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Puheenjohtajan mietteitä
On tullut taas aika vuodesta hiljentyä joulun
viettoon ja muistella menneitä aikoja sekä
edesmenneitä ystäviämme.
Pitäkää pieniä ystäviämme hyvänä ja hellikää
niitä muistaen, että ne ovat meillä vain lainassa.

Oricat -yhdistyksen hallitus:
Puheenjohtaja:
Jaana Henriksson, Klaukkala
puh. 040-546 4891
jaana.henriksson@elisanet.fi

Kiitän Teitä kaikkia vuodesta 2008!
Haluan jakaa teidän kaikkien kanssa yhden
kauneimmista ja tunteikkaimmista joululauluista,
Otto Kotilaisen ja Zacharias Topeliuksen
Varpunen Jouluaamuna:
Lumi on jo peittänyt kukat laaksosessa
järven aalto jäätynyt talvipakkasessa.
Varpunen pienoinen syönyt kesäeinehen.
Järven aalto jäätynyt talvipakkasessa.
Pienen pirtin portailla oli tyttökulta:
Tule, varpu, riemulla, ota siemen multa!
Joulu on, koditon varpuseni onneton,
tule tänne riemulla, ota siemen multa!
Tytön luo nyt riemuiten lensi varpukulta:
Kiitollisna siemenen otan kyllä sulta!
Palkita Jumala tahtoo kerran sinua.
Kiitollisna siemenen otan kyllä sulta!
En mä ole, lapseni, lintu tästä maasta,
olen pieni veljesi, tulin taivahasta.
Siemenen pienoisen, jonka annoit köyhällen,
pieni sai sun veljesi enkeleitten maasta.

Sihteeri:
Sari Henriksson, Klaukkala
puh. 040-745 6121
s.henriksson@kolubus.fi
Raha-asiat
Pertti Lantti, Klaukkala
puh. 09-854 3396 / 0400-701 482
pertti@etayhteys.fi
Jäsenet:
Anne Tainio, Kauvatsa as
puh. 040-592 7011
anne.tainio@pp.inet.fi
Jussi Lehto, Vantaa
puh. 040-511 0315
jussi.lehto@rokki.net
Katja Silanto, Muurla
puh. 040-568-6680
black.belles@pp.inet.fi
Maarit Mustonen, Kuopio
puh. 044-274 7537
maarit_mustonen@netti.fi
Sähköinen Oricat-lehti:
Jaana Henriksson
jaana.henriksson@elisanet.fi
Hallituksen ulkopuolelta:
Web-sivut ja pentuvälitys
Mervi Viren
mervi.viren@pp.inet.fi

Seuraavan lehden aineistopäivä
15.2.2009
Kansikuvassa
Desmodus Lilac Sally
Kuva: S. Henriksson
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… KUKA…Sara Tuomalainen
Kuka olet, missä asut ja kenen kanssa?
Olen Sara Tuomalainen ja asun Lahdessa avopuolisoni
kanssa.
Montako kissaa sinulla ja mitä rotuja? Muita
lemmikkejä?
Kissoja on nyt 6, mutta seitsemäs saapuu elo/syyskuun
vaihteessa. Minulla on 4 Cornish rexiä ja 2 itämaista
lyhytkarvaa, joiden seurana asustaa venäjänvinttikoira
sisarukset. Muutama lasiboxikin on hommattu, joista 3
toimii akvaariona ja yksi on tarantulan käytössä.

Mikä sinua viehättää kissoissa?
Kissan olemus. Miten samassa pakkauksessa voi olla
elegantti ja notkea, mutta kuitenkin kömpelö kuin
norsu lasikaupassa.

Ensimmäinen lemmikkisi?
Ensimmäinen lemmikkini oli maatiaskissa Kille. Olin
silloin 2-vuotias, kun vanhempani hakivat Killen
kaverikseni iso-mummon luo. Killeä aluksi luultiin
naaraaksi, mutta eläinlääkärissä sterilaatio muuttui
kastraatioksi :)
Pinkki,
DeLaSoul´s Wham Bam, OSH b

Mikä on yllättävin asia, mihin olen törmännyt
eläessäsi kissojen kanssa?
Ei ne nyt kovin siistejä ole :D Kissanhiekkaa
levitellään pitkin poikin, silputaan vessapaperia ja
roiskitaan ruokia lattialle.
Aiheuttaako kissasi sinulle paljon "harmaita
hiuksia", siis toisin sanoen tekeekö kissasi paljon
tuhoja, ja jos tekee, niin minkälaisia?
Muutaman maljakon köyhempänä elän tällä hetkellä.
Onneksi on Ikea :)

