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Pääkirjoitus
lämme haasteellisia aikoja. Valtioiden päämiehet 
miettivät koronakriisin keskellä laittaako talous vai 
kansalaisten terveys tärkeysjärjestyksessä ensim-
mäiseksi. Samaa pohtivat omalta osaltaan myös 
kissayhdistysten hallitukset ympäri Suomen: Yhdis-
tyksien pitäisi tarjota toimintaa jäsenilleen, mutta 
onko meillä oikeus pelkän harrastuksen vuoksi 

rasittaa terveydenhuoltoa ja yhteiskunnan tukipilareita: lääkäreitä ja sai-
raanhoitajia. Heillä on velvollisuus mennä töihin ja he altistavat itsensä 
tartunnalle joka työpäivä. Jokainen järjestetty vapaa-ajan tapahtuma 
on riski saada aikaiseksi isoja tautiryppäitä. Koronan vuoksi yhdistyksillä 
ei tänä vuonna juuri ole ollut tapahtumia. Jäsenistömme on ymmärtänyt 
tämän tilanteen hienosti ja olemme pääasiassa saaneet ymmärtävää ja 
positiivista palautetta.

Kesäkuun lopussa meillä oli hallituksen täydentämistä varten ylimää-
räinen jäsenkokous. Kokouksessa saimme vahvistusta neljästä uudesta 
upeasta hallituslaisesta, joiden kanssa työskentely on tehokasta ja tuot-
tavaa. Raia ja Sanna ovat kumpikin kokeneita Satakissalaisia jo pitkältä 
ajalta ja heille kummallekin hallitustyöskentely on tuttua ja luonnollista 
puuhaa. Yhdistykselle on iso etu saada vuosien kokemuksen mukana 
tuomaa tietotaitoa vahvistamaan toimintaa. Tässä maailmassa en usko 
olevan ketään muuta ihmistä, joka ajattelee niin paljon yhdistyksen etua 
kuin Raia tekee – onhan yhdistys hänen luomansa. Moni ei varmasti tie-
dä, että Raia on yksi Satakissan perustajajäsenistä. Oli siis enemmän kuin 
kunnia saada hänet hallitukseen kanssamme. Silja ja Christina ovat olleet 
toiminnassamme aktiivisesti mukana jo usean vuoden, niin näyttelyissä 
kuin lehden teossakin. Siinä on varsinainen tehokaksikko, jotka potkivat 
meihin vanhempiin tehokkaasti vauhtia.

Silja ja Raia ovat tehneet kovan työn ja uudistaneet täysin kotisivumme. 
Asiasta on puhuttu monta vuotta, mutta nämä naiset oikeasti saivat sen 
aikaiseksi. Iso kiitos heille! Sivulle otamme mielellämme kuvia, kasvatta-
ja- ja pentutietoja sekä muuta oheismateriaalia. Sivuilta löytyvät aiem-
man tavan mukaan myös yhdistyksen julkiset pöytäkirjat. Ne, jotka sieltä 
mahdollisesti puuttuvat, tullaan lisäämään mahdollisimman pian. Nämä 
asiakirjat ovat hyvä lähde Satakissan historiaan ja yhdistyksen toimintaan 
kunakin vuonna.

Olen seurannut viime aikoina toisen suomalaisen kissayhdistyksen hal-
lituksen hajoamista. Heidän jäsenensä vaativat selvitystä, mistä mittava 
eroaalto johtui. Tämä oli jäsenien kannalta aivan ymmärrettävää. Halli-
tuksella ei kuitenkaan ollut mitään mahdollisuutta näihin kysymyksiin 
vastata. Tunsin syvää sympatiaa kyseisiä hallituslaisia kohtaan – olenhan 
itse juuri joutunut elämään saman tilanteen läpi. Ottamatta kantaa ke-
nenkään henkilön eroon, yleisesti ottaen eroavilla ihmisillä on jäljelle jää-
viin verrattuna helppoa. He voivat jättää kaiken taakseen ja omasta puo-
lestaan sanoa eronsa syyksi aivan mitä vain, on se sitten totta tai tarua. 
Tilanne on ongelmallinen istuvien hallituslaisten kannalta, koska heillä ei 
ole oikeutta kertoa ihmisten erojen taustoja. Suomessa yksityisyyden suoja 
ja -oikeus ovat niin vahvat, että tällaisen asian julkistamiseen yhdistyksellä 
ei ole mitään mahdollisuuksia. Kyse ei ole siitä, että hallitus haluaisi salata 
asioita, vaan Suomessa lait ja säädökset yksiselitteisesti estävät tuomasta 
näitä asioita julki. 

Jäsenien olisikin hyvä käydä yhdistyksen kokouksissa. Niissä on nähtä-
villä yhdistyksen asiakirjoja ja kirjanpito. Itse suosittelen lämpimästi käy-
mään kokouksien materiaalit ajatuksella läpi, niistä voi selvitä yllättävän 
paljon todellisia asioita. Itselleni on esimerkiksi selvinnyt vasta hiljattain 
määrättyjä asioita viime vuodesta ja palan halusta käydä niitä kevätkoko-
uksessa (30.9.2020) läpi. Se on se paikka, jossa voin kysyä suoraan kyseisil-
tä ihmisiltä asioista ja ne saadaan vielä kirjattua kevätkokouksen julkiseen 

pöytäkirjaan. Tulkaa ihmeessä sankoin joukoin mukaan tutustumaan 
koko viime vuoden hallituksen toimintaan. 

Kissaliitto julkaisi eettisen ohjeen kissaihmisille. Äkkiä ajatellen tuntuu 
hassulta, miksi aikuisille ihmisille pitää tehdä erillinen ohje käyttäytymi-
sestä. Eikö hyvät käytös- ja toimintatavat pitäisi olla jo ihan lapsena opittu 
elämän perusasia. Yhdistystoiminnassa mukana oleminen on kuitenkin 
osoittanut, etteivät ne asiat olekaan niin selviä kaikille. Välillä tuntuu kuin 
eläisi keskellä saippuasarjan ja sketsiohjelman yhdistelmää: juonittelua, 
kieroilua ja selän takana puukottamista riittää joka makuun. Sosiaalinen 
media on avannut tällaisille ihmisille aivan uuden maailman. On aivan 
käsittämätöntä, millaista tekstiä ihminen voi kirjoittaa esim. Facebookiin. 
Yksityisihmisen kirjoitus kuvastaa hänen omaa mielipidettään, mutta 
toimiessaan yhdistyksissä ja liitoissa, yksityisen ihmisen ulostulo mieli-
piteineen leimaa helposti myös hänen edustamansa yhteisön. Varsinkin, 
jos sitä rooliaan kuuluttaa julkisesti tuolla turuilla ja toreilla. Korneinta 
on, jos muiden toimintaa valvovassa toimielimessä vaikuttava henkilö 
itse käyttäytyy täydellisen epäkorrektisti ja osoittaa toiminnallaan sekä 
kirjoituksillaan huonoa ja kyseenalaista arvostelukykyä. Tällaiseksi itse 
henkilökohtaisesti koen esim. sen, että henkilö julkisesti kannattaa ja tukee 
samalla alueella toimivaa kilpailevaa yhdistystä ja haluaa silti asettua eh-
dolle tämän vastapuolen – hänen mielestään ”huonomman” yhdistyksen 
- kokouksessa. Kuvitteellisesti kuin Halla-Aho asettuisi ehdolle Li Anders-
sonin rinnalle. Väkisin tulee mieleen, mikä kyseisen ihmisen perimmäinen 
tarkoitus on.

Tässä nykyajan kuvakaappauksien maailmassa kirjoitukset leviävät ku-
lovalkean tavoin ihmiseltä ihmiselle, on se kirjoitus sitten julkisesti esillä tai 
”omalla seinällä”. Aivan varmasti se kirjoituksien kohde tai yhteisö saa ne 
tekstit eteensä ennemmin tai myöhemmin. 

Röyhkeimmät julkaisevat solvaavia ja loukkaavia mielipiteitään täysin 
asiattomissa paikoissa. Tämä tietysti osoittaa kyseisten ihmisten huonon 
harkintakyvyn ja se aiheuttaa muille ihmisille hämmästystä ja vahvaa 
myötähäpeää. Pahansuovat ihmiset kuvittelevat maalittamisellaan saa-
vansa aikaan hallaa kohteelleen, vaikka todellisuudessa he tekevät itses-
tään naurunalaisen. Surullisinta on, etteivät he edes itse huomaa sitä. Ky-
seiseen ilmiöön törmäsin toisen yhdistyksen virallisella Facebook-sivulla, 
jossa hallitus tiedotti jäseniään heidän hallituksensa hajoamisesta. Siellä 
julkaisussa muutama ihminen alkoi keskustella Satakissan asioista. Nämä 
keskenään tekemisissä olevat ihmiset esittivät toisilleen kysymyksiä, joilla 
saivat asiansa esiin keskustelun yhteyteen ja kommentoimalla toistensa 
tekstejä he yrittivät vahvistaa asian merkittävyyttä. Sanoman ydin oli, 
että yksi heistä oli eronnut Satakissan hallituksesta minun vuokseni ja hän 
voi vain arvailla muiden erojen syitä; lopussa oli tietysti vinkvink-hymiö. 
Näin saatiin maalittaminen aluilleen. Seuraava heistä siihen kertomaan, 
että hän on kuullut samaa muualtakin. Sitten ristiin rastiin he tykkäsivät 
toistensa kommenteista kuin saaden vahvistusta kirjoitukselleen. Heidän 
harmikseen muut ihmiset eivät innostuneet mukaan panetteluuni. Kirjoit-
telua jatkui, kunnes siellä eräs fiksusti kommentoi, ettei Satakissan asioita 
kuulu ruotia heidän yhdistyksen sivuilla. 

