
3 │ 2015



2

Catmax runkoon saat tehtyä 
omat kokoonpanosi

HELPPO KOOTA LUJAT-KESTÄVÄT

Catmax
kokoonpanot
kiinnität
ilman
reikiä ja
työkaluja

Tilaa esite tai surffaa netissä
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



3

Kansikuva
"Alli"
Rotu: kotikissa
Omistaja: Heidi Ojanen
Kuva: Heidi Ojanen

Sisältö    3 │ 2015

Hallitus 2015  4

Toimihenkilöt hallituksen ulkop. 5

Puheenjohtajan palsta  6

Kutsu Syyskokoukseen 7

Maine Coonin turkin pesu 8

Nukkumaanmeno kissatal.. 14

Kutsu esittelynäyttelyyn 17

Valmistuneet 18

Epärexi-projekti 20

Näyttelyinfo 27

Kutsu Jäseniltaan 27

Alanyan kissojen "Äiti Amma" 28

Jäsenedut 2015 32

Uutisia FIFen yleiskokouksesta 33

Satakissa jäsenlehti ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa.

Paino:
Plusprint, Ulvila

Lehtimainokset:
* kokosivun mainos
   väritön 120€/vuosi  
* ½sivun mainos
   väritön 75e/vuosi, 25€/lehti 
* kokosivun mainos
   värillinen 160€/vuosi, 40€lehti 
* ½sivun värillinen mainos
  100€/vuosi 
* ¼ mainos 15€ kerta 

· Jäsenille 50 % alennus
ei-kaupallisista mainoksista
· Aineisto:
satakissa.lehti@gmail.com
· Kaipaamme lehteen uusia juttuja ja 
kuvia. Kaikki pienetkin jutut ovat terve-
tulleita. 
· Tekstit sähköpostitse esim. doc-
tiedostona.
· Kuvat mahdollisuuksien mukaan säh-
köpostitse jpg-tiedostoina mahdollisim-
man suurella resoluutiolla (>300dpi).
· Ilmoitukset ensisijaisesti painokel-
poisina pdf-tiedostoina, joihin on 
upotettu fontit.



4

Puheenjohtaja
Elina Peltonen
Hillervontie 3 B 34
28370 Pori
Puh. 050 592 0159
satakissa.pj@gmail.com

Sihteeri, päätoimittaja, 
tiedotusvastaava & Facebook 
ryhmänvastaava
Minna Turu
Willmanintie  20
28660 Pori
Puh. 040 741 7176
satakissa.sihteeri@gmail.com

Jäsensihteeri ja jäsenrekisterin 
hoitaja, Pöytäkirjasihteeri
Sanna Packalén
Neuvoksenkatu 3 A 10
38700 Kankaanpää
satakissa.jasen@gmail.com

Rahastonhoitaja
Nettisivujen mainosten laskutus
Kasvattajajäsenten palvelumaksu
Marjo Klankki 
Kulmalantie 4
28130 Pori 
Puh. 044 541 0071
satakissa.rahat@gmail.com

Myyntipöytä
Satakissa-lehden taittaja 
Kati Seppä 
puh. 040 519 2085 
kati.seppa@hotmail.fi

Omakissan pääkäyttäjä
Satakissa ry:ssä
Satu Ahokas
kiilusilman@gmail.com

Jäsen
Noora Ylimys
noora.ylimys@gmail.com

Esittelynäyttelyilmoittautumiset
satakissa.ilmo@gmail.com

Liittokokousedustajat: 
Elina Peltonen
Minna Turu
varaedustaja Marjo Klankki

HALLITUS 2015
	

satakissa.hallitus@gmail.com



5

Pentuvälittäjä
Susan Kivistö
susan.kivisto@gmail.com
 
Kasvattajien mentorointi 
pentuasioissa
Marika Grönman
puh. 044 378 5684
baila.bailan@kolumbus.fi

Satakissa-lehden toimituskunta
Minna Turu (päätoimittaja)
Reetta Vähä-Aho
satakissa.lehti@gmail.com

Sponsorivastaavat
Noora Ylimys
Elina Peltonen
Kati Seppä
 
Satakissan kotisivut
Anna Havulinna
satakissaweb@gmail.com
 
Ulkomaan näyttelyilmoittautumiset
Arto Turu
satakissa.show@gmail.com

Toimihenkilöt hallituksen ulkopuolelta

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



6

Puheenjohtajan palsta
Satakissan syksy on vilkasta aikaa. Syk-
syn tapahtumat alkoivat Kodin Terrasta 
la 12.9. Pääsimme siellä esittelemään 
kissojamme ja jakamaan tietoa kissojen 
hoidosta ja erilaisista roduista. Jo kevääl-
lä Terran lemmikkipäivillä oli paljon ylei-
söä ihailemassa ja kyselemässä kissois-
tamme. Monelle oli  iloinen yllätys nähdä 
kissoja siellä. Lokakuussa järjestämme 
Kankaanpäässä kissojen esittelynäytte-
lyn su 4.10. Toivon, että Satakissalaiset 
lähtevät kissoineen joukolla mukaan. 
Esittelynäyttelyyn voi osallistua ilman 
kissaakin, tekemistä kyllä riittää kaikil-
le. Tapahtumissa yhdessä tekemisen 
merkeissä tulee myös  tutustuttua toisiin 
kissan omistajiin. Perinteinen Satakis-
san syksyyn kuulunut lemmikkitapah-
tuma siirtyy nyt SATESYn (Satakunnan 
eläinsuojeluyhdistys ry) järjestettäväksi. 
Tapahtuma olikin alussa SATESYn jär-
jestämä ja paikkana toimi Porissa Rien-
tola. Rientolan palon jälkeen v. 2008 
tapahtuma siirtyi Satakissalle,koska 
silloin eläinsuojeluyhdistyksessä ei ollut 
riittävästi ihmisiä isomman Porin nuo-
risotiloissa järjestettävän  tapahtuman 
läpi viemiseen. Me taas olimme innok-
kaita tapahtuman järjestelyjä jatka-
maan. Eläinsuojeluyhdistys onkin aina 
tervetullut osallistumaan tapahtumiim-
me. Lemmikkitapahtuma järjestetään 
Kauppakeskus Puuvillan näyttelytilassa 
10.-11.10. Meillä on siellä oma osasto 
ja sinnekin kaivataan kissoja esittelyyn. 
Fb-sivuilta löytyvät tapahtumakutsut ja 
tiedot  osallistumisesta. Syyskokous on 
lokakuun 28.päivä Viikkarin Valkamassa 
Lounasravintola Ailavissa.  