Diego,
PR CornFlakes Flight of Icarus, OSH n

Oletko käynyt kissanäyttelyissä ja mitä olet mieltä
niistä?
Käyn kissanäyttelyissä kissojeni kanssa suht
aktiivisesti. Ne on ihan hauska harrastus ja siellä tapaa
vanhoja sekä uusia ystäviä. Kamalinta on yleensä vain
odottaa lähtökäskyä jos ei menestystä olekaan tullut.
Mitä kissat sinulle merkitsevät?
Kissat on minulle perheenjäseniä, joiden kanssa
harrastellaan päivittäisiä askareita. Ilman kissoja en
osaa elää.
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SÄÄNTÖMUUTOKSIA VUODELLE 2009
Mikrosiru näyttelykissoille 1.1.2009 alkaen
Kaikkien yli 10 kuukauden ikäisten näyttelykissojen
tulee olla mikrosirutettuja , poikkeuksena ennen
1.1.2002 syntyneet kissat. Tarkistukset tullaan
suorittamaan pistokokeilla, ja mikrosiruton kissa ei saa
osallistua näyttelyyn. Rokotustodistuksen lisäksi
mukana tulee olla luonnollisesti myös todistus
mikrosirusta. Tämä voi olla alkuperäinen
sirutustodistus tai rekisterikirja (kissan nimi,
rekisterinumero, sukupuoli, sirunnumero, sirutuspäivä
ja sirutuksen tehneen eläinlääkärin allekirjoitus)
Näyttelysäännöt 3.4. ja Eläinlääkärin tarkistus
näyttelyssä
Näyttelyyn osallistuvan kissan tulee olla vähintään 1
kilon painoinen

Rekisteröintisäännöt 3.3.3 ja
kasvattajasopimuskohta 8
Kissanpennun luovutukselle edellytyksenä 1 kilon
paino.
Näyttelysäännöt 5.1
Kissan värintarkastus kahden tuomarin päätöksellä
normaalissakin arvostelussa (tulos = värin vaihdos).
Muut tärkeätä muistettavaa
Näyttelysääntöjen mukaan näyttelyyn ei saa tuoda
mm. tiinettä naarasta, imettävää naarasta tai naarasta,
jolla on alle 12-viikkoiset pennut.
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KOOSTE 8.11.2008 LUENTOPÄIVÄSTÄ

BaJaVa, Oricat ja Siam-Orient yhdistykset järjestivät
marraskuussa ensimmäinen yhteisen jäsentapahtuman.
Luentopäivä pidettiin Helsingissä Malmin VPK-talolla.
Tilaisuuteen oli saapunut mukava määrä
yhdistystemme jäseniä kuuntelemaan mielenkiintoisia
aiheita. Tapahtuman järjestelytoimikunta oli laatinut
kyselykaavakkeen, ja jokainen joka sen palautti, sai
mukaansa suuren herkkupussukan.

kissoille ei pitäisi kissitellä, koska se kuulostaa
kissankorvissa sihinältä. Eli ihmisen hyvä tarkoitus voi
tuntua kissasta uhkaavalta, koska sihinä on luonnossa
vaaran merkki.
Kissa on kaikista kotieläimistä puhtain ja tarkin
omasta hygieniastaan. Millään muulla kesyyntyneellä
nisäkkäällä ei ole tapana kaivaa kuoppaa omille
jätöksilleen ja sen jälkeen vielä peittää ne.
Kissat elävät hajujen maailmassa, 35 % aivoista
käsittelee vain hajuja. Kissathan erittävät hajuja erittäin
paljon puskemalla, raapimalla, ”leipomalla” ja niin
ihanasti ruiskimalla.
Kissojen erityispiirteisiin kuuluu myös kehrääminen,
tapa pudota aina jaloilleen, sekä palaaminen vanhaan
kotiinsa.
Kissan käytöshäiriö on puhtaasti oikeaa käytöstä
väärässä paikassa!

Osallistujien kesken arvottiin vielä päivän päätteeksi
kissojen raapima/kiipeilypuu. Kiitän vielä luentopäivän
sponsoriamme, Megaeläintä, joka oli järjestänyt meille
monenmoisia kissanruoka-näytteitä.
Tapahtumaan oli pyydetty kolme luennoitsijaa, jotka
kertoivat meitä kaikkia kissaihmisiä kiinnostavista
asioista. Tässä kaikille referaatti käsitellyistä asioista:

Kissan perustarpeisiin kuuluu riittävä tila (suositus 1
kissa/huone) sekä kiipeilymahdollisuudet.
Kissalle tulee tarjota riittävästi ruokaa, vettä,
hiekkalaatikoita ja nukkumapaikkoja. Kissat eivät
välttämättä tahdo jakaa ruoka- tai juomakuppiaan
toisten kanssa, joten omistajan tulisi huolehtia että
astioita löytyy useita. Astioita olisi hyvä sijoittaa myös
korkeisiin paikkoihin, erityisesti jos ”laumaan” kuuluu
arkoja kissoja. Koska kissa ei ollut laumaeläin, niin se
vaatii myös yksityisyyttä.

Luentopäivän aloitti erikoiseläinlääkäri Hanna
Oksalahti, eläinlääkäriasema Pet-Amista
Jyväskylästä. Hannan aiheena oli kissojen
käytöshäiriöt.
Aluksi Oksalahti kiteytti meille kissojen erityispiirteet:
kissa ei ole pieni koira. Kissa ei ole laumaeläin, joten
se ei ymmärrä alistamista eikä rankaisemista. Kissa
puolustautuu ennemmin kuin alistuu.
Kissa on yöllinen saalistaja. Toisin kuin voisi
kuvitella, niin nälkä ei laukaise saalistuskäyttäytymistä
vaan emo opettaa tämän tavan pennuilleen.
Käyttäytyminen voi myös periytyä. Mutta pienen
kokonsa takia kissa on myös saaliseläin. Tämän vuoksi

