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Päätoimittajan terveiset
Kevät tuntui odotuttavan itseään tänä 
vuonna jopa tuskastuttavan pitkään, 
mutta sään yhtäkkinen lämpeneminen 
ja luonnon herääminen olikin sitten 
erityisen ihanaa. Vuodenajan vaihtu-
minen näkyy myös eläinmaailmassa. 
Linnut etsivät puolisoita ja rakentavat 
pesiä, ketut hoitavat pentujaan ja kau-
risemot todistavat vasojen hoipertele-
via ensiaskeleita. Myös kissoilla kevät 
on vilkkainta pentuaikaa ja surullisen 
suuri osa pikkuisista syntyy tänäkin 
päivänä ei-toivottuna.

Tässä omien suunnitellusti alkunsa 
saaneiden viisiviikkoisten pentujen 
keskellä tuo murheellinen tosiasia tu-
lee mieleen tavallistakin useammin. 
Kun elämä alkaa ladon nurkassa tai 
pihasaunan alla, ei kukaan ole seu-
raamassa, onko lämpötila riittävä tai 
jaksaako emo hoitaa kaikkia. Ja vaik-

ka pennut jossain vaiheessa löytäi-
sivätkin ihmisten huomaan, ei niiden 
elämä tule koskaan olemaan saman-
laista kuin alusta asti perheen keskel-
lä kasvaneilla. Surullisin kohtalo on 
kuitenkin kesäkissoilla, joita ihmiset 
jostain ihmeen syystä edelleen kai-
kesta valistuksesta huolimatta ottavat.
 
Yksi Satakissa ry:n tärkeimmistä teh-
tävistä on kissojen arvostuksen lisää-
minen. Sillä ei tarkoiteta pelkästään 
rotukissoja, vaan ihan kaikkia karvan 
väriin ja pituuteen katsomatta. Muun 
muassa siitä syystä tämän Satakissa-
lehden kesänumeron täyttävät mo-
nenmuotoiset persoonalliset kotikissat 
ja niille sydämensä menettäneiden ih-
misten kertomukset ja kuvat. 

Minna Turu

Tämän kevään satoa, hylätyn emokissan “pentupesä” huhtikuulta.
Kuva Mervi Nikkanen
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Raia Kalliomäki
Ensimmäisen kissa tuli kotiimme 
vuonna 1994, tämän jäkeen saapui 
sitten muutama muu ;-). Persialaiset 
ja Exoticit ovat olleet rotuvalintani, 
muutaman pentueen verran niitä olen 
kasvattanut. Hopean hohtoiset värit 
ja erityisesti savu on ollut lähellä sy-
däntäni. Persialainen on osoittautunut 
kuitenkin siksi roduksi josta enemmän 
pidän vaikka exot niin kauniita ovatkin.
Satakissan touhuissa olen ollut muka-
na vuodesta 1994 alkaen, aktiivisena 
jäsenä sekä puheenjohtajana parina 
vuonna, ennen tätä "toista rundia" 
Satakissan pj:nä 2012 ja 2013. Kis-
saliiton kurinpitotoimikunnassa toimin 
muutaman vuoden sihteerinä. Ro-
tukissayhdistyksessä olen toiminut 

pj:nä sekä sihteerinä, muutamana 
vuonna. Lyhyesti sanottuna aika aktii-
vinen "kissaharrastaja". Kissoja meil-
lä on tällä hetkellä neljä, Zimi 12-v ja 
"Charlin enkelit" vai pitäisikö sanoa 
Zimin enkelit ;) Ultra Ulla 17-v, Cicco-
liina 14-v sekä Ilta Tähti 12-v Lisäksi 
"sijoitettuna" on Lenni Lokinpoika 7-v 
leikkaamaton uros.

Elina Peltonen
Satakissan varapuheenjohtaja ja kah-
vitusvastaava, jolla on takana jo 20 
vuotta kasvatusta nimellä Fin*Halden.
Aloitin kasvatuksen norjalaisilla met-
säkissoilla. Tällä hetkellä kasvatukse-
ni keskittyy "maine coon"-kissoihin.
Kissa harrastus alkoi v.-89, kun menin 
Porissa kissanäyttelyyn kotikissoine-
ni.

Olen kiinnostunut ja puhun mielelläni 
kissojen terveysasioita. Kuulun myös 
Suomen maine coon kissat ry:n ter-
veystyöryhmään, sekä toimin tuon yh-
distyksen puheenjohtajana ja lehden 
päätoimittajana.
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Mila Koskinen
Olen kahden teini-ikäisen lapsen 
äiti ja yrittäjä. Kasvatamme mieheni 
Samin kanssa brittiläisiä lyhytkarva-
kissoja kasvattajanimellä Treselle's. 
Kotoa löytyy myös muita lemmikei-
tä, kuten kaneja, kilpikonnia, koi-
ra jne. Olen toiminut Satakissan 
hallituksessa muutaman vuoden 
ja minut tunnetaan "hullujen ideoi-
den" keksijänä. Tänä vuonna olen 
myyntipöytävastaava, joten yritän 
kehittää jotain kivoja ja kissamaisia 
tuotteita myytäväksi. Satakissan li-
säksi toimin tällä hetkellä Kissaliiton 
Rotutoimikunnan jäsenenä ja "Ve-
näjävastaavana", eli autan venäjän-
kielisiä kissanomistajia rekisteröinti-
asioissa.

Minna Turu
Olen 25 vuotta kissojen kanssa elä-
nyt kolmen pienen lapsen äiti. Mie-
hen kanssa yhdessä kasvatamme 
ArcticWilds-nimellä norjalaisia met-
säkissoja ja siperiankissoja Porin 
Makholmassa. Lisäksi perheeseen 
kuuluu myös maine cooneja ja koti-
kissa. Kissoja on tällä hetkellä kah-
deksan. Joukon jatkona on myös 
koira ja kani.

Olen melko tuore Satakissalainen ja 
hallituksessa toista vuotta ihan rivi-
jäsenenä, erityisinä vastuualueina 
lehden teossa avustaminen (tämän 
vuoden alusta päätoimittajana) ja 
fb-ryhmän päivittäminen.
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Kati Seppä
Olen Satakissa-lehden taittaja Nakki-
lasta, joka kasvattaa norjalaisia met-
säkissoja nimellä Kissafarin. Perheeni 
kokoonpanoon kuuluu minä, miehe-
ni sekä neljä lasta. Meillä on kotona 
kolme mettisneitiä, sekä sinitäplikäs 
metsäkissapoika. Lisäksi meillä on 
puolipitkäkarvainen kotikissa, joka on 
Porin Eläinsuojelun kautta löytänyt 
tiensä meille 8½ vuotta sitten.

Toivotan Satakissan jäsenille unohtu-
matonta ja lämmintä kesää 2013!

Marjo Klankki
Olen Marjo Klankki, ja toimin tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa yhdis-
tyksemme rahastonhoitajana. Olen 
aiemminkin toiminut Satakissan hal-
lituksessa (tuolloin sihteerinä), mutta 
siitä on jo vuosia aikaa.

Perheeseeni kuuluu itseni ja puolisoni 
lisäksi kaksi kouluikäistä poikaa, jotka 
osallistuvat innolla kissojemme hoi-
toon. Kasvatan maine cooneja kas-
vattajanimellä FI*SatuMainen. Kissoja 
meillä on kotona viisi, kaikki tietenkin 
maine cooneja: leikkaamattomat uros 
ja naaras, sekä 3 kastraattityttöä. Si-
joitettuna on tällä hetkellä kaksi naa-
rasta ja yksi uros. Pentuja minulla on 
noin kerran vuodessa – seuraavat 
pennut on suunnitteilla loppuvuodek-
si.
Kissaharrastukseni alkoi vuonna 
2000, kun hankin ensimmäisen maine 
coonin. Sen myötä ihastuin pääse-
mättömästi tähän rotuun sen vertaan-
sa vailla olevan persoonallisuuden 
vuoksi. Harrastus eteni pian näytte-
lyissä käymiseen, yhdistystoimintaan 
sekä myöhemmin kasvatustyöksi.
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Susan Kivistö
Kotoani löytyy tällähetkellä kaksi 
kastraatti urosta, toinen on koh-
ta 7,5 vuotias Pyhä Birma "Giga" 
jonka kanssa kävimme aikoinaan 
paljon näyttelyissä. Toinen taas on 
6,5 vuotias Maine Coon "Alfa". Olen 
kasvattanut myös cooneja kasvat-
tajanimellä Samperin. Minulla on 
myös kaksi pientä lasta, jonka takia 
näyttelyissä on ollut hieman taukoa. 
Nyt koin, että olisi hyvä aika liittyä 
taas aktiivisemmin Satakissan toi-
mintaan. Olen häärinyt aiemminkin 
Satakissan hallituksessa. Tällä het-
kellä olen ihan jäsenenä hallitukses-
sa, mutta vastuu alueekseni kuuluu 
tapahtumien kahvion sekä ruokai-
lujen järjestäminen. Jatkossa myös 
nettisivujen päivitys siirtyy minun 
toimenkuvaani.

