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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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Juhannusruusut ovat täynnä nuppu-
ja ja hyvinkin jo täydessä kukassa, 
kun tämä 2/2014 Satakissa kolahtaa 
postiluukusta. Satakissan vuoden tee-
mana ja keskustelun aiheeina on ollut 
pimeät pennut sekä kesäkissat. Tämä 
valistustoiminta on todella haastavaa, 
kun tuntuu siltä toisinaan ettei valis-
tus tuota hedelmää. Mutta toisaalta 
taasen en ole vielä huomannut, että 
kissanpentuja olisi kauheasti ollut il-
maiseksi annettavana. Onko se viesti 
siitä, että leikkausvalistus on mennyt 
perille. Eli jossain määrin oltaisiin 
edetty kissan arvon nostamisessa -en 

Puheenjohtajalta
nyt tarkoita euroja vaan sitä että jos 
niitä pentuja on jaossa paljon se vä-
kisinkin alentaa sen arvoa. Mikrosiru 
on muuten todella hyvä kissan henki-
vakuutus ja nyt kun Satakissa on Kis-
saliiton jäsenyhdistys voi jokainen Sa-
takissan jäsen nähdä omistamiensa 
kissojen tiedot Omakissa -palvelusta 
mikäli olet toimittanut kissojen tiedot 
Kissaliittoon. Jos tarvitset apuja tähän 
asiaan ota ihmeessä yhteyttä.

Hyvää Juhannusta ja kesää
toivotellen Raia 
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Satakissa järjesti kissojen esittely-
näyttelyn Toejoen seurojentalolla 
30. maaliskuuta. Näyttelyn teema oli 
Sano ei pimeälle pennulle.

Vakavasta teemasta huolimatta näyt-
telyn tunnelma oli iloinen ja reipas. 
Päivän aikana yleisö sai nauttia kissa-
esittelyistä ja leikkimielisistä kilpailuis-
ta. Kilpailuissa valittiin muun muassa 
Mr ja Miss Satakissa.

Päivän teemaa olisi hyvin voinut 
nostaa isompaakin osaan. Kissojen 
ihastelun ja myyntipöytien kiertelyn 

lomassa pimeät pennut jäivät helposti 
nimensä mukaisesti pimentoon. Vaik-
ka kyseessä oli kokoperheen tapahtu-
ma, teeman olisi voinut ottaa vahvem-
min esille. Aivan varjoihin pennut eivät 
kuitenkaan jääneet sillä kysyttäessä 
kasvattajilla, yhdistyksillä ja Satakis-
san jäsenillä oli rutkasti tietoa aihees-
ta. Kyseistä tietoa olisi voinut jakaa 
enemmän myös yleisölle.

Maarit Kuusiluoto, Ritva Sandberg ja 
Tetti Sandberg Satakunnan eläinsuo-
jeluyhdistyksen pisteellä valottivat 
pimeän pennun tarkoittavan epämää-

PIMEÄT PENNUT VALOKEILASSA
Lukijan kolumni | Reetta Vähä-Aho 

Satakunnan eläinsuojeluyhdistyksen piste.
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räisistä oloista tulevaa eläintä. Pentuja 
tehdään sitä mukaa, kun niitä menee 
kaupaksi. Pimeästi hankittu pentu voi 
usein huonosti, on sairas ja sukusiit-
toinen.

Pentutehtailijan tunnusmerkkeihin 
kuuluu haluttomuus päästää lemmikin 
ostajaa kotiinsa. Eläinsuojeluyhdistyk-
sen väki neuvoikin uuden lemmikin 
hankkijaa tutustumaan pennun alku-
perään ja oloihin ennen ostopäätöstä.
 
- Pentu ja sen koti pitäisi aina nähdä 
etukäteen. Kodin oloista voi nähdä 
onko kyseessä kunnon kasvattaja vai 
tehtailija, Kuusisto sanoo.

Pentujen tulee aina olla virkeän ja ter-
veen oloisia. Yhdistysläisten mukaan 
silmien ja korvien kuntoon kannattaa 

kiinnittää huomiota. Rotukissaa os-
tettaessa kissan mukana on oltava 
asianmukaiset paperit.

Pimeistä pennuista puhuminen on tär-
keää. Onkin hienoa, että Satakissa on 
ottanut aiheen vuoden teemakseen. 
Teeman hetkellistä unohtumista näyt-
telyssä ei pidä harmitella liikaa. Päivä 
oli kokonaisuutena erittäin onnistunut 
ja hyväntuulinen. Vieraat kyselivät 
kissoista ja saivat varmasti myös toi-
vomiaan vastauksia. Halutessaan kis-
soja pääsi myös silittämään. Sellainen 
esittelynäyttelyn pitääkin olla.

Kuvassa Manta Tuomi
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MINIGALLUP

Miksi pimeää kissanpentua ei kannata ostaa?

Manta Tuomi
- Pimeää kissanpentua ei kannata ottaa terveyssyistä. Lisäksi 
väärillä kissoilla viedään kasvattajien työtä.

