KISSANOMISTAJAN
PIENI OPAS

Ennen kissan hankkimista
Kissa on pääsääntöisesti helppo ja itsenäinen lemmikki, mutta päätöstä sen
hankkimisesta on kuitenkin pohdittava tarkkaan. Kissa voi elää jopa kaksikymmentä
vuotta ja se kiintyy ihmisperheeseensä lujasti. Kissan hoitoon, ruokintaan ja mahdollisesti
lääkintäänkin menee vuosien saatossa euro jos toinenkin.
Kissanpennun luovutusikä on 12 viikkoa. Tänä aikana pikkukissa oppii emoltaan kissan
kieltä, viestintää ja tapoja. Sisarusten kanssa leikkiessään pentu oppii säätelemään
puruvoimaansa, kun liian kova puraisu johtaa leikin loppumiseen.
Hyvin nuorina vieroitetut kissat eivät yleensä tule toimeen muiden kissojen kanssa, koska
sen sosiaalisten taitojen oppiminen on jäänyt pahasti kesken. Muita ongelmia voivat olla
aggressiivisuus, sisäsiisteysongelmat, stressiherkkyys ja lisäksi niillä on keskimääräistä
enemmän myös muita käyttäytymisongelmia. Liian aikaisin vieroitetut pennut voivat
aikuisenakin imeskellä omistajan ihoa, hiuksia ja vaatteita.

Ostoslista
□ Kuljetuskoppa tai -laukku
□ Korkealaatuista ruokaa
□ Juoma- ja ruokakuppi
□ Korkealaatuista kissanhiekkaa
□ Hiekkalaatikko ja -lapio
□ Raapimapuu
□ Paljon erilaisia leluja
□ Kissanminttua tai feromonisuihketta
□ Kampa tai harja (turkin laadusta riippuen)
□ Haavanpuhdistusaine ja sidetarpeita
□ Silmien ja korvien puhdistusaineet
□ Sisäloislääkkeet
□ Punkkipihdit
□ Kynsisakset
□ Kissan shampoo
□ Oma peti
□ Valjaat
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Tee kodista turvallinen kissalle
Piilota sähköjohdot, pidä lääkkeet ja myrkylliset aineet kissan ulottumattomissa ja
varmista, ettei kotona ole myrkyllisiä huonekasveja. Älä jätä esimerkiksi muovipusseja,
kumilenkkejä, naruja tai pieniä ja teräviä esineitä esille, sillä ne aiheuttavat
tukehtumisvaaran. Ole varovainen palavien kynttilöiden ja kuuman lieden tai kiukaan
kanssa ja estä kissan pääsy näiden lähelle.
Sulje roska-astiat, pesukoneen ja kuivausrummun luukku ja wc-pöntön kansi. Kiinnitä
kaikki huonekalut seinäkiinnityksillä, sillä tukevakin kaappi tai hylly saattaa kaatua tai
tippua, kun kissa hyppää voimakkaasti sen päälle.
Parvekkeen on oltava kokonaan verkotettu tai lasitettu, jos päästät kissan sinne. Laita
verkot myös tuuletusikkunoihin tai varmista, että niiden haat ovat tarpeeksi lyhyet, ettei
kissa mahdu raosta ulos.
Ensiaputilanteita varten kotona on hyvä olla valmiina lemmikin ensiapupakkaus.
Puhelimeen on hyvä tallentaa eläinlääkärin vastaanoton ja eläinlääkäripäivystyksen
puhelinnumerot. Hätätilanteet vaativat aina eläinlääkärissä käynnin.

