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Luonnonmukaiset viljattomat 
vaihtoehtomme lihansyšjŠŠsi ajetellen. 

CROCKTAIL   Cereal Free, With Salmon

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

   Minullekin omia   
ruokia ja nyt -10%    
31.12.14asti 

Flatazor uutuudet !!! 

Viljaton Sensitive ja  Volailles 
hairball controll tarjouksessa  

nyt -25%  31.12.14asti 

Nyt kaikki lihaisat , 
viljattomat 

 Granatapet kuiva- ja 
mŠrkŠruoat sekŠ herkut 

-10%  31.12.14 asti 

JŠsenetusi vŠhintŠŠn - 
5% -10% 

Kasvattajaetusi -10-25% 
Liity kasvattajakerhoomme! 

ja kerromme lisŠŠ

Kaikki kissanlelut 
-25% 

24.12.14

KiitŠmme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme onnea vuodelle 2015
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Kansikuva
AzuLejo's Astral Romance
Rotu: Persialainen (PER f 03)
Omistaja: Soile Hannukainen
Kuva: Marika Lahti

Sisältö    4 │ 2014

Hallitus 2014  4

PJ-palsta 5

Syyskokous pöytäkirja  6

Satakissa tiedottaa 8

Jäsenmaksulasku 9

Lemmikkitapatuma 10

Oliverin tarina 14

AzuLejo's 18

100Kissaa 25

Tuulispää 26

Ristikko 29

Valmistuneet 30

Jäsenedut 2014 31

Joulutarina 32

Jouluruno 33

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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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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Puheenjohtajan palsta
Satakissan ensimmäinen toimintavuosi 
rotukissayhdistyksenä on mennyt hyvin. 
Nyt Satakissa on ollut selvästi kiinnos-
tavampi kuin Porin piirinä, koska jäsen-
maksun maksamalla pääsee myös osal-
listumaan näyttelyihin. Piirin jäsenyys ei 
vielä oikeuttanut rotukissanäyttelyyn osal-
listumiseen ja piirin jäsenmaksu oli näin 
hiukan ylimääräinen paikallisen piirin tuki-
maksu. Näin olemme saaneet jäseniä li-
sää tämän vuoden aikana ihan mukavasti.
 
Syyskokouksessa uusina jäseninä hallituk-
seen valittiin Anne Sandberg, Satu Ahokas 
sekä Noora Ylimys. Suomen Kissaliittoon 
valittiin syksyn Liittokokouksessa vuodel-
le 2015 sihteeriksi Noora Ylimys. Samoin 
Kissaliiton hallituksessa toimii ensi vuon-
na varapuheenjohtajana Satakissalainen  
Satu Hämäläinen ja hallituksen jäsen Ma-
rika Landen. Mukava nähdä liittotasolla ih-
misiä omasta yhdistyksestä. Heidän kaut-
taan saamme varmasti antaa ideoita myös 
Kissaliiton toimintaan jatkossa. On aina 
hyvä, että ihmiset yhdistyksen hallitukses-
sa vaihtuvat. Vanhoilla jäsenillä on tietoa 
aikaisemmasta toiminnasta ja uudet anta-
vat kaikille uutta näkökantaa ja innostusta. 

Ensi vuonna pyrimme näkymään enem-
män Satakissa ry:nä sekä näin paran-
tamaan kissojen arvostusta. Satakissa 
teetti ’Pennun ostajan oppaan’ jaettavak-
si rotukissan pentua harkitseville ostajil-
le. Niitä on viety lemmikkikauppoihin ja 
kasvattajamme voivat jakaa näyttelyissä  
kiinnostuneille opasta. Opasta voi kysyä 
hallituksen jäseniltä käyttöönsä. Samalla 
Satakissa ry saa myös tunnettavuutta. 

Tiedotus on tärkeä asia kaikille. Vuoden 
alkupuolella pääsemme Terraan kis-
sojen kanssa, lemmikkikaupoissa jär-
jestämme myös kissaesittelyitä. Anne 
Sandbergille voit ilmoittautua, kun haluat 
näihin kissasi kanssa osallistua. Näis-
sä tapahtumissa jäsenet pääsevät ker-
tomaan kissanhoidosta kiinnostuneille.  

Kannattaa lukea lehtemme tarkkaan, siel-
tä löytyy tiedot tapahtumista. Somessa 
käytämme fb:tä ja kotisivuja ahkerasti. 
Tietoa vaaditaan nykyään niin nopeasti, 
mutta mielestäni silti myös tämä lehtemme 
on tärkeä tiedotuskanava jäsenillemme. 
 
Mukavaa Joulun odotusta kaikille jäse-
nillemme! Nauttikaa rauhallisesta jou-
lunajasta kissojenne kanssa ja ensi 
vuonna tulkaa kaikki kissamaisiin ta-
pahtumiimme ja jäseniltoihin mukaan! 