Tämän kyseisen nettikirjoituksen ansiosta perehdyin taas Satakissan 
historiaan lueskellen vuosien takaisia pöytäkirjoja. On välillä hyvä muis-
tuttaa itselleen, mitä matkan varrella on oikeasti tapahtunut. Olen osal-
listunut ensimmäistä kertaa Satakissan kokoukseen 19.2.2017 ja tullut 
valituksi silloin hallitukseen. Kun tuossa vaiheessa vuotta valittiin jo uusia 
jäseniä, se tarkoitti, että sen vuoden aikana oli jo tullut hallitusero. Kysei-
sessä kokouksessa käytiin läpi vuoden 2016 vuosikertomus, josta julkiseen 
pöytäkirjaan on kirjattu: ”Hallituksen irtisanoutuminen: Vuosikerto-
muksessa ilmenee, että melkein koko aikaisempi hallitus erosi. Syy-
nä oli keskinäiset erimielisyydet. Satakissan hallituksesta lähteneet 
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perustivat oman yhdistyksen.” Satakissan historiaa taaksepäin kat-
soen, ei ole yhtään ainoaa vuotta, ettei olisi ollut enemmän tai vähemmän 
eroja, tuota vuoden 2016 täydellistä hallituskaaosta unohtamatta. Muis-
tan ihmetelleeni silloin, miksi eroja voi tulla niin paljon ja mitä keskinäisiä 
erimielisyyksiä ihmisillä voi olla; Kaikki kuitenkin tekevät yhteisen asian 
eteen töitä, jotta saadaan kissojen arvostus paremmaksi. Miten naiivi sil-
loin olinkaan! Näiden vuosien aikana olen oppinut, että huonoimmassa 
tilanteessa se ryhmähengen suurin energia oikeasti voi mennä ihmisten 
välisiin vuorovaikutusongelmiin, valtataisteluihin ja kiukutteluun. Tämä 
on ongelma useissa yhdistyksissä. Asia kuvastaa sen, että harrastustoimin-
ta ei aina ole helppoa. Pystyn itse myöntämään, että olen tehnyt virheitä 
ja tulen varmasti tekemään jatkossakin – en ole täydellinen ihminen, kuten 
ei kukaan muukaan meistä. Pyrin kuitenkin ottamaan opiksi virheistäni ja 
kasvamaan sekä kehittymään ihmisenä. En ymmärrä henkilöitä, jotka 
syyttävät kaikesta vain muita ja eivät näe mitään vikaa omassa toimin-
nassaan. Asioiden kehittämisen ja auttamisen sijaan he tekevät kaikkensa 
hankaloittaakseen toimintaa. Sellaisen ihmisen elämän täytyy olla hyvin 
tyhjää ja kolkkoa. Jatkuvan vihan mukana kantaminen on varmasti hen-
kisesti raskasta ja kuluttavaa; sekä heille itselleen, että heidän läheisilleen.

Pääsääntöisesti jäsenistölle pyritään tuomaan ne iloiset ja hyvät asiat 
esiin, mutta uskon itse rehellisyyden ja avoimuuden voimaan. Siksi tahdon 
kertoa teille yhdistystoiminnan eri kokonaisuuksista, myös niistä ei-iloisis-
ta asioista. Olemme saaneet muutamalta samalta ihmiseltä toistuvasti 
valituksia/vaatimuksia yhdistyksen toiminnasta. Hallitus käsittelee nämä 
saapuneet postit ja toimii hallituksen päätöksen mukaisesti asian suhteen. 
Jokainen valitus ja vaatimus vievät hallitukselta aikaa ja energiaa. Pieni 
marginaalinen määrä ihmisiä voi saada hallitukseen vallitsevaksi yleis-

tunteeksi, ettei hallitus osaa tehdä yhtään mitään oikein 
ja kaikki on hoidettu huonosti. Onko se ihme, etteivät 
ihmiset jaksa sellaista kerta toisensa jälkeen. Tämän 
vuoksi jäsenien positiiviset palautteet ja kiitokset ovat 
meille kultaakin arvokkaampia. Teidän tukenne ja kan-
nustuksenne saavat meidät jatkamaan 
eteenpäin ja kestämään nämä 
”myrskyt vesilasissa”. Pyrim-
me kehittämään toimintaa 
juuri teitä varten ja otamme 
avoimella mielellä toiveet ja 
kehitysideat vastaan. Meillä 
on nyt niin upea hallitus, että 
vain taivas on rajana sen mah-
dollisuuksille.

Elämässä kannattaa keskittyä 
hyviin asioihin ja pysyä positiivi-
sena. On turha kuluttaa omaa 
energiaansa toisten ihmisten 
myrkyllisyyteen ja negatiivi-
suuteen. Niinhän ne laulun sa-
natkin sanovat, että Vihaajat 
vihaa - minä vastaan vihaajille 
lämpimällä hymyllä ❤

Ilon kautta, 

Jonna
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Oikeat tulokset löytyy sivulta 21

1. Mikä on kissojen suku
 a) felis
 b) felicia
 C) felix

2. Mikä oli ensimmäisten kissojen ”ammatti”?
 a) suojelija
 b) metsästäjä
 c) tuholaistorjuja

3. Kuinka kauan tästä on?
 a) 20 000
 b) 10 000
 c) 30 000 vuotta

4. Keitä ensimmäiset kissan kesyttäjät olivat?
 a) egyptiläiset
 b) roomalaiset
 c) viikingit

5. Mikä oli ensimmäinen kesytetty kissalaji?
 a) amerikanvillikissa
 b) euroopanvillikissa
 c) afrikanvillikissa

6. Koska kissa oli egyptiläisille uskonnollinen eläin, 
 niitä myös:
 a) syötiin
 b) muumioitiin
 c) vangittiin

7. Milloin ensimmäiset kissat ovat tulleet Suomeen?
 a) rautakaudella
 b) kivikaudella
 c) pronssikaudella

8. Miksi erityisesti mustia kissoja vainottiin Euroopassa  
 keskiajalla?
 a) ne olivat epäilyttävän värisiä
 b) niitä luultiin noitien apureiksi
 c) ne eivät olleet tarpeeksi tehokkaita rotan pyydystäjiä

9. Milloin kissoista tuli suosittuja lemmikkeinä?
 a) 1800-luvulla
 b) 1900-luvulla
 c) 1700-luvulla

 10. Kuinka monta kissarotua maailmassa on?
 a) n. 60
 b) n. 70
 c) n. 50

11. Kuinka monta kissaa maailmassa on arvioitu olevan?
 a) 6 miljoonaa
 b) 60 miljoonaa
 c) 600 miljoonaa

Historiavisa Visan tekijä: Silja Laiho
Lähde: Wikipedia
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Kaksi eri Nutrolin®-öljyä huolehtii kaikista kissoista, pennusta 
senioriksi saakka. Tiesitkö muuten, että DHA on paitsi pentujen 
kehitykselle tärkein rasvahappo, myös emon hedelmällisyyttä 
parantava rasvahappo?

KASVATTAJA
liity Nutrolin® Kasvattajakerhoon! Saat ostoetuja, opit lisää kissan-
ravitsemuksesta. Jäsenyys ei maksa mitään.

Liittyminen on helppoa: laita kasvattajatietosi
osoitteeseen kasvattajakerho@nutrolin.fi 

WW18 NW GIC 
Kharn-Ka Ciaran Mojave JW

”Kuisma”, 
Om. Jaana Heikanen

Pidän

     huoltasinusta

pidän sinusta huolta

k a u n e u t t a & t e r v e y t t a

ESTD 2007

#nutrolinlife
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Kuva: Johanna Pohjavirta, Studio D
ettaniHei! Nimeni on Christina ja 

olen Satakissan uusi sih-
teeri. Olen vuonna -88 syn-

tynyt pieneläinhoitaja Tampereel-
ta. Alun perin olen kotoisin Saksas-
ta, mutta Tampereella olen ehtinyt 
asua jo 11 vuotta. Pieneläinhoitaja 
olen ollut jo 2005 vuodesta lähtien 
ja se on niin sanotusti kutsumusam-
mattini ❤.

Elämäni on myös täynnä kissoja. 
Joko se on töissä kissaklinikalla tai 
kotona omien rakkaiden kanssa. 
Minun kanssani asuvat maailman 
tärkeimmät karvaiset perheenjäse-
neni. He ovat myös minun elämäni 
keskipiste: 16 v kääpiöpinseri pappa 
Lucky, 13,5 v pitkäkarvainen chihua-
hua mummo Noita, 3,5 v prahanrot-
takoira-chihuahua tyttö Hope, 3,5 v 
bengali tyttö Skye sekä 1,5 v abes-
sinialaistyttö Katniss. Tämä viisikko 
on sekä upea lauma että läheinen 
perhe ja parhaat ystävät ❤. Kaikki 
tulevat toimeen hienosti toistensa 
kanssa, eikä mitään konflikteja ole. 
Siitä pitää myös huolta “alfamme” 

Noita.  
Hopen kanssa käymme päivit-

täin 4-5 km lenkillä. Seniorit Lucky 
ja Noita eivät noihin pitkiin lenk-
keihin enää osallistu, mutta kotona 
leikitään leluilla ahkerasti. Kissojen 
Skyen ja Katnissin kanssa käymme 
FIFe näyttelyissä. Molemmat mat-
kustavat vallan mainiosti ja ovat 
aivan upeita katteja kaikissa tilan-
teissa. 

Olen aloittanut näyttelyissä käy-
misen 07/2017. Siitä lähtien olen 
ollut ahkerasti mukana näytteillea-
settajana, mutta myös toimihenki-
lönä (assistentti, paneelinjuontaja, 
ilmoittautumispisteessä yms). En-
simmäinen Satakissan näyttelyni on 
ollut 02/2018 ja sen jälkeen olen käy-
nyt kaikissa Satakissan näyttelyissä. 
Ne ovat minun mielestäni aina olleet 
yksiä parhaista näyttelyistä ja olen 
tykännyt ilmapiiristä sekä myös nii-
den järjestelyistä. 

Innolla lähden mukaan Satakissan 
hallitukseen ja reippaalla asenteella 
aion hoitaa työtehtäviäni sihteerinä. 

Me saimme upean hallitustiimin, 
joka varmasti tekee parhaillaankin 
kaikkea hyvää yhdistykselle ja sen 

jäsenille.

Christina 
Hercher
Sihteeri

Hallitus 2020

Olen Sanna Männistö, kuuden cornaripojan kämppäkaveri. Vanhin 
kissoistani on 16-vuotias ja lähes yhtä kauan olen ollut aktiivises-
ti mukana yhdistystoiminnassa. Nyt useamman vuoden tauon 

jälkeen olen taas Satakissan hallituksessa. Näyttelyissä käyn myös aktiivi-
sesti. Toimin jatkossa Satakissan pääassarina, kun näyttelyitä vihdoin saa 
järjestää.

Sanna Männistö
Ulkomaanilmoittautumiset, pääassistentti

Moikka satakissalaiset! 
Minun nimeni on Silja Laiho ja olen 

pian 25-vuotias nuori nainen Porista. 
Olen koulutukseltani Filosofian maisteri. Opiskelin 
Porin yliopistokeskuksessa kulttuurituotantoa ja 
maisemantutkimusta ja valmistuin kesällä 2019. 
Opiskelujeni jälkeen olen työskennellyt esimerkik-
si promoottorina sekä Pori Jazzilla hetken aikaa, 
ennen tätä koronatilannetta. Voisi sanoa, että ko-
rona pakotti lomailemaan nyt jonkin aikaa töiden 
suhteen. Mutta uusia tuulia kohti! 

Vapaa-aikani vietän ystävieni ja erilaisten akti-
viteettien parissa, esimerkiksi kuntosalilla ja lenk-
keillen. Liikkuessa saa haastaa itseään ja hyvän, 
onnistuneen treenin jälkeen on täynnä hyvää 
energiaa. Liikunnan lisäksi käyn tallilla. Minulla 
on kaksi omaa hevosta, joiden kanssa puuhailuun 
menee suuri osa vapaa-ajastani. Hevosharrastus 
on ollut mukana arjessani koko elämäni ajan, välil-
lä vähemmän ja nyt kokonaisvaltaisesti. 