Sanna Packalén
Olen Sanna Packalén, Tapparanmuo-
toisen sydämen omaava Satakissan 
sihteeri. Kevät on tarjonnut hienoa viih-
dettä tuolla kaukalon puolella sekä myös 
kissaharrasteiden puolella yhdistysha-
kemuksen hyväksymisen muodossa. 
Mielenkiinnolla odotellaan ensi vuotta, 
mitä se tuokaan tullessaan Satakissan 
toiminnassa, ja tietenkin revanssia tuolla 
kaukalossa….. Tässä sihteerin toimessa 
olen toiminut pari vuotta ja kätteni jälkiä 
näkyy mm. jäsenkirjeissä. Hoidan jäsen-
rekisteriä, ja järjestämistämme tapahtu-
mista minut löytää usein lipunmyynnistä. 
Kissamaisessa harrastustoiminnassa 
on tullut oltua ahkerasti mukana siitä asti 
kun liityin Satakissaan viitisen vuotta 
sitten. Silloin luokseni muutti kaksi pu-
naista Burmapoikaa, Molli ja Mini. Poi-
kien kanssa on käyty puhtaasti harras-
tusmielessä muutamissa näyttelyissäkin 
ja taskussa on IP – tittelit molemmilla. 
Tällä hetkellä on näyttelykamat nostettu 
naulaan ja keskitytään olennaiseen, ke-
sän odotukseen nenät kohden aurinkoa.
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ESITTELYNÄYTTELY
Rodut tutuiksi Ulvilassa
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Pitkän tauon jälkeen Satakissan ke-
vään esittelynäyttely järjestettiin Ul-
vilan Nuorisotalolla. Tämän vuoden 
esittelynäyttelyn ilmoittautumiset oli 
ensimmäistä kertaa hoidettu sosiaali-
sen median kautta, eli facebookissa. 
Kokemus osoittautui hyvin tehokkaak-
si ja näyttely täyttyi hurjalla vauhdilla 
jo ennen, kuin Satakissa-lehteen tuli 
ilmoitus tapahtumasta. Meidän ilok-
semme rotujen valikoima oli todella 
laaja ja yleisö pääsi tutustumaan niin 
tuttuihin kuin harvinaisiinkin rotuihin. 

Päivän aikana oli kaksi rotuesittelyä. 
Kiitos meidän loistavalle juontajal-
lemme Tarja Kudjoille! Sali oli täynnä, 
yleisö seurasi mielenkiinnolla ihanien 
rotujen edustajia lavalla. Uskon, että 
monet oppivat sinä paivänä uusia asi-
oita kissoista ja roduista. Kaikki kissat 
esiintyivät hienosti ja antoivat hyvän 
esimerkin näyttelykissoista.

Ensimmäistä kertaa tapahtumaan oli 
järjestetty leikkimielinen kauneuskil-
pailu, jonka tulot menivät paikalliselle 
eläinsuojeluyhdistykselle. Tuomarina 

toimi elokuvaohjaaja ja tuottaja Visa 
Mäkinen. Hauskat kommentit ja hienot 
kissat loivat viihtyisän esityksen ylei-
sölle. Vaikka tehtävä ei ollut tuomarille 
lainkaan helppo, oli ihan pakko lopul-
ta tehdä päätös ja niin ensimmäisiksi 

Mister Satakissa
Vanilla-Star Irish Cream

Miss Satakissa
Ninelli´s Villi Vadelma 
Kuva: Minttu Grönfors
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voittajiksi kruunattiin suloinen burma-
neiti ja joukosta selvästi erottuva per-
sialaisherra. Eli tämän vuoden Miss 
Satakissa on Ninelli´s Villi Vadelma 
ja Mister Satakissa Vanilla-Star Irish 
Cream. 
Yleisön suosikki oli nuori Maine Coon 
Halden Coon´s Waltari. Onnea voitta-
jille!

Päivä meni nopeasti kissoista kes-
kustellessa. Pullantuoksu ja edulliset 
hinnat keräsivät mukavasti väkeä kah-
vilaan, jossa meidän urhea kahvila-
vastaavamme Suski palveli asiakaita 
koko päivän. 

Suuri kiitos kaikille esittelynäyttelyyn 
osallistuneille näytteilleasettajille, kis-
soille, kauppiaille ja erityisesti talkoo-
laisille ja toimihenkilöille!

Teksi ja kuvat Mila Koskinen
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MIKÄ IHMEEN KOTIKISSA?

Kotikissa on yhteinen termi kaikille 
niille kissoille, joita ei ole rekisteröity. 
Kotikissoihin kuuluvat siis maatiaiset,  
sekarotuiset sekä rekisteröimättömät 
tai rekisteröimättömistä vanhemmista 
olevat rotukissat. 

Maatiaisella tarkoitetaan eläinrotua, 
joka on kehittynyt täysin luonnonva-
linnan seurauksena, ilman ihmisen 
vaikutusta ja jalostamista. Maatiais-
kissoista on olemassa lyhyt- ja pitkä-
karvainen (usein puolipitkäkarvainen) 
versio, eikä maatiaisen pidempi karva 
automaattisesti tarkoita sitä, että sii-
hen olisi sekoittunut jotain toista rotua. 
Monet ”puolinorjalaiset” ja ”puoliango-
rat” ovatkin todellisuudessa ihan 100 
% maatiaiskissoja. 

Sekarotuinen kissa taas on kahden tai 
useamman eri kissarodun sekoitus. 
Vaikka kissassa olisi osa maatiaista, 
niin se ei ole maatiaiskissa silloin, jos 
siinä sen lisäksi on jotain muutakin ro-
tua.

Kissa voi olla myös geneettisesti 
puhdasrotuinen, mutta jos se on ns. 
paperiton eli sen sukutaulusta tai pol-
veutumisesta ei ole varmuutta, ei se 
myöskään saa rotukissan statusta. 
Virallisesti nämäkin kissat ovat siis ko-
tikissoja.

KOTIKISSAN MÄÄRITELMÄ

Kotikissa on hyvin monimuotoinen 
käsite ja niitä löytyykin aivan laidas-
ta laitaan. Pääsääntöisesti kotikissat 
voidaan jakaa kahteen ryhmään, ly-
hyt- ja pitkäkarvaisiin. Kotikissalle ei 
tietenkään voida - jo koko kotikissa-
käsitteen laajuuden vuoksi - aset-
taa samanlaisia rotumääritelmiä ja 
standardeja kuin rotukissoille, mutta 
järjestöillä (mm. FIFé ja TICA) on ko-
tikissoille omat määritelmänsä, joiden 
pohjalta niitä esimerkiksi näyttelyissä 
arvostellaan. Järjestöjen asettamissa 
määritelmissä muun muassa koroste-
taan kissan luonteen sekä sopusuh-
taisen, terveen ja hyvinhoidetun ulko-
muodon merkitystä.