Kissalle haitalliset ja vaaralliset
RUOKA-AINEET:
alkoholi, avokado, hiiva, ihmisille tarkoitettu tonnikala (liian suolaista), juurekset,
kaakaojauhe, kofeiini, ksylitoli, kypsennetyt luut, laktoosia sisältävät maitotuotteet,
pähkinät, raaka kala, raaka kananmunanvalkuainen, rusinat, sienet, sipuli, suklaa,
tomaatti, valkosipuli, viinirypäleet
KASVIT:
aatsalea, alppiruusu, amarylis, anopinkieli, flamingokukka, fiikus, hemlokki, hulluruoho,
huonekoiso, huonelehmus, huonevehka, hyasintti, ihmepensas, joulutähti, kevätesikko,
kiiltopensas, kirjolehti, kirjovehka, klivia, kriinumi, krysanteemi, kultaköynnös, kumipuu,
kurjenmiekka, kustaankukka, köynnösvehka, laakerikirsikka, leinikki, leveälehtikalmia,
lilja, lyhytkoiso, marjakuusi, misteli, muratti, narsissi, nokkonen, oleanteri, orjanlaakeri,
peikonlehti, piikkikruunu, raparperi, risiini, ritarinkukka, sinisade (visteria), sormustinkukka,
syklaami, sädekaisla (kissanruoho), tulppaani, tuoksuherne, tyräkki, verenpisara
MUITA:
ibuprofeeni ja parasetamoli, naftaliiniin säilötyt koimyrkkypallot, kemikaalit,
taikinat ja kastikkeet, mausteiset ja rasvaiset ruoat
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Kissan kouluttaminen
Koirat ovat todella miellyttämishaluisia ja niille on helppo opettaa sääntöjä ja temppuja.
Kissa on huomattavasti itsenäisempi ja jääräpäisempi, mutta myös sille voi opettaa
sääntöjä. Tämä vaatii ehdotonta loogisuutta, pitkäjänteisyyttä ja aikaa.
Jos kissa tekee jotain kiellettyä, sitä ei koskaan saa rankaista väkivaltaisesti, sillä se oppii
vain pelkäämään sinua. Kissalle huutaminen on myös turhaa, sillä se kokee kovan äänen
vain uhkaavana tai pelottavana. Se on myös yllätettävä itse teosta, sillä kissa ei ymmärrä
jälkikäteen tulevaa rangaistusta. Kissa kannattaa ohjata vaihtoehtoiseen toimintaan
sen toimiessa väärin, esimerkiksi taputtamalla käsiä, antamalla tiukan EI-käskyn tai
käyttämällä suihkepulloa. Älä anna kissan huomata, että suihkutat sitä, sillä kissan pitää
yhdistää sumutus väärään tekoon ja paikkaan, ei sinuun.
KARKOTTAMINEN JA HOUKUTTELU
Jos kotonasi on paikkoja, joihin haluat estää kissan pääsyn, voit käyttää mm.
sitruunamehua, sitruunan paloja tai muita sitruksia. Myös etikka, cayannepippuri sekä
kaksipuoleinen teippi pitää kissan loitolla. Kaupoista löytyy myös kissakarkotetta.
Sallittuihin paikkoihin (esimerkiksi raapimapuu) kannattaa laittaa kissaa miellyttävää
tuoksua, esimerkiksi kissanminttua. Feromonihaihdutin (esim. Feliway®) on synteettinen
jäljitelmä kissan F3-feromonista, joka lisää kissan hyvinvointia, rauhoittaa uudessa
ympäristössä tai muuttuneissa olosuhteissa sekä ehkäisee virtsa- ja kynsimisoireilua.
