
2 – 3 │ 2016





3

Kansikuva
Halden coon's Zilla
Rotu: Maine coon (mustavalkoinen)
Kasvattaja: Elina Peltonen
Kuva: Tessa.lv

Sisältö    2 - 3 │ 2016

Hallitus 2016 ja toimihenkilöt 4

Hallituksen palsta 5

Kevätkokouksen pöytäkirja 6

Syyskokouksen pöytäkirja 8

Varhaiskastrointi /-sterilointi 11

Kutsu halloween/pikkujouluihin 13

Maaseutunäyttely 14

Mikä on EMS-koodi? 17

Kotikissan EMS-koodi? 21

Venekissan elämää 23

Valmistuneet 31

Satakissa tiedottaa 33

Jäsenedut 2016 34

Grillijuhlat 35

Paikannin 37

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 
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Hallituksen palsta
Hyvää syksyä Satakissa lehden lukijat.

Olemme pahoillamme, että jäsenet 
tulevat samaan lehden näin myöhään. 
Siksi tämä lehti onkin tuplanumero ja 
totuttua paksumpi.

Tämän vuoden alkupuolella yhdis-
tyksen hallituksessa on tapahtunut 
monia muutoksia. Elokuussa pidettiin 
varsinainen syyskokous, tavallisesti-
han kokous on ollut vasta loka-mar-
raskuussa. Syyskokouksessa jäsenet
valitsivat vuoden 2017 hallituksen. 
Muutosten myötä uuteen hallitukseen 
jäi vanhasta hallituksesta ainoastaan 
neljä jäsentä ja hallitus jäi ilman pu-
heenjohtajaa ja sihteeriä. Hallitus 
kutsui Tuija Walleniuksen vt puheen-
johtajaksi ja Piia Anolin-Niemen vt sih-
teeriksi syyskuun loppuun asti, jolloin 
järjestettiin ylimääräinen jäsenkokous.

Ylimääräisen kokouksen tarkoitukse-
na oli valita hallitukselle puheenjoh-
taja ja sihteeri ajalle 1.10–31.12.2016, 
jäsenet valitsivat puheenjohtajaksi 
Tuija Walleniuksen ja sihteeriksi Piia 

Anolin-Niemen. Lisäksi kokoukses-
sa käsiteltiin uusia sääntömuutoksia, 
sekä tarkastettiin toimintakertomus ja 
budjetti kaudelle 2017, koska Satakis-
sa ry tulee järjestämään kansainväli-
sen rotukissanäyttelyn vuonna 2017. 
Satakissa ry:n uusi hallitus muodos-
tuu eri-ikäisistä ja eri toimialueilla 
työskentelevistä henkilöistä. Hallituk-
sen tarkoituksena on järjestää mie-
lenkiintoisia tapahtumia eri tahojen 
kanssa ja kuuntelemme mielellämme 
jäsenten mielipiteitä sekä ehdotuksia 
tapahtumien suhteen ja pyrimme ot-
tamaan ne myös huomioon mahdolli-
suuksien mukaan. Hallitus toivoo saa-
vansa jäsenten tukea ja apua vuoden 
2017 näyttelyn järjestämisessä, koska 
haluamme yhdistää hallituksen ja jä-
senet yhdeksi rintamaksi.

Mukavaa syksyn jatkoa Terveisin

            Tuija Wallenius
Piia Anolin- Niemi&
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SATAKISSA ry
Sääntömääräinen kevätkokous, pöytäkirja
Aika: maanantai 21.3.2016 klo 18.1420.45
Paikka: Yrjönkatu 6, 28100 Pori, 8. krs.
Läsnä: 20 henkilöä, liite

1.	 KOKOUKSEN	AVAUS

- Yhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Kolkka avasi kokouksen klo 18.14.

2.	 VALITAAN	KOKOUKSELLE	PUHEENJOHTAJA,	SIHTEERI,	KAKSI	
PÖYTÄKIRJANTARKISTAJAA	JA	KAKSI	ÄÄNTENLASKIJAA.

- Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Kimmo Kolkka, sihteeriksi Noora 
Ylimys ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä samalla ääntenlaskijoiksi Mila 
Koskinen ja Elina Peltonen. Valinnat olivat yksimielisiä.

3.	 TODETAAN	KOKOUKSEN	LAILLISUUS	JA	PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja näin ollen 
päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli postitettu sääntöjen määrämässä 
ajassa. Kutsut postitettiin 6.3.2016.

4.	 HYVÄKSYTÄÄN	KOKOUKSEN	TYÖJÄRJESTYS

- Poistettiin kohta 8 tarpeettomana ja näin ollen numerointi muuttui 
päättämispykälän osalta, josta tuli nro 8. Hyväksyttiin kokouksen 
työjärjestys muutoksella.

5.	 ESITETÄÄN	VUOSIKERTOMUS,	TILINPÄÄTÖS	JA	TOIMINNANTARKASTAJAN	
LAUSUNTO

- Esitettiin kokoukselle yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja 
toiminnantarkastajan lausunto.

6.	 PÄÄTETÄÄN	TILINPÄÄTÖKSEN	VAHVISTAMISESTA	JA	VASTUUVAPAUDEN	
MYÖNTÄMISESTÄ	HALLITUKSELLE	JA	MUILLE	VASTUUVELVOLLISILLE

- Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Kevätkokouksen pöytäkirja
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7.	 PÄÄTETÄÄN	SÄÄNTÖMUUTOKSISTA

- Kokouskutsussa oli ilmoitettu sääntömuutoksen käsittelystä ja ehdotus 
uusista säännöistä oli kokouskutsun liitteenä kokonaisuudessaan. 
Kokous päätti, että ehdotukset käydään läpi pykälä kerrallaan ja 
tehdään niihin tarvittaessa muutoksia. Muutoksia tehtiin lukuisia.

- Suurin osa muutoksista ja korjauksista tehtiin yksimielisesti, mutta 
kohdassa 20§ (ehdotuksen pykälä) äänestettiin valtakirjan käytön 
mahdollisuuden lisäämisestä sääntöihin. Ääniä annettiin 15, joista 
7 oli valtakirjan kannalla, 8 vastusti valtakirjan käyttöönottoa. 
Äänestyksen tulos oli, ettei valtakirjalisäystä tehty. Äänestys 
suoritettiin tässä kohdassa kättä nostamalla.

- Pykälästä, joka koski sääntöjen muuttamista, käytiin vilkas keskustelu 
ja siihen tehtiin muutosesitys, jonka myötä sääntömuutos olisi 
vastaisuudessa edellyttänyt kahden peräkkäisen kokouksen 
hyväksyntää. Tästä kohdasta äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. 
Kahden kokouksen käsittely muutosehdotus hyväksyttiin 
pohjaehdotuksen kaatuessa äänin 106.

- Kokous työsti sääntömuutoksia yli kahden tunnin ajan keskustellen 
samalla erittäin vilkkaasti. Lopullinen päätös oli äänestyksen jälkeen, 
että kokouksessa muokattuja, uudistettuja sääntöjä ei hyväksytty. 
Ääniä annettiin suljetulla lippuäänestyksellä 16, joista 6 oli nykyisten 
sääntöjen kannalla, 9 uusien sääntöjen kannalla sekä yksi (1) tyhjä. 
Uusien sääntöjen hyväksymiseen olisi tarvittu sääntöjen mukaan ¾ 
äänistä.

- Noora Ylimys jätti pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteen. 
Kokouksesta poistuivat tämän pykälän aikana Marjo Klankki, Amalia 
Pöllänen ja Pia Koivu.