Kimmo Kolkka, Soundcat’s
- Pimeiden pentujen myyminen on huijausta. Pennut ovat aina pa-
perittomia ja niiden alkuperää ei voi tietää. Toisin sanoen rotukis-
san näköisiä kissoja myydään rotukissoina.
- Terveysasiat eivät myöskään ole pimeiden pentujen kohdalla 
kunnossa. Pentujen olot ovat huonot eikä niiden alkuperästä ole 
tietoa. Pienessä häkissä voi olla 30 kissanpentua.

Kuvassa Kimmo Kolkka

Teksi & kuvat: Reetta Vähä-Aho
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Päätoimittajan terveiset
Tapahtumarikas vuosi on jo puolivä-
lissä ja monen mielestä vuoden paras 
aika aluillaan. Aika, jolloin voi hidastaa 
hetkeksi ja keskittyä nauttimaan lämpi-
mistä päivistä ja lintujen laulusta. Siis-
pä tanssikaa kilpaa auringon kanssa! 
Ottakaa kissa kainaloon ja sulkekaa 
silmät hetkeksi vaikka keskellä päivää. 
Tulkaa Satakissan grillipartyihin! Sit-
ten jaksaa taas syksyllä ryhtyä hom-
miin. Lehtitiimiläisten kesän jälkeisen 
työn tulokset ovat nähtävillänne jäl-
leen syyskuussa. Tapaamisiin silloin! 
 
Minna Turu

Kurkkaa sivulle 15!- Löydät mukavaa puuhaa
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Tapahtumakalenteri
La 12.7. klo 16       Grillipartyt, Leineperin Ruukin kyläsauna, Ulvila 

Ke 27.8. klo 18       Jäsenilta

La 30.8. klo 9-17    Kasvattajan peruskurssi, Viikkarin Valkama, Pori

Ti 23.9. klo 18        Jäsenilta
        K.Uurto luennoi kissojen homeopaattisesta hoidosta

4.-10.10.      Eläinten viikko

Su 26.10.      Lemmikkitapahtuma, Nuorisotalo, Pori

Ke 29.10. klo 18    Jäsenilta
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HALUAISIN OSTAA ROTUKISSAN
 Mistä etsin?

Suurin osa aloittaa etsimisen tutulla 
tavalla, eli selailemalla Keltaista Pörs-
siä, Tori.fi’tä tai vastaavaa palstaa. 
Suuressa osassa ilmoituksista lukee, 
että pentuja ei ole rekisteröity. Jokai-
nen rotukissa omistaa paperit, jotka 
vahvistavat sen olevan juuri sen rotui-
nen, kuin myyjä sanoo. Kissat joita ei 
ole rekisteröity eivät ole rotukissoja, 
vaikka näyttäisivät sellaiselta. Myös-
kään hämäriltä vaikuttavien yhdistys-
ten käsinkirjoitetut sukutaulut eivät ole 
aitoja.

Jokainen aito kissayhdistys on jonkun 
kattojärjestön alainen. Tunnetuimmat 
kattojärjestöt ovat amerikkalaisia: CFA 
(Cat Fanciers’ Association, vanhin kai-
kista ja on toiminut vuodesta 1906) ja 
TICA (The International Cat Associati-
on,  aloitti vuonna 1979), ja eurooppa-
laisia: maailman suurin ja konservatii-
vinen  FIFe (Fédération Internationale 
Féline, toiminut vuodesta 1949) ja 
WCF (Word Cat Federation, aloitti 
toimintansa vuonna 1988). Suomesta 
löytyy kolme näistä kattojärjestöistä: 
suurin ja tunnetuin FIFe, jota edustaa 
Suomessa Kissaliitto ry sekä kaksi 
pienempää, TICA  ja CFA. Lähimmät 
WCF ydistykset sijaitsevat Venäjällä, 
Virossa ja Ruotsissa. Suurin osa kas-
vattajista toimii Kissaliiton alaisissa 
jäsenyhdistyksissä, joiden määrä kas-
vaa Suomessa vuodesta toiseen.
Myös Kissaliiton sivuilta löytyy erilai-

sia rotuyhdistyksiä, niiden kautta on 
helppo etsiä tietyn rodun kasvattajia. 
Tietenkään jäsenyys rotuyhdistykses-
sä ei ole pakollinen ja osa kasvattajista 
toimiikin rotuyhdistyksien ulkopuolella.

Tässä on siis ensimmäinen askel unel-
makissan etsimiseen:
kattojärjestö - yhdistykset - kasvattajat

Miten voin turvallisesti lähestyä 
kasvattajaa?

Kasvattajaan voi tutustua kissanäytte-
lyssä. Näyttelyluettelossa lukee aina 
kasvattajan tiedot, joten jos tuntuu siltä 
että näkemäsi kissa on sellainen josta 
unelmoit, voit kysyä onko kasvattaja 
paikalla ja tutustua hänen kanssaan. 
Joskus on helpompi puhua heti kas-
votusten kuin soittaa tuntemattomalle 
ihmiselle.