Terveisin Elina
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Aika: Keskiviikkona 29.10.2014 klo 
18.30
Paikka: Ravintola Viikkarin Valkama, 
Juhana Herttuankatu 17, Pori.
Läsnä: Marjo Klankki, Minna Turu, 
Arto Turu, Sanna Packalén, Elina Pel-
tonen, Terhi Urpo, Liudmila (Mila) Kos-
kinen, Satu Ahokas, Anne Sandberg, 
Anja Kärki, Kati Seppä, Suvi Salla, 
Raia Kalliomäki ja Noora Ylimys. (14)

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Elina Pelto-
nen avasi kokouksen klo 18.30.

2. Valitaan kokoukselle puheenjoh-
taja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantar-
kastajaa & tarvittaessa kaksi ään-
tenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Noora Ylimys.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Sanna 
Packalén.
Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaski-
joiksi valittiin Minna ja Arto Turu.

3. Kokouksen laillisuus ja päätös-
valtaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätös-
valtaiseksi. 

4. Hyväksytään kokouksen työjär-
jestys

Työjärjestys hyväksyttiin ilman muu-
toksia.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitel-
ma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- 
ja jäsenmaksujen suuruus vuodel-
le 2014

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 
Tulo- ja menoarvio (liite 2) hyväksyttiin 
tarkennuksin matkakuluista. Todettiin 
etteivät hallituksen jäsenet saa koko-
uksista korvauksia, joten budjettiin on 
merkitty 300 euroa hallituksen keske-
nään jaettavaksi summaksi. Palvelu- 
eli kasvattajamaksu pysyy 10€:ssa.
Päätettiin jäsenmaksut. Varsinainen 
jäsen 12,50, kissalehden kanssa 20 
euroa. Perhejäsen 5 euroa.

6. Valitaan hallituksen puheenjoh-
taja ja muut hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 
2015 valittiin Elina Peltonen.

Hallituksen jäsenten toimikausi on 
kaksi vuotta.
Hallituksessa toisen vuoden jatkavat 
Minna Turu ja Marjo Klankki. 
Maxi Leinonen on irtisanoutunut hal-

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
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lituksesta ja Susan Kivistö on ilmoit-
tanut päättävänsä hallituskautensa 
yhden vuoden jälkeen. Raia Kalliomä-
ki on ollut estyneenä toimimaan pu-
heenjohtajana 28.8.2014 lähtien.
Erovuorossa ovat Liudmila (Mila) Kos-
kinen, Elina Peltonen, Kati Seppä ja 
Sanna Packalén. 
Hallitukseen valittiin kahden vuoden 
kaudeksi Liudmila (Mila) Koskinen, 
Anne Sandberg, Noora Ylimys ja Satu 
Ahokas. Ja irtisanoutuneiden tilalle 
yhdeksi vuodeksi valittiin Kati Seppä 
ja Sanna Packalén.
Vuoden 2014 hallituksen jäsenet 
ovat:  Elina Peltonen
 Marjo Klankki 
 Liudmila (Mila) Koskinen
 Sanna Packalen
 Kati Seppä
 Minna Turu
 Anne Sandberg 
 Noora Ylimys
 Satu Ahokas

7.  Valitaan yksi (1) toiminnantar-
kastaja ja yksi (1) varatoiminnan-
tarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Raia 
Kalliomäki. 
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin 
Terhi Urpo.

8. Valitaan Satakissa - lehden toi-
mituskunta ja vuoden 2015 liittoko-
kousedustajat ja varaedustaja.

Satakissa-lehden toimituskuntaan 
valittiin Minna Turu (päätoimittaja), 
taittajana jatkaa Kati Seppä. Toimitus-

kunnan muut jäsenet Ira ja Liudmila 
(Mila) Koskinen.

Liittokokousedustajiksi valittiin Elina 
Peltonen, Liudmila (Mila) Koskinen, 
Anne Sandberg ja Minna Turu. Vara-
edustajaksi valittiin Marjo Klankki.

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

Päätettiin vuoden kissojen valinnassa 
sovellettavan Kissaliiton sääntöjä. Vä-
himmäispistemäärät käymissään luo-
kissa päätettiin seuraavasti;
aikuiset 390 pistettä,
pennut/nuoret 270 pistettä,
veteraanit 40 pistettä,
kasvattaja / siitoskissa 92 pistettä,
kotikissat 40 pistettä.
Vuoden kissa valintaan voi osallistua 
Satakissan äänivaltaiset jäsenet.

Hallituksen palkkio käsiteltiin osin 
budjetin kohdalla. Hallituspalkkio 
300e hyväksyttiin.

10. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja Noora Yli-
mys päätti kokouksen klo 19.40.
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SATAKISSA RY TIEDOTTAA

Yhdistyksen tilinumero muuttuu.
Uusi tilinumero on FI28 5700 8120 3340 03.

Satakissan hallituksen vanhat ja uudet jäsenet kokoontuivat 
yhdessä 13.11.2014. Kyseisessä kokouksessa päätettiin 
vuoden 2015 toimihenkilöt seuraavasti:

Varapuheenjohtaja Liudmila (Mila) Koskinen
Sihteeri & tiedotusvastaava Minna Turu
Jäsensihteeri & jäsenrekisterin hoitaja Sanna Packalén
Rahastonhoitaja Marjo Klankki

Hallituksen ulkopuolisina toimihenkilöinä yhdistyksen 
kotisivuja ylläpitää ensi vuonna Anna Havulinna ja 
ulkomaan näyttelyilmoittautumisista huolehtii Arto Turu.