8.	 KOKOUKSEN	PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.
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SATAKISSA ry 
Sääntömääräinen syyskokous, pöytäkirja 
Aika: Keskiviikko 31.8.2016 klo 18 
Paikka: Yrjönkatu 6, Pori, 8.krs 
Läsnä: Liitteenä nimilista (liite 1)

1.	 KOKOUKSEN	AVAUS

- Satakissa ry:n puheenjohtaja Kimmo Kolkka avasi kokouksen klo 18:01

2.	 VALITAAN	KOKOUSEN	PUHEENJOHTAJA,	SIHTEERI,	KAKSI	
(2)	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA	JA	TARVITTAESSA	KAKSI	(2)	
ÄÄNTENLASKIJAA

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Kolkka, sihteeriksi Emilia 
Hakanen ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös 
ääntenlaskijoina Terhi Urpo ja Sanna Packalén.

3.	 TODETAAN	KOKOUKSEN	LAILLISUUS	JA	PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että sääntömääräiset kokoukset 
ovat laillisia ja päätösvaltaisia kun kokouskutsu on toimitettu 
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta yhdistyksen omassa 
julkaisussa. 

Tästä kokouksesta kutsu toimitettiin kaksi (2) viikkoa ennen 
jäsenistölle kirjeitse, joten kokous todettiin laillisesti kokoon 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4.	 HYVÄKSYTÄÄN	KOKOUKSEN	TYÖJÄRJESTYS

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. (Liite2) 

5.	 VAHVISTETAAN	TOIMINTASUUNNITELMA,	TULO-	JA	MENOARVIO	JA	
LIITTYMIS-	JA	JÄSENMAKSUJEN	SUURUUS

- Kuultiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (liite 
3). Kohdassa Toiminta haluttiin tarkennusta, palkitaan vuoden kissat 
kohtaan. Millä perusteella tämä valinta tehdään. Nykyinen tapa on, 
että äänensä Satakissa ry:lle antanut on vuoden kissa palkitsemisessa 
mukana. Tästä keskusteltiin ja annettiin ehdotus, että palkitsemisessa 
otettaisiin mukaan kaikki yhdistyksen jäsenmaksun maksaneiden 

Syyskokouksen pöytäkirja
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jäsenten kissat. Näistä ehdotuksista äänestettiin käsiäänestyksellä ja 
ääntenlaskijat laskivat tuloksen. 

a. Vain äänensä antaneiden kissat lasketaan vuoden kissa palkintaan

b. Kaikkien Satakissa ry:n jäsenmaksun maksaneiden jäsenten kissat 
lasketaan vuoden kissa palkintaan

Äänestyksen tuloksena 18/20 ääniä sai vaihtoehto b., kaksi ei 
äänestänyt. 

- Kimmo Kolkka esitteli tulo- ja menoarvion (Liite 4) ja se hyväksyttiin 
esityksen mukaisesti.

- Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus oli tulo- ja menoarviossa 
suunniteltu pysyvän samansuuruisena kuin viime vuonna. Varsinainen 
jäsen kissa-lehden kanssa 20.00e, varsinainen jäsen ilman kissa-lehteä 
12.50e, perhejäsen 5.00e ja kasvattajan palvelumaksu 10.00e. 

6.	 VALITAAN	YHDISTYKSEN	HALLITUKSEN	PUHEENJOHTAJA	JA	MUUT	
HALLITUKSEN	JÄSENET	SÄÄNTÖJEN	KOHDAN	6	MUKAISESTI

- Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa vuodeksi (1) valittu 
puheenjohtaja sekä kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittuna 
vähintään viisi (5) enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä, joista puolet 
on vuosittain erovuorossa.

- Kimmo Kolkka ja Arto Turu ilmoittivat eroavansa Satakissa ry:n 
hallituksesta, eivät jatka syyskokouksen jälkeen. 

- Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017 ehdotettiin ja valittiin 
tehtävään yksimielisesti Tuija Wallenius. 

- Hallitukseen valittiin kaksi vuoden 2017 loppuun Amalia Pöllänen 
ja Elina Peltonen ja neljä vuoden 2018 loppuun Emilia Hakanen, Pia 
Anolin-Niemi, Piia Vainionpää ja Sari Susanna Niemi. Toimikaudelta 
2016 -2017 jatkavat Marjo Klanki ja Minna Turu. 

7.	 VALITAAN	YKSI	(1)	TOIMINNAN	TARKASTAJA	JA	YKSI	(1)	
VARATOIMINNANTARKASTAJA

- Toiminnantarkastajaksi valittiin Raia Kalliomäki ja 
varatoiminnantarkastajaksi Terhi Urpo.

8.	 KOKOUKSEN	PÄÄTTÄMINEN

- Kimmo Kolkka päätti kokouksen klo 18:34. 
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Satakissa ry ja Satakunnan eläinsuojeluyhdistys ry järjestävät 

KISSOJEN LEIKKAUSKAMPANJAN
EURAJOELLA LAUANTAINA 5.11.2016

Eläinlääkäri Sirpa Varajärvi. 

Toimenpide:
Sterilisaatio 90€
Kastraatio 60€

Sterilisaatio+ rokotus+ sirutus 100€ 
Kastraatio+ rokotus+ sirutus 70€

Rokotus+ sirutus 40€
Sirutus 10€

Sirutetut kissat ilmoitetaan: Kissaliittoon ja Turvasiru.fi
Leikkauksiin rajoitettu osallistujamäärä

Satakissa ry tarjoaa leikkauksen yhteydessä kissoille microsirut.

Ilmoittautumiset: maijaloytola@msn.com

8.10.2016 Lauantaina Satakissan jäsenet pääsevät esittelemään 
kissojaan Porissa Kodin Terraan.

(Kissamäärä on rajattu 10:een -TÄYNNÄ!)

Tapahtuma on avoinna yleisölle klo. 10-17

Kaikki tervetuloa!

Nostetaas katti pöydälle!
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Yleisesti vakiintunut tapa on ollut 
kastroida uroskissa 6-9 kuukauden 
iässä, usein lähempänä vuoden ikää. 
Naaraskissan sterilointi on tehty taval-
lisesti ensimmäisen kiiman tai ensim-
mäisen pentueen jälkeen. Näihin ikä-
määritteisiin ei ole taustalla tieteellistä 
pohjaa.

Varhaiskastraatiolla ja -sterilisaatiolla 
tarkoitetaan pentujen operointia reilusti 
ennen murrosikää, 6-12 -viikon iässä. 
Yhdysvalloissa kissojen varhaisleikka-
uksia on suoritettu jo 1990-luvulta läh-

tien ja tutkimuksissa on havaittu, että 
hyödyt ovat haittoja suuremmat.

Kissan sukupuolielinten kehitykselle 
ei varhaisleikkuusta ole normaalielä-
mään tai terveyteen vaikuttavaa hait-
taa. Uroksen penikseen ei muodostu 
normaaliin tapaan väkäsiä ja naaraan 
emättimeen kehittyy vähemmän poi-
muja. Nämä edellä mainitut seikat ovat 
vain lisääntymisessä avuksi, muuhun 
toimintaan niillä ei ole vaikutusta. Uros-
ten kokoon varhaisella leikkuulla voi 
olla vaikutusta, koska testosteronin 

VARHAISKASTROINTI
/-STERILOINTIKissojen

Nauti lomastasi,
Me hoidamme kissasi.

Laitakarintie 149, Luvia
p. 0500 - 599831 

viiksiniekka@gmail.com
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puuttuessa luuston kasvurajat usein 
sulkeutuvat leikkaamattomia kissoja 
hitaammin ja näin urokset voivat kas-
vaa odotettua suuremmiksi.