Osa kasvattajasta ei kuitenkaan käy 
näyttelyissä usein, joten heidän kans-
saan tutustumisen voisi aloitta soitta-
malla tai kirjoittamalla sähköpostia. 
Täytyy tässä kohtaa muistuttaa, että 
kasvattaja ei istu puhelimessa odot-
tamassa soittoasi eikä valvo 24/7 ne-
tissä, joten jos et saa heti vastausta, 
niin odota rauhassa, äläkä pommita 
kasvattajaa viesteillä kuten ”Laitoin 
viisi minuuttia sitten s-postia, miksi et 
vastaa?”.

Jos kasvattajalla on nettisivut, kan-
nattaa tutustua hyvin niihin. Ensim-
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mäisessä puhelussa/ kirjeessä voisi 
esittellä itsensä, kannattaa kertoa ai-
nakin millainen perhe teillä on, missä 
asutte, onko kokemusta kissoista ja 
onko muita lemmikeitä. Kirjeisiin jois-
sa kysytään ainoastaan pennun hintaa 
jätetään usein vastaamatta. Jokainen 
kasvattaja on iloinen, jos saa henkilö-
kohtaisen kirjeen, eikä sellaista joka 
on tarkoitettu myös 30 muulle kasvat-
tajalle. On myöskin kiva jos ilmoitat heti 
mihin tarkoitukseen haluaisit pennun: 
lemmikiksi, näyttelyharrastukseen vai 
haluaisitko itsekin ryhtyä kasvattajaksi 
ja etsit itsellesi jalostuskissaa.

Monesti kysytään myöskin, onko lem-
mikkikissa halvempi: ei ole. Lemmikki-
tasoinen taas on eri asia, ja sen hinta 
on yleensä pienempi kuin lemmikki/
näyttelytasoisen kissan.

Tutustuminen kasvattajaan:
näyttely/soitto/s-posti – itsensä esit-
tely – minkälainen pentu hakusessa 
(väri, sukupuoli) ja mihin tarkoituksen 
etsitään

 Mitä tapahtuu sen jälkeen?

Jos yhteys kasvattajaan on luotu ja 
tuntuu että ymmärrätte toisianne sekä 
tulette toimeen, niin siirrytään seuraa-
vaan vaiheeseen unelmapennun han-
kinnassa.

Suurella osalla kasvattajista pentu-
ja on vain silloin tällöin. On siis hyvin 
mahdollista että joudutte odottamaan 
oman  pennun syntymää jonkin aikaa. 
Jos kasvattajalla on pentuja myytä-
vänä ja joku niistä  kiinnostaa, niin on 
parasta sopia vierailua kissalaan. Vie-

railun aikana voitte tutustua niin kas-
vattajaan kuin kissalaan ja sen asuk-
kaisiinkin.

Osa ostajista ehkä ajattelee, että ja-
lostuskissat asuvat häkissä. Se ei pidä 
paikkaansa, sillä Suomessa jalostus-
kissat ovat yleensä rakkaita perheen-
jäseniä ja asuvat kasvattajan luona. 
Jos kasvattaja ei suostu päästämään 
teitä katsomaan pentua tai jos pentua 
esitellään jossain käytävällä, niin on 
syytä olla huolissaan.  Yleensä kas-
vattajat esittelevät ylpeinä omia kisso-
jaan ja pentujaan.

Jos olette tyytyväsiä pentuihin ja olo-
suhteisiin, niin ilmoittakaa kasvatta-
jalle, ette olette valmiita tarjoamaan 
pennuille kodin. Varaus vahvistetaan 
varausmaksulla. Varausmaksu on osa 
pennun lopullista ostosummaa. Jos 
suunnitelmanne muuttuvat ja päätätte 
kuitenkin olla ostamatta pentua, niin 
varausmaksu jää kasvattajalle. 

 Luovutus

Pennut luovutetaan vähintään 12 vii-
kon ikäsinä. Pennuilla on yksi tai kaksi 
rokotusta, iästä riippuen. Mikrosiru ei 
ole pakollinen, joten tätä asiaa kan-
natta tiedustella kasvattajalta ajoissa. 
Luovutushetkellä kasvattaja luovuttaa 
pennun rekisteripaperit (sukutaulu/
rekisterikirja) uudelle omistajalle, lu-
kuunottamatta osamaksulla ostaville. 
Hyvin tärkeä asia on kauppasopimus, 
joka vahvistaa teidän ja kasvattajan 
kesken tehdyn kaupan ja sen ehdot. 
Kissaliiton sivuilta kasvattajalle tarjo-
taan kauppasopimuslomakeet, mut-
ta kasvattajalla voi olla myöskin oma 
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kauppasopimuspohja. Ennen kuin al-
lekirjoitat, lue sopimusehdot rauhassa. 

