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Satakissa jäsenlehti ilmestyy 
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Nekapaino, Tampere

Lehtimainokset:
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värillinen koko sivu 160 €/vuosi 
1/2 sivu 20 €/lehti, 60 €/vuosi 
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Jäsenille 50 % alennus
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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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Tässä on mennyt jokunen tovi etten 
ole tätä palstaa ylläpitänyt. Paljon on 
elämässä tapahtunut tällä aikaa niin 
kissojen kuin oman elämänkin kohdal-
la. Kissat taloudessamme ovat vähen-
tyneet ja porukkamme nuorimmaiset 
13-vuotiaat persialaiset, ovat ainoat 
kissamme, muut ovat omissa uurnis-
saan keittiön hyllyllä sekä muistois-
samme. Kissat lemmikkinä ovat to-
della viehättäviä, enkä ikimaailmassa 
olisi uskonut kun ensimmäisen kissani 
otin mitä kaikkea kissat osaavat, kuin-
ka viisaita ja ymmärtäväisiä ne voivat-
kaan olla. Miten ison tassunjäljen ne 
jättävät sydämeen.

Kissaharrastus on juuri niin mukavaa 
kun sen haluaa olevan, niin minus-
ta ainakin monasti tuntuu. Haluaisin 
muistuttaa että me täällä yhdistyksen 
hallituksessa olemme ihmisiä emme-
kä yhdistys. Yhdistyksellä itsellään ei 
ole kuin pankkitili ja meidän vastuu-

Tapahtumakalenteri
Ke 26.3. klo 18.30  Jäsenilta, aiheena kissan virtsakivet ja diabetes.
        Erkki Naukkarinen Sata-Vet, Hyveläntie 1, Pori 

Su 30.3. klo 11-17   Kissojen esittelynäyttely
         Toejoen seurojentalo, Hyveläntie 12, Pori 

La 17.5. klo 14        Kevätkokous.

Ke 28.5. klo 18       Jäsenilta Tassucatissa, aiheena kissojen ruokinta.
        Tassucat, Uusikoivistontie 42, Pori.

Puheenjohtajalta
henkilöiden tarkoitus on kartuttaa tuo-
ta pankkitiliä, jotta voisimme järjestää 
meitä kaikkia kiinnostavia tapahtumia 
luentoja, kursseja ym. Asioiden eteen 
on tehtävä töitä unohtamatta ideoida, 
vaikkapa myyntituotteita joilla saisim-
me lisää rahaa yhdistykselle. Ja näi-
hin kaikkiin asioihin tarvitaan myös 
teitä hyvät jäsenet. Jäseniltoihin, ta-
pahtumiin mars mars. 
 
Loppu kesästä Satakissa järjestää 
Kasvattajakurssin Porissa. Liikkeissä 
on tarkoitus järjestää rotuesittelyitä, 
joihin teitä tarvitaan mukaan. Esittely-
näyttely keväällä ja syyskuun korvilla 
Lemmikkitapahtuma. 
Suunnitelmissa on että saisimme 
myös järjestettyä Rotukissanäyttelyn 
vuonna 2015. Mutta kuten on todettu 
Roomaakaan ei rakennettu päivässä. 

-Raia
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Puheenjohtaja
& valmistumisilmoitukset
Raia Kalliomäki
Friitalantie 2 as. 11
28430 Pori
Puh. 0400 590892
pj@satakissa.fi

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

Sihteeri, päätoimittaja, 
tiedotusvastaava & Facebook 
ryhmänvastaava
Minna Turu
Willmanintie  20
28660 Pori
Puh. 040 7417176
turuminna@gmail.com

Jäsenrekisteri &Pöytäkirjasihteeri
Sanna Packalén
Neuvoksenkatu 3 A 10
38700 Kankaanpää
sihteeri@satakissa.fi

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

Ulkomaan näyttelyilmottautumiset
Maxi Leinonen
Salmentie 460
31700 Urjala
ulkomaannayt@satakissa.fi

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

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

Jäsen
Susan Kivistö
susan.kivisto@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pentuneuvonta 
Marika Grönman
Puh. 044 3785684
baila.bailan@kolumbus.fi

Satakissa-lehti toimituskunta
Satu Ahokas, Anna Havulinna & Mila 
Koskinen
toimitus@satakissa.fi

Satakissa nettisivupäivitykset
paivitys@satakissa.fi

HALLITUS 2014
hallitus@satakissa.fi
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Moro kissaihmiset,

Olen Maxi, vauvasta asti kissaelämää 
viettänyt Kissanaattori.  7-vuotiaa-
na sain ekan oman kissan, Eveliinan 
(HCS n 03) lisäksi silloisten lemmikki-
eni, kahden korpin ja kahden oravan. 
Eveliinan lapsenlapsi Peetu (HCS n 
09) kolli, oli HÄN, mistä tämä lopulli-
nen sekoaminen kissatouhuihin lähti, 
vuodesta 1988 olen ollut aktiivisesti 
mukana kissanäyttelyissä ja kissayh-
distyksissä. 

Perheeseeni kuuluu mies ja 12 kissaa, 
3 exoticia ja 9 manxia. Muutimme vii-
me syksynä isoon omakotitaloon Urja-
laan. Meillä kissat saavat onnellisena 
asua ympäri huushollia, leikkaamatto-
mia kolleja kun ei meillä asu. Onnek-
si rotujen luonteet ovat sellaisia, että 
kaikkien kanssa tullaan toimeen.

