.sihteeri@gmail.com
puh. 050 374 0300

Rahastonhoitaja 
Nettisivujen mainosten laskutus 
Kasvattajajäsenten palvelumaksu
Marjo Klankki 
Kulmalantie 4, 28130 Pori 
puh. 044 541 0071
satakissa.rahat@gmail.com

Sponsoriasiat ja mainokset
Mari Nokelainen
satakissa.sponsorit@gmail.com

Arpajaisvastaava
Pia Vainionpää
piakrista.vainionpaa@gmail.com

Ulkomaan näyttelyilmoittautumiset 
Tuomariemäntä
Jonna Sivonen
judges.satakissa@gmail.com

Hyvinvointivastaava, Vuoden kissat
Sari Valtanen
sari.valtanen1@gmail.com

Kasvattajien mentorointi  
pentuasioissa
Elina Peltonen
halden.coon@dnainternet.net

satakissa.hallitus@gmail.com

TOIMIHENKILÖT
HALLITUKSEN

ULKOPUOLELTA

Satakissa-lehden toimituskunta
satakissa.lehti@gmail.com
Tuomo Ahlfors (päätoimittaja)
Elina Peltonen
Elli-Mari Ahola (taittaja)
Riikka Virtanen
Pia Vainionpää

HALLITUS 2018   
Pääkirjoitus

T  ätä pääkirjoitusta kirjoittaessani ulkona 
on kevään ensimmäiset helteet ja aurinko 
muutenkin lämmittää ympäröivää luontoa. 

Kaikesta huomaa, että vuotta on edetty paljon ja 
Satakissan toimintavuosi on täydessä tohinassaan. 
Itsestäni tuntuu, että meillä on jatkuvasti jotain ta-
pahtumaa ja tehtävää. Kutsunkin kaikkia innokkaita 
satakissalaisia mukaan. Seuratkaa menokalenteria 
ja itseäsi kiinnostavan tapahtuman tullessa, niin 
rohkeasti ilmoa kehiin.

Kuluvan vuoden aikana on ollut myös mielen-
kiintoista seurata Satakissan kasvua. Numerot ker-
tovat paljon erilaisia asioita ja tilastoihmiset voivat 
tulkita niitä monin eri tavoin. Somessa Satakissan 
tykkäämismäärät ovat hyvässä kasvussa ja tämä 
kertoo selkeästi siitä, että tunnettavuuttamme 
on saatu nostettua. Toimintamme kiinnostaa ja 

meidän logoamme tunnistetaan. Heitänkin täs-
sä myös toisen porkkanan jäsenistön suuntaan. 
Kertokaa Satakissasta ystävillenne ja mainostakaa 
yhdistystämme. Esimerkiksi aloittelevalle kissa-
harrastajalle on hyvä kertoa Satakissasta ja ohjata 
yhdistyksen pariin.

Kuten jo aikaisemmin kirjoitin, ollaan jo pitkällä 
vuodessa ja kesän kynnyksellä. Aina on hyvä muis-
tutella pitämään huolta kissoista ja heräävästä 
luonnosta. Ei oteta turhaan kesäkissaa, vaan muis-
tetaan, että kissa on pitkäaikäinen eläin joka vaatii 
huolta ja hellyyttä. Lisäksi pidetään huoli, ettei 
lemmikkimme haavoita luonnon omaa heräämistä 
ja pesimiskausien alkamista.

Tuomo Ahlfors

KALENTERI: 
•	 pe 15.6. Satakissan Grillijuhlat 

Leineperissä klo 16 alkaen
•	 Huom! 15.7. ei jäseniltaa. Sen jäl-

keen jäsenillat jatkuvat normaa-
listi – seuraa Satakissan sähköisiä 
kanavia eli sosiaalisen median 
sivuja ja kotisivuja.

•	 15.8. jäsenilta, jossa lemmikkita-
pahtuman suunnittelua

•	 1.9. Nuori Pori harrastaa
•	 7.10. lemmikkitapahtuma

GRILLIJUHLAT 
LEINEPERISSÄ 
pe 15.6.2018 

klo.16.00 alkaen

Leineperin Ruukin kyläsaunalla, 
perinteiseen tapaan nyyttikestien merkeissä. 

Monenlaisia herkkuja tarjolla,  
saunomista, uimista ja seurustelua. Pöytä katettuna, 

sauna ja grilli lämpimänä myöhään yöhön.

Ilmoitathan tulostasi ja tuomisistasi 
to 14.6.18 mennessä osoitteeseen: 

satakissa.ilmo@gmail.comm
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Nimi Tuomo Ahlfors

1Viime syksystä lähtien olen toiminut Sa-
takissan puheenjohtajana ihmetellen 
toiminnan moninaisuutta. Toimin myös 

yhdistyksen webmasterina ja virittelen itsekseni 
kaikenlaista tietoteknistä virittelyä.

2 Minulla on kotona neljä kissaa, joista kolme 
on maine cooneja, Wiki, Zizel ja Öde. Neljäs 
kissoista on lauman vanhus ja opiskeluai-

kainen lukukaveri, kotikissa, joka tottelee nimeä 
Leidi. Lauma on energinen sekoitus voimaa ja vil-
leyttä, mutta niin mukavia kodin vartijoita.

3 Kissana olisin hiljainen, omissa oloissa ole-
va tarkkailja. Kaikki ympärilläni olevat asiat 
kiinnostaisivat ja jokaisen pienenkin leluksi 

luokiteltavan esineen 
kanssa tulisi leikkiä. 
Päivät köllötteli-
sin ja nukkui-
sin, sekä kat-
soisin scifiä, 
jossa kilt-
r a t h i - av a -
ruusk iss at 
valloittavat 
av a r u u t t a . 
Öisin, kun 
kaikki hiljene-
vät ympärillä, 
omistaisin maail-
man.

Nimi Sari Valtanen

1 Hallituksen jäsen ja talkoolainen aina kun 
vaan ehdin. 

2 Kotona meillä on kuusivuotias abymix 
joka on lauman kuningatar. Sitten löytyy 
myös kolme mustahopeaa burmillapoi-

kaa, joiden kanssa harrastelen näyttelyitä.

3 Kissana olisin varmaan tavallinen maa-
tiainen.

Nimi Piia Anolin-Niemi

1 Olen toiminut muutaman vuoden sihtee-
rinä.

2 Kotona minulla on viisi siperiankissaa ja 
pojan luo olen majoittanut yhden Siperia-
kissan. Kasvatan siis Siperiankissoja. Touko-

kuun viimeisenä päivänä syntyi viisi siperiankissan 
pentua. Tämä oli minun toinen pentueeni.

3 Luultavasti olisin punainen ja muistuttaisin 
muutenkin Karvista.

Nimi Elina Peltonen

1 T y k k ä ä n 
järjes-
tellä 

jäsenille 
kaikkea 
yhteistä 
tekemis-
tä mm. 
k issaesit- 
telyitä lem- 
mikkiliikkeisiin, 
j ä s e n i l t o j a ,  
kirmausporukoita, grillijuhlien ruokapuolta.  
Innostun helposti kaikenlaisesta yhdessä teke-
misestä, että minuun vaan yhteyttä,jos jäsene-
nä toivot jotain uuttaa toimintaa. Tapahtumis-
sa tutustuu helposti toisiin kissan omistajiin 
ja jos esim. fb:n kautta huomaan, että voin 
auttaa jossain kissa-asiassa, tarjoankin roh-
keasti apua erilaisissa kissoihin tai kissayhdis-
tykseen liittyvissä kysymyksissä. Tänä vuonna 
ehdotin,että hallitus kokeilee jäseniltoja, joka 
kuukauden 15 päivä, jotta jäsenet sitä kautta 
saisivat mahdollisuuden verkostoitua. Alku-
vuoden perusteella näyttää, että ihmiset kes-
kustelevat vain fb:n kautta eikä face to face, 
mikä on minusta ihan pirskatin ikävä homma. 
Siihen toivoisin jäsenistön suunnalta aktiivista 
muutosta. 

2 Kasvatan Halden nimellä maine coon 
kissoja, ja kotona on viisi tyttöä, iäl-
tään 2–13 vuotta 

3  Olisin tietenkin maine coon -kissan 
pentu. Herkuttelisin kanansuikaleilla, 
potkisin hulluna kissanminttuleluja ja 

välillä tietenkin vaanisin muita isompia ja pie-
nempiä kissakavereita sekä nukkuisin pitkiä 
päiväunia.