Luovutushetkellä pennulla on:
-rekisterikirja/sukutaulu
-terveystodistukset el.lääkäriltä
-kauppasopimus  

 Luovutuksen jälkeen

Teidän ja kasvattajan suhteet eivät 
päätty luovutushetkellä. Kasvattajalle 
voi soittaa ja kysyä vinkkejä ja neuvo-
ja. Jokainen kasvattaja ilahtuu pikku 
kirjeestä jossa on kuulumisia/kuvia 
kasvatista. Kasvattaja on tukena, jos 
tapahtuu jotain vakavaa. Kasvattaja 
on mentorina, jos näyttelykärpänen 
puree. Kasvattajasta voi tulla teidän 
paraskin kaveri. Mutta täytyy muistaa, 

että jokainen kasvattaja on ensisijai-
sesti samanlainen ihminen kuten te, 
jolla voi olla pahoja päiviä ja omia on-
gelmia tai suruja.

Muistakaa että kasvattaja seuraa kis-
sanne kehitystä VAIN 12 viikkoa, eli 
jos kissanne sairastuu, älkää kiirehtikö 
syyttämään kasvattajaa ja vaatimaan 
korvauksia. Muistakaa että hänkin 
on huolissaan teidän lemmikistänne. 
Miettikää rauhallisesti yhdessä mitä 
tilanteelle voisi tehdä ja mikä on lem-
mikkisi parhaaksi.

Onnellista ja mutkatonta matkaa unel-
makissan löytämisen polulla!

Teksti: Mila Koskinen

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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Tule mukaan viettämään rentoa kesäiltaa
Leineperin Ruukin kyläsaunalle Ulvilaan 12.7.

Nyyttäriperiaatteella mennään jälleen. Satakissa tarjoaa jokaiselle osallistujalle 
grillimakkaran + yhden juoman (siideri/olut/mehu/limsa).

Ilmoittatumiset viimeistään 5.7. mennessä Elinalle vpj@satakissa.fi
tai 050-5920159. Ilmoita myös mitä tuot mukanasi yhteiseen pitopöytään.

KUTSU GRILLIPARTYIHIN
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 Diabetes

Diabetes kissoilla kuin ihmisilläkin on 
haiman insuliinintuoton häiriötila. Siihen 
vaikuttaa lihavuus, ikä, stressi ja hai-
man häiriöt. Huolestuttavia oireita ovat 
lisääntynyt juominen ja useasti pissalla 
käyminen. Kissoilla diabeteksen oireet 
saattavat esiintyä aaltoilevasti stressi-
tilanteiden laukaistessa oireet. Pitkälle 
edenneessä hoitamattomassa diabe-
teksessä oireet ovat vakavia; laihtumi-
nen, väsymys, oksentelu, asetonin haju 
hengityksessä.

Kissan normaali vedentarve liikkuu 
30 – 50 ml / painokilo/ vuorokausi ja 
vastaavasti virtsan määrä 10 – 30 ml / 
painokilo / vuorokausi. Jos tällaisia ve-
denkulutuksen kasvuun liittyviä oireita 

havaitsee lemmikissään, tulisi tarkas-
tukseen lähteä nopeasti.

Diabetes todetaan virtsa- ja verinäyt-
teistä. Virtsanäytteen voi ottaa jo tar-
kastukseen lähdettäessä mukaan. 
Pissa – astiaan voi tehdä muovikel-
muviritelmän, josta saa pissaa otettua 
esim. 5 – 10 ml ruiskuun. Näyte tulisi 
ottaa hyvin lähellä lääkäriaikaa, jotta se 
on vertailukelpoinen. Eläinlääkäri saa 
virtsanäytteestä suuntaa antavia arvoja 
mutta vasta verinäyte kertoo lopullisen 
diagnoosin.

Varhaisessa vaiheessa havaittua dia-
betestä hoidetaan erityisruokavaliolla 
tai humaanihoidoissakin käytettävällä 
Mindiab – tabletilla. Ruokavalio on aina 
diagnoosin yhteydessä lopun ikää toteu-
tettava ja tablettihoitoja voidaan käyttää 
tapauskohtaisesti. Myöhäishoitona kis-
soilla annetaan myös insuliinipistoksia 
2 x vrk. Hoitoon liittyy aina oleellisena 
osana säännöllinen ruokinta erityisruo-
kavaliolla. Shokkitilanteessa sokerive-
si ja hunaja toimii elvyttäjäaineina la-
maantunutta kissa elvytettäessä.

Virtsan sokeri- ja pH - pitoisuutta voi 
myös kotona tarkkailla apteekista saa-
tavilla liuskoilla. Diabeetikoiden kontrol-
lihoitona suoritetaan 3 – 4 viikon välein 
otettuja virtsanäytteitä ja 3 – 4 kuukau-
den välein otettavia verinäytteitä. 

Maaliskuisena keskiviikkona pari-

senkymmentä kissaihmistä kokoontui 

Satakissan järjestämään jäseniltaan 

kuulemaan eläinlääkäri Erkki Nauk-

karisen luentoa kissojen diabeteksestä 

ja virtsakivistä sekä Sari Naukkarisen 

ruokavinkkejä näihin sairauksiin.

