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JOKIKATIN KISSALA  
Ismo Leppänen ja Hannele 
Toiskallio  
puhelin  044 279 3580 
email: jokikatin@ surok.fi  
kotisivu: www.jokikatin.com  
 
  

OHJEITA PENTUJEN UUSILLE OMISTAJILLE  
  
  Tämä pentu pysyy vielä monta 
viikkoa äitinsä hoivissa. Ilmarinen 
taitaa tässä olla 2-3 viikon ikäinen. 
Naamiopentu syntyy aina puhtaan 
valkoisena, tässä väriä on alkanut 
tulla jo häntään ja korviin. 
 
 
 

YLEISTÄ  
Pentu on uuteen kotiin tullessaan vähintään 12-viikkoinen, mutta usein vanhempi, sillä rokotukset 
harvoin ehtivät ”valmiiksi” tuohon sallittuun ikään mennessä. 
Emo on alkanut vierottaa pentuja jo tuossa kuudennen ikäviikon vaiheilla, vaikka vielä pitkään 
huolehtiikin niiden turvallisuudesta ja puhtaudesta. Kiinteää ruokaa pennut oppivat syömään 3-5 
viikon ikäisinä 
Pentu tarvitsee rakkautta, läheisyyttä, lämpöä, riittävästi hyvää lihapitoista ruokaa ja vettä sekä tilaa 
temmeltää ja kiipeillä. Se kaipaa virikkeitä, leluja, raapimapuuta tai raapimalautaa sekä lämpöistä, 
turvallista paikkaa nukkua.  Cornish rex on erityisen seurallinen kissa, joten pentukin vaatii heti 
alusta alkaen paljon ihmisen läsnäoloa. 
 
ENSI ASKELET UUDESSA KODISSA  

Kun pentu saapuu ensimmäistä kertaa uuteen kotiinsa, on hyvä 
pitää sitä jonkin aikaa sylissä ja ehkä hiukan esitellä uutta 
asuinaluetta; missä on ruokakuppi, missä hiekkalaatikko. Pentu 
saattaa alkuun arastella eikä ruokakaan heti maita, mutta päivässä 
parissa se varmasti kotiutuu. Ole lähellä, mutta älä ahdista. 
 
Anna pennun rauhassa tutustua uuteen valtakuntaansa, mutta ole 
lähellä ja anna pennun tuntea se. Puhu pennulle. Jos pentu saa 
uuden nimen, toista sitä aina lähestyessäsi pentua, leikkiessäsi sen 
kanssa tai antaessasi sille  ruokaa. 
 
Pentu pitää sylissäolosta ja paijaamisesta, mutta älä pidä väkisin 
sylissä. Perheenjäsenten syliin pääseminen pitää olla maailman 
ihanin asia. Jos haluat olkapäällä tai niskassa loikovan kissan, voit 
totuttaa pennun siihen, mutta muista, että aikuinen kissa painaa 
useita kiloja.  
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Kissasta ja lapsista tulee ylimmät ystävät kunhan ensi alkuun seuraat näiden tutustumista toisiinsa. 
Keskustele lapsen kanssa, mikä on lelun ja elävän kissan ero, opeta lasta nostamaan ja pitämään 
kissaa sylissä oikein. 
 
 
RUOKAILUPAIKKA  

Tämä ei ole oikea tapa ruokkia kissaa. Nämä kaksi 
pentua nauttivat suoraan kattilasta  perunamuusia, 
joka ei sovi lainkaan niille ravinnoksi. 
 
 
Kissan ruokailupaikka on hyvä määritellä heti 
alkuun ja pitää se sitten aina samana. Luontevin  
paikka on keittiö, missä se on helppo pitää 
puhtaana. Ruokapaikka voi olla lattialla, mutta 
tiskipöytä on myös vallan mainio, etenkin jos 
taloudessa on koiria. 
 
Hanki pennulle kaksi kuppia; toinen ruokaa, 
toinen vettä varten. Ruokakupiksi riittää pienikin 
astia, mutta juomakuppi saisi olla iso, jotta vesi 

ei pääse loppumaan. Pese kupit vähintään kerran päivässä ja vaihda vesi usein, sillä piankin 
huomaat, että vettä saatetaan räiskyttää tassuilla tai siinä voidaan esimerkiksi liottaa leluja, jolloin 
vesi likaantuu. 
Parhaina kuppeina pidetään keraamisia tai teräksisiä. 
Ruoka- ja vesikuppien tulee olla riittävän suuria ja tukevasti pystyssä pysyviä. Jos olet pois kotoa 
koko päivän, jätä kaksi vesikuppia, sillä se toinen saattaa kaatua ja sitten on kissasi ilman vettä.  
 
