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Pääkirjoitus
J oulu on jo ovella. Pian on aika rauhoit-

tua perheen pariin ja ladata pattereita 
ensi vuotta varten. Pitää kuitenkin muis-
taa Joulun vaarat, jotka voivat olla lem-

mikeillemme kohtalokkaat. Jotta jokaisen Joulu 
sujuisi laulellen, kannattaa muistuttaa mieleensä, 
mitä pitää ottaa huomioon yhdistäessään tämän 
upean Juhlamme ja nopealiikkeiset karvakaverim-
me. Lehdessä on tarinan ja kuvien muodossa koot-
tu yleisimpiä vaaratekijöitä ja hyviä asioita, joilla 
korvata mahdolliset riskit. 

Satakissa oli edustettuna Suomen Kissaliiton 
liittokokouksessa. Oli hienoa nähdä, miten uusia 
ihmisiä valittiin hallitukseen ja toimikuntiin. Jos 
ihmiset eivät muutu ja kehity, eivät myöskään asiat 
muutu eivätkä kehity. Muutos voi olla hidasta, mut-
ta pääasia on, että sitä tapahtuu. Jo yksi ihminen, 
joka uskaltaa olla erilainen ja eri mieltä kuin muut, 
on rikkaus vanhaan tapaan toimia. Haastamalla 
olemassa oleva, pysytään mukana jatkuvassa 

kehityksen virrassa.
Ehkä mielenkiintoisinta koko liittokokouk-

sessa oli puheenjohtajavaalit. Vastakkain oli 
kaksi tuomaritaustan omaavaa ihmistä, 

joiden suurin ero lienee kissamaailman 
sisäisessä diplomatiassa. Äänestystu-

los oli loppujen lopuksi hyvin tasavä-
kinen. Yksi yhdistys olisi pystynyt 

muuttamaan äänestystuloksen 
toiseen suuntaan. Tämä on var-

masti saanut yhden jos toisen-
kin ajattelemaan, miten asiat 

ovat nyt ja miten ne tulevat 
tulevaisuudessa olemaan. 

Tasaväkinen äänestys 
kertoo yleensä ihmisten 
tietynlaisesta tyytymät-
tömyydestä ja halusta 
muutokseen. Diploma-

tia on hyvä asia määrät-
tyyn pisteeseen asti. On 

kuitenkin vaikeaa miellyttää kaikkia. Aina, kun 
kumartaa johonkin päin, pyllistää toiseen suun-
taan. Jos yrittää miellyttää kaikkia, ei loppujen 
lopuksi uskalla tuoda omaa mielipidettään ja 
ääntään esiin. Toiminta rajoittuu, koska pel-
kää menettävänsä kannattajansa. Jos taas 
hoitaa asiat vähemmällä diplomatialla, silti-
kin kumartaessaan toiseen suuntaan pyllistää 
toiseen suuntaan. Kun sanoo mielipiteensä, se 
ärsyttää varmasti aina joitakin. Tämä on se 
ongelma, joka politiikassa aina on. Sillä po-
litiikkaahan jäsenkokoukset ja henkilövaalit 
ovat maailmassa yleensä ottaenkin. Aivan 
yhtä lailla ns. siipimiehet järjestävät asioita 

kulisseissa ja puhuvat ääniä sille omalle mielieh-
dokkaalleen. Hankitaan niitä äänestäjiä puolesta 
ja vastaan. Ikävän piirteen politiikka saa silloin, kun 
tilaa valtaa likainen peli ja valtataistellut. 

Satakissalla oli marraskuun lopussa sääntömää-
räinen syyskokous. Jäseniä oli taas kivasti paikalla. 
Kokouksessa valittiin ensi vuodelle puheenjohtaja 
ja neljä hallituksen jäsentä. Allekirjoitettua ehdo-
tettiin ja kannatettiin puheenjohtajaksi. Suuri kiitos 
tästä luottamuksesta. Saimme myös neljä uutta 
hallituksen jäsentä. Meillä on nyt niin hyvähenkinen 
ja positiivinen hallitus, että oksat pois. Kokeneita tii-
mityöskentelijöitä, joilla on jokaisella avoin mieli ja 
halu kehittää uutta sekä toteuttaa hyvää vanhaa. 
Siitä yhdistelmästä ei voi tulla kuin priimaa.

MUSH jatkaa maukkaana yhteistyökumppa-
ninamme myös vuoden 2020 tarjoten näyttelyi-
himme herkulliset palkinnot. Kivikylän Areena 
mahdollistaa seuraavan näyttelymme parhaassa 
mahdollisessa ympäristössä.

Saimme upean uuden yhteistyökumppanin Pää-
kaupunkiseudun Eläintuhkaamo Pet:stä. Olen hen-
kilökohtaisesti tutustunut kyseiseen yritykseen ja 
heidän toimintaansa ja voin lämpimästi suositella 
heitä kaikille lemmikkinsä viimeiselle matkalle saat-
taville. Tuona vaikeana hetkenä on hyvin tärkeää, 
että hyvästelyn ja luopumisen saa tehdä rauhassa 
kauniissa ja tunnelmallisessa ympäristössä, kohteli-
aiden ja herkkien eläinihmisten keskuudessa.

Päätimme toteuttaa vielä näin lähellä Joulua yh-
den leikkauskampanjan: 21.12.2019 Eurassa. Pyhinä 
ihmisillä usein on mahdollisuus viettää enemmän 
aikaa näiden ihanien karvaisten perheenjäseniem-
me kanssa. Olemme jäsenistön pyynnöstä pääty-
neet vaihtelemaan erilaisten tapahtumien pito-
kaupunkeja, jotta saamme palveltua kissaihmisiä 
mahdollisimman hyvin ja kattavasti. Otamme 
mielellämme teiltä ideoita ja mielipiteitä vastaan. 
Esimerkiksi erään jäsenen toiveesta olemme nyt 
suunnittelemassa leikkauskampanjoita myös Porin 
pohjoispuolelle. Ajattelemattamme kampanjat oli-
vat jo vuosien ajan keskittyneet määrätyille alueille 
Satakunnassa, emmekä olleet sitä huomanneet 
ennen kuin asiasta meille mainittiin. Joten olkaa 
ihmeessä meihin yhteydessä, kun pieninkin kehit-
tämisidea tulee mieleen. Me olemme täällä teitä ja 
teidän kissojanne varten. Ei ketään muuta.

Kiitos kaikille kuluneesta Vuodesta, niin yhteis-
työkumppaneille kuin kaikille jäsenillemme ja luki-
joillemme. 

Hyvää Joulua ja Ilolla kohti vuotta 2020,

Jonna
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Helsingin Viikissä avattiin marras-
kuun aikana pääkaupunkiseu-
dun ensimmäinen pieneläintuh-
kaamo. Tuhkaamon perustajan 

Tea Hakolan ajatuksissa eläintuhkaamon 
perustaminen ja sen tarpeellisuus tälle 
alueelle on pyörinyt jo kymmenen vuoden 
ajan.

" Kun n. 10 vuotta sitten jouduimme 
lopettamaan rakkaan Doris-koiramme n. 
16 vuoden ikäisenä, halusin ehdottomas-
ti saattaa hänet paitsi eutanasiaan myös 
eläintuhkaamolle asti, sen hän oli ansain-
nut. Ihmettelin ajaessani tuhkaamolle, joka 
sijaitsi kaukana meistä, että miksi tällaista 
palvelua ei ole alueella, jossa on varmasti 
eniten lemmikkieläimiä koko Suomessa ja 
niiden määrä kasvaa jatkuvasti. Sieltä jäi 
kytemään ajatus tehdä kokonaisvaltainen 
palvelu lemmikkien omistajille, siten että 
pystyy saattaamaan sen uskollisen ystä-
vänsä konkreettisesti ihan loppuun asti. 

Nyt se on mahdollista, koska vastaanot-
totilamme sijaitsee kauniissa paikassa Hel-
singin Viikissä Viikin Yliopistollisen Eläin-
sairaalan vieressä ja kulkuyhteydet sekä 
parkkipaikat ovat helposti oven vieressä." 
Ja myymälä- ja vastaanottotila Viikissä on 
todellakin hienosti ajateltu kokonaisuus. 
Tilat ovat kodinomaisen kau niit ja niissä on 
uurnien lisäksi esillä myös muita muistoesi-
neitä. Tiloissa on lisäksi kaksi rauhallista 
muistohuonetta, jossa voi jättää viimeisen 
jäähyväisen lemmikilleen. Mahdollisuus on 
järjestää myös eutanasia erillisessä huo-
neessa, joka on kodikkaasta ja lämpimästi 
sisustettu.

" Tämä tila on minun mielikuvani siitä, 
millainen lemmikkieläinten hautaustoimis-
to on. Olen miettinyt kaiken niin kuin itse 
haluaisin asioiden olevan, tuodessani lem-
mikin tuhkattavaksi. Olen pyrkinyt siihen, 
että tapahtuma jättää kauniin muiston ja 
on lisäksi niin joustava ja helppo tapahtu-
ma, kun tällainen nyt yleensä voi olla. Kos-
kaanhan omasta lemmikistä ei ole helppoa 
"päästää" irti, mutta uskon, että tällainen 

kaunis tila ja eläintä arvostava vastaanotto 
helpottaa irti päästämistä. Asiakas tietää, 
että kaikki on nyt "hyvissä käsissä", joten 
voin antaa lemmikin siirtyä sateenkaarisil-
lalle, suru tietenkin vielä jää.

Lemmikkieläinten määrä on ollut Suo-
messa jatkuvassa kasvussa jo pitkän aikaa. 
Kun vielä vuonna 2012 joku lemmikkieläin 
oli 30%:lla talouksista, niin nyt tuo arvio 
on jo n. 40%. Tuolloin voi laskea, että kun 
Helsingin talousvaikutusalueella on n. 700 
000 taloutta,niin lemmikkieläinten määrä 
lähentelee jo 300 000 tällä alueella.

"On jo ekologisesti hyvä asia, että nyt 
tällä alueella on vaihtoehto sille, että eläin 
viedään kauas maakuntiin tuhkattavaksi, 
pienennämme ainakin omalta osaltamme 
hiilijalanjälkeä ja koska olemme nopeita ja 
joustavia, niin sillä vältetään myös turhaa 
eläimen pakastamista mikä taas nopeuttaa 
polttoa krematoriossa ja sitä kautta myös 
pienentää polttoaineen kulutusta. Mutta 
uskon kyllä, että meitä kaikkia tarvitaan 
tulevaisuudessakin, olemme vain uusi hyvä 
vaihtoehto tarjoten yksilöllistä ja joustavaa 
palvelua ja tokihan palvelemme heitäkin, 
jotka tulevat pääkaupunkiseudun ulko-
puolelta!"