LUENNOITSIJANA ELÄINLÄÄKÄRI
ERKKI NAUKKARINEN Keskiviikko 26.3.2014



19

Diabeteksen hoito on elinikäinen ja 
vaatii omistajalta paljon aikaa ja vai-
vaa mutta onnistuessaan hoito paran-
taa huomattavasti kissan elämänlaa-
tua.

 Virtsakivet

Normaalisti virtsa on väriltään keltais-
ta ja ei ole pistävän hajuista. Kissa 
pystyy pissaamaan ilman kipua koko 
rakon normaalissa asennossa. Selkä 
kaarella pissaaminen tai epätavallisiin 
paikkoihin pissaaminen saattaa olla 
oire virtsavaivoista.

Virtsavaivat voi luokitella kahteen ryh-
mään; virtsatietulehdukset ja –kivet. 
Oireina molempiin on esim. pissapai-
kan muuttuminen, pissaaminen käy 
työlääksi ja pinnistellen tehtäväksi, 
pissassa on havaittavissa veritippoja. 
Kissa nuolee itseään paljon, on ruo-
kahaluton ja hengitys voi tuoksua am-
moniakille. Virtsakivet diagnosoidaan 
usein 4 – 15 – vuotiailla kissoilla, vai-
kuttavina tekijöinä myös rotuominai-
suudet; kuten kalsiumoksalaattikivet 
persialaisilla ja burmilla. Virtsatuleh-
dukset esiintyvät usein sisäkissoilla 
(liikkumattomuus) ja usean kissan 
talouden kissoilla. Virtsatieongelmat 
ovat yleisiä leikatuilla uroksilla. Usean 
kissan taloudessa on tärkeää päivit-
täinen pissa – astioiden siivous, jotta 
omistaja tietää jokaisen käyneen as-
tialla.

Lihansyöjänä kissan virtsan pH tulisi 
olla alle 7. Jos ruoka sisältää paljon 
kasviksia, virtsan pH – luku myös nou-
see. Jos kissa ruokailee harvoin, ruu-
an vesipitoisuus on alhainen ja kissa 

juo vähän, virtsa väkevöityy. Tämän 
seurauksena kasvikunnan tuotteista 
peräisin olevat mineraalit tiivistyvät 
kiteiksi ja sitä kautta jopa kiviksi virt-
sateissä. Jos pissavaivoja on havait-
tavissa, on syytä varata aika eläinlää-
kärille nopeasti, sillä tila voi muuttua 
jopa virtsamyrkytykseksi.

Tavallisin kiven muoto on Struviittikivi, 
joka aiheuttaa uroksille virtsatukoksia 
kiteiden ja soran muodossa. Hoito-
muotona on kastroidulla uroksella ka-
tetrointi tai leikkaus.

Kalsiumoksalaattikivi esiintyy kivenä. 
Tämän kiven hoitona on pahimmassa 
tapauksessa leikkaus. Sekä Struviit-
ti- että Kalsiumoksalaattikiviet tode-
taan röntgenillä ja niitä voidaan hoitaa 
myös liuottavalla ruokavaliolla.

Kystiinikivi on kiven neljästä erimuo-
dosta hankalin, se ei liukene.

Ammoniummuraatti, ei liukane. Näitä 
kahta viimeistä kiven muotoa hoide-
taan Renal – munuisruualla.

Virtsatulehdus on yleinen vaiva ja sitä 
hoidetaan ruokavaliolla liuottamalla 
tai antibiootilla. Kiteet / kivet on aina 
saatava pois. Monesti hoidoksi riittää 
vähintään puolen vuoden ruokavalion 
muutos mutta suositeltavaa on, että 
erityisruokavaliota ylläpidetään lopun 
iän kun on kerran todettu herkäksi virt-
sakiville. Narttukissalla todetaan har-
voin virtsakiviä. Nartuilla se on yleen-
sä stressiperäinen virtsatietulehdus. 
Isoja muutoksia tulisi eläimillä välttää, 
jotta stressiperäisiä sairauksia voitai-
siin välttää.
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Näytteitä kannattaa ottaa aina epäiltä-
essä. Yli 10 – vuotiailla kissoilla suosi-
tellaan testattavaksi kerran vuodessa 
jotta mahdollisiin virtsakiviin tai diabe-
tekseen päästään aloittamaan hoito 
nopeasti.

Yhteistä molempien sairauksien esiin-
tymisen lisääntymiselle on marketti-
ruokien ravintoaineet. Ne sisältävät 
usein kasvikunnan tuotteita, joiden 
ravinteet ja mineraalit ovat kissalle 
huonosti hyväksikäytettävässä muo-
dossa. Ja lihansyöjälle 4% lihapitoi-
suus on kovin vähän. Laadukkaat ja 
lihaisat tehdasvalmisteiset eläintarvi-
keliikkeistä tai eläinlääkäriltä saatavat, 
pitkään markkinoilla olleet tutkitut ruu-
at ovat turvallisempia. Vettä on oltava 
aina saatavilla, mielellään vaikka 2 – 

3 astiaa eri puolilla asuntoa. Huolehdi 
ruoka- ja juoma - astian puhtaudesta.

