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Pääkirjoitus
uheenjohtajana tehtäväni on edustaa yhdistystä. 
Mietin aina kirjoittaessani tarkkaan sen roolin ja 
avoimuuden mahdollista ristiriitaa. Pääkirjoituk-
seni herättävät ihmisissä mielenkiintoa ja saan 
niistä kiitosta. Ulosantini on kuitenkin poikkeuk-
sellisen suoraa ja kirjoitukseni sisältävät asioita, 
joista normaalisti vaietaan. Tämä aiheuttaa joil-

lekin ihmisille huolta: Miksi tuon ilmi negatiivisia asioita, ei kukaan 
muukaan niin tee. Voiko puheenjohtaja puhua kyseisen kaltaisista 
asioista suoraan? Mitä jäsenet ajattelevat asioista, joita kerron ja en-
nen kaikkea: Onko yhdistykselle haittaa, jos vilautan esiripun alta toi-
minnan moninaisia muotoja.

Jos toimisin jotenkin muuten kuin toimin, koen että se olisi jäsenis-
tön aliarvioimista ja pettämistä. Tapahtumia seuraten, jokaisen oma 
järki sanoo, etteivät yhdistystoiminta ja yhteistyö ole pelkästään ruu-
suilla tanssimista. Se, kannattaako se tuoda julki jäsenistölle pääkir-
joituksen muodossa, on oma harkintani. Vaikka joku soraääni kuuluu 
aina jostain selän takaa, en koe avoimuuteni kanssa kuitenkaan ole-
vani väärällä polulla. Sen jälkeen, kun minut on valittu puheenjohta-
jaksi, on jäsenmäärämme kasvanut 87:llä, joka on kasvua jäsenmää-
rässämme 50,3 prosenttia. Itse koen tärkeäksi kertoa asiat niin kuin ne 
ovat, jotta jäsenet saavat tietää, mitä yhdistyksessä oikeasti tapahtuu 
– oli se sitten hyvää tai pahaa.  

Kevätkokouksemme järjestettiin Porin Kirjurinluodossa. Koronan 
vuoksi olimme jälleen ulkona. Aika kului ja ilta viileni, joten kokouksen 
nopeuttamiseksi jäsenistö ehdotti sääntömuutoksien käsittelyn siirtä-
mistä syyskokoukseen. Näin päätettiin tehdä. Kokouksessa ilmoitin, 
että olen ehdottanut hallitusjäsenellemme Silja Laiholle, jos hän voisi 
harkita ensi vuonna toimivansa lehtemme päätoimittajana. Olen lu-
vannut auttaa häntä alkuun, mutta tämän vuoden jälkeen itse en tule 
olemaan käytettävissä enää kyseiseen toimeen. Yhdistyksessä on ollut 
liian monta isoa roolia minun vastuullani ja on aika siirtää tämä vies-
tikapula toiselle innokkaalle tekijälle.

Kokouksessa käsiteltiin viime vuoden tilinpäätös, joka olikin varsin 
mielenkiintoista luettavaa. Vuosi 2019 piti sisällään heti alkuvuodesta 
asti sellaisia elementtejä ja yllätysmomentteja, että en puheenjohta-
jana voinut hyväksyä tehtyä tilinpäätöstä, enkä sitä sen vuoksi myös-
kään allekirjoittanut. Tämän ilmaisin myös jäsenistölle ja tahdoin 
asian kirjattavan kokouksen pöytäkirjaan.

Valaisin kokoukseen osallistujia, että itse en ole koskaan ottanut 
senttiäkään mitään korvauksia yhdistykseltä, sen enempää km-kor-
vauksia kuin mitään muitakaan korvauksia. Olen myös tehnyt ja toi-
minut kaikki vastuualueeni ilman mitään palkkioita. Olin aiemmin 
siinä uskossa, että kaikki muutkin toimivat vastaavalla talkooperiaat-
teella yhdistyksen eteen. Tämän vuoden toukokuussa sain tietää, että 
luulo ei ole tiedon väärti.

Yhdistystoiminnassa jokaisen tulisi viime kädessä toimia yhdistyk-
sen edun eteen, ei ystävyyssuhteiden tai oman edun. Se on mielestäni 
hyvin yksiselitteistä. Päällimmäisenä tunteena kokouksesta kuitenkin 
itselleni jäi hämmästys ja vahva tunne, että tämä periaate oli unoh-
dettu. Yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa edustavat jäsenkokoukset, 
joten hallituksella ei ole muuta mahdollisuutta kuin toteuttaa sitä, 
mitä jäsenkokous on päättänyt. Esimerkiksi, jos hallitus päättäisi kor-
jata vääryyden, joka on tullut julki ja jonka korjaaminen olisi yhdistyk-
sen edun mukaista, mutta jäsenkokouksessa päätöksen toimeenpano 
tehtäisiin mahdottomaksi, kenen etu se olisi? Cui bono?

Satakissalla oli viime kuussa näyttely, joka oli kaikin puolin menes-
tys. Iso kiitos sponsoreillemme MUSH:lle, Purinalle, Husselle, Lappi-Hu-
najalle, Nutrolinille, Arion Suomelle, Bernerille ja Cattery Anjupia’s Pia 
ja Antti-Jussi Vainionpäälle sekä kaikille tuomareille, toimihenkilöille, 
näytteilleasettajille, talkooväelle ja Satakissan mahtavalle hallituksel-
le. Te kaikki yhdessä mahdollistitte tämän upean kokemuksen.

Jokainen näyttely opettaa ja avartaa ajattelumaailmaa. Olemme 
tehneet joka ikisessä näyttelyssä hyvää taloudellista tulosta, mutta 
tämä näyttely oli aivan omaa luokkaansa – tulos oli paras koko his-
toriassamme. Tämä näyttely oli osoitus siitä, että kulut pystyy oikeasti 
pitämään pieninä, kun ihmiset asennoituvat tekemiseen aidosti tal-
koopohjalta. 

Toisinaan voi kuulla kritiikkiä, että näyttelyt ovat vain elitistinen 
harrastus ja miksi niistä täytyy kirjoittaa joka lehteen. Tosiasiassa 
kuitenkin kaikki jäsenet hyötyvät näyttelystä, koska näyttelytuloilla 
pystymme varmistamaan yhdistyksen halvat jäsenmaksut, edut jäse-
nistölle ja yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden. Yhdistys maksaa joka 
jäsenestä määrätyt maksut Kissaliitolle ja muihin kohteisiin. Satakis-
san näkyvin ja paras osa on tämä Satakissa-lehti. Sen laatuun, pape-
rin paksuuteen ja kokoon on panostettu viimeiset kaksi vuotta. Se on 
myös luonnollisesti iso kuluerä yhdistykselle. Jäsenmaksuista saadut 
tulot eivät kata näitä maksuja, vaan ne katetaan nimenomaan näyt-
telytuloilla. 

Joten, jos sinua harmittaa joka lehdessä olevat näyttelyjutut, voit 
ajatella, että ne ovatkin se välttämätön paha, joka mahdollistaa leh-
den ja yhdistyksen toiminnan tässä mitta-
kaavassa - myös tulevaisuudessa. Silloin 
näyttelyiden olemassaolo saa aivan uu-
den merkityksen ja toiminta voikin olla 
mielenkiintoista, eikä turhanpäiväistä.

Elämässä kaikki on niin paljon kiinni 
siitä, miltä kantilta asioita ajattelee.

Mukavaa alkavaa talvea,

Jonna
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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
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Rokotus
Rokotukset suojaavat kissoja (vaarallisilta) taudeilta. Suomessa roko-
tetaan eniten virusinfektioita vastaan: Rinotrakeiitti (herpes), Kaliki 
sekä Panleukopenia (parvoviroosi). Rokottaminen on tärkeää ja että 
laumaimmuniteettia ylläpidetään. Näitä viruksia kohtaan ei edel-
leenkään ole tehoavaa lääkettä olemassa.

Miksi myös sisäkissat tarvitsevat rokotusta? Koska omistaja voi 
kantaa viruksia kotiin kengänpohjien, vaatteiden ja esineiden mu-
kana.

Ennen rokotuksien antamista tulee varmistaa, ettei kissalla ole ma-
toja. Tarpeen vaatiessa suoritetaan sisäloishäätö ja vasta sen jälkeen 
annetaan rokotteet.

Pentuja rokotetaan ensimmäisen kerran jo 8-9 viikon ikäisenä. Siitä 
3-4 viikon kuluttua tulee antaa tehosterokotus. On tärkeää, että vain 
tervettä kissaa rokotetaan. Tehosterokotukseen kuuluu myös roko-
tus, jota annetaan kissan täyttäessä vuoden. Tämän ”rokotusohjel-
man” jälkeen on rokotusväli rokotevalmistajasta riippuen 1-3 vuotta.

Raivotautia (Rabiesta) vastaan rokotetaan kaikki kissat, jotka mat-
kustavat Suomesta ulkomaille.

Mikrosiru
Mikrosirutukset ovat todella tärkeitä kissoille. Se on heidän ”henki-
lökorttinsa”. Siru on noin riisinjyvän kokoinen ampulli ja se sisältää 
tiedot 15 numeroisesta numerosarjasta. Siru laitetaan kissojen nahan 
alle lapaluiden väliin. Toimenpide ei vaadi rauhoitusta. 

Sirutuksen jälkeen pitää ehdottomasti muistaa myös rekisteröidä 
se siru! Ilman rekisteröintiä karanneen kissan löytäjä ei saa tietoja ke-
nen kissa on kyseessä. Rekisteröintiä voi mm. tehdä Kissaliitolle sekä 
Turvasiruun. Rekisteröintiin laitetaan omistajan nimi ja yhteystiedot. 
Jos kissa pääsee karkaamaan, sirun avulla voi löytää omistajan no-
peasti.

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 
Rokotukset ja sirutus 

ovat tärkeitä
– myös sisäkissoille!

Rotukissojen pitää luovutusiässä aina olla 
mikrosirutettu ja myös rokotettu. Niin kuuluu joka 

ikisen kissan olla riippumatta siitä onko maatiainen 
vai rotukissa! 

TEKSTI JA KUVAT: CHRISTINA HERCHER
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”Rotukissakauppa” 
rehottaa

TEKSTI: RIIKKA VIRTANEN KUVAT: ALAVUDEN SEUDUN ELÄINTIIMI RY

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.

U
seimmitenhan tässä ”rotu-
kissakaupassa” puhutaan 
kissojen kaupasta, jossa pu-
huu raha, puolin ja toisin. 
Myyjä siis kauppaa ”puhdas-
rotuista” kissaa halvalta kuu-

lostavalla hinnalla. Kissan toinen tai mahdol-
lisesti molemmat vanhemmat saattavat olla 
rekisteröityjä rotukissoja, mutta kissat on as-
tutettu ilman kasvattajan lupaa tai Kissaliiton 
valvontaa. Samalla vaadittavat terveystes-
taukset mitä todennäköisimmin puuttuvat. 
Vanhemmat saattavat jopa olla sukua keske-
nään, sitähän kukaan muu ei tiedä kuin myy-
jä, jos hänkään. Toinen vaihtoehto on, että ro-
tua tuntemattomalle ihmiselle vakuutetaan 
tavallisten rotukissan näköisten kotikissojen 
edustavan kyseistä rotua. Rekisterikirjojahan 
näillä kissoilla ei tietenkään ole. Jäljempänä 
puhun paperittomista kissoista.