Muiden harrastusten lisäksi tietenkin tärkeim-
pänä, omaa sydäntäni lähellä, ovat kissat. Per-
heessämme on aina ollut kissoja ja rakkaus kissoja 
kohtaan tulee jo varhaislapsuudesta. Eläimet ovat 
aina olleet todella tärkeitä minulle. Muuttaessani 
pois kotoa, tarkoituksena ei ollut hankkia mitään 
eläimiä, mutta kuinkas kävikään! Tällä hetkellä 
arkeani ihastuttamassa ovat rakkaat kissani: Nip-
su, Myy, Lemmy ja Mörkö. Ensimmäisenä saapui 

mustavalkoinen maatiaiskissani Mörkö. Jossain 
vaiheessa aloin pohtia, että Mörkö tarvitsee kis-
sakaverin. Lopulta päädyin käymään Satakissan 
kissanäyttelyssä Yyterin virkistyshotellissa ja ra-
kastuin miesystäväni kanssa tiettyyn kissarotuun. 
Se oli brittiläinen lyhytkarva. Eikä aikaakaan, kun 
meillä olikin jo kaksi tämän rodun edustajaa ko-
tonamme: silver tipped poika Nipsu ja sinikilpi-
konna tyttö Myy. Viimeisimpänä kissalaumaan on 
liittynyt viime syksynä musta exotic persilaispoika 
Lemmy. Kissakasvattajaksi en kuitenkaan vielä ole 
ryhtymässä, joten meidän perheessämme asuste-
lee vain kastraattikissoja. Ehkä tulevaisuudessa!

Rotukissojen hankinnan myötä ajankohtaiseksi 
tuli liittyä Satakissan jäseneksi ja liityin heti mu-
kaan toimintaan. Tämä mahdollisti esimerkiksi 
sen, että sain vielä yhden harrastuksen itselleni 
muiden lisäksi. Tämä harrastus on kissanäyttelyt. 
Käyn rotukissojeni kanssa näyttelyissä aina muu-
taman kuukauden välein, melko aktiivisesti siis. 
Kissanäyttelyissä parasta on nähdä muita kissa-
nomistajia ja kasvattajia ja jännittää oman kissan 
menestyksen puolesta. Kissanäyttelyiden mukana 
elämääni on tullut paljon uusia ihmisiä kissamaail-
masta ja olen päässyt reissaamaan niin Suomessa 
kuin naapurimaissakin. 

Satakissan kautta olen päässyt myös mukaan 
yhdistyksen toimintaan. Aiemmin erilaisten ta-
pahtumien kautta, joihin olen kissojeni kanssa 

osallistunut ja nykyisin lisäksi tämän Hallituspai-
kan sekä Satakissa-lehden teon kautta. Lehden 
teossa olen ollut mukana nyt hieman yli vuoden 
ajan, toivon mukaan vielä pidemmänkin aikaa. 
Hauskinta on kirjoittaa juttuja esimerkiksi omista 
kokemuksista kissoihin liittyen, sillä niissä jutuissa 
saa kirjoittaa luovasti. Kiinnostavinta on päästä 
kirjoittamaan itselle mielenkiintoisia ja monipuo-
lisia juttuja lehteen ja oppia uusia asioita lehden 
teosta. Hallituksessa ololta odotan hyvää tiimityö-
tä, tehokkaita ja onnistuneita päätöksiä satakissan 
toiminnan kannalta. Ja paljon uutta kokemusta 
tietenkin!

Silja Laiho
Tiedottaja, webmasteri

Raia Kalliomäki
Jäsensihteeri, hygienia- ja hyvinvointivastaava

Minun ei oikeastaan enää pitänyt näihin 
kissajuttuihin ruveta, mutta tässä sitä 
ollaan. 

Tämän vuoden loppuun ajattelin Satakissassa 
ainakin touhuilla ja on työpanokseni Satakissan 
toiminnalle antaa. Olen ollut Satakissan toimin-
nassa mukana jo silloin, kun se oli Surok:in Porin 
Piiri. Satakissa-nimeä alettiin käyttää 90-luvun 
lopulla ja vuonna 2013 perustettiin Satakissa ry, 
jonka yksi perustajajäsen olen. 

Kissoja minulla on ollut vuodesta 1994. Kasva-
tin myös persialaisia ja exotic kissoja muutaman 
pentueen. Kissanäyttelyt veivät kyllä niin muka-
naan ja näyttelyissä tuli käytyä. Lisäksi mukaan 
mahtui aktiivista toimintaa kissayhdistyksen eri-

laisissa tehtävissä. Myös Kissaliiton kurinpitotoi-
mikunnassa olen ollut. Paljon on siis mahtunut 
toimintaa näihin vuosiin, unohtamatta mukavia 
ihmisiä. 

Itse pääasiaan mennäkseni, meillä ei tällä het-
kellä ole yhtään kissaa. Viimeinen kissamme Ilta 
Tähti meni vuonna 2015, jonka jälkeen meille tuli 
cairnterrieri Åsa ja vuonna 2017 Åke, narttuja mo-
lemmat. Kummankin kanssa on lähdetty koira-
kouluun ennen 10 viikon ikää. Tokoa käydään pari 
kertaa viikossa treenaamassa. Kissa- samoin kuin 
koiraharrastus on ollut elämän suola eikä todella-
kaan ole ollut vapaa-ajan ongelmia. 

Kissojen arvostuksen nostaminen on työ, joka 
ei lopu kesken. Tehdään sitä koko sydämellä ❤.
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Porin Eläinlääkäripalvelu Oy

Herralahdenraitti 5, 28360 Pori

www.porinelainlaakaripalvelu.fi

porinelainlaakaripalvelu

Avaralle klinikallemme 
on aremmankin 
tassujalan helppo tulla
Teitä palvelevat tutut eläinlääkärimme
Ella Kankaanpää, Pauliina Marttila, Tessa 
Stenroos ja Heidi Koskinen. Lämpimästi tervetuloa..

Ajanvaraukset: (02) 632 55 11 Nettiajanvaraukset www.porinelainlaakaripalvelu.fi 

J
enna ei ollut mitenkään suunnitellut hankkivansa kissaa 
lemmikiksi. Kuitenkin, kun 8 vuotta heillä vieraillut naapu-
rin kissa yllättäen muutti Itä-Suomeen, heille tuntui jäävän 
kissan kokoinen tyhjiö. Jenna alkoi miehensä kanssa suunni-
tella kissan hankintaa. Rotukissaa Jenna ei halunnut, koska 
kotikissa tuntui enemmän omanlaiselta. Pentuja ei tuntunut 

olevan saatavilla, mutta eläinsuojeluyhdistyksellä oli n. puoli vuotiaita 
tyttöjä. Tytöt oli pelastettu talosta, jonka asukkaat eivät pystyneet kis-
soista huolehtimaan asianmukaisella tavalla. Jenna ja hänen miehensä 
ottivat yhteyttä eläinsuojeluyhdistykseen ja sieltä Miisu-neiti tuli koea-
jalle 2 viikoksi.

Miisu oli aluksi tosi arka. Hän piilotteli kaikissa mahdollisissa löytä-
missään pikkukoloissa, vaikka ne oli yritetty tukkia kissan turvallisuu-
den vuoksi. Kissalla on kuitenkin luontainen kyky löytää pienimmätkin 
piilot. Välillä Miisu oli nojatuolin selkänojan sisällä, välillä sohvan sisällä. 
Kerran jouduttiin jopa sisäkattoa purkamaan, koska Miisu oli jotenkin 
onnistunut ahtautumaan kattopaneelien alle. Sieltä hän ei itse enää 
päässyt pois. Samoin kävi vaatekaapin kanssa. Miisu oli hypännyt vaa-
tekaapin päälle, josta hän oli tipahtanut pieneen, koko vaatekaapin 
korkuiseen rakoon. Miisu ei piilossaan huutanut tai pitänyt muutakaan 
ääntä. Tämän vuoksi aikaa meni jokunen tovi, ennen kuin Miisu löytyi. 
Viikon aikana Miisua ei pahemmin ruoka eikä juominen kiinnostanut 

Rescue-kissasta 
lemmikiksi

KISSA ELÄINSUOJELUYHDISTYKSEN KAUTTA:

  - madotettu
  - rokotettu
  - sirutettu
  - steriloitu / kastroitu
  -  hinta noin 150–200 €

ja muutenkin kissa oli enimmäkseen piilossa. Näiden tapausten johdosta 
Jennalta ja hänen mieheltään oli usko loppua, tulisiko kissasta koskaan 
”normaalia” lemmikkiä.

Toisen viikon alussa Miisu alkoi käyttäytyä rohkeammin ja hakeutui itse 
jopa syliin. Miisu alkoi leikkiä ja käyttäytyä muutenkin kotikissalle ominai-
seen tapaan. Kissa steriloitiin ja toipuminen sujui hyvin. Miisusta tuli ihmis-
ten kanssa viihtyvä ja hän hakeutui jatkuvasti ihmisten seuraan. Vieraita 
hän tosin edelleen vältteli. Jennalle alkoi tulla huoli, onko kissa kuitenkin 
liian yksinäinen ainoana sisäkissana. Tämän seurauksena Jenna ja hänen 
miehensä päättivät ottaa vielä Miisun siskonkin heille. Sisko ristittiin Mii-
naksi. 

Miina oli jo valmiiksi steriloitu. Aluksi Miinakin kyhjötti sängyn alla tai 
takan päällä. Miisu kävi välillä sähisemässä ja läppäämässä Miinaa tassulla. 
Taas Jenna mietti, tuleeko kissojen yhteiselosta mitään. Alkusähinöiden 
jälkeen kissoista muodostui kuitenkin erottamaton parivaljakko. Jenna on-
kin tyytyväinen, ettei heti antanut periksi näiden arkajalkojen kanssa. Nyt 
heillä on perheenjäseninä kaksi ihanaa kehruukonetta. ❤

TEKSTI: RIIKKA VIRTANEN KUVAT: JENNA RINNE
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Kaikki kissaeläimet ovat ke-

hittyneet saalistamalla ja 

syömällä pieniä proteiini-

pitoisia saaliita – raakana. 

Kissa on lihansyöjä! Tämä 

mielessä olemme MUSHilla 

kehittäneet kissojen raa’an 

täysravinnon. MUSH Vaisto 

Cat- sarja on huolella koos-

tettu tuoreista, kotimaisista 

raaka-aineista ja valmistetaan 

omalla tehtaallamme Pietar-

saaressa

kissa on 
lihansyöjä!

cat & kitten
UUSI PAKKAUS!

Myyntipäällikkö Paulan Taika-kissa

Kilpirauhasen liikatoiminta on kil-
pirauhasen kasvainten aiheut-
tama sairaus, joka on yleinen 
keski-ikäisillä sekä vanhoilla kis-
soilla. Noin 95 % kasvaimista on 

hyvänlaatuisia. Oikeaan diagnoosiin tarvitaan 
korkealla oleva kilpirauhasarvo T4, kasvaimet 
sekä sairauden oireet. Kasvain ei aina ole hel-
posti tunnusteltavissa. 