Helmikuun 2016 Kansainvälistä kissa-
näyttelyä järjestellään hallituksen toi-
mesta parhaillaan. Kissanäyttelytuoma-
reita on jo varattu, näyttelypaikka Yyterin 
kylpylähotellin tiloja ja käytäviä on mittail-
tu näyttelyn suunnitteluryhmän toimesta. 
Yhteistyökumppaneita etsimme  näytte-
lyymme paikallisista yrityksistä. Arpajai-
set olisi hyvä tapa kerätä varoja yhdistyk-
sen toimintaa varten. Sopivia (vähintään 
euron arvoisia voittoja) voi toimittaa hal-
lituksen jäsenille. Omakissan kautta lai-
tetaan vielä viestiä aihetta käsittelevästä 
jäsenillasta.

Värikästä syksyä kaikille ja näkemisiin! 

Elina
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Maine Coonin turkin pesuun ei ole 
yhtä ainoaa oikeaa tapaa, vaan niitä 
on yhtä monta kuin on pesijöitä. Tietyt 
perusasiat pätevät kaikkien coonien 
pesuun. Lähtökohta on se, että maine 
coonin turkkia pitää pestä säännöl-
lisesti riippumatta siitä, käykö kissa 
näyttelyissä vai ei. Säännöllinen pesu 
on osa coonin terveydenhoitoa, sillä jo 
kuukausia tai jopa vuosia ilman pesua 
olevan paksun turkin alla iho voi alkaa 
hautumaan saati sitten kutiamaan. 
Paksuturkkisen coonin pesemättö-
myys johtaa varmasti takkuihin ja pa-
kottaa omistajan yleensä eläinlääkärin 
vastaanotolle, jossa eläinlääkäri nu-
kutuksessa ajaa takut pois. Jokainen 

päättää itse haluaako lemmikilleen yli-
määräisiä ja elimistöä rasittavia nuku-
tuksia. Pahimmillaan myös hautunut 
iho voi rikkoutua, tulehtua ja muodos-
taa märkiviä paiseita. Seurauksena 
voi olla jopa yleisinfektio, johon kissa 
voi menehtyä ilman hoitoa. Säännölli-
nen pesu helpottaa huomattavasti tur-
kin hoitoa. Puhdas turkki ei takkuunnu 
niin helposti kuin likainen. Pesujen 
välillä riittää, että turkin kampaa silloin 
tällöin läpi. Oman kissan turkin laadun 
tuntiessaan oppii tietämään, mikä on 
kullekin sopiva pesu- ja kampausaika-
taulu. 

Maine Coon vaihtaa turkkinsa yleen-

MAINE COONIN 
TURKIN PESU

Siperiankissa pyyhkeeseen käärittynä. Kuva: Minna Turu

Ohje soveltuu lähes sellaisenaan kaikille kissoille, etenkin puolipitkäkarvaisille.
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sä kerran vuodessa, jolloin turkki kan-
nattaa kammata päivittäin irtokarvan 
poistamiseksi. Irtokarva takkuuntuu 
ja huopaantuu helposti aiheuttaen 
kiristäviä huopapaakkuja. Sopivaksi 
pesuväliksi olen itse todennut coonin 
turkille 1-2 kk, mutta jo 1 kk:n jälkeen 
coonin turkki alkaa näyttää selvästi 
jaokkeiselta ja rasvoittuvalta. Jos pe-
suväli on joskus karannut 3 kk:een 
niin takkujen poistossa on moninker-
tainen työ eivätkä kissat yleensä ra-
kasta sitä puuhaa. Leikkaamattoman 
coonin turkki rasvoittuu yleensä nope-
ammin kuin kastraatin. Näyttelypesu 
tehdään yleensä muutamaa päivää 
ennen näyttelyä, jotta pesun jälkeinen 
pöyheys ehtii laskeutua ja turkki las-
keutuu kauniina ja kiiltävänä coonin 
vartaloa myöden.

Maine Coonin turkin hoitoon riittää 
pesun lisäksi kampa ja harja. Myös 
ns. hara on kätevä väline irtokarvan 
poistoon eikä se poista alusvillaa ku-
ten ns. furminaattori. Eläinkaupoissa 
on valinnan varaa. Kamman tulee olla 
sellainen, että sillä pääsee turkin poh-
jille asti, ei liian harva eikä liian tiheä. 
Ennen pesua turkki kannattaa kam-
mata huolellisesti läpi, jotta saadaan 
irtoava karva sekä mahdolliset takut 
pois. Irtokarva takkuuntuu pesussa ja 
pesun jälkeen turkissa voi olla ilkeäs-
ti huopaantuneita takkuja enemmän 
kuin ennen pesua. Coonin kynnet 
kannattaa myös leikata ennen pesua. 
Vastuuntuntoiset kasvattajat opettavat 
pesun uusille kasvattiensa omistajille. 
Pentu on tällöin yleensä pesty ensim-
mäisen kerran jo kasvattajan luona 
ennen luovutusta. Uusi omistaja voi 
mennä ihannetapauksessa opette-

lemaan pesua jo kasvattajan luokse 
tai kasvattaja menee opettamaan 
pennun pesun kasvatin uuteen kotiin. 
Kun kissa on pennusta asti opetettu 
pesuun, sujuvat pesut hyvässä yh-
teisymmärryksessä ja cooni voi jopa 
nauttia pesutapahtumasta. 

  Pesuaineet ja -tarvikkeet 

Pesua varten varataan vähintään 
neljä isoa pyyhettä ja tarvittavat pe-
suaineet. Pesu kannattaa tehdä läm-
pimässä kylpyhuoneessa, jossa tulee 
käsisuihkusta kädenlämpöistä vettä 
ja viemäri vie veden pois. Kissan ruu-
miinlämpö on korkeampi kuin ihmisen, 
joten kissa pitää mieluummin lämpöi-
sestä kuin ihmiskäteen haalealta tun-
tuvasta vedestä. Veden lämpöä kan-
nattaa kokeilla omaan käteen ennen 
kuin suuntaa sen kissaan. Pesutuokio 
helpottuu huomattavasti, jos kissan 
laittaa korkeahkolle saunajakkaralle 
tai trimmauspöydälle viemärin päälle. 
Jos kissa on tottunut pesuun ja pysyt-
telee paikoillaan, voi pesusta selvitä 
yksinkin. Helpompaa kuitenkin on, jos 
toinen henkilö on avustamassa esim. 
pitämässä huolta ettei kissa hyppää 
pesutasolta pois. 