Pentu ja joskus aikuinenkin kissa roiskuttaa ja loiskuttaa syödessään ja juodessaan. Hyväksi on 
havaittu muoviliina kuppien alla, esimerkiksi ihmisten ruokailualusta, tabletti. 
 
HIEKKALAATIKKO 

Näyttelyssäkin saattaa joskus tulla hätä. 
 
 
Hiekkalaatikko voi olla mikä vain muovilaatikko, joka 
on helppo pestä. Mutta laatikossa myllätään ennen ja 
jälkeen tarpeiden teon, joten kauluksellinen tai katollinen 
laatikko suojaa ympäristöä - samalla myös hajuhaitat 
vähenevät. 
 
Mikäli taloudessa on useampia kissoja, hiekkalaatikkoja 
tietysti pitää olla myös useampia. Kaksi pientä on 
parempi kuin yksi iso. 
 
Hiekka pitää vaihtaa tarpeeksi usein. Samalla kun 
vaihdat hiekan, pese ja desinfioi laatikko. Desinfiointiin 

on parhaaksi havaittu klooriliuos (esim. Klorite). 
 
Kissanhiekkalaatuja ja -merkkejä on useita. Kannattaa itse kokeilemalla löytää itselleen ja 
kissalleen sopivin. 
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Savipohjaista (bentoniitti) kissanhiekkaa on paakkuuntumattomia ja paakkuuntuvia. Paakkuntuvan 
ominaisuus on se, että kun kissa pissii laatikkoon, sinne muodostuu paakku, joka on helppo nostaa 
pois kauhalla samalla, kun poistat sieltä ne isommatkin jätökset. Kissanhiekkalapioita saa 
eläintarvikekaupasta. 
 
Puupohjaisista kissankuivikkeista olemme löytäneet hyviä ja huonoja. Osa hajoaa käytössä niin 
hienoksi, että se kulkeutuu kissan jaloissa kaikkialle, mutta kannatta kokeilla eri laatuja. Meillä on 
tullut ongelmaksi se, että valkoiset ja valkojalkaiset kissamme ovat värjänneet näillä tassunsa 
kellertäviksi.  
 
Kolmas kissankuiviketyyppi on paperipohjaiset. Sekin olisi hyvä vaihtoehto, mutta kastuessaan ne 
haisevat kuin liotettu sanomalehti.  
 
Erinomaiseksi ainakin pennuilla olemme todenneet maissista valmistetun paakkuuntuvan ”hiekan”. 
Sen huono puoli on korkea hinta. 
 
Uusin kissankuivike on ”kissanhelmet” , kvartsihiekasta ja hapesta valmistettuja valkoisia helmiä, 
jotka kestävät yhden kissan käytössä pari viikkoa. Lopulta valkoiset helmet muuttuvat 
harmahtavaksi hiekaksi, joka kaadetaan roskikseen (ei WC-pönttöön). Ei yhtään hullumpi. 
 
NUKKUMAPAIKKA 

 
 
 
Kissa valitsee itse nukkumapaikkansa, mutta 
voit yrittää keksiä niin houkuttelevan paikan, 
ettei pentusi voi sitä vastustaa. Kissa pitää 
turvaisista luolista. Jotkut nukkuvat 
matkabokseissaan, joillekin on rakennettu tai 
ommeltu omia pesiä, jotkut haluavat isännän t
emännän peiton alle. Nukkumapaikka-asia on 
sellainen, josta sinun pitää sopia kissasi kan
Mutta päädyittepä mihin tahansa, paikan tu
olla lämmin, vedoton, turvallisen tuntuinen. 
 

ai 

ssa. 
lee 

PIMAPUU JA KIIPEILYTELINE 

issalla on kynnet, joita sen pitää saada käyttää. Mutta sopikaa siitä, 
ta, 

elosta ja 
ta 

 
i. 