Sairauden oireet ovat monipuolisia  ja nii-
hin voi kuulua mm. laihtuminen, lisääntynyt 
ruokahalu, oksentelu, ripuli, lisääntynyt juo-
minen/virtsaaminen, lihaskato, yliaktiivisuus, 
ärtyneisyys ja huono karvanlaatu. 

Kilpirauhasen liikatoiminta on vakava sai-
raus ja sitä pitää aina hoitaa. Sairaus mm. 
aiheuttaa korkeaa verenpainetta ja sydänon-
gelmia (korkea syke, sivuääni yms.). Niiden 
lisäksi sairaudesta kärsivillä kissoilla kehittyy 
tiettyjä metabolisia ongelmia. Näiden joukos-
sa ovat insuliiniresistenssi  ja lisäkilpirauhas-
ten liikatoiminta.

Hoitomuodot kilpirauhasen liikatoimintaan 
ovat lääkehoito, ruokavalio, kirurginen poisto 
sekä radiojodihoito. Niistä radiojodihoito on 
paras ja turvallisin hoitomuoto. Se on myös 
parantava hoito, koska annettu radiojodi tu-

hoa kilpirauhasten kasvaimet kokonaan.  Vas-
taavanlainen hoito on olemassa myös ihmisil-
lä.

Suun kautta annettava lääkitys voi aiheut-
taa joillekin kissoille mm. oksentelua, syömät-
tömyyttä ja iho-oireita. Se voi joillekin olla 
myös munuais- ja maksatoksinen. 

Radiojodihoitoa tehdään Suomessa ainoas-
taan Vet4Cat kissaklinikalla Tampereella. Siellä 
on hoidettu terveeksi jo yli 400 kissaa. 

Minkälainen hoito Radiojodihoito on 
ja miten sitä tehdään? 
Radiojodi I-131 on nestemäisessä muodossa 
ja sitä pistetään kissoille nahan alle kertahoi-
tona.  Toimenpidettä varten kissoja ei tarvitse 
rauhoittaa. Hoidolla ei myöskään ole sivuvai-
kutuksia. Todella harvoin kissalla esiintyy väli-
aikainen äänenmenetys. 

Hoitoon tulleet kissat jäävät klinikalle vä-
hintään neljäksi päiväksi ja sinä aikana he 
ovat tilavissa yksiöissään (140x90x70cm), 
joissa on mm. erillinen WC-alue, erillinen 
”makuuhuone” sekä lepotila. Kissojen kans-
sa vietetään Stukin ohjeiden mukaisesti kor-
keintaan 30 min aikaa. Vet4Cat kissaklinikalla 
on hoidettu myös arkoja sekä aggressiivisia 

kissoja. Kissat kotiutetaan, kun säteilytaso on 
Stukin asettamissa rajoissa ja T4 on hyväksyt-
tävissä rajoissa. 

Kotiuttamisen yhteydessä omistajat saavat 
turvallisuusohjeet, joita tulee noudattaa vie-
lä kahden viikon ajan. Kissanhiekka ja muut 
mahdolliset eritteet pitää kerätä 14 päivän 
ajan, jonka jälkeen kerätty tavara säilytetään 
vielä kuukauden. Sen jälkeen sen voi hävittää 
normaalin jätteen mukana. Liiallinen ihokon-
takti kissoihin on syytä vähentää mahdolli-
simman pieneksi. Kissat saavat karanteenin 
aikana olla normaalisti muiden karvaisten 
perheenjäsenten kanssa. Lapset ja raskaana 
olevat naiset eivät saa olla kissojen läheisyy-
dessä karanteenin aikana. 

Kissan pitää käydä hoidon jälkeen 2 kertaa 
verinäytekontrollissa omalla eläinlääkärillä (1 
ja 3 kk kuluttua hoidon jälkeen). Sillä tavalla 
seurataan hoidon onnistumista. 

Kansainvälisten kokemusten perusteella 
hoidolla on parantumisprosentti yli 95 %. Vain 
< 5 % potilaista menee kilpirauhasen vajaatoi-
mintaan ja vain n. 1 % tarvitsee mahdollisesti 
uusintahoidon ensimmäisen hoidon jälkeen. 

Lisää infoja saa suoraan Vet4Catin klinikalta 
ja heidän nettisivulta www.vet4cat.fi 

Kissojen hypertyreoosi 
(kilpirauhasen liikatoiminta) 

ja sen parantava hoito 
radiojodilla

Juuri klinikalle saa-
punut kolmen kissan 
hoitoryhmä omissa 
tilavissa yksiöissään. 
Kissat ovat tyytyväi-
senä heti syömässä 
hyvällä ruokahalulla 
iltapalaa. 

TEKSTI JA KUVA: CHRISTINA HERCHER JA ELÄINLÄÄKÄRI SERBAN URSACHI
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Kissan 
turvallinen 
ulkoilu

A
inoa keino lain noudattamiseen 
on järjestää kissan ulkoilemi-
nen valvotusti, eli useimmi-
ten valjaissa tai tarhassa. Tulee 
muistaa, että vapaana kulkeva 
kissa on aina alttiina vaaroille, 

joista suurin uhka on ihminen. Liikenteessä kis-
soja kuolee päivittäin, kun autot ajavat niiden 
päälle. Kissoja kohtaan tehdään myös tahallises-
ti kiusaa ja julmuutta. Rotukissoja varastetaan ja 
kuljetetaan Suomen rajojen ulkopuolelle. Ulkona 
kulkevat kissat myös tappelevat toistensa kanssa 
ja voivat haavoittua pahastikin. Lisäksi ovat vielä 
petoeläimet, jotka voivat napata kissasta saaliin 
itselleen. Suomessa vapaana liikkuville kissoille 
suuri haaste on myös talvi, jonka aikana useat kis-
sat nääntyvät nälkään tai paleltuvat. Kissoille voi 
myös tulla loisia sekä matoja saalistaessaan va-
paana luonnossa. Lisäksi kissoilla on tartuntatau-
teja, jotka aiheuttavat kissoille pahoja infektioita. 
Kissat tulisikin aina rokottaa asianmukaisesti, lei-
kata ja mikrosiruttaa.  

Valjaat
Kun kissaa totutetaan valjaisiin, kannattaa valjai-
den pitäminen aloittaa sisätiloissa. Valjaita kan-
nattaa pitää kissan päällä silloin, kun se tekee jo-
tain itselleen mieluista, kuten syö tai leikkii. Näin 
kissa yhdistää valjaiden käyttämisen johonkin 
mukavaan. Tärkeää on myös kehua ja palkita kis-
saa, kun se pitää valjaita päällään edes hetken ha-

luamatta eroon niistä. Kun kissa hyväksyy hihnan 
kiinnittämisen valjaisiin, voidaan siirtyä ulos har-
joittelemaan. 

Kissan kanssa ulkoilussa tärkeintä on edetä 
rauhallisesti ja hitaasti. Ulkoiluun kannattaa va-
rata aikaa, sillä kissat haluavat tarkastella ympä-
ristöään esimerkiksi istumalla samassa paikassa 
pitkiäkin aikoja. Kannattaa opetella ennen ulos 
lähtöä kissan eleitä ja käytöstä mahdollisimman 
hyvin, jotta vältytään yllättäviltä tilanteilta. Tär-
keää on aluksi pysyä turvallisella alueella, joka 
on kissalle tuttu. Myös kellonajalla on vaikutusta, 
joten on parempi viedä kissa ulos joko myöhään 
illalla tai aikaisin aamulla. Pitää muistaa, että 
arimmille kissoille usein oman kodin turva on tär-
keämpi kuin ulkoileminen. Valjasvalinta ei vaikuta 
vaaratilanteisiin läheskään niin paljon kuin se, mi-
ten ulkoilu toteutetaan. Ei liian pian, liian pitkälle. 

Tärkeää on tutustua hyvin autoihin, koiriin, 
ihmisiin, polkupyöriin ja muihin jännittäviin ele-
mentteihin. Näin saadaan estettyä äkilliset säi-
kähdystilanteet. Luoksetulokutsu on hyvä ope-
tella kissan kanssa. Mikäli kissan kanssa ulkoillaan 
muualla kuin omalla pihalla, olisi kissalle hyvä olla 
mukana jokin turvapaikka, kuten kantolaukku tai 
reppu. On hyvä opettaa kissalle myös repun mer-
kitys turvapaikkana. 

Valjasvaihtoehtoja ovat ns. karkausvarmat kis-
sanvaljaat ja valjaat, joista kissa voi päästä irti. 
Molemmissa on hyvät sekä huonot puolensa. 
Tärkein ominaisuus on se, että valjaat ovat kissal-

le mukavat. Tarpeeksi hyvin mitoitetut, jotka eivät 
tukista karvoista, eivät hierrä tai rajoita kissan 
liikkumista. Karkausturvallisesti kissaa on lähes 
mahdotonta kytkeä muualta kuin kaulasta. Koska 
kissan pää on isompi kuin kaula, se ei pääse rim-
puilemaan pois kaulapannasta, toisin kuin rinta-
kehällä olevasta valjaiden osasta. Kissan solisluun 
rakenne on sellainen, että kissan on mahdollista 
päästä ahtaisiin paikkoihin ja loikkia, mutta sa-
malla se myös edesauttaa kissan pääsyä ulos val-
jaiden rintakehän osuudesta. Rintakehän osuus 
on tuomassa valjaihin mukavuutta, mutta vaikka 
sen säätäisi kuinka tiukalle, kissan on aina mah-
dollista päästä siitä peruuttamalla irti. Peruutta-
malla irti pääsemistä estää se, että talutus hihna 
ei pääse menemään liian tiukalle sekä se, että 
omistaja on oppinut tulkitsemaan kissansa liikkei-
tä. Omistaja voi ohjata kissaansa pois tilanteesta, 
jossa hihna kiristyy ja onnistua näin pitämään 
hihnan löysänä. Siinä vaiheessa, kun kissa kääntyy 
ulkoiluttajaansa kohti ja hihna menee sen pään 
ylitse, karkaaminen tapahtuu sekunneissa. Paras 
keino on tehdä suunnan muutos mahdollisimman 
nopeasti, jotta vetosuunta muuttuu kohti kissan 
häntää. Mikäli kissa haluaa mennä jonnekin, min-
ne se ei saa mennä, voit myös ottaa sen syliin ja 

kantaa toisaalle. 
Jos kissalla on pelkkä kaulapanta ja se innostuu 

tekemään nopeita liikkeitä, ne aiheuttavat hih-
nan loppuessa ikävän kiskaisun kissan kurkkuun. 
Kaulapanta tuo pahimmassa tapauksessa epämu-
kavuutta ja kipua. Kaulasta kytkeminen aiheut-
taa monille kissoille myös paniikin ja pelkotilan. 
Pelkkää kaulapantaa ei kannata käyttää kissoilla, 
ainakaan kytkemistarkoituksessa. 