Myös vuonna 2015 järjestetään joka kuukauden 
viimeinen keskiviikko jäseniltoja. Kunkin illan aiheen sekä 
kokoontumispaikan voi käydä tarkastamassa Satakissan 
kotisivuilta tai FB-ryhmästä.
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Jäsenmaksut vuodelle 2015

VARSINAINEN

JÄSEN
(Kissa-lehden kanssa)

HUOMIO!
Jäsenmaksukausi
1.1.-31.1.2015

20
EUROA

VARSINAINEN

JÄSEN
(ilman Kissa-lehteä)

12,50
EUROA

PERHEJÄSEN 5
EUROA
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LEMMIKKITAPAHTUMA
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Tänä vuonna Lemmikkitapahtu-
ma muutti Nuorisotalon kummi-
tustaloksi. Halloween-aiheinen 
tapahtuma avasi ovensa yli seit-
semällesadalle eläinrakkaalle ih-
miselle. 

Tänä vuonna koko alakerran 
valloittivat ihanat kanit. Suo-
men Kaniyhdistys ry järjesti ison 
kansainvälisen näyttelyn, johon 
osallistui noin kaksisataa kania 
- pikkuruisista hermeliineistä val-
taviin ranskanluppiin.

Yläkerrassa yleisöä viihdyttivät 
leikkisät fretit, uteliaat rotat, upe-
at kissat, ujot chinchillat, suloiset 
marsut, äänekkäät papukaijat, 
touhukkaat hiiret, hiljaiset kotilot, 
eksoottiset käärmeet ja gekot. 
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Monenlaisia esityksiä nähtiin lavalla 
päivän mittaan: tutusta kissojen rotu-
esittelystä aivan uusiin ja tuntemat-
tomiin koirien DOBO- ja tanssiesi-
tyksiin. Kauppiaat tarjosivat hienoja 
ostosmahdollisuuksia.

Ulkona oli mahdollisuus tutustua eri-
koisempiin lemmikeihin - minihevosiin 
ja kanoihin.

Eli tapahtuma onnistui paremmin kuin 
koskaan! Suuri kiitos kaikille talkoolai-
sille, jotka tekivät taas kerran loista-
vaa työtä!

Tämän vuonna Lemmikkitapahtu-
maan osallistuivat Satakissan lisäksi 
seuraavat yhdistykset:
Suomen Kaniyhdistys ry 
Suomen Kesyrottayhdistys ry
100 Fretti ry
Lemmikkilinnut Kaijuli ry
Satakunnan eläinsuojeluyhdistys ry
Satakunnan eläimelliset ry

TEKSTI JA KUVAT MILA KOSKINEN
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Olen viralliselta nimeltäni  FI*Jatsitytön 
Blaziken ja olen siperiankissa, mutta 
tottelen kotona nimitystä Oliver. Syn-
nyin Liedossa 4.11.2013, meitä syntyi 
5 pentua ja itse olen pentueen kuo-
pus.

Vanhempani ovat nimeltään isäni: 
FI*Zigwan’s Gaigil Herguil ja äiti-
ni: FI*Talvivaaran Delenn. Nykyinen 
omistajani, tutummin mamma, odotti 
hartaasti minun syntymääni ja oli on-
nesta sekaisin, kun minä putkahdin 
maailmaan ja olin punainen. Synnyin-
kodissani oli minun lisäkseni Sissi-
emo, Paroni, joka on myös punainen, 
siis minun oikea isoveljeni, pari vuotta 
vanhempi kuin minä ja tietenkin me 
viisi pentua. Palveluskuntaan kuului 
Susanna ja hänen miehensä, jonka 

varpaita oli kiva pureskella, sekä hei-
dän kaksi lastaan, jotka eivät olleet 
enää mitään pieniä, ainakaan minun 
silmissäni. Olin oikein keimailija ja 
kova esiintyjä pienestä asti. Aina kuin 
meillä kävi joku katsomassa pentuja 
tai vaan muuten vieraita, niin minä olin 
aina valmiina antamaan jonkun sortin 
näytöksen. Muistan kun näin tulevan 
mammani ensi kerran, niin tiesin, että 
hän on minua varten ja minä häntä 
varten. Mamma kävi katsomassa mi-
nua parikin kertaa ennen kuin haki 
minut omaan kotiinsa, joka on nyt tie-
tenkin myös minun kotini. 

Mamma haki minut meidän kotiimme 
28.1.2013 ja hyppäsin kuljetuslauk-
kuun innoissani. Laukussa odotti mi-
nua peitto ja pieni lelu. Matka sujui hy-

OLIVERIN TARINA
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vin, vaikkakin se tuntui välillä pienestä 
kissasta aika pitkältä. No onhan Lie-
dosta Poriin jokunen kilometri, mutta 
en itkenyt kertaakaan koko matkan ai-
kana ja mammakin sanoi minua reip-
paaksi pojaksi. 