Luonnossa kissat eivät ”jaa” hiekkalaatikoitaan ja
haluavat pissata ja ulostaa eri paikkoihin. Tämän takia
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hiekkalaatikoita tulisi olla vähintään laatikko/kissa ja
mielellään vielä yksi ylimääräinen. Ja jos asunnossa on
eri kerroksia, niin kussakin kerroksessa tulisi olla
ainakin yksi laatikko. Vierekkäin asetetut laatikot ovat
kissan mielestä yksi ja sama laatikko. On tutkittu, että
kissat pitävät eniten paakkuuntuvasta hienojakoisesta
hajustamattomasta hiekasta sekä avoimesta laatikosta.
Kissat hyötyvät kolmiulotteisuudesta ja pitävät
kiipeilystä. Ne haluavat myös korkealla olevan
turvapaikan, josta on helppo tarkkailla ympäristöään.
Raapima- ja kiipeilypuut olisi hyvä sijoittaa
nukkumapaikkojen ja ulko-ovien viereen,
oleskeluhuoneisiin sekä niissä tulisi olla pysty- ja
vaakasuoria pintoja. Kissoille tulisi myös tarjota
piilopaikkoja.
Pentuaikana tulisivat pennut totuttaa ihmisiin sekä
käsittelyyn. Pentujen tulisi saada olla
mahdollisimman pitkään emon ja pentusisarusten
kanssa, koska tällöin se oppii sosiaalisuutta sekä oikeaa
leikkimistä ja kuinka lujaa voi purra. Metsästysleikit
ovat erityisen tärkeitä (aikaisin aamulla ja illalla).
Pentuja ei tule leikittää ihmisten jaloilla eikä käsillä,
koska tällöin leikit voivat muuttua liiankin rajuiksi ja
vaarallisiksi.

Uusi tulokas tulisi totuttaa hajujen vaihdolla, niin
etteivät kissat näe heti toisiaan. Kissojen minireviirit
voivat muuttua nopeastikin, vanha ”laumanjäsen”
voidaan ottaa vastaan uutena esim. näyttelyn tai
lääkärissä käynnin jälkeen.
Kissan stressin ensioireita ovat liiallinen nuoleminen,
aktiivisuuden väheneminen, piiloutuminen,
säpsähtelyherkkyys, varovaisuus (epäröinti ruuan ja
hiekkalaatikon suhteen, sähinä ja sylkeminen jos toinen
kissa läsnä).
Kissojen yleisin käytöshäiriö on sisäsiisteysongelma.
Merkkaamiskäyttäytyminen on yhteydessä kissan
asemaan, reviirikäyttäytymiseen sekä luonteeseen
(ahdistuneisuus). Merkkailussa virtsamäärät ovat
pieniä, ja yleensä hiekkalaatikon käyttö jatkuu
normaalina. Leikkaus auttaa 90 %:lla merkkaavista
kissoista. Ahdistusta poistaa myös lääkitys (Feliway,
ihmisten mielialalääkkeet). Virtsailu ja ulostaminen