Karkausvarmoja valjaita on kahdenlaisia: Muka-
vat valjaat, joissa käytetään erillistä kaulapantaa, 
joka kiinnitetään erikseen hihnaan. Joustamatto-
masta materiaalista tehdyt valjaat, joissa on erik-
seen säädettävä kaulaosuus. 

Valjaat on aina mitoitettava kissalle oikein. 
Kaulapannan osuus on oltava tiukka, vain yhden 
sormen tulee mahtua sen alle. Kissan kaula on 
paksumpi istuessa kuin liikkuessa, mikä kannattaa 
huomioida mittaustilanteessa. Huomaa myös kis-
san pitkä turkki. Rintakehän osuus ei saa olla liian 
tiukka, ettei se haittaa kissan liikkumista. Selän 
puolen pituuden tulee olla sellainen, ettei valjas-
tus paina kissan olkapäihin. 

Joustamattomien materiaalien kanssa tulee 
kissalle yleensä ostaa muutaman koon suurem-
mat valjaat. Tällöin tulee tehdä myös extra reikiä 

kaulan ja rintakehän osuuksiin oikean koon saa-
miseksi. Nahkavaljas on parhaimmistoa näissä 
materiaaleissa. 

Valjaat on hyvä kiinnittää hihnaan tuplalukol-
la, koska usein flexien klipsut voivat aueta kissan 
liikkuessa esimerkiksi puskaisilla alueilla. Hihna 
kannattaa myös kiinnittää ulkoiluttajaan erilli-
sellä lenkillä tai kiipeilykoukulla. Tällä estetään 
hihnan lipeäminen kädestä tai kissan karkaami-
nen hihnan kanssa. Mikäli kissa pääsee irti, se voi 
sotkeutua hihnaan tai ympäristöönsä. Usein, kun 
kissa karkaa hihnan ja valjaiden kanssa, se hakeu-
tuu jonnekin piiloon, esimerkiksi terassin tai talon 
alle. Tällaisessa paikassa on suuri riski siihen, että 
kissa jää jumiin hihnastaan ja joutuu pinteeseen. 

Tärkeintä on kuitenkin, että kissan ulkoilutta-
mista ei jätetä vain sen takia, että pelätään kissan 
karkaamista. Kissa ei tarvitse ulkoilutusta, mutta 
useimmille kissoille ulkona oleminen on mieluista 
ja tärkeää aktivoinnin kannalta. Kunhan kissano-
mistaja perehtyy kissan ulkoiluun ja valitsee kis-
salleen sopivimmat valjaat, hän pääsee jo pitkälle. 

Ulkotarhat
Ulkotarhan ei tarvitse olla rakennettu tarha, vaan 
se voi myös olla terassi tai kerrostalon parveke. Ul-

Lainsäädäntö kieltää kissan päästämisen 
erilaisiin paikkoihin, kuten asuntojen pihoille, 
leikkipuistoihin ja uimarannoille.

Allekirjoittaneen kissatarha 
on tehty erilliseksi talosta, 
sillä paras paikka tarhalle 
löytyi autotallin nurkalta. 
Tarhan rakentamiseen on 
käytetty puurimoja, kana-
verkkoa sekä valokatetta. 
Tarhassa on ruohopohja, 
sillä tarkoituksena on, että 
kissat voivat syödä ruohoa 
ja makoilla nurmikolla 
halutessaan. Kissat eivät ole 
koskaan tehneet tarpeitaan 
ruohikolle, joten puhtaana-
pito on ollut helppoa. Lisäk-
si tarhassa on kiipeilypuita 
ja erilaisia tasoja kissojen 
liikkumista varten.

Allekirjoittaneella käytössä nahkaiset valjaat, 
joissa säädettävä vatsaremmi. Valjaat ovat 
mittatilauksesta tehdyt, joten sekä rinta- että 
vatsaremmi ovat kissan mittojen mukaiset. 
Valjaissa on myös heijastava nauha. 

TEKSTI JA KUVAT: SILJA LAIHO
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kotarhan tulee kuitenkin aina olla pakovarma. Jos 
ulkotarhan haluaa tehdä parvekkeelle, sen tulee 
olla lasitettu tai hyvin verkotettu, jottei kissa pää-
se putoamaan tai hyppäämään sieltä pois. Kerros-
taloon rakennetusta ulkotarhasta kannattaa ky-
syä aina taloyhtiön lupa. Parvekkeen verkottami-
nen on myös hyvä vaihtoehto, pysyvien rakentei-
den rakentamisen sijaan. Verkotus on helppoa ja 
nopeaa. Parveke tai ulkotarha omassa pihassa on 
aralle kissalle hyvä ratkaisu tutustua ulkomaail-
maan. Omakoti- tai rivitaloasujalla on paras mah-
dollisuus rakentaa kissalle ulkotarha, erityisesti 
taajamissa, joissa kissan vapaana pitäminen on 
kiellettyä. Kun häkki on hyvin suunniteltu, kissa 
viihtyy siellä jopa ympäri vuoden, samalla saaden 
virikkeitä ympäristöstään. 

Jokainen ulkohäkki on yksilö, jonka rakentami-
nen kannattaa aloittaa hyvällä suunnittelulla. Piir-
täminen on erityisen hyvä keino häkin hahmotta-
miseen. Ensimmäisenä kannattaa miettiä häkin 
sijaintia sekä sitä, miten kissa pääsee sinne. Mikäli 
sinulla on useampia vaihtoehtoja häkin sijoitta-
miseen, kannattaa valita sellainen, mistä ei ole 
suoraa näköyhteyttä kadulle päin. Suojaisa paik-
ka mahdollistaa sen, että kissoja ei tarvitse koko 
ajan vahtia, eikä niitä häiritä. Voi olla hyvä myös il-
moittaa naapureille häkin rakentamisesta, vaikkei 
se tilapäisenä rakennelmana lupia tarvitsekaan. 
Häkin paikassa kannattaa huomioida myös pai-
kan aurinkoisuus (kissat pitävät auringon otosta), 
häkin huollettavuus ja se, miten se sopii talon yh-
teyteen. 

Kulkuaukon suunnittelu on myös tärkeää. Pa-
ras tilanne ihmisten kannalta on se, että kissat 
pääsevät häkkiin omatoimisesti suoraan sisältä, 
esimerkiksi luukkua käyttäen. Kissat tottuvat hä-

kin käyttämiseen nopeasti. Sen myötä ne alkavat 
haluta häkkiin eri aikoina, jotka eivät välttämättä 
ihmisiä huvita. Kissaluukun voi tehdä esimerkiksi 
keittiön ikkunaan tai saunan lauteiden alle. Mi-
käli ulko-ovesta on mahdollisuus tehdä kissan 
kulkureitti, on sekin hyvä vaihtoehto. Kannattaa 
huomioida talon ilmanvaihto, sillä kissanluukusta 
pääsee aina vähän ulkoilmaa sisään, jolloin ko-
neellinen ilmanvaihto voi häiriintyä. 

Kun häkin sijoituspaikka ja kissojen kulkeminen 
sinne on päätetty, voidaan alkaa miettiä häkin 
rakennetta. Mitä isompi häkki, sitä parempi kis-
soille! Piha rajoittaa kissahäkin koon. Internetistä 
voit löytää useita malleja kissahäkkeihin. Kannat-
taa piirtämisen lisäksi hahmotella kissahäkin mit-
tasuhteet paikan päällä. Kun mitat ovat selvillä, 
kannattaa miettiä miten rakenne pysyy pystyssä. 
Hyvä rakennusmateriaali on esimerkiksi mäntyri-
ma. Se on kevyttä, mutta vahvaa rakennusmate-
riaalia. Kannattaa myös valita painekyllästettyä 
puuta tai käsitellä puu puunsuoja-aineella. 

Häkin seiniin kannattaa laittaa verkkoa, joka 
on pinnoitettu tai galvanoitu. Jäykkäverkko, ku-
ten kaniverkko, sopii myös tähän tarkoitukseen. 
Silmäkoko voi olla 10-20 mm. Kannattaa valita 
verkko, josta ulkona liikkuvat eläimet eivät myös-
kään pääse häkin sisään kissojen ruoaksi. Kattoon 
voi valita samaa verkkomateriaalia tai esimerkik-
si kevyt muovinen valokate on hyvä vaihtoehto 
kattomateriaaliksi. Valokatteen kanssa kannattaa 
huomioida häkin kattoruoteiden jako, jotta pa-
neelien kiinnitys onnistuu. Mikäli päädytään verk-
komateriaaliin, myös kanaverkko tai rastasverkko 
ovat hyviä vaihtoehtoja katon peittämiseksi. Ka-
ton materiaali riippuu siitä, kuinka paljon suojaa 
kissoille halutaan suoda.

Häkin pohjamateriaaliksi kannattaa valita hel-
posti puhdistettava materiaali, koska kissat voivat 
tehdä tarpeensa hädän sattuessa. Nurmikkopoh-
ja on kissojen kannalta mukava, kun ne saavat 
makailla nurmikolla. Se on kuitenkin vaikea pitää 
puhtaana, mikäli kissat tekevät tarpeitaan sinne. 
Myöskään hiekka- tai sorapohjat eivät ole siis suo-
tavia. Pohja kannattaa tehdä kiinteäksi. Materiaa-
lina on hyvä käyttää terassin tekoon käytettäviä 
materiaaleja, kuten puuta tai kivilaattoja. 

Kun kissatarha on saatu valmiiksi, se täytyy 
myös sisustaa. Kissat rakastavat tasoja ja piilo-
paikkoja, joten voit rakentaa esimerkiksi puisia 
tasoja häkin seinille. Vinoille tasoille kannattaa 
tehdä portaat, jolloin kissan liikkuminen on hel-
pompaa. Häkkiin kannattaa tehdä tai ostaa myös 
kiipeilypuu, joka voi olla yksinkertaisimmillaan 
vaikka iso tukki tai puupölkky. Talveksi kannattaa 
kissahäkkiin laittaa styroksilevyjä, joiden päällä 
kissat voivat oleskella. Useimmat kissat viihtyvät 
häkissä myös talvisin. Kissahäkissä voi kasvattaa 
köynnöskasveja tai amppelikukkia. Kasvit luovat 
häkkiin varjopaikkoja kissoille ja hämäävät myös 
naapureiden silmiä. Pitää muistaa varmistaa kas-
vien sopivuus kissoille. Häkin ei tarvitse olla heti 
valmis, vaan sitä voi kehittää pikku hiljaa vuosien 
varrella. 

Erilaiset reput ja kantolaukut
Kissareppu on hyvä vaihtoehto silloin, kun kissa 
halutaan ottaa mukaan pidemmälle lenkille. Re-
puissa on usein verkko tai läpinäkyvä ikkuna, jos-
ta kissa pääsee tarkastelemaan ympäristöä tur-
vallisesti. Lenkin aikana voit päästää kissaa ulkoi-
lemaan välillä valjaissakin repun sijaan. 