Nimi Emilia Hakanen

1Olen varapu-
heenjohta-
ja ja kova 

talkoolainen.

2 Kotona 
on neljä 
ragdollia.

3Olisin paksu 
ja karvainen ja 
luonteeltani omapäinen ja arvonsa 

tunteva kuningatar kissa jolla olisi palvelijoita.

Hallituksen ystäväkirja Kysymykset:
1. Mitä puuhastelet satakissassa?
2. Mitä kissoja omistat tai kasvatat?
3- Jos olisit kissa, minkälainen kissa olisit?
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Nimi Mari Nokelainen

1 Toimin yhdistyksen mainos- ja sponsorivas-
taavana. Käytännössä olen siis yhteydessä 
yhteistyökumppaneihin ja tarjoan heille 

mahdollisuutta mainostaa erilaisissa Satakissan 
tapahtumissa ja jäsenlehdessä. Mainos- ja spon-
sorituloilla rahoitamme yhdistyksen toimintaa. 
Osallistun aktiivisesti hallituksen kokouksiin ja jä-
seniltoihin, sekä auttelen isompien tapahtumien 
talkootöissä.

2 Kotona köllöttelee 2 Maine Coonia, joilla on 
välillä niin kovat bileet, että matotkin me-
nevät ruttuun!

3 Olisin rauhallinen ja ehkä hieman laiska 
ja ahne kattimatikainen. Erityisharrastuk-
sena olisi kiipeily: mitä mahdottomampi 

paikka, sitä houkuttelevampi! Joskus pistäisin hu-

linaksi ja kämppä 
olisi tämän 
jälkeen kuin 
r ä j ä h d y k -
sen jäljiltä. 
Yksin en 
v i iht y is i , 
tulisi itku. 
Tarpeek-
si kun 
m i n u a 
ärsyttäisi, 
näyttäisin 
k y n t e n i . 
Lepytykset 
vas t aanot-
taisin ehdot-
tomasti maha-
rapsuina.

Nimi Jonna Sivonen

1Toimin Satakissan tuomariemäntänä ja 
tulevassa näyttelyssämme näyttely-
päällikkönä. Tykkään kehittää ja 

suunnitella kaikkea uutta ja ihmeel-
listä. Näyttelyt ovat kissamaailmassa 
intohimoni ja tarkoitukseni onkin 
päästä aloittamaan tuomariopinnot 
ensi vuonna. Vastaan myös Satakis-
san jäsenten ulkomaan näyttelyil-
moittautumisista.

2Kasvatan itämaisia lyhytkarvo-
ja ja siamilaisia FI*BlackDevil’s-
kasvattajanimellä. Lisäksi omistan 

tavallisia maatiaiskissoja, jotka ovat mieles-
täni kissojen kuninkaita. 

3 Kissana oli-
sin todella 
reviiritietoi-

nen, omanarvon 
tunteva ja omil-
lani toimeen 
tuleva Puss In 
Boots .

Eläinystävät  
Puuvillassa
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Kun miettii kauppakeskus Puuvillaa, ensiksi 
tulee mieleen monet erilaiset liikkeet, ruo-
kapaikat ja ihmishälinän. Lauantaina 14. 

huhtikuuta Puuvillan käytävillä kuitenkin törmäsi 
tuttujen lisäksi myös monenlaisiin eläimiin.

Satakissa kutsuttiin mukaan Puuvillan eläinys-
tävät-tapahtumaan. Tapahtuma oli Puuvillan en-
simmäinen eläinaiheinen tapahtuma ja oli meillä 
oli kunnia olla mukana järjestelyissä. Tapahtuman 
tarkoituksena oli esitellä erilaisia eläimiä, sekä ker-
toa harrastuksista eläimien kanssa. Tapahtumalava 
oli jatkuvasti käytössä, kun erilaiset eläinharrasta-
jat pääsivät kertomaan eläimistä ja harrastuksista. 
Hienosti Satakissa oli tapahtumalavan esimmäinen 
esiintyjä ja omalla tavallaan aloitimme tapahtuman 
tuomalla lämminhenkisen tervetulotoivotuksen 
tutustumaan kissoihin ja muihinkin eläimiin.

Eläinystävät tapahtuma järjestettiin Puuvillan ta-
pahtuma-aukiolla. Paikalle oli tullut kissojen lisäksi 
myös poneja, alpakoita, pupuja, koiria, käärmeitä 
ja papukaija. Oli mielenkiintoinen kokemus nähdä 
miten ponit saapuivat kauppakeskuksen ulko-ovis-
ta. Kissat saivat omalle arvovallalleen sopivan pai-
kan olemalla koko tapahtuman keskiössä. Kissat he-
rättivätkin todella paljon mielenkiintoa ja keräsivät 
jatkuvasti ihmisiä häkkien ympärille. Puuvillamai-
seen tapaan ihmisiä oli liikenteessä todella paljon ja 
paikalla olevat satakissalaiset olivatkin päivän päät-
teeksi puhuneet itsensä väsyksiin. Kissoja olimme 
saaneet paikalle 8, useista eri roduista. Paikkana 
ostoskeskus oli mielenkiintoinen ja kissoille todella 
erikoinen. Tilan äänet ja hajut olivat varmasti kisso-
jen aisteille jotain aivan käsittämätöntä. Mukana 
olleita satakissalaisia kiitänkin täydestä sydämestä.

Järjestelyiltään tapahtuma oli kokonaisuudessa 
viimeistelty ja kokemuksellinen. Järjestelyistä vas-
tannut Succee-yritys hoiti työnsä niin erinomaisesti, 
että kaikki asiat sujuivat kuin rasvattu. Tapahtumalle 
on jo suunnitteilla jatkoa ensi vuodelle ja lähdemme 
mielelämme mukaan. Kiinnostuksen herätessä roh-
kaisen jokaista halukasta osallistumaan.

TEKSTI TUOMO AHLFORS
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Hiihtolomaviikko. Tänä vuonna talvi oli pitkäs-
tä aikaa niin kuin oikea talvi. Pakkasta ja lunta. 
Hiihtolomaviikkona, joka mm. Satakunnassa on 
viikolla 8, oli maa lumen päällystämä ja pientä 
pakkasta piti jatkuvasti. Satakuntalaisessa kun-
nassa, Merikarvialla, vietetään hiihtolomaviikolla 
”The Monoviikkoa”, jossa on kuntaan järjestetty 
runsaasti erilaista toimintaa. Satakissa kutsut-
tiin myös mukaan järjestelyihin ja saimme jär-
jestettäväksi kissojen esittelytilaisuuden, joka 
nimettiin ytimekkäästi Kissojen yöksi. Nimessä 
mainitaan yö jo pelkästään siksi, että tapahtuma 
järjestettiin myöhäisenä iltana ja se jatkui myö-
hään yön pimeyteen.

Kissojen yö järjestettiin perjantaina 23.2.2018 
Merikarvialla. Tapahtuman suunnittelu alkoi hy-
vissä ajoin talven alkuvaiheilla. Alunperin meille 
ilmoitettiin paikaksi Merikarvian ampumarata. 
Tilaa meillä kyseisessä paikassa olisi ollut paljon, 
mutta suunnitelmien kehittyessä paikka vaihdet-
tiin lopulta vapaa-ajankeskus Rysään, joka pitää 
sisällään mm. liikuntasaleja ja uimahallin.

Satakissalaiset saivat käyttöönsä kolmasosan 
liikuntasalista. Tila oli meille todella hyvän kokoi-

nen ja helposti järjesteltävissä näyttelyyn sopi-
vaksi. Järjestelyihin osallistui meidän satakissalais-
ten lisäksi myös Satakunnan eläinsuojeluyhdistys. 
Tarjosimme tiloja myös kahdelle myyjälle, joiden 
valikoimasta löytyi käsinmaalattuja käsilaukkuja ja 
erilaisia kissatuotteita. Tilaisuus oli pohjimmiltaan 
selkeästi kohdennettu lapsille ja tapahtumassa 
järjestettiinkin piirustuskisa, sekä pieni pelinurk-
kaus, jossa lapset saivat pelata Wii-konsolilla. Pii-
rustuskisaan osallistui runsaasti lapsia ja parhaim-
mat mestaritailijat palkittiin pokaalein.