Kun on käynyt paikalla ja todennut, kuin-
ka hienosti ajateltu palvelukokonaisuus 
Viikissä on, ei ole vaikeaa ennustaa Pääkau-
pungin Eläintuhkaamo PET Oy:lle hyvää 
vastaanottoa. Alku on ollut jo ihan lupaava, 
vaikka emme ole ehtineet vielä panostaa 
Eläinlääkäriklinikoille markkinointia, mutta 
jo tämänhetkinen palaute on ollut todella 
ilahduttavaa. Kaikki ovat tykänneet tiloista 
ja nopeudesta. Ja itse voin vain todeta, että 
teen tällä hetkellä työtä, jolla on itselleni 
suuri merkitys ja se antaa motivaatiota ke-
hittää tätä toimintaa. Ja hei, kertokaa kaikil-
le lukijoille, että jos täälläpäin on liikentees-
sä, niin voi tulla käymään, vaikka se aika ei 
vielä olekaan. 

Eläinihmisten kanssa on aina kiva jutella 
ja juoda kupponen kahvia, joten tervetuloa 
Helsingin Viikkiin!

Pääkaupunkiseudun ensimmäinen 

eläintuhkaamo 
avattu Helsingissä
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Rekisteröintejä

Jäsenedut 2019 Muista pitää jäsenkortti aina mukana
asioidessasi jäsenetuyrityksissämme.

Eläinhoitola
Pikuliina
Niittyniementie 17 
Merikarvia

1. kissanhoitovuorokausi 
veloituksetta!

Huom!
-5% ruoat

-10% tarvikkeet

Tassucat Pori 
Uusikoivistontie 

42 Pori

Tassucat Ulvila 
Kauppakeskus Hansa  
Friitalantie 18, UlvilaPorin Murre Oy

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

ELAINTARVIKELIIKE

Isä: CH Caleb Eastern Grace OSH n
Emo: FI*Vintterin Vappu Loviisantytär OSH w 64
Syntynyt: 17.08.2019

FI*Vintterin Uolevi Vapunpoika  OSH n 24
FI*Vintterin Pikku-Kalle Vapunpoika  OSH n
FI*Vintterin Simo Vapunpoika  SIA n 21
FI*Vintterin Aatu Vapunpoika  SIA w 67 
FI*Vintterin Valpuri Vapuntytär  OSH w 64
FI*Vintterin Helmiina Vapuntytär  SIA n
FI*Vintterin Irmeli Vapuntytär  SIA w 67
FI*Vintterin Inari Vapuntytär  OSH b

Isä: IC Ardales Elois Agraciado OSH b 03
Emo: FI*Vintterin Jaana Miinantytär SIA b
Syntynyt: 17.08.2019

FI*Vintterin Juri Boriksenpoika  SIA b 03 
FI*Vintterin Boris Jr. Boriksenpoika  OSH b 03
FI*Vintterin Anton Boriksenpoika  SIA b
FI*Vintterin Kari Boriksenpoika  SIA b
FI*Vintterin Niki Boriksenpoika  SIA b
FI*Vintterin Milli Jaanantytär  OSH b 03
FI*Vintterin Kukka-Inkeri Jaanantytär OSH b 03

Kasvattaja: Tero Vinterbäck
Kuvat: @crx_doubletrouble

FI*Vintterin Juri Boriksenpoika

FI*Vintterin Aatu Vapunpoika
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J
ouluun liittyy paljon tunnelmaa tuo-
via esineitä, ruokia ja perinteitä. Nämä 
voivat merkitä kissalle mielenkiintoisia 
leikkihetkiä tai mahdollisesti tilanteita, 
joissa kissa tuntee olonsa epämuka-
vaksi tai stressaantuneeksi. Kissakodin 

jouluun kannattaakin kiinnittää erityistä huomio-
ta, sillä kissalle turvallisen joulun järjestäminen 
on myös omistajalle helpotus. Yleisimpiä kissa-
kodin joulunaikaan liittyviä riskejä ovat palovam-
mat, haavat ja myrkytystilat. Näihin mahdollisesti 
johtavia tilanteita ja tilanteiden ennaltaehkäisyä 
esittelemme seuraavaksi:

Joulukasvit
Kissoille on ominaista, että ne tutkivat uusia esi-
neitä maistelemalla ja haistelemalla. Jouluna on-
gelman muodostavat kasvit ja kukat, joita tuo-
daan koteihin koristeiksi. Joulukukista vaaralli-
simpia kissalle ovat erityisesti jouluruusut, joulu-
tähdet, hyasintit ja amaryllikset. Myös useimmat 
leikkokukat voivat aiheuttaa kissalle myrkytys-
tilan. Lisäksi mistelin ja orjanlaakerin marjat se-
kä marjakuusen kaarna ovat myrkyllisiä kissoille. 
Kissa ei tiedosta myrkyllisiä kasveja, vaan useim-
miten maistelee myös niitä, mikäli niitä jouluisin 
kotiin tuodaan. Useimmat joulukasvit ärsyttävät 
kissan ruoansulatuskanavan limakalvoja. Pahim-
millaan myrkytystila voi johtaa kissan meneh-
tymiseen. Joulukasveista johtuvat myrkytystilat 
ovat kuitenkin harvinaisia. Tärkeintä on muistaa 
ennen joulukukkien hankkimista tarkistaa niiden 
sopivuus kissakotiin. Joulukaktus on lemmikki-
perheille suositeltu turvallinen joulukasvi. Vaih-

Kissamainen 
     joulu

toehtoisesti kasvit voi hankkia myös muovisina. 
Mikäli kuitenkin haluat kotiisi koristeeksi kissoille 
myrkyllisiä kasveja, tulee ne asettaa kissan ulot-
tumattomiin. Se onkin helpommin sanottu kuin 
tehty! Jos kissalla ilmenee myrkytysoireita, kuten 
oksentelua tai ripulia, on aina otettava yhteyttä 
eläinlääkäriin.

Joulukoristeet
Myös kynttilät ovat mielenkiintoisia joulukoristei-
ta kissan mielestä. Uteliaasti kynttilää nuuhkies-
saan ja tutkiessaan niiden viiksikarvat tai turk-
ki voivat kuitenkin palaa. Tämän lisäksi kissa voi 
myös pudottaa tai kaataa palavan kynttilän, jol-
loin syttyy pahimmassa tapauksessa tulipalo. Mi-
käli kissalle tulee palovamma, se on vietävä eläin-
lääkärin tarkistettavaksi. Jos kynttilöitä halutaan 
polttaa kissakodissa, niiden tulee olla jatkuvasti 
valvotussa tilassa. Toinen vaihtoehto on kissalle 
turvalliset led-kynttilät, jotka tuovat kotiin tun-
nelmavalaistusta turvallisesti. 

Lahjapakettien narut ovat kissojen suosikkeja 
jouluisin. Niitä on kiva pureskella ja niillä on haus-
ka leikkiä. Ne voivat kuitenkin olla myös vaarallisia 
kissoille. Lahjanarujen ongelmana ovat niiden te-
rävät reunat. Ne voivat aiheuttaa kissalle haavoja 

TEKSTI: SILJA LAIHO
KUVAT: JONNA SIVONEN
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suuhun sekä ruoansulatuselimiin sinne päätyes-
sään. Pahimmassa tapauksessa kissa voi saada 
jopa suolitukoksen. Paras tapa suojella kissaa lah-
janarujen vaaroilta on siivota koti huolellisesti lah-
janaruista joululahjojen paketoinnin/avaamisen 
jälkeen. Myös lahjojen tuominen kuusen alle vas-
ta juuri ennen jouluaattoa voi auttaa suojelemaan 
niitä kissalta. Muita kissan suuhun usein päätyviä 
asioita ovat joulukoristeissa käytetyt kimalteet, 
langat ja vanut. 

Parhain tapa estää kissan epätoivottu käytös, 
kuten koristeiden pureskelu tai niillä leikkiminen, 
on leikittää kissaa sen omilla leluilla ja estää sen 
tylsistyminen myös joulun aikaan. Kissaa ei kan-
nata missään nimessä leikittää joulukoristeilla, 
sillä tämän jälkeen koristeiden suojelu kissalta on 
lähes mahdotonta. 

Joulukuusi
Yksi keskeisimmistä elementeistä joulussa on 
myös joulukuusi, joka sekin on kissalle mielui-
nen leikkipaikka. Jotkut kissat tykkäävät maistel-
la kuusenneulasia, joten kissatalouksiin suositel-
laankin usein muovikuusta. Mikäli kissanomistaja 
haluaa kotiinsa aidon kuusen, kannattaa omista-
jan imuroida pudonneet neulaset lattialta heti nii-
den pudottua ja estää uusien neulasten putoami-
nen kuusen runsaalla kastelulla. 

Kissat kiipeilevät mielellään kuusessa ja pudot-
televat sen koristeita. Jos kissan tapana on kiivetä 
kuusen vartta pitkin, hyvä keino kissan kiipeilyn 
estämiseen ovat kuusen alle laitettavat kupla-
muovit ja foliot. Kiipeilyn mielekkyyttä voivat 
vähentää myös kissalle epämiellyttävät hajut, ku-
ten sitruuna tai piparminttuöljy. Kissan kiivetessä 
kuuseen, riskinä on myös kuusen kaatuminen. 
Kuusen kaatumisen voi estää laittamalla kuuseen 
painavan jalan tai kiinnittämällä kuusen tukevasti 
seinään tai kattoon. 

Joulukuusen kynttilöiden tulee kissataloudessa 
olla turvallisia sähkökynttilöitä. Myöskään kuusen 
kaatumissäteellä ei tule pitää palavia kynttilöitä. 
Kun kuusessa käytetään sähkökynttilöitä, tulee 
virta katkaista niistä kissan jäädessä yksin kotiin 

kuusen kanssa. Tällä varmistetaan, ettei kissa saa 
sähköiskua mahdollisesti johtoa pureskellessaan. 

Mikäli kuusessa käytetään koristeena lasisia 
joulupalloja, ne voivat pudotessaan särkyä. Sir-
paleista kissa voi saada haavoja tassuihinsa. Jos 
kuusessa on taas langasta valmistettuja koristei-
ta, ne voivat päätyä kissan nieluun tai suolistoon 
kissan leikkiessä. Paras tapa suojata kissaa tässä 
tapauksessa on ostaa muovisia joulukuusenko-
risteita, jotka eivät mene rikki kissan leikeissä. 
Mikäli koristeet ovat arvokkaita, ne kannattaa 
ripustaa kissan ulottumattomiin. 

Jouluruoat
Jouluna syödään herkullisia jouluherkkuja, joita 
kissakin mielellään maistelisi. Suurin osa jouluru-
oista on kuitenkin kissalle sopimattomia esimer-
kiksi niiden suolaisuuden vuoksi. Kissalle voi an-
taa pieniä paloja joulukinkkua tai lihapullaa mais-
tiaisiksi. On kuitenkin varottava, ettei kissan vatsa 
mene sekaisin. Kun kissalle antaa lihaa tai kalaa, 
on myös muistettava tarkistaa, ettei niissä ole 
ruotoja tai luita. Ne voivat juuttua kissan nieluun 

tai ruoansulatuselimistöön. 
Jotkin kissat syövät myös pähkinöitä, jotka voi-

vat juuttua kissan suuhun tai nieluun. Myöskään 
suklaata ei tule antaa kissalle, sillä se on myrkyl-
listä. Useimmiten kissat pysyvät erossa makeasta 
ja sokerista, joten suklaamyrkytys on harvinainen 
kissoilla. Myös useimmissa leivonnaisissa käytet-
ty makeutusaine ksylitoli on myrkyllistä kissoille. 
Alkoholituotteet tulee myös pitää kissan ulottu-
mattomissa.