Reppuun kannattaa totutella kissan kanssa jo 

kotioloissa. Anna kissan haistella ja tutkia rep-
pua omassa rauhassaan. Repun voi myös jättää 
aukinaisena kissan tutkittavaksi, jolloin kissa voi 
käydä repun sisällä. Kun kissa alkaa tottua repussa 
olemiseen, voit sulkea sen hetkeksi. Kun kissa on 
ollut siellä hetken, voit palkita kissaa ja päästää 
sen ulos. Toista harjoitusta niin kauan, että kissa 
pysyy rauhallisena. Tämän jälkeen voit kantaa 
reppua selässäsi pienen ajan kissan ollessa siellä. 
Pikku hiljaa matkaa voi alkaa pidentää ja kun kissa 
alkaa viihtyä repussa, voitte lähteä pidemmälle-
kin luontoretkelle yhdessä. 

Repussa matkustaminen ei kuitenkaan sovi kai-
kille kissoille, esimerkiksi arat ja reviiritietoiset kis-
sat eivät välttämättä viihdy repussa. Mikäli kissasi 
kärsii matkapahoinvoinnista, reppu ei välttämät-
tä ole oikea valinta yhdessä ulkoilemiseen. Roh-
keat ja uteliaat kissat lähtevät usein mielellään 
reppureissaamaan omistajansa kanssa. Muista 
aina tarkkailla kissan reaktiota, kun olette kokei-
lemassa repun kanssa kulkemista.

Useimmiten kantolaukut ja kissan reput on 
tarkoitettu kissan turvalliseen kuljettamiseen 
paikasta toiseen, esimerkiksi eläinlääkärille men-
täessä tai kissan kanssa matkustaessa. Voihan kis-
san ottaa mukaansa nykyisin vaikka päiväretkelle 

omistajiensa kanssa, kunhan kissan mukavuudes-
ta on huolehdittu. Kun käytetään reppua tai kan-
tolaukkua pidempiä aikoja, kannattaa ottaa joko 
kissanvaljaat mukaan tai päästää kissa välillä sul-
jettuun tilaan jaloittelemaan. 

Kissan karkaaminen
Kannattaa jo etukäteen tutustua siihen, miten toi-
mitaan, jos kissa katoaa. On hyvä tallentaa itsel-
leen esimerkiksi paikallisten etsijäkoirien, eläin-
lääkärin ja löytöeläinkodin numerot. Useimmiten 
kissojen karkumatkat kuitenkin päättyvät onnelli-
sesti, vaikkakin karkaamistilanne pelästyttää niin 
kissan kuin omistajankin pahanpäiväisesti. Tär-
keintä on pysyä tilanteessa rauhallisena ja seura-
ta, minne kissa päättää lähteä. Usein esimerkiksi 
valjaista karkuun päässyt kissa ottaa pienen py-
rähdyksen, minkä jälkeen se jää paikalleen tark-
kailemaan tilannetta. Tällöin se on helppo napa-
ta kiinni. Huonoin keino pysäyttää kissa on lähteä 
juoksemaan sen perään, sillä kissa voi säikähtää 
tätä vain entistä enemmän ja paeta kauemmaksi. 

Mikäli kissa ehtii karkaamaan jo kauemmaksi 
tai on ollut kateissa useita tunteja, on otettava 
erilaiset keinot käyttöön. Kissaliiton mukaan kis-
san karattua kannattaa tarkastaa ensin lähiympä-

ristöt, sillä useimmat kissat piilottelevat kotinsa 
läheisyydessä. Todennäköisiä paikkoja ovat kolot, 
ulkorakennukset ja muut piilopaikat. Kissaa voi 
houkutella voimakkaan tuoksuisella ruoalla ja 
pienillä ystävällisillä äänillä. Suuret etsintäjoukot 
vain säikäyttävät kissaa entisestään. Useimmiten 
kissat tulevat piilostaan esiin hämärän tai pimeän 
tultua. 

Kadonneesta kissasta kannattaa kertoa naa-
purille, poliisille, löytöeläintaloon ja paikalliselle 
eläinlääkärille sekä sosiaaliseen mediaan. Esimer-
kiksi Karkurit-ryhmiin on hyvä laittaa heti ilmoitus 
kissan katoamisesta ja liittää kissan kuva ilmoi-
tukseen. Mikäli tarvitset loukkua kissan kiinni 
saamiseen, sellaisen saat Etsijäkoiraliitolta, Vainu 
etsijäkoirilta tai paikalliselta eläinyhdistykseltä. 
He antavat myös opastusta loukun käyttämiseen. 

Lähteet:
sey.fi
facebook
tassuapu.fi
agria.fi
iltalehti.fi
kissojensuojelu.fi

Kantolaukussa kissa kulkee pehmeässä, kankaisessa laukussa. 
Ihminen kantaa kissaa olkapäällään menevän kantohihnan avulla. 
Ei sovi kokonsa puolesta kovin suurille kissoille. Säästää tilaa ja on 
helppo kantaa paikasta toiseen. Huono puoli on se, että kissan saa 
ulos vain laukun etuosasta. 

Kantokoppa, jossa on avattava katto, on käytännöllinen esimerkiksi eläin-
lääkäri- tai näyttelytilanteissa. Kissa on helppo saada katon kautta ulos, 
eikä tarvitse käyttää etuosan luukkua. Tämä on melko perinteinen kanto-
koppamalli kissoille. 

On olemassa reppuja, joissa ihmi-
nen kantaa kissa selässään. Repus-
sa on sivuilla verkkomateriaalia 
sekä ilma-aukkoja kissan viihty-
vyyttä varten. Repun etupuolella 
on kissalle tähystys ikkuna, joka on 
myös ilmastoitu. Repun sisällä on 
kiinnityslenkki hihnalle ja pehmeä 
alusta. Sopii kokonsa puolesta vain 
pienemmille kissoille.

Tarha on tehty omakotitalon parvekkeelle. Materiaaleina on käytetty 
vahvaa sinkittyä minkkiverkkoa ja mitallisettua 2x2 ja 2x4 puutavaraa. 
Tarha on suunniteltu sopimaan talon julkisivuun ja puumateriaalit on 
maalattu samaan sävyyn talon kanssa.
Kissoilla riittää ajanvietettä seuratessaan lähistöllä lenteleviä lintuja

Kuva: Jonna Sivonen
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Eläinlääkärit:
Jussi Kangas
Eetu Kangas

PAAVO
SC FI*Celestial’s La Primo de Pancho
RAG a 04
Kasvattaja: Annukka Rintakumpu
Omistaja: Emilia Hakanen

Meidän Paavo on sininen mitted ja syntynyt loka-
kuussa 2017. Hän on ensimmäinen näyttelykissani 
FI*Celestial’s kissalasta Annukalta. Paavo syntyi si-
joituskodissa Tuijan luona Pietarsaaressa.
Paavo on aina ollut helppo kissa, minne tahansa 
mennään. Paavolle sopii kaikki myös kotona. Jos 
Paavon kellistää sänkyyn, niin Paavo jää siihen 
köllöttelemään :D

Näyttelykärpänen puraisi minua Paavon myö-
tä kunnolla. Paljon olemme näyttelyissä käyneet 
niin ulkomailla kuin Suomessakin ja matka jatkuu 
edelleen. Paavo oli hienosti Satakissan vuoden 
kissa 2019 kilpailussa toiseksi paras aikuinen uros 
kategoriassa I.

Emilia Hakanen

Kuva: Tessa
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1. a
2. b
3. b
4. a
5. c
6. b

7. a
8. b
9. a
10. c
11. c

Oikeat vastauksetKissavisa

Onko kissasi sinulle paras piristys huonon päivän jälkeen? Auttaako koirasi 

sinua jaksamaan koko juoksulenkin? Me Purinalla teemme työtä eläinten ja 

yhteiskunnan hyväksi erilaisten aloitteiden kautta. Tuemme esimerkiksi paikallisia 

eläinsuojeluyhdistyksiä, annamme yhä useammalle ihmiselle mahdollisuuden 

ottaa koiransa mukaan töihin, tiedotamme vastuullisesta eläinten omistamisesta 

ja vähennämme tuotepakkaustemme ympäristövaikutuksia.

Lue halutessasi lisää 10:stä lupauksestamme purina.fi-sivustolta.

LEMMIKKIMME ANTAVAT 
MEILLE PALJON ILOA

#WeAre
Better

WithPets

Olemme ylpeä paikallisten eläinsuojien sponsori Suomessa. Kiitos teidän asiakkaiden ja 

muiden eläinten ystävien osallistumisen viimeisimpään kodittomien eläinten auttamiseen 

keskittyvään kampanjaamme, olemme lahjoittaneet tänä vuonna yhteensä yli 116 900 

ruoka-annosta kodittomille kissoille sekä koirille pelkästään Suomessa. Jokainen annos 

tarjoillaan rakkaudella yhteistyökumppanimme SEY:n avulla.

 

    PÖYTÄKIRJA

SATAKISSA RY:N 
YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS

Paikka: Rauman Kauppatori, Isokirkkokatu 9, 26100 Rauma
Aika: Tiistai 30.6.2020 klo 17:00
Koronaviruksen vuoksi kokous pidettiin ulkona torilla, 
paikallaolijat liitteenä, jäsenyydet tarkistettu

 
1. Puheenjohtaja Jonna Sivonen avasi kokouksen kello 17.00
 
2.  Kokouksen puheenjohtaja valittiin käsiäänestyksellä, valituksi tuli Kaija-Leena Laakso, sihteeri
 Raia Kalliomäki, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina,
 ehdotettu ja kannatettu Riikka Virtanen ja Sari Valtanen
 
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, kokouskutsujen postileima 16.6 ja sähköpostit
 16.6.
 
4.  Kokouksen työjärjestys. Kokouksen työjärjestykseen lisättiin kohdaksi 6. Vuoden 2019
 tilinpäätös, kokouksen päättäminen siirtyi kohdaksi 7.
 
