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Luonnonmukaiset viljattomat 
vaihtoehtomme lihansyšjŠŠsi ajetellen. 

Tyhjiškuivattu lohi. PerunatŠrkkelystŠ. HerneitŠ. Kana, ankka ja kalkkuna 
dehydroitu lihat. Ankka rasvaa. ElŠinrasvoista. Pellavansiemen. Tyhjiškuivatut 
l i h a t . P e r u n a p r o t e i i n i a . O m e n a k u i t u j a . J u u r i k a s m a s s a . 
ElŠinproteiinihydrolysaatteja. Rypsišljy. Kalat autolysaatit (Organolysats 0,6%). 
Ammoniumkloridia. Kaliumkloridi. Kasviuutteita. Bearberry. Heather. Metioniini. 
Karpalo. Kanadan hevosensilmŠ. Frukto-oligosakkaridit. Yucca. Rosmariini 
otteita. Tauriinia. SŠilšntŠaineita. Vitamiineja ja hivenaineita. oil. kala 
autolysates (Organolysats 0.6%).

CROCKTAIL   Cereal Free, With Salmon

    Uusikoivistontie 42  28130 Pori  Ma- Pe 11-17 La 11-14 

   Minullekin 
omia   ruokia ja 
nyt -10%    15.10 

Flatazor uutuudet !!! 

Viljaton Sensitive ja  Volailles 
hairball controll 

tarjouksessa  nyt 
-10%  15.10 asti 

Nyt kaikki lihaisat , 
viljattomat 

 Granatapet kuiva- ja 
mŠrkŠruoat sekŠ herkut 

-10%  15.10 asti 

- Power of  Nature ruoat 
-  - Paljon uusia huiskuja ! 

- -Tulossa led leluja  
- - Ever clean hiekat 

-
JŠsenetusi vŠhintŠŠn - 

5% -10% 
Kasvattajaetusi -10-25% 

Liity kasvattajakerhoomme! 
ja kerromme lisŠŠ
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Kansikuva
Fi*Felesin DeaAmoris "Kira"
Rotu: Turkkilainen angora
Omistaja & Kuva: Tuija Wallenius
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Satakissa jäsenlehti ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa.

Paino:
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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...ja enemmänkin elää yhdistyksen 
jäsenten kodeissa sulostuttamassa 
jokapäiväistä elämää. Joidenkin yksi-
löiden kanssa arkeen saattaa sisältyä 
jos jonkinlaista haastettakin. 

Haluamme päästä tutustumaan näihin 
kissapersooniin omistajien kuvien ja 
kertomusten avulla.
Lähettäkää omien kissaystävien-
ne sielunelämää valottavia tarinoita 
osoitteeseen toimitus@satakissa.fi. 
Pelkät kuvatkin ovat tervetulleita, kun-
han niissä on jonkinlainen kuvateksti 
mukana. Ensimmäiselle varataan tilaa 
jo joulukuun numerosta.

SATA KISSAA

Kuva: Anna Havulinna
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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
sihteeri@satakissa.fi

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

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

Jäsen
Maxi Leinonen Kolkka (eronnut)

Puheenjohtaja
Raia Kalliomäki (on estynyt toimimaan 
puheenjohtajana loppuvuonna)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ulkomaan näyttelyilmottautumiset
Stina-Marie Wallius
Takamaantie 79
20810 Turku
ulkomaannayt@satakissa.fi

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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TURKKILAINEN
ANGORA
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  Historiaa

Turkkilainen angora on maailman van-
himpia alkuperäisiä kissarotuja. Se on 
kotoisin Turkista Ankaran (aikaisem-
malta nimeltään Angora) vuoristo-
seuduilta, josta nimi Angora kissalle 
tulee. V. 1960 Turkkilaisia angoroita 
oli enää jäljellä n. 30 yksilöä. Tällöin 
Turkin valtio aloitti kannan elvyttämi-
sen ja pentuja luovutettiin kasvattajil-
le mm. USAhan, jossa ensimmäinen 
pentue syntyi 1963. Suomeen angora 
tuli Venäjältä noin v. 1990. Tällä het-
kellä angoroita suomessa lienee n. 
350 kissaa.
Angora naaraat painavat yleensä 2,5-
3,5(-4) kg ja urokset 4-6 kg. Kissa 
kuuluu puolipitkäkarva rotuihin, näistä 
kissoista angoran karva on lyhimmäs-
tä päästä. Nykyään angoroita on kai-
kissa väriryhmissä.