Sivu 6 / 15

sopimattomiin paikkoihin yhteydessä lääketieteelliset
ongelmat, ympäristöstä johtuvat asiat sekä kissan
arkuus. Esiintyy yhtä paljon sekä uroksilla että
naarailla. Laatikon käyttö on vähentynyt tai jopa
loppunut, normaali pissaamisasento sekä isot lätäköt.
Tutkimuksissa on todettu 14 erilaista aggressioongelmaa. Yleisin näistä on perheen kissojen välinen
aggressio, joka voi kohdistua uutta tulokasta kohtaan
tai alkaa yhtäkkiä perheen sisällä. Osa lievistä
ongelmista ratkeaa itsestään jos kissoille on riittävästi
tilaa ja resursseja. Joskus kuitenkin voidaan joutua
uudelleen totuttumaan perheen kissat toisiinsa, tämä on
pitkäaikainen prosessi, eikä siltikään aina onnistu.
Muita aggressiota: leikkiaggressio (pennuilla, joka
häviää iän myötä, yleistä yhden kissan talouksissa),
pelkoaggressio, saalistusaggressio, ”asema”-aggressio,
”alue”-aggressio (urokset/naaraat, vierailijat), urosten
välinen aggressio (hormonaalista), ”hyväily”-aggressio,
kipuaggressio, emon pentuja puolustava aggressio (älä
koske pentuihin ensimmäisinä päivinä,
hormonaalinen), patologinen aggressio (sairaus
taustalla), idiopaattinen aggressio, sekä opittu
aggressio.
Aggressio tyypit menevät usein päällekkäin.
Useimmiten aggressio on puolustavaa ja liittyy
ruokaan ja toisia kissoja kohtaan. Yleisimmät syyt
ovat pelko, turhautuminen, väärinohjautunut
saalistuskäytös ja kilpailu alueesta. Aggressiivinen
kissa on aina uhka perheenjäsenille ja vierailijoille,
erityisesti lapset, vanhukset ja sairaudellisesti
puolustuskyvyttömät. Mutta tulee muistaa, että kissa
hyökkää vain viimeisessä hädässä, sitä ennen se
käyttää ruumiinkieltä ja ääntä tappelun välttämiseksi.
Aggressio ei parane itsestään vaan jokainen
aggressiivinen teko madaltaa kynnystä seuraavalle
aggressiolle.
Ensiapua aggressioihin: rankaiseminen on
kiellettyä, koska se on tehotonta. Se lisää vain
kiihtymystä ja ahdistusta, seurauksena voi olla fyysisiä
vammoja. Paras tapa on välttää tilanteita, joissa
aggressiota esiintyy ja estä aggressiivisen kissan pääsy
kontaktiin uhrin kanssa. Kissoilla tulee olla riittävästi
pakoteitä ja piilopaikkoja, tällöin ei tarvitse hyökätä.
Vihaista tai pelästynyttä kissaa ei tulisi käsitellä, jos
kuitenkin on pakko tee se nopeasti ja pidä kissa
kaukana omasta naamasta.
Aggressioiden hoito on epävarmaa, ei ole mitään
takuita siitä, että hoito poistaa täysin aggressiivisen
käytöksen. Jos aggressiivista kissaa tulee kieltää se
on tultava aina epäsuorasti (vesisuihku), kissaa ei
saa katsoa eikä sitä saa puhutella.
Kissan pelon syynä on yleensä sosialisaation tai
habitaation (liian vähäinen kontakti esim. ihmisten
kanssa) puute. Pelon syy voi olla myös erityisen
traumaattinen kokemus tai se voi jopa olla perittyä.
Pelkäävä kissa voi ylikiintyä omistajaan tai jopa
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menettää luottamuksensa kokonaan perheenjäseniinsä.
Kissan reaktio pelkoon on pakeneminen. Pelkäävää
kissaa ei missään nimessä saa rankaista eikä myöskään
tyynnytellä (vahvistaa vain pelkoa).
Kategoria IV kissojen erityisongelmia
Pitkittynyt imemiskäytäntö on yleisintä varhain
vierotelluilla pennuilla, loppuu yleensä n. 6 kk:n ikään
mennessä.
Pentu kohdistaa yleensä tämän vaatteisiin, aluksi
omistajan päällä oleviin.
Pica (syömishäiriö, jossa niellään ravinnoksi
sopimattomia aineita/esineitä) ja villan imeminen
Todellinen pica alkaa yleensä nuorella aikuisiällä
(vaarana suolitukos), villan imeminen puberteetti-iässäaikuisena (n. 4 v). Tämä voi olla periytyvää.
Hoitokeinoina stressin vähentäminen, mielialalääkkeet,
Hills t/d
Miksi juuri Pica ja imeminen nelosten ongelma:
siamilaisella huono stressinsieto, luontainen
vieroitusikä korkeampi, kiimakäyttäytyminen,
kollikissojen hoivakäyttäytyminen pentuja kohtaan.
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Kyyn purema:
Oireet myrkytyksestä ilmenevät viim. 6-8 tuntia
puremasta. Hampaiden pistoja ei näy turvotuksen takia,
purema on paikallisesti kipeä ja voi tulehtua, joten se
on hoidettava hyvin. Mikäli kissalla on yleisoireita
(pahoinvointia, kuolaamista, velttoutta,
hengitysvaikeuksia) tulee kissa saada pikaisesti
hoitoon.
Kyypakkausta ei tulisi käyttää jos voimakkaita
yleisoireita, koska se voi pahentaa vain tilannetta.
Hyönteisten puremat:
Hoito kuten kyyn puremassa. Jos ei yleisoireita voi
antaa kyypakkauksesta ½ tablettia/5 kg kahdesti
päivässä kutinan lievitykseen kahden päivän ajan.
Mikäli kuitenkin oireet jatkuvat tulee kissa viedä
lääkäriin

Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, Kirsi
Juuti, kissaklinikka CatVetistä kertoi meille IVkategorian kissojen perinnöllistä sairauksista sekä
kissojen ensiavusta ja rokotuksista.
Ensiavun tarkoitus on torjua välitön hengenvaara,
minimoida potilaalle koitunut haitta sekä saattaa potilas
siihen kuntoon, että siirto jatkohoitoon voidaan tehdä
turvallisesti.

Kissat voivat saada myrkytyksiä lääkkeistä, kasveista
(esim. leikkoliljat ja niiden maljakkovesi =>
munuaisvaurioita), kemiallisista aineista, kyyn
puremasta sekä hyönteisen pistoksista.
Ensihoitoa myrkytystapauksissa:
- jos kissa on tajuton, kouristeleva tai sillä on
hengitysvaikeuksia => kissa on saatava
välittömästi hoitoon
- oksennuttaminen, joka ei tosin ole helppoa
toteuttaa (suolaa kurkkuun)
Jos kissa on hengittänyt myrkkykaasua esim.
tulipalossa = > raitista ilmaa, lepoa ja happihoitoa
Iholla tai silmään joutunut vierasta ainetta => runsaalla
vedelle huuhtelu 10 – 15 min

