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KISSANPENNUN HOITO SIJAISKODISSA

Mukaan otettavat lomakkeet  
• Sijaiskotisopimus (tehdään hoitajan ja yhdistyksen kanssa, yleensä eläintalolla)

• Luovutussopimus on eläinkohtainen (2 kpl, toinen asiakkaalle ja toinen yhdistykselle)

• Sirutiedot-lomake (1 kpl, joka palautetaan yhdistykselle, ei jää asiakkaalle)

• Leikkaus/rokotussopimus (toinen yhdistykselle ja toinen//kopio asiakkaalle)

• HUOM! Usein kissanottaja käyttää kissan uusintarokotuksella 3-4 viikon kuluttua
ensimmäisestä rokotuksesta. Tehosterokotusta varten tehtävä oma kuponki, 
koska leikkaus on eri aikaan, kun rokotus. Ota siis mukaan kaksi kappaletta 
leimattuja leikkaus/rokotuskuponkeja per kissa.  

• Rokotuskortin saat mukaasi eläintalolta.

Mukaan otettavat muut 
• Voit ottaa eläintalolta mukaasi kissanruokaa, -hiekkaa tai pellettejä, tarvittavat matolääkkeet

(esim. Mirrix), sekä sirun jokaiselle kotihoitopennullesi. Myös hiekkalaatikoita ja 
ruokakuppeja saa ottaa lainaan. Kuljetuskoppien lainat on hyvä pitää lyhyinä etteivät ne 
lopu eläintalolta kesken.   

• Paras tapa on ennakoida tarpeet ja laittaa eläintalon sähköpostiin pyyntö kasata haettavat
ruoat ja tarvikkeet jo valmiiksi, jolloin käyntisi ei vie aikaa työpäivästä juuri kiireisimmässä 
ajankohdassa. Laita sähköpostia mielellään noin viikko tai ainakin 3pv ennen käyntiäsi ja 
kerro mitä tarvitse kotihoidokeillesi, niin eläintalon työntekijät tai vapaaehtoisemme 
kasaavat sinulle kassiin asiat valmiiksi ja tullessasi hakemaan sinun tule vain allekirjoittaa 
vihkoomme kuittaus ja ottaa kassi mukaasi. Näin helpotamme eläintalolla olevia ruuhkia 
kesken työpäivän.  

Kissanpennun ruokinnasta 

• Emon maito on kissanpentujen pääasiallinen ravinto 5-6 viikon ikään saakka. Pennut
osoittavat kiinnostusta emon ruokaan 2-3 viikon iässä. Emon maidosta vieroitettaessa 
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kissanpennun tulee syödä penturuokaa riittävästi. Vieroitus emon maidosta tulisi 
tapahtua vähitellen. Kissanpennun luovutusikä uuteen kotiin on vähintään 14 viikkoa. 
Tällöin kissanpennun tulisi painaa ainakin kilon ja olla noin maitopurkin kokoinen. Kissanpentuja 
kannattaa punnita alkuvaiheissa, jotta paino lähtee nousuun. Yhdistykseltä voi lainata 
vaakaa. 

Loishäätökuurit 

• Eläintalolle tulevat kissat hoidetaan viiden (5) päivän Axilur-kuurilla. Tällä yritetään estää esim.
giardian leviäminen. Myös kotihoidossa oleville kissoille tulee antaa samanlainen Axilur-
kuuri, jos ne eivät ole sitä talolla saaneet. Jos kissalla on maha sekaisin, Axilur-kuurin 
tulee kestää 10 päivää aikuisilla kissoilla. Pennuilla riittää tällöinkin 5 päivää. Lääkkeet voi 
hakea eläintalolta. Muista vaihtaa hiekkalaatikon hiekat aina madotuksen lopussa, ja 
pestä hiekkalaatikko klooriliuoksella normaalin pesun lisäksi, jos kyseessä oli Axilur-
madotus. Kun kloori on saanut vaikuttaa 10 minuuttia, se huuhdotaan pois ja 
hiekkalaatikko kuivataan ja se on valmis käyttöön. 

• Pentueen madotus 3, 5, 7 ja 9 viikon iässä. Mirrixillä on hyvä aloittaa, koska se on helppo
antaa pikkupennuille tahnana, ja se toimii kerta-annoksena. Pentujen 7 ja 9 viikon 
madotukset voi tehdä Mirrixillä tai pentujen Milbemaxilla. Emolle annetaan samaan 
aikaan samat matolääkkeet kuin pennuille, huomaathan että Milbemaxin on oltava 
aikuisen kissan Milbemax ja huomioithan kissan painon annostuksessa. Lisäksi tehdään 
11 viikon madotus Axilurilla 5 päivän ajan. Jos emolla tai aikuisella kotihoitokissalla 
on maha löysällä tai ripulilla, kuurin tulee kestää 10 pv. Axilurin on helppo murskata ja 
sekoittaa pieneen määrään ruokaa, vesiruiskuun, tai pieneen annokseen laktoositonta 
maustamatonta jogurttia. Sen voi antaa myös suoraan kurkkuun pillerin palasena, jota 
voi tarpeen tullen voidella vaikka margariinilla ennen antamista. Tämän jälkeen kissa 
madotetaan kuukauden välein puolen vuoden ikään saakka esim. apteekista 
saatavalla Drontalilla, joka tiedotetaan kissanpennun uudelle kodille. 