Sari Toivola
www.koti.mbnet.fi/kissat/
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Syksyllä 2012 oli hyvin kiireistä ai-
kaa yhdistyksellemme, Satakunnan 
eläimelliset ry:lle, useammankin vil-
lakissapopulaation takia Porin maa-
seudulla, loukuin ja paksuin hanskoin 
varustautuneina saimme kiinni ja tal-
velta turvaan noin 50 kissaa, aikui-
sia ja pentuja. Erään elokuun lopun 
"keikan" sinne maaseudulle, ei pitä-
nyt olla erikoinen, aikuisia villikissoja 
kiinni sisätiloista ja autoon, ja takaisin 
kotia päin. Kaikki oli sovittuna etukä-
teen ja homman piti olla ohi tunnissa. 
Mutta elämä yllättää ja siinä viimeisiä 
tavaroita autoon lastatessani ja kuu-

lumisia vaihtaessani, paikan naapuri 
käveli hiljakseen pihaan. Heidän pi-
hallaan, suuren vadelmapuskan alla 
olisi kissanpentu. Koko päivän olivat 
sen itkua ja huutoa kuulostelleet, eikä 
sen emoa näkynyt eikä kuulunut. Pys-
tyisinkö auttamaan sitä? No lähdim-
me heille ja urhoollisesti mies taisteli 
tiensä läpi nokkosten ja ryteikön, kes-
kelle suurinta elämässä näkemääni 
vadelmapuskaa, kohti surkeaa kissan 
naukumista. Vihdoin hän löysi pikkui-
sen ja kun näin sen, sydämeni suli ja 
minulle tuli hätä, nyt olisi kiire. Käm-
menilleni laskettiin mitä pienin kissan-

BOBOVadelmapuskan vanki,
pienen sankarin tarina
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pentu, oranssivalkoinen karvapallero, 
jolla roikkui vielä napanuoran tynkä 
paikoillaan. Lähteissäni jätimme vielä 
loukun pihaan emoa varten ja sitten 
alkoi minun yhteinen taipaleeni Bobo 
the Vattulin, vadelmapuskan vangin 
kanssa. Autossa sain tehtyä vanhasta 
huovasta pesän kissankuljetusboxiin, 
ja sinne Bobo hiljeni ja nukahti au-
ton tasaisen hurinan rauhoittamana. 
Ajoin suoraan apteekin ovelle, pikkui-
nen tarvitsi maitoa ja sieltä saisin 
emonmaidonkorviketta ensi 
alkuun. 

Kotiin päästyäni näy-
tin pennun muulle 
kotiväelle ja päätös 
oli helppo, auttai-
simme Bobo-rukan 
alkuun yhdessä. 
Kuljetusboxiin teh-
tiin lämpimämpi sisus 
karvakankaasta ja van-
ha terraarion lämpökivi 
pohjalla varmisti, ettei pie-
nelle tulisi kylmä. Kahden tunnin 
välein juotin masun täyteen emonmai-
don korviketta, ja väliajan vietin ny-
kyajan tyyliin internetissä. Ilmoituksia 
moneen paikkaan ja kyselyitä sijaise-
mosta kaikkialle, sillä rakastavaa kisu-
emoa parempaa huolehtijaa ei tässä 
tapauksessa olisi, vaikkakin olin va-
rautunut olemaan apuna kauemman-
kin aikaa. Heti ei apua löytynyt ja yön 
pikkuinen viettikin boxissaan sänkym-
me vieressä, kiinanharjakoira Röllin 
valvonnassa. Koiramme ei väistynyt 
päivisinkään boxin luota kuin ulkoilu-
reissuille, muuten tuo pieni olento piti 
otteessaan pienellä äänellään koko 
perhettämme.

Seuraava päivä koitti ja korvikerul-
janssi jatkui, samoin avun etsintä. Aa-
mupäivällä saimme myös yllättävän 
soiton Bobon löytymispaikasta, emo-
kissa oli nähty. Mutta valitettavasti 
liian myöhään, sen matka oli päätty-
nyt auton alle, eikä sitä oltu pystytty 
enää auttamaan. Mennessään tar-
kastamaan kissan nukkumispaikkaa, 
sieltä oli löytynyt kaksi muuta, yhtä 

pientä pentua, mitä niille tehtäi-
siin? Hyppäsin autoon ja 

hain pikkuiset kotiini, 
sisarukset pääsivät 

kaikki samaan boxiin 
nukkumaan ja vä-
lillä tankkaamaan 
korviketta kasvua 
varten. Sijaisemon 
kuumeinen etsintä 

jatkui, muutama eh-
dokas oli jo löytynyt, 

mutta joko välimatka 
oli liian pitkä tai emon 

omat pennut olivat kovasti 
isompia, niin odottelimme edel-

leen. Porissa toimii pieneläinrankkuri, 
mutta tässä tapauksessa pennut eivät 
kuuluneet sinne, koska kyse ei ollut 
löytökissoista. Pentujen emo tiedettiin 
ja näin ollen omistajakin saatiin kiinni, 
mutta hänellä ei ollut mahdollisuuksia 
ottaa pikkuisia hoidettavakseen. Näin 
ollen ne jäivät meidän hoivaamme, ja 
seuraavana päivänä löytyikin Porista 
sijaisemoehdokas, jonka omat pennut 
olivat vain viikon näitä rääpäleitä van-
hempia, joten pakkasin Bobon siskon-
sa ja veljensä kanssa autoon ja läh-
dimme paikalle. Tulokkaisiin hierottiin 
emon omien pentujen hajua ja sormet 
ristissä vauvoja tarjottiin emolle hais-

Kotiin
päästyäni

näytin pennun 
muulle kotiväelle ja 
päätös oli helppo, 

auttaisimme Bobo-
rukan alkuun 

yhdessä.

"
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teltaviksi. Helpotuksen huokaus kuului 
monesta suusta, kun Tanja-mamma 
hyväksyi pienokaiset perheeseensä 
ja nämä pääsivät rintaruokinnalle ja 
emon hellään hoivaan. 

Seuraavien viikkojen aikana kävin 
katsomassa pentuja ja sain iloita nii-
den kasvusta ja kehityksestä yhdessä 
sijaisperheen kanssa. Vein ruokaa 
kisuille ja vihdoin tuli aika vierottaa 
pennut. Bobo, Cici ja Caesar tulivat 
meille kotihoitoon ja kasvamaan vie-
lä ennen kuin uutta kotia alettiin edes 
etsiä. Oli aivan ihanaa seurata heidän 
temmellystään ja menoaan pitkin ta-
loa, Rölli-koira olisi halunnut kovasti-
kin helliä pentuja, eikä kahdella kis-
sallammekaan ollut mitään pikkuisia 
vastaan.  Kahdentoista viikon ikäisinä, 
monesti madotettuna ja eläinlääkärin 

tarkastamina ja rokottamina, sekä tur-
vasirutettuina pentuset olivat vihdoin 
valmiita kohti suurta maailmaa. Sinne 
ne suuntasivatkin, ensin Caesar ja sit-
ten Cici. Bobolle ei sitä ikiomaa kotia 
heti löytynyt, mutta meillä ei ollut kiire, 
aikanaan varmasti hänkin oman ihmi-
sensä löytäisi. Ne viikot, mitkä Bobo 
oli meillä pennuista ainoana, olivat on-
nellisia. Pikku hiljaa tämä sitkeä sel-
viytyjä alkoi tehdä tilaa sydämeeni sy-
vemmälle ja syvemmälle. Ja niin kävi, 
että joulun alla, Bobon ollessa noin 
16 viikon ikäinen, tuli hänen hetkensä 
lähteä omaan kotiin. Bobo pääsi nuo-
ren parin "lapsoseksi", hellittäväksi 
ja paijattavaksi. Seuraavina päivinä 
muistelin yhteisiä alkuaikojamme, sitä 
rääpälettä, joka käsilleni laskettiin. 
Vielä avautumattomia silmiä, pienen 
pieniä tassuja, pehmeää turkkia, hil-
jaista ääntä, avutonta olemusta. Jos-
tain syystä me tapasimme, ja oli mi-
nun tehtäväni olla hänen elämässään 
ja hänen minun. Olen onnellinen, että 
pystyin auttamaan, täyttämään tehtä-
väni tämän pienen ja pehmoisen otuk-
sen tarvitessa apua. Hei hei Bobo-kul-
ta, mukavaa loppuelämää pikkuinen!