Kotiin päästyäni tapasin Tikrun ja Mim-
min ja ilokseni huomasin, että Tikru 
muistutti Paronia, koska hän on myös 
punainen ja meistä tuli heti kaverit. 
Minulla ei ollut vaikeuksia sopeutua 
uuteen kotiin, kun mamma piti kahden 
viikon mittaisen “äippäloman”. Pikem-
minkin Mimmillä oli vaikeuksia sopeu-
tua minuun, mutta pian huomasinkin, 
ettei Mimmin outo käytös johtunut-
kaan minusta, koska hän käyttäytyi 
aivan samalla tavalla Tikrua kohtaan. 
Ottaa nyt noitten nättinokkaisten van-
hapiikojen aivoituksista selvää.

Pian minulle selvisi kuinka helposti 
sain mamman kiedottua pikkutassuje-
ni ympäri ja kuinka mukavaa oli saada 
nukkua mamman kanssa samalla tyy-
nyllä, jossa nukun vieläkin.

On meillä mamman kanssa muutama 
erimielisyys, kun en millään syö rak-
suja. Mitä niitä syömään, kun parem-
paakin on saatavana esim. porsaan 
ulkofileetä ja kanansuikaleita. Toinen 
erimielisyytemme kohde löytyi tänä 
syksynä, kun mamma ei antanut men-
nä tekemään lähempää tuttavuutta 
kynttilöiden kanssa, kun kuulemma 
poltan karvani ja viikseni. Tästä otin 
vähän oikein nokkiini, kun mamma 
korotti äänensä minulle, siis huomat-
kaa minulle, jolta ei ole ikinä kielletty 
mitään saati korotettu ääntä. Olin pari 
tuntia kuin en huomaisikaan mam-

maa. Ehkä hän oli kuitenkin oikeassa, 
ettei kynttiläleikit sovi kissalle ja nyt 
olen jättänyt kynttilät rauhaan.

Ulkoilen mielelläni kesäisin meidän 
takapihalla. Siellä on todella korkeat 
aidat ja verkot ja meitä on aina vahti-
massa siellä joku, emme koskaan saa 
ulkoilla keskenämme. Pyysin joku päi-
vä pihalle ja mamma tietenkin päästi, 
mutta siellä oli jotain valkoista ja mär-
kää ja tulin nopeasti takaisin sisälle.

Olen kirjoittanut Sissi-emolle joka 
kuukauden neljäs päivä. Kerron hä-
nelle kuulumisia ja aluksi kyselin hä-
neltä neuvoa, kun en oikein tietänyt 
kaikkia juttuja. 

Tässä otteet muutamista kirjeistä...

4. maaliskuuta 2014 
Hei Sissi-mamma, olen jo 4 kuukau-
den ikäinen. Olen kasvanut kovasti, 
painoakin on lähes 2.6 kg. Nyt minulla 
on ruvennut esiintymään koiramaista 
käyttäytymistä kuulemma, olen nimit-
täin ruvennut kalvamaan kiipeilypuuta 
ja mamin keittiön tuolien kulmia. Mami 
sanoi ettei se kyllä haittaa, kun Mim-
mi on järsinyt ne ennestään. Minua 
vähän jännittää kun joudun kuulem-
ma tänään pesulle, eikös se ole koi-
rille tarkoitettu operaatio vai luuleeko 
mami sittenkin minua koiraksi. Eihän 
se kuitenkaan satu Sissi-mamma??? 
t. Huolestunut kuopuksesi Oliver, terk-
kuja Paronille ja muille.

4. maaliskuuta 2014 
Sissi-emo, mää selvisin siitä. Oli se 
vähän pelottavaa, kun minut nostet-
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tiin jonkun ihme laudan päälle ja vettä 
tuli ihan kamalasti ja siitä ne laitto sitä 
tököttiä, mutta olin reipas enkä mais-
tanut pesuainetta. Mami sanoi, et olin 
reipas ja kietoi minut lämpimään pyyh-
keeseen ja sanoi, että saan nuolla it-
seni kuivaksi. Ei saanut mami ja isä 
yhtään naarmua. Toivottavasti ei ne 
rupea harrastamaan tuota joka päivä, 
en siitä niin paljon tykännyt. Tikrukin 
auttoi minua turkin kuivaamisessa. 
Sitten mamikin kävi suihkussa ja minä 
sain kuivata sen hiuksia ja kammata 
niitä.

4. huhtikuuta 2014 
Hei, Sissi- mamma, Olen jo 5 kuu-
kautta vanha ja kasvanut paljon. Olin 
viime sunnuntaina aivan kummallises-
sa paikassa, jossa oli paljon muitakin 
kissoja ja meitä pidettiin häkeissä. 
Onneksi minä sain viettää paljon ai-
kaa mamman kainalossa, siinä oli 
turvallinen olo, vaikka siellä oli kova 
meteli ja kamalasti ihmisiä, jotka tui-
jottivat omituisesti. Sain mukaani jon-