  Millainen on Turkkilainen angora

Turkkilainen angora on valloittava, 
sosiaalinen ja ihmisrakas rotu. Sen 
sanotaan olevan yksi lempeimmistä 
kissaroduista ja on myös oman ar-
vonsa tunteva ja erittäin älykäs kissa. 
Angoraa voi myös opettaa ja ns. kou-
luttaa, ja se oppiikin helposti selkeät 
käskyt ja kiellot (eri asia onkin, että 
haluaako se aina niitä noudattaa). Se 
haluaa osallistua perheen puuhiin, sii-
voamiseen, saunomiseen, tiskaami-
seen jne. Usein kissa viihtyy sylissä 
tai olkapäällä istuen. Kissa kiipeilee 
mielellään korkeissa paikoissa, kuten 
ovien ja ikkunoiden yms. lähes mah-
dottomalta tuntuvien paikkojen päällä. 
Kissa on kuin luotu liikkumaan,  ja se 
onkin notkea, siro ja lihaksikas varta-
loltaan. Kissa ei yleensä kolhi itseään 
ja on hyvin ketterä, eikä juuri pudot-

Nämä suloiset turkkilaiset angorat ovat ihmisrakkaita, leikkisiä ja 
puuhakkaita jo pentuina.
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Turkkilainen angora on synnynnäinen kiipeilijä.

tele tavaroitakaan liikkuessaan (juuri 
ketteryytensä ansiosta).

Iloisen leikkisyytensä, seurallisuuten-
sa ja usein myös vilkkautensa puo-
lesta kissa sopii hyvin lapsiperheisiin. 
Kissa mielellään seuraileekin lasten 
leikkejä ja haluaa usein leikkiä myös 
mukana. Angora on sopeutuvainen 
kissa, sille kelpaa kuitenkin leikkika-
veriksi ihminen, muut kissat tai koirat 
(jopa pupukin). Angora sopeutuu hy-
vin myös sisäkissaksi ja se ei tarvitse 
kovin paljoa tilaa, kunhan sillä on raa-
pimapuu tms. paikka jossa se pääsee 
korkealle. Vielä vanhempanakin 
angorat ovat keskimääräistä leik-
kisämpiä kissoja.

Olen itse nyt kasvattanut (vasta) 
kolme pentuetta ja angoroita mi-

nulla on ollut v. 2008 asti. Sydämeni 
on niille kuitenkin menetetty ikiajoiksi 
ja se onkin mielestäni maailman paras 
rotu. 

Terveisin,
Tuija Wallenius
Felesin Kissat, Rauma.
www.facebook.com/felesinturkishangora

ps. Vangora-yhdistyksen sivuilta 
www.vangora.net löytyvät ihanaiset 
pennut, joita tällä hetkellä muutamalla 
kasvattajalla vielä vapaana.
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Päätoimittajan terveiset
Tänä vuonna Satakissan syksy on 
tapahtumia täynnä. Tämän lehden il-
mestyessä kasvattajan peruskurssi ja 
luento homeopatiasta kissan hoidos-
sa ovat jo takana päin. Tämänkin jäl-
keen ohjelmaa riittää, joten jokaiselle 
löytyy varmasti jotain kiinnostavaa. 
Kaikkiin tapahtumiin tarvitaan uusia, 
innokkaita tekijöitä, mutta erityisesti 

syyskokous kannattaa merkitä kalen-
teriin. Siellä on kaikilla jäsenillä mah-
dollisuus vaikuttaa siihen, keille anne-
taan vastuu yhdistyksen toiminnasta 
ensi vuonna.

Tavataan tapahtumissa!

Minna Turu

Tapahtumakalenteri
KE 1.10. klo 18:30 Lemmikkitapahtuman suunnittelupalaveri
   ABC Tikkula, Tikkulantie 2, Pori

4.-10.10.  Eläinten viikko

LA 25.10. klo 15-18 Lemmikkitapahtuman pystytystalkoot

SU 26.10.  Lemmikkitapahtuma, Nuorisotalo, Pori

KE 29.10. klo 18:00 SYYSKOKOUS
   Viikkarin Valkama, Juhana Herttuan katu 17, Pori