Kasvattajia ajatellen varhaisleikattu-
ja pentuja myymällä on yksi huoli vä-
hemmän. Pentutehtailijoilla tuskin on 
kiinnostusta ostaa pentua, jolla ei voi 
hyötyä rahallisesti ja jota ei voi käyttää 
pentutehtailussaan hyväksi. Mitään 
taettahan ei ole, että uusi omistaja leik-
kauttaisi pennun, vaikka kauppatilan-
teessa näin olisi kasvattajan ja ostajan 
välillä sovittu.

Kissanpennun ostajallekin varhaisleik-
kuusta koen olevan hyötyä. Itselleni on 
kaksi urospentua tullut varhaiskastroi-
tuina. Selkeästi varhaiskastroidut 
pennut on otettu paremmin vastaan 
muiden kissojen keskuudessa ja ns 
”kolmen päivän tutustumissähinät” 
ovat kutistuneet yhteen päivään. Leik-
kauksestakaan ei tarvitse kantaa huol-

ta. Lisäksi varhaiskastroidut pennut 
selkeästi leimautuvat leikkaamatonta 
pentua enemmän ihmisiin ja näistä 
meidän pojista on tullut oikeita sylikis-
soja. Tätä tekemääni huomiota tukee 
myös Floridan yliopistossa tehty tutki-
mus, minkä mukaan varhain kastroidut 
kissat olivat ihmiseen kiintyneempiä 
kuin vuoden ikäisenä leikatut.

Pääkaupunkiseudulla on useita var-
haisleikkauksia suorittavia eläinlää-
käreitä, mutta muualla Suomessa ja 
varsinkin pienillä paikkakunnilla tekijää 
on edelleen vaikeampi löytää. Toimen-
pide vaatii eläinlääkäriltä paitsi hyvää 
leikkaustekniikkaa, myös osaamista 
nukutusaineen valinnassa ja annostuk-
sessa sekä tietoa pikkukissojen erityis-
tarpeista leikkauksessa. Kuitenkin us-
kon, että kissojen varhaisleikkuut ovat 
yleistymässä ja vähitellen leikkaavien 
eläinlääkärien määrä lisääntyy.

TEKSTI JA KUVA RIIKKA VIRTANEN
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Satakissan jäsenten kissoja oli esillä 
maaseutunäyttelyssä Porin raviradal-
la. Kissaroduista oli edustettuina sel-
kirk rex, neva masquerade, ragdoll, 
egyptin mau, siperiankissa ja pitkä-
karvainen kotikissa. Kissojaan olivat 
esittelemässä Jenni Sillanpää, Sari 
Niemi sekä Pia ja Antti-Jussi Vainion-
pää.

Yleisöä kiinnosti kovin kissateltan kar-

vaiset ystävät. Varsinkin lapset olivat 
haltioissaan nähdessään erilaisia kis-
soja esillä. Monella aikuisella kävijällä 
tuli mieleen heidän aikaisemmin omis-
tamansa ja yleensä jo edesmenneet 
kissansa. Niistä kuultiin monen monta 
tarinaa messupäivien aikana. Tippa-
kin taisi välillä olla silmäkulmassa niin 
kertojalla kuin kuulijallakin.

Selkeästi ihmiset olivat kiinnostunei-

MAASEUTUNÄYTTELY
orin raviradalla 19. - 21.8.2016P
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ta kissoista ja kissaroduista. Moni 
kävijä kyseli eri roduista ja niiden 
eroavaisuuksista. Kävijät myös miet-
tivät mikä olisi heidän suosikkiro-
tunsa ja millaisen kissan he vosivat 
hankkia kotiinsa. Monella kävijällä oli 
oma kissa tai kissoja. Kissan hankin-
ta- ja rotuoppaita meni kissan ostoa 
harkitsivien matkaan. Tiettävästi ai-
nakin yhdellä ihmisellä alkoi kuume 
selkirk rex pennun hankintaan.

Valitettavasti sää ei ollut paras mah-
dollinen messukävijöiden kannalta. 
Perjantaina oli niin voimakasta tuul-
ta, jolloin teltan ulkopuolella olevien 
Satakissan ja Kissaliiton mainokset 
olivat vaarassa lähteä lentoon tuulen 
mukana. Lauantai oli sään ja kävijä-
määrän kannalta parhain. Sunnun-
tainakin sateisessa säässä riitti kä-
vijöitä. Sääolosuhteista huolimatta 
kissateltalla riitti kävijöitä, välillä jopa 
jonoa muodostui teltan ulkopuolelle.

Esittelyn suosituin kissa oli yli-
voimasiesti egyptin mau pentu, 
joka olisi lähtenyt useammankin 
kävijän matkaan.

TEKSTI PIA VAINIONPÄÄ
KUVAT ANTTI-JUSSI VAINIONPÄÄ

P.S. Jos olet halukas osallistumaan 
kissasi kanssa vastaavanlaisiin tapah-
tumiin, niin otathan reippaasti yhteyttä 
Satakissan toimihenkilöihin tai lähe-
tä sähköpostia satakissa.sihteeri@
gmail.com.
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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.

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

15 kg 
Simplicity plus+  

kissan mikrohiekka
(0,67 €/kg)

Tämä hinta 
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Lyhenne EMS tulee englannin kielen sa-
noista Easy Mind System. Se on FIFén 
kehittämä kansainvälinen koodi, joka 
kertoo sekä kissan rodun että ulkomuo-
don pääpiirteet. Epämääräiseltä kirjain-
ten ja numeroiden sekasotkulta näyttävä 
koodi aukeaa lopulta helposti, kun tietää, 
miten se rakennetaan.

Koodi alkaa aina kolmella isolla kirjai-
mella, jotka kertovat kissan rodun. Jotkut 
ovat helposti ymmärrettävissä suomen 
kielelläkin, esim. persialainen (PER), 
turkkilainen van (TUV), eurooppalainen 
(EUR) tai somali (SOM). Joidenkin rotu-
jen tunnistamiseen tarvitaan tieto rodun 
englanninkielisestä nimityksestä, kuten 
norjalainen metsäkissa (Norwegian fo-
rest cat NFO), venäjänsininen (Russian 
blue RUS) tai lyhytkarvainen kotikissa 
(housecat shorthair HCS). 

Isojen kirjainten jälkeen seuraa kissan 

MIKÄ ON EMS-KOODI?

HCS n,
musta lyhytkarvainen kotikissa

HCS g, sinikilpikonna
lyhytkarvainen kotikissa

NFO f, kilpikonnanvärinen
norjalainen metsäkissa
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värin kertova pieni kirjain. Kirjain n tar-
koittaa mustaa, mutta jos sen perässä 
seuraa jotain muuta, se onkin rodusta 

riippuen ruskea tai riistanvärinen (unoh-
detaan savut ja hopeat toistaiseksi). Val-
koinen on w ja punainen on jollain rodulla 
o, toisella d, mutta perinteinen kilpikonna 
on aina f.

Seuraavana seuraa kaksinumeroinen 
luku, mikäli kissalla on jokin kuvio turkis-
saan. Jos kissalla on kuvion lisäksi val-
koista väriä, on kaksinumeroisia lukuja 
kaksi peräkkäin. Kuviottomalla kissalla 
löytyy tässä tapauksessa vain valkoisen 
määrää merkitsevät numerot. Periaat-
teessa kuvionumeroilla voidaan kertoa 
neljä eri asiaa, valkoisen määrä (01, 02, 
03, 04, 05 tai 09), hopean osuus karvan 
pituudessa (11 tai 12), kuvio (21-25) tai 
naamio (31-33), rodusta riippuen.