Näitä paperittomia kissoja myydään useim-
miten netin kauppapalstoilla tai esimerkiksi 

Facebookin myyntiryhmissä. Myyntiryhmiin 
ei tule sekoittaa Facebookissa toimivaa ”Kotia 
etsivät rotukissan pennut”-ryhmään, koska 
siellä myytävien pentujen ja myyjien taustat 
tarkistetaan ennen ilmoituksen julkaisemista.  
Samoin toimitaan eri rotukissayhdistysten tai 
rotuyhdistysten sivuilla. 

Keväällä koronan vuoksi tulleiden rajoi-
tusten seurauksena useat ihmiset viettivät 
paljon aikaa kotona. Tuolloin moni ajattelikin, 
että on hyvä aika ottaa se kauan haaveissa 
ollut kissa. Kasvaneen kysynnän huomasivat 
myös paperittomien kissojen myyjät. Sain 
muutamia yhteydenottoja ihmisiltä, jotka 
olivat netin myyntipalstalta löytäneet halvan 
ja kivan oloisen pennun. Luonnollisesti he ei-
vät olleet päässeet pentua katsomaan, koska 
myyjä vetosi koronarajoituksiin.

Sain kevään aikana myös muutaman yh-
teydenoton ihmisiltä, jotka olivat jo ostaneet 
paperittoman ”rotukissanpennun”. Eräs ”ro-
tukissanpennun” ostaja otti minuun yhteyttä 

ensin Facebookissa ja lopulta soitti ja kertoi 
tarinansa. Hän oli löytänyt netin markkina-
palstalta hienon näköisen Maine Coonin 
pennun. Hintakin oli kuulostanut halvalta, 
vain 600 € (Suomen Kissaliittoon rekisteröi-
dyn Maine Coon -pennun hinta on n. 1200 
€). Ostaja oli maksanut tuon summan myyjän 
tilille. Ennen luovutusta myyjä oli kuitenkin 
useamman kerran pyytänyt lisää rahaa mm. 
rokotuksiin, madotuksiin, hiekka- ja ruokaku-
luihin ja sirutukseen. Nämä kaikki em. kulut 
kuuluvat automaattisesti kasvattajalle, eivät 
tulevalle omistajalle. Tämä ostaja oli kiltisti 
maksanut kaikki, mitä kissan myyjä oli pyy-
tänyt: yhteensä 1700 €. Pyydetyt summat oli 
maksettu tilille, jonka omistaja oli aivan eri, 
mitä myyjä oli nimekseen ilmoittanut. Kun 
oli pennun luovutuksen aika, ei myyjä enää 
vastannut puhelimeen. Lopulta ostaja sai 
myyjän kiinni ja kissan luovutuksesta sovit-
tiin. Luovutus oli tapahtunut kerrostalon rap-
pukäytävässä, eikä kissa ollut edes sama mitä 

Otsikon sana Rotukissakauppa on lainausmerkeissä, 
koska jutussa käsiteltävällä rotukissakaupalla ei ole 

mitään tekemistä virallisen rotukissakaupan kanssa. Tai 
ehkä siinä mielessä, että kaupattavia kissoja myydään 

rotukissojen rotujen nimillä.

myyntikuvissa. Mitään todistuksia ostaja ei 
rokotuksista, sirusta tai eläinlääkärikäynnistä 
saanut. Lopputuloksena ostaja sai rekisteröi-
tyä Maine Coonia reilusti kalliimman pennun, 
minkä rokotuksista tai muistakaan terveys-
tiedoista ei ole mitään tietoa. Ei edes kissan 
alkuperästä tai ylipäätään siitä, onko kissa 
Maine Coon ollenkaan.

Toinen tapaus oli samankaltainen. Paris-
kunta oli valinnut pentueesta 2 ”Maine Coo-
nia”. Pentuja ei luonnollisesti ollut päässyt 
katsomaan. Luovutus oli tapahtunut rappu-
käytävässä, kuten edellisessäkin tapauksessa. 
Rappukäytävä oli ollut hämyinen. Päästyään 
kotiin pariskunta oli huomannut molempien 
pentujen olevan selkeästi sairaita. Pariskun-
ta oli yrittänyt ottaa yhteyttä myyjään, siinä 
kuitenkaan onnistumatta. Myyjän asuntoa 
ei löytynyt myöskään rapusta, jonka rappu-
käytävässä luovutus oli tapahtunut.  Pennut 
vietiin seuraavana päivänä eläinlääkäriin. 
Lääkäri totesi molemmilla pennuilla viruksen 
aiheuttaman flunssan. Kissojen kuntoon hoi-
taminen vaati useita eläinlääkärikäyntejä ja 
useita satasia rahaa.

Pentutehtailu
Yksi ”rotukissakaupan”, voisin sanoa vaaralli-
nen, muoto on nk. pentutehtailu. Pentuteh-
tailulla tarkoitetaan järjestelmällistä kissojen 
myyntiin kasvattamista, missä laiminlyödään 

eläinten tarpeita ja hoitoa. Kissat saavat 
yleensä astua toisiaan valvomattomasti ja 
lopputulos ei yleensä ole hyvä. Sukua kes-
kenään olevien kissojen parittamisesta tai 
vapaasta lisääntymisestä pennut voivat olla 
sisäsiittoisia. Tämä nostaa perinnöllisten sai-
rauksien ja epämuodostumien riskiä. Pen-
tutehtaasta tulevalla pennulla onkin usein 
terveysongelmia, osaksi tämä johtuu emon 
terveyden laiminlyönnistä. Pentutehtaista 
ostetut pennut ovat hinnaltaan ostettaessa 
edullisia, mutta pentutehtailusta johtuvien 
sairauksien hoidon myötä tällainen pentu tu-
lee useimmiten erittäin kalliiksi. Pentua hank-
kiessa pitää myös muistaa, etteivät kaikki sai-
raudet näy ulospäin. 

Pentutehtaille on tyypillistä toiminnan 
salailu. Pentu esitellään erillään emosta ja 
muualla kuin niiden asuinpaikassa. Ilmoituk-
sissa olevat puhelinnumerot ovat salaisia ja 
myyjän nimi yleensä tekaistu. 

Monet eläinsuojeluyhdistykset ympäri 
Suomen ovat tehneet paljon töitä pentu-
tehtailua vastaan. Valitettavaa vain on, että 
kun toinen tehdas saadaan loppumaan, on 
jo toinen aloittanut toimintansa. Työ siis tun-
tuu loputtomalta. Alavuden seudun eläin-
tiimi ry on yksi näistä eläinsuojeluyhdistyk-
sistä, jotka kertovat työstään pentutehtaita 
vastaan Facebookissa. Alavuden eläintiimi 
on viime kuukausina pelastanut kymmeniä 

kissoja pentutehtaista. Valitettavasti monet 
pentutehtaiden kissat ovat olleet niin huo-
nokuntoisia, että ainoa vaihtoehto on ollut 
nukuttaminen ikiuneen. Emot ovat näissä 
pentutehtaissa toimineet pelkkinä synnytys-
koneina ja ovat olleet fyysisesti aivan lopus-
sa. Pennuilla taas on esiintynyt mm. silmien 
herpesvirusta ja sisäsiittoisuudesta johtuvia 
epämuodostumia.

Kuvan kissa näyttää olevan terve, eikö? Söpö 
naamiokissa juniori.  Todellisuudessa se kärsi 
pahoista ongelmista keuhkoissa ja suolistossa 
ja lähti toipumaan toisen yhdistyksen hoiviin. 
Valitettavasti tämäkään kissa ei selvinnyt. 
Alavuden seudun Eläintiimi Ry
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Hallitustyöskentely

Olen ollut mukana tässä 
kissamaailmassa nyt 
sen aikaa kuin omat 
kissani ovat olleet mi-

nulla, pian siis neljä vuotta. Näiden 
vuosien aikana olen ehtinyt olla jo 
monessa mukana. Satakissaan lii-
tyttyäni olen ollut mukana melko 
aktiivisesti esimerkiksi näyttelyissä 
ja lemmikkitapahtumissa. Nyt vielä 
sen lisäksi liityin noin vuosi sitten 
mukaan Satakissa-lehtitiimiin, jossa 
mukana olo on ollut viihdyttävää ja 
opettavaista. Olen huomannut, että 
olen vajonnut yhä syvemmälle tähän 
kissayhdistystoimintaan. Siitä kertoo 
myös konkreettisesti se, että päätin 
liittyä osaksi Satakissan hallitusta 
tämän vuoden kesäkuussa. Minua oli 
jo aikaisemminkin pyydetty mukaan 

hallitukseen, mutta en ollut vielä sil-
loin mielestäni valmis niin suureen 
vastuuseen. 

Kevään aikana tilanne kuitenkin 
ajautui edellisessä Satakissan hal-
lituksessa siihen pisteeseen, että 
useita hallituksenjäseniä erosi. Sen 
seurauksena taas alettiin etsiä uu-
sia tekijöitä hallitukseen. Minulla on 
tapana olla sellainen ihminen, joka 
ei osaa sanoa ei, mutta ei myöskään 
halua jättää muita pulaan tiukoissa 
tilanteissa. Joten seurauksena tästä 
ajattelin, että miksei minustakin voisi 
tulla entistä olennaisempi osa Sata-
kissaa. Kun kutsu kävi hallitukseen, 
olin jo kuitenkin ehtinyt miettiä asiaa 
jonkin verran jo aiemminkin, joten 
suostuin hieman edelleen epäillen. 
Vaikka omaa selviytymistä saattaa 

välillä epäillä, ainakin sitä kuuluisaa 
seikkailunhalua löytyy sen verran, 
että jaksaa aina yhä uudelleen löytää 
itsensä yllättävistäkin tilanteista ja 
haasteista. 

Minun hallituspestini alkoi aurin-
koisena, mutta tuulisena kesäpäivä-
nä Rauman torilla, jonne jäsenistö 
sekä edellisen hallituksen jäljellä 
olevat jäsenet olivat kokoontuneet 
päättämään uudesta hallituksen ko-
koonpanosta. Kokouksessa olevat 
henkilöt olivat minulle aiemmin tut-
tuja tai ainakin olin kaikki aiemmin 
joskus nähnyt ohimennen. Vähän 
silti jännitti, mitä pään menokseni 
vielä kokouksen aikana keksitään, 
kun olen tällainen ”ummikko”. Jonna 
ehdotti minua osaksi hallitusta ja eh-
dotus sai kannatusta, joten niin tieni 
oli avattu osaksi Satakissan hallitusta. 
Vähän hassulta se tietenkin tuntui, 
että minut haluttiin osaksi hallitus-
ta, kun ympärillä oli useita vuosia ja 
vuosikymmeniä kissaharrastustoi-
minnassa mukana olleita ihmisiä. 
Onneksi heitäkin siellä hallituksessa 
on useita, niin tietoa ja apua on aina 
saatavilla. Ja tietenkin myös jäsenis-
tössä. 