Ensimmäinen rotukissani oli suklaa 
itämainen, Aino, vuonna 1996. Kas-
vattajanimi hyväksyttiin 1997 roduille 

MAXI
Ulkomaan näyttelyilmottautumiset vastaanottaa
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SIA, ORI, MAN ja DRX (silloin rodut 
piti ilmoittaa). Ennen vuosituhannen 
vaihtumista tuli elämääni muuta, ja 
kissatouhut jäivät muutamiksi vuosiksi 
taka-alalle. 

Vuonna 2005 tulin takaisin. Toki tutus-
tumaan nykyisiin itämaisiin.. pettymys 
- kissat eivät enää vastanneetkaan 
omaa käsitystäni ihanasta ja tervees-
tä kissasta. Joten, aloin miettimään 
mitäs nyt. Kotonani oli edelleen itä-
mainen ja siamilainen sekä muutama 
kotikissa. 
Muistin tekemäni kasvattajasitoumuk-
sen, kävin sitten tutustumassa lähem-
min devoneihin ja manxeihin. Ja oi 
ihanuutta, molemmat. Silloisesta pen-
tutilanteesta ja esillä olleista kissois-
ta tuli ratkaisu päätyä mankeroihin. 
Maija Ratilaisen kotiin oli syntymässä 
pentue, josta voisi tulla haluamani pu-
nainen naaras manx. Sitä siis odot-
telemaan. Olin niin varma, että tästä 
pentueesta tulee mulle uusi kantanaa-
ras. Mutta, ei tullut ei. Pentujen kuvia 
katsellessa aina katse hakeutui mus-
taan pikku palloon. Ja kuten jo arvata 
saattaa, aloitin siis manxkasvatuksen 
mustalla uroksella, Kallella :)

Siitä lähtien oli haussa punainen naa-
ras. Vasta vuonna 2007 sain Sveitsis-
tä upea punatabby naaraan, Venlan 
♥ Siitä lähtien pentueita on syntynyt 
harvakseltaan, sumpuittain. Nyt olen 
ollut taas pari vuotta kasvatustauolla, 
mutta tänä vuonna tarkoituksena lä-
hettää maailmaa valloittamaan usei-
ta manxtaaperoita. Kasvattajanimeni 
on Conan, kaikki pentujen nimet ovat 
viroa ja tarkoittavat ei-niin-mukavia 
asioita. Seuraavaksi on kirjain R, sitä 

odotellessa kohti kesää. Nyt naaraita 
on 7 ja vaikka kaikilla ei ole pentuei-
ta takana, laadin ilmoituksen eläinten 
pidosta ja välitystoiminnasta aluehal-
lintovirastoon. Valvojaeläinlääkäri on 
kutsuttu tarkistamaan tilat ja kissat sa-
tunnaisena aikana kevään kuluessa. 

Vielä alta kaksi vuotta sitten minul-
la oli lampaita, suoritettuani Lampuri 
koulun, mutta muuton vuoksi lampaat 
karitsoineen saivat uuden kodin. En-
nen lampurikoulun ja eläintenkuljet-
tajakoulutuksen suorittamista, kävin 
eläintenkouluttaja/-hoitaja tutkinnon. 
Harrastuspuoli on myös eläinpitoinen 
ja yhdistysrikas. Olen toiminut kaikis-
sa hallituksen toimihenkilöiden teh-
tävissä, perustanutkin 3 yhdistystä, 
sääntöinen, siis ihan alkutekijöistä. 
Ahkeroinut rotuyhdistyksessä, näytte-
lyissä, esyssä, eläinsuojeluvalvojana 
yms..

Satakissan mukavaan hallitukseen 
tulin valituksi syyskokouksessa 2013. 
Kiitos kannatuksesta. Tällä hetkellä 
toimin linkkinä ulkomaisiin näyttelyi-
hin ja otan vastaan jäsenten ulko-
maanilmottautumislomakkeet. Toivon 
kuluvasta vuodesta mielenkiintoista, 
aktiivista ja menestysekästä kaikille 
Satakissalaisille kattimuksille omistaji-
neen. Toivon tämän uuden pestini tuo-
van minulle paljon kohtaamisia uusien 
ja vanhojen kissatuttujen kanssa. Tul-
kaa ihmeessä ideoimaan Satakissan 
toimintaa rentoihin jäseniltoihin.

Elämä ilman kissatouhuja ei olisi elä-
mää. 

-maxi-
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Kotona minulla on kissoja kahdek-
san. Niistä kolme on kastraattia, yksi 
leikkaamaton uros, kaksi leikkaama-
tonta naarasta, yksi tyttöpentu ja yksi 
implantilla oleva siitosuros. Kasvatta-
janimeni  Baila-Bailan on hyväksytty 
vuonna 1996 ja olen kasvattanut näi-
den vuosien aikana 35 puhdasta sia-
milaispentuetta.

Tehtäväni on opastaa kaikkea mikä 
koskee synnytystä ja pentujenhoitoa. 
Älä epäröi kysyä, jos on jotain ihme-
teltävää. Leipätyössäni työskentelen 
Porin Palveluliikelaitoksessa palvelu-
esimiehenä, joten päivisin minun on 
vaikea vastata puhelimeen.