PE 14.11. klo 18:00 Pikkujoulut
   Viikkarin Valkama, Juhana Herttuan katu 17, Pori
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APUA HOMEOPATIASTA
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Kotonani asustaa kaksi kissaherraa, 
veljekset. Iältään he ovat keski – iäs-
sä eli ei mitään teinipoikia mutta ei 
ikäloppujakaan. Toinen veljeksistä on 
ollut aina hieman herkkäpoika ja kär-
sinyt usein ripulista. Pitkään se meni 
ihan ”ominaisuutenakin”, että hän on 
vaan herkkä. Aina ripulin yhteydessä 
syytä etsittiin niistä perinteisistä; no 
kissalla on vähän stressiä tai no joo, 
kissa on ollut ulkona, sillä voi olla loi-
sia, annetaanpa loishäätöä. Loisia on 
etsitty perusteellisemmin laboratori-
ossa asti. Ei ole ollut loisia. Tai että 
ruokavalio olisi allergisoiva. Tämä on 
ollut mahdollista, ja rankka ruokare-
montti on tehtykin mikä toi ongelmia 
myös ruuan maistuvuuteen. Mutta silti 
aika ajoin vatsa vaan meni sekaisin. 
Kaikkea ei nykylääketiede pystynyt 
ratkaisemaan ja tilanne tuntui harmil-
liselta kissankin puolesta.

Taas yhden antibioottikuurin jälkeen 
satuin olemaan kissaherroille ruoka-
ostoksilla, kun silmiini osui mainos ho-
meopaatista, joka vastaanottaa eläi-
miä. Itselläni oli entuudestaan hyviä 
kokemuksia homeopatiasta ja yllätyin 
myös eläintenhoitomahdollisuudesta. 
Siitä sitten numero muistiin ja heti ai-
kaa tilaamaan.

Hoito perustui kokonaiskuvaan. Ei 
hoidettu vain vatsaoireita. Hoidossa 
huomioitiin veljesten keskinäisiä suh-
teita, elinympäristön ja ravitsemuksen 
vaikutteita sekä mahdollisia tulehduk-
sia, kissan piilottamia vaivoja. Näiden 
havaintojen perusteella tehtyjen hoito-
kuurien myötä herkkävatsaiselle kis-
salle alkoi pikku hiljaa ruoka maistua. 
Tässä vaiheessa ei enää ruokavaliota 

itsessään muuteltu ja herkkävatsai-
sen kissan paino nousi 1,5 kg parissa 
kuukaudessa. Tämän painon nousun 
hyödyllisyydestä voi olla montaa miel-
tä, mutta ruoka ainakin maistuu. Ja 
itse tavoitteeseen päästiin; Kissa ei 
ole ripuloinut tämän kuurisarjan jäl-
keen.

Tämä kokemus rohkaisee minua jat-
kossakin hakemaan apua kissojen 
terveydellisiin vaivoihin hieman laa-
jemmalti. Entä jos nykylääketieteen 
rinnalla pitäisikin koko ajan homeo-
patiaa tukemassa hoitoja, saisiko rak-
kaille lemmikeille lisää elämänlaatua 
siten aikaiseksi?!

Teksti ja kuva: Sanna Packalén
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KISSALIITON UUTISIA

FIFén toukokuinen yleiskokous hyväksyi Suomen kolmanneksi Scan-
dinavian Winner-näyttelyiden järjestäjäksi. Tähän asti SW-näyttelyitä 
on järjestetty vain Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa näyttely pidetään 
ensimmäisen kerran vuonna 2016 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. 
Näyttelyn ajankohdaksi on alustavasti suunniteltu maalis-huhtikuuta.

Kissaliiton lyhenteenä käytetty SRK jää historiaan. Sen korvaa jatkossa 
lyhenne SK.

Omakissa-palvelulle löytyy tukisivusto facebookista. Ko. sivustolla 
käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja kommentteja ja antaa palautetta 
ja kehitysehdotuksia.

Kissojen valmistumisesta ilmoittaminen ei vielä onnistu Omakissan 
kautta. Uudet tittelit ilmoitetaan edelleen vanhaan tapaan joko paperilla 
tai eLomakkeella (http://www.kissaliitto.fi/2012/ilmoitus-kissan-valmistu-
misesta). Sertikopiot on liitettävä mukaan, vaikka kaikki valmistumiseen 
oikeuttavat tulokset näkyisivätkin Omakissassa.

Ratkaisu lehdessä 2/2014 ilmestyneeseen Kesäkisu-ristikkoon.
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SATAKISSAN
GRILLIPARTYT
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Vielä keväänä lapset alkoivat kysellä, 
onko grillipartyjen päivämäärä jo pää-
tetty. Sen jälkeen kun Satakissa aloitti 
tapahtuman pitämisen Leineperis-
sä, siitä muodostui meillä yksi kesän 
odotetuimmista päivistä. Mitä muuta 
voi toivokaan: ihana idyllinen paikka, 
maistuvaa ruokaa ja hyvää seuraa! 
Eikä edes tarvitse omistaa näytte-
lyissä menestyvää kissaa, ei tarvitse 
omistaa kissaa laisinkaan :) Osallis-
tujien määrä oli sitä huolimatta hyvin 

alhainen tänä vuonna. Se ei silti vai-
kuttanut lainkaan ruuan makuun, sau-
nan kuumiin löylyihin, lämpimään uin-
tiveteen ja hauskoihin keskusteluihin 
(arvasitte oikein, totta kai keskustelut 
liittyivät kissoihin). Rentouttava päivä 
antoi taas potkua ja jaksamista koko 
seuraavalle vuodelle. Eli ei muuta kuin 
ensi vuonna taas tavataan!