Verenvuodot:
Sido paineside suoraan vuotokohdan päälle tai esim.
raajassa vuotokohdan yläpuolelle. Voidaan käyttää
myös kylmäpakkausta.
Puremahaavat ja muut likaiset haavat tulisi puhdistaa ja
estää kissa nuolemasta haavaa. Seuraa tilannetta ja vie
tarvittaessa jatkohoitoon. Pienet pinnalliset ihovauriot
tulisi puhdistaa ja estää kissaa nuolemasta kohtaa.
Siihen voi esim. Terra-Poly salvaa. Limakalvo
vaurioihin voi laittaa Bepanthenea.
Palovammat ja sähköiskut:
Palanut alue tulee saada viilenemään mahdollisimman
nopeasti. Jopa 60 % palaneilla voi olla mahdollisuus
selvitä, tämä kuitenkin vaatii pitkäaikaista tehohoitoa
sairaalassa.
Sähköiskuissa ulkoiset vammat muistuttavat
palovammoja, mutta sisäiset vammat tekevät
ennusteesta toisinaan toivottoman.
Putoamiset, murtumat:
Kissa tulee olla levossa ja hengitystä tulee seurata.
Murtuminen immobilisaatio lastalla tai
”koppihoidolla”.
Normaali hengitysfrekvenssi on 30 kertaa minuutissa
tai vähemmän.
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Elvytys:
- tarkastetaan että hengitystiet ovat avoinna
- suljetaan suu ja puristetaan huulet tiukasti
vastakkain
- puhalletaan ilmaa sierainten kautta siten, että
kyljet kohoavat (ei liikaa voimaa, kyseessä
pieni eläin jota voidaan verrata vauvaa)
- ulkoinen sydänhieronta kyynärpään kohdalta,
rintaontelon molemmin puolin peukaloetusormi-keskisormi otteella
Kissojen rokotukset
Suomen kissaliitto on antanut rokotusohjeet
kasvattajille. Kissanäyttelyissä näytteilleasettajien
tulee itse olla selvillä mitä rokotteita tulee olla
voimassa, erityisesti kun on kyseessä ulkomaiset
näyttelyt.
Perusrokotukset:
- kissaruttorokotus (FPV) penturokotukset,
tehoste 1 vuoden iässä, sitten 3 vuoden välein
- calicivirusrokotus (useita viruskantoja)
penturokotukset, tehoste 1 vuoden iässä, sitten
1-3 vuoden välein
- herpesrokotus (FRHV-1) penturokotukset,
tehoste 1 vuoden iässä, sitten 1-3 vuoden
välein
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Jos olet laittanut mainoksen pennuistasi, niin tämä on
kehotus tulla tekemään tarjous pennusta. Mutta mainos
ei ole koskaan sitova. Jos kuitenkin pentua on tarjottu
katsojalle ja annettu myös myyntihinta, jonka katsoja
hyväksyy, niin tämä suullinenkin esisopimus on
molemmanpuolin sitova. Kuitenkin kannattaa tehdä
kaikki kirjallisesti. Pankkitilille tullut ennakkomaksu ei
kuitenkaan ole sitova. Jos kasvattaja peruu tämän
esisopimuksen ilman perustetta, niin ostajalla on oikeus
vaatia korvausta, esim. matkakuluista ja
puhelinmaksuista, mutta ei kuitenkaan jo ennakkoon
hankituista kissanvarusteista.
Kun kaupasta on päätetty, niin sopimuksen ehdot ovat
sitovia. Yhdessä voidaan kuitenkin aina ehtoja
muuttaa, mutta se tarkoittaa uuden sopimuksen
tekemistä. Myös tässäkin tapauksessa suullinen
sopimus on pätevä, mutta aina kannattaa tehdä
kirjallinen sopimus.
Omistusoikeus siirtyy, kun kauppahinta on maksettu
kokonaisuudessaan ja kissa on luovutettu. Tämän
jälkeen kasvattaja ei voi vaatia kissaa takaisin.

Rokotusreaktiot:
Yleisoireet 1-2 päivää ovat odotettavissa olevia
reaktioita. Paikallisreaktio rokotuskohdassa voi tuntua
viikon kuluttua rokotuksesta ja sitten hävitä parissa
viikossa.
Anafylaktiset oireet heti tai muutama tunti rokotuksesta
(huonovointisuus, sekavuus, voimattomuus, kalpeus)
=> kissa tulee saada välittömästi hoitoon.

Kolmantena luennoitsijana meillä oli OTM Mika
Leppinen, Suomen Eläinlääkäriliiton
toiminnanjohtaja, ja hän on toiminut myös Suomen
Kennelliiton lakimiehenä.

Yhteisomistuksessa kissan haltija saa päättää
tavanomaisista jokapäiväisistä asioista (esim. ruoka) ja
eläinsuojelulain mukaan kiireellisiä toimenpiteitä saa
tehdä ilman toisen päätöstä. Muista asioista tulee tehdä
yhteispäätökset.

Leppinen muistutti, että kissa luetaan aina tavaraksi, eli
kissa on irtainesine. Tämän takia kissakaupassa pätee
kauppalaki ja myyjä vastaa tuotteen virheellisyydestä.