Monet loishäätölääkkeet on helppo antaa vastikkeen, kissanmaidon tai ruuan seassa. 

Pennun ja emon rokottaminen pitäisi ajoittaa 1-2 viikon päähän madotuksesta. 

Rokotukset, leikkaus, ja sirutus 

• Ensimmäinen rokotus annetaan pääsääntöisesti 11-12 viikon ikäisenä ja tehoste 14-16 viikon 
ikäisenä. 

• Kissanpentujen sterilisaation ja kastraation voi hoitaa myös varhaissterilisaationa tai -
kastraationa sopimuseläinlääkärillämme. Esim, toiselle paikkakunnalle muuttavat pennut 
voi leikkauttaa ennen luovutusta. 
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• Kouvolan alueen sopimuseläinlääkärit on lueteltu leikkaussopimuksessa.
Yhdistyksellä on omat sopimuseläinlääkärit, joilta saamme toimenpiteet kilpailutettuun 
hintaan. 

Sopimuseläinlääkäreitämme ovat: 
Suvi Kapiainen 045 6920 770 (Kouvola Lehtomäki) 
Veli-Matti Sorvo 040 7566 910 (Elimäki) 
Taina Rautell 0400 154 747 (Kausala) 

Tarvittaessa erikoisempia tutkimuksia tai päivystysluonteisia käyntejä tehdään myös muilla 
eläinlääkäreillä. 

• Edullisin vaihtoehto yhdistykselle on sopia eläintalon kanssa eläinlääkärin yhteisaikaa
eläintalollemme, jolloin voit tuoda kotihoitolaisesi rokotettavaksi tai sirutettavaksi suoraan 
eläintalolle tiettynä aikana. Nämä käynnit tulee sopia jo edellisellä viikolla, jotta tiedämme 
niihin varautua ja aikoja ehdotella. 

• Kotkan ja Haminan eläinlääkäreistä sopimuseläinlääkärinä toimii Sirkka Salmela. 
***Jos kissa lähtee kauemmas,
          yhdistys korvaa 100 € leikkauksesta (kuittia vastaan), jolloin uusi omistaja 

voi joutua maksamaan osan itse. Uusintarokotuksesta muualla korvaamme 30€ (kuittia 
vastaan). Kysy lisätietoja asiasta: taloudenhoitaja Heidi Saarikko (puh. 040 548 1531) 

• Jos joudut yllättäen käyttämään hoidokkia eläinlääkärissä, ota yhteyttä kotihoitovastaavaan
joko puhelimitse tai sähköpostilla, tai eläintaloon puh. 040 821 5554 tai yhdistyksen 
päivystysnumeroon puh. 040 554 7951. 

• Yhdistyksellä on tili seuraavissa apteekeissa: Hansa-Apteekki, Tornionmäen Apteekki, Korian
Apteekki, Veturin Apteekki ja Myllykosken Apteekki. Näistä apteekeista voi ostaa 
tarvittavat reseptillä määrätyt lääkkeet yhdistyksen laskulle. Loishäätölääkkeitä saat 
suoraan eläintaloltamme, jonne niitä hankitaan isommissa erissä. 

• Kissojen sirutukset pyritään kustannussyistä hoitamaan yhdistyksen kautta. Jos eläinlääkäri
tekee maksutta sirutuksen (esim. Sorvo), ota tällöin siru eläintalolta kotihoidokillesi ja 
pidä se mukanasi ensimmäisellä rokotuskäynnillä. Sirutamme eläimiä myös 
eläintalollamme niin erikseen sovittaessa. 

• Siruasioissa ota yhteyttä: 
Eläintalon työntekijät (puh. 040 821 5554) 
Riikka Sinikallio (puh. 044 535 3720) 
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• Yhdistyksen kautta kotihoitajia, eikä heidän omaisuuttaan ole vakuutettu. Ei myöskään
koeajalla olevan kissan ottajia tai heidän omaisuuttaan. Yhdistys ei korvaa sattuneita 
vahinkoja tai lääkärikäyntejä tms. mutta ilmoitathan jos niitä sattuu, niin olemme niistä 
tietoisia, ja voimme neuvotella, tehdäänkö asiassa poikkeus. Ole varovainen eläimiemme 
kanssa, ja suojaa omaisuuttasi, jos sille on tarve. Älä riskeeraa omaa terveyttäsi 

Yhdistyksellä on paljon kokemusta esimerkiksi aran kissan koppaan laitosta, tai lääkitsemisestä ja 
sen keinoista. 
Kysy aina kun mietityttää.  

