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Catmax runkoon saat
tehtyä oman

kokoonpanosi

Catmax kokoonpanot
pystytät ilman työkaluja

ja kiinnitysreikiä!

PROTOPLAST KY Mauritsinpolku 28  26910
UNAJA (Rauma)

Tavoitat meidät Ma-To Puh. 02 - 8235 035
Fax. 02 - 8235 046

Sähköposti catmax@kissahuonekalut.fi

HELPPO KOOTA
LUJAT-KESTÄVÄT

www.kissahuonekalut.fi
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Satakissa jäsenlehti ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa.
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Nekapaino, Tampere

Lehtimainokset:
koko sivu 40 €/lehti 120 €/vuosi
värillinen koko sivu 160 €/vuosi 
1/2 sivu 20 €/lehti, 60 €/vuosi 
1/4 sivu 10 €/lehti, 30 €/vuosi
Jäsenille 50 % alennus
ei-kaupallisista mainoksista

Aineisto:
toimitus@satakissa.fi

Kaipaamme lehteen uusia juttuja 
ja kuvia. Kaikki pienetkin jutut 
ovat tervetulleita. 

Tekstit sähköpostitse esim. doc-
tiedostona.

Kuvat mahdollisuuksien mukaan 
sähköpostitse jpg-tiedostoina 
mahdollisimman suurella reso-
luutiolla (>300dpi).

Ilmoitukset ensisijaisesti paino-
kelpoisina pdf-tiedostoina, joihin 
on upotettu fontit.
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Vuodenvaihteessa Satakissa ry liittyy 
Suomen Kissaliiton alaisten rotukis-
sayhdistysten joukkoon. Niitä on pit-
kään ollut 11, yhtenä näistä Suomen 
Rotukissayhdistys ry SUROK, jonka 
Porin piirinä Satakissa toimi ensim-
mäiset 40 vuottaan. Ensi vuoden 
alusta yhdistyksiä on 13, kun mukaan 
tulee Satakissa ry:n ohella myös Yk-
kösKissat ry. Kissaliiton alaisina yh-
distykset sitoutuvat noudattamaan 
myös kansainvälisen kattojärjes-
tö FIFé:n (Fédération Interna-
tionale Féline) sääntöjä.

Satakissa ry:n kaikille 
jäsenille näkyvä muu-
tos on jäsenmaksun 
eräpäivän siirtymi-
nen tammikuun 
loppuun. Jäsen-
maksu sinän-
sä säilyy sa-
mana kuin 
t ä h ä n -
kin asti, 
mutta siihen lisätään Kissaliitolle 
menevä maksu, joka on 3,50€/jä-
sen/vuosi. Halutessaan jäsenillä on 
mahdollisuus tilata myös Kissaliiton 
jäsenjulkaisu, viidesti vuodessa il-
mestyvä Kissa-lehti. Sen hinta on 
1,50€/numero eli 7,50€ vuodessa. 
Jäsenmaksu kannattaa maksaa kir-
jautumalla Omakissa-järjestelmään 
(sähköinen palvelu, jota vastaava 
Suomen Kennelliitolla on ollut käy-
tössä jo pitkään). Tätä varten tar-
vitaan jokaiselta jäseneltä jatkossa 

myös sähköpostiosoite, jotta voi noi-
ta Omakissa-järjestelmän palveluita 
käyttää. Perhejäsenen tulee myös 
ilmoittaa oma sähköpostiosoitteensa 
sekä yhteystietonsa. Jäsenmaksun 
voi tietenkin maksaa myös vanhaan 
tapaan. Alle 15-vuotiaat lapset voivat 
edelleen osallistua toimintaan ilman 
jäsenmaksua, mutta mikäli kissan 
omistajana (Kissaliiton rekisterissä) 

on alle 15-vuotias, pitää jäsenmak-
sun olla maksettuna, että saa 

Kissaliiton palvelut. Jäsenmak-
sut vuodelle 2014 tulevat siis 

olemaan varsinaiselta jäse-
neltä Kissa-lehden kans-

sa 20€, varsinaiselta 
jäseneltä ilman Kis-

sa-lehteä 12,50€ ja 
perhejäseneltä 5€. 

Jäsenmaksulasku 
lähetetään erilli-

senä kirjeenä.

Kissaliiton 
jäsenmak-

sulla jokainen vähintään 15-vuotias 
jäsen, myös perhejäsen, saa ääni-
oikeuden, jonka hän antaa yhdistyk-
selleen. Useampaan rotukissayh-
distykseen kuuluvat päättävät itse 
”pääyhdistyksensä”, jolle ilmoittavat 
äänensä käyttöoikeudesta. Kissalii-
ton liittokokouksissa yhdistyksistä va-
litut liittokokousedustajat vaikuttavat 
päätösten tekoon oman yhdistyksen-
sä äänimäärällä.