Myyjällä on tiedonantovelvollisuus, puutteelliset
tiedot katsotaan aina kaupan virheeksi. Eli
kasvattajan tulisi aina kertoa vioista ja sairauksista,
joita rodussa, suvussa ja myytävässä pennussa saattaa
esiintyä. Samalla tulisi kertoa miten nämä asiat voivat
vaikuttaa kissan elämään ja millaisia lisäkustannuksia
saattaa näistä tulla. Ostaja itse ratkaisee, tekeekö
tiedossaan olevista riskeistä huolimatta ostopäätöksen
vai ei. Kauppahintaan kuuluvat myös kirjalliset,
suomenkieliset ja ymmärrettävät ”käyttöohjeet”. Jos
nämä asiat on ilmoitettu ostajalle, niin kasvattaja ei ole
korvausvelvollinen näiden ”virheiden” putkahtaessa
esiin. Mutta jos kasvattaja kuitenkin myy olennaisesti
”virheellisen” eli sairaan kissan, niin kasvattaja on
vastuussa vaikka olisikin kertonut asiasta.
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Kissa on myös virheellinen, jos se ei sovi
oletettuun/sovittuun käyttötarkoitukseen. Joten
kissa kannattaa myydä aina lemmikkikäyttöön.
Jos kissan uusi omistaja haluaa reklamoida
mahdollisesta virheestä, niin se tulee tapahtua kahden
kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta tai sen
merkityksen ymmärtämisestä.
Lain mukaan tulisi korjata virhe tai tarjota vastaava
tuote tilalle, mutta eläin ei voi olla uusi vastaava.
Myyjällä on oikeus valita kumpi näistä vaihtoehdoista
tehdään, mutta jos kumpikaan ei ole mahdollista, niin
ostajalla on oikeus valita hinnanalennus,
vahingonkorvaus tai kaupan purkaminen (ellei virhe

ole vähäinen). Jos kissa joutuu esim. vakavaan
kalliiseen leikkaukseen, niin kasvattaja on
korvausvelvollinen. Jos omistaja ei hyväksy
kasvattajan tarjousta eli kaupan purkua, niin omistaja ei
voi vaatia enempää.
Lopuksi Leppinen muistutti, että ei kannattaisi tehdä
osamaksusopimuksia. Jos ostajalle ei ole varaa
maksaa kissaa, niin miten hänellä on varaa maksaa
kissan ruuat, mahdolliset vakuutukset, rokotukset jne.
Osamaksusopimuksessa on myös riski
maksamattomista eristä, tällöin tulee olla yhteydessä
ulosottoviranomaisiin. Jos kasvattaja menee hakemaan
kissaa pois, niin missään nimessä sitä ei saa tehdä
yksin, vaan viranomainen tulee olla mukana.

ITÄMAISTEN ROTUJEN TERVEYSKYSELY
Itämaisten rotujen terveyskysely on tarkoitettu seuraaville roduille: itämainen lyhytkarva, itämainen pitkäkarva, siamilainen,
balineesi, seychellien lyhytkarva ja seychellien pitkäkarva.
Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa rotujemme tämänhetkistä terveystilannetta. Toivomme kyselyyn mahdollisimman paljon
vastauksia. Jokainen vastaus on tärkeä, niin sairastelleiden kuin terveidenkin kissojen osalta. Kysely sisältää 24 kysymystä ja siihen
vastataan nimettömänä. Huomioon on otettu lemmikki- ja siitoskissat, sekä myös jo edesmenneet kissat.
Lomakkeen ovat laatineet yhteistyössä Senia Falck, Kristiina Kemppainen ja Susanna Piispanen. Mukana on ollut asiantuntijan
kommentteja antamassa myös pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Kirsi Juuti.
Toteutus
Vastaaminen netissä:
Kysely täytetään nimettömänä internetissä, josta se löytyy seuraavasta osoitteesta: http://feanorian.kapsi.fi/tk.html
Tunnus: kysely
Salasana: 2009itsku3
Kysely on suojattu salasanalla, jonka saavat Oricat ry:n, Siam-Orient kissayhdistys ry:n ja BaJaVa ry:n jäsenet.
Kasvattajilta toivomme, että he antaisivat salasanan myös yhdistyksiin kuulumattomien kasvattiensa omistajille ja informoisivat heitä
kyselystä. Toivoisimme kuitenkin että salasanaa ei levitetä internetissä ”julkisesti” mahdollisten spämmereiden ym. varalta. Kysely
aukaistaan 5.1.2009 ja se suljetaan 28.2.2009. Muistathan vastata ajoissa!
Vastaaminen paperilomakkeella:
Oricat ry:n jäsenet voivat halutessaan vastata kyselyyn myös paperilomakkeella. Lomakkeen voi myös tulostaa internetistä samasta
osoitteesta missä kyselykin on. Tämän lisäksi paperilomakkeen voi pyytää postitse yhdistyksen sihteeriltä Sari Henrikssonilta.
Paperiversiona lomake on kaksipuolinen, ja se sisältää nettikyselyn tavoin 24 kohtaa. Lomake palautetaan nimettömänä 28.2.2009
mennessä osoitteeseen:
Senia Falck
Poste restante
66300 Jurva
Tulosten julkistaminen
Kyselyn tulokset kerätään tilastomaiseksi yhteenvedoksi. Yhteenvedosta ei voi erottaa yksittäisiä vastauksia.
Kyselyn päätyttyä Oricat ry, Siam-Orient kissayhdistys ry ja BaJaVa ry tulevat julkaisemaan yhteenvedon tuloksista vuoden 2009
aikana.
Ongelmia? Kysymyksiä?
Mikäli sinulla tulee ongelmia tai kysymyksiä kyselyyn liittyen, voit ottaa yhteyttä työryhmään sähköpostitse osoitteella:
info.terveyskysely@gmail.com
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Kasvattajat
Fin*Anatolian
Sanna Nevala, Tampere
puh. 040-708 4652
sanna.nevala@gmail.com
http://personal.inet.fi/koti/anatoliancattery