Coonin pesun kulmakivet ovat rasvan-
poisto ja hyvä huuhtelu. Maine Coonin 
turkin rasvaa ei saa pois millään ”hellä-
pesuaineilla”, vaan on käytettävä mel-
koisen järeitä aineita. Vanha kunnon 
konsti coonien pesussa on poistaa tur-
kin rasva rasvanpoistoaineella. Yksin-
kertaisin ja toimivin aine on hajustee-
ton Fairy-tiskiaine. Sillä pestään koko 
turkki, mutta rasvaisimmat kohdat ku-
ten rasvoittunut häntä tai alaselkä eivät 
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lähde pelkällä Fairyllakaan puhtaaksi. 
Rasvaisimpiin kohtiin tarvitaan vieläkin 
järeämpää rasvanpoistoainetta. Itse 
pesen aina koko turkin myös rasvan-
poistoaineella. Eläintarvikekaupoissa 
myydään GOOP-rasvanpoistoainet-
ta, mutta osa coonin omistajista luot-
taa rauta- tai autokaupoista saataviin 
ihmisten käsienpesuaineisiin. Aikoi-
naan kun ostin ensimmäisen coonini

Lintunevan Anjalta, niin hän neuvoi os-
tamaan Swarfegaa. Nimet ovat muut-
tuneet vuosien saatossa, mutta tarjolla 
on monenmerkkisiä aineita, jotka ovat 
GOOPin kaltaisia hyytelömäisiä pesu-
aineita. Näistä pesuaineista voi tes-
tata kissalleen toimivimman ellei ole 
GOOPiin tyytyväinen.

Oman kissan turkille sopiva shampoo 

Nämä pesuohjeet sopivat hyvin myös muille
puolipitkäkarvaisille kissaroduille. Kuva: Satu Ahokas

Pyhä Birma. Kuva: Satu Ahokas
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löytyy myös kokeilemalla. Näyttely-
pesua ei kuitenkaan kannata tehdä 
aineilla, joita ei ole aiemmin kokeillut. 
Jos cooni on hyvin pesty eli rasvan-
poisto ja huuhtelu ovat onnistuneet, 
niin shampoon merkki ei ole enää ko-
vin ratkaiseva. Jotkut käyttävät vielä 
hoitoainettakin, mutta itse olen tyyty-
nyt pelkkään shampooseen. Pitkään 
kissoja pesseet ovat oppineet, ettei 
kaikille cooneille sovi sama shampoo, 
vaan shampoon sopivuus riippuu tur-
kin laadusta ja väristä. Hyviä sham-
poomerkkejä löytyy ainakin kissa-
näyttelyiden eläintarvikemyyjiltä.

  Pesutapahtuman kulku

Pesuun kuluu vähintään tunnin ver-
ran aikaa eikä siinä kannata kiirehtiä. 
Suurin osa pesuajasta kuluu huuhto-
miseen. Pesunkulku on seuraava: Kui-
vaan kammattuun turkkiin levitetään 
rasvanpoistoaine, joko kauttaaltaan 
(ei päähän) tai vain rasvaisiin kohtiin 
kuten häntään, alaselkään, kaulaan 
ja rintaan. Hännän päällys yleensä 
rasvoittuu eniten, joten geelimäistä 
pesuainetta levitetään häntäkarvojen 
”jakaukseen” kevyesti hieroen sor-
menpäillä ihoa ja karvojen juurta kar-
van suuntaan. Rasvainen alue kannat-
taa käydä sormien päillä hieroen läpi. 
Häntäkarvojen kanssa kannattaa olla 
varovainen, sillä ne kasvavat hitaas-
ti takaisin. Aineen joutumista kissan 
suuhun, silmiin tai korviin pitää varoa. 
Esimerkiksi tämän takia on hyvä olla 
toinen, joka pitää huolta, että esimer-
kiksi pentukissa ei lipaise ryntäiltään 
pesuainetta.

Kun rasvanpoistoaineella on käyty läpi 

halutut kohdat, on huuhtelun vuoro. 
Käsisuihkulla päästetään vettä kissan 
turkkiin ja toisella kädellä pöyhitään 
turkkia niin, että vesi pääsee pohjavil-
loihin ja ihoon asti. Huuhtelun jälkeen 
koko turkki päätä lukuun ottamatta 
vaahdotetaan laimentamattomalla Fai-
rylla. Toiset laimentavat Fairya, mutta 
kannattaa kokeilla, riittääkö laimennet-
tu Fairy oman kissan kohdalla. Sor-
menpäillä hierotaan pesuaine ihoon 
saakka, minkä jälkeen huuhdellaan 
pesuaine edelleen sormilla hieroen 
pois. Kun kissan turkki on huuhdeltu, 
irtovesi pyyhekuivataan turkista pois 
puristellen vesi pyyhkeeseen. Tämän 
jälkeen hoitava shampoo levitetään 
koko turkkiin hieroen sormen päillä 
jälleen pohjille asti. Shampoon an-
netaan vaikuttaa muutama minuutti, 
jonka jälkeen tulee huolellinen ja pisin 
loppuhuuhtelu, jota ei todellakaan kan-
nata lopettaa liian aikaisin vaan huuh-
della vielä kerran senkin jälkeen kun 
jo ajatteli lopettaa. Huuhteluksi ei riitä, 
että vettä laskee vaan turkkiin vaan 
samalla on sormilla pöyhittävä turkkia 
ihoa myöden, jotta shampoota ei jää 
ihoon ja alusvilloihin. Pesuaineesta 
puhdas turkki ei ole enää liukas, vaan 
”tarttuu” sormiin. Huonosti huuhdeltu 
turkki on samannäköinen kuin likainen 
turkki, joten loppuhuuhtelun merkitystä 
ei voi liiaksi korostaa. Kasvot voi pyyh-
kiä kostealla pyyhkeellä. Korvien alu-
set näyttelykissalla tulee olla puhtaat, 
joten kannattaa pestä ja huuhtoa ne 
huolella varoen samalla päästämästä 
vettä korviin.

  Kuivaus

Pestystä ja hyvin huuhdellusta kis-
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sasta kuivataan isoimmat vedet pyyh-
keeseen ja kääritään sitten kissa kui-
viin pyyhkeisiin. Itse istun pyyhkeisiin 
käärityn kissan kanssa kotvan aikaa 
ja annan kissan rauhoittua lämpimäs-
sä pyyhekapalossa. Jos on sauna 
käytettävissä, niin miedolla lämmöllä 
olevassa saunassa on hyvä harjailla 
märkää turkkia. 
Kuivauksessa on kaksi vaihtoehtoa: 
Ensimmäinen vaihtoehto on antaa tur-
kin kuivaa itsekseen siten, että vähän 
väliä harjailee turkkia suoraksi muis-
taen eritoten mahanalus- ja housukar-
vat. Ilman harjaamista turkki kuivaa 
kiharalle ja usein myös takuille. Aina-
kaan näyttelyissä ei ”kiharahousuisia” 
cooneja katsota hyvällä. Kun turkki on 
jo lähes kuiva, niin kannattaa kamma-
ta se kertaalleen pohjia myöden läpi. 
Hännän annetaan kuivaa itsekseen 
ja häntäkarvat kammataan varovasti 
vain kertaalleen kuivana tarkistaen, 
että siellä ei ole takkuja. Jos ei ole 
saunaa käytettävissä, niin pitää huo-