Paras vaihtoehto jouluherkuksi kissalle ovat 
kissoille tarkoitetut omat herkut ja ruoat, joita voi 
ostaa mm. eläinkaupasta.

Stressaavat tilanteet
Koristeiden ja ruoan lisäksi jouluun voi liittyä 
myös kissaa stressaavia tilanteita. Tällaisia tilan-
teita ovat esimerkiksi useiden vieraiden ihmisten 
tuleminen kissan reviirille. Myös pienet lapset voi-
vat olla kissalle ahdistavia. Lapsille on hyvä opet-
taa, milloin kissa on jätettävä rauhaan ja milloin 
sitä saa silittää. Toiset kissat eivät välitä suures-
ta ihmismäärästä tai lapsista, mutta joillekin täl-

laiset tilanteet aiheuttavat stressiä. Stressiä hel-
pottamaan voi kissalle luoda rauhallisen paikan 
yhteen huoneeseen, jonne kissa voi halutessaan 
mennä rauhoittumaan. Huoneeseen on hyvä vie-
dä kissan ruoka- ja juomakippo, nukkumapaikka 
ja sen vessa. Lisänä voi antaa kissalle kissanmint-
tulelun, joka auttaa rauhoittamaan kissaa. 

Myös Uutena Vuotena voi hyödyntää stres-
saantuneen kissan kanssa eristettyä, rauhallista 
ja hiljaista huonetta, jonne kissa pääsee pakoon 
raketteja ja juhlintaa. Kissalle voi jättää myös ra-
dion tai tv:n päälle, jotta ulkoa kuuluva pauke ei 
kuulu sisälle niin selvästi. Tärkeää on tarjota myös 
piilopaikka, jonne kissa voi pelätessään vetäytyä. 
Eläinlääkäreiltä on mahdollista saada myös rau-
hoittavia lääkkeitä tai feromonivalmisteita. 

On hyvä selvittää jo ennen joulupyhiä alueen-
ne päivystävä eläinlääkäri, jolloin hätätilanteessa 
kissan saa mahdollisimman nopeasti hoitoon. 
Kun kaikki edellä mainitut asiat on huomioitu 
parhaalla mahdollisella tavalla, voidaan kissako-
dissakin joulua ja sen juhlapyhiä viettää onnistu-
neesti. ❤
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issoista pitäville 
ja kissanäyttelyis-
sä yleisönä käy-
ville ihmisille tu-
lee usein mieleen 
nähdessään upei-
ta ja hurmaavia 

rotukissoja, että tuollaisen haluai-
sin joskus. Jos ikinä ei ole rotukissaa 
omistanut saati hankkinut, ensim-
mäisenä miettii, mistä sellaisen voisi 
ostaa. Kun mielessä on kiinnostava 
rotu, tietenkin ensin alkaa tutus-
tua rodun ominaisuuksiin. Varmasti 
myös kahlaa internetistä kaikenlai-
sia sivuja, joissa rodusta kerrotaan 
enemmän. 

Rotukissa kannattaa hankkia Suo-
men Kissaliiton alaiselta kasvattajal-
ta. Kasvattajia löytyy mm. rotuyh-
distysten kotisivuilta sekä Suomen 
Kissaliiton alaisten rotukissayhdis-
tysten kotisivuilta.  Rotukissan hinta 
voi tuntua aluksi hurjalta ja saattaa-
kin olla että netin myyntipalstoilla 
myytävät paperittomat ”rotukis-
san” pennut huokeine hintoineen 
tuntuvat houkuttelevilta. Virallisen 
rekisterikirjan omaavan pennun 
hinta kuitenkin koostuu monista 
maksuista, joita kasvattajalle ker-
tyy jo ennen pennun vanhempien 
astutusta, esimerkiksi vaadittavien 

terveystutkimusten muodossa. Li-
säksi on vielä pennun rokotusten 
ja eläinlääkäritutkimusten kulut. 
Paperillisen rotukissan ostaessaan 
ostaa ihannetilanteessa samalla 
itselleen pitkäaikaisen terveen elä-
mänkumppanin. 

Kasvattajille kannattaa joko 
laittaa sähköpostia, jossa kertoo 
selkeästi millaiseen kotiin pentu 
olisi muuttamassa tai vaihtoehtoi-
sesti soittaa suoraan kasvattajalle. 
Yleensä kasvattaja on ilmoittanut 
kotisivuillaan, kumpi yhteyden-
ottotapa on hänelle mieluisampi. 
Ensimmäistä rotukissaansa hank-
kivasta voi tuntua välillä ehkä jopa 
ahdistavalta kasvattajan esittämät 
kysymykset. Näistä ei kuitenkaan 
kannata loukkaantua, koska kysely 
kertoo kasvattajan kiinnostuksesta 
kasvattinsa tulevaa kotia ja perhettä 
kohtaan. Se on myös selkeä merkki 
vastuullisesta kasvattajasta. 

Kun löytää sopivan kasvattajan, 
jolla myös on kiinnostava pentu 
tarjolla, sovitaan milloin pentua 
pääsee katsomaan. Pentuja ei 
yleensä pääse katsomaan alle 4 vii-
kon ikäisinä, mutta kasvattajalta voi 
aina kysellä kuvia. Kasvattajan luo 
mennessä molemmat, niin ostaja 
kuin kasvattajakin, muodostavat 

oman ensivaikutelmansa toisistaan. 
Kissan ostajan kannattaa tarkkailla 
taloudessa asuvia kissoja. Ovatko 
ne rohkeita ja uteliaita vai mene-
vätkö kaikki piiloon vieraan tullessa. 
Kannattaa muistaa, että laumassa 
saattaa aina olla arempia yksilöitä. 
Jos kaikki ovat arkoja, se ei ole ko-
vinkaan hyvä merkki. Arkuus kertoo 
usein vähäisistä ihmiskontakteista. 
Pennut ovat usein hyvinkin uteliai-
ta vieraita kohtaan. Helposti käykin 
niin, että kissanpentu valitsee itse 
uuden omistajansa. 

Jos kasvattajalla on halutunlai-
nen pentu vapaana, varaukses-
ta sovitaan kasvattajan kanssa. 
Varauksen yhteydessä peritään 
useimmiten varausmaksu, joka on 
kasvattajan määrittämä summa. 
Varausmaksu vähennetään maksu-
vaiheessa kissan kokonaishinnasta. 
Varausmaksua ei yleensä palauteta 
varauksen perumistilanteessa, mi-
käli ostaja peruu varauksen.

Pennun tulee luovutustilanteessa 
olla vähintään 14-viikkoinen ja kah-
desti rokotettu (1.1.2020 lähtien syn-
tyneet). Nykyisin tosin kasvattajat 
suosivat myöhäisempääkin luovu-
tusikää. Varauksen ja luovutuksen 
välisenä aikana sovitaan usein vielä 
toinen vierailu, jolloin pentua pää-

see katsomaan uudelleen hieman 
kasvaneena. 

Luovutuspäivä ja -tapa sovitaan 
kasvattajan kanssa. Jotkut kasvat-
tajat haluavat itse tuoda pennun 
uuteen kotiin, toiset taas luovut-
tavat kissan uudelle omistajalle 
omistajan noutamana. Kasvattajan 
ja uuden omistajan yhteydenpito 
ei katkea kissan vaihtaessa omista-
jaa. Vastuullinen kasvattaja haluaa 
tietenkin kuulla kissan kuulumisia, 
varsinkin ensimmäisinä päivinä. 
Kasvattajalta voi aina kysyä neuvoa 
mahdollisissa pulmatilanteissa. Kas-
vattajat antavat myös kirjallisena 
hyvät ohjeet ruoista lähtien ennen 
kissanpennun saapumista uuteen 
kotiin.

Oman kokemukseni mukaan 
suomalaiset kasvattajat ovat suu-
rimmaksi osaksi hyvin vastuullisia. 
Ensimmäisen rotukissani hankin 
vuonna 2005. Tosin tätä ennen mi-
nulla on ollut kissoja jo vuodesta 
-90 alkaen, eli kissoista oli hyvä poh-
jatieto valmiiksi olemassa. Nykyisin 
meillä asuu 4 Maine Coonia, 1 Rag-
doll ja 1 kotikissa. Varsinkin Maine 
Coonin rotutietous on lisääntynyt 
hurjasti 14 vuoden aikana. Kasvat-
tajat ovat juuri tämän tietouden 
lisääntymisessä olleet pääosassa. ❤

Rotukissan 
hankinta

TEKSTI JA KUVAT: RIIKKA VIRTANEN
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22-24
Uusi pentu tulee kotiin, Silja

O
malla kohdallani uuden kis-
sanpennun hankinta tuli ajan-
kohtaiseksi tämän vuoden elo-
kuussa, jolloin pitkän mietin-
nän ja etsinnän jälkeen löytyi 
sopiva pentu perheeseemme. 
Ennestään perheessämme oli 
jo 3 kissaa, jotka kaikki ovat 

tulleet meille luovutusikäisinä pentuina. Rotukissan han-
kinnasta minulla oli kokemusta kahden aikaisemman kis-
san osalta. Minulla on siis entuudestaan yksi maatiaiskissa 
”Mörkö” sekä Brittiläiset lyhytkarvakissat ”Nipsu” ja ”Myy”. 
Brittiläisistä kiinnostuessani tutkin rotua ensin internetin 
kautta, kävin mm. eri kasvattajien sekä rotuyhdistyksen 

sivulla. Sieltä saadun tiedon lisäksi kävin myös kissanäyt-
telyssä tutustumassa rotuun. Parhain tapa lopulta löytää 
oikea pentu on käydä tutkimassa rotuyhdistyksen pentu-
listaa, mistä löytää vapaana olevat pennut. 

Uusin pentuni on rodultaan exotic eli lyhytkarvainen 
persialainen. Oma kiinnostukseni persialaisia kohtaan on 
tullut täysin kissanäyttelyissä nähtyjen rodunedustajien 
kautta. Olen kiertänyt kissanäyttelyitä nyt 3 vuotta ja sinä 
aikana olen ehtinyt näkemään useita persialaiskissoja, 
jotka jättivät minuun lähtemättömän jäljen. Sellainen nyt 
vaan piti saada itsellekin. Kuten aina kissojen kanssa: Niitä 
ei koskaan voi olla liikaa ja kaikki värit täytyy kerätä, koska 
ne ovat vaan niin kauniita ja ihania… eikö? Kissan hank-
kimiselle ei tarvitse olla todellista tarvetta (riittää, kun ha-

Uusi pentu 
TULEE KOTIIN

TEKSTI: 
SILJA LAIHO

KUVA: Pauli Araneva
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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

luaa vaan kovasti). Täytyy kuitenkin aina muistaa, 
että kissa on pitkäikäinen perheenjäsen, joka vaatii 
aikaasi sekä rahallista panostustasi sen tarpeiden 
hoitoon. Päätöstä uudesta perheenjäsenestä ei 
tule siis tehdä hätiköidysti, vaan harkiten. 