RAAPIMINEN
Jos kissasi jatkuvasti raapii ja repii tapetteja, sohvaa, mattoa tai muuta vastaavaa, tarjoa
sille sopivampia pintoja. Aseta pieniä raapimapuita niille paikoille, joita kissa raapii.
Saadessasi kissan kiinni itse teossa, lähesty sitä rauhallisesti ja nosta se raapimapuuhun.
Karkottamiseen voit käyttää yllä mainittuja keinoja.
KÄSIEN PUREMINEN
Monet kissat saattavat yllättäen purra ihmistä, joka on silittänyt tätä jo pitkään. Se on
kissalle vaistomainen reaktio, sillä silittäminen on opittu toiminto, ei luontainen. Kissan
purressa pidä yllättävä ääni: kiljaise korkealla äänellä tai uhkaa sihisemällä. Nosta kissa
heti pois ja kiinnitä sen huomio leluun. Jos kissa hyökkää käden kimppuun uudelleen,
paina kämmenesi sen päätä vasten estääksesi puremisen ja vieritä se kyljelleen, jolloin se
tuntee olonsa alistetuksi.
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VIRTSALLA MERKKAAMINEN
Eliminoi ensin kaikki eläinlääketieteelliset syyt pois, jos kissasi merkkailee sisälle.
Jos kissa kyykistelee ja puristaa muutaman tipan, kyseessä voi olla virtsatietulehdus.
Mikäli kissa roiskaisee pystysuoralle pinnalle, se merkkailee.
Poista virtsan haju pinnasta aina, esimerkiksi etikan ja soodaveden 50/50-seoksella.
Merkatun alueen haju vetää kissaa uudelleen puoleensa. Lisää hiekkalaatikkojen määrää,
mieluiten niille kohdille, joille kissa on merkkaillut. Voit myös väliaikaisesti siirtää kissan
ruokakupit näille paikoille. Pese hiekkalaatikko kloriitilla, sillä sen
tuoksu houkuttelee kissaa virtsaamaan. Yritä myös eri hiekkalaatuja.
Yleisimpiä syitä virtsalla merkkaamiseen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vieroitettu liian nuorena, emo ei ole opettanut sisäsiistiksi
lääketieteelliset tai territoriaaliset syyt
kiimainen naaras, leikkaamaton uros tai sellainen taloudessa
leikattu kolli, joka on astuttanut ennen naaraita
liian monta kissaa samassa taloudessa
hiekkalaatikko tai hiekka
hiekan merkkiä on vaihdettu
likainen hiekkalaatikko
hiekkalaatikko pesty desinfiointiaineella
liian vähän hiekkalaatikoita (vähintään yksi per kissa)
hiekkalaatikon paikkaa on vaihdettu
hiekkalaatikko on liian julkisella paikalla
hiekkalaatikko on pelottavassa paikassa (esim. pesukoneen vieressä)
ruokakupit tai vesiastia liian
lähellä hiekkalaatikkoa
hiekkalaatikolle pääsy on
estynyt (ovi mennyt kiinni tms.)
toimeentulovaikeudet muiden
kissojen kanssa
populaatio muuttunut (uusi kissa
tai kissa poissa, vauva taloudessa tms.)
taloudessa on vieraita ihmisiä,
äänekkäät juhlat, remontit
uusi ympäristö
psyykkinen stressi
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Kissan elekieli