lehtia, ettei märkä kissa palele. Jos 
märkä kissa alkaa täristä, se kannat-
taa kääriä kuiviin pyyhkeisiin lämmitte-
lemään. Toinen vaihtoehto on kuivata 
turkki puhaltajalla, mutta on varottava 
ettei liian kuumalla puhalluksella pol-
ta turkkia. Tämä on työläämpi tapa, 
mutta toisten mielestä ainoa vaihto-
ehto. Kaikki kissat eivät kuitenkaan 
koskaan totu puhaltimiin. Itse olen 
luopunut puhaltimella kuivaamisesta 
ja siirtynyt tuohon ykkösvaihtoehtoon, 
joka on helpompi itselle sekä kissalle 
ja lopputulos on aivan yhtä hyvä.
Puhdas turkki on ilmava ja pöyheä 
eikä mene ns. jaokkeille. Cooni on sel-
västi myös ylpeä ja hyvillään kevyes-
tä puhtaasta turkista ja usein näyttää 
sen. Puhdas cooni on todellinen ilo 
silmälle ja hienosti hoidettu upea coo-
nin turkki on kuin viitta ylvään coonin 
harteilla.

TEKSTI LIISA KARHE, TEISKON VANTTERAT

KUVAT SATU AHOKAS JA MINNA TURU

Pyhä Birma pesun ja kuivauksen jälkeen. Kuva: Satu Ahokas



13

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.
Tarjoukset voimassa, siihen asti kunnes uusi Satakissa-lehti ilmestyy.

Inodore
7 kg kissanhiekka

 24 kpl  
Taste of the Wild

-kissansäilykepurkkia
YHTEENSÄ VAIN

(85 g/purkki)



14

Kolmen burmakissan taloudessa pää-
see kokemaan asioita, joista ei kissa-
ton ihminen tiedä mitään. Tämä tarina 
kertoo nukkumaanmenoajasta. Pää-
osissa Kolli, joka kurnuttaen ja ympy-
rää ravaten etsii morsianta, Iso Poika, 
joka on enimmäkseen rauhallinen, ja 
Neiti, joka on koko porukan kuninga-
tar. Sivuosissa Koira ja Ihminen, joka 
haluaisi vain nukkua.
 
Edellisinä öinä myöhään kotiutuva 
nuoriso on herättänyt kissat ja tästä 
viisastuneena Ihminen laittaa kiinni 
pari ovea. Kolli ravaa ympyrää ja kur-
nuttaa, mutta rauhoittuu silittämällä, 
ja on hyvä käpertyä yhdessä nukku-
maan.
 
Mutta suljettu keittiön ovi on Neidille 

haaste. Alkaa vimmattu mouruaminen 
ja hyppiminen ovenkahvaa vasten. 
Kolli herää ja alkaa ravata ympyrää ja 
kurnuttaa. Ihminen vie pyykkitelineen 
oven eteen, metsästää Kollin käsiinsä 
ja silittää rauhalliseksi. Nukutaan.
 
Iso Poika, joka on levännyt hyvin, huo-
maa hetken olevan sopiva iltapainille. 
Se hyppää Kollin niskaan ja pojat pai-
nivat toverillisesti hetken. Sen jälkeen 
Iso Poika käy nukkumaan ja Kolli ra-
vaamaan ja kurnuttamaan. Ihminen 
nappaa Kollin käsiinsä sen juostessa 
ohi ja silittää taas unen partaalle.
 
Neidille tulee nälkä. Kun Kolli kuulee 
jonkun olevan syömässä, sen täytyy 
ehdottomasti mennä syömäkaveriksi. 
Sen jälkeen jaksaa taas ravata ympy-

NUKKUMAANMENO
KISSATALOUDESSA
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rää ja kurnuttaa. Ihminen nappaa sen 
käsiinsä, silittää jne.
 
Viimeiset kymmenen yötä olohuo-
neessa nukkunut Koira haluaa ma-
kuuhuoneeseen. Se laahustaa oven 
takana edestakaisin ja vinkuu. Kolli 
herää ja lähtee ravaamaan ja kurnut-
tamaan. Ihminen päästää Koiran mu-
kaan ratkiriemukkaaseen joukkioon. 
Nappaa Kollin käsiinsä jne.
 
Isolle Pojalle tulee nälkä. Kolli lähtee 
kaveriksi syömään. Juostaan vähän 
kilpaa Ihmisen paljaiden jalkojen pääl-
tä. Iso Poika menee nukkumaan. Ra-
viravi ja kurnukurnu, nappaus jne.
 
Kolli ei nukahtanutkaan vaan haluaa 
jatkaa painia Ison Pojan kanssa. Pai-
nitaan hetki. Iso Poika jatkaa uniaan, 
Kolli ei. Ravikurnunappaussilitys.
 
Neiti huomaa, että makuuhuoneessa 

on suljettu ovi olohuoneeseen. Se on
pakko avata. Koko kissalauma syök-
syy olohuoneeseen kuin se olisi uusi,
valloitettava maailma.
 
Ihminen laittaa kaikki makuuhuoneen 
ovet kiinni ja telkeää ne.

TEKSTI MERJA TURUNEN

KUVAT JARI LIPPONEN JA TESSA.LV

Kuva: Tessa.lv

Kuva: Merja Turunen
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esittelynäyttely
SATAEDU KANKAANPÄÄ
(Kuninkaanlähteenkatu 14)

SUNNUNTAINA 4.10. KLO 11-17

KISSOJEN

KISSOJEN ILMOTTAUTUMISET
osoitteeseen kiilusilman@gmail.com 
Ilmoita kissan nimi, rotu, syntymäaika, 
väri (myös EMS), omistajan nimi ja
asuinpaikkakunta sekä onko käytössä 
oma häkki vai ei.
 
Paikalle toivotaan myös kotikissoja! Kotikissojenkin tulee 
olla rokotettuja ja tunnistesirulla merkittyjä, yli 10 kk ikäisten 
myös leikattuja. Kaikille kissoille viimeinen mahdollinen
rokotuspäivä perjantai 18.9.15. Pentujen oltava vähintään
4 kk ikäisiä.
 
ELÄINLÄÄKÄRINTARKASTUS
klo 9.30-10.30 ja on kaikille kissoille pakollinen
 
Myyntipaikkavaraukset satakissa.sihteeri@gmail.com
 
Näyttely on avoinna yleisölle klo 11-17, 
liput aikuiset 5€, lapset 2€, perhelippu 12€ (2 aik. + 2 lasta)
 
PYSTYTYSTALKOOT aloitetaan aamulla klo 8.00 ja purku-
talkoot heti ovien sulkeuduttua.