Ikävältä tietenkin uudesta halli-
tuslaisesta tuntui se, miten osa jäse-
nistöstä ja hallituksesta suhtautuvat 
toisiinsa. Tiedossa oli, että niiden 
välillä on paljon erimielisyyksiä ja ne-
gatiivisia ajatuksia. Se oli asia, mikä 
jarrutti hieman itseä myös hallituk-
seen mukaan lähtemisessä. Sekin 
tietysti jännitti, että siirtyvätkö nämä 
erimielisyydet nyt tämän uudenkin 
hallituksen rasitteeksi. Uusille ihmi-
sille, joilla ei tilanteeseen ole osaa 
eikä arpaa, kuten minulla. Voi kuinka 
mukava olisikin aloittaa puhtaalta 
pöydältä ja unohtaa menneet… hel-
pommin sanottu kuin tehty. Mutta 
ainakin siihen itse uutena hallitus-
jäsenenä voi vaikuttaa, että tällaiset 
tilanteet, joista erimielisyyksiä on 
tullut, eivät enää toistuisi. Itselläni on 

ajatuksena se, että yhdistystoiminta 
yhdistää ihmisiä ja toimijoita, eikä jaa 
niitä eri leireihin. Yhdistystoiminnan 
ytimessä on se, että tehdään yhdessä 
ja yhteisöllisesti, jotka tuovat yhdis-
tykselle hyviä asioita. Olisi hienoa, 
mikäli myös tulevaisuudessa Sata-
kunnassa toimivat yhdistykset voisi-
vat tehdä yhteistyötä. 

Kun kesäkuussa aloitimme halli-
tustyöskentelyn, ensimmäisenä jaet-
tiin meille uusille sopivat roolit. Mi-
nulle osui tiedottajan ja webmasterin 
virka. Mielestäni se sopi itselleni pa-
remmin kuin hyvin, sillä olen paljon 
somessa sekä tehnyt kotisivuja yms. 
Alku oli hieman hankalaa, sillä kun ei 
tiennyt mitä tehdä ja mistä aloittaa, 
on vaikea tehdä mitään. Ensimmäi-
nen kuukausi taisi mennä aika hiljai-
sesti, sillä hallituksen jäsenten kanssa 
keskustelu oli hieman työlästä mm. 
kesäloma-ajan takia. Uuden hallitus-
jäsenen näkökulmasta se, ettei tie-
donkulku toimi, on melko tuskallista. 
Intoa olisi tehdä, mutta jarruttavien 
tekijöiden takia on mahdotonta tie-
tää, miten kuuluu toimia. Alku siis 
näytti kaoottiselta näin aloittelijan 
näkökulmasta. 

Pikku hiljaa kuitenkin hallitus-
toiminta aktivoitui sen verran, että 
pystyimme aloittamaan projekteja. 
Ensimmäisenä käytiin yhdessä hal-
lituksen kanssa Satakissan edellisen 
hallituksen ongelmien kimppuun, 
eli lähdettiin selvittämään, miten ny-
kyiseen tilanteeseen on päädytty ja 
mitä tilanteelle voidaan tehdä yms. 
Tutkimme siis hallituksen päätöksiä, 
tilinpäätöstä ja erilaisia tositteita 
yms. Se oli opettavaista, sillä on tär-
keää oppia tekemään asiat oikein 
myös yhdistyksen kokonaistilanteen 
kannalta. Toisaalta tämä vanhojen 
asioiden läpi käyminen sai myös 
miettimään, että miten se vaikuttaa 
meidän uuden hallituksemme tilan-
teeseen. 

Minulle keskeisin projekti oli Sa-

takissan uusien internet-sivujen 
tekeminen, sillä vanha sivusto oli 
todettu toimimattomaksi. Aloitim-
me tekemään sivuja yhdessä Raian 
kanssa, sillä Raia tiesi paljon sivujen 
tekemisestä ja hänellä oli myös jo val-
miina visio siitä, millaiset Satakissan 
sivuista voitaisiin tehdä ja millaiseen 
pohjaan ne tehdään. Sivuja tehdessä 
saimme samalla myös tutustua toi-
siimme, mikä oli minusta kiva juttu, 
sillä emme tunteneet aikaisemmin. 
Huomasimme, että yhteistyömme 
sujui tosi hyvin ja nettisivutkin alkoi-
vat ajan kuluessa valmistua. Sivuja oli 
tosi mielenkiintoista ja antoisaa teh-
dä. Opin paljon uutta sivujen tekemi-
sestä ja uuden sivupohjan hallitsemi-
sesta. Paljon on myös vielä opittavaa. 
Suurin osa uuden sivun teksteistä 
voitiin vain kopioida vanhalta sivulta, 
mutta myös uusia toimintoja lisättiin 
uudelle sivustolle. Myös selkeyttä 
haluttiin lisää ja sitä saatiin. Kaikki 
yksityiskohdat mietimme huolella 
ja teimme mahdollisimman tarkkaa 
työtä, jotta sivuista saataisiin hyvän-
näköiset sekä toimivat. Vaikka alussa 
olimme molemmat hieman epävar-
moja onnistuuko koko projekti ol-
lenkaan, niin kyllä se vaan onnistui 

ja mielestäni vielä paremmin kuin 
hyvin näin ensikertalaisiksi. Vaikka 
itse sanonkin. Aloittaminen on aina 
vaikeaa, mutta kun vain jaksaa yrit-
tää ja tehdä niin useimmiten se on-
nistuu.  Hard work pays off, vai miten 
se sanotaan. 

Nettisivujen teon ohessa sain päi-
vittää myös yhdistyksen Faceboo-
kia sekä Instagram-tiliä. Molemmat 
ovat minulle tuttuja sivustoja, kuten 
varmasti myös monelle muullekin 
nykyisin. Instagramissa minulla oli 
aikaisemmin jo kolme eri sivua, joten 
miksei päivittäisi nyt sitten vielä yhtä. 
Tarkoitus on olla erityisesti Satakis-
san Instagramin puolella entistä ak-
tiivisempi, sillä tuntui kuin koko sivu 
olisi unohdettu. Tärkeintä on kuiten-
kin se, että Satakissan Facebook on 
todella aktiivinen ja yhdistys ilmoit-
taa sinne aina kun on jotain ilmoitet-
tavia asioita. Se on kotisivujen ohella 
ensisijainen Satakissan ilmoituska-
nava tällä hetkellä. Lisäksi Facebook 
on tärkeä kanava hallituksellemme 
keskustelemiseen sekä etäkokous-
ten pitämiseen. Tulevaisuudessa 
varmasti myös Satakissan uudet 
nettisivut toimivat aktiivisemmin il-
moituskanavana Facebookin ohella, 

kunhan pääsemme vauhtiin niiden 
kanssa. Facebook on mielestäni se 
virallisempi kanava ilmoituksille Ins-
tagramiin verrattuna, kun sitten taas 
Instagramin puolella on mahdollista 
jakaa hieman kevyempää sisältöä. 
Se on mielestäni hyvä, sillä kaikissa 
kanavissa ei ole hyvä jakaa täysin 
samanlaista sisältöä. Instagramin 
puolella on mahdollisuus myös jakaa 
vaikka jäsenten kissakuvia, joita olen 
jo saanutkin sähköpostitse muuta-
mia. Lähettäkää vaan lisää kuvia, niin 
saadaan jaettua niitä kaikkien iloksi!

Webmasterina rooliini liittyy tie-
tenkin myös eri kanavien sivujen päi-
vittämisen lisäksi sähköpostitse tule-
vien yhteydenottojen läpikäyminen. 
Sähköpostitse tulee esimerkiksi juuri 
näitä jäsenten kuvia, mutta myös 
kasvattaja- sekä siitosurostietoja si-
vuille päivitettäväksi. Nyt, kun Sata-
kissa sai uudet sivut, sivuille voidaan 
myös entistä aktiivisemmin päivittää 
näitä tietoja. Varmasti myös kävijä-
kunta kasvaa, jolloin kasvattaja- sekä 
siitosurosjäsenet hyötyvät näkyvyy-
destä sivullamme. 

Nykyinen hallituksemme tilanne 
vaikuttaa mielestäni hyvältä ja toi-
mivalta. Uskon, että saamme tästä 

lähtien päätökset tehtyä mahdolli-
simman tehokkaasti sekä hallituksen 
Facebook-sivulla että kokouksissa. 
Vaikka alussa oli vaikeaa, niin mie-
lestäni tilanne on kehittynyt varsin 
nousujohteisesti koko hallitustyös-
kentelyn ajan. Tällä hetkellä ollaan 
tilanteessa, jossa jokainen tekee 
oman työnsä yhteisen hyvän eteen. 
Sellaista sen mielestäni kuuluukin 
olla. Meillä on mielestäni myös hyvä 
yhteishenki ja tuntuu helpolta kes-
kustella kaikkien kanssa. Olen aina 
valmis oppimaan uutta ja aionkin 
ottaa selvää esimerkiksi yhdistys-
säännöistä sekä muista yhdistys-
toimintaan liittyvistä käytänteistä. 
Minulle tärkeää on tehdä oikein par-
haalla mahdollisella tavalla ja haluan 
edesauttaa sitä myös tässä hallituk-
sessa ollessani. Oikeudenmukaisuus 
on myös tärkeää, mikä on mielestäni 
toiminut hyvin hallituksessamme. 
Tästä on hyvä jatkaa ja olen positii-
visella mielellä myös tulevaisuuden 
suhteen. 

Yksi iso asia hallituksen työjärjes-
tyksessä oli tänä syksynä Satakissan 
näyttelyn järjestäminen, josta kir-
joitan lisää toisessa tekstissäni tässä 
lehdessä, joten muista lukea siitäkin. 

Ensimmäistä kertaa mukana 
kissayhdistyksen hallituksessa

Jos kissasi on valmistunut  
2020 Satakissan näyttelyssä  
Supreme Champion tai  
Supreme Premior titteliin,  
teillä on mahdollisuus ostaa 
upeita palkintotauluja 25 euron hintaan.

Silja Laiho

Näytteilleasettajat! 

25€
TIEDUSTELUT:

satakissa.sihteeri@gmail.com
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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

Nyt on kulunut aikaa jo yli 4 
kk sihteerinä olemisessa Sa-
takissan hallituksessa. Sinä 

aikana on tullut eteen paljon uutta 
ja olen oppinut paljon. On ollut kivo-
ja aikoja, mutta myös vaikeita aikoja.

Valitsin sihteerin toimenkuvan 
itselleni, sillä ajattelin sen sopivan 
minulle. Asiakaspalvelu ja sihteeri-
työ ovat tuttua minulle jo oman am-
mattini kautta. Myöhemmin minulle 
tuli lisäksi myös jäsensihteerin toi-

menkuva ja valitsin itselleni innoilla 
näyttelysihteerin hommat. Sihtee-
rin/jäsensihteerin tehtäviä ovat mm. 
varauksien tekeminen näyttelyyn 
liittyen, kokouksien pöytäkirjojen 
kirjoittaminen, tärkeiden sähköpos-
tien välittäminen eteenpäin kaikille 
hallituslaisille ja jäsenrekisterin yllä-
pito. Ei siis sen kummempaa. 

Sitten alkoivat näyttelysihteerin 
hommat myös. Siinä on ollut paljon 
tekemistä minulle.