HYVÄNTUULINEN
Kissa kulkee häntä
vaakasuorassa tai alhaalla
ja nostaa häntänsä
pystyyn tervehdykseksi.

HERMOSTUNUT
Kissa huitoo hännällään
kiivaasti tai paukuttaa sitä
lattiaan.

VIHAINEN TAI
PELOISSAAN
Kissa sähisee, korvat ja
viikset ovat luimussa ja
kissa tekeytyy pieneksi.

KESKITTYNYT
Kun kissa saalistaa
esimerkiksi lelua, sen
pupillit laajentuvat ja sen
korvat ja viikset osoittavat
suoraan eteenpäin.

RENTOUTUNUT
Kissa kiehnää ja heittelee
itseään kyljeltä toiselle.
Jos kissa paljastaa
vatsansa, se osoittaa
luottavansa sinuun.

VIHAINEN
Kissa yrittää näyttää
suuremmalta, sen karvat
pörhistyvät ja se pitää
takaraajat ojennettuna,
selän köyryssä ja korvat
eteenpäin suunnattuna.

Kun kissalla on erityisen hyvä olo, se kehrää ja ”leipoo” (kynsii hitailla liikkeillä). Jos
leipominen on voimakasta, älä toru kissaa, vaan nosta sen tassut rauhallisesti pois. Kissan
puskiessa ihmisiä, esineitä tai muita eläimiä päällään, poskellaan, otsallaan tai koko
kropallaan, se merkitsee puskemisen kohteen omakseen.
Rentoutunut ja luottavainen kissa räpyttelee hitaasti silmiään ja kallistaa päätään. Vatsan
paljastaminen osoittaa luottamusta, mutta kissa saattaa kokea olonsa loukatuksi, jos
sen juuri antamaa luottamuksenosoitusta ei arvosteta. Silitä selällään olevaa kissaa siis
hellästi päästä tai korvan takaa.
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Kissan terveys ja hyvinvointi
Epävarma tai huonovointinen kissa lipoo kielellään. Sairas tai kipeä kissa yrittää piiloutua,
se voi täristä ja sen karvat saattavat olla pörrössä. Sairas kissa ei kuitenkaan usein näytä
kipuaan, vaan se saattaa tulla rauhallisemmaksi ja nukkua enemmän. Kissa saattaa myös
kehrätä rauhoitellakseen itseään - eli kehräys ei aina tarkoita hyvää oloa. Aina, kun
kissa käyttäytyy poikkeavasti tai näyttää selvästi sairaalta, se tulee viedä eläinlääkäriin.
KASTRAATIO / STERILISAATIO
Kissa kannattaa aina leikkauttaa, sillä siitä on aina enemmän hyötyä kuin haittaa.
Kissan leikkauttaminen ei vaikuta kissan kasvuun ja kehitykseen, eikä kissan tarvitse
olla täysikasvuinen, jotta sen voisi leikata. Kissa voidaan leikata jo ennen sukukypsäksi
tulemista, noin puolen vuoden ikäisenä. Leikkaus kannattaa suorittaa jo tässä iässä, jottei
kissa opi merkkailemaan. Ainoa haitta leikkauksesta on kissan energiantarpeen lasku,
joka voi johtaa lihomiseen. Tämä on kuitenkin helposti korjattavissa pienentämällä ruokaannoksia.
Kissan luonne ja perusolemus ei muutu leikkauksen takia lainkaan - korkeintaan
se muuttuu mukavammaksi lemmikiksi, kun sen hormonitoiminta tasoittuu.
Kissat muuttuvat yleensä leikkisemmiksi ja tasaisemmiksi. Mahdollinen merkkailu
todennäköisesti loppuu ja myös kissan virtsan haju laimenee. Ulkokissat viihtyvät
enemmän sisällä, sen reviiri pienenee ja se viettää enemmän aikaa pihapiirissä.
Agressiivisuus ja tappelut muiden kissojen kanssa vähenevät ja se tulee myös
paremmin toimeen talouden muiden kissojen kanssa. Kissa muuttuu myös
paremmaksi hiirestäjäksi, kun se voi käyttää kaiken viettinsä saalistamiseen.
Leikattu kissa elää yleensä huomattavasti vanhemmaksi kuin leikkaamaton,
sillä jatkuvat kiimat ja pentujen hoito ovat huomattavia rasituksia kissan elimistölle.
Leikatulla naaraalla on huomattavasti pienempi riski sairastua kohtutulehduksiin ja nisätai kohtusyöpään. Myös uroksilla kasvainriski pienenee merkittävästi.
Leikkauttaminen on pieni operaatio, joka ei tuota tuskaa kissalle. Kissa rauhoitetaan
ja haavat paranevat nopeasti. Yleensä kissa on täysin entisellään jo seuraavana
päivänä, ja haavat paranevat uroksella jo muutaman päivän kuluessa, naaraalla haavan
paranemiseen kuluu aikaa 10 - 12 päivää. Naaraskissan steriloinnissa kissalta poistetaan
munasarjat ja kohtu. Haava ommellaan kiinni muutamalla tikillä, jotka sulavat itsestään
pois. Haava suojataan laittamalla kissalle kauluri. Kollikissan kastroinnissa kissalta
poistetaan kivekset. Toimenpide on erittäin nopea ja helppo, pienet haavat eivät tarvitse
edes tikkejä tai erityistä suojausta.
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ROKOTTAMINEN
ROKOTE