T:Maaru ja muut eläimelliset
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Tässä kertomus Kotkissan eli aidon 
maatiaiskissan näyttelyttämisestä 
Kansainvälisessä kissanäyttelyissä.
Kotikissat voi osallistua näyttelyihin 
kuten rotukissatkin , kunhan niillä on 
rokotukset kunnossa, sirutettu ja steri-
loitu/kastroitu, josta pitää olla todistus 
eläinlääkäriltä sekä omaa hyvät käy-
töksen tavat, terve kissa, vihaisia ei 
kannata näyttelyyn ilmoittaa. Kotikis-

sa tulee olla myös 10kk:tta täyttänyt.
Omistaja toki pitää kuulua johenkin 
rotukissa yhdistykseen, jotta kissan 
saa ilmoitettua näyttelyyn. Kotikis-
soilla on oma luokkansa näyttelyissä 
ja ne arvostellaan seuraavasti: Pitkä-
karvaiset kotikissat naaraat ja urokset 
erikseen ja lyhyt karvaiset naaraat ja 
urokset erikseen, ja niistä sitten luok-
kansa voittaneet kisailevat vielä kar-

KOTIKISSA
kansainvälisessä näyttelyssä
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van pituuden mukaan kumpi lähtee 
loppu Bestin Showhun kisailemaan 
näyttelyn parhaan kotikissan tittelistä. 
Paras pitkäkarvainen kotikissa ja Pa-
ras lyhytkarvainen kotikissa kisailevat 
siis näyttelyn parhaan kotikissan titte-
listä. 
 
Kotikissa arvostellaan suurin piirtein 
seuraavasti: Luonne, karvan kunto ja 
miten kissa on valmisteltu ja koko kis-
san muu ominaisuus katsotaan myös, 
kotikissat tulee myös puunata näytte-
lyyn hyvään kuntoon. Pestä, leikata 
kynnet, putsata silmät ja korvat. Jo-
kaisella tuomarilla on oma makunsa 
mistä he pitävät. Kaikki sellainen on 
tietenkin extraa jos kissa keimailee, 
puskee, kehrää ja nauttii olostaan ja 
osoittaa sen tuomarille kaikin keinoin 
:) . Kotikissa luokassa on omat jännit-
tävät juttunsa ja kilpailunsa. Kotikissa 
ei saa näyttelyssä mitään sertejä ku-
ten rotukissat saavat. 
 
Nyt kerron lisää meidän kotikissoista 
miten me olemme päätyneet näyttely 
kehiin. Perheeseemme kuuluu 2 koti-
kissaa Paavo 3v ja Manu 1v kastroi-
tuja uroksia molemmat,rokotettuja ja 
sirutettuja. Olemme käyneet jo muu-
tamissa esittelynäyttelyissä ja muissa 
tapahtumissa harjoittelemassa käyt-
täytymis tapoja, joka on tuonut hyvää 
opettelua isoihin näyttelyihin. Paavo 
onkin jo ollut kerran Kansainvälisessä 
kissanäyttelyssä Porissa 2012 ja voitti 
oman luokkansa. Manu on vielä tu-
lossa jossain vaiheessa näyttely ke-
hiin myös. Meillä opetellaan jo kotona 
näyttely touhuja kuten esim. sylissä 
olemista, pöydillä kääntelemistä ja 
erilaisiin ääniin tottumista, koskette-

lua joka ruumiin osiin ja pesu puuhiin. 
Kissan ehdoilla käydään meillä noissa 
tapahtumissa, koska mitään kissaa ei 
saa väkisin viedä jos ei asiasta pidä. 
Meille kissat ovat ihania perheen jä-
seniä ja ilon tuojia arkiseen elämään, 
näyttelyt ovat sitten ihan pieni osa hei-
dän elämää. Minulla on ollut aikanaan 
myös rotukissoja rotuina Norjalainen 
Metsäkissa ja Valkoinen eurooppalai-
nen. Molemmat ovat lähellä sydäntä-
ni, niin rotukissat kuin kotikissat. Tällä 
hetkellä meidän elämässä piristää siis 
2 kotikissaa Paavo ja Manu :), jotka 
ovat meille rakkaita kissoja. Heidän 
kaverina häärii kotona myös Pitkäkar-
vainen Collie poika Elias 7,5v.

Toivon kotikissojen omistajien lähte-
vän reippaasti ja rohkeasti mukaan 
näyttelyihin, kotikissoissa löytyy upei-
ta kissoja. Minulta voi aina kysellä li-
sää kotikissoihin liittyvää, jos näyttelyt 
kiinnostaa, autan mielelläni. 
 
Tässä näin lyhykäisesti jotain Kotikis-
san näyttelyttämisestä. 
 
Hyvää kesän jatkoa toivottelee kotikis-
sat Paavo ja Manu, sekä omistaja 
Pia Koivu (pia.koivu@suomi24.fi)
 
Näyttelyissä nähdään !!!!   :D
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Olen arvostellut kotikissanäyttelyis-
sä kymmeniä kertoja vuosien aikana. 
Meillä on Suomen Kissaliiton alainen 
kotikissayhdistys ry  SUVAK joka jär-
jestää ainakin kerran tai kaksi kertaa 
vuodessa kotikissanäyttelyitä Suo-
messa.  Näissä näyttelyissä arvos-
tellaan vain kotikissoja mutta myös 
meidän rotukissanäyttelyissämme on 
oma luokkansa kotikissoille. Melkein 
jokaisessa arvostelemassani rotukis-
sanäyttelyissä on ollut myös kotikis-

soja. Jos ei niin paljon mutta ainakin 
jokunen.  Onhan meillä Suomessa 
kotikissoja joilla on Maailman voittaja 
tittelit usealta vuodelta eli myös WW 
rotukissanäyttelyissä on oma luok-
kansa kotikissoille. 

Näissä eri näyttelyissä olen arvostel-
lut kotikissoja ja pidän todella arvoste-
lutyöskentelystä kotikissojen parissa.  
Minun rotukissaharrastus alkoi koti-
kissasta joka oli erittäin viisas musta 

ARVOSTELEMASSA
kotikissanäyttelyssä
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valkoinen lyhytkarvainen kissa, Näitä 
näemme usein maaseudulla kävele-
vän pihoilla tai kylän raiteilla. Tämä 
meidän kotikissamme eli 16 vuotta 
luonamme ja kaikki rakastivat häntä.  
Pepita kotikissamme tuli myös hyvin 
toimeen myöhemmin hankkimani ro-
tukissojen kanssa. 

Kotikissalla on kattojärjestömme FI-
Fen mukainen standardi määritys joka 
on seuraavanlainen:
Yleisesti pitää olla fyysinen kunto, nä-
ennäinen hyvinvointi todella hyvä, ys-
tävällinen ja helppo käsitellä. Tämä on 
tyypillistä kotikissoille.  Pää pitää olla 
sopusuhtainen, ei liian iso tai pieni. 
Korvat pitää olla puhtaat, kaikki koot 
sallittua paitsi kiertyneet tai taitetut. 

Silmät saavat olla muodon ja koon 
puolesta erikokoiset, avoin ilme ja 
luonnollisen kirkkaat ja kaikki värit sal-
littua. Vartalo tulisi olla terveen lihak-
sikas tasapainoinen, mikä tahansa 
muoto sallittua, yli- tai alipainoinen ei 
ole toivottua.  Jalat ovat tasapainossa 
vartaloon nähden sekä luusto ja kor-
keus. Hännän pituus ja muoto sallit-
tuja kaikki. Häntävirheistä ei rangasta 
jos kissa ei ahdistu kun häntää kos-
ketaan. Turkki pitää olla hyvässä kun-
nossa ilman mitään likaisuutta. Kaikki 
värit ja kuviot on sallittuja, mitä tasai-
sempi kuviointi sitä parempi.  Luonne 
pitäisi olla ystävällinen, onnellinen ja 
ulospäin suuntaava luonne, aina help-
po käsitellä ja tasapainoinen luonne. 
Kotikissaa arvostellessa saa olla hiu-
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kan vapaampi työskennellessä koska 
rotumääritelmä on vapaampi kuin rotu-
kissoilla ja saa antaa sydämen puhua 
kuin nojautuu vain tarkasti standardi 
määritelmään. Usein kissojen ulkonä-
össä on vain jotain ” ulkoinen hohto” 
joka vangitsee katseen ja olemuksen.  
Tämä kissa on usein varma voitos-
taan, olemalla itsevarma ja antaen 
erityishuomiota tuomarille, puskemal-
la ym. Tänä päivänä kaikki kissat ovat 
hyvin hoidettuja ja pestyjä tullessaan 
arvostelutilanteeseen.  Jotkut saatta-
vat olla hiukan arkoja mutta tämä on 
vain harjoittelun puutetta useimmin.  
Mutta jos tosiaan huomaa että näytte-
lytilanne on kissalle stressaavaa, niin 
on parasta pitää kissan kotona omien 
rakkaiden ihmisten joukossa. 