Uuden kissan hankintaprosessi oli itselleni pit-
käaikainen, sillä pohdin uuden kissan hankintaa 
n. vuoden ajan ennen pennun valintaa. Kävin kis-
sanäyttelyissä sekä internetissä tutustumassa yhä 
enemmän rotuun ja sen ominaisuuksiin, sairauk-
siin yms. Varsinkin, kun kyseessä on rotu, jossa 
on myös ristiriitaisia terveysominaisuuksia, tulee 
aina ottaa selvää, miten ne vaikuttavat kissan ter-
veyteen. Persialaisrodun kohdalla suurimmat ter-
veyteen liittyvät kysymysmerkit itselläni liittyivät 
kissan hengityselinten, nenän, silmien ja suun ter-
veyteen. Suurin osa rodunedustajista on kuitenkin 
terveitä ja voivat elää tervettä elämää, mikä antoi 
itsellenikin varmuutta hankkia persialaisen. 

Kun koin saaneeni tarpeeksi varmuutta sekä 
tietoa uuden kissan hankintaan, oli aika ottaa yh-
teyttä kasvattajiin ja etsiä sopivaa pentua. Aluksi 
mietin myös pitkäkarvaisen persialaisen ottamista, 
mutta päädyin exoticiin sen turkinhoidon help-
pouden takia. On aina syytä pohtia, onko kissan ja 
sen turkinhoidolle tarpeeksi aikaa arjessasi. Minul-
le oli helppo ratkaisu ottaa lyhytkarvainen kissa, 
sillä myös aiemmat kissani ovat lyhytkarvaisia. Kis-
sanpentua etsiessäni oli Exoticin pentuja muuta-
mia myynnissä rotuyhdistyksen pentulistalla. Olin 
jo pidemmän aikaa halunnut tulevan kissani väriksi 
mustan, joten rajasin mahdollisia pentuvaihtoeh-
toja värin mukaan. 

Yksi musta exoticpentu löytyi heinäkuun lo-
pussa rotuyhdistyksen sivulta. Se oli minun tuleva 

pentuni (jota en tietenkään vielä siinä vaiheessa 
tiennyt). Laitoin kasvattajalle sähköpostiviestiä ja 
kyselin pennusta lisää. Ilmoitin kiinnostuksestani 
osallistua pennun kanssa myös näyttelyihin, sillä 
halusin uuden pennun olevan myös näyttelyhar-
rastukseen sopiva. Ja niin pentu olikin näyttelyta-
soinen. Pyysin myös kuvia pennusta ja kasvattaja 
lähetti minulle hänestä paljon erilaisia kuvia. Kun 
olin todennut pennun sopivaksi perheeseemme, 
kysyin myös avopuolisoni mielipidettä asiaan (ei-
hän sillä juuri mitään vaikutusta ole… eihän?). Hän 
suostui pohdinnan jälkeen ja näin pääsin suunnit-
telemaan pennun ostamista pidemmälle. 

Pennun kasvattaja asuu kaukana meistä, joten 
pohdin pitkään menenkö katsomaan pentua pai-
kan päälle vai en. Aikaisemmat rotukissanpentuni 
olen käynyt katsomassa paikan päällä pentujen 
kasvattajilla ennen pennun ostamista, joten se tun-
tui turvalliselta. Vaihdoimme vielä useita viestejä 
ja kuvia pennusta. Lopulta tein päätöksen, etten 
mene katsomaan pentua. Kasvattaja lupasi tuoda 
pennun minulle Satakissan elokuiseen näyttelyyn, 
johon olin itsekin menossa. Olin tässä vaiheessa 
todennut kasvattajan luotettavaksi ja pennun ter-
veeksi kuvien ja viestien perusteella. Kasvattaja lu-
pasi myös viedä pennun varhaiskastraatioon, josta 
sovimme yhdessä. Tarkoitukseni ei ole kasvattaa 
kissoja (toistaiseksi ainakaan), joten kastraatio 
oli perusteltua. Mutta PAINOTAN VIELÄ, että aina 
kannattaa mennä katsomaan pentua ennen osto-
päätöksen tekemistä, jotta välttyy mahdollisilta 
ikäviltä yllätyksiltä kasvattajan tai pennun suh-
teen. Päätin ottaa siis pienimuotoisen riskin, kun 
en käynyt katsomassa pentua etukäteen. Minulla 
oli edelleen mahdollisuus perua kauppa, mikäli 

pentu ei olisikaan ollut mieleeni tai se olisi ollut 
jotenkin sairas. Olin maksanut varausmaksun pen-
nusta, mikä antoi minulle turvan siitä, että pentu 
oli minulle varattuna.

Näyttelypäivän koittaessa lähdin hakemaan 
pentua kotiin Raumalta. Kaikki sujui todella hyvin 
ja sain tarkastaa pennun vielä paikan päällä. Teim-
me pennun paperit ja allekirjoitimme kauppasopi-
muksen samalla tavalla, kuten kaikkien muidenkin 
kissojeni kasvattajien kanssa. Lisäksi sain vielä 
mukaan pentupakkauksen, jossa oli pennulle tar-
vittavia hoitovälineitä sekä penturuokaa. Kasvatta-
jalla oli myös pennun muita sisaruksia mukana. Ne 
olivat menossa Satakissan näyttelyyn, joten pääsin 
samalla näkemään myös muut pentueen pennut. 
Kaikki sujui, kuten pitikin ja sain minulle täydellisen 
terveen pennun mukaani päivän päätteeksi. 

Kotona alkoi pennun totuttaminen muihin per-
heen kissoihin. Pari ensimmäistä päivää menivät 
eri huoneissa toisten kissojen kanssa, jotta suu-
rimmilta konflikteilta ja stressitilanteilta vältyttäi-
siin. Pikku hiljaa aloimme päästää pentua muiden 
kissojen reviirille ja niitä taas pennun tilaan. Hyvin 
nopeasti kissat hyväksyivät toisensa ja jo muuta-
man viikon päästä aikuiset kissani leikkivät pennun 
kanssa. 

Kaikki asiat hoituivat todella hyvin pentumme 
kanssa. Sen hankkiminen ja totuttaminen perheen 
muihin kissoihin oli melko vaivatonta, mikä saikin 
ajattelemaan, että olen valinnut oikean pennun 
perheeseemme. Pentumme nimeksi tuli ”Lemmy” 
(yhden edesmenneen rokkarin mukaan). Voisi siis 
sanoa, että muut muumilaakson asukkaat elävät 
meillä sopusoinnussa tämän pienen rokkarin kans-
sa. ❤
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Alussa oli Sohvi - brittilady kyn-
nen kärkeä myöten. Sohvi tuli 
meille 1,5 vuotiaana kasvattajan 
luopuessa ajatuksesta pennut-

taa se. Silkkiturkki kehruukone, joka rakas-
taa leikkiä niin, että leikittäjien aika ja ener-
gia ovat kovalla koetuksella. Kissakaverista 
olisi varmaan apua? Sohvin sisarpuoli odotti 
sopivasti pentuja, joiden isä oli Sohvin serk-
ku. Tuon lähemmäksi omaa pentua ei voisi 
päästä. Loistavaa! Sohvi saisi leikkikaverin. 
Niin meille tuli Hassu Kassu - ja siitä se ralli 
vasta alkoi!

Se oli luottamusta ja rakkautta ensi ta-
paamisella. Nostin pienen karvapallon käm-
menelle, ja heti pentu heittäytyi selälleen 
täydellisen rentona. Mikä mammanpoika! 

Tieto siitä saisinko pennun, tuntui kuitenkin 
kestävän. Syy kasvattajan viivyttelyyn selvi-
si pian. Kassun väriä tutkittiin ja pohdittiin 
tarkasti. Suomen ainoa ja maailmanlaajui-
sestikin harvinainen kanelitabbynaamio 
britti oli syntynyt. Viimein sain vastauksen 
-  ja Kassun. Kotiin muutti täysin vailla itse-
suojeluvaistoa oleva kujeilija, joka sai pian 
- syystä -  lisänimen Hassu. Syliinkin pentu 
piti nostaa kaksin käsin, muuten tämä ren-
toilija oli vaarassa valahtaa sormien välistä. 
Missä ovi avattiin, siellä Kassun pää välis-
sä. Jokainen rako, kolo piti tutkia vaaroja 
kaihtamatta. Jonkinlainen ”kassuilun” hui-
pennus koettiin, kun veistelimme sohvaa 
kirveellä, jotta saavutukseensa tyytyväinen 
pentu saatiin pelastettua sen uumenista. 

Puistelimme päätä ja pohdimme, että jos 
tuo pentu selviää aikuiseksi ilman onnetto-
muuksia, se on ihme! Onneksi kissalanssia ei 
koskaan tarvittu. Aikuinen Kassu on hyvän-
tuulinen, huoleton veikko, jolle murjottami-
nen on vierasta. Brittiuroksen suuri koko, 
tiheä vaalea turkki ja ”lampsiva” kävelytyyli 
tekevät siitä kodin oman pikku jääkarhun.

Alusta alkaen mietin miltä näyttelyhar-
rastus tuntuisi. Kysyin kasvattajan mielipi-
dettä, mutta tulkitsin kommentin: ”Ei tuo-
marit siitä mitään ymmärrä.”, ettei Kassu 
ole näyttelytasoinen, vaikka kasvattaja taisi 
tarkoittaa erikoista väriä. Unohdin koko ju-
tun ja elo jatkui yli kaksi vuotta rauhallisena 
kotoiluna. Äkkiä kaikki oli toisin. Kasvatta-
ja oli katsellut Kassun kuvia, ja kysyi josko 

HASSU KASSU
       Elämäni Kissa

TEKSTI JA KUVAT: AILA HEINILÄ
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mahtunut, ja pääsipä Kassu kerran 
näyttelyluettelon kansikuvapojak-
sikin. Tosin en sitä itse huomannut, 
ennen kuin asiasta onniteltiin. Ups!