TERVETULOA!
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Valmistuneet

Voit lähettää valmistuneen kissasi kuvan 
sekä tiedot (kissan virallinen nimi, EMS-koodi, 

uusi titteli, valmistumisnäyttelyn paikka ja 
aika, omistaja, kasvattaja sekä valokuvaaja) 

sähköpostitse osoitteeseen:
satakissa.lehti@gmail.com

S*Moon Kewas Lord Duke of Argyll, DV
 ”Turbo” (MCO ns 09) valmistui Premioriksi
Hyvinkäällä 24.5.2015.
Omistaja: Marjo Klankki
Kasvattaja: Ewa Jakobsson, Ruotsi
Kuva: Tessa.lv

CH FI*Keijumetsän Kesän lapsi (SIB n 24) 
valmistui Championiksi Hämeenlinnassa 
26.7.2015.
Omistaja: Pia Hassell ja Noora Ylimys
Kasvattaja: Pia Hassell
Kuva: Tessa.lv

ArcticWilds Crossfire "Sulo" valmistui
Championiksi Jämsässä 13.6.2015.
Omistaja: Pirjo Pöllänen
Kasvattaja: Arto ja Minna Turu
Kuva: Amalia Pöllänen
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Norr Venn´s Your Summer Dream 
"Hasu" valmistui Championiksi
Jämsässä 14.6.2015.

Omistaja: Pirjo Pöllänen
Kasvattaja: Sara Moroni, Italia
Kuva: Amalia Pöllänen

FI*Stout-hearted Nadia ”Viivi”
(MCO f 09) valmistui Championiksi 
Tampereella 9.5.2015.

Omistaja: Marjo Klankki
Kasvattaja: Paula Tontti
Kuva: Tessa.lv
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CORNISH REX - RISTEYTYS
"epärexi-projekti"

FI*Piupaws Private (CRX n 03) on F2 sukupolven risteytyspentu,
joka on hyväksytty CRX rekisteriin.
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Olemme alusta asti halunneet yllä-
pitää laajaa geenipohjaa cornish re-
xien kasvatuksessamme. Vuonna 
1999 saimme Englannista suklaan 
värisen Risto-kollin (CH Sebbitiboo 
Christopher) joka oli risteystystaus-
tainen cornish rex. Ristolla oli mo-
lempien vanhempien puolella sekoi-
tuksia venäjänsiniseen, brittiläiseen 
lyhytkarvaan ja siamilaiseen. Erittäin 
mielenkiintoinen sukutaulu meidän 
mielestämme. Saimme kuulla, että 
tällä kissalla pilaamme koko rex-rodun 
koska moinen sekoituskissa "epärexi" 
ei ole oikea cornish rex. Tästä tulee 
nimitys epärexi-projekti. Risto "ro-
dunpilaaja" on mm. Maailmanvoittaja 
WW02 EC FI*Piupaws Pirkko Potte-
rin isoisoisä. Risto eli pitkän elämän 
terveenä ja menehtyi syöpään päivää 
vaille 16-vuotiaana. Ristolla on lasten-

lapsia nyt yhdeksännessä sukupol-
vessa.

Myöhemmin toimme Ruotsista Fa-
ries Halo -nimisen tyttökissan, jonka 
sukutaulussa neljännessä polvessa 
on maatiaisristeytys, joka on tehty 
Fairylands-kissalassa. Neiti Halosella 
oli yksi pentue ja suku jatkuu useassa 
kissalassa Suomessa ja ulkomailla.

Hollannissa de Levant-kissalassa on 
tehty maatiaisristeystys 90-luvussa 
jordanialaisen maatiaiskissan kanssa. 
Valitettavasti emme saaneet pentua 
tästä sukulinjasta. Kolmea risteys-
kissan jälkeläistä käytettiin cornish 
rexien kasvatukseen, mutta yhtään 
tämän suvun kissaa ei ole Suomessa. 
Australiassa ja Englannissa on tehty 
joitakin roturisteytyksiä ja myös Venä-
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jällä (abessinialaisen kanssa, tavoit-
teena ticked tabby väri) ja Unkarissa 
(siamilaisen kanssa). Miltei kaikkien 
pohjoismaisten cornish rexien taus-
talta löytyy vuonna 1977 syntynyt EC 
Chaumier joka oli aikanaan menes-
tynyt näyttelykissa ja F2 sukupolvea 
risteytyksestä venäjänsinisen kanssa. 
Chaumierin takaa löytyy myös itä-
maista, siamilaista ja brittiläistä lyhyt-
karvaa.

Siihen sitten loppuvat risteytystaustai-
set cornish rexit. Joten päätimme itse 
kehittää epärexi-projektin.

Cornish rex rotuna

Cornish rexit saivat alkunsa Englan-
nissa 1950-luvulla, kun cornwallilaisen 
maanviljelijän kissalle syntyi pentuja, 
joista yksi oli erikoinen, kiharaturkki-
nen, tyypiltään itämainen uros. Tämä 
Kallibunker risteytettiin emonsa kans-
sa ja huomattiin, että turkki on periy-
tyvä ominaisuus. Cornish rex -rotu on 
siis saanut alkunsa yhdestä kissasta, 
Kallibunkerista ja sen emosta Sere-
nasta. Kallibunker on kaikkien cornish 
rex -linjojen takana kantakissana. 
Tällä hetkellä rodun keskimääräinen 
täydellinen sukusiitoskerroin on n. 15-
22 % Pawpeds -ohjelmalla tarkastel-
tuna. Rodun kehittelyn alkuvaiheissa 
kasvatukseen käytettiin laajasti eri 
rotuja mm. siamilainen, brittiläinen 
lyhytkarva, burma, venäjänsininen, 
amerikan lyhytkarva, havanna brown, 
itämainen ja maatiaiskissaa. Cornish 
rex ei perustu minkään tietyn alueen 
alkuperäiskissoihin. Nykyrexeillä on 
noin 20-30 sukupolvea Kallibunkeriin 
ja Kallibunkerin osuus yksittäisten kis-

sojen sukutauluista on n. 15-20%.

Tällä hetkellä ei vielä ole selkeästi nä-
kyvissä sukusiitosdepressioon viittaa-
via ongelmia, mutta tarkoituksena on 
toimia geenipoolin laajentamiseksi jo 
ennen kuin tilanne on ongelmallinen. 
Ei tarvitse odottaa katastrofia, kun 
voidaan toimia järkevästi jo etukäteen. 
Risteytykseen on valittu käytettäväksi 
kissa jonka taustalla on ilman ihmisen 
apua pärjänneitä kissoja, joilla toivot-
tavasti on hyvä vastustuskyky.