ä ja loikkia. Raapimapuun päällä 
oi olla löhöämistaso, jolle on hauska loikata. Seinälle voi kiinnittää 

 
 
RAA
 
 
K
että vain raapimapuuta saa raapia. Raapimapuita saa eläinkaupas
mutta sen voi myös itse tehdä esimerkiksi pätkästä kakkosn
kokolattiamaton palasta tai puusta ja köydestä (luonnonmateriaalis
valmistettu), jonka voi kiertää puun ympärille. Tuore puunrunko
kuorineen tai tuohinen saattaa sellaisenaan viehättää kissaas
 
Kissan pitää saada myös kiipeill
v
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matonpalalla päällystetyn hyllyn, minne pääsee puuta pitkin kiiveten tai hyppäämällä. Cornish 
rexille ei puolentoista, parin metrin loikka ole mitenkään tavaton. 
 
 
LELUT  

 pennut, mutta myös aikuiset kissat leikkivät mielellään. Pallot sekä virkatut, kudotut  ja 

 

Useat kissat pitävät kuten koiratkin esineiden noutamisesta. Paras noudettava on pehmeä, pienehkö, 

aupoista saatavia höyhen- yms huiskia kissa ei voi vastustaa. Näillä leikitään kuitenkin vain 

ipusta oviaukkoon narusta tai kuminauhasta roikkuva pallo. Sitä on hauska yrittää saada kiinni. 

ARKISTA, ETTEI LELUISSA OLE PIENIÄ IRTOAVIA OSIA, jotka saattavat joutua kissan 
aa) 

ten 

 

Erityisesti
karvaiset hiiret ovat mieluisia pelivälineitä.  Yhtä mieleinen saattaa olla rutistettu paperipallo tai 
solmuun vedetty vanha sukka. Oikeanpuoleisessa kuvassa Charlie antaa kyytiä pussille, joka on 
täytetty vanulla, jonka sisään on kätketty hieman aitokissanminttua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jota voi mukavasti roikottaa suussa. Noutamisleikki sujuu seuraavasti: esine heitetään, kissa 
syöksyy esineen perään ja tuo sen takaisin heittäjälle ja toivoo hartaasti, että se heitettäisiin 
uudelleen noudettavaksi. 
 
K
omistajan kanssa yhdessä. 
 
R
Tee pahvilaatikosta kissalle "talo", johon leikkaat monta ovea ja ikkunaa. 
 
T
mahaan (kulkuset, napit, silmät). Joulukuusista tuttua lametta (sellaista kapeaa metallifolionauh
jostain syystä käytetään valmisleluissa. Kissat rakastavat syödä sitä tietämättä, että se on niille 
tappavaa. Se ei sula, se saattaa muodostaa tukoksen, se saattaa jäädä suoleen pitkänä naruna. Sit
onkin kiire leikkaukseen. Joten poistakaa metallifolionauhat leluista. 
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KISSAN HYGIENIA  
 
Pesu  
Kissaemo opettaa pennun huolehtimaan puhtaudestaan. Jos kissa kuitenkin vaikuttaa likaiselta, pese 
se erittäin lämpöisellä vedellä ja miedolla kissashamppoolla. Turkin huuhtelu- ja hoitoaine poistaa 
turkista sähköisyyttä ja saa sen kiiltämään. Sitä käytetään samalla tavalla kuin ihmisten hiuksien 
hoitoaineita: levitetään pyyhekuivaan turkkiin, annetaan vaikuttaa hetki ja huuhdotaan pois. 
Pese kissa niin, että se voi seistä tukevasti jaloillaan; näin vältät taistelun siitä, onko pesu mukavaa 
vai ei.. Puhu kissallesi kylvyn ajan ja hiero kissaa ensin sampoolla sitten hoitoaineella. Hiero sitä 
vielä huuhtoessasikin. Näin saat tilanteen kissallesi nautinnolliseksi. 
 
Pesun jälkeen kiedo kissa paksuun, hyvin vettä imevään pyyhkeseen. Älä hiero, korkeintaan pyyhi 
karvan suuntaisesti, ettei turkki pörröty. Pidä kissaa tukevasti sylissä, jotta sillä on turvallinen olo. 
Kun valtaosa vedestä on imeytynyt pyyhkeeseen, voit föönata turkin täysin kuivaksi. Föönaa karva 
oikean suuntaiseksi ja käytä mieluusti jotain turkkia ravitsevaa ja kosteuttavaa hoitoainetta. 
Kuivauksen aikana harjaa turkki kuntoon. Rexin turkin pitää olla ihonmyötäinen, ei koskaan 
pörröinen.  
 