KISSAN IKÄ
12 vko

Kissarutto

x

Kissanuha

x

Rabies

16 - 20 vko

TEHOSTEROKOTUS
1 vuotta
x

1 - 3 vuoden välein

x

x

1 vuoden välein

x

x

2 - 3 vuoden välein

Kissan rokotus suojaa kissaa tarttuvilta virussairauksilta ja aktivoi kissan immuunijärjestelmää tuottamaan elimistöön vasta-aineita, jotka suojaavat myöhemmin taudeilta.
Vain terveen kissan elimistö pystyy reagoimaan rokotteeseen halutunlaisesti. Älä siis
rokota kissaa, joka on huonossa kunnossa, kuumeinen tai kärsii sisäloisista. Rokotusta
varten kissa on hyvä madottaa kaksi viikkoa ennen toimenpidettä. Rokotteilla on jonkin
verran sivuvaikutuksia, mutta haitat ovat vähäisiä tai harvinaisia suhteessa hyötyihin.
Jokainen kissa tulee rokottaa ainakin kissaruttoa vastaan. Kissarutto on kissan parvoviruksen aiheuttama tarttuva tauti, jonka oireina on aluksi kuumeilua ja täydellistä
syömättömyyttä ja tauti kehittyy parissa päivässä rajuksi ripuliksi ja oksenteluksi.
Kissarutto johtaa usein kissan menehtymiseen. Parvovirukset ovat sitkeitä ja voivat
kulkeutua paikasta toiseen esimerkiksi vaatteissa tai kengissä. Siksi myös sisäkissan
rokotukset tulee olla kunnossa, vähintäänkin kissaruttorokotteen osalta. Jos kissa
liikkuu ulkona, rabiesrokotus on syytä pitää voimassa. Rabies eli raivotauti on pureman
välityksellä leviävä tappava keskushermostosairaus, joka voi tarttua myös ihmiseen.
SIRUTTAMINEN
Lemmikin tunnistemerkitseminen on tärkeää. Nykyaikainen menetelmä on mikrosiru,
pieni kapseli, joka asennetaan eläimen niskaan tai korvan taakse. Kapseli sisältää
tunnistenumerosarjan, joka voidaan lukea erityisellä sirunlukulaitteella. Sirun tietojen
lukeminen on helppoa, virheetöntä ja täysin kivutonta eläimelle. Viranomaisilla,
useimmilla löytöeläinkodeilla ja lähes kaikilla eläinlääkäreillä on käytettävissään
mikrosirunlukija.
MADOTUS
Ulkokissat tulisi madottaa neljä kertaa vuodessa, lääkevalmistetta välillä vaihdellen.
Sisäkissa suositellaan madotettavaksi 1 - 2 kertaa vuodessa. Kissojen sisäloisista
yleisimmät ovat suolinkaiset ja heisimadot. Suolinkaisia kissa voi saada jo kohdussa
emoltaan, ympäristöstä ja ravinnosta, heisimatotartunnan taas keittämättömistä
järvikaloista ja jyrsijöistä. Matolääkkeitä on saatavilla apteekista.
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TURKIN JA IHON HOITO
Varsinkin pitkäkarvaisten ja puolipitkäkarvaisten kissan turkki tulisi kammata ja pestä
säännöllisesti. Kun irtokarva kammataan pois, kissan karvapallo-oksennusten määrä
vähenee. Tarkista myös, että kissan iho on terveen näköinen. Kuivalla ja kylmällä säällä
kissan iho voi hilseillä ja turkki kuivua. Käy ulkokissan ihoa tarkasti läpi pahimpina
punkkiaikoina, erityisesti syksyllä. Kissalla sieni-ihottuma ilmenee karvanlähtönä, kaljuina
laikkuina tai rupisena ihottumana. Sieni-ihottuma vaatii aina eläinlääkärissä käyntiä ja on
tärkeää hoitaa myös muut taloudessa asuvat kotieläimet ja lapset, sillä ihottuma tarttuu
helposti myös pieniin lapsiin.
KYNNET JA HAMPAAT
Kissan etutassujen kynnet tulisi leikata ajoittain kissoille erityisesti suunnitelluilla
kynsileikkureilla. Kynsiä leikatessa tulee olla varovainen, ettei osu kynnen rustoon.
Kissalle on hyvä hankkia raapimapuita, joihin se pääsee kuluttamaan kyntensä.
Suun tutkimiseen kissa kannattaa totuttaa jo pentuna. Noin 4 - 6 kuukauden ikäisenä
kissa vaihtaa pysyvät hampaat ja ihmisen tulisi seurata maitohampaiden irtoamista