Kun näyttelyn ilmoittautuminen 
aukesi, alkoivat tositoimet. Vastasin 
aktiivisesti näytteilleasettajien ky-
selyihin, joita tulee enemmän kuin 
olin ajatellut. Sainkin paljon positii-
vista palautetta, koska vastasin aina 
kaikille nopeasti. Seurasin luonnolli-
sesti kissojen ilmoittautumisia ja hy-
väksyin maksetut ilmoittautumiset. 
Paljon tuli sinä aikana jo luokka- ja 
kissavaihtoja, oli unohdettu ilmoit-
taa erikseen siitos-, kasvattaja- tai 
veteraaniluokka. Niitä sitten lisäsin, 
jotta ne eivät olisi näyttelyluettelos-
ta pois. Käytin ensimmäistä kertaa 
Omakissa-ohjelmaa toimihenkilönä 
ja voi kuinka rakastan sitä ohjelmaa. 
Se on NIIIIIN helppokäyttöinen!!! 
Muutama erikoiskysymys tuli vas-
taan ja niihin sain aina vastaukset 
omalta hallituksen jäseneltä, sekä 
myös muiden yhdistyksien jäsenil-
tä :) Kiitos teille! On hienoa, kun saa 
apua ja neuvoja.

Kun ilmoittautuminen sulkeutui, 
alkoivat sitten ne tosihommat: Tuo-
marijako ja KnockOut Nomination 
Drive-In tyylillä ja vielä kategoria 
kerrallaan. Siinäpä oli sitten hommia 
ensikertalaiselle. Alussa oli Koronan 
vuoksi tuomarit vielä hieman epä-
varmat. Tein ensin niin, että järjes-
tin jokaisen kategorian molempien 
päivien EMS-koodit ”nimettömälle” 
tuomarille. Sen jälkeen, kun sain jo-
kaisen kategorian kissat järkevästi 
jaettua molemmille päiville, aloin 
lisätä tuomareita. Koko sen ajan otin 
A4 listan tuomaritoiveita huomioon, 
jotka kaikki myös toteutin (paitsi 
omaa toivettani). Minulle oli itselleni 
tärkeää, että kissat ovat jaettu rei-
lulla tavalla ja niin, että luokat ovat 
mahdollisimman tasaiset. Pyrin saa-
maan joka luokkaan suurin piirtein 
saman verran kissoja. Se vaati mat-
kan varrella myös monia korjauksia. 

Muutama tuomarimuutos tuli vielä 
tuomarijaon julkaisemisen jälkeen, 
mutta ne eivät häirinneet enää ja-
koa. Saimme tilalle vastaavat kate-
goriaoikeudet omaavat tuomarit 
kuin ne, jotka vaihtuivat pois. Sen 
jälkeen alkoi KnockOut arvostelujär-
jestyksen teko. Sen pyrin tekemään 
luonnollisesti niin, että värin pa-
ras-valinnat olivat mahdollisimman 
lähellä toisiaan. Sitten tulivat vielä 
aikataulut mukaan ja tuomarijako 
KnockOut Nomination Drive-In tyy-
lillä oli valmis. Jälkikäteen en halua 
enää miettiä paljonko aikaa noihin 
kaikkiin vaiheisiin oikeasti meni...

Sitten tulikin jo näyttelyviikon-
loppu. Ja mikä menestys se oli! Täy-
dellinen positiivinen yllätys minulle, 
joka on lähtökohtaisesti hieman 
pessimisti. Meidän näyttelytiimim-
me oli aivan upea ja jokainen hoiti 
omia tehtäväalueitaan erinomai-
sesti! Minä opin omia hommiani 
nopeasti ja lauantaiaamun lievän 
paperikaaoksen jälkeen oli sunnun-
tai jo täydellinen ja helppo. Olihan 
siellä kokeneet konkarit mukana 
näyttelysihteeritiiminä. Näyttelysih-
teerin tehtävien lisäksi minä hoidin 
tuttuun tapaa paneelijuontajan 
hommia, joka sujui kanssa jo paljon 
paremmin kuin ennen. Vieressäni 
olikin Suvi mukana ja hän piti minun 
”pääni kylmänä” :) 

Näytteilleasettajat olivat muka-
via ja koko näyttelyviikonloppu oli 
aivan ihana! Menestystä tuli myös 
omalle ABYlleni, joka oli molempina 
päivänä BIS kastraattinaaraissa :).

Kaiken kovan työn jälkeen olen jo 
innoissani järjestämässä seuraavaa 
näyttelyä Satakissan hallituksessa. 

Kiitos kaikille näytteilleasettajille, 
tuomareille, toimihenkilöille sekä 
parhaalle Satakissan hallitukselle 
upeasta näyttelyviikonlopusta! 

Hallitustyöskentely

Sihteerityö ja ensimmäinen  
”oma” näyttely hallituksessa ollessa

Christina Hercher
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Kuinka kauan olet ollut kissanäyttelytuomari?
Vuodesta 2009 lähtien, jolloin valmistuin 3 kategorian tuomariksi.

Miten sinusta tuli näyttelytuomari?
Suoritin tutkintoni Tanskassa. Olin tuomarioppilaana useita vuosia, 
sillä aloitin 3 kategoriasta, joita meidän alueellamme oli vain muu-
tamia kissoja. Täällä vain persialaiset ja exoticit olivat suosittuja. Mi-
nulle ei kuitenkaan ollut ongelmaa siinä, että menin näyttelyyn opis-
kelemaan ja tulin takaisin vain 3 tai 5 kissan arvostelusetelin kanssa 
(Toim. huom. Suomessa tuomarioppilas voi saada 60 arvosteluseteliä 
yhdestä viikonlopusta). Minulla ei koskaan ollut aikomustakaan, että 
minun pitäisi valmistua tuomariksi mahdollisimman nopeasti.  Ra-
kastan käydä näyttelyissä, mutta ennen kaikkea rakastan tätä har-
rastusta kokonaisuudessaan! 

Onko sinulla omia kissoja? Kerro jotain niistä. 
Olen ollut eläinten kanssa jo pienestä pitäen. Isovanhemmillani oli 
erilaisia eläimiä heidän maatilallaan, myös koiria ja kissoja. Ensim-
mäinen rotukissani oli vanhan tyypin siamilainen. Myöhemmin mi-
nulla on ollut colourpoint persialaisia, exoticeja ja brittiläisiä. Ny-
kyään minulla on devon rexejä. 

Mikä on paras asia kissoissa? Mikä on suosikki kissarotusi? Mil-
lainen kissa taas saa sinut innostuneeksi näyttelyssä?
Rakastan kaikkia kissoja! Jokainen kissa on mestariteos! Rakastan kis-
soja, joilla on persoonallisuutta ja luonnetta. Pidän kilpikonna ja co-     Jurgita 

Gustaitienė
Jurgita Gustaitienė on kaikkien kategorioiden tuoma-
ri ja hän kasvattaa kissoja Akacija*LT kasvattajanimel-
lä. Hän on Liettuan Bubastė rotukissajärjestön perusta-
ja ja puheenjohtaja. Hän on toiminut FIFen terveys- ja 
hyvinvointikomissiossa useita vuosia. Hän on perusta-
jajäsen ja aktiivi Animal Welfare Association eläinsuoje-
luorganisaatiossa, sekä toimii edustajana Euroopan laa-
juisessa eläinten rekisteröintikeskuksessa European Pet 
Network:ssa. Lisäksi hän toimii Liettuan ministeriön si-
sällä eläinten hyvinvointiryhmissä. Ammatiltaan hän on 
eläinlääkäri ja hän toimii johtajana omistamissaan yhti-
össä, joiden päätoimi on eläinklinikoissa, koirien koulu-
tuskeskuksissa, eläinhotelleissa ja –trimmaussalongeis-
sa. Hän omistaa useita eläinsuojelukeskuksia useissa eri 
kaupungeissa ja toimii niissä eläinsuojelutyössä. Hän on 
naimisissa ja kolmen lapsen äiti, joista nuorin on kah-
deksan vuotias.

lourpoint väreistä sekä kiharakarvaisista kissoista. Minulle kuitenkin 
kissan temperamentti ja kunto ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä. Vain 
rakastettu kissa voi olla näyttelyvoittaja. Vain sellainen kissa on to-
dellinen prinsessa ja sen näkee hänestä helposti. 

Miten elämäsi on muuttunut sen jälkeen, kun sinusta tuli näyt-
telytuomari?
Paljon! Minun täytyi opetella useiden eri maiden kulttuureja. Se on 
laajentanut käsitystäni sekä värittänyt sisäistä maailmaani. Näytte-
lyihin matkustaminen on opettanut minulle kärsivällisyyttä. Useita 
kertoja olen viettänyt öitä lentokentillä. Olen tavannut eri ihmisiä, 
joilla on erilaisia mielipiteitä ja asenteita kuin minulla. Ajattelen, että 
nämä ovat erityisiä kokemuksia ja olen iloinen saadessani tällaisen 
lahjan elämääni. Rakastan FIFeä ja kaipaan tuomariystäviäni, kissan 
kasvattajia sekä näyttelyjärjestäjiä, aivan kuten omia perheenjäse-
niäni. Jokapäiväinen elämäni on hyvin stressaavaa ja aktiivista. Teen 
paljon töitä ja minulla on paljon vastuuta, joten tuomarina oleminen 
on ikään kuin irtautuminen omista päivittäisistä rutiineistani.
 
Onko näyttelytuomarina olossa joitakin huonoja puolia?
Joskus kyllä. Silloin esimerkiksi, kun näen kissan tuomaripöydälläni 
ja tajuan sen olevan vain objekti kasvatusta varten. Se ehkä joutuu 
elämään häkissä saamatta ihmisen rakkautta. Siinä hetkessä sieluni 
itkee ja sydämeni kapinoi.

Jos voisit valita jonkin tietyn näyttelypaikan tai näyttelykoke-
muksen, mikä olisi paras? Miksi?
FIFe perhe on suuri ja maantieteellisesti laaja. Se tarkoittaa sitä, et-
tä kissanäyttelyt ovat hyvin erilaisia. Pidän autenttisuudesta. Tieten-
kin teknisesti tarkimpia näyttelyt ovat Skandinavian alueella, missä 
jokainen yksityiskohta on mietitty tarkkaan ja järjestäjät ovat hyvin 
koulutettu. Rakastan näyttelyitä, joissa voi tuntea juhlatunnelman. 
Juhlatunnelman, jonka näyttelyn osallistujat, kävijät ja järjestäjät te-
kevät ja tuntevat. Pidän todella paljon Satakissan näyttelyistä sen eri-
laisten näkökulmien ja innovaatioiden takia.  

Onko sinulla jotakin neuvoa näyttelytuomarin urasta haavei-
leville?
Kyllä. Tuomariksi tulemisen ei tulisi olla pääasia. Tämä on harrastus 
eikä työ. Tietenkään ammattimaisuutta ja objektiivisuutta ei tule 
unohtaa.  

Tuomarihaastattelu

    Jurgita Gustaitienė

Jurgita Gustaitienė ja Satakissan puheenjohtaja Jonna 
Sivonen Liettuassa Gaala-illallisella, jossa Jonna palkittiin 
erinomaisesta yhteistyöstä  Bubastė:n erikoispalkinnolla.
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Satakissan Syysnäyttely

S
atakissan hallituksen osana 
pääsee myös järjestämään 
kissanäyttelyitä. Tänä vuonna 
Satakissa ehti järjestämään 
yhden näyttelyn helmi-maa-
liskuun vaihteessa ennen ko-
ronaepidemian puhkeamista. 
Nyt syksyllä oli sitten toisen 

näyttelyn vuoro, vaikkakin näyttelyn järjestämi-
nen oli jatkuvasti melkoisessa epävarmuudessa 
ja kiireessä tehtyä. Kaikki olivat aluksi epäluuloi-
sia koko näyttelyn onnistumisesta ja mietimme 
kannattaako näyttelyä edes alkaa järjestää näin 
epävarmassa tilanteessa. Päätimme ottaa riskin 
ja joskus se kannattaa. Näyttely järjestettiin 10.-
11.10.2020 viikonloppuna. 