Fin*DeLaSoul’s
Mirka Vanhanen, Kuopio
puh. 040-323 6355
cattery.delasouls@gmail.com
http://cattery.delasouls.googlepages.com

Fin*Asgårdin
Kirsi Ollanketo, Rantsila
puh. 08-253 604
finasgardin@hotmail.com
http://www.kotinet.com/asgardin

Fin*Desmodus
Sari ja Jan-Erik Henriksson, Klaukkala
puh. 040-7456121
desmodus@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/desmodus

Fin*Ancient
Senia Falck, Jurva
puh. 050-3030950
senia.falk@pp.inet.fi
http://personal.inet.fi/koti/ancient.cattery

Fin*Feanorian
Kristiina Kemppainen, Oulu
puh. 045-633 7804
feanorian@kapsi.fi
http://feanorian.kapsi.fi

Fin*Birregin
Regina Bogdanoff, Helsinki
puh. 044-729 1769
birregin@gmail.com
http://www.peterbald.kotisivukone.com

Fin*Fercatin
Elina Ferm, Helsinki
puh. 0400-703 478
fercatin@elisanet.fi
http://www.elisanet.fi/fercatin/

Fin*Black-Belle’s
Katja Silanto, Muurla
puh. 040-568 6680
black.belles@pp.inet.fi
http://black-belles.siteyard.net

Fin*FlyAway
Anne ja Krister Tainio, Kauvatsa as
puh. 040-592 7011
flyaway@pp.inet.fi
http://personal.inet.fi/perhe/flyaway/

Cappuccino
Beatric Aaftink-Castendijk, Amsterdam, The
Netherlands
puh. +312-69-52598
cappuccinocats@chello.nl
http://www.catterycappuccino.nl

Fin*FlyingFinn’s
Tiina Salminen, Jyväskylä
puh. 040-535 7403
t.salminen@elisanet.fi
http://www.elisanet.fi/flyingfinns/

Fin*Choose
Pia-Maija Jalkanen, Laukaa
puh. 050-536 9244
pia@finchoose.net
http://www.finchoose.net
Fin*CornFlakes
Miila Lehessaari, Espoo
puh. 040-575 6797
cornflakes@surok.fi
http://www.fincornflakes.info

Fin*Horuseye
Kinttu Koipijärvi, Helsinki
puh. 041 482 9919
ghada@jippii.fi
Fin*Hämynhäivän
Heidi Åhman, Lohja
puh. 0500-991 006
hamunhaivan.heidi@dnainternet.net
http://kotisivu.lumonetti.fi/lrinn2/hamunhaivan/ku
vat.htm
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Fin*Ice-Olive’s
Minna Sainio, Riihikoski
puh. 044-560 4943
iceolives@pp.inet.fi
http://www.iceolives.net
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Fin*Major
Marianne Kurttila ja Juha Lehto, Vantaa
puh. 040-5110 315
major@elisanet.fi
http://www.elisanet.fi/major
Fin*Meaow
Kirsi Juuti, Tuusula
puh. 050-537 4014
me.juutit@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/matti.juuti
Fin*Mimin
Heli ja Jukka Aaltonen, Espoo
heli.aaltonen@gmail.com
http://kolumbus.fi/mimin.aaltonen
Fin*Noxx
Nina Tigerstedt, Espoo
puh. 050-304 2422
noxx@surok.fi
http://www.noxxcattery.net

Fin*Kattilan
Eeva Vuojolahti, Nousiainen
puh. 02-431 2121 / 040-579 2777
kattilan.eeva@dnainternet.net
http://kotisivu.dnainternet.net/kattila
Fin*Kelmikerhon
Eija Siik, Hämeenlinna
puh. 050-304 5545
kelmikerho@surok.fi
http://www.kelmikerho.net
Fin*Kiramet
Kirsi Mäki, Degerby
puh. 09-221 7850 / 040-516 3035
kirsi.maki@surfnet.fi
http://www.surfnet.fi/~kiramet
Fin*Kolmoiskuun
Sami Haapa, Valkeakoski
puh. 041-525 7445
sami.haapa@gmail.com
http://www.kolmoiskuun.tk
Fin*Kuuran
Sari Palmgren, Vantaa
puh. 050-541 0105
sari.palmgren@welho.com
http://koti.welho.com/spalmgr2