pysyvien hampaiden tieltä. Hammaskiveä voi kehittyä jo nuorelle kissalle, ja se näkyy
ruskeana tai kellertävänä läikkänä hampaiden pinnassa. Ikenet saattavat myös tulehtua ja
hengitys haista pahalle.
SILMÄT JA KORVAT
Kissan silmät tulee puhdistaa aina tarvittaessa esimerkiksi kostutetulla vanutupolla
ja kissoille tarkoitetulla silmänpuhdistusnesteellä. Tulehtunut silmä vetistää, rähmii
runsaasti ja silmäluomet turpoavat. Silmätulehdus vaatii aina eläinlääkärissä käyntiä.
Tarkista kissan korvat viikottain ja poista varovasti ulkokorvaan kerääntynyt vaikku.
Jos kissan korvaassa on kuivaa, tummaa eritettä ja kissa raapii usein korviaan, kyseessä
voi olla korvatulehdus. Yleisin korvatulehdusten aiheuttaja on mikroskooppisen pieni
korvapunkki, joka voidaan todeta vain eläinlääkärissä.
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Kissan ruokinta
Kissalla tulee aina olla raikasta, viileää vettä saatavilla! Jos kissasi syö paljon
kuivaruokaa, sen on tärkeä juoda riittävästi, jotta vältytään mm. virtsakiviltä. Kissa juo
normaalioloissa 0,3 - 0,5dl vettä päivässä per kissakilo. Tavallinen juoma-astia ei
välttämättä houkuttele kissaa juomaan vettä, joten kokeile myös tarjota vettä tavallisesta
lasista tai kissoille erityisesti suunnitellusta juoma-automaatista. Vesi voi myös kiinnostaa
enemmän, kun siirrät vesiastian pois ruokakupin lähettyviltä.
Kissa on luonnostaan laktoosi-intolerantti, joten sille ei saa antaa tavallista
lehmänmaitoa. Sen sijaan voit tarjota kissallesi laktoosittomia maitotuotteita sekä
kermaviilejä ym. hapantuotteita.
Kissalle tarjottavan ravinnon on koostuttava pääasiassa eläinproteiinista, sillä kissa on
lihansyöjä. Kissalle voi antaa valmisruokien lisäksi raakaa lihaa ja sisäelimiä (järvikalan
sekä itse metsästetyn riistan tulee olla kypsennettyä, sillä niissä on loisvaara). Kissan
ruoansulatus on niin nopea, ettei esimerkiksi salmonella ehdi tarttumaan siihen. Lihan
kypsennys tuhoaa suurimman osan kissalle elintärkeästä aminohaposta, tauriinista, joten
on suositeltavaa syöttää liha raakana.
Monet kuivaruoat, ns. raksut, sisältävät runsaasti viljaa ja kasviperäistä proteiinia, jota
kissan elimistö ei osaa hyödyntämään vaan aiheuttaa lihomista ja allergiaa.
Niissä on myös suuri hiilihydraattipitoisuus, joka kissan ruokavaliossa tulisi olla
mahdollisimman pieni. Markkinoilla on myös viljattomia kuivaruokia.
Ruokaa ostaessasi kiinnitä huomiota laatuun, älä hintaan. Laadukas ruoka tulee
huomattavasti halvemmaksi kuin myöhemmin eläinlääkärissä ravaaminen
heikkolaatuisen ruoan aiheuttamien vaivojen takia. Tutki niin märkä- kuin
kuivaruokienkin tuoteselosteita ja kiinnitä huomiota ravintoarvoihin. Suositeltavaa on
14% proteiinia (eläinperäistä), 10% rasvaa, 1 - 2% hiilihydraatteja ja kuitua alle 1%.
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Kissan ulkoiluttaminen
On suositeltavaa, ettei kissojen annettaisi ulkoilla vapaasti. Ulkona kissaa uhkaa moni
vaara, kuten liikenne, villieläimet ja pahantahtoiset ihmiset. Kissaa voi ulkoiluttaa myös
valvotusti. Kissalle voi rakentaa katetun tarhan pihalle, jossa sillä on tilaa kiipeillä ja jossa
se on suojassa vaaroilta.
Turvallisin talutuskeino on käyttää valjaita, ei kaulapantaa. Kissa saa helposti pujotettua
päänsä pannan läpi ja lähtee karkuun. Panta on myös vaarallinen ja aiheuttaa
tukehtumisvaaran, jos kissa jää hihnastaan kiinni esimerkiksi puuhun. Kissaa on turha