Dr Leslie Lyonsin mukaan Välimeren 
maiden kissat ovat geneettisesti kaik-
kein alkuperäisimmät kesykissat. Cor-
nish rexin kotimaa on Englanti, joten 
geneettisesti rexit ovat eniten sukua 
englantilaisille maatiaisille ja roduille, 
joita 50-luvulla Englannissa kasvatet-
tiin. Cornish rex on suosittu rotu USAs-
sa ja Kanadassa, mutta sikäläisten kis-
sojen taustalta ei löydy viime vuosina 
tehtyjä roturisteytyksiä, joten vaikka 
Pohjois-Amerikassa rexejä on luku-
määräisesti paljon, niiden geenipooli 
on kapeampi kuin pohjoismaisten ja 
eurooppalaisten cornish rexien. Ei voi-
da tuudittautua siihen, että uusilla tuon-
neilla USAsta tai Kanadasta lisättäisiin 
suomalaisten rexien geenipohjaa. Ro-
tua ei ole suosittu Keski-Euroopassa ja 
siellä kasvattajia on vain muutama. Itä-
Euroopan rexit ovat pääasiassa vien-
tejä jo olemassa olevista sukulinjoista.

Projektia varten tarvittiin sopiva maa-
tiaiskissa. Etsimme sopivaa kissaa, 
joka olisi kotoisin Turkin, Kreikan, 
Egyptin tai muun välimeren maan 
suunnalta. Sattumalta saimme kuulla 
Elenistä.
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  Eleni

Eleni on syntynyt Suomessa ja elänyt 
koko ajan sisäkissana, mutta Elenin 
molemmat vanhemmat on tuotu Krei-
kasta. Elenin alkuperäinen omistaja 
asuu osan vuodesta Kreikassa ja on 
tuonut kissat sieltä. Tyypiltään Ele-
ni on pienikokoinen, siro, elegantti, 
suoraprofiilinen ja korvat ovat pystyt. 
Väri on ruskeatäplikäsvalkea. Elenin 
vanhemmat ja sisarukset tunnetaan ja 
ne ovat terveitä ja hyväluonteisia ko-
tikissoja. 

Elenin ja Gibsonin pentueeseen syn-
tyi kolme tyttöpentua. Tytöt ovat kas-
vaneet oikein reippaiksi ja sieviksi 
kissoiksi. Ne ovat tyypiltään siroja ja 
korkeajalkaisia. Kaikilla on suora turk-
ki, joka on hyvin sileä ja ohut.

Sukupolvi F2

Pidimme jatkokasvatuksessa kaikki 
kolme Elenin ja Gibsonin tytärtä. Syk-

syllä 2013 anoimme ensimmäisen 
poikkeusluvan Suomen Kissaliitolta 
suoraturkkisten tyttökissojen käyt-
töön kasvatuksessa. Kollit valittiin 
niin, että ne olisivat sukutaulultaan 
mahdollisimman eri linjaisia. Näissä 
yhdistelmissä värillä ei ole mitään 
merkitystä, vaan pelkästään suku-
taululla.

  F2, pentue 1

Syntyi 23.10.2013
 
kolli: Puraffection’s Paras Punainen,
  CRX d 03 24 (USA)
naaras: FI*Piupaws X Chromosome,
  XSH n 09 (CRX)
 
FI*Piupaws Cavia Porcellus,
  XSH f 03 (CRX) 

Pentueeseen syntyi yksi tyttö, Marsu. 
Kilpikonnavalkea tyttö on suoraturkki-
nen, mutta muuten oikein sievä ja ele-
gantti neitonen.
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  F2, pentue 2

Syntyi 5.11.2014
 
kolli: CH S*Rexture Wig Wam,
  CRX d 03, (Ruotsi) 
naaras: FI*Piupaws Xbox,
  XSH a 03 (CRX)
 
FI*Piupaws Skipper, XSH n 03 (suora)
FI*Piupaws Kowalski, XSH n 01 (suora)
FI*Piupaws Private, CRX n 03 (kihara)

Pentueessa on kolme mustavalkoista 
poikaa, joista yksi on kiharaturkkinen. 
Piupaws Private hyväksyttiin rekiste-
röitäväksi cornish rexiksi Fifen kan-
sainvälisessä rotukissanäyttelyssä 
18.4.2015. Private on käynyt näytte-
lyissä cornish rexinä eivätkä tuomarit 
ole huomanneet hänessä mitään eri-
tyistä. Suoraturkkiset velipojat on lei-
kattu ja he ovat lemmikkeinä samassa 
kodissa.

  F2, pentue 3

Syntyi 29.3.2015
 
kolli: SC FI*Piupaws Robin,
  CRX d 24 
naaras: FI*Piupaws X Factor,
  XSH a 03 (CRX)
 
Piupaws Chillaa
 XSH a (CRX) poika
Piupaws Frontside Ollie
 XSH a 03 (CRX) poika
Piupaws  Boom Kah
 XSH a 03 24 (CRX) poika
Piupaws Puuttuva Palanen
 XSH f 03 22 (CRX) tyttö

Pentueessa on kolme poikaa ja yksi 
tyttö. Kaikki ovat suoraturkkisia. Tyttö 
jää kasvatukseen, pojat ovat lemmik-
keinä omissa kodeissaan, eikä heitä 
käytetä kasvatukseen. 
Meidän epärexit eivät ole lukeneet ge-
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netiikkaa, kun F2 sukupolvesta puo-
let olisi pitänyt olla kiharakarvaisia. 
Saimme kuitenkin vain 1 pennun 8:sta 
kiharakarvaisena. Kasvatukseen seu-
raavaan sukupolveen jää F2 1. pentu-
een Marsu, F2 2. pentueen Bingo ja 
F2 3. pentueen tyttö.

  F3, pentue 1

Olemme anoneet ja saaneet erityislu-
van F3 sukupolven pentueelle. Pentue 
on juuri tekeillä. Emona tulee olemaan 
F2 ensimmäisen pentueen naaras 
Marsu.
 
kolli: Piupaws Raita.Pirkka
 CRX n 21 02 62

naaras: Piupaws Cavia Porcellus
 XSH f 03 (CRX)

Yhdistelmässä sukusiitoskerroin on: 
 neljä sukupolvea 0 %, 
 kuusi sukupolvea 0 %, 
 kahdeksan sukupolvea 0,12 % 
  
Yhdistelmistä pitäisi syntyä puolet rex-
turkkisia ja puolet normaaliturkkisia 
jälkeläisiä. Pennut tulevat olemaan 1/8 
cornish rexejä eli 87,5 %.