Kissojen yö
Kissojen yö alkoi illalla klo 1X. Tapahtumaa oli mai-

nostettu laajasti Merikarvian paikallisissa julkaisuissa 
ja kiinnostus oli iso. Ensimmäiset vieraat tulivat pai-
kalle jo ennen virallista aloitusta. Ihmisvirta Rysään 
oli jatkuvaa ja saimme hienosti jakaa kissatietoutta. 
Lopulliset laskelmat vierailijoiden määrästä antoivat 
luvuksi yli 200 vierasta. Kissoja saatiin paikalle 13 
useista eri roduista. Eksoottiset ja omalaatuiset kissat 
saivat mielenkiinnon heräämään kaikissa vieraissa.

Tapahtuma eteni nopeasti ja ilta vaihtui yöksi. 
Lapsissa alkoi pikkuhiljaa näkymään väsymystä ja 
tapahtuman viimeisellä tunnilla ihmisvirta väheni 
hiljakseen. Tilojen siivoamiset ja järjestelyt pääs-
tiin aloittamaan ajoissa ja iloiset järjestäjät pääsi-
vät viikonlopun viettoon yön pimeyteen.

Lopulliseksi fiilikseksi Kissojen yö jätti hienon 
tunnelman kaikkien osallistujien kesken. Mukana 
olleet satakissalaiset saivat hienosti kasaan vaikut-
tavan tapahtuman. Lisäksi suurta kiitosta on hyvä 
suunnata Satakunnan eläinsuojeluyhdistystä koh-
taan, koska heidän panoksensa sai tapahtumaan 
lisää sisältöä. Ensi vuonna uudelleen!

TEKSTI TUOMO AHLFORS

Yksi piirustuskisan voittajista.
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Aika usealla kissalla näyttelyura loppuu niin kut-
suttuun "sertijumiin". Aikuinen kissa voi saada 
kotimaassa viisi sertifikaattia, ja sen jälkeen sen pi-
täisi saada ulkomainen serti kansainvälisen tittelin 
saavuttaakseen ja edetäkseen seuraavaan näyt-
telyluokkaan. Suosituimmat ulkomaannäyttelyt 
suomalaisten kissaihmisten keskuudessa ovat 
Tallinnassa järjestettävät kissanäyttelyt, mutta on 
myös toinen helppo rajanaapuri: Ruotsi!

Lista Ruotsissa järjestettävistä näyttelyistä löy-
tyy internet-osoitteesta http://www.sverak.se/
klubbmedlem/utstallning/ . Ruotsin näyttelyihin 
ilmoittaudutaan Kissaliiton nettisivuilta löytyvällä 
ulkomaannäyttelyilmoittautumislomakkeella. Se 
toimitetaan täytettynä oman kissayhdistyksen ul-
komaannäyttely-yhdyshenkilölle joko paperisena 
tai sähköpostilla, ja hän vahvistaa kissan omista-
jan jäsenyyden ja välittää ilmoittautumisen eteen-
päin näyttelyn järjestävälle yhdistykselle. Ruotsin 
näyttelyt poikkeavat Tallinnan näyttelyistä siinä, 
että näyttelymaksu maksetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä ruotsalaisen yhdistyksen pankkitilille. 
Ruotsalaiset näyttelysihteerit osaavat myös eng-
lantia, eli yhteydenottoa englanniksi ei tarvitse 
arkailla, jos oma ruotsinkielentaito on vähän ruos-
teessa.

Edullisin ja helpoin tapa matkustaa Tukhol-
maan kissan kanssa on laiva. Me päädyimme 
Viking Lineen, koska se on Tukholmassa Tal-
link-Siljaa aikaisemmin aamulla, jotta varmasti 
ehtisimme perille ennen eläinlääkärintarkas-
tuksen loppumista. Tukholman näyttelyitä ei 
juurikaan järjestetä keskustassa, vaan Tukhol-
man esikaupunkialueilla ja ympäristöpaikka-
kunnilla. Porukalla matkustettaessa helpointa 
on napata satamasta tilataksi, sillä jaettuna 
kustannukset jäävät junalippujen hintatasolle. 

Saimme neuvon kysyä aina etukäteen arvi-
ota taksimatkan kustannuksesta, sillä Ruot-
sissa taksitoiminta on vapautettu kilpailulle, 
ja joukossa on myös "epäreilumpia yrittäjiä". 
Tällä kertaa näyttely järjestettiin Solvallassa, 
jonne Viking Linen terminaalista oli matkaa 
Google mapsin mukaan 24 minuuttia, 14 tai 
19 kilometriä reittivalinnasta riippuen. Neljältä 
ihmiseltä ja neljältä kissalta edestakaiset taksi-
matkat maksoivat yhteensä 29 euroa henkilöä 
kohti. Vinkkinä kimppataksilla matkustaville: 
sopikaa, että yksi henkilö maksaa kaikki taksi-
matkat pankki- tai luottokortillaan ja veloittaa 
muilta osuudet jälkikäteen, kun näkee verkko-
pankistaan paljonko matkoista on veloitettu 
euroissa. Tällöin Ruotsin kruunuja reissussa 
tarvitsee oikeastaan vain näyttelyluettelon os-
tamiseen, kahvioon ja mahdollisiin heräteos-
toksiin myyntipöydissä (tosin isommissa niistä 
käy myös kortti).

Laivamatkaa varatessa pitää mainita, että mat-
kustaa kissan kanssa. Laivayhtiöiden nettisivuilla 
lemmikkivalinta löytyy lisävalikosta. Lemmikistä 
veloitetaan lisämaksu, jonka tarpeellisuus tuli 

koettua paluumatkalla, kun Saara-kissa astui mat-
kahiekkalaatikkonsa reunalle varomattomasti ja 
kumosi hiekat kokolattiamatolle  Onneksi hytti-
siivooja ei ollut kiukkuinen, kun kävin aamulla ra-
portoimassa ongelmasta: päinvastoin kiitteli, kun 
ilmoitin imurointitarpeesta hyvissä ajoin. Hyttejä 
on monen hintaisia: meidänkin seurueessa yksi 
kissa tarvitsi parisängyllisen hytin, koska eivät 
mahdu omistajansa kanssa yhdelle tyynylle, ja 
pari matkusti piccolo-hytissä pitäen reissun kus-
tannukset kurissa.

Ruotsalainen kissanäyttely on hyvin samanlai-
nen kuin suomalainen. Pieniä eroja löytyy, mm. 
aamulla ovella katsotaan ensin rokotukset ja 
vasta sitten ohjataan eläinlääkärintarkastukseen. 
Ilmoittautumispöydästä saa kissan numeron ku-
ten meilläkin, ja sitten siirrytään verhoilemaan 
näyttelyhäkkiä. Ruotsalaiset eivät juurikaan käy-
tä omia kevythäkkejä, ja niiden käyttämisestä 

pitääkin sopia yhdistyksen kanssa etukäteen. 
Ruotsalainen näyttelyhäkki on meidän häkke-
jämme suurempi, eli varsinkaan pussiksi ommel-
lut suomalaiset näyttelyverhot eivät toimi Ruot-
sissa. Häkin koko kannattaa varmistaa näyttelyn 
järjestäjältä etukäteen. Arvostelut ja tp-valinnat 
sujuvat ihan niin kuin Suomessakin. Mikäli kissal-
lasi on mahdollisuus valmistua titteliin, ota mu-
kaasi alkuperäiset arvostelusetelit ko. luokasta. 
Ne helpottavat asian selittämistä sihteeristössä, 
ja jotkut jopa vaativat ne nähtäväksi, jos kissa 
osallistuu näyttelyyn myös seuraavana päivänä 
uudessa luokassa. 

Ruotsalaiset näyttelyt ovat ilmapiiriltään suo-
malaisia rennompia ja ”kotikutoisempia”. Sihtee-
ristössä ja ruusukepöydän takana riittää hääräili-
jöitä, harrastajia, ja jos heillä ei olekaan Suomessa 
totuttua "ammattimaista otetta näyttelyjärjeste-
lyihin", eivätpä he oleta sitä löytyvän pöydän toi-

Ulkomaansertin metsästystä  
Tukholmassa

Paneelissa assistentit vaihdettiin omistajiin 
ennen voittajan julistamista!