Toivoisin että useampi kotikissa tulisi 
rotukissanäyttelyihimme. On niin pal-
jon kauniita kissoja meillä Suomessa.

Toivon kaikille kissaihmisille Hyvää 
Kesää!

Tellervo Kass
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Kotikissayhdistykset

Suomen Valtakunnallinen Kotikis-
sarengas SUVAK ry on vuonna 
1993 perustettu kotikissayhdistys, 
joka järjestää kotikissojen erikois-
näyttelyitä, esittelynäyttelyitä ja 
osallistuu erilaisiin tapahtumiin pyr-
kimyksenään nostaa kotikissan ar-
vostusta Suomessa.

Kotisivut www.suvak.net

Suomessa toimii kaksi jo kahdenkymmenen vuoden ikään ehtinyttä kotikis-
sayhdistystä. Esittelyt on lainattu yhdistysten omilta nettisivuilta, käykääpä 
tutustumassa!

Kotikissayhdistys KOKIS ry perus-
tettiin vuonna 1993 kotikissojen ar-
vostuksen ja aseman parantamisek-
si, kotikissatietouden lisäämiseksi 
ja kotikissojen hyvinvoinnin edistä-
miseksi. Yhdistys toimii vapaaeh-
toisvoimin, tätä nykyä Tampereelta 
käsin.

Kokis tiedottaa ja neuvoo kotikis-
sojen huolenpitoa koskevia asioita 
mm. toimittamassaan Kotikissa-leh-
dessä, joka on ilmestynyt vuodesta 
1994 alkaen 3-4 numeroa vuodessa.

Kotisivut www.kotikissa.org

Tiedot tulevista kotikissanäyttelyistä löytyvät Kissaliiton sivuilta kohdasta esit-
telynäyttelyt. Seuraava näyttely järjestetään 22.9.2013.
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Satakissa on jo pitkään järjestänyt jäsenilleen tapaamismahdollisuuksia myös 
kevät- ja syyskokousten lisäksi. Erilaiset juhlat ovat olleet suosittuja, mutta 
niiden lisäksi on kaivattu myös mahdollisuuksia kokoontua porukalla ihan vaan 
juttelemaan ja tutustumaan. On ollut agility- ja askarteluiltoja ja monenlaisia 
harrastuskokeiluja. Heinäkuussa 2011 aloitettiin kuukausittaiset jäsenillat. Ai-
heita on ollut kissanpesunäytöksestä arpojen pyörittelyyn ja välillä on annettu 
aiheiden kummuta siitä, mitä kenelläkin on mielessään ollut. Tapahtumien 
edellä niiden järjestelyt ovat tietenkin pinnalla.

Kokoontumistilaamme Satakunnankadulle mahtuu väkeä ja kaikki jäsenet 
ovat tervetulleita. Tekemiseen saa jokainen osallistua oman innostuksensa 
mukaan, mutta halutessaan voi myös tulla vain nauttimaan kahvikupillisen 
samanhenkisessä seurassa.

Ovet ovat avoinna joka kuukauden viimeinen keskiviikko klo 18 alkaen kesä-
taukoa ja joulun aikaa lukuunottamatta. Seuraavissa jäsenilloissa suunnitel-
laan syksyn Suurta Lemmikkitapahtumaa.

Eli eikun kuvan oikeanpuoleisesta ulko-ovesta sisään, portaat ylös, oikeasta 
ovesta sisään ja vielä muutama askel ja oletkin jo oikeassa paikassa -Satakis-
san rennonletkeässä jäsenillassa! (KTK:n tilat Satakunnankatu 43, PORI)

Jäsenilloista
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LA 13.7. KLO 16 GRILLIPARTYT LEINEPERISSÄ
KE 28.8. KLO 18 JÄSENILTA, SATAKUNNANKATU 43, AIHEENA  
   LEMMIKKITAPAHTUMA
KE 25.9. KLO 18 JÄSENILTA, SATAKUNNANKATU 43, AIHEENA  
   LEMMIKKITAPAHTUMA
SU 29.9 KLO 11-17 SUURI LEMMIKKITAPAHTUMA, PORIN NUORISO 
   TALO
KE 30.10. KLO 18 SYYSKOKOUS, SATAKUNNANKATU 43
KE 27.11. KLO 18 JÄSENILTA, SATAKUNNANKATU 43

Tapahtumakalenteri
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Lauantaina 18.5. yhdeksän reipasta 
satakissalaista kokoontui Ulvilassa 
meidän pihallamme. Kokoontumi-
sen tarkoitus oli yhdistyksen häkkien 
kuntoutus ja puhdistaminen. Onneksi 
päivä oli aurinkoinen ja lämmin, joten 
koko urakka sujui nopeasti ja haus-
kasti. Työt oli jaettu hyvin, jokaisella 
oli sopiva tehtävä. Parissa tunnissa 
jokainen häkki oli tarkastettu, korjattu 
ja puhdistettu. Meidän harmiksemme 
totesimme että yksi uusista häkeistä 
oli todella hukassa. Jos joku on va-
hingossa lainannut yhdistyksen häkin, 
pyydämme palauttamaan sen mah-
dollisimman nopeasti. 

Töiden jälkeen odotti ansaittu herkul-

linen ateria ja mukava keskustelu kis-
soista ja kasvatuksesta. 
Kiitos Raia, Elina, Anne, Sanna, 
meidän uudet jäsenemme Kimmo ja 
Maxi, sekä oma rakas perhe avusta ja 
seurasta! 

teksti ja kuvat Mila Koskinen

HÄKKITALKOOT
Ensin työ, sitten huvi!
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Lauantaina 18.5. yhdeksän reipasta satakissalaista kokoontui Ulvi-
lassa meidän pihallamme. Kokoontumisen tarkoitus oli yhdistyksen 
häkkien kuntoutus ja puhdistaminen. Onneksi päivä oli aurinkoinen ja 
lämmin, joten koko urakka sujui nopeasti ja hauskasti. Työt oli jaettu 
hyvin, jokaisella oli sopiva tehtävä. Parissa tunnissa jokainen häkki oli 
tarkastettu, korjattu ja puhdistettu. Meidän harmiksemme totesimme 
että yksi uusista häkeistä oli todella hukassa. Jos joku on vahingossa 
lainannut yhdistyksen häkin, pyydämme palauttamaan sen mahdolli-
simman nopeasti. 

Töiden jälkeen odotti ansaittu herkullinen ateria ja mukava keskustelu 
kissoista ja kasvatuksesta.

Kiitos Raia, Elina, Anne, Sanna, meidän uudet jäsenemme Kimmo ja 
Maxi, sekä oma rakas perhe avusta ja seurasta! 

Teksti ja kuvat Mila Koskinen
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LUDWIG HERRA
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Hei kaikki kissojen ystävät! Olen ra-
piat kuusivuotias kastraattiherra Ah-
laisten Kirkonmäeltä…. Mamma haki 
minut aikanaan Nakkilasta. Asuimme 
hetken Hyvelässä ja sieltä muu-
timme tänne nykyiseen val-
takuntaani suurille met-
sästysmaille. Väittävät 
minussa olevan puolet 
persialaista ja puolet 
norjalaista metsäkis-
saa, mutta mistäpä 
noista ikinä tietää. Ko-
tikissa mikä kotikissa. 
8kg ja karvat. Niin, kar-
vat… niitähän minulla riit-
tää… Mamma tekee parhaansa 
niiden selvittämiseksi, mutta joskus 
joutuu kyllä riipaisemaan trimmerillä 
(enkä tarkoita nyt puutarhatrimmeriä) 
jos alkaa kovin takkuuntua. Villin lap-
suuteni ja nuoruuteni elin Mökö-neidin 

kanssa, joka tuli meille kun olin vajaan 
vuoden. Jostain tupsahti seuraavana 
keväänä myös musta Alli… Huittisista 
mamma sen sanoi hakeneensa.