Teksti ja kuvat: Mila Koskinen
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Tyyne-Liina
(HCL f 09 23) valmistui
DSM-titteliin ISROK:n näyttelyssä 
13.7.2014

Omistaja: Josefiina Huhta-aho
Kuva: Kimmo Kolkka

CH Cio Cio San´s Kid Galahad 
(NFO n 01 21 63) valmistui
Jämsässä 14.6.2014
 
Omistaja: Minna ja Arto Turu
Kasvattaja: Robert ten Harmsen
Kuva: Heikki Siltala

Valmistuneet
Onnea kaikillevalmistuneille!

Voit lähettää valmistuneen kissasi 
kuvan sekä tiedot (kissan virallinen 
nimi, EMS-koodi, uusi titteli, valmistu-
misnäyttelyn paikka ja aika, omistaja, 
kasvattaja sekä valokuvaaja) sähkö-
postitse osoitteeseen:
toimitus@satakissa.fi
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GIC SatuMainen Suklaa Sydän 
(MCO fs 22) valmistui Tampereella 7.9.2014
 
Omistaja: Minna ja Arto Turu ja Marjo Klankki
Kasvattaja: Marjo Klankki
Kuva: Nina Määttä
 

IC FI*Treselle's Hjördis Soliga
(BRI c) valmistui Tallinnassa 28.6.2014

Kasvattaja & Omistaja: Mila ja Sami Koskinen
Kuva: Mila Koskinen
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FI* Elekatin Fiona Khur
(TUA e 22) valmistui International 

Championiksi

Omistaja: Tuija Wallenius
Kasvattaja: Lala Siilahti

FI* Josmarin Innusha
(TUA n) valmistui Grand

International Championiksi

Omistaja: Tuija Wallenius
Kasvattaja: Hanna-Mari Mattila

FI* Kralice Dionysos
(TUA ns 09) valmistui Grand 
International Championiksi

Omistaja: Tuija Wallenius
Kasvattaja: Virpi Lindgren
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Aika: KESKIVIIKKO 29.10.2014 klo 18.00 

Paikka: Viikkarin Valkama, Juhana Herttuan katu 17, Pori 

(käynti sisäpihan kautta Juhana Herttuankadun puolelta) 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
    ja kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

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

6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet 

7. Valitaan toiminnan tarkastaja (1) ja varatoiminnantarkastaja (1) 

8. Valitaan Satakissa - lehden toimituskunta ja vuoden 2015
    liittokokousedustajat ja varaedustaja 

9. Esitetään ja päätetään vuoden 2014 kissojen palkitsemisesta sekä
    hallituksen palkkio 2015 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokouksessa kahvitarjoilu! 

TERVETULOA!

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
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MINUSTAKO KASVATTAJA

Kasvattajan peruskurssin tavoitteena 

on kissatietouden lisääminen ja aloit-

televan kasvattajan auttaminen ja tu-

keminen. Kurssilla käsitellään rotukis-

san kasvatukseen ja hoitoon liittyviä 

keskeisiä asioita. Kurssin käyminen on 

pakollinen kasvattajanimeä anottaes-

sa.

Kurssi on avoin kaikille rotukissayhdis-

tysten jäsenille. Kurssitodistuksen saa-

vat jäsenmaksun maksaneet jäsenet, 

jotka ovat olleet paikalla koko kurssi-

päivän ajan.

Kurssiohjelman painopisteet ovat pe-

rusgenetiikka ja sen sanasto, synnytys 

ja pentueen hoito, Kissaliiton lomak-

keet ja niiden täyttäminen sekä kissan 

kauppaa koskeva lainsäädäntö ja oh-

jeet. Lyhyesti käsitellään myös rotukis-

saorganisaatiota.
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Tie kissankasvattajaksi voi olla hy-
vinkin erilainen. Toiset ottavat ensin 
sijoituskissan, toiset pyörivät pitkään 
näyttelyissä tutustumassa kasvatta-
jiin ja kissoihin, ja toiset tarttuvat heti 
tositoimiin  ja hankkivat itselleen ja-
lostuskissan. Loppujen lopuksi ei ole 
väliä miten päädyt tämän harrastuk-
sen pariin, kunhan suhtaudut asiaan 
vakavasti ja koko sydämmellä.