Näyttelyn suunnitteleminen alkoi heti, kun hal-

litus oli saatu kokoon. Alku oli hidasta tiedonkulun 
kannalta sekä myös koronarajoitukset aiheutti-
vat hallitukselle ylimääräistä päänvaivaa. Ensin 
näyttely hyväksytettiin Kissaliitolla ja päätettiin 
tulevan näyttelyn paikka. Kaikkien mielestä Juhla-
talo Ooperi oli sopiva paikka. Siellä oli aiemminkin 
järjestetty Satakissan näyttelyitä ja tilat on todet-
tu sopiviksi kissanäyttelyn järjestämiseen. Lisäksi 
rakennuksen ympärillä on hyvät ja ilmaiset park-
kitilat, johon näytteilleasettajat saavat pysäköityä 
autonsa. Näyttelypaikalle on mahdollista tulla 
myös pyörätuolilla, sillä siellä on kaksi sisäänkäyn-
tiä. Nämä sisäänkäynnit olivat näyttelypäivämme 
aikana jaettu niin, että toinen sisäänkäynti ei ollut 
lauantaina ollenkaan käytössä. Tällöin ne omista-
jat, joilla kissat olivat kärryissä, joutuivat kapua-
maan portaita ylös. Tämä oli valitettavaa, mutta 

koronarajoitusten takia liikkumista tuli myös 
näyttelypaikalla rajoittaa. Rauma on hyvä paikka 
myös siksi, että siellä on olemassa useampia vaih-
toehtoja kissanäyttelyn pidolle. Piti myös miettiä 
sitä, kuinka paljon kissoja otetaan näyttelyyn näin 
poikkeusaikana. Päädyimme ottamaan näyttelyyn 
enintään 300 kissaan per päivä ja ihmismäärää ra-
joitimme yhteen ihmiseen per kissa. 

Tämän jälkeen alettiin miettiä yksityiskohtia ja 
esimerkiksi sitä, miten ruokailu järjestetään tuo-
mareille ja toimihenkilöille. Onneksi ihana Merja 
suostui tulemaan tekemään meille herkulliset 
ruoat viikonlopuksi. Kiitokset vielä siitä! Piti myös 
miettiä, mitä henkilöitä saadaan sihteeristöön, as-
sistenteiksi ja muiksi toimihenkilöiksi. Chrissi huo-
lehti sihteeristöstä ja Sanna pääassistenttina assa-
reista näyttelypäivien aikana. Puheenjohtajamme 

Näyttelyä 
järjestämässä

FI*SunnyPace Lavandula (SOM n), 
eli kotoisammin Zelda oli ensiker-
talaisena Satakissan näyttelyssä. 
Ikää hänellä oli 10 kk ja näyttelyura 
alkoi hyvin menestyksekkäästi.  Zel-
dan omistajat ja kasvattajat ovat 
Nina Nylander & Sari Pirskanen ja 
kauniin kuvan otti Anni Thomsson.

TEKSTI JA KUVAT: SILJA LAIHO
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Jonna toimi näyttelypäällikkönä ja huolehti koko näyttelyn onnis-
tumisesta. Onneksi on paljon hyviä tekijöitä, jotka haluavat tulla 
avuksemme näyttelyn järjestämisessä. Pitää vielä korostaa sitä, että 
kaikki hoidettiin varsin lyhyellä aikataululla, mikä olisi voinut olla 
este monen paikalle pääsylle. Meillä oli onneksi näyttelyssämme 
viikonloppuna paljon hyviä tekijöitä, jotka ansaitsevat suuret kii-
tokset. Saimme myös yhden myyjän näyttelyymme, vaikka korona-
tilanteesta johtuen emme myyjiä olleet kutsuneetkaan. Kaikki meni 
näyttelypäivänä mielestämme hienosti ja saimme paljon hyvää 
palautetta näyttelystä. Palautetta voi myös edelleen lähettää sekä 
Facebookin kautta, että sähköposteihimme. 

Piti hankkia myös sponsorit näyttelylle. Sponsoreiksi saimme 
lyhyestä varoitusajasta huolimatta MUSH:n, Hussen, Nutrolinin, 
Purinan, Arionin, Bernerin ja Lappi-Hunajan. Sponsoreilta saim-
me näyttelyyn ruoka- sekä tuotelahjoituksia. Berneriltä saimme 
desinfiointiaineet näyttelyymme. Lisäksi omat hallitusjäsenemme 
lahjoittivat näyttelypalkintoihin ruokaa ja tuotteita kissoille. Suun-
nitelmana oli myös, että lahjoitamme yhteistyökumppanillemme 
Kissankulmalle palkintoruoat, joita palkintojen saajat eivät itse ha-
lua. Tähän luotiin erillinen keräyspiste, johon kertyikin hieno määrä 
ruokaa löytöeläintalon kissoille.

Ja tuomarit tietenkin, eli kuka voi matkustaa koronaepidemian 
aikana Suomeen ja kuka ei pääse. Tuomarikutsut lähetettiin ja toi-
voimme parasta, että mahdollisimman moni ulkomaisista tuoma-
reista pääsisi matkustamaan. Tuomareihin jouduimme tekemään 
matkustusrajoitusten takia muutaman muutoksen ennen näytte-
lyä. Saimme näyttelyymme kuitenkin useita ulkomaisia tuomareita, 
kuten Irek Pruchniak, Marcin Biernaczyk ja Jurgita Gustaitienė. He 
saapuivat näyttelyymme negatiivisen koronatestin kanssa. Suo-
malaisiakin tuomareita onneksi on saatavilla tällaisena poikkeus-
aikana järjestettyihin näyttelyihin. Meillä suomalaisina tuomareina 
olivat Kai Ruonala, Carin Sahlberg ja Kristiina Rautio. Ongelmaksi 
kuitenkin tulee helposti se, että samat tuomarit kiertävät näytte-
lyitä, jolloin yhdellä kissalla voi olla turhan useinkin sama tuomari. 
Poikkeusaikana tällainen on väistämätöntä ja on erittäin hankalaa 
saada mahdollisimman monipuolisesti eri tuomareita näyttelyihin. 
Onneksi suurin osa näytteilleasettajista ymmärtää kyseisen tilan-
teen ja he ovat anteeksiantavaisia näyttelynjärjestäjille. 

Tuomareille tuli myös hankkia lennot ja hotellihuoneet Raumalta. 
Lentolippujen lisäksi tuomareiden kuljetuksista Suomessa tuli huo-
lehtia. Tuomarit tulee kuljettaa Helsingin lentokentältä jollakin kei-
nolla Raumalle. Onneksi meillä on Raia, joka aktiivisena tarttui heti 
toimeen ja lupautui kuljettamaan tuomarit perjantaina Vantaalta 
Raumalle ja sunnuntaina takaisin. Hotellina toimi Rauman Hotelli 
Kalliohovi, jossa itsekin yövyin. Hotelli oli raumalaiseen tyyliin pe-
rinteisen merihenkinen ja hotellin ravintolakin oli tehty sen tuntui-
seksi kuin olisi ollut laivan sisällä. Hotellihuoneet olivat viihtyisät ja 
hyvällä maulla sisustettu. Parkkipaikkoja oli myös mukavasti hotel-
lin ympäristössä. Lisäksi järjestimme perinteisen tuomari-illallisen 
näyttelyn yhteydessä. Tuomari-illallinen oli lauantai-iltana Wanhan 
Rauman kellarissa, jossa vietimme tunnelmallisen illan hallituksen 
ja tuomarien kesken. 

Tuli pohtia myös sitä, minkä suuruiset näyttelymaksut tehdään ja 
ovatko ruusukkeet maksullisia vai ilmaisia. Satakissalla ruusukkeet 
ovat kaikissa edellisissä näyttelyissä olleet maksuttomia, joten halu-
simme jatkaa samalla linjalla. Ruusuke- ja pokaalitarpeet käytiin läpi 
ja ne tilattiin laskelmien pohjalta. Autoin Piaa tässä ruusukkeiden 
ja pokaalien valinnassa. Saimmekin aika kivat ruusukekuosit näyt-
telyymme! Pia oli vastuussa palkinnoista näyttelyssämme ja minä 
huolehdin palkintojenjaosta, mikä oli mielestäni onnistunut jako. 
Lisäksi apunani oli palkintojenjaossa myös Susanne. Palkintojenjaot 
menivät hyvin ja jokainen sai upean palkinnon näyttelystä. Oli ky-

seessä BIS-voittaja tai sertin saaja. 
Näyttelymaksuun halusimme tuoda hyödyn Sa-

takissan jäsenille, joka oli heille 5 euroa halvempi 
kuin muille. Yhdistyksen jäsenenä olemisesta täy-
tyy olla jotain hyötyä, joten oli luonnollista antaa 
alennusta. Näyttelymaksussa seurasimme tällä 
kertaa muita näyttelyitä pitäneitä yhdistyksiä ja 
hinnaksi laitoimme 40 euroa. Aiemmin meillä on 
ollut halvemmat näyttelymaksut kuin muilla. Tar-
josimme näytteilleasettajille myös mahdollisuu-
den saada alennusta perusnäyttelymaksuumme, 
jos käytti omaa häkkiä yhdistyksen häkin sijaan. 
Erityisesti tällaisessa poikkeusajan näyttelyssä 
tarve häkeille on aika pieni verrattuna normaaliin 
näyttelyyn. Omistajat tuovat kissansa näyttelyyn 
juuri ennen arvostelun alkua ja poistuvat arvos-
telun jälkeen, jolloin suurimman osan ajasta kissa 
viettää kantolaukussa. Osalla omistajista oli myös 
oma sturdi mukana kissojaan varten. Kun kaikki 
näyttelykutsuun tulevat yksityiskohdat oli mietit-
ty, pääsimme julkaisemaan itse näyttelykutsun. 

Näyttelyyn tuli järjestää myös eläinlääkäri tar-
kastamaan kissoja. Nyt korona-aikana eläinlääkä-
rin tulisi olla pidempään näyttelyssä, sillä kaikki 
kissat eivät tulisi olemaan näyttelyssä samaan 
aikaan aamulla, vaan ripotellen pitkin päivää, ku-
ten drive-in näyttelyssä on tarkoituskin. Saimme 
melko nopeasti tiedon, että Johanna Virtanen 
Porin Satavet eläinlääkäriasemalta olisi mielellään 
tulossa näyttelyymme. Päätimme ottaa hänet, sil-
lä hän on aikaisemminkin ollut näyttelyissämme 
eläinlääkärinä ja on todella ammattitaitoinen. 