Usein EMS-koodi loppuu kuvioon, mut-
ta joskus sen perässä saattaa olla vie-
lä lisää numeroita. Manxeilla merkitään SIB d, punainen siperiankissa

HCL n, ruskea (kuviollinen)
pitkäkarvainen kotikissa

NFO a, sininen
norjalainen metsäkissa
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hännän pituus (51-54), muutamilla roduil-
la silmien väri (61-67) ja joillakin korvien 
taipuminen (71-73).

Rotukissan mukana uusi omistaja saa 
Suomen Kissaliiton Omistajan oppaan, 
josta löytyy selitys näille kirjaimille ja 
numeroille. Moni kotikissan omistaja ei 
välttämättä löydä tietoa yhtä helposti tai 
pitää koodia rotukissojen ”omaisuutena”. 
Näin ei kuitenkaan ole, kissalle kuin kis-
salle löytyy oma EMS-koodi. Siksi otan 
tässä juttusarjassa esimerkiksi kotikis-
san.

ROTU
Kotikissan rotukoodiin on olemassa kak-
si vaihtoehtoa, HCS tai HCL. Näistä en-
simmäinen on lyhytkarvainen kotikissa 

(HouseCat Shorthair) ja toinen pitkäkar-
vainen kotikissa (HouseCat Longhair).

VÄRI
Kotikissan ”perusväreiksi” voisi sanoa 
mustan ja siitä vielä yleisemmän kuvi-
ollisen muodon ruskean, punaisen ja 
kilpikonnan. Kaikista väreistä esiintyy 
myös diluutiota eli vaalennosta. Mustan 
diluutioväri on sininen, punaisen creme 
ja kilpikonnan sinikilpikonna. Siniset kis-
sat ovat niitä, joita tavallisesti sanotaan 
harmaiksi, creme on toffeenvärinen ja si-
nikilpikonnassa on niistä kumpaakin.
Satakissa-lehden numerossa 2/2016 
perehdymme valkoisen määrään ja ku-
vioihin.

TEKSTI JA KUVAT MINNA TURU
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VALKOISEN MÄÄRÄ JA KUVIOT

Kotikissan EMS-koodi alkaa isoilla 
kirjaimilla HCS (HouseCat Shorthair, 
kotikissa lyhytkarvainen) tai HCL 
(HouseCat Longhair, kotikissa pitkä-
karvainen). Näiden kirjainten perässä 
on pieni kirjain, joka kertoo kissan vä-
rin, esim. n (musta tai ruskea), d (pu-
nainen) tai f (kilpikonna). Nämä on kä-
sitelty tarkemmin numerossa 1/2016, 
mutta osa kuvista löytyy uudelleen 
myös tämän lehden värisivulta siitä 
syystä, että viime kerralla kuvat jäivät 
mustavalkoisiksi painossa tapahtu-
neen virheen vuoksi.

Varsinaisen värin kertovan kirjaimen 
jälkeen joiltakin kissoilta löytyy nollal-
la alkava kaksinumeroinen luku, 01, 
02, 03 tai 09 (joillakin tietyillä roduilla 
myös 04 ja 05 eli mitted ja snowshoe). 
Tämä numero kertoo, että kissassa 
on valkoista ja myös valkoisen värin 
määrän turkissa. 09-kissassa val-
koista on vähiten, läikkä siellä tääl-
lä tai ehkä vain muutama valkoinen 
varvas. 03 tarkoittaa, että noin puo-
let koko kissasta on valkoista (bico-
lour). 02 (harlekiini) ja 01 (van) ovat 
pääasiassa valkoisia ja tummempi 
väri esiintyy turkissa läikkinä. Näiden 

kahden raja on jos-
kus häilyvä, mut-
ta periaatteessa 
01-kissalla saa olla 
väriä vain hännäs-
sä ja päässä ja sen 
lisäksi 1-2 pieneh-
köä läiskää muual-
la vartalossa, kun 
taas 02-kissan tur-
kissa saattaa olla 
isojakin värialueita.

Kuvio merkitään 
EMS-koodiin kak-
kosella alkavalla 
kaksinumeroisel-
la luvulla (21-25). 
Numeroa 21 (mää-
rittelemätön tabby-
kuvio) käytetään 

KOTIKISSAN EMS-KOODI

Punatabby harlekiini ja kilpikonnatabby bicolour
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02- ja 01-kissoilla, joiden väriläiskistä 
ei pystytä oikeaa kuviota varmaksi 
arvioimaan. 22 on klassinen tabby, 
jonka selkein tunnusmerkki on kyljis-
sä näkyvä pyöreä kuvio, ”häränsilmä”. 
Numero 23 on tiikeri eli kissan turkki 
on raidallinen. Tiikeriä yleisempi on 
täplikäs, jonka kuvionumero on 24. 
Täplikäskin näyttää usein hyvin sa-
manlaiselta kuin tiikeri, mutta raidat 
katkeilevat selkeästi ”täpliksi”. Joskus 
nämä kaksi saattavat olla niin lähellä 
toisiaan, että kokenut kasvattajakin 
tuskailee, kummaksi pennun rekis-
teröisi. Joskus pentu voi olla selkeä 
tiikeri ja raidat alkavat katkeilla vasta 
kissan aikuistuessa. On myös näytte-
lyissä käyviä kissoja, jotka ovat joka 
toisen arvostelevan tuomarin mukaan 
tiikereitä ja joka toisen täplikkäitä...

Viimeinen kuvionumero 25 on melko 
harvinainen ticked tabby, jossa kis-
san turkkiin ei muodostu raitoja, vaan 
jokainen yksittäinen karva on raidalli-
nen.

TEKSTI JA KUVAT MINNA TURU

Ruskeatabby van

Kilpikonnatabby bicolour ja sinikilpikonnatabby

Ruskeatäplikäs
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VENEKISSAN ELÄMÄÄ

SatuMainen BittiNikkari 'Räsänen' (maine coon) on varustautunut 
asianmukaisesti seikkailuihin merellä.
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Perheessämme on ollut sama vene 
jo 18 vuotta. Vietämme sillä 4-6 vii-
kon kesäloman sekä kaikki viikonloput 
toukokuun alusta lokakuun loppuun. 
Vene on toinen kotimme, kuin ahke-
rasti käytetty kesämökki, joten on ollut 
alusta alkaen selvää, että mukana ve-
neellä kulkevat myös lemmikkimme. 
Meillä on ollut veneellä mukana vuo-
sien mittaan kolme koiraa, kaksi par-
tacollieta ja yksi saksanpaimenkoira.  

Kun niistä viimeisestäkin aika jätti, 
olimme ilman lemmikkiä surulliset 
kaksi vuotta. Uutta koiraa emme ole 
toistaiseksi halunneet, mutta ajatus 
kissasta kypsyi mielessäni, koska 
olen sellaisen kanssa kasvanut lap-
suudenkodissani. Olin ollut hankki-

massa kissaa jo ensimmäisen koirani 
seuraksi 25 vuotta sitten ja jo silloin oli 
rotuvalintani selvä. Tuolloin ajatus jäi 
idean asteelle, mutta nyt kun lapset 
saivat ylipuhuttua isänsäkin kissano-
mistajaksi, oli aika katsella taas tutun 
rotuyhdistyksen sivuja. Hämmästyk-
seni oli suuri, koska Maine coonista 
oli tällä välin tullut Suomen toiseksi 
suosituin kissarotu. Mutta helppo us-
koa, että näin oli käynyt, koska on-
han rotumme kaunein mahdollinen ja 
luonteeltaan niin tavattoman kiltti ja 
moneen sopeutuva. 