Lauantaina 30.8. Satakissa järjesti 
kasvattajakurssin. Viikkarin Valka-
maan kokoontui 36 innokasta oppilas-
ta. Päivä oli pitkä ja antoisa. Kurssin 
vetäjä Heli Tepponen kertoi kaikki 
kasvatukseen liittyvät asiat kokemuk-
sella ja selkokielellä. Monille selvisi, 
ettei tie olekaan kovin ruusuinen. Niin 
se vain on. Kasvattajalla on suuri vas-
tuu, mutta siitäkin huolimatta harras-
tus vie monet mennessään.

Tässä pieni tiivistelmä alkuaskelista:

Jos olet halukas tulemaan kasvat-
tajaksi, sinun täytyy:

- olla jonkin Kissaliiton alaisen
rotukissayhdistyksen jäsen

- suorittaa kasvattajakurssi

Täytä ja lähetä seuraavat 
asiakirjat Kissaliiton toimistoon 
(löytyy Kissaliiton nettisivuilta 
”lomakkeet”-osiosta)

- kasvattajanimi-anomus
- kasvattajasopimus 2kpl
- jos omistat myös jalostus-
uroksen, niin myös siitosu-
roksen omistajan sopimus

Teksi ja kuvat: Mila Koskinen



24



25

PYSTYTYSTALKOOT jo lauantaina 25.10. klo 15-18. 

ELÄINLÄÄKÄRINTARKASTUS on klo 9.30. - 10.30.

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

Heti ovien sulkeuduttua alkaa purkutalkoot, 
joihin toivottavasti myös riittää paljon
innokkaita apulaisia. Talon
on oltava tyhjä
jo klo 18:30.

LEMMIKKITAPAHTUMAAN

PORIN NUORISOTALO (Isolinnankatu 12)
SUNNUNTAINA 26.10. KLO 11-17

KUTSU

Kisso
jen ilm

oittautum
iset 

näytte
lysih

teer
ille

Elina Pel
toselle

 sähköpostilla
 vpj@satakiss

a.fi

Kissojen 
ilmoittautumiset Elina 

Peltoselle mieluiten sähkö-
postilla vpj@satakissa.fi (puh.

tiedustelut 050-592 0159). Kissasta 
ilmoitetaan kutsumanimi, rekisterinimi, rotu 

ja väri kirjoitettuna sekä EMS-koodilla, syntymä-
aika, omistaja ja paikkakunta. 

Näyttelypäällikkönä toimii Minna Turu (sihteeri@satakissa.fi), joka 
vastaanottaa muiden eläinten ilmottautumiset.

HUOM! KAIKKI MYYNTIPAIKAT ON VARATTU

TERVETULOA MUKAAN HASSUNHAUSKAAN HALLOWEEN-TEEMAISEEN
LEMMIKKITAPAHTUMAAN. TÄNÄ VUONNA ALAKERRASSA KANINÄYTTELY!
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WANHAN MARKIN
TUNNELMIAWanha Markki on Seinäjoen Ylista-

rossa sijaitseva perinteinen ja vanha 
pohjalainen pihapiiri. Mikä siitä tekee 
erikoisen? Se on yhtälailla Heikki ja 
Liisa-Christiina Laaksosen taiteilija-
koti kuin myös vanhainkoti eläimille. 
Vierailin tilalla kauniina heinäkuisena 
perjantaina ja tutustuin isäntäpariin.

Taidemaalari Heikki remontoi 1800-lu-
vulla valmistuneen rakennuksen ny-
kyiseen loistoonsa yhdessä keraamik-
ko vaimonsa Liisa-Christiinan kanssa 
noin 15 vuotta sitten. Tällöin myös 
eläimet tulivat jo kuvioihin.

Heikin mukaan heidän vanhainkotin-
sa on Suomessa ainoa laatuaan, jos-

sa toiminta on näin järjestäytynyttä. 
Heillä on tarkkaa kirjanpitoa talouden 
suhteen sekä toimintaa rahoitetaan 
pienen pihamaksun lisäksi myymälän 
ja kahvion voimin.