Kokonaisuudessaan hienot kaksi 
vuotta! Paljon muistoja ja uusia ystä-
viä. Etukäteen olisin tuskin uskonut, 
että näyttelyharrastus on niin sosi-
aalista toimintaa! Siinä on vähintään 
yhtä paljon kyse ihmisistä kuin kis-
soista. Hiukan oudolta tuntuu, kun 
kalenteri ei enää täyty näyttelyistä, 
mutta toisaalta katselen hellyydellä 
sohvalla nukkuvaa rentoa Kassua. Se 
on rauhansa ansainnut paitsi, että 
olen ilmoittanut sen näyttelyyn ensi 
vuoden alussa. Pitäähän ainakin yksi 
arvostelu ja KM saada korkeimmassa 

luokassa – vai mitä? ;)
Alkuperäinen ajatus ei aivan to-

teutunut. Sohvi ei ollut yhtä innos-
tunut tulokkaasta kuin me ihmiset, 
ja edelleen se paras leikittäjä on lä-
heinen ihminen. Mutta kotoilu sujuu 
pääsääntöisesti leppoisasti. Välillä 
Kassu näykkäisee Sohvia takaapäin 
ja Sohvi läpsäsee tassulla takaisin, 
mutta tämä kaikki rakkaudella. Ko-
din kuningatar on ehdottomasti 
Sohvi, ja Kassu on hänen hiukan ku-
rittomasti käyttäytyvä hovinsa. 

Tarinassa esiintyivät: Sohvi, FI*-
Gimmie’s Who is Sylvia, BSH h 22 ja 
Hassu Kassu, SP FI*Gimmie’s Home 
Town Hero, BSH o 21 33. Kassun oma 
Instagram: Kassu_ hassucat ❤

sittenkin näyttelyttäisin sitä. Noin 
puolessa tunnissa liityin rotukissa-
yhdistykseen, ja kasvattaja ylipuhui 
Kassun jo täyteen näyttelyyn. Mitä 
näyttelyyn tarvitaan, miten siellä 
toimitaan? Ja ennen kaikkea, kuinka 
jo 2,5 vuotias rauhallisen kodin asu-
kas sopeutuu näyttelytilanteeseen? 
Paniikki! Kasvattaja ja toiset brit-
ti-ihmiset olivat kuitenkin loistava 
tuki ja turva. Kissakin oli rauhallinen, 
maminsa ei niinkään. Opin paljon ja 
päätin, että tuli mitä tuli, niin näyt-
telytän Kassua Premior-titteliin asti. 
Toisessa näyttelyssään Kassu nomi-
noitiin, ja näyttelykärpänen alkoi 
purra entistä kipakammin. Harvi-
nainen väri tuntui kiinnostavan niin 

yleisöä kuin tuomareitakin. Tuoma-
reista yksikään ei ollut nähnyt kane-
litabbynaamio brittiä aikaisemmin. 
Joskus huomasin, että EMS-koodia 
oli pohdittu jo etukäteen. Kerran 
tuomari huudahti tuomarioppilaalle 
(ehkä hieman helpottuneena): ”Kyl-
lähän tämä on aivan selvä kaneli!”, 
vaikka olin vasta kantamassa Kassua 
arvosteluun. 

Missään vaiheessa ei kilpailemi-
nen kuitenkaan muodostunut tär-
keäksi, tärkeämpää oli tavata muka-
via ihmisiä ja puhua kissaa. Vielä IP 
vaiheessa olin vakaasti sitä mieltä, 
ettei tittelien tavoittelua viedä lop-
puun, ja me vain ”hengailemme” 
näyttelyissä aikamme. Yhtäkkiä ”ta-

voittamaton Supreme Premior” oli 
jo kulman takana. Sertit World Show 
ja Skandinavian Winner näyttelyistä 
helpottivat huomattavasti urakkaa. 
Helppoa ei silti aina ollut. Mieleen on 
jäänyt erityisesti Satakissan näyttely 
Yyterissä viime talven hirveimmän 
lumimyrskyn keskellä. Mikäli matka 
näyttelyyn ei olisi sujunut körötellen 
aura-auton vanavedessä, olisimme 
kääntyneet takaisin. Mielessä kävi, 
ettei tässä ole mitään järkeä. Koti-
matka kahden sertin kanssa sujui jo 
paljon mukavammissa tunnelmissa. 
Niin - ja Satakissalla on Suomen ko-
meimmat ruusukkeet. 

Täytettyään 4 vuotta Kassu alkoi 
saada näyttelyistä tarpeekseen ja 

näyttää omaa tahtoaan sekä - satun-
naisesti - hampaitaan. Ehkä tahtikin 
oli ollut liian tiukka. Niinpä ilolla 
totesin, että oli aika päättää missä 
näyttelyssä Kassu valmistuisi. Sata-
kissan Rauman näyttely elokuussa 
oli täydellinen valinta. Viimeinen 
tarvittava serti saavutettiin lauan-
taina ja illaksi olivat raumalaiset 
järjestäneet Kassulle suuret juh-
lat - tai noh, soitettiin siellä jotain 
bluesiakin. Sunnuntaina noudimme 
ruusukkeen ja kävimme vielä kuvat-
tavana Tessan luona. 4,5 vuotias Kas-
su oli valmis SP ja eläkeläinen. Koko 
urakka kesti 2 vuotta, 23 arvostelua 
ja yhtä monta sertiä. Pahoja petty-
myksiä tai takaiskuja ei taipaleeseen 
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Pirokin syyskuun näytte-
lyn yhteydessä messukes-
kuksessa oli Kissankulma 
ry:n järjestämä Rescue Cat 

Show 2019. Kissankulma ry kutsui 
kaikki itsensä rescue-kateiksi tunte-
via mirrejä ja kolleja mukaan pelas-
tettujen, huostaan otettujen ja toi-
sen mahdollisuuden saaneiden kis-
sojen omaan näyttelyyn.

Kissat oli jaettu sarjoihin iän pe-
rusteella. Sarjat olivat: Mamman 
Murut, Maailmanvalloittajat, Kodin 
Kuninkaalliset ja Elämän Mestarit. 
Alla on eri sarjojen luonnehdinnat.

MAMMAN MURUT (ikää vuosi tai 
alle) ovat näyttelyn nuorimpia, su-

loisia sylipikkuisia, pumpulipukuisia 
pikkuriiviöitä. Ainakin suurin osa 
heistä on ensimmäistä kertaa ihmet-
telemässä kissanäyttelymaailmaa. 
Kissalauma ei kuitenkaan ole kaikille 
vieras juttu, koska jotkut heistä ovat 
aloittaneet elämänsä populaatioe-
mon pentuina.

MAAILMANVALLOITTAJAT (ikää 
2-3 vuotta) ovat jo kissan mittoihin 
kasvaneita, kaikesta kiinnostuneita 
ja kaikkeen kuononsa työntäviä sa-
lamasantereita. Nämä tyypit hakevat 
rajojaan ja testaavat ihmistensä sie-
tokykyä, ja harmillisen usein käyttä-
vät kekseliäisyyttään ei-toivotulla ta-
valla. Suosittelemme varmistamaan 

näyttelyhäkin oven munalukolla. 
KODIN KUNINKAALLISET (ikää 

4-9 vuotta) ovat jo paikkansa – sen 
talon parhaan tietysti – löytäneet 
ja valloittaneet. Heidän ihmisensä 
alkavat olla hyvin koulutettuja, ja 
he itse nauttivat asemastaan kodin 
keskipisteinä. He tietävät olevansa 
kissoja komeimmillaan, tosin osalla 
se komeus saattaa hiukan painottua 
vyötärön seutuun, mutta sehän ker-
too vain hyvästä palvelusta.

ELÄMÄN MESTARIT (ikää vähin-
tään 10 vuotta) ovat arvonsa tunte-
via kissamaailman guruja. Elämän 
korkeakoulu on suoritettu, ja matkan 
varrella on saattanut henki tai pari 
mennä, mutta on se ollut sen arvois-
takin. Nämä arvokkaat herrat ja rou-
vat ovat silkkityynynsä ansainneet, 
ja jos he haluavat syödä silakkansa 
ruodittuina, niin se ei ole millään 
muotoa kohtuuton vaatimus.

Rescue Cat Show 2019 kilpailussa 
oli mukana kaikkiaan 31 kissaa. Kaik-
ki omalla tavallaan hurmaavia ja jo-
kaisella kissalla oma ainutlaatuinen 
tarinansa kerrottavanaan. Tuomarei-
na olivat Veikko Saarela ja Arja Mar-
tikainen sekä assistenttina toimi Jari 
Kainulainen.

Satakissa ry oli mukana tukemassa 
arvokasta työtä rescue-kissojen hy-
väksi palkitsemalla omat suosikkinsa 

kilpailussa. Satakissan sarjat olivat 
Sympaattisin Symppis, Karismaat-
tisin Karvakaveri ja Kauneimmat 
Säihkysilmä. Kaikki rescue-kis-
sat olivat automaattisesti 
mukana Satakissan järjes-
tämässä erikoiskilpailussa. 
Satakissan arvovaltaiseen 
etuoikeutettuun tuoma-
ristoon kuuluivat: jäsen 
Susanna Sipilä sekä hal-
lituksen jäsenet Piia 
Anolin-Niemi ja Ari 
Niemi.

Rescue Cat Show 2019

Satakissan Sympattisin Symppis: 
Nuutti, omistaja Jonna-Maria Junttila
Satakissan Karismaattisin Karvakaveri: 
Frodo, omistaja Anniina Halonen 
Satakissan Kauneimmat Säihkysilmät: 
Pörri, omistaja Kissankulma ry

Palkintoina Satakissa ry jakoi näille 
kolmelle sarjansa voittajalle Pokaalit, 
Diplomit, Royal Caninin tuotepaketit, 
Arionin tuotekassit ja pullot Poikain 
Parhaat Käsityöläissimaa.

TEKSTI: PIA VAINIONPÄÄ JA KISSANKULMA RY JULKAISUT KUVAT: PIA VAINIONPÄÄ JA ANTTI-JUSSI VAINIONPÄÄ

SATAKISSAN RAADIN TULOKSET 
OLIVAT SEURAAVANLAISET: 
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World 
Winner 
Show

2019 Freiburg
TEKSTI: PIIA VAINIONPÄÄ

KUVAT: PIIA JA ANTTI-JUSSI VAINIONPÄÄ

atkaan lähtö-
päivä oli tiistai. 
Tulin ajoissa 
töistä, että ke-
ritään rauhas-
sa syömään ja 
p a k k a a m a a n 

auto lähtövalmiiksi. Isäntä oli jopa 
vapaapäivällä, että hän sai laitet-
tua kodin ja matkatavarat lähtökun-
toon. Aina sitä puuhaa ja kaikkea 
höösäämistä silti riittää ihan viime 
hetkeen asti. Lähtö satamaan piti 
olla viimeistään seitsemältä illalla. 
Kuinkas taasen kävikään. Lähtö oli 
aikataulusta tasan tuntia myöhäs-
sä. Tähän on jo aikojen saatossa to-
tuttu, joka kerta on sama juttu. Sai 
siinä matkalla painaa kaasua ihan 
mukavasti, että sai hieman aikatau-
lua kirittyä. Normaalilla ajovauhdil-
la olisimme olleet satamassa vasta, 
kun laiva olisi jo irtautunut satamas-
ta ja köli kohti naapurimaata Ruot-
sia. Pääsimme juuri Naantaliin, kun 
puhelin soi. Ajattelimme, että se on 
varmasti laivayhtiöstä, jotka soit-
televat. Taisi olla se kuuluisa Mur-
phyn laki, että puhelin oli tila-auton 
kolmannella penkkirivillä, emme-
kä päässeet vastaamaan puheluun. 
Päätimme kuitenkin ajaa satamaan. 