-Marika Grönman 

toimii pentuneuvojana.

Kuvassa kanssani on Baila-Bailan 
Pimeän Tyttö.

MARIKA
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Päätoimittajan terveiset
Niin sitä on menty uuttakin vuot-
ta eteenpäin jo lähes neljänneksen 
verran. Omalla kohdallani tämä vuo-
si tarkoittaa kolmatta vuotta halli-
tuksessa ja toista päätoimittajana. 
Monta muutosta on näinkin lyhyeen 
matkaan mahtunut, viimeisimpänä 
rotukissayhdistykseksi muuttuminen. 
Aika näyttää mitä kaikkea se tuokaan 
tullessaan. Toivon mukaan vanhat jä-
senet pysyvät mukana edelleen ja vä-
hän uusiakin saadaan kyytiin ja kaikki 
kokevat saavansa mukana olosta jo-
tain itselleen. Parhaiten se onnistuu 
osallistumalla; tuomalla kissoja näy-
tille, lähtemällä mukaan tapahtumien 
järjestelyihin tai jäseniltoihin tai vaik-

ka kirjoittamalla Satakissa-lehteen! 
 
Lehdestä löytyy toivottavasti entistä-
kin enemmän luettavaa kaikille. Tänä 
vuonna on taas paljon tapahtumia 
tiedossa ja jo tässä numerossa alkaa 
uusi terveyssarja, jossa sairauksia 
lähestytään ne kokeneiden kissano-
mistajien kertomusten kautta. Uusia-
kin ideoita on muhimassa ja niitä ote-
taan mieluusti vastaan myös jäseniltä. 
Tänä vuonna lehdellä on myös uusi, 
syyskokouksessa valittu toimituskun-
ta, jonka myötä tekijöitä on entistä 
laajemmalla alueella.

Minna Turu
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PetPori
Herralahdenraitti 1, Pori
- 3 % ruuat
- 15 % 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
Laitakarintie 149, Luvia
-20% kokonaissummasta
(yli 4 päivän hoitoajasta)

Jäsenedut 2014

050-384 8149 tai 0500-599 831
www.viiksiniekka.com
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DESIGN ANJA KÄRKI
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Ensimmäinen oma kissani  oli puna-
valkoinen komea kollipoika,  Miska, 
joka eli yli 16 vuotiaaksi.  Sitten tuli  
elämääni  unelma, joka toteutui eli 
Pyhä  Birman kissa  Minou,  Feon 
Chin Chan  21.3.1989 -27.7.2011.

Kasvattajan, Christina Feodorofin 
toivomuksesta kävimme kissanäytte-
lyissä Minoun kanssa. Näihin aikoihin 
liityin Surokiin ja tutustuin  silloiseen 
Porin piiriin  eli  Satakissaan. 

Kissanäyttelyissä pohdiskelin, kum-
mat siinä nyt katselee  ja ketä; ihmiset 
kissoja vai kissat ihmisiä. Näin syntyi 
kuvani ”kissakatsomo”.

Ensimmäisen kerran  esittelin omia 
kissa-aiheisia tekstiilejäni  kissanäyt-
telyssä  Porissa toukokuussa 1993.  
Tapahtuma toimi yritykseni   koemark-
kinointina.

Tästä tapahtumasta seurasi   yrityk-
sen ”design Anja Kärki ”  perustami-
nen ja  tiivis monen vuoden kiertely 
ympäri Suomea eri kissanäyttelyissä.   

Useimmiten autossa oli mukana tuot-
teitteni lisäksi  muutamia kissanomis-
tajia  ja vielä useampia kissoja.   Kun 
auto oli pakattu joskus  ihan ”kerrok-
sittain”,   niin tuotteet  mahtuivat ka-
tolla suksiboksiin tai sitten otimme 
peräkärryn mukaan.  Todellista kimp-
pakyytiä!

Kivoja muistoja,  joskus kuumiakin  
niin kuin eräällä kesäisellä Helsingin 
kissanäyttelymatkalla:  silloisen Saa-
bini lämmityslaitteen säädintä kään-
nettiin erilaisilla apuvälineillä.  Avulias 
apukuski käänsi turhan tehokkaasti 
ja lämmitys jäikin täysille.  Silloin tuli 
todistettua se,  että Saab on yhtä läm-
min kuin  sauna.

Periaatteessa  kissakuvani kuvaavat  
vain onnellista kissaa.  Silti kuvan ta-
kaa  löytyy useimmiten aivan oikea 
tietty kissa.

Oma ensimmäinen kissani, Miska on 
esimerkiksi Onni. Miska istui usein au-
rinkoisella portaalla tai aidan päällä.

Minoukin osallistui näyttelyyn. 
T-paidassani  on ensimmäisiä

versioita ”kissakatsomosta”
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Tai pikkukissa, joka pyytelee hartaasti 
päästä ulos seikkailuun.

Ensimmäiset kuvani olivat piirrettyjä  
kynällä tai siveltimellä.   Myöhemmin 
käytin apuna valokuvaa  esim. myötä-
tuuleen  on ottamani ja vedostamani  
valokuva Yyterin rantavehnästä, ja  
grafiikan vedoksiani.