Olin vuosien mittaan nähnyt paljonkin 
kissoja veneissä. Osa istui ulkona ve-
neen kannella, osa remmissä kiinni, 
osa vapaana. Osaa ei näkynyt ulko-
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salla, mutta välillä ikkunoissa tai ne 
vilahtelivat omistajiensa puheissa lai-
turilla. Olen jokaista tapaamaani ve-
neilevää kissanomistajaa haastatellut, 
joten tiesin jo etukäteen, että kissa ve-
neessä on yhtä toimiva konsepti kuin 
koirakin. Merelle sopeutuu parhaiten 
itsevarma ja erilaisista tilanteista no-
peasti palautuva yksilö, kissa jopa 
paremmin kuin koira, koska se pystyy 
kiipeilemään ja kulkemaan veneessä 
taitavammin kuin liikkeiltään kömpelö 
koira. 

Räsänen (SatuMainen BittiNikkari) 
tuli meille koulujen syysloman aikaan 
ja veneilykauden jo päätyttyä, joten 
sen tulikaste koitti vasta seuraavalla 
kaudella. Valmistauduimme kuitenkin 
asiaan jo talven aikana. Pelastusliivit 
- Baltic Maja, koko L, Velhonpesäs-
tä, varta vasten kissalle tehty mal-
li - hankittiin hyvissä ajoin ja kissaa 
toteutettiin automatkailuun, erilaisiin 
ääniin ja vieraisiin ympäristöihin sekä 
uusiin ihmisiin. Ihan normaalia eläi-
men sosiaalistamista siis. Kävimme 
myös kissanäyttelyissä sen kanssa - 
tietysti ensisijaisesti siksi, että se on 
jo itsessään kivaa - mutta myös siksi, 
että näyttelyiden hälinä, vieraat pai-
kat ja oudot tilanteet ovat erinomaista 
harjoitusta myös laivakissan elämään. 
Kotonamme hälinää ei tarvitse impro-
visoida, se syntyy ihan luonnostaan 
lasten takia. Kaikki harjoittelu tapahtui 
kissan ehdoilla ja niin, että sille jäi siitä 
hyvä jälkimaku ja mukava muisto.

Räsänen osoittautui talven aikana 
lujahermoiseksi ja satunnaisista säi-
kähtymisistä nopeasti palautuvaksi. 
Myös sen hitaus ja harkitsevuus, mut-

ta loputon uteliaisuus ovat erinomaisia 
merimiehen ominaisuuksia. 

Pelastusliivit olivat kuitenkin ensim-
mäinen haaste. Ensimmäiset kolme 
käyttökertaa Räsänen menetti liikun-
takykynsä. Se kaatui suorilta jaloiltaan 
kyljelleen ja jäi lattialle makaamaan 
protestiksi kamalasta rääkkäysvä-
lineestä, jollaista ei kissalle kuulu 
pukea. Mutta mitäpä ei kissa tekisi 
herkullisen kaniinipateen eteen. Inhot-
tavasti parin tassunmitan päähän tar-
jolle laitettuna. Tai päästäkseen kau-
an kaivatulle pihalenkille. Pelastusliivit 
unohtuivat kummasti, kun vain riittävä 
motivaatio liikkumiseen löytyi. 

Seuraava protestivaihe piti sisällään 
vaivalloista taaperokävelyä, sitä seu-
raava ylipääsemätöntä hyppykyvyttö-
myyttä. Kävely sujui, mutta eihän liivit 
päällä nyt vaan voi loikkia. Mutta jos-
sain vaiheessa Räsänen unohti yhden 
miehen protestinsa ja  liivit sujahtivat 
osaksi sen elämisen sietämätöntä ke-
veyttä. Kesälomalla tuntui jopa, että 
kun kissan näki iltaisin nukkumaan 
mennessä ilman liivejä, se oli kuin 
Aku Ankka ilman nuttuaan - alasti siis. 

Liivien pitäminen monta tuntia päiväs-
sä edellyttää huolellista turkinhoitoa, 
koska liivit kiertävät pitkän karvan 
kainaloissa ja mahan alla helposti ta-
kuiksi. Tämä ilmiö on tuttu partacolli-
en omistajalle, joten Räsäsen turkkia 
harjataan strategisista paikoista ihan 
vanhasta muistista ennaltaehkäisyn 
nimissä. Myös Räsänen itse käynnis-
tää puolen tunnin kirjopesun joka ker-
ta liiveistä päästyään. Pitäähän kissan 
saada itsensä puhtaaksi moisen koet-
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telemuksen jälkeen. Mutta koska se 
nykyisin yhdistää liivit pelkkään posi-
tiiviseen eli pääsyyn kannelle aamulla, 
se tuo itsensä kiireen vilkkaa paikalle, 
asettautuu oikeaan asentoon ja antaa 
pukea liivit päälleen vailla poikkipuo-
lista sanaa. Riemuvoitto!

Vene on kissan näkökulmasta mu-
kavan kompakti tila, joka on täynnä 
erilaisia mutkia, korokkeita, kulmia ja 
koloja, jotka pitää valloittaa. Perhe on 
koko ajan lähietäisyydellä  seuratta-
vissa ja tuttu laatikkokin löytyy ihmis-
ten vessasta, aivan kuten kotonakin. 
Totutteleminen vene-elämään eteni 
Räsäsen ehdoilla eli se sai vapaasti 
itse valita, mitä teki ja mihin uskaltau-
tui missäkin vaiheessa. 

Räsäsen ensimmäinen lomaviikko ku-
lui sisätiloissa. Vaikka pidimme kaikki 
ovet ja ikkunat auki, se ei tullut oviau-
kosta kuin korkeintaan haistelemaan. 
Sisällä se oli kuin kotonaan, mutta 
ulos kannelle se ei uskaltautunut. 
Tuuli, lokit ja ohikiitävät perämootto-
rit epäilyttivät sitä erityisesti. Kunnes 
toisella lomaviikolla se puikahti yhtäk-
kiä omasta aloitteestaan ulos ja otti 
veneen kansitilat kerros kerrokselta 
haistelemalla haltuun. Katolle ja pur-
jepussiin hypättiin toisen viikon kol-
mantena iltana. Veneen hytin katosta 
tulikin sen lempipaikka, johon se nyt 
loikkaa aina satamasta lähdettäes-
sä väheksymään satamaan jääviä. 
Se makaa katolla ylvään näköisenä 
ja muista veneistä kuuluu "katsokaa 
äkkiä, tuolla on kissa, no ton veneen 
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katolla" -huutoja.

Satamaelämässä olikin paljon mie-
lenkiintoista vahdittavaa, mikä olisi 
sisällä luuratessa livahtanut ohitse. 
Naapuriveneiden koirat, laituria pitkin 
kävelevät ihmiset ja ne perämootto-
rit. Kärpäset, ampiaiset ja sitten taas 
ne koirat. Aika monta tuijotuskilpailua 
Räsky voittikin, naapuriveneen kan-
nella katseensa pois kääntävät koirat 
nöyrtyivät henkisen ylivoiman edessä. 
Tavattoman moni koira myös kulki ve-
neemme ohi autuaasti huomaamatta 
tiukkaa pöllömäistä katsetta kartta-
pöydältä. Toisinpäin ei milloinkaan. 

Räsänen keksi myös, että veneen 
etuhytin makuutilojen kattoluukusta 
pääsee hyppäämällä ulos kannelle. 