Myöhemmin huusholliimme 
on majoittunut vielä Wäis-

ki ja löytökissa Pentti-
Penttinen. Mamma sa-
noo, että nyt on kiintiö 
täynnä kissojen osalta 
toistaiseksi… Hyvä 
niin, pystyn paremmin 

pitämään nuo alamaise-
ni kurissa ;)

Elämä ei aina kuitenkaan mene 
suunnitelmien mukaan… Olin jo saa-
nut asemani tässä valtakunnassa 
vakautettua, niin eikö vain paratiisiin 
ilmestyikin käärme!! Voitteko kuvitella, 
että tänne muutti asumaan KOIRA! 

Voitteko 
kuvitella, että 
tänne muutti 

asumaan
KOIRA!

"
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Kyllä: koo oo ii är aa… Mikä järkytys! 
MINUN valtakuntaani! Lupaa kysy-
mättä… hyypiösnaipperi… vai kää-
piösnautseriko se oli… ihan sama! 
Ajattelin kyllä ensin, että nyt kerään 
kimpsuni ja kampsuni ja muutan muu-
alle! Mutta ei, periksi ei anneta! Koo 
oo ii är aalle pitää näyttää mistä se 
kana pissii ja missä kaappi seisoo! 
Eihän se nyt sovi että tässäkohtaa 
kuninkaallinen korkeuteni perääntyi-
si. Kyllä sitä yksi koo oo ii är aa jär-
jestykseen pistetään! Takkusihan se 
yhteiselo aluksi, kun eihän tuollaista 
koo oo ii är aa ole liian nopealla älyllä 
siunattu… *huokaus*. Että minun piti 
vielä tämäkin nähdä… Pikkuhiljaa sen 
tajuntaan on kuitenkin menossa asia, 
että MINÄ olen se kingi tässä talossa 
ja tässä mäessä. Muisti sillä ei vaan 
ole kovin pitkä, joten tämän tästä saa 
muistuttaa turvaväleistä ja muusta, 
mikä nyt pitäisi muutenkin tajuta…. 
hmph. Mottoni on: mitä sinun ei tarvit-

se tänään tehdä, älä tee sitä huomen-
nakaan vaan nauti elämästä hitaasti ja 
rennosti ;) Slow Life on päivän sana! 
Minä en turhia hötkyile.

Minulla on myös oma yhteisö faceboo-
kissa… siellä voi käydä tykkäämässä 
sivustani ja seuraamassa elämääni. 
Tykkääjiä onkin kertynyt jo päälle pari-
sataa. Mamma halusi perustaa minul-
le oman yhteisön, koska persoonaani 
ihailtiin niin valtavasti mamman omas-
sa profiilissa facebookissa, jonne hän 
lisäili kuvia minusta. 

https://www.facebook.com/pages/
Ludwig-Herra/269448093172895

Kesää ja kuumia köllöttelypäiviä odo-
tellen: Ludwig Herra,
kotoisammin Luru

Kuvat ja teksti Heidi Ojanen
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Satakissa ry, hakee Kissaliiton jäse-
nyyttä syksyn 2013 Liittokokoukselta, 
niin että jäsenyys alkaisi 1.1.2014 eli 
mahdolliset muutokset tulisivat 2014 
alusta Satakissan jäsenille.

Satakissa on rekisteröity yhdistyksek-
si 14.3.2013 Virallinen nimi on Sata-
kissa ry, yhdistykselle on myös haettu 
y-tunnus 2540672-8 Tämä tarkoittaa 
sitä että yhdistyksen toiminnasta on 
myös ilmoitettu verottajalle. Yleensä 
yhdistysten pitää ainakin parina vuon-
na veroilmoitus jättää, mutta yleensä 
yhdistys saa vapautuksen veroilmoi-
tuksen teosta, myöskään veroja ei yh-
distysten ole tarvinnut maksaa. 
Jäsenmaksujen eräpäivä muuttuu 
31.1. Jäsenyys on voimassa aina seu-
raavan vuoden Tammikuun loppuun. 
Eli jäsenmaksujen eräpäivä muut-
tuu 31.1. maksettavaksi. Syyskokous 
päättää jäsenmaksujen suuruuden. 
Säännöissä Satakissalla on kolme 
jäsenryhmää varsinainen-, perhe- ja 
kunniajäsen. 2014 pitää myös perhe-
jäsenet yksilöidä, eli enää koko perhe 
ei ole jäseniä vaan perhe jäsenellä 
on nimi ja osoite, henkilöt jotka eivät 
jäsenmaksun maksamisvuonna saa-
vuta 15-vuoden ikää tulee ilmoittaa 
syntymävuosi.

Eniten muutoksia tulee niille jotka eivät 
ole olleet minkään Rotukissayhdistyk-
sen jäseniä, näin ollen heitä ei ennen 
ole laskettu Kissaliiton jäsenyhdistyk-
sen jäseniksi, nyt heidät lasketaan. 
Ne jotka ovat jo jonkun Rotukissayh-

distyksen jäseniä ei enää tarvitse 
maksaa kuin Satakissan jäsenmaksu 
jolloin he myös antavat suoraan Sata-
kissalle äänensä Kissaliiton liittokoko-
uksissa mikäli eivät kuulu muihin yh-
distyksiin, jos kuuluu enempään kuin 
yhteen yhdistykseen tulee ilmoittaa 
kenelle tuo ääni menee.

Kissaliitolla on valmistumassa Oma-
kissa järjestelmä, järjestelmä kehit-
tyy vaiheittain, sen tarkoituksena on 
olla samankaltainen mikä Kennellii-
ton omakoira järjestelmä on. Oma-
kissa järjestelmässä ei tällä hetkellä 
ole muita kuin jäsenen jäsentiedot. 
Tarkoituksena on että kaikki astutus- 
näyttely- omistajuustiedot pystytään 
hoitamaan verkossa. Tästä syystä 
kaikkien jäsenten tulee ilmoittaa oma 
henkilökohtainen sähköpostiosoit-
teensa, palveluun ei voi kirjautua il-
man sähköpostiosoitetta joka toimii 
kirjautumistunnuksena, eli samaa 
sähköpostiosoitetta ei voi olla kahdel-
la ihmisellä. Jäsenellä on näin ollen 
aina tieto mm. omistamistaan kissois-
ta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä 
ettei Satakissan jäsenenä ei voi olla 
mikäli ei ilmoita sähköpostiosoitetta, 
jäsenenä voi olla vaikkei sähköposti-
osoitetta omistaisikaan.

Satakissa lehti jatkaa ilmestymistään 
kuten ennenkin, syyskokouksessa on 
mahdollisuus vaikuttaa lehden sisäl-
töön sekä siihen kuinka monta nume-
roa vuodessa ilmestyy. 

Mitä uusi ry tarkoittaa käytännössä
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1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Satakissa. Yhdistyksen 
kotipaikka on Pori ja toimialue on koko Suo-
mi. Yhdistyksen kieli on suomen kieli. 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

·edistää ja ylläpitää kissaharrastustoi-
mintaa ja parantaa kissojen arvostusta 
ja asemaa lemmikkieläimenä Suomes-
sa.

·ylläpitää yhteistyötä muiden kissa- sekä 
eläinsuojelujärjestöjen kanssa.

·ylläpitää kissoihin ja kissaharrastuk-
seen liittyvää tiedotusta

·ohjata ja edistää rodunjalostus- ja kas-
vatustoimintaa sekä toimia kissoista kiin-
nostuneiden ihmisten yhdyssiteenä

·toimia Suomen Kissaliitto ry:n sääntö-
jen mukaisena rotukissayhdistyksenä. 
Yhdistys sitoutuu noudattamaan Suo-
men Kissaliiton ja sen kautta  Federation 
Internationale Feline (FIFe):n,  sääntöjä 
ja rotumäärityksiä, joista jäljempänä 
käytetään liitto nimeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

·ylläpitää yhteyksiä muihin kissajärjes-
töihin sekä tekee yhteistyötä yritysten 
ja yhteisöjen kanssa, joiden toiminta lä-
heisesti liittyy lemmikkieläinten pitoon ja 
hoitoon.

·harjoittaa tiedotus-, neuvonta-, kokous- 
ja kustannustoimintaa.

·ylläpitää yhdistyksen kotisivuja yhtenä 
virallisena tiedotuskanavana sekä ole-
malla mukana sosiaalisessa mediassa. 