Illan teemoihin liittyviä
ruokamerkkejä:

RC Diabetic – pelkkä diabetesruoka
- ajoissa havaittu diabetes
- jos diabeetikon taloudessa asuu 
muitakin kissoja on huomioitavaa, 
että kasvavalle pennulle RC U ei 
suositella pelkäksi ruuaksi mutta 
aikuinen kissa voi syödä kyllä

RC Urinary – sulattaa kiteitä

RC Urinary moderated calory – li-
havalle kissalle, myös jatkuvaan ruo-
kintaan
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RC Urinary high delution – akuutti 
kidevaiva, vain 1 vk – 1 kk ajan

Näitä merkkejä löytyy raksuina ja 
märkäruokina. Urinary – raksut janot-
tavat kissaa ja näin stimuloivat kissaa 
juomaan ja pissaamaan.

Sairauden hoidossa kannattaa aina 
noudattaa eläinlääkärin ohjeita, jotta 
hoitotoimet saadaan vaikuttamaan. 
Internetistä saatavia ohjeita kannattaa 

lukea kriittisesti, samoin kuin marketti-
ruokien hoitovaikutuksia. Esim. kissan 
ruuansulatuksessa huonosti sulavaa 
vehnää on paljon markettien ruuissa. 
Kissan ruokaa ei tarvitse vaihdella 
makujen vuoksi. Ruuan sisältö on tär-
keämpää.

Teksti: Sanna Packalén

Kuva: Anna Havulinna
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pvä/tuote/koko pvä/tuote/koko

pvä/tuote/koko pvä/tuote/koko

pvä/tuote/koko pvä/tuote/koko

pvä/tuote/koko pvä/tuote/koko

pvä/tuote/koko pvä/tuote/koko

Nimi.........................................................................................................

Osoite ......................................................................................................

Postinumero/Postitoimipaikka ....................................................................
  
Puh ...........................  Email .....................................................................

Taloudessani on ...................... koira/koiraa ........................... kissa/kissaa

Jälleenmyyjäsi .........................................................................................

Minulle voi toimittaa sähköpostitse tietoa edullisista tarjouksistamme ..........    

Bonussäkki 1 ..................................................................... pv, tuote, koko

Bonussäkki 2 ..................................................................... pv, tuote, koko   

pvä/tuote/koko pvä/tuote/koko

pvä/tuote/koko pvä/tuote/koko

Nimi.........................................................................................................

Osoite ......................................................................................................

Postinumero/Postitoimipaikka ....................................................................
  
Puh ...........................  Email .....................................................................

Taloudessani on ....................... kissa/kissaa

Jälleenmyyjäsi .........................................................................................

Minulle voi toimittaa sähköpostitse tietoa edullisista tarjouksistamme ..........    

Bonussäkki 1 ............................................................................................
......................................................................................... pv, tuote, koko

pvä/tuote/koko
HOLISTIC FORMULAS

SUPER PREMIUM

®

It’s what’s inside that counts™
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MYSTINEN OLENTO
SFINX



25

”Tässä kissassa on kaikki mitä emme 
toivo itsellemme - ne ovat kaljuja, li-
havia ja ryppyisiä”- näin tuomari Satu 
Hämäläinen esittelee sfinxejä esitte-
lynäyttelyssä. Rotu on yksi harvoista 
joka jakaa voimakkaasti mielipiteitä. 
Toiset pelkäävät, toisiä ällöttää, toiset 
ovat heti myytyjä. Yleensä uteliaisuus 
kuitenkin voittaa ja on pakko vilkaista 
kissaa uudestaan, ja uudestaan, ja 
uudestaan. Kun ensimmäinen pelko 
on voitettu, niin huomaat että älyk-
käät silmät tarkkailevat sinua myös, 
isot ja melkein läpinäkyvät korvat ovat 
valmiit kuuntelemaan mielipidettäsi. 
Kun ojennat kätesi, kosket persikan-
pehmeää ja uskomattoman lämmintä 
ihoa niin olet jo unohtanuut pelkosi ja 
ennakkoluulosi, olet onnellisesti ra-
kastunut...  

Mutta mistä nuo avaruusolennot oi-

keasti ilmestyvat kissamaailmaan? 
Karvattomat kissat tunnettiin jo an-
tiikin aikana. On myös kertomuksia 
Azttekin valtakunnassa asuvista kar-
vattomista kissoista. Meksikolaiset 
karvattomat kissat, jotka olivat viimei-
siä muinaisrodun edustajia, esiintyivät 
viimeksi kissanäyttelyssä 20-luvun 
alkupuolella. 1930 luvulla rotu kuoli 
sukupuuttoon. Meksikolaiset karvat-
tomat kissat olivat kuitenkin hyvin eri-
näkösiä kuin nykypäivän sfinxi. Kissat 
olivat pitkävartaloisia, kapeapäisiä, 
heillä oli oranssit silmät sekä vikset. 
Talviaikana kissoilla kasvoi karvaa se-
lässä ja hännässä, mutta kesällä ne 
muuttuivat taas täysin karvattomaksi.

