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Kissaa harkitsevalle mietittäväksi
Tulevan omistajan nimi (oltava yli 18v ja vain yksi henkilö joka päävastuussa)?
Muut perheenjäsenet, jotka kissaa hoitaisivat:
Muut lemmikit perheessä:
Miksi haluatte perheeseenne kissan?
Mitä kissaltanne toivoisitte (ikä, luonne, sukupuoli, ulkonäkö)
Kissanhoidon kulut ovat 50 - 100/kuukausi ja äkillisiä kuluja voi tulla useamman sadan euron edestä,
oletteko huomioinut tämän taloudellisesti?
Kissat ovat hyvin leikkisiä ja on todettu, että kaksi kissaa yhdessä viihtyy paremmin kuin yksi kissa yksin
,varsinkin pitkät yksinäiset työpäivät. Ottaisitteko mahdollisesti kaksi kissaa kerralla? Kseyllä kahden kissan
hinta on alempi kerralla hankkiessa kuin erikseen.
Salliihan mahdollinen vuokrasopimuksenne lemmikit?
Millaiset ovat kissan varahoitosuunnitelmat esim. lomienne aikana?
Oletteko selvittäneet perheenne mahdolliset allergisuudet kissalle? Jos kissa tulee siedätysmielessä
perheeseen, niin onko teillä tähän lääkäriltä saatu puoltava lausunto.
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Lopuksi ennakoivia ohjeita kissan kotiintuloon
Kissan kotiintuloon varaudutaan hankkimalla valmiiksi kantokoppa, hiekka- tai pellettilaatikko ja hiekkaa tai
pellettiä, kissanpennun märkä- ja kuivaruokaa, vesikulho, mahdollinen matolääke uusintaa varten (3-6kk
välein) ja leluja, sekä halutessasi nukkuma-alusta. Mahdollinen parveke pitää olla verkotettu tai lasitettu
sekä tuuletusikkunoihin laitettu verkot. Muut perheessä jo olevat kissat pitää olla rokotettu, madotettu ja
leikattu.
Kissalla voi olla pitkäkin kotimatka, joten kantokoppaan kannattaa ottaa pehmeä pyyhe alustaksi. Kissa ei
yleensä syö tai juo kotimatkan aikana ja kupit kannattaa pitää poissa kantokopasta. On normaalia, jos kissa
pitkään maukuu tai kakkii hätäkakat tässä oudossa tilanteessa. Jotkut myös oksentavat. Matkan
tauottaminen pysähdyksillä ja ruoan antamatta jättäminen kuljetuspäivänä voi olla tarpeen, jos kissa kärsii
matkapahoinvoinnista. Saapuessanne kotiin, anna kissan tutkia paikat rauhassa ja laita ruoka valmiiksi. Voit
kertoa kissalle kissavessan sijainnin nostamalla kissan sinne. Aran kissan kotiuttamisessa oma rauha on
aluksi tärkeää. Kotiutuminen kannattaa aloittaa yhdestä huoneesta ja laskea vasta sen jälkeen kissa
tutkimaan reviiriään.
Teille voi tulla halu ulkoiluttaa kissaa, joten jos kissalle ei ole ulkotarhaa valmiina, niin kannattaa heti
totuttaa kissa valjaisiin. Nekin voi ostaa jo valmiiksi kotiin ennen kissan tuloa. Tarhoja voi myös ostaa
valmiina koira-aitauksien muodossa tai niitä voi tehdä myös itse. Jotkut tekevät talonsa ulkoseinään
häkkiverkolla ympäröidyn ulkotason ikkunan yhteyteen. Siellä voi sitten voi käydä tutkailemassa
ulkoelämää turvallisesti. Ideoita voit hakea esim. täältä: http://varjoyrtti.blogspot.com/2012/08/kissanulkoiluaitaus.html
Kissan hankkimiseen kannattaa suhtautua samalla vakavuudella kuin uuden perheenjäsenen hankintaan
yleensäkin. Kotiaan voi joutua muokkaamaan uudelle perheenjäsenelle sopivaksi. Sekin tarvitsee omat
paikkansa. Jatkossa tulee olla valmis elämään ainakin joltain osin kissan ehdoilla. Kissa voi elää 20 vuotiaaksi
tai ylikin, sekin voi saada kroonisia lääkityksiä tai olla omalaatuinen. Moni Kseyn kissa on kokenut kovia ja
historiassa voi olla pelkoja tai käytöshäiriöitä aiheuttavia muistoja. Terveydellisiä seikkoja ei voida koskaan
varmistaa pidempää aikaväliä ajatellen eläintalolla tai kotihoidossa. Yllätyksiäkin voi siis tulla. Kissaan
sitoutuminen vaikuttaa tuleviin muuttoihin hankaloittamalla mahdollisesti asunnon löytymistä johon on
sallittua tuoda kissa. Voit joutua opiskelun takia muuttamaan muualle, tai matkustamaan paljon jatkossa.
Olethan valmis tekemään sen kissan kanssa? Mieti myös, että olethan halukas vielä pitämään kissasi, jos
päätätkin itse hankkia lapsia. Kannattaa myös ajatella miten elämänmuutoksien yhteydessä toimitaan
kissan kanssa esimerkiksi parisuhteen erotapauksissa. Tai jos jatkossa partnerisi on allerginen kissoille tai ei
vain muuten vain pidä niistä eikä halua niitä kotiinsa. Oletko silti valmis pitämään kissan edelleen vai
tarjoatko kissalle kotia vain joksikin aikaa omilla ehdoillasi?
Kissa tuo elämään iloa, elämänkumppanin, oman persoonansa ja sen kanssa jaetun arjen. Kissa opettaa
paljon, mutta luopuminen on myös todella rankkaa aikanaan. Kissa ei aina täytä odotuksia, ja joskus antaa
reilusti enemmän kuin toivoitkaan. Monen kissan ja ihmisen tapaaminen tuntuu tarkoitetulle ja luo oman
ihanan tarinansa. Lähde rohkeasti etsimään omaa tarinaasi. Jos et ole kissan ottamisesta kuitenkaan ihan
varma, kannattaa vielä odottaa. Kseyltä saa kotihoitoon kodinetsijöitä ja niiden kulut hoitaa yhdistys. Joskus
on hyvä kokeilla kissan ottamista esimerkiksi kotihoitolaisen avulla ensin. Oma kissa on kuitenkin aina eri
asia, ja aina iso lahja kissalle jonka valitset itsellesi. Valitse siis harkiten mutta tee elämääsi rohkeasti tilaa
apua ja kotia tarvitsevalle, jos sinulla on siihen mahdollisuus ja olet valmis sitoutumaan kissaan.