Kynsien leikkaaminen 
on siihen tottuneelle kissalle itsestään selvä viikoittainen toimenpide. Kissan kynsisaksia saa 
eläintarvikekaupoista. Leikkaa kynnestä pois vain terävä kärki, aivan samoin kuin lyhennät omia 
liiaksi kasvaneita kynsiäsi. Kun katsot kissan kynttä valoa vasten, näät sen sisällä tumman ytimen. 
Siihen asti älä leikkaa, sillä se saattaa sattua kissaan ja ainakin saa kynnen vuotamaan verta. 
 
Näin leikkaat kynnet: 
 
Tartu kissan käpälään. Paina sormellasi hiukan varpaan päältä, jotta saat kynnen näkyviin. Napsauta 
saksilla kynnen kärki pois. Muista, että etukäpälissä on peukalot, joiden kynnet on myös leikattava. 
 
Korvien puhdistaminen 
Kissan korvat erittävät vaikkua kuten omatkin korvamme. Joillain kissoilla vaikun eritys saattaa 
olla niin runsasta, että puhdistus olisi tarpeen muutaman päivän välein. Tavallisesti viikkohuolto 
riittää. 
 
Tartu tukevalla otteella kissan korvasta, mutta älä toki kisko, ettei tilanteesta tule epämiellyttävää. 
Puhdista ulkokorvassa näkyvä lika pumpulipuikolla, joka on kastettu korvanpuhdistusaineeseen. 
Älä lähde kaivelemaan korvia. Korvanpuhdistusainetta saa lemmikkieläinliikkeistä ja 
eläinlääkäriasemilta.  
 
Hampaiden puhdistus 
Eläinlääkärit suosittavat hampaiden harjaamista. Harjoja saa ainakin eläinlääkäriasemilta, samoin 
miellyttäväksi maustettuja "hammastahnoja". Säännöllinen harjaaminen saattaa ehkäistä 
hammaskiven muodostumista. 
 
Useissa kissanruokamerkeissä on nykyään hampaita puhdistavaa kuivamuonaa, jota annetaan 
kissalle muutaman kerran kuukaudessa. 
 
Mutta jos hammaskiveä on päässyt muodostumaan - useimmille kissoille sitä tulee- se pitää 
poistattaa eläinlääkärillä, ettei hammaskivi pääsisi aiheuttamaan ientulehdusta. 
 



6 

RUOKINTA  
Kissa on lihansyöjä ja se tarvitsee eläinperäisiä tuotteita vielä enemmän kuin koira. Kissa ei pysy 
hyvässä kunnossa ihmisen ruualla, vaan sen on saatava jatkuvasti raakaa lihaa. Kissa tarvitsee 
runsaasti eläinperäistä rasvaa. Rasva ei kissaa lihota, vaan ne markettimuonien kasvikset, joita kissa 
ei pysty hyödyntämään, koska sillä on lihansyöntiin erikoistunut ruuansulatus. 
 
Jokikatin kissalassa pennut ovat totutelleet kiinteään ruokaan jo 3-4 - viikkoisesta, aluksi tietysti 
äidinmaidon lisäksi.  
 
Kuivamuona 
Perusruoan muodostaa korkealaatuinen kuivamuona (esim. Royal Canin), jota on myynnissä 
eläintarvikekaupoissa ja eläinlääkäriasemilla. Markettimuoniin älä sorru edes kiireessä, sillä niiden 
todellinen lihapitoisuus on pahimmillaan alle 5 % ja niiden rasvat ovat usein kasviperäisiä, eikä 
kissasi pysty käyttämään niitä hyödykseen. Pennut ovat tietenkin syöneet pentumuonaa, jonka 
antamista voi jatkaa vuoden ikään asti ja siirtyä sitten sopivaan aikuisten muonaan. Kuivamuona 
kannattaa hankkia suurissa pusseissa, sillä pienet kilon pussukat ovat aivan hävyttömän hintaisia. - 
Kannattaa kysellä, lähtisikö joku kimpassa ostamaan ruokaa 10 kg:n säkeissä. 
 
Kuivamuonan raaka-aineluettelon pitää alkaa jollakin lihalla, sillä se kertoo, että muonassa on 
pääasiallisena raaka-aineena käytetty lihaa. Tarkista, että tuoteluettelossa on mainittu kuivatun lihan 
osuus. Vehnä, maissi, soija sekä kasvikset ja juurekset eivät kuulu kissan ruokaan, sillä ne saattavat 
aiheuttaa sekä suolisto-ongelmia että iho-oireita. Kuivamuonassakin saa olla runsaasti rasvaa, sillä 
se on kissan turkin kunnossapitäjä.  
 