Hygienia on tärkeää erityisesti nyt korona-aika-
na näyttelyssä, joten oli myös varmistettava, että 
näyttelyalueella on tarpeeksi paljon desinfiointiai-

neita ja että niitä käytetään mahdollisimman pal-
jon. Näyttelyssämme olikin niitä paljon esillä ja ne 
olivat myös kovassa käytössä. Hygieniavastaava-
na näyttelyssämme toimi Antti-Jussi. Hygieniaan 
liittyi myös näyttelyssämme maskisuositus, eli 
kaikilla näytteilleasettajilla, tuomareilla ja toimi-
henkilöillä olisi kasvomaski suojanaan. Mielestäm-
me tätä suositusta toteutettiin hyvin näyttelys-
sämme, sillä lähes kaikilla näytteilleasettajilla oli 
maski, kuten myös toimihenkilöillä. Aluksi maskin 
käyttäminen tuntui hieman oudolta, mutta loppu-
jen lopuksi maski ei haitannut ollenkaan ainakaan 
omaa oloani. Viikonlopun jälkeen tuntui lähes ou-
dolta mennä töihin ilman maskia, kun oli siihen jo 
niin tottunut. Uskon että maskin käyttämisestä oli 
myös hyötyä näyttelyssämme, sillä yhtään tartun-
taa ei ole ainakaan meille raportoitu. Näyttelyn-
järjestäjän tulee tänä poikkeusaikana tehdä myös 
koronasuunnitelma, jossa se erittelee asiat, joilla 
se edesauttaa kissojen ja omistajien turvallisuut-
ta korona-aikana. Tähän suunnitelmaan kirjattiin 
myös tämä maskisuositus. 

Yksi erittäin työntäyteinen ja aikaa vievä asia 
näyttelyn järjestämisessä ovat myös tuomarien 
tuomarointiaikataulut sekä kissajaot. Tämä on 
myös niitä asioita, joita teimme vasta viimeisim-
pänä asiana ennen näyttelyä, kun kaikki kissat oli 
ilmoitettu näyttelyyn. Sihteerillämme Chrissillä 
olisi tähän varmasti muutama sana sanottavana 
enemmän kuin minulla, sillä hän teki ison työn 
sekä näiden aikataulujen- että koko näyttelyn jär-
jestämisen kanssa. Nämä aikataulut ja jaot tulivat 
Satakissan nettisivuille, sähköiseen järjestelmään 
sekä näyttelyluetteloon, joten oli tärkeää, että ne 
oli tehty täysin oikein. Kun on paljon kissoja mo-

lemmille päiville, tämä ei ole maailman helpoin 
homma varsinkaan ensikertalaiselle. Vaikeuksiakin 
oli, mutta lopputulos oli mahtava! Pääsin itsekin 
tekemään KnockOut arvostelulistoja tuomareille 
Jonnan antaman ohjeen ja pohjan mukaan ja hän 
oli työhöni enemmän kuin tyytyväinen. 

Ennen näyttelyä sekä näyttelyn jälkeen tärkeä 
tehtävä on myös sillä, joka kuljettaa ja kuka purkaa 
kissayhdistyksen tavarat näyttelypaikalle ja kerää 
ne pois. Se on näkymätöntä työtä näyttelypäiviä 
ajatellen, joka usein jää huomioimatta. Tällä ker-
taa minulla oli tämä roudarin duuni, joten kuljetin 
yhdessä Raian kanssa tavarat Satakissan varastolta 
torstaina näyttelypaikalle, jotta perjantain talkoo-
laiset saavat järjesteltyä ne näyttelytilaan. Voisi sa-
noa, että illat olivat melko pitkiä ennen näyttelyä 
ja näyttelyn jälkeen, mutta onnistunut näyttely toi 
kyllä kiitoksen siitä. Sunnuntai-iltana tuotiin vielä 
pari lastillista tavaraa Raumalta ja näyttelypaikka 
oli tyhjennetty. 

Kun on nähnyt kaiken työn ja vaivan mitä näyt-
telyä varten tehdään, ei voi olla muuta kuin kiitol-
linen kaikille näyttelyjärjestäjille heidän tekemäs-
tään työstä näytteilleasettajien vuoksi. Paljon on 
työtä, jota näytteilleasettaja ei huomaa ollenkaan 
näyttelypaikalla käydessään. Suurin työ tehdään 
jo useita kuukausia ennen näyttelyä. Varsinkin 
nyt, kun meillä on poikkeusaika Suomessa, tulee 
jokaisen olla tyytyväinen siihen, että Suomessa 
edelleen voidaan järjestää kissanäyttelyjä. Paljon 
näyttelyn järjestämiseen liittyviä asioita tuli lue-
teltua ja varmasti paljon jäi vielä mainitsematta, 
mutta vielä kerran iso kiitos kaikille tässä hienossa 
näyttelyssä mukana olleille. Seuraavaa näyttelyä 
odotellessa!

Vasemmalta Christina Hercher, Marcin Biernaczyk, Kristiina Rautio, Jonna Sivonen, Irek Pruchniak, Jurgita Gustaitienė, Carin Sahlberg, Kai Ruonala, 
Susanne Lehtinen, Silja Laiho
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  Cattery 
Anjupia’s

Nulli tuli meille 24.4.2020 löytyneen 
kesyn äitikisun massussa ja syntyi 
maailmaan 27.4. Aika viime hetkillä äi-
tikissa Adelma siis saatiin talteen. Nul-
li ja sen kolme sisarusta olivat kaikki 
kovin erinäköisiä. Adelma-emo adop-
toi pesueeseen myöhemmin myös 
orpona löytyneen Mustikka-pennun.
Sitä myöden, kun pennut kasvoivat, 
Nullin reipas ja utelias luonne alkoi 
näkyä. Nimi Nulli oli kuusivuotiaan 
poikani jostain keksimä ja se nimi 
pennulle sitten jäi, vaikka vähän has-
su nimi onkin.
Nulli jäi asumaan meille, koska siinä 
pienessä pennussa vaan oli sitä jo-
takin, mikä lumosi. Meille Löytölään 
tulee vuosittain noin 400 löytökissaa 
ja niiden joukossa on aivan ihania kis-
soja.
Entuudestaan meillä oli vain yksi kis-
sa, 12-vuotias Chiqi. Chiqi ei Nullille 
tarjoa riittävästi kaveriseuraa, mutta 

onneksi meillä ei seurasta ole pulaa. 
Löytölän pentuja pääsee aina meil-
le kotiin karanteenin ja rokotusten 
jälkeen kesyyntymään ja tottumaan 
ihmisiin.
Pienestä pitäen Nulli tottui kulkemaan 
valjaissa koirien mukana lenkeillä. Sen 
luonne osoittautui niin sosiaaliseksi, 
että Nulli on käynyt kanssani mukana 
erilaisissa paikoissa mm. viihdyttä-
mässä lapsia ja koulussa opettamassa.
Tärkein työtehtävä Nullilla on kuiten-
kin auttaa minua orpopentujen et-
sinnässä ja hän onkin tehnyt jo kolme 
onnistunutta kissanpentuetsintää.
Nullilla on Facebookissa oma sivu 
Kissa-asiamies Nulli, jonne haluan 
päivittää kissamaisia tärkeitä juttuja 
ja kuvia.

Nulli ja Mira Ekholm-Martikainen
Kiikoisten Löytöeläinpalvelu

Serena Onerva on lähes pikimusta kissa, 
vain pikkaisen on valkoista rinnassa ja 
mahassa. Serena Onerva on tullut meille 
Dewi ry:ltä, joka on Turun seudulla toi-
miva eläinsuojeluyhdistys. 
Serena Onervan lisäksi meillä asuu kis-
sakavereina Bertta 2 ja Minni. Serena 
Onerva saa ulkoilla kissakavereidensa 
kanssa turvallisesti katetussa kissahä-
kissä. Näyttelyreissuilla kissat kulkevat 
valjaissa.
Serena Onerva on täysin kesy kissa. 
Hän oli vilkas ja liikkuvainen tuomarin 
pöydällä, eikä meinannut millään pysyä 

paikoillaan. Tuomarin mielestä Serena 
Onervalla on kaunis turkki, hyvä lihaksis-
to, kaunis rakenne ja hyvä hännän pituus 
vartaloon nähden. Tuomari kehui Sere-
na Onervaa hyvin elegantiksi kissaksi.
Serena Onerva on ennenkin käynyt 
näyttelyssä. Hän on edelleen varsin 
tottumaton näihin näyttelytouhuihin. 
Edellisestä näyttelystä on vierähtänyt jo 
neljä vuotta. Seuraavaksi Serena Onerva 
on menossa joulukuussa Porokin Kem-
peleen näyttelyyn.

Elina Lehtojärvi

Cattery Anjupia’s  Pia ja Antti-Jussi Vainionpään lahjoittamat 
Ihanimman Kotikissat-palkinnot

Meillä asustaa neljä kotikissaa Oscar, Ha-
rald, Edward ja Aavi-Benida sulassa so-
vussa varsinaisten rotukissojen kanssa. 
Kaikki kotikissamme ovat pelastettuja 
askeettiselta ja joskus julmaltakin koh-
talolta luonnon helmasta. Heidän tiensä 
kävi ensin löytöeläintalon kautta meille. 
Kolme meidän pelastettuamme kotikis-
saa ovat käyneet näyttelyissä, Haraldia 
lukuun ottamatta.
Näyttelyissä on oma luokkansa kotikis-
soille, yleensä vielä eriteltynä pitkä- ja 
lyhytkarvaisiin kotikissoihin. Satakissan 
ry:n näyttelyssä pyrimme aina laitta-
maan nämä kaksi karvanpituutta erilli-
siin luokkiinsa, niin kuin esimerkiksi brit-
tiläisissä kissoissakin on erikseen lyhyt- 
ja pitkäkarvaluokka.
Näyttelyissä käyvät kotikissat ovat niin 
ikään suurimmaksi osaksi löytötaloilta 
ostettuja kissoja tai muuta kautta pe-
lastettuja kissoja. Nämä kissat ovat on-
nellisia saadessaan touhuta omistajansa 

kanssa pentuajan huonojen olosuhtei-
den jälkeen.
Me halusimme antaa kumpanakin päi-
vän erikoispalkinnon kotikissoille. Kritee-
rinä tässä palkitsemisessa ei ollut välttä-
mättä näyttelyn kaikkein kaunein tai ko-
mein kotikissa, vaan se että tämä yksilö 
olisi jollain omalla tavallaan kiehtova.
Lauantaina meidät lumosi pentukissa 
Nulli. Hän oli niin herttainen pieni poika 
muiden jo aikuisiksi kasvaneiden kilpaili-
joidensa joukossa. Nullilla on myös nuo-
resta iästään huolimatta ammatti. Kuten 
hänen esittelystään voitte lukea.
Sunnuntaina niin meidät kuin tuoma-
rinkin lumosi mustaturkkinen Serena 
Onerva. Hän ei ollut niin kokenut näyt-
telykävijä kuin kilpakumppaninsa. Tässä 
kissassa oli vain jotakin, jota ei voi sanoin 
selittää.

Pia ja Antti-Jussi Vainionpää
Cattery Anjupia´s

Satakissa ry:n Kansainvälinen kissanäyttely 10.-11.10.2020

Kotikissat 
kunniaan!

Nulli

Serena Onerva
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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.