kun pokaalin, josta mamma oli ylpeä. 
Kotiin päästyämme mamma kuvasi 
minua pokaalin kanssa ja sanoi, että 
jos sattuisi olemaan ainoa, jonka tulen 
saamaan. Minut on taas pesty, mutta 
tällä kertaa en pelännyt. Mamma sa-
noi että menemme taas sunnuntaina 
samantapaiseen paikkaan, mutta siel-
lä on paljon enemmän kissoja kuin 
edellisessä paikassa ja siksi minut tar-
vitsi pestä. Onneksi saimme taas yh-
dessä Tikrun kanssa kuivattua minut 
ja laitettua karvat ojennukseen, Tikru 
on eri reilu kaveri. Mamma sanoi, että 
Paronikin on siellä minne tulemme 
sunnuntaina. Laitan sinulle Paronin 
mukana tulemaan lahjan, kun sinä et 
kuulemma pääse mukaan, olisi ollut 
kiva nähdä sinut. Mahtaisitko edes 
tuntea minua enää, kun olen kasvanut 
niin isoksi. Toivottavasti Paroni tuntee 
vielä minut, eikä murise minulle, niin 
kuin Mimmi tekee joskus. Terveisin 
kuopuksesi Oliver

Tuosta sitten alkoi minun näyttelyissä 
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käymiseni, olen käynyt jo monessa 
paikassa ja aina minulla on ollut kotiin 
tuomisenani ruusuke, joista mamma 
teki minulle lahjaksi taulun, kun täy-
tin yksi vuotta. Viime reissun jälkeen 
sain oikein ison ruusukkeen, kun val-
mistuin Championiksi ja mamma oli 
oikein ylpeä minusta. Minun tarvitsee 
kuulemma matkustaa jonnekin ulko-
maille hakemaan seuraavaa titteliäni. 
Onkohan se ulkomaa vieläkin pitem-
mällä kuin synnyinkotini?

Mamma kertoi, että olen saanut, jon-
kun “naimaluvan”. Mahtaako se tar-
koittaa, että jos tapaan jonkun kivan 
siperialaisen kissatytön, että saan 
tehdä häneen vähän lähempää tutta-
vuutta? Tiedä sitten, en ole vielä oi-
kein uskaltanut kysyä mammalta mitä 
se tarkoittaa.

Hoidan myös meidän talossa herätys-
kellon virkaa, kun herätän mamman 
joka aamu kello 5, ettei hän myöhäs-
ty töistä. Viime viikolla hän ei oikein 
osannut arvostaa sitä, kun hän oli ni-
mittäin kesälomalla. Enhän minä sitä 
voinut ymmärtää, että joku on tähän 
aikaan vuodesta kesälomalla.

Minulle on tulossa kuulemma pik-
kuveli tammi-helmikuun vaihteessa. 
Toivottavasti osaan olla hänelle yhtä 
hyvä isoveli, kuin Paroni ja Tikru ovat 
minulle olleet ja on Mimmikin hyvä 
isosisko, mutta vähän kärttyisä, jos 
hänet herättää päiväunien aikana.

Hyvää Joulun odotusta! 
t. Oliver

TEKSTI JA KUVAT PIIA ANOLIN-NIEMI
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AzuLejo's
-kissoja Amurista
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Lupauduin kirjottamaan kissoista, 
omistani. Perskeistä ja exoistani, 
unohtamatta Ursula Hannukaista, 
joka on aito pihtiputaalainen kilppari 
kotikissani. Ursula on elämäni ensim-
mäinen kissa. Vuonna 2007 lokakuus-
sa kotiutui meille pienen pieni kilppa-
rityttö. En ole kissaihminen tai en ole 
ollut, koiria kylläkin on meillä ollut ja 
niiden kanssa harrasteltu ja näytte-
lyitäkin koluttu. Lapsena isoäitini val-
koinen kissa kynsi käsivarteni auki ja 
siitä jäi kammo kissoihin. Inhosin niitä 
ja suorastaan voin pahoin, jos jouduin 
kyläilemään kissakodeissa.

Luin jostain lehdestä, että kissat on 
hyviä terapiaeläimiä. Poikani on lie-
västi autistinen ja hänellä on usein 
masennuskausia, jolloin hän pahim-
millaan sulkeutuu huoneeseensa ja 
omaan itseensä. Äitinä on rankkaa 
voimattomana katsoa oman lapsen 
tuskaa ja siksi koitan aina jotain helpo-
tusta löytää. Mutta kissa...että kissa...
kai siihen tottuu, jos sen ihan pienenä 
ottaa...

Ursula Hannukainen tuli ja käveli suo-
raan sydämeeni. Maya Ylinen, kas-

vattajaystäväni, kuuli, että olen kissan 
ottanut ja innosti ottamaan Ursulalle 
kaveria. Mayalta kyselin sitten exo-
pentua, mutta niitä ei Jarbabin kis-
salaan siihen aikaan ollut tulollaan. 
Mayan kutsusta meninkin Pirokin 
näyttelyyn Pirkkahalliin, tarkoituksena 
tutustua lähemmin exoihin. Olihan nii-
tä siellä, mutta aivan lähtemättömän 
vaikutuksen teki perski kastraattinaa-
ras Milla, upea valkokirjokilppari... Tui-
jotin varmaan suu ammollaan Millaa, 
en muista koskaan nähneeni mitään 
niin upeaa ja hienoa... Olin myyty!!!