"Myötätuuleen"
Minou on pörröinen

salakuuntelija.

Miska on "Onni"

Salakuuntelija ja pörröinen kuvissa  
on  ”toteutunut  unelma” eli  Minou. 

Täpläkissaan antoi innoituksen uljas 
pitkänhuiskea itämainen solakkuus.

Riiviö taas oli tyttäreni Maine coon 
kissanpentu, riiviömäinen kyttääjä 
aina valmiina leikkiin.

Täpläkissa



15

Kaikille kuville  annettiin koko perheen 
yhteistyössä nimi. On niskatti, loikatti,  
haukotus, raitakissa, kesäleikit, piilos-
sa, kuinka monta…

Minun kissani ovat onnellisen nä-
köisiä, ikään kuin hymyileviä. Mutta 

Riiviö on aina valmiina leikkiin.

koska kaikki kissat eivät ole ainakaan 
aina onnellisia, poikani piirsi minul-
le vihaisen kissan, jonka nimeksi tuli 
Myrtsi.

Anja Kärki
www.kissatekstiilit.com
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Porin seudun pieneläinrank-
kurina toimii Kirsi Santanen, 
jonka löytöeläintalo sijaitsee 
Porin Isojoenrannalla. San-
tanen vastaanottaa löytöeläi-
met ja karkurit Karhukuntien 
(Harjavalta, Huittinen, Koke-
mäki, Luvia, Merikarvia, Nak-
kila, Pomarkku, Pori ja Ulvila) 
alueelta. Useimmiten kodinetsi-
jät ovat kissoja, mutta välillä myös 
mm. kaneja, kilpikonnia ja papu-
kaijoja. Asukkaita tulee pitkin vuotta, 
mutta kiireisintä aikaa on loppusyksy.

Tällä hetkellä kotiinpääsyä odottelee 
viisi kissaa. Tilaa on kaikkiaan n. 20 
kissalle, eikä vielä ole onneksi tullut 
vastaan sellaista tilannetta, että tila 
olisi loppunut kesken. Siitä huolimat-
ta tiloja ollaan laajentamassa viimeis-
tään kesällä.

Kissat viettävät rankkurin tiloissa vä-
hintään lain vaatimat 15 vuorokautta, 
mutta yleensä ne saavat olla niin kau-
an, että koti löytyy. Joukossa on jos-
kus mikrosirutettujakin kissoja ja näi-
den omistajatiedot löytyvät helposti, 
jos ne on ilmoitettu Kissaliittoon. Suu-
rinta osaa kissoista ei kuitenkaan ku-
kaan kaipaa.

Niin kadonnutta kissaansa kuin uut-
ta perheenjäsentäkin etsivän kanssa 
vierailusta sovitaan aina ensin puhe-
limitse. Oman kissansa voi noutaa 
rankkurilta lähes milloin tahansa, 
mutta löytöeläinten näytöt sovitaan 
aina arkipäiville. Eläimiä otetaan kui-

tenkin vastaan ympäri vuorokauden, 
tosin silloinkin kannattaa aina soittaa 
ensin.

Kirsi Santanen on pitänyt löytöeläin-
taloa jo pitkään. 1990-luvun lopulla 
tuli voimaan laki, joka velvoitti kaikki 
kunnat järjestämään paikan löytöeläi-
mille. Toiminnan aloittamista ehdotet-
tiin alunperin Santasen aviomiehel-
le, joka toimi tuohon aikaan Porissa 
metsästyksen vartijana. Kirsi toimeen 
kuitenkin tarttui. Välillä työtä tehdään 
yhdessäkin.

Aiemmin itsekin koiria omistaneena 
Kirsi Santanen haluaa muistuttaa, et-
tei kissaa tai muutakaan eläintä pidä 
koskaan ottaa ajatellen, että kyllä sen 
joku hoitaa. Jos lemmikin ottaa, siitä 
on huolehdittava itse, eikä se ole mi-
kään hetkellinen projekti!

Pieneläinrankkuri Kirsi Santanen
Urheilukenttätie 2, Pori
Puh. 044 3393368

Kotia etsivien kuvat: Karkurit.fi
Kuva: Harri Joensuu

PIENELÄINRANKKURI KIRSI SANTANEN
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Joulukeräykseen tuodut ruokalahjoitukset on toimitettu pieneläinrankkuri Kirsi 
Santaselle. Kiitokset kaikille lahjoittajille! 

Lahjoituksia voi viedä ympäri vuoden Elina Peltoselle Kampaamo Elinaan 
(Viikkarin Valkama, Juhana Herttuankatu 17) tai jäseniltoihin. Kissanhiekat, 
matolääkkeet ja ym.tarvikkeet kelpaavat hyvin. Myös avatut raksupussit käy-

vät. Avustukset toimitetaan eteenpäin sitä mukaa kuin niitä kertyy. 

Satakissan tapahtumissa mukana kulkeva arpajaispöytä on tärkeä osa va-
rainhankintaa. Arpajaispalkinnoksi sopivia tuotteita otetaan jatkuvasti vastaan 
ja niitä voi kuka tahansa jäsen toimittaa Parturi-Kampaamo Elinaan, Juhana 

Herttuankatu 17 (Viikkarin Valkama) tai jäseniltoihin. 