Vuoden 2014 alusta Satakunnassa on 

Tiedote rotukissayhdistykseksi hyväksymisestä

HUO
MIO
!
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ensimmäistä kertaa paikallinen yhdis-
tys, jonka kautta saa kaikki Kissaliiton 
palvelut, mm. osallistumisoikeuden 
rotukissanäyttelyihin, mahdollisuu-
den liittyä Omakissa-järjestelmään 
sekä kasvattajien tarvitsemat palve-
lut. Käytännön toiminta ei juurikaan 
tule muuttumaan. Arkisen aherruksen 
näkyvimpiä tuloksia tulevat edelleen 
olemaan niin keväiset esittelynäytte-
lyt kuin jokasyksyinen Lemmikkita-
pahtumakin. Näiden lisäksi Satakissa 
järjestää tulevina vuosina myös rotu-
kissanäyttelyitä. Yhdistyksen omana 
jäsenjulkaisuna säilyy neljästi vuodes-
sa ilmestyvä Satakissa-lehti.

Toimihenkilöiden määrä yhdistykses-
sä tulee kasvamaan lisääntyvien työ-
tehtävien myötä. Myös neuvonta- ym. 
palveluita pyritään lisäämään tarpeen 

ja mahdollisuuksien mukaan. 

Mieleen tulevia kysymyksiä voi lähet-
tää sähköpostilla osoitteeseen halli-
tus@satakissa.fi. Asioista keskustel-
laan ja tiedotetaan myös tammikuun 
jäsenillassa keskiviikkona 29.1. Ter-
vetuloa kyselemään, kuuntelemaan ja 
osallistumaan.
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Puheenjohtaja
& valmistumisilmoitukset
Raia Kalliomäki
Friitalantie 2 as. 11
28430 PORI
Puh. 0400 590892
pj@satakissa.fi

Varapuheenjohtaja
& kahvitusvastaava
Elina Peltonen
Hillervontie 3 B 34
28370 Pori
Puh. 050-592 0159
vpj@satakissa.fi

Sihteeri
Sanna Packalén
Sampsankatu 2 c 21
29200 Harjavalta
sihteeri@satakissa.fi

Rahastonhoitaja
Marjo Klankki 
Kulmalantie 4 28130 Pori 
Puh. 044 5410071
rahat@satakissa.fi

Jäsen
Myyntipöytä- ja agilityvastaava
Mila Koskinen
Kotomäentie 1
28400 Ulvila
Puh. 050-590 9272
myyntip@satakissa.fi

Jäsen
Nettisivuvastaava
Susan Kivistö
paivitys@satakissa.fi

Jäsen
Satakissa-lehden Päätoimittaja
& Facebook ryhmänvastaava
Minna Turu
Willmanintie  20
28660 PORI
Puh. 040 7417176
turuminna@gmail.com

Jäsen
Satakissa-lehden taittaja
Kati Seppä
Mestarintie 2
29250 Nakkila
Puh. 040-519 2085
lehti@satakissa.fi

SATAKISSA
HALLITUS 2013

hallitus@satakissa.fi
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Päätoimittajan terveiset

Tapahtumakalenteri

Marraskuisessa syyskokouksessa 
päätettiin, että saan jatkaa tällä pai-
kalla ensi vuonnakin. Toivottavasti 
päätös oli yhtä mieluinen lukijoille 
kuin se oli minulle. Satakissa-lehden 
tekeminen on todella antoisaa, vaikka 
vastaan on joskus tullut epätoivon het-
kiäkin. Seuraava numero kasataankin 
yhdessä vastavalitun toimituskunnan 
kanssa.
Tuntemattoman kirjoittajan runon 
myötä lähetän lämpimän jouluterveh-
dyksen teille kaikille. Ensi vuonna ta-
vataan!

“Vein joulukuusen
metsään suojaisaan 

Se sieltä loistaa meille valoaan
On ympärillä jäljet jänöjen  
Ja oksillansa suoja lintujen  

Alla kuusen oksain vihreiden  
On helminauhajälki

hiiren varpaiden  
Ja kun kissat uinuu 

takkavalkealla  
On Joulurauha meillä 

kaikkialla.” 

KE 29.1.  klo 18.00. JÄSENILTA
Tammikuussa jatketaan jälleen jäseniltojen merkeissä.
Aiheena on Kissaliiton jäsenyys ja sen mukana tulevat muu-
tokset toimintaan. Tervetuloa paikan päälle keskustelemaan ja 
kyselemään. Kysymyksiä voi esittää myös etukäteen osoit-
teessa hallitus@satakissa.fi.