Meille on sen jälkeen tullut tasaisesti 
tai välillä tiuhaan tahtiinkin perskejä ja 
exoja. Persialaisissa rakastan niiden 
luonnetta ja minun mieleistäni upeaa 
ulkonäköä. Perskit rakastavat ihmisiä 
ja yleensä ovat hyvin tyytyväisiä elä-
määnsä.

Minulla on ollut onni omistaa muuta-
ma erittäin hyvä kissa, joiden kanssa 
olen kiertänyt näyttelyissä kotimaassa 
ja ulkomailla. Mieleeni kirkkaimpana 
nousee vuosi 2011, jolloin Odetta oli 
Scandinavian Winner voittaja, Romeo 
ja Odetta saivat ensimmäiset National 
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Winner -tittelit Suomessa ja Romeo 
oli Suomen Kissaliiton Vuoden Uros 
ja Odetta
oli Vuoden Naaras ja Vuoden Nuori. 
Huippuvuosi huipentui hienosti, voi 
että olin ylpeä kissoistani!!

Exoja alkoi kuitenkin mieli tekemään... 
Niinpä ostin Aamukasteen Miralta 
naaraan ja Italiasta Falco d’Oroilta 
mustan exouroksen, Coston. Sain 
kasvattajanimeni vuonna 2009, eka 
perskipentue oli 2010 ja seuraava 
vasta 2013. Ekat exot syntyivät siihen 
pentueeseen, poikia... Pojista mustan 
myin Ruotsiin ja silläkin on jo omat 
pennut. Itselle jäi sinikilpparitabby tyt-
tö Fiini, joka valmistui Junior Winne-
riksi. Ensimmäinen oma kasvatti JW! 
Nyt myös Heta, oma kasvatti exo jäi 
kotiin.

Exot ovat ehkä hiukan vilkkaampia 
kuin perskit tai no, riippuu tyypistä... 

Costo on äärimmäisen rauhallinen 
aina, ei hötkyile eikä juuri innostu mis-
tään paitsi ruuasta. Heta, tyttärensä, 
on perinyt enemmän äitinsä Saimin 
luonteen. Saimi on todella vilkas ja 
osallistuva kissa. Saimi ja Costo ovat 
nyt tehneet kaksi pentuetta, toiset 
vielä täällä kotona melskaavat juuri-
kin tätä kirjoittaessani. Neljä exoa ja 
kaksi perskiä, tyttöjä viisi ja yksi perski 
poika, todella ihana pentue. Kaikki eri-
värisiä ja toinen toistaan kauniimpia. 
Sydän taas särkyy, kun näistä joutuu 
luopumaan.

Hetan kanssa juuri käytiin Prahas-
sa World Showssa, EX 2 arvostelu, 
mutta hyvälle hävittiin... Coston kas-
vattajan Robertan pennulle. Kova oli 
taso maailmannäyttelyssä niinkun 
aina. Oli upeaa olla mukana, tavata 
tuttuja kasvattajia sekä solmia uusia 
tuttavuuksia. Ensi vuonna Ruotsiin, 
tai kahdesti, ensin SW ja lokakuussa 

AzuLejo's  Modesty Blaise JW "Fiini" (PER g 22)
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WW, matkat ja hotellit jo varattuna :).

Nyt voin todeta olevani se kissahöpe-
rö. Eihän mulla olis mitään elämää, 
jollei näitä ihania kissoja olisi ♥

Nähdään näytelmissä !!

TEKSTI SOILE HANNUKAINEN

KUVAT MARIKA LAHTI

PERSIALAINEN

Persialainen on yksi maailman van-
himmista kissaroduista ja myös kautta 
maailman tunnetuin. Pitkän turkkinsa ja 
kasvojensa muodon takia se on helppo 
erottaa muista roduista. 

Turkki on pitkä, tiheä ja silkkimäinen 
ja sen kauniina pitäminen vaatii jatku-
vaa kampaamista, harjaamista ja pe-
sua. Säännöllinen pesu ja huolellinen  
kuivaus pitävät turkin takuttomana ja 
vähentävät muun hoitamisen tarvetta. 
Hyvin hoidettu persialainen on upea 
ilmestys.

Persialainen on lyhyentanakka ja vah-
varakenteinen kissa, jolla on paksut, 
matalat jalat. Pää on pyöreä ja korvat 
pienet ja pyöreäkärkiset. Persialaisella 
on suuret ja avoimet silmät ja lyhyt ja 
leveä nenä. Hyväksyttyjä turkin värejä 
on yli 300.

Luonteeltaan persialainen on ystävälli-
nen ja sopuisa kissa ja tulee helposti 
toimeen myös muiden rotujen kanssa. 
Rauhallisena, mutta myös leikkisänä 
rotuna se sopii hyvin monenlaisten per-
heiden lemmikiksi.

EXOTIC

Exotic eroaa persialaisesta käytännös-
sä vain turkin pituudessa, rotustandar-
di on muuten sama. Exoticin turkki on 
pehmeä ja ylöspäin kohoava, hieman 
pidempi kuin muilla lyhytkarvaroduil-
la. Myös exoticin turkkia on hoidettava 
säännöllisesti, ei kuitenkaan niin usein 
kuin persialaisen.

Luonteeltaan exotic on rauhallinen, ys-
tävällinen ja leikkisä kissa, ehkä aavis-
tuksen persialaista vauhdikkaampi.