LISÄTIETOJA: PIUPAWS.NET/EPAREXIT

TEKSTI: HELI TEPPONEN / FI*PIUPAWS

CORNISH REX

KUVAT: TESSA.LV JA HELI TEPPONEN



26



27

Kesälomat on vietetty ja syksy antaa jo 
merkkejään viilenevinä ilmoina ja kel-
lastuvina lehtinä. Satakissalaiset eivät 
juuri ole lomailleet, sillä taustatyötä hel-
mikuussa (6.-7.2.2016) pidettävää kan-
sainvälistä rotukissanäyttelyämme var-
ten on tehty koko ajan. Näyttelyä varten 
perustettiin työryhmä, johon kuuluu yh-
distyksen hallituksen lisäksi muutamia 
kissamaailman 
aktiiveja ja rautaisia osaajia. Olemme-
han ensimmäistä kertaa tilanteessa, jos-
sa Satakissa on kv-näyttelyjärjestäjänä 
oman yhdistyksen nimissä. Kokeneita 
osaajia siis tarvitaan. Näyttelyn järjes-
telytehtävien määrä on uskomattoman 
suuri. Mitä lähemmäksi tapahtumavii-
konloppua tullaan, sitä arvokkaammak-
si nousee vapaaehtoisten rooli. Erilaisia 
työtehtäviä on lukemattomia ja jotta 
kaikki saadaan onnistumaan, tarvitsem-
me jäsentemme apua. Tähän asti on 
työskennelty 
erittäin paljon mm. näyttelyn rahoituk-
seen liittyvien yksityiskohtien parissa. 
Näyttely tuo yhdistykselle paljon erilai-
sia kuluja, joista suurin osa on sellaisia, 
etteivät ne ole tähän asti kuuluneet ta-

vallisen toiminnan talousarvioihin. Ra-
hoituksen rooli on siis merkittävä. Eri-
laisia taloudellisia tukijoita on etsitty ja 
neuvoteltu – ja etsitään edelleen. Isoja 
kulueriä ovat esimerkiksi tuomaristo ja 
palkinnot. Uskomaton määrä tarvitaan 
myös kaikenlaista tarpeistoa, aivan toi-
mistotarvikkeista alkaen. Pitkään näyt-
telyitä 
järjestäneillä yhdistyksillä alkaa olla pie-
nimpiäkin tarvikkeita jo omasta takaa, 
mutta me keräämme nyt kaiken alusta 
asti kasaan. Olisiko sinulla hyviä ideoi-
ta erilaisten tarvikkeiden hankintaan? 
Tietäisitkö vaikkapa lahjoittajia? Onko 
sinulla kontakteja mahdollisiin spon-
soreihin, jotka tukisivat näyttelyämme 
laajaa näkyvyyttä vastaan? Antaisitko 
omaa osaamistasi käyttöömme tai tu-
lisitko mukaan talkooväkeen? Aiem-
paa kokemusta et välttämättä tarvitse. 
Tehtäviä on hyvin erilaisia ja kaikkeen 
opastetaan. Kerro meille kuinka voisit 
olla mukana 
järjestelyissä!

Tavoitat meidät 
satakissa.hallitus@gmail.com

AIKA: Torstaina 24.9. klo 18:30-20:30
PAIKKA: Keskustan Uimahalli (Presidentinpuistokatu 6, 28130 Pori)

Aiheina esittelynäyttely Kankaanpäässä 4.10.2015 ja Satakissan 1. ja 2. Kan-
sainvälinen kissanäyttely Yyterin Kylpylähotellissa 6.-7.2.2016

Paikan päällä opastus neuvottelutilaan. Tervetuloa kaikki näyttelyistä kiinnostuneet!

Näyttelyinfo

Jäsenilta
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10 vuotta sitten Sari Syrjä-
lä muutti Alanyaan. Siellä 
hän on toiminut koko tuon 
ajan kiinteistövälittäjänä. 
Työn ohessa - ja vastapai-
nona -  hänellä on myös 
erikoisempi ja isompi pro-
jekti: Alanyan kissat. 

Sari asuu upealla paikalla, 
Kale-kukkulalla, mistä on 
upeat näkymät Kleopatra-
rannalle. Asuinkumppanei-
naan hänellä 15 sisäkissaa 
(tällä hetkellä) ja ulkokissat 
päälle, yhteensä n. 60 kis-
saa. Kissat ovat hylättyjä, 
sairaita tai loukkaantunei-
ta. Hän loukuttaa kissoja 
saadakseen ne hoitoon tai 
leikattavaksi, mutta myös 
hänen parvekkeelleen jä-
tetään jatkuvasti kissoja, 
mm. Tuppo-niminen, joka 
oli jätetty n. kolmen päi-
vän vanhana. Urpo löytyi 
roskiksesta. Auton alle 
jäänyt Armi-kissa oli sai-
raalassa hoidettavana. Se 
halvaantui, mutta Sari toi 
kissan kotiinsa toipumaan. 
Sairaammat ja heikommat 
hän hoitaa kotonaan. Ulko-Sari ja Roska-Urpo (roskiksesta löytynyt)

ALANYAN KISSOJEN
"Äiti Amma"
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kissat hän ruokkii joka aamu, talvikau-
tena iltaisinkin ja hyvällä ruoalla. Ruo-
ka tulee pääosin Suomesta. Turkissa 
hyvä kissan ruoka on kallista. Sari 
vie kissat eläinlääkärille, jonka kans-
sa hänellä on onneksi hyvät suhteet. 
Eläinlääkäri leikkaa (kastroi /sterilisoi) 
kissat ilmaiseksi. Täällä eläinlääkä-
rien ja laitteiden taso on korkea. He 
eivät suostu vain lopettamaan kisso-
ja, vaan ne pyritään hoitamaan. Sitten 
ne päästetään vapaaksi, ellei kukaan 
hae niitä. Meidän hotellistammekin 
vietiin tosi sairas pentu lääkärille. Hän 
ei suostunut lopettamaan sitä, vaan 
se jäi sairaalaan kolmeksi päiväksi. 
Keräsimme kolehtia altaalla ja mak-
soimme kimpassa pennun hoidosta. 
Ikävä kyllä en tiedä, mitä sille jatkossa 
tapahtui.. 

Sari huolehtii säännöllisestä mado-
tuksesta ym. lääkityksestä. Matolääke 
uusitaan näissä olosuhteissa kahden 
kuukauden välein ja rokotukset vuo-

Ulkokissojen ruokahetki.

"Mitä tuo täti
tuli meistä kirjoittamaan?"
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den välein. Myös Alanyan kaupunki 
hoitaa leikkauksia ja hoitoja, mutta 
toimittaa kissat takaisin esim. kaupun-
gin kissapuistoon. Sinne mm. turistit 
vievät ruokaa, mutta puisto sattuu ole-
maan vilkkaan turistikadun varressa, 
mistä johtuen ikäviä asioita tapahtuu, 
mm. pahoinpitelyitä auton alle jäämis-
ten lisäksi.  Kaupunki haluaa hoitaa 
asian "turistiystävällisesti", turistit kun 
niin haluavat huolehtia söpöistä pen-
nuista...