KE 26.2. klo 18.00. JÄSENILTA
Helmikuussa vietetään ideointi-iltaa. Suunnataan katseet 
tulevaisuuteen ja kerätään ehdotuksia ja ajatuksia tulevasta 
toiminnasta.

KE 26.3.  klo 18.00. JÄSENILTA

Tapaamisiin kahvi-/teekupposen äärellä!

Satakunnankatu 43, 28130 Pori

Kevään esittelynäyttelyä kaavaillaan maaliskuulle!
Seuraa myös siihen liittyvää ilmoitteluamme nettisivuilla ja facebookissa.
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HALLOWEEN
ESITTELYNÄYTTELY
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Satakissa järjesti ensimmäistä kertaa 
esittelynäyttelyn yhteistyössä toisen 
yhdistyksen kanssa. Syksyn alkupuo-
lella saimme Suomen Maine Coon 
kissat ry:ltä tarjouksen yhteisestä pro-
jektista. Ajatus Halloween näyttelystä 
kuulosti mielenkiintoiselta, joten ryh-
dyimme valmistautumaan siihen heti 
Lemmikkitapahtuman jälkeen. Onnek-
si tiimistämme löytyy todella taitava 
askarteluihminen Elina Virtanen, joka 
tartutti oman intonsa muihin. Yhdis-
tyksen askarteluilta oli kertakaikkiaan 
hauskaa puuhaa täynnä, osa valmisti 
somisteita ja toiset täyttivät koko tilan 
huhuilevilla haamuilla. Ilta päättyi kui-
tenkin liian nopeasti, joten töitä jatket-
tin vielä kotonakin. Kissojen mielestä 
askartelu on kivaa, joten kaikki mei-
dän kissat päättivät auttaa mahdol-
lisuuksien mukaan. Neljäjalkaisesta 
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apujoukkueesta huolimatta koristeet 
saatiin valmiiksi ajoissa. Niinpä toi-
sena päivänä marraskuuta Rauman 
Ooperi muuttui kummitustaloksi. Sei-
nillä oli hämähäkin seittiä ja pelottavia 
haamuja, kurpitsat koristivat maata 
ja katossa lenteli lepakoita ja kiipeili 

hämähäkkejä. Vaikutus oli niin suuri, 
että yksi kissa jopa kieltäytyi eläinlää-
kärin tarkastuksesta, koska suhtautui 
epäluuloisesti kurpitsoihin. Kello 11 
talo täyttyi myös noidilla, piruilla sekä 
muilla pelottavilla olennoilla. Rauma 
ilahduttaa aina suurella yleisöllä, eikä 

tämäkään kerta ol-
lut poikkeus. Osal-
listuvien kissojen 
määrä ei ollut kovin 
suuri, mutta taita-
va kissaesittelijä 
allround tuomari 
Satu Hämäläinen 
ei antanut asian 
vaivata. Kaksi pit-
kää ja erilaista 
esittelyä antoivat 
varmasti raumalai-
sille paljon tietoja 
kissamaailmasta, 
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Painavin kissa
Chamberlain Evident Soldier “Jore”, 
maine coon

Kevein kissa
FI*Treselle’s Ute von Hutten ”Jutta”, 
brittiläinen lyhytkarva

Pisin kissa
SC Moon Kewas Lord Duke of Argyll 
DVM “Turbo”, maine coon

Nopein agilitykissa
FI*Tutsi Chaumet ”Julle”, sfinx

Yleisön suosikit
PR/CH Kehrääjän Oreo “Leo”, norja-
lainen metsäkissa, om. Tuula Setälä 
ja Maplehill´s Sweet
Pea “Piku Pikkuinen”, ragdoll, om. 
Emilia Hakanen

roduista ja väreistä. Esittelyiden lisäk-
si päivän aikana punnittiin painavin 
ja kevein kissa, pisin maine coon ja 
nopein agilitykissa.  Yleisön tehtävä 
oli äänestää suosikkikissa, kilpailu oli 

kova ja päättyi tasapeliin kahden iha-
nan kissan kesken.

Kuvat ja teksti: Mila Koskinen
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Yyterin Tallilla Meri-Porissa hoi-
taa tallikissan virkaa punavalkoinen 
Taku. Uravalinta tehtiin vähän niin-
kuin Takun puolesta. Eräs Yyterin 
yksityistallilla hevostaan pitävä löysi 
maatalouslomittajana ollessaan kak-
si villiintynyttä kissanpoikaa navetan 
vintiltä ja toi ne mukanaan tallille. Kis-
soja oli siis alun alkaen kaksi, mutta 
toista, Tikua, ei tallikissan hommat 
pitkään kiinnostaneet. Tiku adoptoi it-
selleen ihmisen, tallin lähellä asuvan 
Mirkun ja muutti tämän ja muiden hä-
nen kanssaan asuvien kissojen luo. 
 