28

Takaisin sisälle voi palata ohjaamon 
ovesta. Kattoluukusta voi myös pudot-
tautua sisälle ja tulla taas ulos oves-
ta. Tätä kissan kiertokulkua se sitten 
esittelikin yhtenä päivänä kymmeniä 
rundeja, itsetyytyväisyyttä puhkuen. 

Kolmannella lomaviikolla Räsänen 
olikin sitten valitettavasti kerännyt 
riittävästi itsevarmuutta lähteäkseen 
kartsalle. Se roikkui veneen keulassa 
pukspröötissä aina ulos päästyään ja 
loikkasi sieltä laiturille heti, kun silmä 
vältti. Otimme siis vahtivuorot ja pa-
lauttelimme kissaa veneeseen kaik-
ki vuorollamme. Jos koira vaatii sata 
toistoa jonkin asian oppiakseen, kis-
salle määrä on tuhatkertainen. Eikä 
käskyn pitävyydestä voi siltikään olla 
täysin varma, mutta eipä toisaalta koi-
rallakaan. Siksi voin todeta, että jää 
nähtäväksi, oppiiko Räsänen pysy-
mään reviirillään eli veneessä myös 
satamassa. Todennäköisesti ei. Mutta 
onneksi se on sen verran hidasliikkei-
nen ja sen kaikki aikeet näkyvät sen 
elekielestä jo minuutteja ennen toi-
mintaa, että väliin ehtii aina, kunhan 
pitää silmänsä auki. 

No, toisaalta se keksi myös melko 
pian, että jos ryntää niin lujaa kuin 
vain pystyy veneen perästä keulaan 
ja hyppää sieltä saman tien salto-
mortalen laiturille, kukaan ihmisistä ei 
välttämättä ehdi reagoimaan. Vartoos 
vähän -Räsäseltä ei nimittäin moista 
vikkelyyttä osaa odottaa. Mutta jos 
heti laiturille landattuaan kivettyy kis-
sapatsaaksi, kiinni jää äkkiä. Liivin 
kahvasta vaan kiinni ja kissa takaisin 
alukseen harmistuneen ilmeen kera.

Matkan aikana Räsänen sen sijaan 
pysyy hyvin kyydissä. Vesi element-
tinä kiinnostaa, mutta pelottaa sen 
verran, että itsemurhahyppyjä ei ole 
nähty. Lapsuudenkotini kissa hyppäsi 
soutuveneestä veteen ensimmäisellä 
kerralla kyydissä ollessaan. Ei kos-
kaan sen jälkeen, koska se opetus 
meni kerralla perille. Sen kokemuksen 
jälkeen tiedän, että vetten päällä kä-
velevät kissatkin. Räsänen vaikuttaa 
maatiaisserkkuaan valistuneemmalta, 
koska sen ilmeestä päätellen se on jo 
aikaa sitten ymmärtänyt ympärillä ole-
van vihreän massan olevan vettä, ei 
maata. Ja Räsänen ei veteen mene, 
ei ainakaan vapaaehtoisesti. Mutta 
veneen kylkiin loiskivia pärskeitä ja 
aaltoja on sen mielestä ihanaa katsel-
la. Jos jokin pelottaisi, sisälle pääsee 
koska tahansa. 

Vaihtoehtoisesti voi piiloutua etukan-
nella kumollaan olevan kumiveneen 
alle. Ja ei, se ei mene rikki kissan 
kynsistä, sitä ovat meiltä kysyneet 
kaikki kissan kumiveneessä nähneet. 
Räsänen kävi jo juhannuksena ensim-
mäisellä kumivenelenkillään ja sekin 
sujui ongelmitta. Vähän oli silmät ym-
myrkäisinä, mutta toimintakyky säilyi. 
Isoon veneeseen loikattiin takaisin 
kuin turvasatamaan. Ja turistit vierei-
sestä vuokrakaljaasista videoivat Rä-
säsen kumiveneretken.

Seuraavilla kumiveneretkillä se sen 
sijaan sitten jo putosi mereen. Molem-
milla kerroilla. Ja molemmissa tapauk-
sissa syynä oli epäonnistunut hyppy 
turvaan. Jos yrittää hypätä kumive-
neestä isoon alukseen, kannattaa las-
kea kulmat ja ponnistusvoima oikein, 
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muuten päätyy mereen, sen Räsänen 
tietää nyt. Me sen sijaan tiedämme, 
että se on oikein ponteva ja määrätie-
toinen uimari. Sekä suureksi vaaraksi 
pelastajilleen. Kynsiä nimittäin tulee 
vastaan kiltiltäkin kissalta, jos lähelle 
menee. Molemmilla kerroilla saim-
me sen ylös pelastusliivien kahvasta, 
mutta toisella kerralla käytimme en-
simmäisestä kerrasta viisastuneena 
keksiä eli pitkää keppiä, jonka pääs-
sä on koukku. Laiturille pelastuttuaan 
Räsänen muuttuu taas omaksi, kiltiksi 
itsekseen, mutta meressä uidessaan 
se on peto lähimmäiselleen. 

Räsänen ei ole veneessä remmissä 
monestakin syystä. Ensinnäkin sik-
si, että se pysyy pienellä vaivalla ve-
neessä ilmankin sitä. Erittäin tärkeätä 
on myös, että se pystyy itse päättä-
mään liikkumisestaan ja pääsee sisäl-
le turvaan niin halutessaan. Remmi 
olisi turvallisuusriski paitsi Räsäselle, 
myös muulle miehistölle. Siihen kom-
pastuisi, se olisi nopeissa tilanteissa, 
kuten rantautuessa tiellä ja Räsänen 
saisi sen avulla pelastusliivit päältään 
helpommin. Kokemuksesta tiedämme 
nyt senkin, että kissa putoaa mereen 
kesken liidon, jos remmin pituus ei rii-
täkään hyppyyn. Kumiveneessäkin on 
siis syytä olla ilman remmiä.

Eläimen putoaminen veneestä ilman 
liivejä on todella vaarallista, koska 
nostaminen merestä ei onnistu ilman 
kahvaa. Liivien värin avulla eläimen 
myös ylipäätään näkee pahassa aal-
lokossa. Eläimen pelastusliivit eivät 
suojaa eläintä hukkumiselta, koska ne 
eivät kannattele sen päätä tai käännä 
eläintä, mutta ne siis mahdollistavat 

sen pelastamisen merestä.

Päivä veneellä kuluu tyypillisesti si-
ten, että matkaamme viisi-kuusi tuntia 
putkeen joko moottorilla tai purjeilla ja 
sitten jäämme satamaan tai luonnon-
satamaan yöksi. Räsänen on oppinut 
nauttimaan veneilyn molemmista olo-
muodoista. Se ei tule merisairaaksi, 
eikä erityisemmin välitä aalloista tai 
veneen keinumisesta, mutta kovassa 
aallokossa putoilevat tavarat saavat 
sen kyllä katoamaan takahyttiin, jos-
ta se sitten katsoo minua syyttävästi. 
Tänne olet minut tuonut, keskelle ta-
varoiden hyrskyn myrskyä. 

Aallot ovat pahimpia silloin kun ne 
pääsevät yllättämään. Sellaista ta-
pahtuu tyynellä kelillä, kun iso moot-
torivene tai ruotsinlaiva ajaa ohi ja 
tekee hetkelliset korkeat aallot. Silloin 
olemme perinteisesti huutaneet aal-
toa, jotta lapset ja eläimet osaavat 
ottaa tukea jostakin, hakea parempaa 
asentoa ja varautua. Räsänen on op-
pinut varoitushuudon merkityksen ja 
se kavahtaa pystyyn tai häviää sisälle 
taikka kumiveneen alle.