·järjestää tilaisuuksia, kuten valistus-, 
tiedotus-, keskustelu-, huvi- tai juhlatilai-
suuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

·ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja 
testamentteja

·tehdä sponsorisopimuksia yritysten ja 
yhteisöjen kanssa

·järjestää keräyksiä ja arpajaisia hankit-
tuaan ensin asianomaisen luvan

·järjestää maksullisia yleisö- ja jäsenti-
laisuuksia 

3 § Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voidaan hyväksyä 
yksityinen henkilö, joka toiminnallaan halu-
aa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteu-
tumista, hyväksyy yhdistyksen toimintatavat 
ja periaatteet sekä sitoutuu noudattamaan 
yhdistyksen ja liiton, johon yhdistys kuuluu 
jäsenenä, sääntöjä ja jonka lemmikkieläin-
ten pito ja hoito on hyvän tavan mukaista. 
Jäseneksi liittymisen vahvistaa hallitus. 

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia-, per-
he- tai kunniajäseniä. Perheenjäseneksi 
voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen 
muu jäsen on varsinainen jäsen. Äänioike-
us on kaikilla 15-vuotta täyttäneillä jäsenil-
lä. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, 
joka merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisella 
mallikelpoisella toiminnallaan on edistänyt 
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kissatyötä. Kunniajäseneksi kutsumista voi 
ehdottaa kuka tahansa yhdistyksen jäsenis-
tä. Ehdotus raukeaa ellei kolme neljäsosaa 
3/4 läsnäolevista jäsenistä sitä kannata. 

Varsinaiset- ja perhejäsenet suorittavat vuo-
sittain syyskokouksessa erikseen kummal-
lekin jäsenryhmälle määrättävän jäsenmak-
sun kunakin vuonna tammikuun loppuun 
mennessä. Kunniajäsenen ei tarvitse suorit-
taa jäsenmaksua.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Yhdistys tai keskusliitto yhdistyksen kautta 
voi tarjota jäsenilleen toimintaansa liittyviä 
maksullisia palveluja. Jäsenmaksujen ja pal-
veluista perittävien maksujen suuruudesta 
päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa 
suorittamatta 31.1. mennessä, katsotaan 
yhdistyksestä eronneeksi. Hän voi kuiten-
kin päästä takaisin jäseneksi suorittamalla 
jäsenmaksunsa. 

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, 
tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallituksel-
le, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla 
eroaminen kokouksessa merkittäväksi yh-
distyksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on 
velvollinen suorittamaan kaikki erääntyneet 
jäsenmaksut eroamispäivään saakka. 

Jäsen, joka käyttäytymisellään vaikeut-
taa yhdistyksen toimintaa tai toimii vastoin 
yhdistyksen sääntöjä, voidaan hallituksen 
päätöksellä ehdottaa erotettavaksi. Erotta-
misehdotus tehdään vasta sen jälkeen, kun 
asianomaiselle henkilölle on annettu kirjalli-

nen varoitus ja vain siinä tapauksessa, että 
varoituksesta ei ole apua. Hallituksen teke-
mästä erottamisehdotuksesta ilmoitetaan 
asianomaiselle kirjallisesti ja hän voi tiedon 
saatuaan hallitukselle osoitetussa kirjeessä 
valittaa päätöksestä. Erottamisesta pääte-
tään kevät- tai syyskokouksessa tai erikseen 
sitä varten kutsutussa kokouksessa erotet-
tavan mahdollisen valituksen käsittelyn jäl-
keen, mikäli kolme neljäsosaa ¾ läsnäole-
vista jäsenistä sitä kannattaa. Erotetulla tai 
eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta 
yhdistyksen omaisuuteen tai jäsenmaksujen 
takaisin saamiseen.

6 § Hallitus

Hallitus, edustaa yhdistystä ja käyttää toi-
meenpanovaltaa yhdistyksen syyskokous-
ten välisenä aikana. Hallitukseen kuuluu 
syyskokouksessa vuodeksi (1) valittu pu-
heenjohtaja sekä kahdeksi (2) vuodeksi ker-
rallaan valittuna vähintään viisi (5) enintään 
kahdeksan (8) muuta jäsentä, joista puolet 
on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa ole-
va jäsen voidaan valita uudelleen. Hallituk-
sen jäsenten toimikausi alkaa vaalikokouk-
sesta seuraavan tammikuun 1. päivänä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapu-
heenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulko-
puolelta sihteerin, rahastonhoitajan, sekä 
muut tarpeelliset toimihenkilöt, joiden tulee 
olla yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen muut 
toimihenkilöt toimivat hallituksen valvonnas-
sa ja alaisina. Hallituksen ja toimihenkilöi-
den tulee noudattaa yhdistyksen kokouksen 
päätöksiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta tai kun vähintään kolme (3) hallituk-
sen jäsentä sitä vaatii. 
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Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjoh-
taja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) hal-
lituksen jäsenistä on läsnä. Päätökset teh-
dään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, 
jolloin hallituksen kokouksissa on kullakin 
jäsenellä yksi (1) ääni. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi 
henkilövaaleissa, jossa asia ratkaistaan ar-
valla.

Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään 
kesken toimikauden tai hallituksen jäsen, 
voidaan
erottaa tehtävästään kesken toimikauden. 
Eronneen tai erotetun tilalle valitaan uusi 
jäsen
yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 
mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi-
kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoita-
jan kanssa.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkistus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hal-
lituksen vuosikertomus on annettava toimin-
nantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen 
yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantar-
kastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen 
yhdistyksen kevätkokousta. 

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen 1.3. - 31.5. välisenä aikana pi-
dettävässä kevätkokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, 
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja pää-
tösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja 
toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistami-
sesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mai-
nitut asiat

Yhdistyksen 1.8. - 30.11. välisenä aikana 
pidettävässä syyskokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenhohtaja, 
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja pää-
tösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, 
tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsen-
maksujen suuruus

6. valitaan yhdistyksen hallituksen pu-
heenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet 
sääntöjen kohdan 6
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mukaisesti

7. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja 
yksi (1) varatoiminnantarkastaja

8. käsitellään muut kokouskutsussa mai-
nitut asiat

 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jon-
kin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsi-
teltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjal-
lisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen 
kokousta, että asia voidaan sisällyttää koko-
uskutsuun.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdis-
tyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun 
vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä 
sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erik-
seen ilmoittamansa asian käsittelemiseksi. 
Kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden 
kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pi-
tämisestä on esitetty hallitukselle.

Äänioikeus on jokaisella yhdistyksen yli 
15-vuotiaalla jäsenellä. Alle 15-vuotiasta 
jäsentä ei lasketa äänivaltaiseksi jäsenek-
si Keskusliiton äänivaltaisia jäsenmääriä 
laskettaessa. Äänioikeuden käyttämisen ja 
äänivaltaiseksi jäseneksi laskemisen edel-
lytyksenä on että jäsenmaksu on makset-
tu. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan 
ääni, henkilövaaleissa valinta kuitenkin suo-
ritetaan arvalla äänten mennessä tasan.

10 § Kokousten koollekutsuminen ja val-
mistelu

Yhdistyksen kokousten ajankohdasta ja pai-
kasta päättää hallitus. Hallituksen tehtävänä 
on valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen 

kokoukset.

Yhdistyksen kokouksien kokouskutsut tulee 
toimittaa viimeistään kaksi (2) viikkoa en-
nen kokousta lähetetyllä kirjallisella kutsulla 
(postileima ratkaisee) tai julkaisemalla kutsu 
paikkakunnan pääsanomalehdessä tai yh-
distyksen omassa julkaisussa. 

11 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään 
yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa tai 
ylimääräisessä kokouksessa edellyttäen, 
että kokouskutsussa on mainittu sääntöjen 
muuttamisesta. Sääntömuutokset voidaan 
hyväksyä ¾ äänten enemmistöllä annetuista 
äänistä.

12 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään 
yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa tai 
ylimääräisessä kokouksessa edellyttäen, 
että kokouskutsussa mainitaan yhdistyksen 
purkamisesityksestä. Yhdistyksen purkami-
nen voidaan hyväksyä ¾ äänten enemmis-
töllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan 
yhdistyksen varat purkamista päättäneen 
kokouksen päättämälle rekisteröidylle kis-
sajärjestölle tai eläinsuojelutoimintaan. Yh-
distyksen tullessa lakkautetuksi, varat käy-
tetään samaan tarkoitukseen.
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Kesän ehdoton kohokohta lähestyy! Satakissa ry kutsuu jälleen jä-
senensä Leineperin Ruukin kyläsaunalle Ulvilaan viettämään kesäistä 
lauantai-iltaa. Tervetuloa yksin, kaksin tai vaikka isommankin perheen 
voimin. Kello 16 alkaen on mahdollisuus grillata, uida tai vaikka onkia ja 
saunakin on lämmin koko illan. Yhdistys tarjoaa jokaiselle grillimakkaran 
ja yhden juoman (olut/siideri/limsa/mehu). Muut tarjottavat nyyttikestipe-
riaatteella.