Takulle maittoi tallikissan elämä ja 
se onkin viihtynyt hevosten ja hevos-

ihmisten keskellä jo ainakin 12-13 
vuotta, ellei peräti enemmänkin. Taku 
viettää suurimman osan ajastaan talli-
kämpässä filtin päällä makoillen. Pieni 
patteri lämmittää Takun nukkumapai-
kan vieressä. Kesällä Taku nauttii au-
ringossa makoilusta tallin seinustalla 
toisten touhuja seuraillen. 
Ruokinnasta huolehtivat kaikki hevo-
sia hoitamassa käyvät ihmiset, kukin 
vuorollaan. Toki Taku vielä pyydystää 
lisäksi hiiriäkin. Oli tässä muutama 
päivä sitten linnunhöyheniäkin filtin 
päällä todisteena siitä, että vanha 
vielä jaksaa pyydystää. Iästään huo-
limatta Taku on vielä pirteä, vaikkakin 
laihtunut. Loishäädöstä huolehditaan 
myös talliporukan kesken kimpassa ja 
siinä saattoi olla liian pitkä tauko ke-

sällä ja sen vuoksi Taku pääsi ko-
vasti laihtumaan. Nyt on kuiten-

kin loiset häädetty ja samalla 
alkanut Takukin vankistua. 
Joulu lähestyy ja silloin-
han pitää kaikkia muistaa 
lämmöllä, myös tallikisuja. 
Taku saa jouluna joulupöy-
dän herkkuja; kinkkua ja 
kalaa. Pian on kuitenkin Ta-
kun aika tallikissana täynnä 

ja nähtäväksi jää sopeutuu-
ko se vielä kotikissaksi eläke-

päiviään viettämään. Meille kyl-
lä mahtuisi vielä yksi eläkeläinen 

noiden kahden oman lisäksi.

Teksti ja kuvat: Paula Ranta

TALLIKISSA TAKU
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Pikkujoulut
Satakissan tapaan

Syyskokouksen poijuarvonnan voitti Kimmo Kolkka ja pikkujoulu-
poijun Anne Sandberg. Onnea voittajille!
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Aika: Maanantaina 25.11.2013 klo 
18.00
Paikka: Ravintola Liisanpuisto, 
Liisankatu 20, Pori.
Läsnä: Marika Grönman, Riikka 
Hakala, Kirsi Hakala, Tuulia Jokinen, 
Marjo Klankki, Minna Turu, Arto Turu, 
Marianne Edvik-Toivonen, Sanna 
Packalén, Elina Peltonen, Terhi Urpo, 
Liudmila (Mila) Koskinen, Sami Kos-
kinen, Satu Ahokas, Anne Sandberg, 
Taru Kupiainen, Hannele Arantola, 
Kimmo Kolkka, Maxi Leinonen, Kati 
Seppä, Suvi Salla ja Raia Kalliomäki. 
(22)

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Raia Kallio-
mäki avasi kokouksen klo 18.10.

2. Valitaan kokoukselle 
puheenjohtaja, sihteeri, 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
& tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Raia Kalliomäki.
Kokouksen sihteeriksi valittiin 
Sanna Packalén.
Pöytäkirjan tarkistajiksi ja äänten-
laskijoiksi valittiin Marianne Edvik-
Toivonen ja Anne Sandberg.

3. Kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja pää-
tösvaltaiseksi. 

4. Hyväksytään kokouksen 
työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin pienin 
muutoksin. Työjärjestykseen lisät-
tiin kohtaan 8); liittokokousedus-
tajien sekä pentuneuvojan valinta.

5. Vahvistetaan 
toimintasuunnitelma, tulo- 
ja menoarvio ja liittymis- ja 
jäsenmaksujen suuruus 
vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma hyväksyt-
tiin. Tarkennetaan suunnitelmaa 
jäseniltojen osalta.
Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin 
tarkennuksin matkakuluista. 
Todettiin etteivät hallituksen 
jäsenet saa kokouksista kor-
vauksia, joten budjettiin mer-
kitty 300 euroa on hallituksen 
keskenään jaettava summa. 
Ehdotettiin budjetissa mainittua 
kasvattajamaksua nimettäväk-
si palvelumaksuksi.Päätettiin 
jäsenmaksut. Varsinainen jäsen 

Sääntömääräinen syyskokous (pöytäkirja)
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12,50, kissalehden kanssa 20 
euroa. Perhejäsen 5 euroa.

6. Valitaan hallituksen 
puheenjohtaja ja muut 
hallituksen jäsenet sääntöjen 
kohdan 6 mukaisesti

Hallituksen puheenjohtajaksi vuo-
delle 2014 valittiin Raia Kalliomä-
ki.