Ehdottomasti mukavinta sen kanssa 
on olla redillä eli ankkurissa sataman 
edustalla tai luonnonsatamassa, kos-
ka silloin Räsänen saa olla vapaasti 
ulkona tai sisällä, kaikki ovet ja kat-
toluukut pidetään auki. Kannelta tai 
veneen katolta on sen mielestä aivan 
mahtavaa seurata lintuja, sataman 
hyörinää, vedessä polskivia kaloja ja 
oikeastaan mitä tahansa. Räsänen 
on silloin töissä, kaikki aistit valppaina 
kuin metsällä, eikä lötköstä seurakis-
sasta näy jälkeäkään.



Koska kesäloman aikana olemme lä-
hinnä saaristossa, Saaristomerellä 
ja Ahvenanmerellä, ruokakauppoja 
ei ole ihan joka oksalla. Ja kun niitä 
on, niissä ei ole ihan Stockmannin 
valikoimia. Eläinkauppoja reittimme 
varrella on lähinnä Uudessakaupun-
gissa, Maarianhaminassa ja Naan-
talissa, eikä niistäkään välttämättä 
löydy käyttämiämme merkkejä, joten 
kissanruokaa oli syytä punkrata ker-
ralla riittävästi koko reissun ajaksi jo 
kotisatamassa. Niinpä ostin Power of 
Naturen kuivamuonaa kaksi kolmen 
kilon säkkiä ja erilaisia märkäruokia 
rapiat 150 purkkia. Kissanlaatikon 
puupellettiä varasin mukaan kolme 
säkkiä. Puupelletti toimi veneessä 
yhtä hyvin kuin kotonakin, vaikka pel-
käsin, että se keräisi sitä kosteutta, 
jota veneessä on aina moninkertainen 
määrä kotiin verrattuna.

Veneessä perhe on pienessä tilassa 

koko ajan yhdessä. Räsäsen läheisyy-
den kaipuu on vain lisääntynyt kesälo-
man aikana. Räsänen seurasi minua 
jo kotona joka paikkaan, mutta vasta 
veneellä huomasimme sen myös it-
kevän perääni, kun lähden sauna- tai 
kauppareissulle. 

Kun menemme uimarannalle tai kau-
pungille ulos syömään, Räsänen jää 
odottamaan muuta perhettä. Puuve-
neessä on veden rajassa aina viileätä 
ja eläin osaa hakeutua otollisimpaan 
paikkaan helteelläkin. Kun lähestym-
me venettä oltuamme poissa, tuttu 
viiksiniekka ilmestyy jostakin veneen 
uumenista ohjaamoon vastaanotta-
maan perhettä hyvin iloisena. 

Mukava, että tulitte kotiin, täällä on jo 
kovasti odoteltu.

TEKSTI JA KUVAT LAURA VILKKONEN



31

CH FI*Apachiris Elendil "Lendi" (SIB ny 24)
valmistui Championiksi Jämsässä 16.7.2016.

Omistaja: Pia Vainionpää
Kasvattaja: Sari Turunen
Kuva: Antti-Jussi Vainionpää

Valmistuneet

FI* Tunturikissan Saga (SIB n 09 
24) valmistui Championiksi Sasta-
malassa 3.9.2016.

Rotu: Siperiankissa
Omistaja: Piia Anolin-Niemi
Kasvattaja: Marjo Lamsijärvi
Kuva: Tessa.lv

Voit lähettää valmistuneen kissasi 
kuvan sekä tiedot (kissan virallinen 

nimi, EMS-koodi, uusi titteli, 
valmistumisnäyttelyn paikka ja aika, 

omistaja, kasvattaja sekä valokuvaaja) 
osoitteeseen: satakissa.lehti@gmail.com

IC Debals Jonatan (NFO n 09 24) 
valmistui Riikassa 28.11.2015.

Omistaja: Tuula Setälä
Kasvattaja: Anna-Maija Puro
Kuva: Tessa
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FI*ArcticWilds Goofy (SIB ds 09 
24) valmistui Grand Internatio-
nal Championiksi Jyväskylässä 
12.3.2016.

Omistaja: Piia Anolin-Niemi
Kasvattaja: Minna ja Arto Turu
Kuva: Tessa

Onnittelut valmistuneille!
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Kotisivujen uusi webmaster on Sari 
Niemi. Yhdistys kiittää kaikkia kiin-
nostuneita yhteydenotoista ja toi-
vottaa valituksi tulleen tervetulleeksi 
mukaan.

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

Porin Kaupunki on vuokrannut Sa-
takissalle hulppeankokoisen va-
rastotilan Lattomeren koululta. Nyt 
saadaan kaikki yhdistyksen tavarat 
samaan paikkaan ja näyttelyhäkit-
kin kuiviin sisätiloihin.

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

Muutokset lehden toimituksessa 
ovat viivyttäneet lehden ilmestymis-
tä. Toivottavasti vihdoin valmiiksi 
saatu lehti kuitenkin palkitsee odo-
tuksenne. Kiitämme ymmärrykses-
tänne.

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

Satakissa ry:n sääntömääräisessä 
syyskokouksessa 31.8.2016 va-
littiin vuodelle 2017 uusi hallitus. 
Satakissa ry:n uudeksi puheenjoh-
tajaksi valittiin Tuija Wallenius. Hal-
litukseen valittiin Piia Anolin-Niemi, 
Emilia Hakanen, Sari Niemi, Pia 
Vainionpää, Elina Peltonen ja Ama-
lia Pöllänen.

Vuoden 2016 hallituksesta jatkaa 
Marjo Klankki. Emilia Hakanen ja-
Kati Seppä. Puheenjohtaja toimii 
Tuija Wallenius sekä sihteerinä toi-
mii Piia Anolin-Niemi. Satakissan 
ylimääräisessä jäsenkokouksessa 
29.9.2016 annettiin vuoden 2017 
valitulle hallitukselle valtuudet aloit-
taa toiminta heti 1.10.2016 alkaen 
------------------------------------------

Genetiikan syventävä kurssi joudut-
tiin perumaan liian pienen osallistu-
jamäärän vuoksi.

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

Hei Satakissan jäsenet
nyt kysymme teidän mielipidet-
tänne, mitä toimintaa haluaisitte 
lisää Satakissassa järjestettävän? 
Haluaisitteko esimerkiksi mennä 
teatteriin,järjestettäisiinkö enem-
män jäseniltoja tai vaikkapa eväs-
retkelle. Laittakaa vaan rohkeasti 
ehdotuksia sähköpostiin:
satakissa.ilmo@gmail.com

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

Jäsenedut 2016

Vet4cat
Jokipohjantie 18, Tampere
-10% laskun toimenpide-  sekä
röntgen- ja ultraääniosuudesta

Muista pitää jäsenkortti aina mukana
asioidessasi jäsenetuyrityksissämme.

Satakissa lehdelle etsitään päätoi-
mittajaa ja myös taittajaa. Osoit-
teesta satakissa.sihteeri@gmail.
com voi kysellä lisätietoja ja laittaa 
esittelyn itsestäsi. Jäsenet voivat 
lähettää myös vinkkejä millaisista 
aiheista olisi mukava lehdestä lu-
kea.  Lehdessä voidaan julkaista 
jäsenten kirjoittamia juttuja, käytän-
nön tietoa antavia tai muuten vaan 
hauskoja. Kuvia voi myös lähettää 
lehden kuvituskuviksi. Nyt kaivat-
taisiin Jouluinen kansikuva vuoden 
viimeiseen nro. 4 lehteen. Dead line 
seuraavaan lehteen pe.11.11

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

Jäsenillä on nyt mahdollisuus lait-
taa vuoden viimeiseen Satakissa 
lehteen joulutervedyksiä. Ilmoituk-
sen koko on 1/4-osa sivua ja hinta 
7,50€. Lähetä aineisto osoitteeseen 
satakissa.lehti@gmail.com ja mak-
su Satakissa ry:n tilille
FI 28 5700 8120 3340 03 käyttäen 
viitettä 3191.