Kävijöitä Wanhalla Markilla käy vuo-
sittain tuhansia ja se on erityisesti lap-
sille sopiva käyntikohde. Pihamaalla 
kuljeskelee vapaana muun muassa 
poneja kuin lampaita, kanoja ja jopa 
kalkkunankin näin. He saavat paljon 
pyyntöjä koskien vanhojen eläinten ot-
tamista, mutta he ottavat vain sen ver-
ran mitä talvella voivat hoitaa. Heillä 

Wanhan Markin isäntäparilta riittää rakkautta myös 
eläinvanhuksille. Moni lopetusuhan alla ollut eläin on 

saanut heidän avullaan uuden kodin ja lisää elinvuosia.
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Tämä kissa muutti Wanhaan Markkiin omasta aloitteestaan.
Kun kukaan ei sitä kyselyistä huolimatta kaivannut, se sai jäädä ja 
asui loppuelämänsä tilalla Kaveri-nimisenä. Kuva: Tuulia Korpela

on sijaiskotitoimintaa, mikä on tärkeää 
että eläimiä voidaan ottaa niin paljon 
kuin mahdollista. Näitä koteja on ym-
päri Suomea.

Eläimiä tilalla on noin 150-200, mutta 
vain n.50 on niin kutsuttuja tilan eläi-
miä kun taas yli sata näistä on erilisia 
lintuja. Kaikki eläimet eivät kuitenkaan 
ole vanhoja vaan tilalta löytyy lasten 
iloksi myös eläinlapsia. Heikki kertoi 
minulle, että tilalla on myös kissoja ja 
juuri yksi olikin sinä päivänä lähtenyt 
Lapualle.

Wanhalla Markilla on tällä hetkellä 
noin 8-10 kissaa, joista suurin osa on 
pentuja. Heille myös soitetaan eniten 
kissoista ja he eivät kaikkia pysty ot-
tamaan. Heille on myös tärkeää, että 
kissat tulevat toimeen keskenään. Yh-

teistyö Seinäjoen seudun eläinsuoje-
luyhdistys SSESY:n kanssa onkin tär-
keää ja he ovat yhteyksissä viikoittain.
Valitettavasti en päivää paistattelevia 
kissavanhuksia päässyt näkemään. 
Heikin mukaan ne kyllästyvät rapsu-
tuksiin, joita saavat osakseen kovasti 
alkukesästä ja tässä vaiheessa ovat 
nukkumassa. Kissavanhukset alkavat 
liikehtiä pihamaalla kuulemma lähem-
pänä iltaa. 

Kissavanhusten sijaan pääsin tutus-
tumaan ihaniin "laivakissan" pentui-
hin. Kolme valkoista suloista pentua 
ja yksi harmaaraidallinen. Laivakissat 
ovat niitä, joilla on ylimääräisiä varpai-
ta. 

Toimintaa rahoitetaan pääosin niillä 
varoilla, joita saadaan myymälän sekä 
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kahvion toiminnasta pihamaksujen li-
säksi. Niillä katetaan kaikki eläinten 
hoito. Omistajille tämä on Heikin mu-
kaan elämäntapa ja hän kertoi, että 
järki on kuitenkin pidettävä mukana. 
He myyvät miellyttävän tuoksuisia 
Sauna ja Spa tuotteita, joita minullakin 
tarttui mukaan. Lisäksi Heikki tekee 
erityisen kauniita joulukortteja!

Voin lämpimästi suositella viihtyisää 
ja eläimiä hyvin kohtelevaa paikkaa 
käyntikohteeksi, joko varta vasten tai 
ohikulkumatkalla.

Teksti ja kuvat: Anniina Hahl

Wanha Markki

Kylänpääntie 114, Kylänpää
(Seinäjoen Ylistarossa)

Avoinna 15.6.-15.8.
ti-su 11-18, Ma suljettu

gsm: +358 50 357 2432 
info@wanhamarkki.fi
www.wanhamarkki.fi

Löydät meidät myös
Facebookista!
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Ilmoitathan tulostasi Elina Peltoselle vpj@satakissa.fi viim. 2.11.

Ruokailun hinta on aikuisilta 23e (jäsen voi tuoda seuralaisen 

mukanaan jolle ruokailu on myös 23e), alle 12-vuotiailta

lapsilta 11e ja alle 7-vuotiaat ilmaiseksi.

Omia juomia on juhlassa myös lupa nauttia.

Voit maksaa ruokailun Satakissan 

tilille FI1711153000506695

käyttäen viitettä 301.

Halutessasi voit tuoda lahjasäkkiin 

n. 5e arvoisen pikkupaketin.

PIKKUJOULUIHIN
VIIKKARIN VALKAMA (Juhana Herttuan katu 17, Pori)
PERJANTAINA 14.11. KLO 18

KUTSU
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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)

Kahvitassu
Tulkkilantie 30, Kokemäki
- 10% kaikista kissantuotteista

Jäsenedut 2014

050-384 8149 tai 0500-599 831
www.viiksiniekka.com
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ELÄISUOJELUILMOITUS
-MIKSI,  MILLOIN, MITEN?