Hallituksen jäsenten toimikausi on 
kaksi vuotta.
Hallituksessa toisen vuoden 
jatkavat Kati Seppä, Elina Pelto-
nen, Liudmila (Mila) Koskinen ja 
Sanna Packalén.
Erovuorossa ovat Minna Turu, 
Susan Kivistö ja Marjo Klankki. 
Hallitukseen valittiin kahden 
vuoden kaudeksi Maxi Leinonen, 
Minna Turu, Susan Kivistö ja 
Marjo Klankki.

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

Toiminnantarkastajaksi valittiin 
Terhi Urpo. 
Varatoiminnantarkastajaksi valit-
tiin Marianne Edvik-Toivonen.

8. Valitaan Satakissa-lehden 
päätoimittaja ja taittaja, 
liittokokousedustajat (2), 
pentuneuvoja sekä Satakissa-

internetsivujen päivittäjä ja 
facebook-ryhmän ylläpitäjä.

Satakissa-lehden päätoimittajaksi 
valittiin Minna Turu ja taittajaksi 
Kati Seppä. Toimituskuntaan va-
littiin Satu Ahokas, Anna Havulin-
na ja Mila Koskinen.
Liittokokousedustajiksi valittiin 
Elina Peltonen ja Raia Kalliomäki. 
Ensimmäisenä toimintavuotenaan 
heillä ei ole äänioikeutta Kissalii-
ton kokouksissa.
Raia Kalliomäki valittiin internet-
sivujen päivittäjäksi sekä email-
osoitteiden postiohjauksien 
tekijäksi. Minna Turu valittiin 
facebook-ryhmän ylläpitäjäksi.
Pentuneuvojaksi valittiin Marika 
Grönman.

9. Esitetään ja päätetään 
Satakissan sääntöihin kohtaan 
2) Tarkoitus ja toiminnan laatu 
sääntömuutosta.

Syyskokous hyväksyi esityksen 
sääntömuutoksesta.

10. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja Raia 
Kalliomäki päätti kokouksen klo 
18.55.
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t. design Anja Kärki
Jouluiloa
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Valmistuneet kissat

CH Halden coon's Vanda
valmistui Tampereella 8.9.2013

Omistaja ja kasvattaja:Elina Peltonen

CH Wishmaster Kendra Young “Kessi” (NFO f 03 22)
valmistui Championiksi Turussa 23.11.2013 
Omistajat: Minna ja Arto Turu
Kasvattajat: Janne ja Tiia Kellari
Kuva: Tessa
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SP,SC Pretty Girl de la Gambade JW, DVM, 
DSM “Venla” (Punatabby manx lady)
valmistui Supreme Premier titteliin Kouvolassa 
9.11.2013 ollen myös Best in Show
Omistaja: Maxi Leinonen
Kuva: Tessa

Onnea valmistuneille!
Red Alert’s Savanna of Conan “Sanna”
(Kilpikonnahopea shaded manx vauva)

Paras AGILITYkissa Kouvolassa 9.11.2013
ikä 3kk 3vko

Omistaja: Kimmo Kolkka
Kuva: Tessa



20

...ja valmistelut ihan viime hetken juttu-
ja vaille tehty! Mukana touhuissa ovat 
tietenkin myös karvaiset perheenjäse-
net. Lahjapakettipaja taitaa olla kis-
soille valmisteluista mieleisin. Kuinka 
viiksiä värisyttävää onkaan hyökkäil-
lä ympäriinsä pyörivien paperirullien 
kimppuun ja sivusilmällä kytätä mah-
dollisuutta teippi- tai nauhavarkaisiin. 
Harmitonta, vaikkakin välillä hermoille 
käyvää iloa, kunhan paketointitarpeet 
eivät eksy mahaan asti. Niiden niele-
misestä seuraa suolitukoksen ja nau-
hojen terävien reunojen aiheuttamien 
sisäisten verenvuotojen vaara.

Leipomusten ja ruuanlaiton keskellä 
touhuavia työnjohtajia vaanii palo-
vammojen vaara. Vaikka uuni ja hel-
la ovatkin tuttuja juttuja, tavallisesta 
poikkeava tohina saa katitkin helposti 
käymään ylikierroksilla. Joulupöydän 
herkkuja saavat kissatkin maistella. 
Juustoa, makkaraa, kinkkua ja kalaa 
saa antaa, mutta suolaisuuden takia 
määrien on pysyttävä kohtuullisina. 
Luut pitää heittää roskiin, sillä pitkään 
kypsytettyinä niistä saattaa irrota suo-
listolle vaarallisen teräviä tikkuja. Jos 
kissan intohimon kohde on riisipuuro, 

Joulu on taas, joulu on taas.. .
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se kannattaa keittää vähälaktoosiseen 
maitoon. Makeita herkkuja syötetään 
mieluiten vain ihmisille. Mikäli kissal-
le katetaan ihan oma herkkupöytä, 
on pidettävä mielessä, että kovin ta-
vallisesta poikkeava kissanruokakin 
laittaa helposti vatsan löysälle. Lääke-
kaappiin kannattaa kaiken varalta va-
rata vaikkapa maitohappobakteereja 
(esim. Biobak tai Tehobakt) tai ravin-
tolisiä (Attapectin, Promax).