Nykysfinxin historia alkoi vuonna 1966 
Ontariossa, Kanadassa. Tavallinen 
maatiaiskissa sai pentueen, jossa yksi 
pennuista oli karvaton. Myöhemmin 
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poika astutettiin äidin kanssa ja yhdis-
telmästä syntyi karvattomia pentuja. 
Myöhemmin nekin risteytettiin keske-
nään ja lopputuloksena oli erityyppisiä 
sfinxejä. 

Sfinxin historia, sellaisen minkä tun-
nemme vielä tänäpäivänäkin, alkoi 
kesäkuussa 1978 Torontossa, Kana-
dassa, kun siamialaisten kasvattaja, 
Shirley Smith, pyydettiin pelastamaan 
kaksi hylättyä, tavallisen lyhytkar-
vakissan synnyttämää pentua. Yksi 
näistä pennuista oli tavallinen pitkä-
karvainen naaras ja toinen oli karvaton 
mustavalkoinen uros, Bambi. Bambin 
tarina kerrottiin toukokuun 1985 Cats 
Magazinen artikkelissa. Hänet löy-
dettiin Toronton kaduilta. Kun Shirley 
Smith pelasti hänet, Bambi oli melko 
huonossa kunnossa. Hänen vasen 
silmänsä oli puhjennut kolmesta pai-

kasta ja hänen sukupuolielimensä 
olivat niin pahoin vaurioituneet, että 
ne piti poistaa. Bambi päätyi lopulta 
Linda Birksin Aztec's kissalaan. Hän 
oli aikansa vanhin sfinx, kun hän kuo-
li kesäkuussa 1997 19 vuoden iässä 
johtuen kroonisesta paksusuolen tu-
lehduksesta. Bambi ei koskaan saa-
nut pentuja itse, mutta hän auttoi suu-
resti tuomaan sfinxit julkisuuteen Cats 
Magazinen artikkelissa.

Bambin äiti sai myöhemmin kaksi 
karvatonta naaraspentua eri uroksil-
ta vuosina 1979 ja 1980. Nämä kaksi 
tyttöä, nimeltään Paloma ja Punkie, 
lähetettiin Dr. Hugo Hernandezille 
Hollantiin. Punkie astutettiin myöhem-
min valkoisella Devon Rex uroksella, 
Curare van Jetrophinilla, ja he saivat 
viiden pennun pentueen. 
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Vuonna 1975 tavallinen lyhytkarvai-
nen ruskeatabby naaras, Jezabelle, 
synnytti karvattoman kissan nimel-
tään Epidermis maatilalla Minnesotan 
Wadenassa, jonka omistivat Milt ja 
Ethelyn Pearson.Vuotta myöhemmin 
Jezabelle synnytti jälleen karvatto-
man naaraskissan nimeltään Dermis. 
Vuonna 1981, Pearsonit myivät vas-
tahakoisesti kaksi karvatonta tyttöä 
Kim Mueskelle Z. Stardust kissalaan. 
Amerikassa sfinksiä yritettiin epätoi-
voisesti risteyttää sfinxi amerikan ly-
hytkarvan kanssa, mikä ei tuottanut 
haluttua tulosta, sillä kaikilla pennuilla 
oli karva. Vain yhdistelmät devon re-
xin kanssa alkoi tuottaa karvattomia 
pentuja. Kyseiset kissat ovat jokaisen 
nykypäiväisen sfinxin esi-isiä.

Sfinxi on isokoinen ja lihaksikas kissa. 
Kauniin pään kruunaa upeat sitruu-
nan muotoiset silmät ja isot korvat.  
Mutta ensisijaisesti sfinxi on ihanan-
luonteinen kissa, erittäin ystävällinen 
ja sopeutuvainen. Tärkeintä sfinxien 
hoidossa on ihon puhtaanapito, johon 
riittää pesu kerran viikossa pehmeällä 
pH neutraallilla shampoolla.

Teksti: Mila Koskinen
Kuvat: Tessa.lv

MYYTTEJÄ SFINXEISTÄ

Sfinksin lämpötila on 41°C ja 
korkeampi
Ei pidä paikkaansa. Sfinksin 
lämpötila on täysin samanlainen 
kuin muilla kissoilla (38,6 °C)

Sfinksit kaipaavat erikoisolo-
suhteita
Ei pidä paikkaansa – ainoa vaara 
sfinkseille on veto.

Sfinksit ovat agressiivisia
Ei pidä paikkaansa. Sfinksit ovat 
erittäin ystävällisiä. Luonteenpiir-
teet vaihtelevat, mutta kasvatuk-
seen käytetään muiden rotujen 
lailla vain hyväluonteisia yksilöi-
tä.