Elämässä saattaa tulla eteen tilantei-
ta, joita ei toivoisi kohtaavansa. Jos-
kus nämä tilanteet liittyvät eläimiin 
ja niiden hyvinvointiin ja terveyteen. 
Osaisitko sinä silloin toimia oikein, 
auttaa sekä eläintä, että sen omista-
jaa? Joskus eläimen omistajalle voi 
tulla elämäntilanne, jossa kyky arvi-
oida ja huolehtia eläimestä käy ylivoi-
maiseksi, pääosin näissä tapauksissa 
apua tarvitsevat eläinten lisäksi myös 
omistajat. Harva omistaja tahallaan 
päästää elämänsä ja arkensa sel-
laiseen tilanteeseen, että siitä kärsii 
oma lemmikki tai lemmikit. Eläinsuo-
jeluilmoituksen takana ei ole tuomit-
seminen, vaan huoli ja murhe eläimen 
hyvinvoinnista. Jos ajatuksenasi on 
eläinsuojeluilmoituksen tekeminen, 
sinun ei tarvitse kantaa huonoa oma-
tuntoa omistajan takia. Eläinsuojelu-
viranomaiset tukevat, auttavat ja oh-
jaavat eläimen omistajaa ja hoitajaa 
oikeaan suuntaan, ja neuvovat mistä 
saada apua ja voimia arjen keskelle. 
Se apu voi löytyä eläinsuojeluyhdis-
tykseltä, eläinlääkäriltä, jopa sosiaa-
lityöntekijöiltä. Mutta pääasia on, että 
apua on saatavilla, kunhan päästään 
lähelle eläintä ja sen omistajaa.

Oikea aika tehdä eläinsuojeluilmoitus 
on silloin, kun on olemassa epäily ja 
huoli eläimen terveydestä ja hyvin-

voinnista, joskus jopa eläimen henki 
saattaa olla uhattuna. Eläin voi olla 
läheisen ihmisen tai vieraamman tut-
tavuuden, ilmoituksen voi tehdä mo-
lemmissa tapauksissa. Ilmoituksen 
tekijän ei tarvitse olla henkilö, joka on 
pidemmän aikaa seurannut tilannetta, 
vaan ilmoituksessa kerrotaan eläimen 
sen hetkisestä tilasta ja oloista, joissa 
sitä pidetään. 

Eläinsuojeluviranomaisia ovat kunnis-
sa valvontaeläinlääkärit, jotka tekevät 
tarkistuskäyntejä muun muassa näi-
den ilmoitusten perusteella. Tarvitta-
essa he saavat apua ja tukea muilta vi-
ranomaisilta, esim. poliisilta. Joissakin 
kunnissa on erikseen eläinsuojeluun 
keskittyneitä eläinlääkäreitä, pienim-
missä kunnissa on eläinsuojeluasi-
at keskitetty samalla eläinlääkärille. 
Myös pieneläimille, sekä suureläimille 
saattaa olla omat eläinsuojelulääkä-
rinsä. Oman alueesi eläinsuojeluvi-
ranomaiset löydät kuntasi sivuilta, 
puhelinluettelosta tai internetissä. 
Vapaaehtoiset Suomen eläinsuojelu-
yhdistysten liiton, Sey:n, kouluttamat 
eläinsuojeluvalvojat ja –neuvojat te-
kevät myös arvokasta työtä eläinten 
parissa. Heillä ei ole samoja oikeuk-
sia ja valtuuksia puuttua tapauksiin, 
mutta monesti myös heidän apunsa 
saattaa riittää ja saada asiaa eteen-
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päin oikeaan suuntaan. Jos eläimen 
omistaja on ensi järkytyksen jälkeen 
yhteistyökykyinen ja –haluinen, saa-
vat eläinsuojeluvalvojat avattua monia 
ovia ja tarjottua paljon apua vaikeaan 
tilanteeseen. Jos edessä on vaike-
ampi tapaus, eikä eläimen omistaja 
syystä tai toisesta halua tai pysty nä-
kemään omaa tilannettaan, ilmoittavat 
eläinsuojeluvalvojat näkemästään ja 
kokemastaan valvontaeläinlääkärille, 
joka jatkaa asian selvittämistä yh-
dessä muiden viranomaisten kanssa. 
Vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien 
yhteystiedot löytyvät mm. www.sey.fi 
sivuilta.