Joulun kynttilöiden ja kukkien kanssa 
on myös muistettava olla tarkkana. 
Huiskiva häntä tai viiksikarvat sytty-
vät herkästi palamaan, joten kynttilöi-
tä kannattaa poltella esim. lyhdyissä. 
Joulutähti, amaryllis, tulppaani ja hya-
sintti ovat syötyinä lievästi myrkyllisiä, 
tosin sipulikukilla myrkky on sipulissa. 
Niiden syöminen aiheuttaa lähinnä 
suun tai limakalvojen ärsytystä. Ainoa 
syötynä vaarallisen myrkyllinen on 
jouluruusu, joten se kannattaa pitää 
kissojen ulottumattomissa. Myrkyttö-
miä vaihtoehtoja ovat joulukaktus, tuli-
latva ja ardisia. Siltikin kukkia kannat-
taa ihailla muilla aisteilla, sillä maku 
tuskin on edes riskin ottamisen arvoi-
nen. Tästä syystä reikäkuviokoristelu 
jääkin onneksi yleensä vähäiseksi 
ihan itsestään.

Sitten on vielä se ihana joulukuusi, 
joka on kuin luotu kissojen piirileikkejä 
varten. Huumaava metsän tuoksu ja 
oksilla riippuvat mukavasti heiluvat ja 
hauskaa ääntä pitävät pallot ja nau-
hat suorastaan pakottavat innostu-
maan. Vesikin maistuu kuusenjalasta 
juotuna melkein nektarilta. Kannattaa 
siis valita kuuselle mahdollisimman 
tukeva jalka tai tarvittaessa sitoa se 

latvastaan kattoon. Vettäkin joutuu 
joskus lisäilemään monta kertaa päi-
vässä, ettei itse kuusi kuihdu janoon. 
Veden joukkoon ei tietenkään sovi li-
säillä mitään kasviravinteita, sellaisia 
ohjeita antavat vain eläimetöntä kotia 
koristelevat ihmiset. Kissojen iloksi voi  
laittaa alaoksille muutaman parhaat 
päivänsä nähneen, mutta leikeissä 
turvallisen pallon. Jos sellaiset ajatuk-
set haluaa kokonaan unohdettavan, 
on viisainta jättää alaoksat koristele-
matta. Erityisesti nauhat ja kynttilät 
johtoineen on laitettava kissan ulottu-
mattomiin. Joidenkin hampaita kutkut-
tavat myös kyntteliköt ja niiden johdot, 
joten niidenkin sijoittelu kannattaa 
miettiä tarkkaan.

Kunhan siis muistaa antaa koristeiden 
ja muiden tunnelmanluojien olla rau-
hassa, on kohtuudella täytetyn vatsan 
kanssa mukava köllötellä, niin kissan 
kuin ihmistenkin, joulun ajan rauhasta 
ja toistensa seurasta nauttien.

Kuvat ja teksti: Minna Turu
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PORIN SEUDUN ELÄINLÄÄKÄRI-
PÄIVYSTYS PIENELÄIMILLE
Porin seudun ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-alueen (Pori, 
Ulvila, Luvia, Nakkila, Harjavalta, Eu-
rajoki) päivystys on Porin kaupungin 
pieneläinklinikalla (Maantiekatu 31 V, 
28100 Pori). 
Ajanvaraus aina ensin puhelimitse nu-
merosta 0600 301 301 (Palvelunume-
ron veloitus klo 16:15 - 20.00 on 0,96 
e/min + mbm ja klo 20:00 - 08:00 2,90 
e/min +mbm)

RAUMAN SEUDUN ELÄINLÄÄKÄ-
RIPÄIVYSTYS
Rauman kaupunki kuuluu Pyhäjärvi-
seudun ympäristötoimiston päivystys-
alueeseen, johon kuuluvat Rauman 
lisäksi Eura, Huittinen, Kokemäki, 
Köyliö ja Säkylä. 
Puh. 0600 303 039 (1,979 €/minuutti 
+ pvm/mpm)
Puhelu yhdistyy automaattisesti päi-
vystävän eläinlääkärin numeroon. Jos 
eläinlääkäri on parhaillaan toimenpi-
teessä eikä pysty heti vastaamaan, 
soittajaa pyydetään jättämään nimen-
sä ja puhelinnumeronsa eläinlääkärin 
vastaajaan. Eläinlääkäri soittaa asiak-
kaalle heti toimenpiteestä vapauduttu-
aan.