Ruortsinserteistä tyytyväiset reissulaiset: kaarinalainen Eeva-Maija Sandrström ja SC LV*Silky 
Majesty Uulas (lila burma), turkulainen Marja Kullberg ja PR Oliivian Charlie Brown (ruskea burma, 
edellisen tyttärenpoika), sekä porilaiset Niina Kauraoja ja IC Ninelli’s Öökuninganna (lila burma) 
sekä Merja Landgren ja IP Harebell Aramis (creme burma, edellisen isoisä). Kaikkien mielestä 
parasta näissä reissuissa on hyvä seura!
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seltakaan puolelta, vaan tyhmiinkin kysymyksiin 
selvitetään aina vastaus ystävällisesti.

Uutta meille oli omistajien kutsuminen panee-
liin, kun tuomarit olivat antaneet äänensä. Omistaja 
itse pitelee kissaa, kun kuuluttaja kertoo mikä kissa 
on saanut kenenkin tuomarin äänen, ja kissa kuu-
luu nostaa ylös kun sen numero sanotaan. No, tällä 
reissulla ei päästy pokaaleita pokkaamaan, mutta 
isoisät olivat sentään Tuomarin Parhaita molem-
mat, ja ruotsinsertit lisättiin kaikkien listaan.

Paluumatkalla juhlistimme Supreme Champi-
on-tittelin saavuttanutta Uulasta kuohujuomin ja 
nautimme oikein kunnon ateriat á la carte -ravin-
tolassa. Väsynyt, mutta tyytyväinen seurueemme 
ei jaksanut nytkään hillua yökerhoissa, vaan pai-
neli hytteihinsä paikkaamaan edellisen yön jättä-
mää univelkataakkaa – huomenna olisi taas aikai-
nen nousu laivan saapuessa kotisatamaan.

Loppukaneettina sanottakoon, että tällainen 
yhden päivän Tukholman näyttelyreissu on help-
po, mutta väsyttävä rykäisy. Aamut ovat aikaisia, 
eikä illalla kuitenkaan malta mennä ajoissa nuk-
kumaan. Taksia käyttämällä ei tarvitse varautua 
sääolosuhteisiin, ja mukana joutuu kantamaan 
pääasiassa vain näyttelykamppeet ja kissanhiek-
kaa ja -ruokaa. Hintaa ulkomaansertille kertyy 
jonkun verran enemmän kuin kotimaansertille, 
mutta sekin johtuu pääasiassa vähän paremmin 
syömisestä ja tuliaisostoksista.

TEKSTI NIINA KAURAOJA 

Kaikista Ruotsiin matkustavista eläi-
mistä on tehtävä etukäteisilmoitus 
Ruotsin tullille. Tämä uudistus tuli 
voimaan huhtikuussa 2017. Ilmoituk-
sen voi tehdä todella helposti netissä, 
osoitteessa www.tullverket.se ja siellä 
"Resa med djur". Ensimmäisessä vai-
heessa sivulle syötetään vain sähköpos-
tiosoite, johon sitten tulee linkki, jolla 
varsinainen ilmoitus tehdään (valikosta 
voi valita jopa suomen kielen!). Tarvitset 
ilmoituksen tekemiseen Ruotsiin vietä-
vän eläimen passin, sillä ilmoituksessa 
kysytään mm. passin numero.

Kun matkustetaan eläimen kanssa EU:n 
sisällä, maan rajaa ylitettäessä eläimel-
lä pitää olla EU-passi, jossa merkinnät 
- mikrosirusta (tai ennen 3.7.2011 
laitetusta tunnistustatuoinnista)  
- voimassa olevasta rabiesrokotuksesta 
(annettu vähintään 21 vrk ennen matkaa). 
Ekinokokkimadotusta ei enää vaadita 
kissoilta.

Muistettavaa

Päiväreissulle ei tarvitse pakata 
paljon mukaan. Kissa joutuu 
olemaan kuljetuslaatikossaan 
niin lyhyitä aikoja kerrallaan, että 
pienempi boksikin riittää.

Iloisia uutisia kissanomistajille 
PureLife for cat’s saapuu valikoimiin kesäkuussa.  

LUONNOLLISUUS 
• Runsaasti luonnollisia ravintoaineiden lähteitä (hedelmät ja vihannekset, aloe 

vera, pellavansiemenet, omenakuidut, meren aktiiviset ainesosat, kalaöljy) 
• Monipuoliset eläinproteiinien lähteet (kala ja liha), jolla on korkea 

ravitsemuksellinen laatu  
• Ei väriaineita , GMO-vapaat kasviperäiset raaka-aineet
• Sisältää luonnollisia antioksidantteja 

HYVINVOINTI 
• Helposti sulavat ainesosat ja frukto-oligosakkaridit (probiootit) takaavat 

ruoansulatuskanavan hyvinvoinnin joka päivä 
• Hedelmien ja vihannesten huomattava monipuolisuus antaa kissallesi 

luonnollisia ravintoaineita, jotka ovat  immuunijärjestelmälle ja  
hyvinvoinnille välttämättömiä (antioksidantit, kuidut, vitamiinit ...)

• Aloe vera tunnetusti ylläpitää ja huoltaa kissasi ruuansulatuskanavan 
toimintaa.  

• Omega 3 ja 6 välttämättömät rasvahapot, aminohapot ja biopeptidit 
varmistavat terveen ihon ja silkkisen turkin (Meren aktiiviset 
ainesosat, kalaöljy, pellavansiemenet)  

• Mineraalien tasapaino varmistaa jokapäiväisen virtsateiden 
hyvinvoinnin,  Yucca vähentää hajuja

 www.tassucat.com

0%
GLUTEN

0%
CÉRÉALE

85%
DES PROTÉINES  

SONT  D’ORIGINE ANIMALE

MATIÈRES PREMIÈRES VÉGÉTALES 
NON OGM 

SANS COLORANT  
CONTIENT DES ANTIOXYDANTS NATURELSMADE IN FRANCE
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hassut  
kissakuvat

:n

Pyysimme kesän kunniaksi Satakissan jäse-
niä lähettämään meille hassuja kuvia kisso-
jensa touhuista. Tässä lopputuloksena katta-
us hassuja kissakuvia!
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Valmistuneet
Voit lähettää valmistuneen 
kissasi kuvan sekä tiedot 
(kissan virallinen nimi,  
EMS-koodi, uusi titteli,  
valmistumisnäyttelyn 
paikka ja aika, omistaja, 
kasvattaja sekä valokuvaaja) 
osoitteeseen:  
satakissa.lehti@gmail.com

IC Debals Michigan 
(ALC ns 09 21 33)  

valmistui 19.5.2018 
Latviassa

International  
Championiksi

Omistaja: Tuula Setälä
Kasvattaja: Anna-Maija 

Puro
Kuva: Tessa

I 
C

Kissaihmiset ja kissaharrastajat ovat yleisesti 
tunnettuja siitä, että he ovat hyvin innois-
saan ja mielissään kertomassa omista lemmi-
keistään. Kertomuksia kuulee niin leikeistä, 
metkuista ja tavoista joita kissat tekevät vä-
rittäessään kotien arkea. Jokainen kissa on 
yksilö, jonka tekemisiä on hauska seurata. 

Joskus on hauska kuunnella toisten kissaih-
misten kokemuksia kissoista ja todeta, että 
noinhan meidänkin kissa puuhastelee.

Tämä juttusarja on luonteeltaan tekstari-
palstamainen, jossa te satakissalaiset kerrotte 
lyhyissä teksteissä kokemuksia ja tapauksia.

Tämän numeron aihe on:

Satakissan sadat jutut

Kissojen hassut tavat!
Katoavat pillit
Meidän kissallamme on outo 
mielenkiinto pillejä kohtaan. 
Pöydälle jätetyt pillit katoavat 
takuuvarmasti. Muutaman 
kerran keittiön laatikostokin 
on löytynyt avattuna ja pilli 
tai pari kadonnut. Hauskinta 
oli, kun pöydälle jätetty ham-
purilaisaterian juomasta va-
rastettiin pilli suoraan kupista 
ja ylpeänä juostiin pöydänalle 
piiloon leikkimään.