Exotic voi syntyä kahdesta exoticvan-
hemmasta tai exoticin ja persialaisen 
yhdistelmästä. Persialaisvanhemmat ei-
vät voi saada exoticpentua, vaikka niitä 
suvussa esiintyisikin.

Lähde: Persialaiskissat ry

Mamma ja Fiini.
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PetPori, Herralahdenraitti 1, 28360 Pori 
Avoinna ark. 10–19, la 10–15
puh. 050 358 4400
elaintarvike@petpori.fi • www.petpori.fi 
Muista kysyä kanta-asiakkuudestamme.

TOSI VILLIKISSA

6,8 kg  
Taste of the Wild

kissanruokapussit

(Norm. 44,90 €)
Tarjous voimassa 31.12.2014 asti.

Nämä viljattomat ruoat tarjoavat korkeatasoisen  
makuelämyksen ja niiden ravinnossa on erittäin  
helposti sulavaa energiaa sekä luonnollisia antiok-
sidantteja, mikä ylläpitää tervettä immuunijärjestel-
mää ja hyvää yleisterveyttä. Lemmikkisi vaatii saalis- 
eläimen makua. Anna sitä sille!
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Meillä teitä palvelevat eläinlääkärit
Ella Kankaanpää, Pauliina Marttila ja Tessa Stenroos. 

Puh. (02) 632 55 11 Herralahdenraitti 5, 28360 Pori
www.porinelainlaakaripalvelu.fi
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TUULISPÄÄSSÄ
kaikilla eläimillä on kissanpäivät
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Eläinsuojelukeskus Tuulispää on 
Somerolla toimiva eläinten turva- ja 
vanhainkoti. Kirjavaan kaksi- ja neli-
jalkaisten sekä siivekkäiden joukkoon 
mahtuu myös kaksi kissaa, Nuppu ja 
Heppu. Toimintansa alkuvaiheessa 
Tuulispää toimi muun muassa sijais-
kotina kotia etsiville kissoille, mutta 
tällä hetkellä toiminta on keskittynyt 
maatila- ja tuotantoeläimistä huolehti-
miseen, sillä niille on vieläkin vähem-
män koteja tarjolla.

Tilalla asuu tällä hetkellä kissojen li-
säksi hevosia, lehmiä, lampaita, siko-
ja, vuohia, pupuja, marsuja, kanoja, 
sorsia, koiria ja yksi hamsteri. Eläimille 
pyritään luomaan olosuhteet, jossa ne 
voivat toteuttaa mahdollisimman laji-
tyypillistä käyttäytymistä. Tavoitteena 
on rakentaa kaikille eläimille sellaiset 
tilat, että ne voivat itse päättää ovatko 

ulkona vai sisällä. 

Suurelle osalle paikan noin viidestä-
kymmenestä asukkaasta seuraava 
osoite olisi ollut teurastamo tai eläin-
lääkärin suorittama lopetus. Lähes-
kään kaikille avuntarvitsijoille ei voida 
tarjota Tuulispäästä paikkaa, sillä etu-
sijalla on siellä jo asuvien tilantarve 
ja mahdollisuus saada hyvää hoitoa 
koko loppuelämäksi. Etenkin hevo-
sia tarjotaan Tuulispäähän lähes joka 
viikko.

Nuppu ja Heppu ovat asuneet Tuu-
lispäässä jo ennen eläinsuojelukes-
kuksen perustamista vuonna 2012. 
Heppua lähdettiin hakemaan nyt jo 
edesmenneen Nappi-kissan kaverik-
si, mutta mukaan tarttui myös Hepun 
sisko Nuppu, joka olisi muutoin jou-
tunut lopetettavaksi. Kissat ovat tällä 

Tuulispäässä kaikki eläimet
elelevät sopusoinnussa lajista riippumatta.
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hetkellä 9-vuotiaita. Ei ainoastaan ti-
lan omien kanojen, vaan myös luon-
non pikkulintujen ja muiden eläinten 
vuoksi kissat ulkoilevat ainoastaan 
valvotusti. 

Nuppu oli tullessaan todella arka, 
mutta viihtyy nykyään hyvin ihmisten 
seurassa ja kiertää sylistä toiseen 
keräämässä silityksiä. Hepusta ei sa-
tunnainen vierailija näe välttämättä 
vilaustakaan, mutta jos on tarpeeksi 
rauhallista, se saattaa tulla esiin ja 
kerjätä ruokaa kovaan ääneen mou-
ruamalla. Hepun hyvä kaveri on Miki-
koira, jonka kanssa ne pesevät toisi-
aan huolella ja hartaasti.

Tilan arkeen kuuluu paljon eläinten 
hoitoa ja ruokkimista sekä siivoilua. 
Joulua Tuulispäässä ei varsinaisesti 
vietetä, mutta sen sijaan että eläimet 

päätyisivät ihmisten juhlapöytään, 
saattavat possut ja muut asukkaat 
hyvinkin saada vähän tavallista enem-
män hellyyttä ja herkkuja osakseen. 
Sen lisäksi että Tuulispää haluaa edis-
tää eläinten hyvää kohtelua, kannus-
taa se ihmisiä välttämään eläintuot-
teiden käyttöä ja tarjoamaan koteja 
eläinsuojien kodittomille eläimille. 