TAMPEREEN SEUDUN ELÄINLÄÄ-
KÄRIPÄIVYSTYS PIENELÄIMILLE 
on Pieneläinklinikka Tuhatjalassa (Sa-
takunnankatu 23, 33210 Tampere)
Ennen päivystykseen tuloaan asiak-
kaat soittavat päivystysnumeroon. 
Päivystävä eläinlääkäri on klinikalla 
tarvittaessa alle puolessa tunnissa 
asiakkaan soitosta. 
Pieneläinklinikka Tuhatjalassa toimii 
myös laajan Tamperetta ympäröivän 
alueen takapäivystys pieneläimil-
le. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan 
oman päivystävän eläinlääkärin olles-
sa estyneenä pieneläimen voi tuoda 
hoidettavaksi Pieneläinklinikka Tuhat-
jalkaan Tampereelle. Sopimusaluee-
seen kuuluvat seuraavat kunnat: Ylö-
järvi, Nokia, Pirkkala, Hämeenkyrö, 
Lempäälä, Vesilahti, Mänttä, Vilppula, 
Kankaanpää, Honkajoki, Karvia, Jä-
mijärvi, Siikainen, Pomarkku ja Me-
rikarvia. Otamme vastaan mahdol-
lisuuksien mukaan asiakkaita myös 
muilta paikkakunnilta, mutta sopimus-
kuntien asiakkaat ovat etusijalla.
Puh. 0600 306 083 (Päivystysnumero 
on maksullinen, 5,01 €/puhelu + 2,00 
€/min. klo 8 - 20 ja 10,10 €/puhelu 
+3,02 €/min. klo 20 - 08).

VAHINGON VARALTA...
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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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Pidettyään muutaman vuoden tau-
on, eläintarvikealalla pitkään toiminut 
Matti Varpula teki comebackin, kun 
marraskuun alussa Porin Askokylään 
avattiin 1200 neliöinen eläintarvikelii-
ke PetPori.
 
Paikkakunnan laajin ja edullisin kis-
san tarvikevalikoima. Meille on help-
po tulla, sillä liikkeen edestä läytyy 
runsaat parkkitilat. Liikkeestämme 
löytyy muunmuassa n.200 neliön 
treeni/luentotila, jota kissojen ja koiri-
en omistajat voivat vuokrata erillaisiin 
käyttötarkoituksiin. Tiloissamme jär-
jestetään koulutuksia, luentoja sekä 
esittelyjä. Treenitilan vieressä on soh-
vanurkkaus kahvikoneineen.
 

Meiltä löydät laajan valikoiman kis-
sanhiekkoja (mm. Super Carino, Ever 
Clean, Extreme Classic, Sahara, Cat 
Sens, Odour Buster) Ruokia (mm. 
Taste of the wild, Golden Eagle, Iams, 
Proplan, Hill's, Royal Canin, Euka-
nuba. Märkäruokia: Kattovit, Applaws, 
Life Cat, Feline Porta, Miamor, Sch-
musy, Fop Cat). Liikkeestämme löytyy 
myös laaja valikoima raapimapuita, 
leluja, pakasteruokia yms.
 
Tervetuloa tutustumaan liikkeeseem-
me, muistathan kysyä kanta-asiakas-
korteistamme. Olemme avoinna arki-
sin klo. 10-19, lauantaisin 10-15.
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On talvipäivänseisaus, maa on valkoi-
nen, pakkanen puree minua nenästä. 
Kävelen rauhallista puistotietä ja kat-
selen, miten lumihiutaleet leijailevat 
hiljalleen pimeydestä kohti maata. 
Todellisuudessa olen oikea kotihiiri 
-rakastan juoda lämmintä glögiä villa-
sukat jalassa ja neuloa lapasia joulu-
lahjaksi tuttavilleni. Olin kuitenkin juuri 
ostanut uudet talvikengät ja -takin, 
jotka olivat niin lämpöiset että ulko-
na oli oikeastaan ihan mukava käydä 
kävelemässä. Vielä kun joku keksisi 
nenänlämmittimen, niin ei tarvitsisi 
pelätä ulkoillessaan nenän paleltuvan 
ja yhtäkkiä sen tippuvan maahan. Tuo 
nyt oli vain joku henkilökohtainen kau-
hukuva, ei noin voi tapahtua tosielä-
mässä, eihän.