Eläinsuojeluilmoitusta tehdessä kan-
nattaa olla rehellinen ja mahdolli-
simman tarkka, lauseen ”Se kissa 

varmaan kuolee kohta sinne nälkään 
ja sillä on muutenkin huonot olot” si-
jaan, ”Sen kissan kylkiluut näkyvät ja 
omistaja sano, ettei muista antaa sille 
joka päivä ruokaa, vesikulhoa ei ollut, 
kuulemma ei juo lainkaan. Ulosteita ja 
virtsaa on joka huoneessa eikä siel-
lä ole kissalle omaa vessaa lainkaan. 
Joskus olen nähnyt omistajan potkai-
sevan kissaa.” selventää tilannetta 
paremmin ja tuo esille eläimen sen 
hetkiset olosuhteet ja avun tarpeen 
paremmin. Tällöin eläinsuojeluviran-
omaisen on helpompi tehdä arvio ti-
lanteesta ja ratkaista asian vaatiman 
kiireellisyyden. Monesti valvontaeläin-
lääkäreillä on paljon töitä ja jonkinlai-
nen järjestys pitää tehtäviin saada, 
tällöin pahimmassa pulassa olevat 
eläimet menevät vähemmän kiireellis-
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ten asioiden ohitse. Yhtään ilmoitusta 
ei kuitenkaan jätetä käymättä läpi tai 
käsittelemättä.

Lisäksi eteen voi tulla tilanne, jossa 
näkee heti eläintä kohdeltavan väki-
valtaisesti, ehkä lyöden tai potkien. 
Tämänkaltainen eläimen pahoinpitely 
on rikos, johon on syytä puuttua. Ehkä 
ei kannata aina mennä suoraan väliin, 
myös oma turvallisuus tilanteessa on 
taattava. Mutta ehdottomasti tällaista 
nähdessään pitää soittaa poliisille ja 
kertoa mitä on nähnyt, joskus polii-
si pääsee paikalle hyvinkin nopeasti. 
Eläintä ei auta se, että parin tunnin 
päästä soittaa viranomaisille, että täl-
laista on joutunut todistamaan kaup-
pareissun aikana. Varsinkaan jos ei 
tiedä eläimen ja sen omistajan sen 

hetkistä olin- tai asuinpaikkaa, silloin 
on lähes mahdotonta puuttua asiaan 
ja auttaa eläintä.

Eläinsuojeluilmoituksen voi tehdä pu-
helimitse tai vaikka kirjeellä, sen voi 
tehdä myös nimettömänä. Eläinsuo-
jeluviranomainen ei kerro ilmoituksen 
kohteena olevan eläimen omistajalle 
kuka on eläinsuojeluilmoituksen teh-
nyt. Näin ollen ei ole tarvetta pelätä 
oman selustansa puolesta, vaikka se 
eläimen omistaja oli kuinka läheinen 
tahansa. Silloin voi eläinsuojeluvi-
ranomaisen käynnin jälkeen tarjota 
tukeaan ja apuaan edelleen, ilman 
”kätyriksi” leimautumisen pelkoa. Mut-
ta kun on tehnyt eläinsuojeluilmoituk-
sen, voi olla itse varma, että on tehnyt 
voitavansa eläimen ja sen omistajan 

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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hyväksi. Lähtökohtana ilmoituksen 
tekemiseen tulee aina olla eläimen 
hyvinvointi. Harvoin turhaa ilmoitusta 
on, ja jos on, se on eläinsuojeluviran-
omaisen harkinnassa ja ammattitai-
dossa selvittää asia. Jos epäilee toi-
sen kykyä ja taitoa pitää eläintä, on 
ehkä hyväksi, että joku ammattilainen 
käy paikan päällä tutustumassa eläi-
men oloihin. Sekin tuo eräänlaisen 
varmuuden, kun saa todeta asioiden 
olevan hyvin, eikä eläimellä ole hä-
tää. Joskus pelkkä puhelinsoitto ja 
keskustelu viranomaisen kanssa tuo 
vastauksen tai apua, eikä lopullista 
ilmoitusta välttämättä tarvitsekaan 
tehdä. Mutta aina kun oikeasti sydä-
messään tuntee, että asialle pitäisi 
jotain tehdä, kannattaa ainakin olla 
yhteydessä valvontaeläinlääkäriin ja 

keskustella asiasta hänen kanssaan. 
Turhaa yhteydenottoa ei näissä asi-
oissa ole, jonkinlainen ratkaisu löytyy 
varmasti aina.

Satakunnan eläimelliset ry
/Maaru Kuisma
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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

2.