Lahjoitusvaroin ja vapaaehtoisvoimin 
pyöritettävään Tuulispäähän voi olla 
yhteydessä, mikäli haluaa tehdä hyviä 
tekoja näin joulun alla tai muutenkin. 
Voit lahjoittaa aikaasi, rahaa, työpa-
nosta tai sopivaa ja tarpeellista ma-
teriaa eläinten hyväksi. Lisätietoja toi-
minnasta voit lukea nettisivuilta www.
tuulispaa.org.

TEKSTI MARIA NOKELA

Nappi mukana tallihommissa.
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RISTIKKO
RATKAISUT LEHDEN SEURAAVASSA 
NUMEROSSA 1/15 SEKÄ SATAKIS-
SAN FACEBOOK--RYHMÄSSÄ.

LAATIJA: IRA KOSKINEN
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Oreliinan Bonanza (SBI d) valmistui
Championiksi 25.10.2014 Prahassa (WW 2014)

Omistaja: Satu Ahokas
Kasvattaja: Eira ja Anni-Kaisa Parkkali
Kuva: Tessa

Voit lähettää valmistuneen
kissasi kuvan sekä tiedot (kissan

virallinen nimi, EMS-koodi, uusi titteli,

valmistumisnäyttelyn paikka ja aika, omistaja, 

kasvatta ja sekä valokuvaaja)
sähköpostitse osoitteeseen:toimitus@satakissa.fi

Valmistuneet
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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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aivaan valot syttyivät yksi 
kerrallaan kylmää yötä ennus-
tavan punertavan kajon pai-
nuessa vähä vähältä taivaan-

rannan taa. Tuvassa joku lisäsi puita 
uuniin. Touhu ei vaiennut tavalliseen 
tapaan, vaan melkeinpä kiihtyi enti-
sestään hämärän hiipiessä nurkkiin.

ieni kissa raotti silmään-
sä, sitten toista. Mikä kum-
ma saattoi aiheuttaa moisen 
muutoksen tavallisesti samaa 

käsikirjoitusta seuraavaan päiväjär-
jestykseen? Emäntäkin touhotti pos-
ket punaisina, silmät kimaltaen. Eihän 
pikku lettipään nuha vaan ollut muut-
tunut joksikin pahemmaksi, hätäili 
kissa ja nousi istumaan. Ei, emännän 
silmät eivät kiiltäneetkään kyynelistä, 
vaan säihkyivät iloa ja innostusta! Jo-
han nyt on, keskellä yötä, tuumi kissa 
kummissaan ja kiertyi kerälle.

ukahtaa ei pikkuinen kissa-
poika malttanut, vaan nosti 
aina silloin tällöin päätään 
pikkiriikkisen kurkistaakseen 

tupaan. Sen oli pakko hieraista silmi-
ään, kun isäntäkin liittyi supisevaan 
joukkoon. Kyllä tämän täytyi merkitä 
jotain suurta ja ihmeellistä!

äki levitteli pöydälle värikkäi-
tä papereita ja ihania kimalta-
via nauhoja. Kissan hännän-
pää värähti, mutta se malttoi 

mielensä. Se tiesi, että taika raukeaisi 
sillä hetkellä, kun se antaisi periksi 
luonnolleen ja hyppäisi tuohon hou-
kuttelevasti rapisevaan kasaan.

mäntä nosti kätensä peit-
tääkseen leveän haukotuksen 
ja alkoi keräillä papereita. Lop-
puuhan tämä hössötys sen-

tään vihdoin, huokaisi kissa ja painoi 
silmänsä kiinni. Tulikin oli jo hiipunut 
hiillokseksi. Uunin luukku kolahti vie-
lä kerran ja hetkeä myöhemmin koko 
taloon alkoi levitä kerrassaan taivaalli-
nen hiljalleen kypsyvän kinkun tuoksu. 
Karvainen kerä oikeni, venyi pitkäksi 
ja kiertyi uudelleen toiselle kyljelle. Ei-
hän se sitä vielä itse tiennyt, mutta oli 
pienen kissan ensimmäinen joulu.

TEKSTI JA KUVA MINNA TURU

Joulutarina
T

P

N

V

E
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Joulun tarkoitus

Keskellä kiireiden,
arkisten askarten,

mietin ja murehdin:
”Tuleeko jouluni jouluksi,

saanko kaiken valmiiksi,
mitä antaisin Sinulle,

mitä tekisin toisille,
entä jos jääkin jotain
tekemättä, kyselen

hymyilemättä.”

En ikinä tätä maailmaa
valmiiksi saa,

eikä se huomaa yhtä
ahertajaa.

Ei joulu tule sydämeen,
jos kaiken tuhlaa kiireeseen,

silloin oman juhlani vain pilaan,
kun riemuitsisin siitä sen sijaan.

Jospa annankin lahjaksi aivan uutta,
itsestäni vaikka iloisuutta!

Rakkautta ja lämpöä jakakaamme,
niin itsekin sitä silloin saamme.
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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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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.