Vaikka sitten vain todetaksemme, 
että laiva on jo lastattu ja luukut 
nostettu. Oli hyvää onnea matkas-
sa, koska lähtöselvitys oli vielä au-
ki ja pääsimme sittenkin matkaan. 
Puhelu oli ollut laivayhtiöstä; olisi-
vat varmistaneet olemmeko tulossa 
laivalle.

Laitoimme kissat, siis kotikissam-
me Aavi Benidan ja egyptinmaun 
FI*Anjupia´s Aberythwyth Anwell 
Awstin eli kotoisammin Aatun, 
rattaisiin ja suuntasimme sisälle 
laivaan kohti omaa kerrosta ja hyt-
tiämme. Matkalla henkilökunta 
laivan infosta alkoi ihastella kisso-
jamme ja tiedustella minne olemme 
heidän kanssaan matkustamassa. 
Kovin henkilökunta toivotteli onnea 
kilpailuihin, kun kuulivat meidän 
olevan matkalla maailmanmesta-
ruuskisoihin Saksaan. Laivamatka 
meni hyvinkin rauhaisasti. Kissoille 
annoimme ruuat ja vedet ja kävim-
me myös itse syömässä iltapalaa. 
Ruokailun jälkeen menimme hyttiin 
nukkumaan ja keräämään voimia 
tulevaa ajomatkaa varten. Kissoilla 
oli hauskaa hypellessään kerrossän-
gyiltä toiselle. Onneksemme uni tuli 
kuitenkin silmään ja kissatkin köm-
pivät viereen nukkumaan.

Aamulla olimme Kapellskärissä ja 
matka jatkui läpi Ruotsin. Tarkoituk-
semme oli illalla olla Saksassa. Pariin 
otteeseen jumituimme aamuruuh-
kaan, ensin Tukholmassa ja sitten 
Södertäljessä. Vähän on erilaisia 
nämä ruuhkat mihin on koton tot-
tunut. Onhan näissä ruuhkissa oma 
viehätyksensä, kun ne ovat jotain 
uutta ja ihmeellistä meille ”maalai-
sille”. Ödeshögissä näimme suklaa-
tehtaan, jonne päätimme poiketa 
matkaeväitä hakemaan. Siellä oli 
makeaa jos minkä näköistä ja ma-
kuista: suklaata, hedelmäkarkkeja, 
päällystettyjä pähkinöitä, ym. Vä-
hän kaikenlaista makoisaa tarttui 
matkaan. Olisi mukava ollut ostaa 
myös tuliasia, mutta määränpäähän 
oli luvattu kesäistä keliä eli suklaat 
olisivat siinä matkan aikana muutta-
neet muotoaan.

Pääsimme illalla Helsingborgiin, 
josta lautalla menimme yli Tanskan 
puolelle Helsingöriin. Ilta alkoi hä-
märtää jo, kun ajoimme Tanskassa 
kohti seuraavaa satamaa. Takapenk-
kiläiset alkoivat viestittelemään sii-
hen suuntaan, että olisi hyvä löytää 
majapaikka ja sassiin. Päätimme 
jäädä satamakaupunki Rödbyhyn 
yöksi. Aavi ja Aatu olivat niin mainio 

pari ja heidän kanssaan oli help-
po matkustaa. Heti kun pääsimme 
huoneeseen, nämä kaksi kaverusta 
alkoivat juosta ja temmeltää. Välillä 
meinasivat ruokailutkin jäädä välis-
tä, kun oli kiva härnätä toista ja sit-
ten juosta pää kolmantena jalkana 
sänkyjen yli ja ali. 

Pääsimme aamulla ajoissa läh-
temään lautalla kohti Saksaa. Sak-
sassa oli tarkoitus päästä illaksi 
Mannheimiin. Saksan tieverkoston 
laajojen korjaus- ja parannustöiden 
takia matkanteko oli välillä todella 
hidasta. Nopeusmittari näytti kaik-
kea 170 km/h ja 0 km/h välillä. Tämä 
päivä oli lähinnä ajopäivä, pakol-
lisia tankkauspysähdyksiä lukuun 
ottamatta. Iltapäivällä noin 700 
km ajon jälkeen päätimme vaihtaa 
määränpääksi kaupungin nimeltä 
Kassel. Kasselissa sijaitsee Unescon 
maailmanperintökohde Bergpark 
Wilhelmshöhe. Se on maisemapuis-
to, jonka pinta-ala on 2,4 km2 ja sen 
rakentaminen kesti 150 vuotta. 

Laitoimme Aavin ja Aatun kum-
mankin omiin rattaisiinsa ja läh-
dimme kävelemään lämpimässä 
kesäpäivässä puistoon. Puistoa 
kävellessä vierähti pari tuntia. Mat-
kalla tapasimme hollantilaisen per-
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heen, jotka ensin ihmettelivät kisso-
ja rattaissa ja sitten alkoivat kertoa 
omasta kissastaan. Matkalla tuli vie-
lä vastaan pieni koira, jolla oli myös 
rattaat. Kierroksen päätteeksi me-
nimme ulkoilmaterassille syömään 
lounasta kissojen kera. Harvoin sitä 
lokakuun lopulla terassille pääsee 
syömään, ainakaan kotimaassa.

Lähdimme kaupungilta etsimää 
hotellia. Löysimmekin kivan eläi-
nystävällisen hotellin, jossa pieni 
koira toivotti asiakkaat tervetulleek-
si. Tämä oli todella hieno hotelli ja 
aloin jo epäilemään mahtoiko respa 
ymmärtää, että meillä oli kissoja 
mukana. Pelkäsimme, että juos-
tessaan meidän riiviömme repivät 
satiinipäiväpeitot ja -verhot rieka-
leiksi. Uskalsimme kuitenkin jättää 
kisut huoneeseen ja lähteä itse 
kaupungille kahville. Itselle ei tullut 
pieneen mieleenkään, että Saksassa 
voisi olla kahvila, jossa ei voi maksaa 
pankkikortilla. Tietenkin tilasimme 
siis kahvit, kaakaot ja syömingit 
pöytään. Maksamisen hetkellä ba-
rista kertoi, ettei heillä käy pankki-
korttia. Jouduin lähtemään kaupun-
gille etsimään pankkiautomaattia 
isännän jäädessä pantiksi kahvioon. 
Kahvilasta hotellille palatessamme 
alkoi ohjelmanumero kissojen pesu. 
Päätimme aloittaa hankalammasta 
tapauksesta eli Aatusta. Kotona pe-
semme kissat ensin vadissa ja sitten 

huuhtelemme ne suihkussa. Nytkin 
mukana matkassa oli kissojen vati 
pesua helpottamaan. Hotellihuo-
neessa pesu piti suorittaa kylpyam-
meessa. Lattialla ei ollut ollenkaan 
viemäriä, josta vesi olisi päässyt va-
lumaan pois. Ei ole mikään helppo 
työ laittaa vatia kylpyammeeseen, 
saada sinne vielä kissa ja mahtua 
kahden ihmisen voimin suoritta-
maan pesua. Jotenkin Aatun pesu 
onnistui kuin onnistuikin. Onnek-
si lyhytturkkinen kissa on helppo 
pestä. Aavin pesu taasen onnistui 
paremmin, koska tämä neiti ei vettä 
pelkää ja on muutenkin aina uteliaa-
na kaikessa touhussa mukana. 

Aamulla jatkoimme matkaa 
määränpäähämme eli Freiburgiin. 
Jälleen kerran tietyöt hidastivat 
matkantekoa reippaasti. Lisäksi alue 
oli vuoristoista ja mäkiä oli paljon. 
Se tiesi monen rekan matkanteon 
olevan hidasta, jopa mateluvauhtia 
mentiin välillä. Onneksi Saksan tie-
verkosto on monikaistaista tietöistä 
huolimatta. Iltapäivällä pääsimme 
määränpäähän ainoastaan pakollis-
ten tankkauspysähdysten jälkeen. 
Hotellimme näyttelykaupungista oli 
varattu jo hyvissä ajoissa etukäteen. 
Kaupunginosa, jossa hotellimme 
sijaitsi, oli vihreän ajatusmaailman 
kannattajille suunnattu. Joten ho-
tellimmekin oli tehty vihreiden aja-
tusten siivittämänä. Hotellihintaan 

kuului muun muassa ilmaiset raitio-
vaunu- ja linja-automatkat kaupun-
gissa. Huoneessa oli ikkuna lattiaan 
asti, jolloin kissojen oli kiva istua 
tai maata lattialla ja katsella ulos 
ikkunasta. Käytimme tietenkin tilai-
suuden hyväksemme ja lähdimme 
ratikalla kaupunkia katselemaan. 
Löysimme mukavan ruokapaikan, 
joka oli matkan teemaan hyvinkin 
sopiva, Schwarzer Kater eli musta 
(kolli)kissa. Ilma oli lämmin ja teras-
silla saimme jälleen nauttia ilmasta 
ja ruokailla. Kuitenkin ilta alkoi vii-
lentyä ja oli aika lähteä tutustumaan 
kaupunkiin iltavalaistuksessa. Illalla 
olisi ollut myös mahdollisuus käydä 
näyttelyhallilla eläinlääkärin tarkis-
tuksessa, mutta päätimme käydä 
tarkastuksessa vasta aamulla. 

Aamulla lähdimme ajoissa hotel-
lilta kohti parkkihallia. Matka taittui 
mukavasti myös näyttelyyn tulevan 
tanskalaisen pariskunnan kanssa. 
Matka hotellilta messukeskukseen, 
jossa näyttely pidettiin, ei ollut 
pitkä. Parkkeerasimme autoamme 
ja kuinkas ollakaan, viereen park-
keerasi tuttuja suomalaisia. Oli kiva 
vaihtaa kuulumisia heidän kans-
saan, vaikka olimme jokunen viikko 
aiemmin nähneet Ruotsissa. Sisälle 
päästyämme jouduimme jonkin 
aikaa jonottamaan eläinlääkärin tar-
kistukseen. Edessä jonossa oli vuo-
rostaan tuttuja ruotsalaisia, joiden 

kanssa oli mukava rupatella pitkäs-
tä aikaa. Meitä ennen eläinlääkärin 
pöydällä oli pitkään persialainen 
kissa, jota kolmen eläinlääkärin voi-
min mietittiin, päästetäänkö kissa 
näyttelyyn vai ei. Kovin kissaa kuun-
neltiin, mutta kissa onnekseen pääsi 
kisoihin mukaan. Meillä eläinlääkäri 
ihasteli Aatua ja sen väriä ja käytös-
tä. Aavikin kävi pikaisesti pöydällä. 
Sen jälkeen menimme ilmoittautu-
maan Suomen ilmoittautumisista 
vastaavalle henkilölle. Tässä kohtaa 
järjestäjiltä oli loppunut rannek-
keet, joita jaettiin näytteilleasettajil-
le. Me saimme piippukrassit rantei-
siin merkiksi siitä, että kuuluimme 
näytteilleasettajiin. 