5.  Valitaan viisi hallituksen jäsentä eronneiden tilalle: 
 kaksi jäsentä vuoden 2020 loppuun ja kolme jäsentä vuoden 2021 loppuun
 Ehdotettiin että valitaan ensin 3 jäsentä jotka toimivat vuoden 2021 loppuun ja sen jälkeen jäsenet
 2020 loppuun mikäli ehdokkaita on.
 2021 vuoden loppuun hallituksen jäseniksi ehdotettu ja kannatettu Hercher Christina, Männistö
 Sanna ja Laiho Silja
 2020 Loppuun hallituksen jäseneksi ehdotettu ja kannatettu Raia Kalliomäki
 
6.  Tilinpäätös
 Vuoden 2019 tilinpäätöstä ei ole vielä tehty, eikä esitelty hallitukselle. Paikalla ollut jäsenistö oli
 hyvin huolissaan asiasta ja suositteli että joku ulkopuolinen tilitoimisto tarkistaisi tilit ja uusi
 hallitus mahdollisimman pian kutsuisi kevätkokouksen koolle.
 Pöytäkirjaan pyydettiin laitettavaksi myös päivämäärä milloin hallitus ei ole ollut
 päätäntösvaltainen, päivä määrä on 4.6.2020
 
7.  Kokouksen päättäminen kello 18.00

 Puheenjohtaja Kaija-Leena Laakso   Sihteeri Raia Kalliomäki
  
 Pöytäkirjantarkastajat:
  
 Riikka Virtanen      Sari Valtanen
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Näyttelyn ajankohta oli 29.2.-1.3.2020. Näyttely 
oli kaksipäiväinen ja siinä käytettiin tavalliseen 
tapaan KnockOut Nomination arvostelujärjes-
tystä. Lauantain näyttelyaamuna palkittiin Vuo-
den kissat 2019 ennen arvosteluiden alkamista. 
Lauantaina valittiin myös näyttelyn Best of Best 

kissat sekä tällöin oli myös Egyptin mau ja Singapura Special Show. 
Sunnuntaille jäi vielä kotikissojen Special Show. Tällä kertaa näytte-
lyssä oli lisäksi myös mahdollisuus varata vierekkäisiä häkkipaikkoja 
pienellä rahasummalla. Tämä mahdollisti sen, ettei kissanomistajien 
tarvinnut tulla aamulla aikaisin varaamaan paikkoja, vaan he pys-
tyivät jo etukäteen varaamaan paikkansa kissoilleen. Ihan näppärä 
keksintö, vaikkakin osalle kissanomistajista varaukset tuottivat pään-
vaivaa näyttelypaikalla.

Kun on kyse oman kissayhdistyksen näyttelystä, parhaimpia puo-
lia on tietenkin se, ettei näyttelymatka ole pitkä. Aamulla ei tarvitse 
lähteä liikkeelle kukonlaulunaikaan, vaan riittää, että herää silloin. 
Varsinkin talviaikaan aamut ovat tosi pimeitä ja ajomatkat saattavat 
olla välillä pitkiä sekä hankalissa sääolosuhteissa taitettuja. Mikäli 
näyttely on pidemmän matkan päässä, kannattaa tietenkin mennä 
kissojen kanssa hotelliin jo edellispäivänä, ettei tule mitään ikäviä 
yllätyksiä matkanteon suhteen. Säästytään myös suurelta määrältä 
ylimääräistä stressiä, mitä tiukat aikataulut tai muut tekijät saatta-

Satakissan 
kevätnäyttely

Nipsun rauhallinen näyttelyhetki

Lemmy sai onnittelukortin)

vat aiheuttaa. Tällä kertaa ajomatka Porista Raumalle sujui joutui-
sasti, vaikkakin tiet olivat melko liukkaita. Näyttelypaikalle oli myös 
helppo löytää, sillä paikka on tuttu jo entuudestaan. Joskus siellä on 
tullut istuttua muutamat Lukon pelit katsomassa (tai siis Lukko-Äs-
sät peli, tietenkin). Parkkitilaa oli ihan mukavasti hallin tuntumassa, 
parkkipaikka oli lähellä hallia ja se oli ilmainen koko päivän. Siitä iso 
plussa järjestäjille. Kyllä ne kissankantokopat ja muut kissojen tavarat 
silti painoivat, kuten aina. Päivän hyötyliikunta tehty…

Lauantain näyttelypäivä
Lauantaille minulla oli kaksi kissaa mukana, Brittiläinen Nipsu ja Exo-
tic Lemmy. Lemmyllä oli nyt toiset näyttelyt edessä Turun syksyisen 
näyttelyn jälkeen. Hän täyttää siis huhtikuussa vuoden.  Lemmystä 
on pakko sanoa, että hän on kyllä täydellinen näyttelykissa luon-
teensa vuoksi. Se kissa ei osaa stressata eikä pelätä mitään. Näytte-
lypaikalla se ei ole koskaan hermostunut, vaan on aina valmis uusiin 
seikkailuihin. Suurin osa näyttelyajasta menee siihen, kun leikimme 
ja katselemme ympärillemme. Onneksi Lemmy ei ole ottanut mallia 
esimerkiksi tämänkertaisesta matkakumppanistaan 2,5 vuotiaasta 
Nipsusta, joka ei viihdy erityisesti näyttelypaikoilla. Hän on herkkä 
ja helposti stressaantuva kissa, joten uudet asiat, äänet ja paikat pe-
lottavat. Toistaiseksi olen vielä häntä näyttelyihin ottanut mukaan, 
mutta mikäli näyttelyt alkavat käydä liian raskaiksi, hän saa jäädä 
kotiin. Kaikkia kissoja ei vaan ole tarkoitettu näyttelykissoiksi. Toiset 
taas nauttivat näyttelyissä käymisestä ja huomiosta, jota ne saavat. 
Muista kuitenkin aina miettiä sitä kissan parasta, vaikka näyttelyissä 
käyminen olisikin tärkeä harrastus itsellesi. Harrastuksen tulisi tuoda 
positiivisia asioita myös kissasi elämään. 

Kun saavuimme näyttelypaikalle, ilmoittautuminen ja eläinlääkä-
rintarkastus meni joutuisasti, emmekä joutuneet kauaa odottele-
maan vuoroamme. Kun lähdimme etsimään paikkoja aulasta, tuntui 
ettei koko tilassa olisi enää yhtään paikkaa vapaana tuplahäkille. 
Melkein iski pieni epätoivo. Lopulta saimme ihan hyvän paikan hä-
killemme, kun jaksoi vain etsiä ja kysellä muilta kissanomistajilta 
paikkaa. Tässä tapauksessa olisi tietenkin kannattanut ostaa se häk-
kipaikka etukäteen. 

Seuraavaksi lähdimme katsomaan millainen järjestys aulassa on 
tuomareiden suhteen. Mielestäni tuomaripöydät oli hyvin järjestet-
ty ja oli helppoa löytää oma tuomari sekä pysyä järjestyksestä pe-
rillä. Järjestystä pystyi seuraamaan näytöltä, joka oli melkein oman 
häkkipaikkamme vieressä. Lemmyllä oli tuomarina Charles Spijker 
ja arvosteluvuoromme oli melkein heti näyttelyn alettua. Spijker 
tykkäsi ilmeisesti Lemmystä, sillä arvostelut olivat tosi hyvät. Eihän 
se keksinyt juuri mitään kehitettävää! Tuomarin parhaassa Lemmy 
sitten menikin jatkoon ja päästiin paneeliin. Se on kissanomistajalle 
aina yhtä kiva hetki, kun tuomari tykkää kissasta. Hyvä alku siis näyt-
telypäivälle. 

Nipsun tuomari oli myös Spijker, mutta Nipsun vuoroa saimme 
odottaa hieman pidempään. Tällä kertaa Nipsu oli myös aika her-
mostunut, kun mentiin tuomarille. Hän ei pysynyt paikallaan ja koitti 
syliin yms. Hyvin Nipsumaista käytöstä, kun hän on stressaantunut. 
Pysyi hän muutaman hetken paikallaankin, että tuomari sai jonkin-
laisen käsityksen arvioitavasta kissasta. Ei kuitenkaan saatu mitään 
kovin hyviä arvosteluita tällä kertaa. Luulen, että myös tuo kissan 
hermostuneisuus vaikutti arvosteluun jonkin verran. Nipsulla ar-
vosteluissa vahvuutena on sen upea turkki ja väritys, jonka tuomarit 
jaksavat aina mainita. Kuitenkin kehitystä tarvitaan vielä eri puolilla 
kissan kroppaa. On tietenkin eri asia täyttyvätkö jotkin kriteerit kos-
kaan. Tuomarin parhaasta emme enää edenneet, sillä vastustajat oli-
vat niin hienoja aikuisia poikia. Saatiin kuitenkin serti ja se riitti tosi 
hyvin tällä kertaa. 

Nipsu pääsi lopuksi päivää rauhoittumaan omaan rauhaansa ja 

KUVA: Musta kissa mun sylissä (kuva-
teksti: Arvosteluvuoron odottelua.)

TEKSTI JA KUVAT: SILJA LAIHO

Satakissa ry:n ensimmäinen näyttely tänä vuonna pi-
dettiin jälleen Raumalla. Tällä kertaa näyttelypaikkana 

toimi Kivikylän Areenan aulatila. Kivikylän areena on 
ensisijaisesti Rauman Lukon pelihalli, jossa järjestetään 

myös muita tapahtumia.

Niin ihania herkkuja!
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jatkoimme päivää kierrellen näyttelytilaa sekä myyntipöytiä. Jos 
ajatellaan meitä kissanomistajia, niin paras juttu myyntikojuissa oli 
tällä kertaa Suklainen Herkku Puoti. Sieltä sai kaikkia ihania pieniä 
suklaakonvehteja, jotka maistuivat vielä paremmalta kuin näytti-
vät. Ehdin myös auttaa ohimennen näyttelyjärjestelyissä päivän 
mittaan. Olin välillä ruusukepöydässä, välillä lipunmyynnissä ja 
välillä kiertelin ympäriinsä auttelemassa apua tarvitsevia. Ihanan 
toimelias päivä kaiken kaikkiaan. Parasta on, kun ei tarvitse koko 
päivää istuskella kissan häkin vieressä, vaan voi kierrellä ja tehdä 
eri asioita. 

Pitkän näyttelypäivän jälkeen tuli lopulta Best In Show:n vuo-
ro, jossa Lemmykin oli edustettuna. Mielestäni järjestelyt sujuivat 
hyvin ja olivat onnistuneet, kuten koko näyttelypäivän ajan. Ainoa 
ongelma oli kulkuväylien ahtaus, kun ihmiset odottivat kissojen-
sa kanssa vuoroaan. Jotenkin Best In Show:ssa on aina sellainen 
hyvällä tavalla jännittynyt tunnelma, varsinkin silloin kun ei tiedä 
miten kissa tulee pärjäämään siellä. Sellainen odottava fiilis. Ja tie-
tysti ylpeys omasta kissasta. Lemmyllä oli tällä kertaa aika monta 
vastustajaa, joten odotukset eivät olleet liian korkealla. Tällä kertaa 
Lemmy sai yhden äänen, edelleen Spijkerilta. Kuitenkin kaksi muu-
ta ääntä menivät toiselle kissalle. Kiva fiilis silti jäi, sillä se yksikin 
ääni on aina positiivinen juttu. Tämä päivä oli ihan Lemmyn päi-
vä! Paneelin jälkeen pakattiin kissat ja jätettiin häkki paikanpäälle 
odottamaan seuraavaa aamua. Tällä kertaa emme varanneet Rau-
malta hotellia, sillä asumme niin lähellä näyttelypaikkaa. Kissatkin 
viihtyvät paremmin kotona yöpymässä, kun on tutut rutiinit yms. 