Kodin etsintä kotihoidokille 

• Kissoista ei anneta varauksia kuin korkeintaan läheisille ystäville, ja heillekin vain mainiten,
että kissan terveydestä ei ole varmuutta ennen kuin ensimmäisestä rokotuksesta on 5-7 
päivää. Kseyn yleinen käytäntö on, ettei varauksia oteta ennen luovutusvalmiutta. Sen 
jälkeen varauksen voi tehdä maksimissaan kahden viikon päähän. Jokainen kissanottaja 
haastatellaan kotihoitovastaavan tai kotihoitajan toimesta, ja jos on epäilystä ottavan 
kodin sopimisesta kissalle, tai luovutusehtojen noudattamisesta, ei kissaa luovuteta 
tällaiseen paikkaan. Yhteydenotot kiinnostuneista ohjataan laittamaan soittopyyntöä 
kotihoitovastaavalle kotihoito.ksey@gmail.com. 

• Kun kissan ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut 5-7 päivää, luovutusvalmiista kissasta
otetaan kuva ja tehdään tarina, ja nämä tiedot toimitetaan eläintalolle sähköpostitse 
(kseyry@gmail.com), jonka jälkeen he päivittävät tiedot verkkosivuillemme. 
Markkinoimme kissojamme myös Facebook-sivuillamme (http://www.facebook.com/
kseyry). Myös oma aktiivisuus kissan oman kodin löytymisessä on hyödyksi. Kseyn 
eläimiä ei kuitenkaan saa laittaa Tori.fi-sivustolle tai muille myyntisivustoille. Jokainen 
kiinnostunut tulee myös haastatella kotihoitovastaavan toimesta, ja se onnistuu 
helpoiten pyytämällä laittamaan soittopyyntöä kotihoito.ksey@gmail.comin kautta. 

• MUISTATHAN! Emme anna kissoja vapaaksi ulkoileviksi. Varmista myös. ettei kissa pääse
putoamaan ikkunasta tai parvekkeelta esim. verkotuksen avulla. Pyydä asiakasta 
perehtymään yhdistyksen luovutusehtoihin verkkosivuiltamme, tai luovutussopimuksen 
allekirjoittamisen yhteydessä.  

raapimisille, puremisille tms. vaan kysy neuvoa ja tarvittaessa ihan konkreettista apua. 

Vastuuasiat 

mailto:kotihoito.ksey@gmail.com
http://www.facebook.com/kseyry)
http://www.facebook.com/kseyry)
mailto:kotihoito.ksey@gmail.comin
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Maksusta ja koeajasta 

• Ohjeista luovutuksen yhteydessä, että siru rekisteröidään yhdistyksen kautta Turvasiruun, kun
koeaika on ilmoitettu päättyneeksi asiakkaan toimesta yhdistykselle esimerkiksi 
sähköpostilla elaintalo.ksey@gmail.com.  

• Toivomme, että asiakas maksaa kissan luovutusmaksun suoraan Kouvolan Seudun
Eläinsuojeluyhdistyksen tilille: FI74 5750 0120 1005 25, kuitti maksusta on näytettävä 
kotihoitajalle ennen kissan luovutusta. Kissan voi käydä myös maksamassa 
eläintalollamme sovitusti korttimaksuna, jolloin eläintalolta saatu kuitti maksusta tuodaan 
kissan hakutilanteessa mukana. Eläintalolle on tällöin ilmoitettava, että kissan luovutus 
ottajalle on ok ja maksu tullaan tekemään eläintalolle. Myös käteinen kelpaa, mutta 
suosimme korttimaksuja ja tilisiirtoja. 

• Hoitajan tulee palauttaa eläimestä tehdyt sopimukset, kuitit ja mahdolliset käteisrahat
mahdollisimman nopeasti eläintalolle. Käteisen rahan tuomisesta saat eläintalolta kuitin 
mukaasi, muistutathan asiasta rahan vastaanottajaa jos näin ei käy. Kuitilla todistat rahat 
luovutetuiksi, jos niissä tulee epäselvyyttä. Viimeistään siinä vaiheessa, kun kahden 
viikon koeaika täyttyy, tulee eläimiin liittyvät dokumentit tuoda eläintalolle, jotta saamme 
eläimen tunnistetiedot päivitettyä Turvasiruun uuden omistajan tiedoilla.  