Suuntasimme suomalaisille va-
rattuun näyttelyhäkkirivistöön ja 
etsimme omat paikkamme. Sitten 
seurasi häkkipaikan desinfiointi ja 
sisustaminen. Meillä ei ole itsellä 
näyttelyverhoja, koska käytämme 
näyttelyissä omia sturdejamme. Tä-
hän maailman näyttelyyn ei saanut 
omia sturdeja ottaa paloturvallisuu-
den vuoksi. Onneksi olimme saneet 
näyttelyverhot Suomen väreissä 
lainaksi ihanilta ystäviltämme. Kun 
kissat oli saatu omiin häkkeihinsä ja 
lähinaapureiden kanssa kuulumiset 
vaihdettua, lähdimme tutustumaan 
alueeseen ja etsimään kissojem-
me tuomarien pöytiä. Näyttelyyn 
oli ilmoittautunut noin 1500 kissaa 
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monesta eri maasta. Tuomareita oli 
kaikkiaan 24 kpl eri maista. Suomes-
ta oli tuomaroimassa Mira Fonzen 
ja Jaana Jyrkinen. Aavilla oli tuo-
marina italialainen Laura Burani ja 
Aatulla ruotsalainen Sirpa Lindelöf. 
Tuomarit arvostelivat kissat käytä-
vällä, vai aulaksiko tilaa pitäisi kut-
sua. Siis samassa tilassa, jonka var-
rella olivat sisäänkäynnit ja wc-tilat. 
Häly oli aikamoista ja lisäksi tilassa 
kaikui. Täytyy sanoa, että tuomarin 
arvosteluille tämä paikka ei ollut pa-
ras mahdollinen. Kaiken kukkuraksi 
aurinko paistoi lasiseinästä sisään 
koko päivän lämmittäen tilan. Hiki 
virtasi hellepäivänä niin tuomareil-
ta kuin näytteilleasettajiltakin. Itse 
olin onnellinen, että mukana oli 
vain lyhytkarvaisia kissoja. 

Näyttely oli assistenttikantoinen, 
eli assarit veivät kissan pöydälle ar-
vosteltavaksi. Aavi pääsi tuomarin 
arvosteluun meidän kissoistamme 
ensimmäisenä. Lyhytkarvaisia naa-
raita oli kaikkiaan 11. Tuomari arvos-

teli kaikki kotikissat ja jäimme odot-
tamaan tuomarin parhaan valintaa. 
Niin monesti on todettu, että jos 
otat näyttelyn kaksi tai useamman 
erirotuisen kissan, kaikki on tuoma-
rin arvostelussa yhtä aikaa. Niin kävi 
nytkin. Aavin kanssa odotettiin toi-
saalla tuomarin parhaan valintaan 
pääsyä, kun taasen toisaalla Aatu 
odotti vuoroaan tuomarin arvos-
teluun. Arvostelun jälkeen Aatukin 
jäi odottamaan tuomarin parhaan 
valintaa. Tuomarin parhaan valin-
nassa omistajat saivat itse kantaa 
kissansa. Aavi oli tuomarin parhaas-
sa sijalla viides. Aatu oli tuomarin 
parhaan valinnassa kolmas. Siihen 
päättyi meidän osaltamme kilpailut 
maailmannäyttelyssä tällä kertaa. 
Oli päivässä kuitenkin juhlimisen 
aihetta: Aatu valmistui Premioriksi. 

Päästyämme illalla hotellille, 
olimme pitkän päivän jälkeen to-
della väsyneitä. Iltapalaksi haimme 
lähikaupasta kaikkia herkkuja, juus-
toja, hedelmiä ja suklaata. Vähän 

houkutti lähteä kaupungille katso-
maan nähtävyyksiä, mutta väsymys 
vei voiton.

Seuraavana aamuna pakkasim-
me tavaramme, luovutimme hotelli-
huoneen ja lähdimme vielä päiväksi 
näyttelypaikalle. Meillä ei ollut täksi 
toiseksi päiväksi enää kissojen osal-
ta mitään muuta kuin lepäilyä. Itse 
kävimme näyttelyalueelta shop-
pailemassa kaikenlaista kivaa ja 
hyödyllistä, tietysti kissoille. Kissat 
saivat hiekkaa, joka ei ole hiekkaa, 
vaan puun lehdistä valmistettua 
kuiviketta. Lisäksi he saivat uuden 
vesiautomaatin, kissan ruokaa, kul-
jetus koppaan uudet pehmusteet 
ja leluja. Kun kissat olivat saaneet 
lounaansa ja menneet päiväunille, 
lähdimme itse tutustumaan Frei-
burgiin. Kävimme linnavuorella 
ihailemassa kaupunkia ylhäältä 
päin. Lounasta kävimme syömässä 
italialaisessa ravintolassa; vähän 
niin kuin jo ensi vuoden maailman-
näyttelyä ajatellen. Ensi vuona Wor-

ld Winner Show pidetään siis Italias-
sa. Hellepäivän kunniaksi ostimme 
jäätelöt ja söimme ne puiston pen-
killä istuskellen.

Kun toinen näyttelypäivä oli 
saatu päätökseen, meidän paluu-
matkamme alkoi. Suuntasimme siis 
kohti pohjoista. Nelisen sataa kilo-
metriä ajettuamme majoittauduim-
me hotelliin. Kissoilla riitti tutkimis-
ta, kun niin monessa eri paikassa 
yövyimme. Aina olivat uudet huo-
nekalut ja tavarat haisteltavana. Oli 
kiva katsoa sitä kissojen riemua, kun 
ne tutkivat ja haistelivat paikkoja. 

Aamulla lähtiessämme hotellilta 
auton lasit olivat jäässä. Nopeasti 
ilmasto vaihtui; yli 20 asteen hel-
teestä nollan alapuolelle. Tähän piti 
vaan tottua, koska aina vaan pohjoi-
semmaksi matka jatkui. Paluumatka 
kulki samaa reittiä kuin menomat-
kakin. Seuraava suunniteltu py-
sähdys oli Lyypekissä Citti-Parkissa 
shoppailemassa. Tämä on yksi niis-
tä must-paikoista, joissa on pakko 
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Kauppakeskus Hansa Ulvila. Avoinna Ma-Pe klo:11:00-17:00 La 11:00-14:00

Kestotarjous 

Ever clean 19,90€ ltk 
Lisäksi joka viides laatikko ilmaiseksi, kun 

liityt www.bonuskortti.com

Hauskoja pesiä, 
raapimakalusteita, leluja, 
lahja- ja sisustustuotteita! 

Maukkaat lihaisat 
Eurooppalaiset kuiva ja 

märkäruoat!

Silloin kun haluat kissallesi hyvää..

poiketa ohi kulkiessa. Auto täyttyi 
kahdella jättisuurella ostoskassilla: 
vähän tuliaisia lastenlapsille ja tie-
tysti myös itselle, juustoja ja muita 
herkkuja. Matka jatkui lautalla yli 
Tanskan puolelle ja Tanskasta Ruot-
sin puolelle. Tämä etappi oli pelkkää 
ajoa pakollisine pysähdyksineen. 
Jäimme yöksi Helsingborgiin. 

Aamulla matka jatkui kohti Gekås 
Ullarediä, eli suurta ostosparatiisia. 
Tähän shoppailuun oli varattu koko 
päivä. Täällä helposti sortuu ostos-
maniaan, eli kun halvalla saa. Itsellä 
ei ole halua eikä aikaakaan normaa-
liarjessa lähteä shoppailemaan, 
niin nämä shoppailut hoidetaan 
siksi aina lomamatkoilla. Nytkin 
siis ostimme ihan perusvaatteita ja 
tuliaisia lapsille ja lastenlapsille. Ei 
sitä koko päivää tietenkään jaksettu 
shoppailla. Taisi olla jo matkaväsy-
mystäkin ilmassa. Siitä huolimatta 
ostoskärryllinen tavaraa piti saada 

ahdettua autoon. Ostosparatiisista 
matka jatkui Jönköpingiin. Siellä 
majoituimme leirintäalueelle mök-
kiin. Se oli aivan ihana paikka. Jäl-
leen yksi sellainen paikka, jonne on 
joskus palattava uudelleen. 

Aamulla kävimme tutustumassa 
Roselundin Rosariumiin eli puis-
toon, jossa oli erilaisia ruusuja. 
Valitettavasti ajankohta oli kovin 
myöhäinen tähän aikaan vuodesta, 
eli monikaan ruusu ei ollut enää ku-
kassa. Hieno puisto se oli siitä huoli-
matta. Toivottavasti seuraavaksi on 
aikaa poiketa täällä ihastelemassa 
ruusuja kesäaikaan. Täältä matka 
jatkui Huskvarnaan. Siellä kävimme 
tutustumassa Husqvarna museoon. 
Siellä oli esillä todella paljon histo-
riaa. Esillä oli aseita, tykkejä, ompe-
lukoneita, pyöriä, TV:itä, kamiinoita, 
helloja, moottoripyöriä, mopoja, 
moottorisahoja, ruohonleikkureita, 
ym. eri aikakausilta. Hienosti oli saa-

tu talteen paljon historiaa. Tämä on 
museo, joka kiinnostaa kaikkia per-
heenjäseniä eli kaikille on jotakin 
katsottavaa. 

Seuraava pysähdyspaikka oli 
Gränna eli paikka josta saa polk-
kakarkkeja. Tähän piti pysähtyä 
jo menomatkalla, mutta koska 
silloin kävimme suklaatehtaalla, 
niin päätimme tänne poiketa vas-
ta paluumatkalla. Ei makeata ma-
han täydeltä. Grännassa on monta 
polkkakarkkien valmistajaa, mutta 
meillä on aina yksi ja sama paikka, 
jossa pysähdymme täyttämään va-
rastojamme. Pettymykseksemme 
salmiakkisitruunapolkka oli jäänyt 
pois tuotannosta. Uutuutena oli 
salmiakkivadelma- ja inkivääripolk-
kakarkit. Niitä ostimme maistiaisiksi 
ja tietysti myös tuliaisiksi erilaisia 
polkkakarkkinyyttejä. 