yrittää totuttaa valjaisiin, jos et sitoudu viemään sitä ulos säännöllisesti. Kun kissa tottuu
ulkona olemiseen, se myös vaatii ulospääsyä usein ja äänekkäästi.
Pentukissa on helppo totuttaa valjaisiin, mutta aikuisen kissan kanssa kannattaa edetä
hitaasti. Totuta kissaa valjaisiin ensin sisällä pitämällä valjaita yllä pieniä aikoja kerrallaan
usean päivän ajan ja kiristä valjaita pikku hiljaa. Palkitse kissaa muutamalla herkulla ja
silittelyllä pukiessasi kissaa valjaisiin. Kun kissa käyttäytyy luontevasti valjaissa, kokeilkaa
ulkomaailmaan tutustumista (kesä on paras ajankohta).
Todennäköisintä on, että ulkona ollessa kissa määrää suunnan ja vauhdin. Jos yrität
vetää kissaa eri suuntaan, se saattaa lyödä jarrut pohjaan, kaatua kyljelleen ja muuttua
apaattiseksi. Jos kissa lähestyy kiellettyä paikkaa, esimerkiksi naapurin pihaa, älä vedä
sitä hihnasta. Kun vain pysähdyt ja hihna loppuu, kissa ymmärtää paremmin, missä sen
määrätty reviiri menee.
Vahdi kissan menoa myös sen kulkiessa valjaissa. Hyönteiset, perhoset ja pikkulinnut
kiinnostavat kissaa, mutta ole varuillasi esimerkiksi ampiaisten kanssa. Älä anna
kissan myöskään syödä nokkosia.
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Kissan sopeuttaminen
KISSA JA VAUVAT / TAAPEROT / LAPSET
Tutustuta kissa mahdollisimman pian vauvaan ja sen tuoksuun tuomalla esimerkiksi
vauvan peitto kissalle haisteltavaksi. Osoita kissalle myös tavallista enemmän huomiota
vauvan tultua, jottei se tuntisi oloaan mustasukkaiseksi. Totuta lemmikki etukäteen
lapsen ääniin soittamalla niitä esimerkiksi internetin videopalveluista.
Jos kissa ei saa mennä vauvalle tarkoitettuihin paikkoihin (pinnasänky, vaunut, hoitotaso
ym.), käytä kissaa karkottavia aineita, suojaverkkoja sekä turvaportteja. Pidä huoli, että
kissan hiekkalaatikko, nukkumapaikka ja ruoat ovat sellaisessa paikassa, johon liikkuva
vauva ei itse pääse. Vahdi kissaa ja vauvaa niiden ollessa samassa tilassa. Lämmintä
nukkumispaikkaa etsivä kissa saattaa mennä vauvan päälle nukkumaan, mutta siirtyy, kun
lapsi liikkuu tai ääntelee.
Useimmat kissat vahtivat lapsia ja rakastavat leikkiä heidän kanssaan sekä tuntuvat
kunnioittavan lapsen tapoja. Sinun tulee silti opettaa lapselle, kuinka kissan kanssa kuuluu
toimia. Kissaa ei saa herättää turhaan, sitä ei saa säikäytellä eikä jahdata sen karvoja
ei saa repiä eikä sitä saa lyödä. Opeta lapselle oikea tapa silittää - pitkin, hellin vedoin
myötäkarvaan. Kiellä lasta rapsuttamasta kissaa vatsasta, sillä se saattaa purra. Opeta
lapsesi antamaan kissalle rauha, kun se syö, nukkuu tai käy hiekkalaatikolla.
KISSA JA MUUT KISSAT
Uuden kissan tuominen talouteen, jossa on jo ennestään kissoja, voi olla
pitkäaikainen projekti. Kissat ovat todella reviiritietoisia ja ne tulee totuttaa toisiinsa
pitkäjänteisyydellä. On normaalia, että kissat murisevat ja sähisevät aluksi toisilleen - älä
siis tee heti johtopäätöstä, etteivätkö ne tulisi ikinä toimeen keskenään.
Muutokset elämäntilanteissa voivat olla todella stressaavia kissoille. On erittäin tärkeää,
että kaikilla kissoilla on riittävästi piilopaikkoja, hiekkalaatikkoja, leluja sekä ruokaa,
jotta ne eivät koe joutuvansa kilpailemaan näistä. Anna kaikille kissoille myös yhtä
paljon huomiota ja yhteisiä leikkihetkiä, sillä leikki lievittää stressiä. Uuteen tilanteeseen