Ilmoitathan tulostasi ja omista tuomisistasi Susan Kivistölle sähkö-
postiosoitteella paivitys@satakissa.fi tai Raia Kalliomäelle puhelin-
numeroon 0400 590892 viimeistään 6.7.

SATAKISSAN GRILLIPARTYT 13.7.2013
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Valmistuneet kissat

FI*Treselle's I'm Cool Guy 
"Nikke" (BRI c) valmistui 
Premioriksi Tampereella 

25.5.2013
synt.6.3.2011

om. Katja Lehtoranta
kasv. Mila ja Sami Koskinen

FI*Treselle's Hjördis Soliga
"Hjördis" (BRI c) valmistui
Championiksi Tampereella 

25.5.2013 
synt.7.1.2011

om. & kasv. Mila ja Sami Koskinen
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Muista

ilmoittaavalmistuneen kissasitiedot Raia Kalliomäellesähköpostitse:raia.kalliomaki@gmail.comtekstaamalla:0400 590 892postitse:Lemminkäisentie 5 B 1528330 PORI

SP, SC Tamus Vectra Pipro, DVM 
valmistui Supreme Premioriksiksi 

Turussa 23.3.2013 ja 
saavutti DVM-tittelin

Helsingissä 29.12.2012
om. Marika Landen ja Olli Lehtonen

Onnea valmistuneille!
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TÄYNNÄ!
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Jälleen Porin Päivänä 29.9.2013 Porin Nuorisotalo saa sisäänsä
paljon erilaisia lemmikkejä ja niiden harrastajia.

Jo perinteiseksi tullut tapahtuma aukaisee sunnuntaina ovensa 
kello 11, tapahtuma päättyy kello 17.

Eläinsuojeluyhdistykset ovat myös menossa mukana
kuten aiempinakin vuosina, Satakissa tukee näin

eläinsuojeluyhdistysten toimintaa.
Ulkona järjestetään tänä vuonna myös ruoka- sekä

matolääkekeräys talteen otetuille lemmikeille. Matolääkkeet sekä 
tavalliset ja erikoisruuat (äidinmaidon korvike, penturuoka, virtsa-

kiviruoka) ovat tervetulleita keräykseen.
 
 
 

Näyttelypäällikkönä toimii Mila Koskinen, Kotomäentie 1 28400 
Ulvila Puh. 050-590 9272 myyntip@satakissa.fi,

joka vastaa myös myynti- sekä yhdistyspöydistä
 
 
 

Kissojen ilmoittautumisia ottaa vastaan Minna Turu, Willmanintie 
20 28660 Pori Puh. 040-741 7176 (mieluiten tekstiviestillä)

turuminna@gmail.com
 
 
 

Tapahtuman pystytystalkoot ovat lauantaina 28.9.2013 kello 15-18
 
 
 

Tervetuloa!

SUURI LEMMIKKITAPAHTUMA 2013
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SATAKUNNAN
ELÄINLÄÄKÄRIASEMA OY

02- 6331 811JUSSI KANGAS, ELL

Lemmikkisi asialla!

AJANVARAUKSET: ma-to 9-17, pe 9-16

Kalevanpuisto 54, 28120 Pori - Gsm 0400-486 464

SISÄTAUDIT * KIRURGIA * HAMMASHOITO * ULTRAÄÄNI *
RÖNTGEN * LABORATORIO * VIRALLISET LONKKA-, KYYNÄR- 

JA POLVITUTKIMUKSET * DIEETTIRUUAT
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Helsingin Yliopistossa käynnistettiin vuoden 2012 lopussa laaja kissojen ter-
veyskysely. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa, millaisia sairauksia Suomessa 
asuvilla kissoilla esiintyy ja kuinka paljon. Kyselyssä selvitetään sekä kissoilla 
ilmenneitä pysyviä sairauksia että yksittäisiä sairauksia, joista on jo parannut-
tu. Myös terveiden kissojen omistajien vastaukset ovat tärkeitä, jotta saadaan 
todenmukainen kuva terveystilanteesta. Jo edesmenneiden kissojen tietojen 
perusteella taas saadaan selville yleisimpiä kuolinsyitä. Osa kysymyksistä kos-
kee kissojen käyttäytymistä.

Vastauksia tarvitaan paljon, jotta niistä voidaan tehdä tilastollisesti merkittäviä 
johtopäätöksiä. Kyselyn tulokset auttavat kissojen perinnöllisten sairauksien ja 
ominaisuuksien tutkimista ja saattavat mahdollistaa uusia tutkimuksia jostain 
tietystä sairaudesta. Kysely hyödyttää siis jokaista kissan omistajaa ja kasvat-
tajaa.

Viereisellä sivulla on 15.5.2013 päivitetty lista tähän mennessä saaduista vas-
tauksista. Vierellä seuraa tavoiteluvut, joihin monella rodulla on vielä pitkä mat-
ka. Siksi jokainen vastaus on tärkeä ja yhtä lailla rotu- kuin maatiaiskissojenkin 
tiedot arvokkaita.

Tutkimus tehdään Helsingin Yliopiston koira- ja kissagenetiikkaryhmässä. Kis-
sojen omistajien tiedot tallennetaan salattuun tietokantaan ja niitä pääsee käsit-
telemään vain tutkimusryhmän jäsenistö, johon kuuluu opiskelija Tara Joensuu, 
eläinlääketieteen opiskelija Annukka Salo, professori Hannes Lohi ja dosentti 
Anna-Maija Virtala. Tuloksista tehdään tilastollisia analyyseja, yhteenvetoja ja 
kokoomataulukoita, joista yksittäisiä kissoja tai niiden omistajia ei voida tunnis-
taa.

Jos sinulla on useampi kissa, täytä jokaiselle oma kyselykaavake. Tallenna se 
ja avaa uusi seuraavalle kissalle. Kissan mahdolliset rekisterikirjat ja terveys-
tiedot kannattaa ottaa esiin jo etukäteen. Kyselykaavakkeen löydät osoittees-
ta www.kissangeenit.fi. Samoilta sivuilta löytyy lisätietoa kyselystä ja kissojen 
geenitutkimushankkeesta.

Kiitos osallistumisestasi!

Lähteet:
Kissojen geenitutkimus www.kissangeenit.fi
Suomen Kissaliiton nettisivut, Jaana Tähtinen

Kissojen terveyskysely
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Tässä luettelossa ei ole huomioitu Norjalainen metsäkissa ry:n vuonna 2012 
toteuttaman pilottikyselyn yli kuuttasataa vastausta. Tämä kysely on muokattu 
kaikille roduille sopivaksi kyseisen Annukka Salon laatiman kyselyn pohjalta. 
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Herkkutassu   
- 5% ruuat ja kissanhiekat
- 10% tarvikkeet

Tassuväen tavaratalo
Mikonkatu 28, Pori 
- 5 % kaikista tuotteista   
- 3 % tarjoustuotteista   

Tassucat
Uusikoivistontie 42, Pori
- 10 % Flatazor kissanruuat pedit
   ja tarvikkeet  
- 5 % kissanhiekat
- 10 % EverClean kissanhiekat

Lemmikkitalo Taikatassu
Kuninkaankatu 25, Rauma   
- 10 % kissanruoista, -hiekoista
   ja tarvikkeista

Kissahoitola Viiksiniekka
-2€/vrk ensimmäisestä kissasta
050-384 8149 tai 0500-599 831
www.viiksiniekka.com

Jäsenedut 2013 Tällä hetkellä jäsenkortilla saa etuja 
seuraavista liikkeistä näyttämällä 
jäsenkorttia ostosten yhteydessä:
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Lähettäjä:
Satakissa
Sanna Packalén
Sampsankatu 2 c 21
29200 Harjavalta