Pöydän valtaajat
Minulla on sellainen työ, että en 
kotona ehdi usein olla kuin myö-
häisellä iltasella. Kissani on kuiten-
kin kiintynyt minuun eikä millään 
päästäisi minua silmistään. Esi-
merkiksi kun kotona istun työ-
tuoliini, tulee kissa aina istumaan 
pöydälle ja tuijottaa minua her-
keämättä. Ja hetken päästä alkaa 
läpsyttely, eli kissa läpsäyttelee 
tassullaan poskelleni. Kolme-neljä 
läpsäystä tulee pehmeästi, viides 
tulee jo kynsien kanssa.

Ylipuhdaskissa tai  
tunneli Kiinaan
Kissojen puhtausihanteet ovat 
joskus mielenkiintoisia. Kissa 
peitellä pitää, ruokaa tai jätök-
siä, joskus joopa pakkomiel-
teisesti. Meillä vessakäynnit 
päättyvät aina usean minuutin 
mittaiseen kaivuuepisodiin. Kai-
vataan hiekkaa, kopin kattoa, 

kopin edestä, seinät läheltä ves-
saa.. Koskahan tunneli Kiinaan 
on valmis?

Pussinnuolija 
Kissallamme on outo tapa, 
johon kuuluu muovipussien 
nuoleminen. Pussi saa olla uusi 
tai käytetty, mutta muovipus-
sia nuoleskellaan. Hassua!

Kun istuu koneelle kirjoittamaan, tulee kissa lähes aina köllötte-
lemään käden päälle.
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Ihmisille on kehitetty paljon erilaisia sovel-
luksia mobiililaitteille. Mutta tiesitkö, että 
kissoillekin on olemassa omia sovelluksia?

 Useimmat kissojen sovellukset ovat ”saa-
listuspelejä”, joissa kissa voi jahdata mobiili-
laitteen näytöllä liikkuvaa ”saalista”. Monissa 
peleissä nämä saaliit ovat hyönteisiä tai yli-
päätään kaikkea, mitä kissat tykkäävät jahda-
ta ihan oikeassa elämässäkin. Osassa sovel-
luksista hyönteisistä kuuluu näille tyypillinen 
ominaisääni. Mutta jos kärpäsen surina alkaa 
käydä omistajan hermoille, saa äänen myös 
kytkettyä pois päältä. Mikäli omistajaa huolet-
taa, että kissa pelin tiimellyksessä vahingossa 
poistaa laitteelta tärkeitä tiedostoja, niin voin 
kertoa ettei tästä ole pelkoa. Useimmissa pe-
leissä on lukitustoiminto, mikä omistajan on 
kytkettävä pois, kun haluaa lopettaa pelin. 

Sovellukset toimivat parhaiten tabletilla, 
joissa on riittävän iso ruutu pelaamiseen. So-
velluksia on niin Android- kuin iOS-laitteille-
kin (iPhonet ja iPadit).  Pelin laitteelle pystyt 
lataamaan Google play-kaupasta (Android) 
tai App storesta (iOS).

Suosittelen aloittamaan latauksen Cat alo-
ne- ja Cat alone 2- peleistä. Nämä toimivat 
oman kokemuksen mukaan hyvin ja ovat 
helppokäyttöisiä. Sovelluskaupoista löytyy 
myös monia muita kivoja pelejä kissoille. Ja 
veikkaan, että jokaiselle kissalle löytyy joku 
mielenkiintoinen suosikkipeli.
     
TEKSTI RIIKKA VIRTANEN
KUVAT SANNA LIUKKONEN

Sähköistä virikettä kissoille

Kuvakaappaus kissoille tarkoitetusta kärpäs-
tyspelistä.

Laramillan O-
pentuetta leikin 
parissa tabletille 
asennettavalla 
kissa-apilla.
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Otsikon kysymyksen voi ymmärtää kahdella eri ta-
valla. Tässä tapauksessa viittaan siihen, mitä tehdä 
kissan kuoleman jälkeen. En siihen, että kissani oli-
si ollut jokin vähäpätöinen esine. Päinvastoin Nii-
lo, jota tämä juttu käsittelee, oli minulle erityisen 
tärkeä ja rakas kissa.

Niilon kuolemaan viittaavat merkit, joita en to-
sin osannut sellaisiksi tulkita, alkoivat 14.2. illalla 
ennen yövuoroon lähtöäni. Niilo kyökki hieman 
kirkasta limaa, mutta epäilin sen johtuvan chilistä, 
mitä perheemme iltaruuassa oli ollut mausteena. 
Emme siis chiliä Niilolle syöttäneet, vaan silmän 
välttäessä tapasi mennä nuolemaan ruokalauta-
sia. 

Lähdin yövuoroon, mutta aamulla palatessani 
Niilo makasi hiekkalaatikossa ja valitti kovasti, kun 
kehotin häntä tulemaan sieltä pois, jotta muutkin 
kissat pääsevät asioilleen. Takapää ei toiminut ja 
nostin Niilon eteisen lattialle. Niilo valitti koko 
ajan kun häntä liikutin. Niilon hengitys oli vaikeaa 
ja hän makasi tassut rinnan alla. Heti eläinlääkärin 
auettua soitin ja varasin ajan. Tosin aika oli vasta 
12:40. Silittelin Niiloa puoli kymmeneen asti ja to-
tesin, että menen 1½ tunniksi nukkumaan, jotta 
olen hieman pirteämpi lääkäriin mennessä. He-
rätessäni klo. 12 ja mennessäni eteiseen näin heti, 
että Niilo on kuollut. Yksi kissoistamme istui Nii-
lon vieressä ja mennessäni tutkimaan Niiloa, kissa 
naukaisi kuin sanoen ”kato nyt tee jotain”.

Soitin välittömästi eläinlääkärille ja kerroin 
tapahtuneesta. Lääkäri rauhoitteli ja sanoi, että 
kuolemasta huolimatta mennä käymään ja näyt-
tämään kissan ruumista. Näin toimeinkin. Lääkä-
ri tutki Niilon ja ulkoisiin merkkeihin ja oireisiin 
pohjautuen totesi kuoleman johtuvan sydämestä. 
Käynti jotenkin helpotti oloa, koska lääkäri totesi, 
etten olisi voinut tehdä mitään auttaakseni Niiloa.

Seuraavaksi aloin miettiä, lähetänkö Niilon ruu-
min kuitenkin avattavaksi ja soitin asiasta kasvat-

tajaystävälleni. Hänen neuvonsa oli, että kyseessä 
on kuitenkin iällä oleva kissa, jolla ei ole jälkeläi-
siä. Niilon sisaruksillakaan ei ollut jälkeläisiä, joten 
siinä mielessä avaukseen ei olisi tarvetta. Ystävä-
ni kuitenkin suositteli, että mikäli haluan kissan 
lähettää avattavaksi, kannattaa ruumis lähettää 
Eläinlääketietelliseen tiedekuntaan. Perusteluna 
eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle oli katta-
vampi raportti. Toinen vaihtoehto on lähettää 
ruumis Eviraan. Lisää tietoa kissan lähettämises-
tä ruumiinavaukseen löytyy kissaliiton sivuilta  
www.kissaliitto.fi/terveys/kun-kissa-kuolee-2.

Päädyin siihen, etten lähetä Niiloa minnekään. 
Mutta entäs, miten hautaus onnistuu, kun maa 
on umpijäässä. Kaikki edesmenneet kissamme on 
haudattu pihaamme, mutta nyt tosiaan maa oli niin 
jäässä, ettei lapio uponnut siihen yhtään. Päädyin 

olosuhteiden pakosta tuhkaamiseen, mikä ei kui-
tenkaan ollut olleenkaan huono vaihtoehto. Pien-
eläintuhkaamon henkilökunta oli todella mukavaa 
ja viikon sisällä ilmoittivat tuhkan olevan noudet-
tavissa. Tuhka piti haudata pihaamme Niilon syn-
tymäpäivänä, eli vappupäivänä, mutta tuhkapussi 
odottelee edelleen hautaamista kirjahyllyssämme, 
koska vappupäivänä satoi vettä. Lisäksi hautaami-
nen tuntuu niin lopulliselta luopumiselta.