Sari ei jätä pelastamiaan kissoja heit-
teille, vaan pyrkii etsimään niille kodit. 
Esimerkiksi Armi on lähdössä viikon 
päästä toisen kohtalotoverinsa kans-
sa Suomeen, Tampereelle. Sarin ys-
tävä Leena toimii kissakuriirina ja mat-
kustaa usein Alanyaan hakeakseen 
kissoja uusille omistajilleen. Kissat 
viedään 2vrk ennen matkustamista 
eläinlääkärille rokotettaviksi. Sen jäl-
keen läänin eläinlääkäri tarkastaa ne 
ja tekee tarvittavat paperit. Kissan kul-

Armi muuttaa Tampereelle.

Näkymät Sarin parvekkeelta.
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jetus (boxissa) ruumassa maksaa 75€ 
ja matkustamossa (talviaikaan) 40€. 
Sari saa paljon avustuksia, rahaa ja 
ruokaa Suomesta ja muistakin maista. 
Vielä kun joskus päästäisiin siihen ti-
lanteeseen, että Kuriiri-Leenakin saisi 
avustusta lentolippuihinsa...

Facebookissa löytyy Alanyan kissat 
(suljettu ryhmä). Jos on kiinnostusta 
auttamisesta jollain lailla tai haluaa 
käydä tutustumassa Alanyassa käy-
dessään Sarin toimintaan, voi häneen 
ottaa yhteyttä esimerkiksi  yv:llä face-
bookissa tai messengerissä. 

KUVAT JA TEKSTI: ANNE SANDBERG

"Kyllä meillä täällä lelujakin on."
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050-384 8149 tai 0500-599 831

Jäsenedut
2015

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

PetPori
Herralahdenraitti 1, Pori
- 3 % ruuat
- 10 % tarvikkeet

Kissahoitola Viiksiniekka
Laitakarintie 149, Luvia
-20% kokonaissummasta
(yli 4 päivän hoitoajasta)

Kahvitassu
Tulkkilantie 30, Kokemäki
- 10% kaikista kissantuotteista

Eläinhoitola Pikuliina
Niittyniementie 17, Merikarvia
1. kissanhoitovuorokausi
veloituksetta!

Tassuväen tavaratalo
Mikonkatu 28, Pori 
- 5 % kaikista tuotteista   
- 3 % tarjoustuotteista
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(Portugali 29.-30.5.2015)

Seychellien lyhytkarva nimetään uu-
delleen valkolaikulliseksi siamilaiseksi 
ja seychellien pitkäkarva balineesiksi.

Eurooppalaisen standardin silmien vä-
ristä tulevat pisteet poistetaan ja siirre-
tään päähän ja vartaloon.

Brittiläinen pitkäkarva hyväksyttiin 
omaksi rodukseen EMS-koodilla BLH 
ja brittiläisen lyhytkarvan koodi BRI 
muuttuu muotoon BSH.

La perm sai lopullisen hyväksynnän 11 
väriryhmässä.

Jatkossa Breed-BIS -kilpailu voidaan 
pitää, mikäli näyttelyluettelossa on 50 
rodun edustajaa. Ennen on vaadittu 50 
kissan paikallaoloa näyttelypäivänä, 
joten Breed BIS on saattanut peruun-
tua jopa näyttelyaamuna. Tuomari saa 
siirtää Breed BISiin myös sisarrodun 
edustajan tarvittaessa.

SW- tai WW-näyttelyyn voivat osallis-
tua kaikki kissat ja sertit lasketaan ul-
komailta saaduiksi.

LÄHDE KISSA-LEHTI 3/2015

Uutisia FIFen yleiskokouksesta
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Eläinhoitola Pikuliina

”Löydät meidät myös Facebookista”

Eläinhoitola Pikuliina | 050 468 7557 | Niittyniementie 17, 29900 Merikarvia |
www.niittyniemi.fi

Lemmikkisi toinen koti 

Pikuliina myymälä | Eläintarvikkeita ja -ruokaa
Lääketie 2 (Kauppatien varrella) 29900 Merikarvia
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Eläintarvike Sydänystävä
Ari & Marjatta Keskinen
Puh. 040-7236280, 0400-559537, ari.keskinen@sydanystava.com   
Lempääläntie 21, 33820 Tampere, Koivistonkylä Prisma 2. krs
www.sydanystava.com

Luonnollinen Super Premium -ravinto 
        kissallesi ja koirallesi: viisas valinta
 

Testattuihin ja hyväksyttyihin 
Power of Nature -resepteihin 
käytetään vain parasta laatua 
olevia luonnon raaka-aineita. 
Ruuat sopivat kaikenikäisille kissoille, 
myös pennun ensiruuaksi.

“Me käytämme myös luomutuotteita saatavuuden 
mukaan ja joka tapauksessa luonnollisesti kasvaneiden 
eläinten lihaa, sillä kunnioitamme myös tuotantoeläinten 
oikeutta mahdollisimman hyvään elämään.”

Näistä korkealaatuisista aineksista lemmikkimme 
saavat runsaasti luonnollisia ravintoaineita: hyvälaatuista 
proteiinia, tärkeitä vitamiineja, lukuisia kivennäis- ja 
hivenaineita, suolistolle tärkeää kuitua, prebiootteja, 
entsyymejä, hyviä suoja-aineita: antioksidantteja ja 
mikroravinteita pitkää, onnellista ja tervettä elämää varten. 

Tuotteitamme on nyt mahdollista tilata myös 
verkkokaupastamme. Verkkokaupan linkki löytyy 
osoitteesta www.sydanystava.com

Meiltä saat myös tehokkaat ja 
laadukkaat turkinhoitotuotteet: 
Groomer’s Goop -rasvanpoistoaineet sekä 
Anju Beaute -shampoot ja -hoitoaineet! 



Lähettäjä:
Satakissa
Sanna Packalén
Neuvoksenkatu 3 A 10
38700 Kankaanpää

2.

Puhelun hinta: 
lankapuhelimesta 
8,35 snt/puh + 
6,91 snt/min, 
matkapuhelimesta 
8,35 snt/puh 
+ 16,69 snt/min

KODIN TERRA PORI
Tikkulantie 4, 28100 Pori, 
p. 029 009 6351
Ma-pe 7–21, la 7–18, su 12-18

www.kodinterra.fi

LEMMIKKIELÄIN-

MAAILMASTAMME LÖYDÄT 

EDULLISET TARVIKKEET, 

RUOAT JA LELUT KAIKEN-

KARVAISILLE YSTÄVILLE.

Kissaharrastajan
ostopaikka!