Sunnuntain näyttelypäivä
Sunnuntaina suurin muuttunut tekijä olivat näyttelymatkan sää-
olosuhteet. Satoi melko paljon lunta koko matkan Porista Rau-
malle. Pääsimme kuitenkin ajoissa näyttelypaikalle. Tällä kertaa 
päädyimme ajamaan auton näyttelypaikan oville asti, jotta emme 
täysin kastuisi märässä lumisateessa. Kissoillekaan ei ehtisi tulla kyl-
mä. Parkkipaikkakin löytyi taas mukavasti läheltä. 

Tälle päivälle minulla oli mukanani kolme kissaa: Nipsu, Lemmy 
ja toinen brittiläiseni Myy. Myy tuli tällä kertaa vain yhdeksi päi-
väksi mukaan näyttelyyn, sillä en halua kiirehtiä sertien keräämistä 
Myyn viimeistä titteliä varten. Myy on kokenut näyttelykissa ja hän 
myös nauttii näyttelyissä käymisestä, joten haluan antaa yhteiselle 
harrastuksellemme vielä aikaa. Voihan näyttelyissä toki käydä vie-
lä tittelien saavuttamisen jälkeenkin, mikäli harrastusta halutaan 
jatkaa. Saa nähdä. Myy täyttää tänä vuonna kuitenkin vasta neljä 
vuotta, joten näyttelyvuosia riittäisi vielä runsaasti. 

Kissat asettautuivat näyttelyhäkkiin mukavasti ja sopuisasti. Nip-
sulla ja Myyllä tunnetusti saattaa välillä olla eripuraa siitä, kumpi on 
kissalauman johtaja, harvemmin kuitenkin näyttelypaikalla. Tällä 
kertaa, kun minulla oli ensimmäistä kertaa kolme kissaa yhtä aikaa 
näyttelyissä mukanani, piti myös tarkkailla tarkemmin tuomarijär-
jestystä sekä näyttelyn kulkua. Samalla kun tarkkailin kissojen vuo-
roja, ehdin myös auttaa näyttelyjärjestelyissä samaan tapaan kuin 
lauantainakin. Välillä meinasi tosin tulla hieman kiire, kun piti olla 
kahdessa paikassa samaan aikaan. Tämä on varmaan tuttua kaikille 
kissanäyttelyiden järjestäjille.

Ensimmäisenä arvosteluissa oli Lemmyn vuoro. Tuomarina oli 
Henry Hornell, joka vaikutti tosi hauskalta tyypiltä arvostellessaan 
Lemmyä. Hän tokaisi heti nähdessään Lemmyn: “Oh there´s a lot of 
cat for this age”! Lemmy oli hänen mukaansa ikäisekseen hyvin ke-
hittynyt ja isokokoinen. Häneltä tuli hyvät arvostelut Lemmylle ja 
tuntui, että hän tykkäsi kissasta. Tuomarin parhaan valinnassa tällä 
kertaa kuitenkin toinen kilpailija veti pidemmän korren. 

Eläintuhkaamo PET Oy
010 336 9253 
040 900 9999
info@pethelsinki.com

Pääkaupunkiseudun ensimmäinen 
eläintuhkaamo avattu Helsinkiin, 
Viikkiin.

Vastaanotto ja muistoesinemyymälä
Koetilantie 1
00790 HELSINKI
Viikki / YO Eläinsairaalan vieressä

Avoinna:
Ma - Pe 10.00 - 19.00
La 10.00 - 14.00
Su Suljettu

Pieneläintuhkaamossa voi tuhkata kaikki alle satakiloiset 
pieneläimet. PET Helsinki tarjoaa luotettavaa ja hienotunteis-
ta tuhkauspalvelua lemmikin omistajille.
Asiakkaat voivat valita Viikissä lemmikilleen uurnan ja halu-
tessaan erilaisia muistoesineitä. Tiloissamme sijaitsee myös 
kodikas ja kaunis lääkärin vastaanottohuone, jossa voidaan 
suorittaa halutessanne lemmikkinne eutanasia tai terveyden-
tilan arviointi. 
Meille voitte itse tuoda lemmikkinne tuhkaamista varten ilman 
ajanvarausta ja tarvittaessa haemme myös kotoa tai eläinlää-
käriasemalta, jonka kanssa meillä on yhteistyösopimus.  
Pääkaupunkiseudun eläintuhkaamon kodikas vastaanotto 
ja myymälä sijaitsevat Helsingin Viikissä Yliopistollisen 
eläinsairaalan vieressä. Itse Krematorio on Tattarisuon 
alueella. 

Euroopan yksi johtavimmista krematoriolaitteiden valmis-
tajista, Addfield Environmental Systems Ltd on toimittanut 
meille uusinta ja puhtainta tekniikkaa edustavat polttouunit.

Melkein heti tämän jälkeen oli Myyn vuoro mennä arvosteluun 
Spijkerille. Hauska sattuma sinäänsä, että Spijker on arvostellut 
Myyn sen ensimmäisissä näyttelyissä kolme vuotta sitten. Tällöin 
Myy oli pentujen Best In Show. Tällä kertaa tuntui siltä, ettei tuo-
mari oikein tykännyt Myystä, vaikka useimmiten se onkin hyvät ar-
vostelut tuomareilta saanut. Tuntui että melkein kaikki oli pielessä 
tällä kertaa. Tällaisia päiviä kuitenkin tulee aina välillä näyttelyissä. 
Kaikkia tuomareita ei voi miellyttää aina kaikki kissat.  Tuomarin 
parhaassa odotukset eivät olleet kauhean korkealla arvostelun 
vuoksi ja jäätiin paneelista tällä kertaa. Serti kuitenkin tuli. Se olikin 
pääasia, jonka vuoksi Myyn näyttelyyn ilmoitin. 

Nipsun arvostelu meni yllättävänkin hyvin. Tuomarina oli Alexey 
Shchukin, joka oli todella rauhallinen. Hän otti kissaan hyvän kon-
taktin, mikä selvästi rauhoitti Nipsua. Nipsu ei vaikuttanut lähes-
kään niin rauhattomalta kuin edellispäivän arvostelussa. Saimme 
myös huomattavasti paremmat arvostelut tällä kertaa. Harmitta-
vasti kuitenkin jäimme paneelista tuomarin parhaassa. Olin kui-
tenkin niin tyytyväinen Nipsun käytökseen, ettei loppukilpailusta 
ulosjääminen haitannut. 

Meidän näyttelypäivämme loppui siis sunnuntain osalta lyhyeen 
ja päätimme myös ettemme jää seuraamaan Best In Show:ta tällä 
kertaa. Pääsimme lähtemään ajoissa kotiin, mikä oli mukavaa pit-
kän näyttelyviikonlopun jälkeen. Mielestäni näyttelyviikonloppu 
oli tosi onnistunut, niin omien kissojen kuin Satakissan järjestelyi-
denkin suhteen. Viikonloppuun sisältyi onnistumisia, pettymyksiä, 
jännitystä ja paljon hyvää fiilistä. Sen takia kissanäyttelyissä käy-
dään, ettei ikinä voi tietää mitä tapahtuu. ❤

Ajokeli oli hyvin luminen.

Myy ja Lemmy tarkastelemassa ympäristöään.
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Rotu: 

Nimi:

Lempiruoka:

Harrastukset:

Lempinimi: 

Siperiankissa

ArcticWilds Leedora 

Kerttu

      Lempiruoka tai oikeastaan      herkut  on kuivatut muikut.

Lempiharrastus on löhöily ja naapureiden kyttäily ikkunasta

Kissani

Rotu: 

Nimi:

Lempiruoka:

Harrastukset:

Lempinimi: 

Maine Coon

SatuMainen Wallander

Wiki

Kaikki ruoka käy, kunhan ei ole tulista!

Olen kissalauman johtaja! Kooltani olen suu-

ri ja vaistoiltani jotain siltä väliltä. Olen aina 

siellä missä tapahtuu, koska en osaa olla yksin 

ja onhan johtajan oltava paikalla. Olen leikkisä 

ja esteet edestään raivaava persoona. Osaan esi-

merkiksi avata ovet. Yksi lemppariharrastuksia 

on sylissä nukkuminen, enkä syliin päästyä-

ni siitä enää helpolla poistu.

Kissani

Brittiläinen 

lyhytkarva

Rotu: 

Nimi:

Lempiruoka:

Harrastukset:

Lempinimi: 

Emeraldcharm Junglefrost

Nipsu

       Syön lähes kaikkea! Mitä ta-

hansa, mitä omistaja antaa mm. kissannamit 

ja voileipäkinkku.

Päivisin tykkään katsella lintuja ikkunan läpi 

sekä leikkiä muiden kissakaverieni kanssa. Pi-

dän myös nukkumisesta ja syömisestä todella 

paljon. Iltaisin kun omistaja tulee kotiin, tyk-

kään makoilla hänen sylissään, olen varsinai-

nen mammanpoika.

Kissani

Rotu: 

Nimi:

Lempiruoka:

Harrastukset:

Lempinimi: 

Lyhytkarvainen 
kotikissa

Inkku

Inkku

       Kuivanappulat, tonnikala-ruoat ja pakastekala

Harrastuksista parasta on painia perheemme koirien kanssa, lintujen katselu ikkunasta, ulkoilu valjaissa tai verkotetulla terassilla on turvallista ja mukavaa. Saatan käydä välillä myös kissanäyttelyissä.

Kissani

GOLDEN CONFETTI
VECTOR BACKGROUND 

GOLDEN CONFETTI
VECTOR BACKGROUND 

Distinguished Variety Merit  
Distinguished Show Merit

EMS: MCO n 22 
Distinguished Variety Merit

Tallinnassa 23.8.2020 
Distinguished Show Merit 

Espoossa 29.8.2020
Omistaja: Kristiina Lindfors
Kasvattaja: Jaana Hiltunen 

Kuva: Marika Lahti

SP FI*Escape’s 

Little Sky DVM DSM 

an ear for mealtime

Maukkaita ja  
lihaisia kuivaruokia

a taste for textures

Hiutaleita, suikaleita ja  
mehukkaita palasia

a nose for savoury gravy

Pitkään kypsennettyjä 
herkullisia proteiineja

Loved by cats.

Approved
by all their
senses.
Tiedämme, että kissoilla on oma tahto 
ja ne tietävät mistä pitävät. Ne ovat 
myös hyvin tietoisia siitä mitä haluavat 
syödä ja mitä eivät syö. 

Tätä silmälläpitäen tarjoamme 
valikoiman proteiinipitoisia ja maukkaita 
aterioita. Reseptit, joissa on käytetty 
tuoreita ja mehukkaita ainesosia. 

Makuja joita kissasi ei voi vastustaa.
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Lähettäjä:

Jonna Sivonen
Nikulantie 43 as 5
26510 Rauma

Täyden palvelun
eläinlääkäriasema

Avoinna:
 Ma – To :  9 – 20
 Pe : 9 – 16

Puh 02 641 1660
Hyveläntie 1, 28200 Pori

info@satavet.fi
www.satavet.fi