Niilon kuoleman jälkeen mietiskelin myös ta-
tuointia Niilosta, minkä jossain vaiheessa aion 
kyllä ottaa. Mutta sain myös vinkin Tuhkakoruis-
ta. Googlaamalla selvisi, että Suomessa on yritys, 
mikä tekee lemmikin tuhkasta tuhkakoruja. Tuh-
kaa riittää pari teelusikallista ja koruvaihtoehtoina 
on mm. sormus ja erilaisia riipuksia. Itse päädyin 
tekemään tilauksen tuhkahelasta.

Niilon kuolema aiheutti ongelmia kissalaumas-
samme. Niilo oli koko ragdollimme Kaapon elämän 
alusta asti tämän paras kaveri ja edelleen tätä kir-
joittaessa Kaapo itkee etenkin öisin eteisen ovella. Ei 
tosin enää joka yö. Niilo oli myös täysin minun kis-
sani ja Niilon kuoleman jälkeen ei kukaan muu kis-
samme ( 5 kpl) uskaltanut tuota paikkaa ottaa. Tästä 
alkoi itää ajatus, että ottaisin uuden Hopeisen Maine 
Coonin.  Jälleen sain kasvattajaystävältäni vinkin 
hyvästä kasvattajasta, jolla on 2 hopeatabby poikaa. 
Nyt toinen näistä ihanista pojista asuu meillä ja on 
ottanut paikan omana kissanani. Uusi kissahan ei tie-
tenkään korvaa Niiloa, enkä näin missään vaiheessa 
ole ajatellutkaan. Kuitenkin uusi ”oma kissa” lievittää 
menetyksen tuskaa ja saa ajatuksia muualle.

TEKSTI JA KUVAT RIIKKA VIRTANEN

Kissani kuoli      – mitä sitten?

Felido’s Desperado ”Niilo”1.5.2005 – 15.2.2018
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Rakkaan lemmikin maallinen taival päättyy 
joskus. Silloin on päätettävä, mitä lemmikin 
jäännöksille tehdään. Jetta Virtasen koira 
oli kuollut, ja lähin tuhkaamo oli kaukana. 
Idea pieneläintuhkaamon perustamiseen 
eli Harjulan Pieneläintuhkaamosta,syntyi 
omasta tarpeesta. 

 Miten Jetta Virtanen jaksaa tehdä tätä 
välillä niin surullista työtä, kun on itsekin 
eläinrakas? - Kyllä minä jaksan, sillä mieles-
täni on tärkeää tarjota lemmikkien omis-
tajille mahdollisuus jättää rakkaalle per-
heenjäsenelleen kunnioittavat hyvästit. 
Sitä paitsi saan usein kuulla ihania tarinoita 
siitä, minkälainen lemmikki on ollut eläes-
sään.

Harjulan Pieneläintuhkaamoon kuuluu 
pieni uunirakennuksen lisäksi vastaanot-
totila, jonka ohessa on pieni huone, jonne 
omistaja voi tuoda kuolleen lemmikkinsä 
tuhkausta odottamaan.Vastaanottotilan 
puolella palaa kynttilä ja pöydällä on kuk-
kia, tunnelma on siellä rauhallinen. Siellä 
voi halutessaan jättää rakkaalle ystäväl-
leen jäähyväiset kaikessa rauhassa, ilman 
kiirettä.

Yhä useampi päätyy nykyään kuolleen 
lemmikkinsä tuhkaukseen .Porin Luotsin-
mäellä on toiminut kolme vuotta Harjulan 
Pieneläintuhkaamo, jota pyörittää Jetta 
Virtanen puolisonsa Kai Kotivirran kans-
sa. Tuhkattavaksi on tuotu   kilpikonnia 
ja käärme, Virtanen kertoo.   Koiria on 85 
prosenttia tänne tuhkattavaksi tuoduista 

lemmikeistä . Paljon on myös kissoja, mar-
suja, gerbiilejä ja hamstereita. Meille tulee 
viikoittain tuhkattavia eläimiä. Osa tulee 
eläinlääkärin kautta. Usein myös omistajat 
tuovat lemmikkinsä tänne itse, Virtanen 
kertoo.

Moni tuhkaa kuolleen lemmikkinsä eten-
kin talvisin, jolloin hautaaminen on roudan 
takia hankalaa. Uuniin mahtuu periaattees-
sa jopa 90-kiloinen lemmikki, mutta käytän-
nössä uuni tulee jo varsin täyteen 70-kiloi-
sesta koirasta.Lemmikin tuhkaaminen vie 
aikansa, vaikka se olisi pieni. Keskikokoisen 
koiran tuhkaaminen kestää n. 2 tuntia Tuh-
kaamisaika riippuu lemmikin koosta. Pieni 
eläin palaa tuhkaksi isoa nopeammin.   Kis-
sasta tuhkaa tulee  noin desin verran ja koi-
rasta   alle litran verran. Jokainen lemmikki 
tuhkataan erikseen ja kaiken tuhkan saa 

Pieneläintuhkaamo   Porin Luotsinmäellä

lemmikin omistaja mukaansa.
Lemmikeille on tarjolla tuhkaamossa   

tuhkauurnia, mutta voit tuoda mukana-
si myös oman kannellisen uurnan, johon 
lemmikkisi tuhkat pellavakankaisessa 
pussissa laitetaan. Jos tuhkat haluaa säi-
lyttää, tarjolla on muun muassa puusta ja 
savesta tehtyjä uurnia. Kun haluaa hauda-
ta tuhkat maahan, moni valitsee pahvisen 
pakkauksen. Harjulan Pieneläintuhkaa-
mon hyllyllä on näytillä myös hyvin pie-
niä, halkaisijaltaan ehkä 12 senttimetrin 
kokoisia uurnia. - Tuollaiseen mahtuvat 
kissan tai pienen koiran  tuhkat, Jetta Vir-
tanen tietää.

Parhaiten tuhkaamon henkilökunnan ta-

voittaa arkisin tekstiviestillä ja sähköpos-
tilla sekä klo 15 jälkeen myös puhelimitse. 
Jos puheluun ei vastata, niin soitamme kyl-
lä takaisin, kertoo Jetta.

Olivia 15.03.17–15.09.17. Kuva: Piia Anolin-
Niemi.
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Kokousaika:  15.4.2018 klo 14.00 – 15:48
Kokouspaikka:  Linnamaan koulu, Linnamaantie 626, 27100 Eurajoki
Läsnäolijat   Hallituksen jäsenet: Tuomo Ahlfors, Mari Nokelainen, 
   Elina Peltonen, Jonna Sivonen, Sari Valtanen
   Yhdistyksen jäsenet: Pirkko Fagerström-Lähtölä,
   Marita Lukka-Leppijoki, Nina Sarekivi-Kaskinen, Riikka Virtanen

1 Kokouksen avaus
 Satakissa ry:n puheenjohtaja Tuomo Ahlfors avasi kokouksen kello 14:00  
 tervetulosanoin.

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 
 Valittiin:
 Puheenjohtaja  Tuomo Ahlfors
 Sihteeri   Mari Nokelainen
 Pöytäkirjantarkastajat  Nina Sarekivi-Kaskinen, Pirkko Fagerström-Lähtölä
 Ääntenlaskijat  Nina Sarekivi-Kaskinen, Pirkko Fagerström-Lähtölä

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 Hyväksytään kokouksen työjärjestys sillä erolla, että kohdassa 6 valitaan puheen
 johtajaksi yhdistyksen hallitukseen kuulumaton henkilö.
 
 Pirkko Fagerström-Lähtölä toimii puheenjohtajana kohdassa 6.

5 Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 Vuosikertomus hyväksytään sillä ehdolla, että virheellisesti kirjattu kohta ”5. ja 6. 
 kissanäyttely” korjataan: ”3. ja 4. kissanäyttely”.
 
 Tilinpäätös hyväksytään.

Kevätkokokouksen 
pöytäkirja 2018

 
 Toiminnantarkastuskertomuksesta halutaan uusi lausunto.

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
 myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 Hallitus poistui kokoushuoneesta ja paikalla olleet jäsenet keskustelivat asiasta. 
 Pirkko Fagerström-Lähtölän toimesta jäsenistö myönsi vastuuvapauden hallitukselle 
 ja muille vastuuvelvollisille. 