On enää muutama päivä jouluaat-
toon, eli eletään jouluvalmistelujen kii-
reisintä aikaa. Ihmiset juoksevat kau-
pasta toiseen hankkien sitä sun tätä. 
Oletteko huomanneet, että ostohalun 
kiihdyttäminen alkaa jo yli kuukautta 
ennen aattoa. Mika Waltarikin ajatte-
li jo yli 70 vuotta sitten, että joulu on 
kaupallista. Mitähän hän tuumisi, jos 
näkisi mihin on tultu. Materialistiset 
nautinnot saattavat pitää meidät pääli-
sin puolin kylläisinä, mutta sisimmäs-
sä voi olla tyhjä aukko. Ei kuitenkaan 
aleta enempiä filosofoimaan tätä. Jos 
minulta kysyttäisiin, mikä joulussa 
on tärkeintä, vastaisin niinkin ympä-
ripyöreästi kuin ”Läheisyys”. Tänäkin 
vuonna kaikki tuttavani viettävät jou-

lua perheidensä kanssa, vanhem-
pani puolestaan ovat suunnanneet 
jo hyvissä ajoin etelän lämpöön viet-
tämään joulua. Eräs ystäväni kysyi 
minulta säälivästi, haluaisinko tulla 
viettämään joulua hänen perheensä 
kanssa. Hän ei oikein tahtonut ym-
märtää, kun kohteliaasti kieltäydyin 
tarjouksesta.

Olen oikein onnellinen tuntemieni ih-
misten puolesta ja arvostan heidän ta-
paansa viettää joulua. Ei minun tapani 
siitä kuitenkaan paljoa eroa. Minuapa 
odottaa kotona ymmärtäväisin ja hur-
maavin persoona mitä maa päällään 
kantaa. Hän on minulle se rakkain. Ja 
olen tyytyväinen siihen, että saamme 
jälleen kerran viettää joulun yhdessä. 
Meille on jo muodostunut muutamia 
perinteitä, jotka toteutamme joka jou-
lu. Yksi niistä on joulusauna -aivan 
ehdoton suosikkimme. Ystäväni kat-
selee tarkkaavaisesti kun silppuan 
sanomalehtiä sytykkeeksi sekä heitän 
pari puuta pesään. Kun sauna sitten 
jonkin ajan kuluttua on riittävän läm-
pöinen, kömmin ylälauteelle ja heitän 
pienen kauhallisen vettä kiukaalle. 
Saunaseuralaiseni jää alemmalle lau-
teelle. Siinä me sitten kuuntelemme 
sihinää ja puiden palamisesta synty-
vää rätinää yhdessä.

Pakkanen alkoi kiristyä. Minun täy-
tyi kiristää myös kävelyvauhtiani, jos 
haluaisin pysyä lämpimänä loppumat-
kan. Sormeni olivat jo aavistuksen 

Jouluisia aatoksia
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kohmeessa ja kylmä ilma oli löytänyt 
takkini heikoimmat kohdat ja yritti nyt 
tunkeutua niistä sisälle. Jos vereni 
virtaisi yhtä vauhdikkaasti kuin ajatuk-
seni, ei tässä olisi vielä mikään kiire 
kotiin. Myös pieni väsymyksenpoika-
nen yrittää nostaa päätään ja uuvut-
taa minut. Kyllähän sinä tiedät, miten 
muumit käyvät unille, kun talvi alkaa 
tehdä tuloaan. Välillä minullakin on 
sellainen olo, että olen varmasti jotain 
sukua noille muumeille, kun välillä pi-
meimpään vuodenaikaan tekisi mieli 
vaipua horrokseen ja herätä  vasta 
kevätauringon ensisäteisiin.

Aloin vihdoin olla lähellä kotia. Vaik-
ka luonto olikin kaunis, lähes äänetön 
ja se ikäänkuin pyysi minua jäämään 
vielä luokseen, oli minulla kuitenkin 

jo mielessä ystäväni, jonka haluaisin 
kaapata kainalooni heti kotiin päästyä-
ni. Parastan ulkoilussa onkin se hetki, 
kun astuu takaisin lämpimään tupaan 
reippailtuaan ensin raittiissa ilmassa 
tovin jos toisenkin. Koska olin ymmär-
tänyt pistää töppöstä toisen eteen hiu-
kan ripeämmin, oli minulla nyt muka-
van lämmin olo. Pujahdin ulko-ovesta 
sisään ja siinä ystäväiseni jo odottikin 
minua. Nyt voimme jatkaa joulunodo-
tusta omaan tapaamme -yhdessä köl-
lötellen ja herkkuja popsien.

Jouluun liittyvä lämpö, rauha ja yltä-
kylläisyys ovat juuri sitä elämää, josta 
kissa nauttii. Eikö niin, rakas killisilmä-
ni.

Tarinan kirjoitti: Kati Seppä
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Lähettäjä:
Satakissa
Sanna Packalén
Sampsankatu 2 c 21
29200 Harjavalta

EVERCLEAN KISSANHIEKKA -15%
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