sopeutumista voi helpottaa feromonihaihduttimella, jota on saatavilla apteekeista sekä
eläinlääkäreiltä.
Kun uusi kissa tulee taloon, vie se eri huoneseen ja pidä huoli, että ovi sen ja talon muiden
kissojen välillä on tiukasti kiinni, eikä kukaan pääse livahtamaan siitä. Vie molemmille
puolille kissojen hajuja esimerkiksi hieromalla kangasta kissan poskiin ja suupieliin sekä
silittämällä kaikkia kissoja ja pitämällä niitä sylissä vuorotellen. Kun kaikki kissat ovat
rentoutuneita ja hyvin levänneitä, voit tuoda uuden tulokkaan samaan huoneeseen
muiden kanssa. Älä pidä kissoja sylissä tässä vaiheessa, sillä ne voivat kokea, että
tilanteessa on jotain pelkäämistä. Paras hetki tutustuttaa kissat on ruoka-aikana.
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Tarjoile uuden kissan ruokakippo hieman kauempaa muista. Pysy itse rauhallisena koko
ajan, jotta kissat eivät aistisi hermostuneisuutta. Pidä tutustumishetket aluksi lyhyinä ja
lopeta ne, ennen kuin tunnelma kiristyy liiaksi.
Kun kissat oleskelevat samassa huoneessa ilman agression merkkejä, ehkä jopa
leikkien, ne voi jättää yhteen pidemmiksi ajoiksi. Jätä ne valvomatta vasta, kun on
varmaa, että yhteiselo sujuu kaikkien kissojen osalta. Älä koskaan mene mahdollisesti
syntyneeseen tappeluun käsilläsi, sillä vihainen kissa ei huomaa eroa tappelun toisen
osapuolen ja sinun välilläsi. Katkaise tilanne vesisuihkulla, yllättävällä äänellä tai
heittämällä pyyhe agressiivisemman kissan päälle ja nappaamalla se heti mukaasi toiseen
huoneeseen.
KISSA JA KOIRAT
Useasti kuultu sanonta ”kuin kissa ja koira” ei välttämättä pidä lainkaan paikkaansa
kissojen ja koirien kohdalla. Kissalla ja koiralla on toki erilainen elekieli ja väärinkäsityksiä
sattuu, mutta ajan kanssa ne tajuavat olevansa eri eläimiä ja oppivat ymmärtämään
toisiansa. Kissa kannattaa totuttaa koiriin jo mahdollisimman nuorena ja toisinpäin.
Kissan ja koiran tottuminen toisiinsa saattaa riippua myös niiden rodusta ja luonteesta.
Kuten kaikessa muussakin sopeuttamisessa, totuta kissa ja koira toisiinsa vähitellen.
Pidä ne ensin eri huoneissa tai portin takana ja anna niiden tottua toistensa hajuun. Pidä
huoli, että kissa pääsee tarvittaessa turvaan korkealle koiran ulottumattomiin. Päästä
koira näkemään kissa vasta, kun se on rauhallinen. Käytä herkkuja molempien eläinten
palkitsemiseen. Tarkkaile myös kissaa ja sen elekieltä, sillä se saattaa hyvinkin nopeasti
raapaista koiraa.
Kun koira ja kissa tutustutetaan toisiinsa maltilla,
ne todennäköisesti lopulta hyväksyvät toisensa ja
tottuvat yhteiseloon. Tutustumisvaiheessa
tunnelman tulee olla rento ja hidastempoinen älä anna eläinten säikäyttää toisiaan.
Älä jätä eläimiä keskenään valvomatta
ennen kuin olet aivan varma, että ne
tulevat hyvin toimeen. Pahimmassa
tapauksessa ne voivat todella
satuttaa toisiaan - parhaassa
tapauksessa niistä saattaa
tulla ylimmät ystävät.
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Muistiinpanoja
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Saako kissalle antaa maitoa? Miten tutustutan uuden
kissan talouteen, jossa on jo ennestään eläimiä?
Milloin kissa pitää viedä rokotettavaksi?
Miksi kissa puree, kun silitän sitä vatsasta?
Tästä oppaasta löydät paljon hyödyllisiä vinkkejä kissan kanssa elämiseen!

www.kapalamaki.net
Toimialueet: Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä
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