 Hallitus on selvittänyt asiansa hyväksyttävästi. Jäsenistö myös vaatii oikaisua  
 toiminnantarkastuskertomuksesta. Jäsenistön mielestä se ei täytä toiminnan-
 tarkastuskertomuksen virallista käytäntöä. Toiminnantarkastaja ei ole pyytänyt 
 yhdistyksen hallitukselta toiminnantarkastuksen kannalta olennaisia lisäselvityksiä 
 ennen toiminnantarkastuskertomuksen kirjoittamista.

7 Satakissa ry:n hyväntekeväisyyden kohdentaminen ja budjetointi
 Paikallaolijat olivat yksimielisiä siitä, että yhdistyksen hyväntekeväisyys halutaan  
 pitää käytännönläheisenä ja tehdä hyväntekeväisyyttä erityisesti Satakunnan 
 alueella. 

 Vuoden 2018 hyväntekeväisyysbudjetiksi ehdotettiin ja hyväksyttiin 500 €. Tämä  
 summa on tarkoitus käyttää esimerkiksi mikrosirutus- ja leikkautuskampanjoihin.  
 Lisäksi tästä summasta voidaan kohdentaa pieniä eriä Satakunnan alueella erilaisiin
 hyväntekeväisyyskohteisiin. Näistä hallitus päättää tarvittaessa kokouksissaan, kun 
 tarpeita yhdistyksen antamalle tuelle ilmenee.

 Vaasan kissatalolta on tullut tukipyyntö Satakissa ry:lle sähköpostitse. Vaasan 
 kissatalo pyytää rahallista tukea uuden Kissatalon rakentamiseen tai vaihto-
 ehtoisesti vanhojen tilojen remontoimiseksi. Kokouksessa äänestettiin Vaasan 
 kissatalolle annettavasta avustuksesta seuraavin vaihtoehdoin ja äänestystuloksin:
 0 €   5 ääntä
 50 €  4 ääntä
 100 €  0 ääntä
 200 €  0 ääntä
 Järjestetyn äänestyksen perusteella Vaasan kissataloa ei tueta Satakissa ry:n hyvän-
 tekeväisyyteen varatusta budjetista. Keskustelua herätti muun muassa hyvän-
 tekeväisyyskohteen sijainti ja toteutus suhteessa edellä keskusteltuihin Satakissa 
 ry:n hyväntekeväisyystavoitteisiin.

 Vuoden 2019 hyväntekeväisyysbudjetti on päätettävä syyskokouksessa 2018.

8 Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:48. 
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Viides 
vuosikertomus 2017

Yleistä

Vuosi 2017 oli Satakissa ry:n 5. toimintavuosi. Aiemmin Satakissa ry on toiminut SUROK:n 
Porin piirinä vuodesta 1972 alkaen.

Jäsenet
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2017 oli 177 jäsentä, joista kunniajäseniä 4 kpl.

Hallitus
Hallituksen toimiaika oli 1.1.–31.12.2017. Puheenjohtaja toimi Tuija Wallenius 5.10.2017 asti ja 
12.10.2017 alkaen Tuomo Ahlfors. Sihteerinä Piia Anolin-Niemi, jäsensihteeri ja rahastonhoita-
ja Marjo Klankki sekä varapuheenjohtaja Emilia Hakanen.

Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 11 kertaa. Syyskokouksen jälkeisissä kokouksis-
sa paikalla oli myös vuoden 2018 hallitus.

Hallituksen irtisanoutuminen
	 •	 Sari-Susanna	Niemi,	eronnut	hallituksesta	6.2.2017
	 •	 Tuija	Wallenius,	eronnut	hallituksesta	5.10.2017
	 •	 Kokouksessa	läsnä:
	 •	 Sari-Susanna	Niemi	0/2
	 •	 Tuija	Wallenius	 3/8
	 •	 Emilia	Hakanen	 10/11
	 •	 Marjo	Klankki	 8/11
	 •	 Piia	Anolin-Niemi	 9/11
	 •	 Amalia	Pöllänen	 1/11
	 •	 Elina	Peltonen	 11/11
	 •	 Pia	Vainionpää	 10/11
	 •	 Jonna	Sivonen	 5/7
	 •	 Sari	Valtanen	 7/7
	 •	 Tuomo	Ahlfors	 3/3

Erilliset näyttelypalaverit
	 •	 30.4.2017	Vuoden	2018	kissanäyttely
	 •	 25.7.2017	Raviradan	lemmikkitapahtuma	ja	vuoden	2018	kissanäyttely
	 •	 2.11.2017	Vuoden	2018	kissanäyttely
	 •	 16.11.2017	Vuoden	2018	kissanäyttely

Toiminnantarkastus

Toiminnantarkastajana toimi Raia Kalliomäki ja varatoiminnantarkastajana Terhi Urpo.

Sääntömääräiset kokoukset
Satakissa ry järjesti sääntömääräiset varsinaiset kokoukset:
	 •	 kevätkokous	19.4.2017,	läsnä	11	jäsentä
	 •	 syyskokous	12.10.2017,	läsnä	17	jäsentä

Tiedotus
Satakissa-lehden päätoimittajana toimi Elina Peltonen ja lehden taittajana Elli-Mari Ahola. 
Muu lehtiryhmä: Katri Turto, Pia Vainionpää, Riikka Virtanen ja Pirjo Pöllänen.
	 •	 Satakissa-lehti	ilmestyi	vuoden	aikana	4	kertaa
	 •	 lehti	toimi	yhtenä	yhdistyksen	virallisena	tiedotuskanavana

Jäsentiedotteet ja kokouskutsut lähetettiin ensisijaisesti Omakissa-palvelun kautta sähkö-
postilla.

Satakissa pitää yllä ja kehittää yhdistyksen internet-sivuja ja Facebook-ryhmää, joilla tiedo-
tetaan mm. näyttelyistä, yhdistyksen tapahtumista, toimihenkilöistä ja ajankohtaisista asioista.

Satakissalla on myös omat Twitter- ja Instagram-tilit sekä Youtube-kanava

Kissanäyttelyt ja -esittelyt
Satakissa järjesti 5. ja 6. kansainvälisen rotukissanäyttelyn Kylpylähotelli Yyterissä 25–
26.2.2017. Maaseutumarkkinat Porin Raviradalla 18–20.8.2017

Lemmikkitapahtuma järjestettiin 1.10.2017 Porin raviradalla. Paikalla oli ankkoja, ara-papu-
kaijoja, chinchilla, frettejä, hamsteri, kaneja, kilpikonna, kissoja, koiria, kotiloita, käärme, mar-
su, siili, vuohia

Porin Kodin Terrassa 18.11.2017, esillä oli useita eri kissarotuja ja papukaija

Jäsenkokoontumiset
Kevätkirmaus 25.5.2017, osallistui 18 hlö

Grilli-ilta Kullaan Leineperissä 17.6.2017, läsnä 19 hlö
Bussimatka Korkeasaareen Kissojen Yöhön 8.9.2017, mukana 17 hlö Jäsenilta grillauksen 

merkeissä 18.9.2017, osallistui 6 hlö
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Brittiläinen 

lyhytkarva

Rotu: 

Nimi:

Lempiruoka:

Harrastukset:

Lempinimi: 

Emeraldcharm Junglefrost

Nipsu

       Syön lähes kaikkea! Mitä ta-

hansa, mitä omistaja antaa mm. kissannamit 

ja voileipäkinkku.

Päivisin tykkään katsella lintuja ikkunan läpi 

sekä leikkiä muiden kissakaverieni kanssa. Pi-

dän myös nukkumisesta ja syömisestä todella 

paljon. Iltaisin kun omistaja tulee kotiin, tyk-

kään makoilla hänen sylissään, olen varsinai-

nen mammanpoika.

Kissani

Rotu: 

Nimi:

Lempiruoka:

Harrastukset:

Lempinimi: 

Siperiankissa

ArcticWilds Leedora 

Kerttu

      Lempiruoka tai oikeastaan      herkut  on kuivatut muikut.