Ripuli on sfinkseille roduno-
minaisuus
No ei! Sfinksit eivät ole nirsoja, 
ja niillä on hyvä ruokahalu, mutta 
kissan ripuli tarkoittaa, että kis-
salla ei ole kaikki kunnossa.
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Satakissa ry järjestää KASVATTAJAN PERUSKURSSIN 

30.8.2014 Porissa Viikkarin Valkamassa,

Juhana Herttuankatu 17

Kasvattajan peruskurssin tavoitteena on kissatietouden lisääminen ja aloit-
televan kasvattajan auttaminen ja tukeminen. Kurssilla käsitellään rotukissan 
kasvatukseen ja hoitoon liittyviä keskeisiä asioita. Kurssin käyminen on pakol-
linen kasvattajanimeä anottaessa.
 
Kurssi on avoin kaikille rotukissayhdistysten jäsenille. Kurssitodistuksen saavat 
jäsenmaksun maksaneet jäsenet, jotka ovat olleet paikalla koko kurssipäivän 
ajan. 

Kurssiohjelman painopisteet ovat perusgenetiikka ja sen sanasto, synnytys 
ja pentueen hoito, Kissaliiton lomakkeet ja niiden täyttäminen sekä kissan 
kauppaa koskeva lainsäädäntö ja ohjeet. Lyhyesti käsitellään myös rotukissa-
organisaatiota. 

Kurssi maksaa Satakissan jäsenille 20€, muille 30€. Hintaan sisältyy Kissalii-
ton kurssimateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvi ja lounas. 
 
Aamu aloitetaan kahvilla ja voileivällä ja lounaalla tarjoillaan broilerkiusausta 
salaatin ja leivän kera. Ruoka on laktoositon ja gluteeniton. Erikoisruokavali-
osta kannattaa silti ilmoittaa saadakseen myös oikeanlaisen leivän. 
 
ILMOITTAUTUMISET Maxi Leinoselle viimeistään 20.8. ensisijaisesti 
sähköpostilla osoitteeseen maxi@kolkka.org (puhelin 050-58 43 588). 
Vahvista ilmoittautumisesi maksamalla osallistumismaksu Satakissa ry:n tilille 
FI17 1115 3000 5066 95, viite 725. 
 
 
Tervetuloa!

KASVATTAJAN PERUSKURSSI
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Uutisia Riikassa 29.-30.5.2014

pidetystä FIFé:n yleiskokouksesta

Singapura-kasvattajien tekemä työ rodun hyväksymisprosessissa 
palkittiin aikaistamalla hyväksymispäivämäärää. Singapura saa täyden 
hyväksynnän jo 1.10.2014.

Alustavasti hyväksyttiin thai kategoriaan IV ja selkirk rex, sekä lyhyt- 
että pitkäkarvainen, kategoriaan II.

Väreistä hyväksynnän saivat brittien ticked tabby-värit sekä karvattomi-
en rotujen hopea ja golden tabby.

1.1.2016 alkaen tuomari ei saa äänestää paneelissa, jossa on esillä 
kissoja, joihin hänen tuomarioikeutensa eivät riitä.

Lähde: 
Suomen Kissaliitto ry
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Kuvassa selkirk rex. Kuva: Tessa.lv 

Kuvassa thai.
Kuva lainattu sivulta www.tica.org 
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PetPori
Herralahdenraitti 1, Pori
- 3 % ruuat
- 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
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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Moni hakee tänä päivänä itselleen ja lemmikilleen ns. koululääketie-
teen lisäksi täydentävää hoitoa homeopatiasta.Siinä ihminen ja eläin 
kohdataan yksilönä, kokonaisuutena, ei pelkkänä sairauden esiin-
tuomana oireena. 

Homeopatia on yli 200 - vuotta vanha, kokonaisvaltainen hoitomuo-
to, jonka tavoitteena on vahvistaa potilaan omaa elinvoimaa ja siten 
auttaa paranemisprosessissa. Homeopatialla hoidetaan kaikkia saira-
uksia, niin akuutteja kuin kroonisiakin sairauksia luonnosta saatavilla 
aineilla. 

Katariina Uurto on eläimiin erikoistunut, vuonna 2004 Suomen Ho-
meopaattisesta Akatemiasta, SHA:sta, valmistunut klassinen homeo-
paatti. Hän toimii tällä hetkellä SHA:ssa eläinhomeopatian opettaja-
na.

Katariina Uurto luennoi meille kissojen

homeopaattisesta hoidosta

Tiistaina 23.9.2014 kello 18.00 alkaen

Ravintola Wanha - apteekki, Antinkatu 7, Pori

 
Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Osallistumismaksu 5€

Ilmoittautumiset perjantaihin 19.9.2014 mennessä
osoitteeseen vpj@satakissa.fi 

 
 

Tervetuloa!

SYYSKUUN JÄSENILTA
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Kuva: Heidi Ojanen

      Lämmintä kesää
toivottaa Satakissan väki!
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Lähettäjä:
Satakissa
Sanna Packalén
Neuvoksenkatu 3 A 10
38700 Kankaanpää

 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

PRIORITY