Syyskokouksessa päätettiin, että Satakissan jäsenillä on jatkossa mahdol-
lisuus ilmoittaa yhdistyksen listoille kasvattajatietonsa, siitosuroksensa ja 
pentunsa sekä uutta kotia etsivät kissat vain 10€ palvelumaksua vastaan. 

Kasvattajalla on oltava FIFé-hyväksytty kasvattajanimi, uroksen omistajalla 
siitosurossopimus ja pennut on rekisteröitävä Suomen Kissaliiton rekisteriin. 
10€ palvelumaksu vuodelle 2014 maksetaan Satakissa ry:n tilille FI17 1115 
3000 5066 95 viitteellä 2121 31.1.2014 mennessä. Tiedot listoille lähetetään 

osoitteeseen paivitys(at)satakissa.fi 

Satakissa ry järjestää vuoden mittaan rotuesittelyjä mm. Porin alueen lem-
mikkitarvikeliikkeissä. Nyt toivotaankin yhteydenottoja kaikilta jäseniltä, jotka 
ovat kiinnostuneita lähtemään esittelemään kissojaan. Näin tiedetään etukä-
teen, mitä rotuja olisi saatavilla. Ilmoittautumisia voi lähettää Elina Peltoselle 
osoitteeseen vpj@satakissa.fi. Elina ottaa yhteyttä, kun esittelypäivämääriä 

on sovittu.

Yhdistyksen kevätkokous on lauantaina 17.5.2014 klo 14. 

Satakissa tiedottaa
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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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26.3. kokoonnumme Sata-Vetin tiloissa
Kaikille avoin (myös ei-jäsenille) ilta alkaa klo 18:30 ja päättyy n.klo 20:00. 

Eläinlääkäri Erkki Naukkarisen mukaan kissojen virtsakivien sairaudet kuuluvat 
yleisimpiin kissojen eläinlääkärikäyntien syihin.

Erkki puhuu kissojen virtsakivitaudin ehkäisystä ja hoidosta sekä  
diabeteksestä kissoilla.

 

Ilmoittatumiset viimeistään 23.3. mennessä vpj@satakissa.fi tai 050-5920159.
Satakissa tarjoaa pikkupurtavaa ja kahvit/teet.

MAALISKUUN JÄSENILTA
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Valmistuneet kissat

Josmarin Cyrill Roy
(Turkkilainen Angora) valmistui 
Grand International Premieriksi
Turussa 24.11.2013

Omistaja: Tuija Wallenius
Kasvattaja: Hanna-Mari Mattila
Kuva: Heikki Siltala

Felesin DeaAmoris (Turkkilainen Angora)
valmistui Championiksi Lahdessa 26.1.2014

Omistaja ja kasvattaja: Tuija Wallenius
Kuva: Hanna-Mari Mattila
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Kralice Dionysos (Turkkilainen 
Angora uros) valmistui Cham-
pioniksi Turussa 23.11.2013

Omistaja: Tuija Wallenius
Kasvattaja: Virpi Lindgren
Kuva: Sonja Ruokonen

Elekatin Fiona Khur 
(Turkkilainen Angora)

valmistui Championiksi 
Kirkkonummella 28.12.2013

Omistaja: Tuija Wallenius
Kasvattaja: Lala Siilahti

Kuva: Hanna-Mari Mattila
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TOIVON TARINA
Rays of Hope Dukat ”Toivo” 20.10.2012-20.6.2013
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Noin kolme vuotta etsimme kissalaam-
me täydellistä sinistä urosta. Täydelli-
sen sinisen uroksen löytäminen on-
kin lähes mahdotonta. Joskus emme 
päässeet kielimuurin yli ulkomaalaisen 
kasvattajan kanssa, joskus pentu sai-
rastui ennen luovutusta ja oli pakko 
perua varaus jne. Lopulta huomasin 
FB:ssa komean kollin ja pääsin kas-
vattajan sivuille. Kissala sijatsi Latvi-
assa ja kasvattaja oli venäjänkielinen, 
mikä helpotti kirjeenvaihtoa. Kissalaan 
oli odotettavissa pentue juuri sopi-
vasta yhdistelmästä ja niinpä jäimme 
odottamaan pikkuisten syntymää.

Lokakuun lopulla sain viestin, että 
pentue oli syntynyt ja siellä oli yksi 
sininen poika, joka oli alustavasti va-
rattu meille. Kun sain ensimmäiset ku-
vat pojasta, niin tajusin, että siellähän 
on meidän täydellinen sininen uros 
- upea turkki, uskomattoman kauniit 
silmät, pyöreät kasvot. Päätin, että 
poika saa nimeksi Toivo. Toivo saa-
pui Suomeen helmikuussa. Poika oli 
reipas ja iloinen ja tutustuikin nopeasti 
meidän laumaamme.  Kutsuin häntä 
Pikku Tornadoksi, koska hän sai kaikki 
paikat sekaisin. Kaikki tutut kasvattajat 
olivat sitä mieltä, että Toivosta kasvaa 
todellinen tähti. Keväällä hän osallis-
tui kerran TUROKin näyttelyyn ja sai 
loistavat arvostelut. Satakissan esit-
telynäyttelyssä Toivo hurmasi yleisön. 
Toukokuun lopulla pääsimme kuvaaja-
Tessan kanssa ulkokuvauksiin. Taivas 
oli sininen, nurmikko vihreä ja poika 
oli täysin terve ja hänellä oli hurjan 
hauskaa… Kuvauksista meni viikko, 
oli kesän ensimmäinen helleaalto ja 
kaikki meidän kissamme olivat hieman 
hiljaisia. Emme huomanneet heti että 