 

Voit lähettää valmistuneen kissasi kuvan sekä tiedot (kissan 
virallinen nimi, EMS-koodi, uusi titteli, valmistumisnäyttelyn 
paikka ja aika, omistaja, kasvattaja sekä valokuvaaja) osoit-
teeseen: judges.satakissa@gmail.comValmistuneet

IP IC FI*Tunturikissan Saga 
EMS: SIB n 09 24
Valmistui Grand International Premior:ksi 
Raumalla 29.2.2020
Omistaja: Piia Anolin-Niemi
Kasvattaja: Marjo Lamsijärvi
Kuva: Tessa

SC

GIC Nikodim Simba Valenika 
EMS: SIB d 24
Valmistui Supreme Champion:ksi 
Raumalla 29.2.2020
Omistaja: Piia Anolin-Niemi
Kasvattaja: Valentina Solovyova
Kuva: Tessa

GIP

Satakissa ry kiittää kaikkia 
näyttelysponsoreitaan ja tukijoitaan 

hienosta yhteistyöstä!
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1. b
2. a
3. b
4. a
5. c

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

Oikeat vastauksetKissavisa

SATAKISSA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUSPÖYTÄKIRJA

Paikka: Kirjurinluoto, Pormestarinpolku 113, 28100 PORI
Aika: Keskiviikko 30.9.2020 klo 18:00

1.  Kokouksen avaus
  • Puheenjohtaja Jonna Sivonen avasi kokouksen klo 18.00
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • Puheenjohtaja: Kaija-Leena Laakso
  • Sihteeri: Silja Laiho
  • Pöytäkirjantarkastajat: Sari Valtanen ja Anne-Mari Uoma, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Läsnä 12 äänivaltaista jäsentä, joista osallistujalista pöytäkirjan liitteenä
  • Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • Kokouksen työjärjestystä muutettiin siten, että kohdan seitsemän jälkeen tulevat kohta 8. Muut asiat ja kohta   
  9. Kokouksen päättäminen
5.  Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
  • Toimintakertomus: Raia Kalliomäki luki toimintakertomuksen.
   o Toimintakertomuksesta huomioitavia asioita:
   - Lisätään jäsenerittelyyn erikseen äänivaltaisten jäsenien määrä
   - Vuoden 2019 ensimmäiseen leikkauskampanjaan lisätään Elina Peltosen ja Sari Valtasen nimet
   - Toimintakertomuksen oli laatinut Pia Anolin-Niemi, kokouksessa käsitelty oli kuitenkin hallituksen laatima
   - Todettiin, että sponsoritulot puuttuvat erillisistä näyttelyiden tuloslaskelmista
   - Tuloslaskelma oli ympäripyöreä ja vaikeasti luettava
  • Tilinpäätös: Raia Kalliomäki luki- ja selosti tilinpäätöksen
  • Toiminnantarkastajan lausunto: Raia Kalliomäki luki toiminnantarkastajan lausunnon
6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • Keskustelun jälkeen vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapaus
  • Puheenjohtaja Jonna Sivonen ilmoitti että ei hyväksy eikä allekirjoita tilinpäätöstä vuodelle 2019
7.  Hallitus esitti muutoksia Satakissa ry:n sääntöihin: 4§ Jäsenet, 10§ Yhdistyksen kokoukset, 11§ Kokousten koollekutsuminen
  ja valmistelu
  • Kokouksen pitkän keston vuoksi päätettiin siirtää sääntömuutoksien käsittely syyskokoukseen
8.  Muut asiat
  • Satakissa-lehti on ilmestynyt vuonna 2019, lehti toimii tiedotuskanavana jäsenistölle. Lehdessä olisi hyvä ilmoittaa 
  vuosikokoukset ym. tapahtumat jäsenistölle. Siksi on suotavaa ilmoittaa kokouskutsut hyvissä ajoin eli huomattavasti 
  aiemmin kuin kaksi viikkoa ennen kokousta.
  - Myös perhejäsenille pitää lähettää kutsut
  - Jatkossa hallitus voisi laatia lehteen muistiot kokoustensa päätöksistä
  • Jonna Sivonen on ehdottanut Silja Laihon siirtymistä Satakissa-lehden päätoimittajaksi
  • Yhdistyksen nimen allekirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimien tulee olla Prh:ssa ajan tasalla. Tällä hetkellä siellä
   väärät nimet. Jokainen ilmoitus maksaa, joten nimenkirjoittajan oikeuksiin oikeuttavia henkilöitä ei kannata vaihtaa kovin
   usein vuoden aikana.
  • Klo 19.37 Sanna Männistö poistui
  • Hallitus toivoo jäsenistön osallistuvan näyttelytalkoisiin 9.10. ja 11.10.2020
9.  Kokouksen päättäminen
  • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.46
 
  Kaija-Leena Laakso   Silja Laiho
  Puheenjohtaja    Sihteeri

  Sari Valtanen    Anne-Mari Uoma
  Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja

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.

©CORE  |  www.treeofpets.fi  |  09-681 84 60  |  info@treeofpets.fi

seuraa meitä   corepetfoodsuomi
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Eläinlääkärit:
Jussi Kangas
Eetu Kangas

Satakissa ry:n vuosikertomus vuodelta 2019
Yleistä
 Vuosi 2019 oli Satakissa ry:n 7. toimintavuosi. Aiemmin Satakissa ry on toiminut SUROK:n Porin piirinä
Jäsenet
 Yhdistyksen jäsenmäärä oli 31.12.2019 265 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä 207 kpl, perhejäseniä 54 ja kunniajäseniä 4. 
 Jäsenistä äänensä Satakissalle antaneita oli 212 kpl.
Hallitus
 Hallituksen toimiaika oli 1.1.2019–31.12.2019. Puheenjohtajana toimi Timo Meriluoto (5.3.2019 asti), sihteerinä Piia Anolin-Niemi, 
 jäsensihteerinä ja rahastonhoitajana Marjo Klankki (25.6.2019 asti) sekä varapuheenjohtajana Jonna Sivonen.
 Hallituksen puheenjohtajana toimi 15.5.2019 alkaen Jonna Sivonen, varapuheenjohtajana Juha Roos. Rahastonhoitajana 1.7.2019 
 alkaen Pia Vainionpää ja jäsensihteerinä Pia Vainionpää ja Piia Anolin-Niemi
 Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa
  1. Hallituksesta irtisanoutuneet:
   •Anna Harmonen 6.2.2019
   •Timo Meriluoto 5.3.2019
   •Elina Peltonen 15.5.2019
   •Marjo Klankki 25.6.2019
   •Sari Valtanen 11.8.2019
  2. Kokouksessa läsnä:
   •Timo Meriluoto 2/12
   •Jonna Sivonen 12/12
   •Piia Anolin-Niemi 12/12
   •Pia Vainionpää 11/12
   •Anna Harmonen 2/12
   •Marjo Klankki 6/12
   •Elina Peltonen 5/12
   •Sari Valtanen 8/12
   •Ari Niemi 7/12
   •Antti-Jussi Vainionpää 5/12
   •Juha Roos 12/12
Toiminnantarkastus
 Toiminnantarkastajana toimi Mari Jokiranta ja varatoiminnantarkastajana Riikka Virtanen
Sääntömääräiset kokoukset
 Satakissa ry järjesti sääntömääräiset varsinaiset kokoukset:
  • Kevätkokous 15.5.2019, läsnä 21 jäsentä
  • Syyskokous 30.11.2019, läsnä 19 jäsentä
Tiedotus
 Satakissa-lehden päätoimittajana toimi Jonna Sivonen
 Muu lehtiryhmä: Pia Vainionpää, Riikka Virtanen, Elina Peltonen (15.5.2019 asti) ja Silja Laiho
  • Satakissa-lehti ilmestyi 4 kertaa vuoden aikana
  • Lehti toimi yhtenä yhdistyksen tiedotuskanavana
 Jäsentiedotteet ja kokouskutsut lähetettiin ensisijaisesti Omakissa-palvelun kautta sähköpostilla. Jäseniä lähestyttiin myös 
 Facebookin kautta.
 Satakissa ylläpitää yhdistyksen internet-sivuja ja Facebook-ryhmää, joilla tiedotetaan mm. näyttelyistä, yhdistyksen tapahtumista, 
 toimihenkilöistä ja ajankohtaisista asioista.
 Satakissalla on myös omat Twitter- ja Instagram-tilit sekä Youtube-kanava
Kissanäyttelyt- ja tapahtumat
 Satakissa järjesti:
 7. ja 8. Kansainvälinen rotukissanäyttely Porin Kylpylähotelli Yyterissä 2.-3.2.2019
  • Näyttely oli Satakissan historian ensimmäinen Tupla-serti näyttely
  • Lauantaina arvosteltiin 1 ja 4 kategorioiden kissat
  • Sunnuntaina 2 ja 3 kategorioiden kissat
  • Näyttelypäällikkönä ja tuomariemäntänä toimi Jonna Sivonen
  • Molempina päivinä valittiin Best Of Best
  • Jokaisessa neljässä näyttelyssä oli yli 200 arvosteltavaa kissaa
 9. ja 10. Kansainvälinen rotukissanäyttely Rauman Juhlatalo Ooperissa 10.–11.8.2019
  • Näyttelypäällikkönä ja tuomariemäntänä toimi Jonna Sivonen
  • Lauantaina valittiin Best Of Best
  • Kumpanakin päivänä näyttelyssä oli yli 200 arvosteltavaa kissaa
Muut tapahtumat
 Merikarvian Monoviikot 22.2.2019
  • Paikalla hallituksesta Pia Vainionpää
 Kollikissojen leikkauskampanja Eurajoella 6.4.2019
  • Pidettiin yhteistyössä Satakunnan Eläinsuojeluyhdistys ry:n kanssa
  • Satakissa lahjoitti sirut
  • Hallituksesta paikalla Elina Peltonen ja Sari Valtanen
 Muuttotalkoot 29.6.2019
  • Satakissa muutti jyrsijäongelman vuoksi varastonsa uuteen paikkaan
  • Muuton yhteydessä hävitettiin jyrsijöiden pilaamia tavaroita

  • Paikalla Hallituksesta Pia Vainionpää, Ari Niemi, Piia Anolin-Niemi, Antti-Jussi Vainionpää ja Jonna Sivonen
 Maaseutunäyttely Porin ravirata 16.–18.8.2019
  • Paikalla hallituksesta Jonna Sivonen, Antti-Jussi Vainionpää ja Ari Niemi
 Lemmikkitapahtuma Merikarvialla 17.8.2019
  • Satakissa ry lahjoitti lasten leikkimielisiin tapahtumiin vanhoja pokaaleja
  • Hallituksesta paikalla Antti-Jussi Vainionpää
 Rescue Cat Show 2019 PIROK:n näyttelyn yhteydessä 7.9.2019
  • Satakissa kantoi myös kortensa kekoon ja teki omat valinnat seuraavissa sarjoissa:
   o Satakissan Sympaattisin Symppis
   o Satakissan Karismaattisin Karvakaveri
   o Satakissan Kauneimmat Säihkysilmät
  • Satakissa lahjoitti kaikille osallistujille Satakissa-ruusukkeen
  • Voittajat saivat palkinnoksi Satakissan pokaalit, diplomit ja ruokapalkintoja
 Kodin Terran lemmikkitapahtuma 21.9.2019
  • Hallituksesta paikalla Jonna Sivonen, Ari Niemi ja Piia Anolin-Niemi
 NIPS JA NAPS! leikkauskampanja Eurassa 21.12.2019
  • Ensimmäinen leikkauskampanja, jonka Satakissa ry järjesti itsenäisesti ilman muita yhdistyksiä
  • Satakissa ry lahjoitti sirut leikkaukseen osallistujille
  • Hallituksesta paikalla Antti-Jussi Vainionpää
Jäsenkokoontumiset
 Jäsenilta Porin Amadossa 15.4.2019
 Grillijuhla Luvian Vasikarissa 29.6.2019
  •Paikalla hallituksesta Sari Valtanen, Pia Vainionpää, Ari Niemi, Piia Anolin-Niemi, Antti-Jussi Vainionpää ja Jonna Sivonen
Luottamustoimet
 Yhdistys osallistui Suomen Kissaliiton Liittokokouksiin
  • Kevätkokouksessa 30.3.2019 edustajana oli Jonna Sivonen
  • Syyskokouksessa 19.10.2019 edustajina olivat Jonna Sivonen ja Piia Anolin-Niemi
Sponsoriyhteistyö
 Satakissa teki yhteistyötä lukuisten yritysten ja yhteisöjen kanssa vuoden mittaan
  • Pääasiassa yhteistyö oli mainostilan tarjoamista yhdistyksen jäsenlehdessä ja internet-sivuilla
  • Satakissa lahjoitti 30 kpl siruja
Toimintakertomuksen laati
Hallitus
Satakissa ry
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Kotia kohti elokuvassa on kaksi 
koiraa sekä kissa, mikä on tämän 
kissan nimi?