Fin*Orifame
Senja Helle, Tikkakoski
puh. 040-778 1338
http://www.orifame.com
Fin*Pinokin
Tuija Latva, Helsinki
puh. 040-515 7748
pinokin@luukku.com
http://www.pinokin.net
Fin*Quan
Carola Wikström-Oinonen, Helsinki
puh. 0400-777 114
quan@surok.fi
http://www.quancattery.net
Fin*Sini-Diivan
Liisa Andersson, Valkeala
puh. 040-760 7697
liisa.andersson@kolumbus.fi
http://www.elisanet.fi/sinidiivan_kissala/
Fin*Sultsinan
Mirja ja Mika Pulkkinen, Kuopio
puh. 044-517 9231
sultsinan@msn.com
http://sultsinan.com/
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Fin*Thunderwave’s
Sanna Keronen, Lempäälä
puh. 03-374 6598
thunderwaves@gmail.com
http://koti.mbnet.fi/thunder/cat
Fin*Top-Ten’s
Rita Virtanen, Kokkola
puh. 040-728 0699
ritav@jippii.fi
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Siitosurokset
Sultsinan Uno Ab Alto (OSH n)
El Shaklan Vae Victis (SYS n 03) x Fin*Sultsinan
Indian Scout (OSH c)
om. Kiira ja Sinikka Laine, Orimattila
puh. 050-511 1399
psinikka.laine@gmail.com

Fin*Velokatin
Anne Rautio ja Jarkko Saarinen, Piikkiö
puh. 0500-735 827
anne_rautio@suomi24.fi
http://kaarina24.fi/veitenmaki/Velokatti
Fin*Woodcocks
Sanna Lehto, Helsinki
puh. 0500-735 827
woodcocks@ocicat.fi
http://woodcocks.fi/
Tällä kertaa ei listaan lisätty myytäviä pentuja,
joten pyytäisimme että jokainen kasvattaja
päivittäisi pentutilanteen uudelle
pentuvälittäjällemme Mervi Virenille,
mervi.viren@pp.inet.fi

Sultsinan Uno Ab Alto

Stareye's Bee Choose Khaos (OSH n 24)
Ch Jangar Australian Mango (OSH os 24) x
Birregin Bb Fire (OSH f)
om. Pia-Maija Jalkanen, Laukaa
puh. 050-536 9244
pia@finchoose.net
http://www.finchoose.net

Unelias talvi-ilta ei ole
täydellinen ilman
nukkuvaa kissaa.
Denise Hawkins

Stareye's Bee Choose Khaos

D*Miapho Peron (OSH b) Synt. 29.11.2007
IR & CH Klazeekats Alpha-Q-Of-Okonor, OSH b 24
x D*Miapho Dark Honey Truffle, SIA n
Om. Mirka Vanhanen & Hanne Oksanen
cattery.delasouls@gmail.com

Orimail 5/2008

Sivu 13 / 15

United Colours Cat Schulz-In-A (OSH n)
Sultsinan Finest Call (OSH ) x Shonstar Touareg
(OSH b)
om: Mirja Pulkkinen ja Maarit Mustonen
puh. 044- 517 9231
sultsinan@msn.com

Sultsinan Once Upon a Star

United Colours Cat Schulz-In-A

Sultsinan Indian Big Chief, JW (OSH n 25)
Sultsinan Yönsilmä (OSH n 24) x Kattilan Li'l
Misty (SIA a)
om: Mirja Pulkkinen
puh. 044 -517 9231
sultsinan@msn.com
Huom! uros tullaan leikkaamaan pian

Sultsinan Kiss From a Star (OSH a 25)
Sultsinan Once Upon a Star (OSH n 25) x
Sultsinan Sata Suudelmaa (OSH n 25)
om: Maarit Mustonen, Mirja Pulkkinen ja Minea
Collan
puh. 044 -517 9231
sultsinan@msn.com

Sultsinan Indian Big Chief, JW

Sultsinan Quickstep (SYS a 03)
Sultsinan Indian Big Chief, JW (OSH n 25) x
Traum von FF Corriente (OSH a 03 24)
om: Mirja Pulkkinen
puh. 044-517 9231
sultsinan@msn.com

Sultsinan Kiss From a Star,
kuva Heikki Siltala

Sultsinan Once Upon a Star (OSH n 25)
Sultsinan Indian Big Chief, JW (OSH n 25) x Tant
Raffas La Di-Da (OSH n 24)
om. Minea Collan ja Mirja Pulkkinen, Kuopio
puh. 044 -3675 339 (Minea)
sultsinan@msn.com

Sultsinan Quickstep
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Woodcocks Holy Diver (OSH b 03)
s.08.02.2007
Quan Firecracker (OSH b 03) x GIC Desmodus
Lilac Negrita (OSH j 03)Om Marianne Dannbom,
KauniainenPuh. 040-502 6158
marianne.dannbom@elisanet.fi
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Resepti
1 ruokalusikallinen iloa
2 desilitraa pirullisuutta
1 litra rohkeutta
2 suklaapalloa viisautta
1 tonnikalafilee (tuore)
800 grammaa unta
hyppysellinen raivoa
10 000 grammaa rakkautta
1 viipale laiskuutta (raastetaan)
1 kilo hulluutta (murustetaan varovasti seokseen)

Woodcocks Holy Diver,
kuva Heikki Siltala

S*Zeldtrix Esprit Fort (OSH p 24)
S. 21.07.2008
CH FIN*DeLaSoul´s Romeo 4 Zeldtrix, OSH o 24
x Boheme des Petites Bavardes, OSH o 25
Om. Mirka & Kirsi Vanhanen
cattery.delasouls@gmail.com

2 litraa naurua
Sekoitetaan ja paiskataan uuniin ylimmälle ritilälle!
Tuhannen asteen lämpöön.

Oi armias jouluyö, mitä elämää!

Orimail 5/2008

Sivu 15 / 15

www.http://www.oricat.fi/