Toivo vain makaili kiipelytelineellä ja 
katseli apaattisesti eteenpäin. Lelut 
eivät enää kiinnostaneet, ruokahalu 
oli huono. Kun soitin eläinlääkärille ja 
sanoin että meidän kissamme ei ole 
kunnossa, hän ei enää leiki, sain ajan 
viikon päästä. Sillä viikolla ei tapahtu-
nut erityisiä muutoksia. Toivo kävi syö-
mässa keittiössä, teki tarpeet WC:een, 
nukkui yönsä kuten aina minun pääl-
läni. Jossain vaiheessa huomasin että 
pojan pää hytkähteli, niin kuin hän olisi 
säikähtänyt. Sitten huomasin, että vä-
lillä kun Toivo käveli, takajalat alkoivat 
yhtäkkiä liikkua nopeammin kuin etu-
jalat. Kun kerroin kaikista oireista ko-
keneelle kasvattajalle, vastaukseksi 
sain: ”Otan osaa Mila, tämä on selväs-
ti FIP”. Pojan kasvattaja taas oli täysin 
hysteerinen, eikä halunnut uskoa että 
sellainen olisi mahdollista koska kaikki 
hänen kissansa oli testattu coronavi-
ruksen varalta ja testitulokset olivat ne-
gatiivisia. Yritin selittää että testit eivät 
pysty osoittamaan oikeaa tilannetta 
ja ovat turhia. Eri maissa on kuitenkin 
eri tietoja sairauksista, joten kommu-
nikointi oli hakalaa. Sain lopulta syyt 
niskoihini, ja hän väitti että talon muut 
lemmikit ovat tartuttaneet pikku pojan. 
Eläinlääkärin vastaanotolla Toivolta 
otettiin verikokeet ja tehtiin vatsan ult-
raäänitutkimus, joka osoitti että vatsa-
ontelossa on runsasti nestettä (vatsa 
ei ollut muuten valtavan iso, mutta hie-
man pullea). Verikokeet todistivat että 
kaikki pahat ennusteet olivat todellisia, 
ja kaikki viittaa FIP:in. Satunnaiset liik-
keet osoittautuivat neurologisiksi muu-
toksiksi, jotka aiheutti vatsaan kerään-
tyt neste.  Ei ollut muuta ratkaisua kuin 
päästää pikkuinen kärsimyksistään.
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FIP LYHYESTI

FIP on tarttuva vatsakalvontulehdus, jonka aiheuttaa kissan coronavirus. Co-
ronavirusta on melkeinpä mahdoton välttää, sillä se löytyy lähes kaikista yli neljän kissan 
talouksista. Tästäkin syystä hygieniasta huolehtiminen erityisesti monikissatalouksissa on 
erittäin tärkeää. Kuitenkin vain muutamilla kissoilla virus kehittyy mutaation avulla FIP:iksi, 
suurin osa on vaaratonta suolistocoronaa. 

Sairaudesta on olemassa kaksi muotoa, kostea ja kuiva. Kosteassa muodossa pienten ve-
risuonten seinämistä tihkuu runsaasti nestettä ruumiin onteloihin. Kuivassa muodossa taas 
muodostuu märkäpesäkkeitä elimiin. Kummassakin on kuitenkin samoja oireita; kuumetta, 
ruokahaluttomuutta, painon menetystä ja väsymystä. Kosteassa muodossa saattaa kertyä 
nestettä myös rintaonteloon, jolloin se aiheuttaa hengitysvaikeuksia. Kuivassa taudinmuo-
dossa suurimmat vauriot ovat mm. maksassa, munuaisissa, keskushermostossa ja silmissä. 
Oireina voi näkyä esim. sarveis- tai verkkokalvon tulehdus, jatkuva pään kallellaan pitämi-
nen, horjuminen tai epilepsian tapaiset kohtaukset ja virtsanpidätysvaikeudet. 

Parantavaa hoitoa ei ole ja taudin kumpikin muoto johtaa aina kuolemaan. Yleensä var-
ma diagnoosi saadaan vasta ruumiinavauksessa. FIP:iin sairastuvat useimmiten 6-12 kuu-
kauden ikäiset kissat. 

Itse opin tästä kokemuksesta kuinka 
tärkeää kasvattajan ja kissanomista-
jan molemminpuolinen tuki ja ymmär-
rys, sillä kumpikaan ei ole syyllinen. Ei 
FIPiin sairastunut lemmikki tee kasvat-
tajasta huonoa kasvattajaa eikä omis-
tajasta huonoa omistajaa. On turha 
aloittaa syyttelemään kasvattajaa siitä 
että hän on myynyt viallisen pennun, 
eikä kasvattajalla ole oikeutta syyttää 
omistajaa huonosta kohtelusta. Koke-
mus oli rankka, oli pelottavaa olla niin 
avuton. Mutta olemme silti onnellisia 
siitä, että meidän elämässämme oli 
Toivo, täydellinen sininen britti.