a) Sissi
b) Sally
c) Sandy

Kissojen valtakunta on kuuluisa 
anime-elokuva, mikä on siinä 
esiintyvän vaaleanvärisen pullean 
kissan nimi?

a) Natoru
b) Yoki
c) Muta

Mikä on Tuhkimo elokuvassa 
esiintyvän tuhman kissan nimi?

a) Lucifer
b) Gargamel
c) Marvel

Oikeat tulokset löytyy sivulta 25

Minkä sarjakuvakissan herkkua 
on lasagne?
a) Osku
b) Karvinen
C) Esko

Kuka on Disneyn piirretyn …. 
ja kumppanit kissapäähahmon 
nimi?

a) Oliver
b) Rusetti
c) Tito

Mikä on Aristokatit elokuvan 
äitikissan nimi?
a) Kuningatar
b) Herttuatar
c) Kreivitär

Amerikkalaisen yrmeän näköisen 
Instagram-julkkis kissan nimi?
a) Grumpy cat
b) Granny cat
c) Grazy cat

Viidakkokirja tarinassa esiintyvän 
ilkeän tiikerin nimi?

a) Bagheera
b) Kaa
c) Shere Khan 

Kuin Kissat ja koirat elokuvan 
pahis persialaiskissan nimi?

a) Herra Tinkles
b) Diemitr
c) Wolf Blitzer

Mikä on legendaarisen kissa ja 
hiiri animaation harmaan kissan 
nimi?

a) Tom
b) Jerry
c) Larry

Visan tekijä: Silja Laiho

SATAKISSA RY 
SYYSKOKOUS
Paikka : Koirakoulu 
Kontaktikoirat, 
Puinnintie 10, 28360 PORI
Aika: Sunnuntai 29.11.2020 
klo 14:00
 
Kokouskutsu julkaistaan kotisivuilla 
ja lähetetään jäsenille postitse / 
sähköpostitse.

Jos sinulla on sähköposti, etkä ole 
ilmoittanut sitä vielä meille, voit tehdä 
sen vaikka heti osoitteeseen satakissa.
sihteeri@gmail.com. Tällöin saat 
tiedotteet ja kutsut heti ensimmäisten 
joukossa, eikä tarvitse odottaa 
kirjepostin hidasta saapumista.

TERVETULOA!

Kuuluisia 
kissoja
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Suomen Kissaliiton 
vuoden kissat 2019 
palkittiin ensim-
mäistä kertaa näyt-
telyn ulkopuolel-
la, Gaalaillallisella 
8.2.2020 Ravintola 
Varickolla Seinäjo-
ella. Pohjanmaan 

Kissayhdistys ry oli järjestänyt hienon ja ar-
vokkaan tilaisuuden yhteistyössä Kissaliiton 
kanssa. Illallinen oli hieno kokonaisuus; aivan 
eri luokkaa kuin aiemmat näyttelyn yhtey-
dessä järjestetyt kiireen siivittämät vuoden 
kissa-palkitsemishetket. Nyt tilaisuus oli saa-
nut kaipaamansa arvokkuuden ja sitä voi oi-
keasti kutsua juhlatilaisuudeksi.

Pohjanmaan Kissayhdistys oli hoitanut 
Gaalatilan varauksen ja somistuksen, Me-
nun valinnan sekä esiintyjien hankinnan. 
Itse vuoden kissojen palkitsemisen hoitivat 
Suomen Kissaliitto ja pääsponsori Royal Ca-
nin. Antti Jäsberg ja Pohjanmaan Kissayhdis-
tyksen Hannu Palomäki hoitivat tilaisuuden 
valokuvaamisen. Kummallakin on pitkä ko-
kemus kuvaamisesta ja heidän otoksiaan on 
nautinto katsella.

Ilta lähti käyntiin tervetulomaljan merkeis-
sä. Sen ohella pääsimme nauttimaan Tuuli 
Pluumanin laulusta, joka oli hyvin kaunista 
kuultavaa. Salin tunnelma oli lähes käsin 
kosketeltava, kun ihmiset antoivat tunteen 

viedä mukanaan. Saimme nauttia Tuulin 
esiintymistä parin kappaleen verran. 

Kissaliiton puheenjohtaja Veikko Saarela 
avasi tilaisuuden ja piti juhlallisen puheen. 
Sen jälkeen pääsimme katsomaan hieman 
erilaista kissanäyttelyä, johon olemme leh-
dessämme tottuneet. Seinäjokelaiset tanko-
tanssijat Pole and Power esiintyivät leopar-
dipöksyissä notkean taidokkaasti ja veivät 
katsojat mukanaan villiin mirrimäiseen me-
noon. Malttamattomimmat odottivat jo vesi 
kielellä, koska pääsevät nauttimaan illan 
antimista. Ruokailu tulikin ajankohtaiseksi ja 
ihmiset siirtyivät pieninä ryhminä jonotta-
maan illan tarjontaa. Tankotanssijat jatkoivat 
yleisön ruokailun jälkeen rengastrapetsin 
merkeissä. 

Ilta eteni ja oli aika palkita voittajat, arvos-
tetut vuoden kissat 2019. Ihmiset olivat iloi-
sia ja onnellisia saavutuksistaan. Osa itki, osa 
nauroi. Riemunkiljahdukset, kannustushuu-
dot ja raikuvat aplodit raikasivat. Juhlatun-
nelma oli katossa. Useampi Satakissalainen 
palkittiin ja olin ylpeä yhdistyksestämme. 
Miten hienosti olemme pärjänneetkään. Sa-
takissa on upea ja menestyvä yhdistys.

Tilaisuudessa palkittiin myös vuoden 
toimihenkilö 2019, Tiina Räsänen. Hän on 
kyseisen tittelin enemmän kuin ansainnut. 
Hän on auttava ja osaava monitaituri, jota 
ilman kissa-asiat eivät olisi näin kehittyneitä 
ja hyvällä mallilla kuin ne ovat. Joka juhlaan 

kuuluu leikkimielisyyttä ja sen meille tarjosi 
Feline judge Anita Dejavu – sketsihahmo, 
joka palkittiin vuoden 2019 kissailmiönä. Hä-
nellä oli oma kissimirri mukana, jonka mitta-
suhteita ja hännän pituutta Veikko Saarela 
ammattilaisen ottein kävi kokeilemassa. Tä-
mäkin mirri kävi hieman tankotanssijoiden 
tankoa kiehnaamassa, mutta se ei ollut ihan 
yhtä eleganttia kuin aiemmat esitykset. 

Palkitsemisten jälkeen tunnelma oli ren-
toutunutta ja lisääntyvä puheensorina täytti 
tilan. Otettiin kuvia ja onniteltiin kanssavoit-
tajia. Ihmiset nauttivat ravintolan antimista 
ja toistensa seurasta. Ilta kului joutuisaan. 
Omalta kohdaltani osa illasta meni puhe-
limessa ollessani, koska autoin etänä ystä-
vääni kissan synnytyksessä. Lähtiessäni jäi 
paikalle iloinen joukko kissaihmisiä, jotka jat-
koivat iltaa osa rauhallisemmin ja osa enem-
män suomalaisittain. 

Illallinen oli kaikin puolin menestys. Poh-
janmaan Kissayhdistys näytti kaikille niin 
sanotusti kaapin paikan. Juhlallisen palkitse-
mistilaisuuden järjestämiseen ei tarvita val-
tavaa koneistoa, vaan arvokkaan tilaisuuden 
pystyy organisoimaan myös pienemmällä 
tekijämäärällä. Rima on asetettu korkealle 
seuraavalle yhdistykselle, joka lähtee vas-
taavaa tilaisuutta järjestämään. Iso kunnian-
osoitus Pohjanmaan Kissayhdistyksen hal-
litukselle ja tekijöille, te todella onnistuitte! 
Pohojammaassa on Voimaa!

Gaala-
illallinen

TEKSTI: JONNA SIVONEN KUVAT: ATTE JÄSBERG

Kissaliiton puheenjohtaja Veikko Saarela ja Satakissan puheenjohtaja Jonna Sivonen

Gaalaillallisen tervetulomalja Tuuli Pluumanin lauluesitys

Tankotanssijat Pole and Power tangolla Illallinen
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Gaalaillallinen

Pääsponsori Royal Canin:n edustaja Mia Vildén ja Suomen 
Kissaliitto ry:n puheenjohtaja Veikko Saarela

Marjo Mäkinen ja Eija Välipirtti sekä heidän kissansa kasvattaja 
Sari JääskeläinenMinna Hermans

Tatyana Moraru-Puranen ja Raimo Puranen

Vuoden 2019 parhaat kasvattajat: Kategoria I FI*Celestial’s Annukka Rintakumpu, kategoria II FI*Lumikissan Tiina 
Kajoranta ja Pasi Urpiola, kategoria III FI*Feronian Anna Honkanen ja kategoria IV FI*BlackDevil’s Jonna Sivonen 

Vuoden 2019 toimihenkilö: 
Tiina Räsänen

Vuoden 2019 kissailmiö: Sketsi-
hahmo Feline judge Anita Dejavu

Vieraat nauttivat esityksistä

Juhlatunnelma rentoutuu ja asennetta tarjoaa Vesa Ruo-
nala ja Börje Sivén

Gaalaillallisen mahdollisti Pohjanmaan Kissayhdistyksen upea hallitus: Piritta Saari, Tiina Myllyharju, Saana 
Änäkkälä, Emilia Hakanen, Annukka Rintakumpu, Petra Witick, Nea Luomala (kuvasta puuttuu Soile Hietarinta ja 
Terhi Tiittanen)Satu Hämäläinen

Veikko Saarela mittailee kollin mittasuhteita
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Elämäni 
Kissa

IC FI*Touchant Gris Souris 

”Nuutti”
MAN n 09 52 var

Omistajat: Maija Ryyppö ja Tia Lehtonen

Kasvattaja: Tia Lehtonen



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