Lempiharrastus on löhöily ja naapureiden kyttäily ikkunasta

Kissani

Kissahaku!
Haluaisitko tuoda kissasi Satakissan järjestämiin rotuesittelyihin, joita 
on pidetty mm. Terrassa, Kauppakeskus Puuvillassa ja lemmikkikau-
poissa? Nämä on hyvää harjoitusta nuorille kissoille näyttelyitä varten ja 
näihin voi osallistua vaikka ei olisikaan enää ihan nuori tai näyttelytähti. 
Esitellään innolla kissojamme ja kissaharrastustamme muille kissoista 
kiinnostuneille! Ilmoittaudu satakissa.ilmo@gmail.com, jos haluat, että 
sinulle lähetetään sähköpostilla tieto aina tulevista kissaesittelyistä.

Rotu: 

Nimi:

Lempiruoka:

Harrastukset:

Lempinimi: 

Maine Coon

SatuMainen Wallander

Wiki

Kaikki ruoka käy, kunhan ei ole tulista!

Olen kissalauman johtaja! Kooltani olen suu-

ri ja vaistoiltani jotain siltä väliltä. Olen aina 

siellä missä tapahtuu, koska en osaa olla yksin 

ja onhan johtajan oltava paikalla. Olen leikkisä 

ja esteet edestään raivaava persoona. Osaan esi-

merkiksi avata ovet. Yksi lemppariharrastuksia 

on sylissä nukkuminen, enkä syliin päästyä-

ni siitä enää helpolla poistu.

Kissani

Rotu: 

Nimi:

Lempiruoka:

Harrastukset:

Lempinimi: 

Lyhytkarvainen 
kotikissa

Inkku

Inkku

       Kuivanappulat, tonnikala-ruoat ja pakastekala

Harrastuksista parasta on painia perheemme koirien kanssa, lintujen katselu ikkunasta, ulkoilu valjaissa tai verkotetulla terassilla on turvallista ja mukavaa. Saatan käydä välillä myös kissanäyttelyissä.

Kissani

Esittelynäyttely-haku.indd   1 29.5.2018   13.12

Muut tapahtumat

Satakissa oli mukana esittelemässä toimintaansa Nuori Pori Harrastaa -tapahtumassa Porin 
Karhuhallissa 1.10.2017

Kissojen leikkauskampanja 4.11.2017, leikattiin 7 naarasta ja 24 kollia
Satakissa oli mukana myös Miljoona Mikrosirua -kampanjassa Porissa 18.11.2017

Luottamustoimet
Yhdistys osallistui Suomen Kissaliiton Liittokokouksiin. Yhdistyksen edustajina toimivat:
	 •	 kevätkokouksessa	18.3.2016	Elina	Peltonen	ja	Piia	Anolin-Niemi
	 •	 syyskokouksessa	21.10.2017	Elina	Peltonen	ja	Sari	Valtanen,	mukana	oli	
  Tuomo Ahlfors

Sponsoriyhteistyö
Satakissa ry teki yhteistyötä lukuisten yritysten ja yhteisöjen kanssa vuoden mittaan. Pääasi-
assa yhteistyö oli mainostilan tarjoamista yhdistyksen jäsenlehdessä ja, internet-sivuilla.

Toimintakertomuksen laati Piia Anolin-Niemi / Satakissa ry:n sihteeri
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  korkealaatuista, biologisesti arvokasta proteiinia lihasta ja/tai kalasta

 lihan osuus 70-95% tuotteesta riippuen

 turkkia ja ihoa hoitavia elintärkeitä Omega 6 ja  
 Omega 3 rasvahappoja oikeassa suhteessa

 vain vähän hiilihydraatteja vihanneksista tai riisistä

 myös viljattomia vaihtoehtoja

 emme käytä huonolaatuisia ns. lihan sivutuotteita

 ei sisällä lihansyöjän ruuansulatukselle vaikeita tärkkelyspitoisia  
 raaka-aineita kuten vehnää, maissia, ohraa, perunoita eikä  
 maitotuotteita

 valmistettu ilman soijaa, perunaa, herneitä, papuja  
 sekä kasvisvalkuaisuutteita

 emme lisää väriaineita tai keinotekoisia maku- ja  
 säilöntäaineita tuotteisiimme

 Optimoimme Luontoäidin reseptit uusien tieteellisten  
 tutkimusten ja vuosikymmenien kokemuksen perusteella

Cats’ Country, Hohe Koppel 7a, D-25842 Langenhorn  
Verkkokauppa (toimitamme Suomeen): www.cats-country.de/en 
Saatavilla myös asiantuntevista eläinkaupoista kautta Suomen.

Ootkos kuullut, 
Power of Nature… 
siitä ei sapuskat 
enää parane! 
Jos et usko, 
niin maista itte!

NAM! NAM!

Power of Nature kissan ja koiran ruuissa on 
kaikki ravintoaineet, mitkä lemmikkisi tarvitsee 
onnellista ja tervettä elämää varten. Ja mikä pa-
rasta: niissä ei ole mitään ylimääräisiä elimistöä 
rasittavia ainesosia! Siten voimme väittää, että 
olemme optimoineet Luontoäidin reseptit uusien 
tieteellisten tutkimusten ja vuosikymmenien ko-
kemuksen perusteella Täsmäravinnoksi kissallesi 
ja koirallesi!

Ennen kissat söivät hiiriä, nyt Poweria!  Power of Nature sisältää oikean 
määrän elintärkeitä ravintoaineita ilman ns. huonolaatuisia sivutuotteita, 
jotka ylirasittavat elimistöä ja munuaisia –  täyttä elinvoimaa kissoillemme 
ja koirillemme tasapainoisia ja onnellisia „kissanpäiviä“ varten.

Kaikki Power of Nature reseptit on kehitetty rakkaudesta omiin kissoi-
himme ja koiriimme. Rakkaus on pitkän ja onnellisen elämän avain. Siksi 
Power of Nature kissan- ja koiran täysravinto on sydämellä tehty viisas 
valinta.

PetPori
Herralahdenraitti 1, Pori
-3 % ruuat
-10 % tarvikkeet

Jäsenedut 
2018

Muista pitää jäsenkortti aina mukana
asioidessasi jäsenetuyrityksissämme.

Satakissa järjestää nyyttäri grillijuhlat pe. 
15.6 Leineperinruukin kyläsaunalla, Ur-
heilukentäntie 9, Leineperi (Ulvila) Aloitel-
laa klo 16 alkaen saunan lämmityksellä ja 
ruokien.pöytään laitolla. Ilmoittautumiset 
ma. 14.6. mennessä osoitteeseen satakis-
sa.ilmo@gmail.com. Samaan osoitteeseen 
voit laittaa viestiä mitä herkkuja tuot tulles-
sasi. Satakissa tarjoaa salaattia,makkaraa 
grillattavaksi sekä juomia. Osallistua voi 
koko perhe. Sauna on koko illan lämpi-
mänä ja joessa on hyvä uida. Tervetuloa! 
T:Satakissan hallitus

––––––––––––––––––––––––––––––––––

JÄSENILLAT :
Jäsenillat ovat heinäkuussa kesälomilla, eli 
heinäkuussa ei järjestetä jäseniltaaa.

Muulloin jäsenilta järjestetään joka kuu-
kauden 15. päivänä. Satakissa toivottaa 
tervetulleiksi kaikki jäsenet jäseniltaansa. 
Paikka ja aiheet vaihtuvat, ja ne voit tarkis-
taa Satakissan koti- ja fb-sivuilta.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Eläinhoitola
Pikuliina
Niittyniementie 17 
Merikarvia

1. kissanhoitovuorokausi 
veloituksetta!

Huom!

 
 tiedottaa

-5% ruoat
-10% tarvikkeet

Tassucat Pori 
Uusikoivistontie 

42 Pori

Tassucat Ulvila 
Kauppakeskus Hansa  
Friitalantie 18, Ulvila



Lähettäjä:

Piia Anolin-Niemi  
Sahrantie 21 C 11
28220 Pori

2.

Puhelun hinta: 
lankapuhelimesta 
8,35 snt/puh + 
6,91 snt/min, 
matkapuhelimesta 
8,35 snt/puh 
+ 16,69 snt/min

KODIN TERRA PORI
Tikkulantie 4, 28100 Pori, 
p. 029 009 6351
Ma-pe 7–21, la 7–18, su 12-18

www.kodinterra.fi

LEMMIKKIELÄIN-

MAAILMASTAMME LÖYDÄT 

EDULLISET TARVIKKEET, 

RUOAT JA LELUT KAIKEN-

KARVAISILLE YSTÄVILLE.

Kissaharrastajan
ostopaikka!