Teksti: Mila Koskinen
Kuvat: Tessa
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KESÄAIKAAN SIIRRYTÄÄN TÄNÄ VUONNA ESITTELYNÄYTTELYN MERKEISSÄ  

Päivä alkaa pystytystalkoilla klo 8. Mukaan toivotaan paljon innokasta
talkooväkeä, jotta näyttelypaikka saadaan nopeasti kuntoon. 

Eläinlääkärintarkastus näyttelyyn tuleville kissoille
on klo 9.30. - 10.30. (Muista rokotukset,
vahvistusrokotus annettava viimeistään 15.3.) 

Esittelynäyttely on avoinna
yleisölle klo 11-17. Lippujen hinnat: 
aikuiset 4€, lapset 2€ ja 
perhelippu 10€
(2 aik. + 2 lasta) 

ESITTELYNÄYTTELY
TOEJOEN SEUROJENTALO (Hyveläntie 12)
PORISSA SUNNUNTAINA 30.3. KLO 11-17

KISSOJEN

Ilmoittautum
iset 

21.3. mennessä
 Kati Sepälle

mielu
iten

 sähköpostilla
 kati.se

ppa@hotmail.fi

Heti 
ovien sul-

keuduttua alkaa 
purkutalkoot, joihin 

toivottavasti myös riittää 
paljon innokkaita apulaisia. 

Näyttelyyn mahtuu n. 40 kissaa. Ilmoittau-
tumiset 21.3. mennessä Kati Sepälle mieluiten 

sähköpostilla kati.seppa@hotmail.fi (puh.tiedustelut 
040-5192085). Kissasta ilmoitetaan kutsumanimi, rekiste-

rinimi, rotu ja väri kirjoitettuna sekä EMS-koodilla, syntymäaika, 
omistaja ja paikkakunta. Toivomme käytettävän ensisijaisesti yhdistyk-

sen häkkejä, jotta kissat olisivat mahdollisimman hyvin yleisön nähtävillä. 

Näyttelypäällikkö on Maxi Leinonen (maxi@kolkka.org) 

Yhdistyksen myyntipöydästä vastaa Mila Koskinen, arpajaisista Elina Peltonen ja 
kahviosta Susan Kivistö. 
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Kaikki mahdolliset palstat ovat täynnä 
myynti-ilmoituksia: ”Myydään rekiste-
röimätön rotupentu…Hinta 200€” ja 
kasvattajalle soitettaessa selviää, että 
rekisteröidyn pennun hinta on noin 
900€. Maksaako rekisteröinti todelli-
suudessa niin paljon? Miksi ostaisin 
rekisteröidyn pennun, jos en halua 
käydä näyttelyissä? Varmasti monien 
pennunostajien päässä pyörivät nämä 
kysymykset. Yritän vastata niihin.

Miksi tarvitaan sukutaulu/rekis-
terikirja. Jokainen meistä omistaa 
passin tai henkilökortin, joka todistaa 
että minä olen minä. Kuvittele elämää 
ilman henkilöpapereita. Täysi kaaos, 
eikö niin? Sama juttu on myös kis-
samaailmassa. Sukutaulu todistaa, 
että tämä kissa on ihan oikeasti se, 
mitä lukee rekisterikirjassa. Ostam-
me rotukissoja sen takia, että joku 
rotu on ulkonäöltään tai luonteeltaan 
juuri sitä mitä toivomme. Ulkonäkö ja 
luonteenpiirteet ovat perinnöllisiä. Jos 
kissan vanhemmat ja isovanhemmat 
ja isoisoisovanhemmat ovat saman 
rodun edustajia, niin sinulla on takuu 
siitä, että kissastasi kasvaa saman 
näköinen. Oletko varma, että pystyt 
erottamaan rotupennun sekarotuises-
ta? Oletko valmis maksamaan jopa 
200€ pennusta, jonka tausta on tun-
tematon? Jos joku tarjoaa sinulle to-
rilla Adidas-kengät hintaan 50€, jotka 
ovat ihan saman näköiset kuin aidot 
150€ :n Adidakset, ostatko?  En usko. 
Ja kysymyshän on perheenjäsenestä, 

joka toivottavasti asuu teillä ainakin 10 
vuotta. 

Mitä siis maksaa pennun rekiste-
röinti. Pennun rekisteröinti maksaa 
vain muutaman kympin, mutta pen-
nun hinta muodostuu menoista, jotka 
alkavat aikaisemmin kuin pentu edes 
syntyy. Vaikka kasvatus ei olekaan työ 
vaan harrastus, niin todellisuudessa 
se vaatii paljon työtä, aikaa ja rahaa. 
Vaikka maksat jäsenmaksut, ostat ja-
lostukseen kissan, käyt kasvattajakur-
silla ja saat kasvattajanimen, niin se 
ei takaa vielä, että sinusta tulee kas-
vattaja. Siihen mennessä voi tapahtua 
paljon erilaisia asioita, jotka eivät ole 
meistä kiinni: oma terveys, läheisten 
terveys ja elämäntilanne, lemmikkien 
terveys jne. Jo alkuvaiheessa menot 
ovat lähes kaksituhatta euroa. Eli kas-
vatustyön aloittaminen on riski, joka 
jatkuu. Siihen lisääntyy myöhemmin 
vielä vastuu.