Nyt oli kaikki matkalla suunnitel-
lut ja suunnittelemattomat kohteet 

käyty katsastamassa eli matkan 
suunta oli nyt Kapellskärin satama. 
Satamaan saavuimme etuajassa ja 
jouduimme odottamaan laivaan 
pääsyä. On hyvä välillä odottaa, 
kuin aina olla myöhässä. Ajoimme 
auton laivaan. Otimme tällä kertaa 
kissat boxeissa laivaan, koska kis-
sojen rattaat olivat jääneet kaikkien 
ostosten alle piiloon. Kävimme syö-
mässä iltapalan, kun kissat olivat en-
sin saaneet omat ruokansa. Ruokai-
lun jälkeen menimme nukkumaan 
ja herätessämme aamulla olimme 
koto Suomessa. Laivalta ulospääsyä 
jouduimme odottelemaan puolisen 
tuntia, koska etummaisena oleva 
rekka oli hajonnut tai jäätynyt, eikä 
päässyt lähtemään edestä pois. Kun 
rekka oli saatu väkivalloin siirrettyä 
edestä pois, niin mekin pääsimme 
ajamaan ulos laivalta. Sitten vuo-
rossa oli tämän matkan viimeinen 
etappi eli ajomatka kotiin. ❤
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Voit lähettää valmistuneen kissasi kuvan sekä 
tiedot (kissan virallinen nimi, EMS-koodi, uusi 
titteli, valmistumisnäyttelyn paikka ja aika, 
omistaja, kasvattaja sekä valokuvaaja) osoit-
teeseen: satakissa.lehti@gmail.comValmistuneet

GIP FI*Gimmie’s Home Town Hero
EMS: BSH o 21 33
Valmistui Supreme Premior:ksi 
Satakissassa 10.8.2019
Omistaja: Aila Heinilä
Kasvattaja: Satu Oksanen
Kuva: Tessa

SP

GIP SC FI*Kissamummon Keijun SyysLoisto
EMS: BML ns 11 31
Valmistui Supreme Premior:ksi 
Satakissassa 10.8.2019
Omistaja: Sari Valtanen
Kasvattaja: Kaija-Leena Laakso
Kuva: Tessa

SP

GIC FI*Vintterin Tenho Sulonpoika
EMS: OSH b 24

Valmistui Supreme Champion:ksi 
Pirokissa 8.9.2019

Omistaja: Hanne Paukkila
Kasvattaja: Tero Vinterbäck

Kuva: Tessa

FI*Vintterin Inkeri Sampontytär 
EMS: SIA b

Valmistui Champion:ksi 
Hartolassa 12.10.2019

Omistaja: Tero Vinterbäck
Kasvattaja: Tero Vinterbäck

Kuva: Tessa

FI*Vintterin Aleksi Samponpoika 
EMS: OSH b 24
Valmistui Champion:ksi 
Hartolassa 12.10.2019
Omistaja: Tero Vinterbäck
Kasvattaja: Tero Vinterbäck
Kuva: Tessa

SC

CH

FI*Shanemin Freyja Forvitin Hratt
EMS: MAU n 24
Valmistui International Champion:ksi 
Tallinnassa 9.6.2019
Omistaja: Pia Vainionpää
Kasvattaja: Saila Anolin
Kuva: Tessa

IC

CH
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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 

FI*Anjupia’s Aberystwyth Anwell Awst 
EMS: MAU n 24 
Valmistui Premior:ksi 
World Winner Show:ssa 26.10.2019
Omistaja: Pia ja Antti-Jussi Vainionpää
Kasvattaja: Pia ja Antti-Jussi Vainionpää
Kuva: Tessa

PR

Eläinhoitola Pikuliina
Lemmikkisi toinen koti

Eläinhoitola Pikuliina | 050 468 7557 | Niittyniementie 17, 29900 Merikarvia

www.niittyniemi.fi
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Häivähdys Kesää SATAKISSAN 
GRILLIBILEET
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KnockOut Nomination arvostelujärjestys kummassakin näyttelyssä! 
Lauantaina Egyptinmau ja Singapura sekä sunnuntaina kotikissa Special näyttely 
Ilmoittautumisaika: 15.11.2019 - 19.1.2020 
Näyttelypaikka: Kivikylän Areenan lämmin juhlatila, Nortamonkatu 23, 26100 Rauma 
Eläinlääkärintarkastus: lauantaina 8.00 - 9.30, sunnuntaina 8.00 - 9.00 
Arvostelu alkaa: lauantaina klo 10.30, sunnuntaina klo 9.30 
Näyttely päättyy: lauantaina klo 17.00 ja sunnuntaina klo 16.00 
Avoinna yleisölle: lauantaina 9.30 - 14.30, sunnuntaina 9.00 - 14.00  
Aikaisempi poistumislupa myönnetään kissoille, jotka eivät ole nominoituja  

Vuoden Kissat 2019 palkitaan lauantaiaamuna ennen arvostelujen alkua 

Lauantaina valitaan näyttelyn  Best Of Best!

 
 
   

 :
Ireneusz Pruchniak, PL (AR) 

Henry Hornell, PL (AR) 
Alexey Shchukin, NL (AR) 
Charles Spijker, NL (AR) 
Nico Padovano, IT (1, 2) 

Argia Laura Burani Ferrari, IT (AR) 

Kaksi erillistä näyttelyä, kaikki kategoriat ja kotikissat molempina päivinä. Kotikissat palkitaan kummassakin karvan pituudessa. 
Näyttelyissä noudatetaan Suomen Kissaliitto ry:n ja FIFen sääntöjä. Tarkista voimassa olevat rokotussäännöt ja näyttelyssä 
tarvittavat todistukset Kissaliiton kotisivuilta. Sääntöjen mukaiset rokotukset ovat pakollisia kaikille näyttelypaikalle tuleville 
kissoille. Viimeinen mahdollinen rokotuspäivä on pe 14.2.2020. Rekisterikirja / rokotustodistus on esitettävä ilmoittautumisen 
yhteydessä. Eläinlääkäritarkastus toteutetaan pistokokein. Kuitenkin niin, että mahdollisimman moni kissa käy tarkastuksessa. 
Sienitestit otetaan sääntöjen mukaan. Omistajat voivat itse esitellä kissat tuomareille sekä myös Best Of Best kilpailussa. 

Omistajat tuovat itse näyttelyhäkit. Häkin min. koko 50 x 50 x 50 cm. Yksi pöytäpaikka yhdelle kissalle.  Näyttelyn järjestäjä 
tarjoaa vain pöytäpaikan (65 x 65 cm), EI häkkiä. Häkki on mahdollista vuokrata hintaan 6 € / päivä tai 10 € / viikonloppu. Tyhjää 
pöytä- tai lattiatilaa on mahdollista ostaa oman häkin viereen. Uutuutena tarjotaan mahdollisuus ostaa valmiiksi varattuja 
vierekkäisiä häkkipaikkoja. Erikoispaikkoja on vain rajoitetusti, sitovat varaukset näyttelypäälliköltä ennen ilmoittautumista.

Erikoishinta 2:lle päivälle 15.11.-31.12.2019 ilmoittautuville 
 2 päivää yhteensä: 70 € kissa, Satakissan jäsen 60 € kissa 
Näyttelymaksut, luokat 1-17:  
 37 € kissa / arvostelu 
 Satakissan jäsen 34 € kissa / arvostelu 
 Ei-FIFe – kissa 50 € kissa / arvostelu 
 Tarkistusluokka 15 € arvostelun yhteydessä, erikseen 

37/34 €. 
 Veteraaniluokka 10 € arvostelun yhteydessä, erikseen 

37/34 €. 
 Kasvattaja- ja siitosluokka ovat maksuttomia kissan 

osallistuessa muuhun luokkaan. Pelkkä kasvattaja- tai 
siitosluokka 37/34 €. 

 Kaverikissa 10 € (ei omaa häkkipaikkaa) 
 Lisätila oman paikan vierestä 25 € (rajoitettu määrä) 
 Valmiiksi varatut vierekkäiset häkkipaikat 3 € / yksi paikka 
 Näyttelyluettelo 3 € ilmoittautumisen yhteydessä ja 5 € 

paikan päältä ostettuna (pieni rajoitettu määrä) 
 Tee oma ilmoittautuminen kummallekin päivälle ja joka 

luokkaan erikseen! 
 Kaikki ruusukkeet ovat maksuttomia 
 Pidätämme oikeuden muutoksiin 

Hotelleja Raumalla: Hotel Raumanlinna p. +358 2 832 21                                                 

 

Näyttelypäällikkö, lisätilat, myyntipaikat ja mainokset: Jonna 
Sivonen judges.satakissa@gmail.com 
Näyttelysihteerit: Piia Anolin-Niemi ja Pia Hassell, p. +358 41 
503 6421 (yhteydenotot puhelimitse vain klo 18 jälkeen) 
satakissa.show@gmail.com 
Hyvinvointi- ja hygieniavastaava: Päivi Mustonen  
Raha-asiat (näyttelymaksujen palautukset ym): Pia 
Vainionpää satakissa.rahat@gmail.com     
Ruusukkeet ja palkinnot: Piia Anolin-Niemi ja Pia Vainionpää 
satakissa.sihteeri@gmail.com 
Pääassistentti: Jarno Mustonen, assistenttihakemukset 
jarmus1972@gmail.com Assistenteille tarjotaan lounas ja 
maksetaan korvaus 25 €. 
Ilmoittautumiset: Ensisijaisesti OmaKissan kautta 
https://omakissa.kissaliitto.fi/ (maksetaan OmaKissan 
ohjeiden mukaan) tai paperilomakkeella postitse suoraan 
näyttelysihteerille: Pia Hassell, Koivuhaantie 4 B 5, 33480 
Ylöjärvi, jolloin näyttelymaksu maksetaan Satakissan tilille 
FI28 5700 8120 3340 03, käyttäen viitettä 3065. Karsinta 
tapahtuu maksupäivän mukaan. Ilmoittautuminen on sitova. 

Näyttelyihin otetaan n. 300 kissaa / päivä 

 

                                 

Hyvää Joulua 
Satakissan 
jäsenistölle, 
Kissoille ja 

Kissaihmisille!
Toivoo koko Satakissan tonttuisa väki
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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.

• FIFe kasvattaja
• FIFe Kansainvälinen 

kaikkien rotujen  
tuomari

• Taiteilija
• http://www.cattusde-

lux.com/
• https://www.an-

nawilczek.com/

Tulossa: SATAKISSA 1/2020 
Vain Sinun Silmiesi Tähden

Anna 
Wilczek

HINNAT: 55€ POIKA/100€ TYTTÖ
Leikkauksen yhteydessä kolmoisrokotus

+10€ ja Rabiesrokotus +5€

JÄRJESTÄJÄT:
Satakissa ry

Eläinlääkäri Päivi Kariaho, Sorkkistentie 30, Eura
Satakissa lahjoittaa kampanjaan osallistuville 

kissoille mikrosirut.
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset:

judges.satakissa@gmail.com



Kodin Terra Pori
Tikkulantie 4, 28100 Pori, p. 029 009 6351 | Ma-pe 7–21, la 7–18, su 10–18 | www.kodinterra.fi
s-kanava.fi/satakunta. Puhelun hinta: lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

Esitä kuponki kassalle tullessasi. Etu voimassa 2.2.2020 asti Porin Kodin Terrassa.

-30 %Tällä etusetelillä yhdestä 
kissanruuasta, -hiekasta, 
-tarvikkeesta tai -lelusta

Mau! 
Hyödynnä kissamainen 

etukuponkimme ja ilostuta 
lemmikkiäsi laadukkaalla

valikoimallamme!

Lähettäjä:

Piia Anolin-Niemi  
Sahrantie 21 C 11
28220 Pori