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

Arpajaispalkintoja voi toimittaa kai-
kille hallituksen jäsenille, niistä on 
tarvetta koko vuoden. Arpajaisista 
esim. esittelynäyttelyissä saamme 
rahaa toimintaamme. Kaikki uusi 
tavara sopii arpavoitoksi ja välillä 
yhdistelemme pienempiä voitoik-
si tarvkoitettuja tavaroita hiukan 
isommiksi yllätyksiksi eli otamme 
vastaan mielellämme teille jäsenille 
tarpeettomat tavarat.

2016 ensimmäisessä Satakissa-
lehdessä julkaistu musta-valkokuvin 
havainnollistettu kirjoitus "Mikä on 
EMS-koodi?", on nyt julkaistu täs-
sä numerossa uudelleen värillisenä 
(s.17).
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Satakissan perinteisiä grillijuhlia vie-
tettiin Leineperissä kauniissa kesä-
säässä. Mukana menossa oli paljon 
iloisia ihmisiä, pääosin naisia mutta 
oli joukkoon yksi rohkea suomalainen 
mieskin uskaltautunut!

Satakissa tarjosi grillimakkarat, sa-
laatin ja juotavat. Lisäksi jokainen 

paikallaolija toi mukanaan herkkuja, 
niin suolasia kuin makeitakin. Ruoka-
öydän antimet olivat mitä maukkaim-
mat, jopa tulisia ruokalajeja oli saatu 
mukaan.

Kevyen alkunapostelun jälkeen oli 
saunan vuoro. Rohkeimmat kävivät 
uimassa Kullaanjoessa, jossa vesi oli 

GRILLIJUHLAT
       LEINEPERISSÄ

Satakissan
9.7.2016

Nam, herkullista mansikkakakkua.
Leineperin kyläyhdistyksen
rantassauna



36

lämpöistä. Toiset kävivät pi-
kaisesti kastautumassa, mutta 
muutamat vesipedot viihtyivät 
vedessä pitempäänkin. Välillä 
tietenkin piti käydä lämmitte-
lemässä saunan löylyissä ja 
sitten taasen pulahdus jokeen.

Sunomisen ja uimisen jäl-
keen ruoka maittoi. Grillattiin 
makkaraa, ananasta, pihvito-
maattia ja muuta herkullista 
syötävää. Vieläkin herahtaa 
vesikielelle, kun ajattelee il-
lan antimia. Jäkiruuaksi oli it-
setehty mansikkakakku, sekä 
paljon karkkia ja suklaata.

Puhetta riitti kaikista aihepii-
reistä, mutta suosituin aihe oli 
varmasti kissat ja niihin liittyvät 
aiheet ja tarinat. Noh, oltiinhan 
kissayhdistyksen grillijuhlissa. 
Meillä kaikilla oli hauskaa ja 
välillä naurettiin maha kippu-
rassa milloin kenenkin jutulle 
tai tempaukselle.
Kiitos vielä kerran Satakissal-
le, kun järjestitte meille jäse-
nille mukavan ja yhteishenkeä 
kohottavan tapahtuman! Pihal-
la olevat lampaat karitsoineen 
osallistuivat välillä keskuste-
luun määkimällä äänekkäästi.

P.S. Kaikki joukolla mukaan 
Halloweenia juhlistamaan 
29.10.2016 klo 19.00 Hotelli 
Amadoon!

TEKSTI  PIA VAINIONPÄÄ
KUVAT  ELINA PELTONEN
               TAIJA SALO

Määki haluan mukaan juhlimaan!

Kullaanjoki iltahämärässä.
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Lemmikkieläimen pantaan kiinnitettävä 
paikannin on kätevä, jos omistajaa huo-
lestuttaa missä vapaasti ulkoileva kissa 
liikkuu tai kissa on pitkään poissa kotoa. 
 
 
Laitetta seurataan älypuhelimen avulla. 
Paikannin lähettää puhelimeen signaale-
ja aina toiminnassa ollessaan. Paikanti-

men avulla pystyy helposti tarkistamaan, 
missä kissa on liikkunut viimeisen 24 tun-
nin aikana. Laitteen avulla voi jopa halu-
tessaan seurata kissan tekemiä askelia. 
 
Laite toimii ladattavalla akulla. Yhdel-
lä latauksella käyttöaika on 2-4päivää. 
Paikannin on helppokäyttöinen, nappia 
painamalla sen saa kytketty päälle ja 

PAIKANNIN
Seuraa lemmikin sijaintia

Laikku kantaa paikanninta todella hyvin, se on kissalle huomaamaton. 
Vaikka se näyttää isolta, painoa on vain 30grammaa.
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pois. Laitteessa on lisäominaisuu-
tena valo, mikä lisää kissan turval-
lisuutta ja näkyvyyttä pimeässä. 

Paikantimeen pystyy asettamaan 
”turva-alueen”, miltä kissan ei olisi 
hyvä poistua. Mikäli kissa poistuu 
määritetyltä turva-alueelta, paikannin 
ilmoittaa siitä omistajan puhelimeen. 
 
Katsoin aikoinaan ohjelman, mis-
sä kerrottiin paikantimesta ja kisso-
jen reviireistä. Ohjelmassa kävi ilmi, 
että suurin osa kissoista ei mene 
500m kauemmas kotoaan. Niinpä 
halusin selvittää asian ja löysinkin 
helppokäyttöisen paikantimen. Halu-
sin kokeilla sitä turvalliseksi havait-
semassani paikassa. Paikantimen 
kokeilu aikana kävi ilmi, ettei kis-
samme tosiaan poistunut tuota mai-
nittua 500m pidemmälle kodistaan.  

Paikannin on ollut meillä käytössä 
noin 1,5 vuotta. Tuona aikana pai-
kannin on irronnut muutamasti kissan 
kaulasta pannan mukana, mutta laite 
on löytynyt helposti paikannusominai-
suuden ansiosta.
 
Käyttämäämme Tractive® -paikan-
timeen on olemassa oma sovellus, 
minkä voi ladata sovelluskaupasta. 
Kyseinen paikannin toimii tosi hyvin 
samoilla alueilla kuin navigaattoritkin. 
 
Paikantimeen  kuuluu edullinen da-
tasiirtomaksu. Maksut ovat valmista-
jakohtaisia.  Tractive®lla datasiirto-
maksu on 3,75€ - 7,49 € /kk riippuen 
sovelluksen tasosta ja ladatusta käyt-
töajasta. Tractivella on omat nettisi-
vut, josta laitteen voi tilata ( www.trac-

tive.com ). Paikantimia myyvät myös monet 
lemmikkitarvikeliikkeet ja –verkkokaupat.

TEKSTI JA KUVAT TAIJA SALO

HUOM!

Satakissa haluaa muistuttaa, että 
paikantimesta huolimatta turvallisin tapa 
ulkoilla on joko verkoitettu ulkotarha tai 

valjaat.



39

Mieto ja puhdas maku

#nutrolinlife



Lähettäjä:
Satakissa
Marjo Klankki
Kulmalantie 4
28130 Pori

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!