Tässä on lyhyt matemaattinen lasku 
siitä, minkälaiset menot kasvattajalla 
on jo ensimmäisestä 5 kpl pentueesta 
(osalle kissoista se on myöskin viimei-
nen pentue):

1500€  naaraan ostohinta,
 tuontikulut ja rekisteröinti
500€/vuosi naaraan pito
500€  el.lääkärikulut /
 terveystutkimukset
600€  astutusmaksu urokselle
 ja matkakulut

PENTU KASVATTAJALTA.. .MIKSI?
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750€  pentujen perusmenot
400€  pentujen ruoka ja hiekka
(menot ovat todellisuudessa suurem-
mat) 

Eli naaraan ensimmäinen pentue 
maksaa kasvattajalle noin 4250€, jos 
naaras synnyttää itse, ilman eläinlää-
kärin apua. Jokaisen pennun arvo on 
noin 850€. Tässä ei ole huomiotu lain-
kaan kasvattajan työtä, eli vain rahal-
liset menot.

Nyt mietitään mitä poistetaan näis-
tä menoista niin, että hinnaksi tulisi 
200€. Otetaan huomioon että nuo 
hämärät myyjät eivät harrasta hyvän-
tekeväisyyttä, eli saavat myynnistä 
voittoa.

0-200€ naaraan ostohinta (mikä
 tarkoittaa, että naaras on
 myöskin paperiton=ei
 puhdasrotuinen)
0-50€/ vuosi naaraan pito  
0€   eläinlääkärikulut /
 terveystutkimukset
0-50€  astutusmaksu urokselle
 (kasvattajat eivät lainaa omia
 uroksiaan ”ei kasvattajalle”,
 joten  astutuspalvelut etsitään
 palstojen kautta tai jostain
 naapureilta. Astutusmaksu on
 pieni koska urosta ei ole tut-
 kittu ja se on todennäköisesti
 myöskin paperiton).  
0-100€ pentujen perusmenot. Pennut
 on usein tuotu Venäjältä tai
 Baltiasta, joten ei ole mahdol-
 lisuutta tarkistaa onko ne oi-
 keasti rokotettu. Myös eläin-
 lääkärin merkinnät voivat olla
 väärennettyjä. 

0-100€ pentujen ruoka ja hiekka. 
Pennut myydään usein alaikäisenä, 
5-6-vkon vanhana, jolloin ne vasta 
aloittelevat kiinteän ruuan syömistä.

Hyvin usein pennut on vain ostettu 
jostain ja tuotu salaa rajan yli. Viral-
lisesti pentuja saa tuoda noin 4kk 
vanhoina Venäjältä ja Baltiasta, kos-
ka pakollinen rabies-rokotus tehdään 
vasta 3kk ikäisille pennuille. Salakul-
jetusta varten pennut viedään rajan 
yli hyvin pieninä, usein nukutettuina. 
Heidän emoansa käytetään jatkuvas-
ti pennuntekoa varten, eli 3-4 pentu-
etta vuodessa, mikä heikentää niin 
emoa kuin pentujakin. Hyvin usein 
pennut sairastuvat nopeasti uudessa 
kodissa, pahimmassa tapauksessa 
kuolevat. Silloin kun pentu sairastuu 
ja epätoivoinen omistaja yrittää ottaa 
yhteyttä myyjään, niin puhelinnumero 
ei vastaa. Silloin tulee aika kirjoittaa 
sosiaaliseen mediaan seuraava su-
rullinen tarina rakkaasta lemmikistä  
ja pahasta huijarista. Mutta syyllinen 
onkin ostaja, joka halusi tulla huijatuk-
si. Jokainen joka ostaa paperittoman 
pennun tukee sellaista toimintaa. Ta-
loustieteilijä Adam Smith sanoi että ” 
Kysyntä luo tarjontaa”, miettikää sitä.

Kasvattajalta ostetulla pennulla ei ole 
näyttelypakkoa. Sen korkean hinnan 
takana on rakkaudella ja huolella kas-
vatettu pentu. Kasvattaja on tuki ja 
turva. Toki ihmiset ovat ihmisiä, ja on 
mahdollista törmätä epärehelliseen 
kasvattajaankin. Ohjeita mutkatto-
maan pennunostoon löydät lehden 
seuraavasta numerosta.

-Mila Koskinen
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SatuMainen Wiennetta "Sinkku" on rodultaan Maine Coon.

Kelmikerhon Uskalikko (SIA a)

SATAKISSAN ROTUESITTELY
PETPORISSA 22.2.14
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Kotikissat Paavo (HCL) ja Manu (HCS).
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Lähettäjä:
Satakissa
Sanna Packalén
Sampsankatu 2 c 21
29200 Harjavalta

 kissahuonekalut.fi
PROTOPLAST KY Mauritsinpolku 28  26910

UNAJA (Rauma)

Tavoitat meidät Ma-To Puh. 02 - 8235 035

Fax. 02 - 8235 046

Sähköposti catmax@kissahuonekalut.fi

Catmax runkoon saat

tehtyä oman

kokoonpanosi
Catmax kokoonpanot

pystytät ilman työkaluja

ja kiinnitysreikiä!

Tilaa esite tai surffaa

netissä

HELPPO KOOTA  LUJAT-KESTÄVÄT