Liha 
Pennut ovat saaneet päivittäin raakaa lihaa esim. porsaan sydäntä, jauhettua nautaa ja sikaa, kanaa 
keitettynä ja raakana. Meille lihaa hankitaan kerralla suuri määrä, suikaloidaan se ja pakataan 
päiväannoksiin pakkaseen.  
 
Lihan kanssa pitää tarjoilla jotakin, mistä kissa saa kalkkia. Nykyään pentumme saavat 
gefiluspiimää, raejuustoa yms. hapanmaitotuotteita. Ja tietysti Pirskatti-tabletteja. 
 
Maanmainio pentujen tehoruoka tehdään seuraavasti: pieneksi paloiteltua possunsydäntä, joukkoon 
pentujen kuivamuonaa ja Pirskattia.  
 
Purkkiruuat 
Kissoille on markkinoilla runsaasti purkkiruokia, useita merkkejä ja niissä vaihtoehtoja kissan eri 
elämänvaiheisiin. Pääsääntö taas on: Älä osta kissanruokaa marketista, vaan osta se 10 tai 20 senttiä 

kalliimpi purkki eläintarvikekaupasta. 
 
Kala ei ole suositeltavaa kissanruokaa.  
 
Ruoan määrä riippuu kissasta. Pennuilla on koko ajan ollut 
tarjolla kuivamuonaa. Sen lisäksi ne saavat päivittäin liha-
annoksen. 
 
Nuorta kissaa ei pidä päästää lihomaan, vaan on tarvittaessa 
pienennettävä ruoka -annoksia. Ylimääräisiä makupaloja ei 
pidä antaa. Mutta laihdutusruoat (light -muonat) eivät 
missään tapauksessa ole nuoren, kasvavan kissan ruokaa. 
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Niin nuorilla kuin aikuisillakin tehokkaaksi ja turvalliseksi laihdutuskuuriksi olemme todenneet 
lihapaaston, jonka aikana kissalle annetaan vain raakaa lihaa, johon on lisätty Pirskattia. 
 
Kissan juoma on vesi.  
 
Kissalle EI SAA ANTAA MAITOA, sillä useimpien kissojen ruoansulatus ei sitä siedä. Vettä on 
oltava aina saatavilla. 
 
Pennut ovat saaneet Pirskatti -kissan kuntotabletin päivässä ja tätä on hyvä jatkaa vuoden ikään. 
Kaikki kissamme ovat saaneet kalaöljyä päivittäin syys- ja talviaikana. Felinasta ja Lohjan 
pieneläinklinikalta  saa 3V-nimisiä kapseleita ja eläintarvikekaupoista kalaöljyä pulloissa. Siis 
kalaöljyä, ei kalanmaksaöljyä, jota ei pidä antaa. 
 
KISSA ULKOILEE 
Kissa ei kuulu Suomen luontoon. Kissa on vaaraksi pesiville linnuille, jäniksen poikasille jne. 
Mutta vapaa luonto on myös vaarallinen kissalle. Siellä on sitä suurempia petoja, myrkkyjä, 
epämiellyttäviä ihmisiä ja tietysti tautien aiheuttajia. Ja kun kissa ja auto kohtaavat tiellä, ei kissalla 
useinkaan ole selviämisen mahdollisuuksia. 
 
Hyvin hoidettu kissa elää sisällä ja ulkoilee vain lasitetulla tai verkolla suojatulla parvekkeella, 
missä on estetty kissan putoaminen, tai ulkotarhassa, jonka voi rakentaa tiheäsilmäisestä verkosta. 
Tarhassa pitää olla sateelta suojaava katto, kiipeämispuita, löhötasoja ja koppeja. 
 
Voit tietysti opettaa kissasi kävelemään valjaissa. Mutta valitse ulkoilupaikkanne huolella: ei 
lasinsiruja, ei jätteitä, ei muiden eläinten ulosteita. 
 
KISSA MATKUSTAA  
Kissan on turvallisinta matkustaa omassa boksissaan eli kissankuljetuslaatikossa, joita voi ostaa 
eläintarvikekaupoista. Boksin ei tarvitse olla iso, mutta on hyvä tarkistaa, että se on tukeva ja että 
sen ovi varmasti pysyy kiinni. Tarkista siis, että boksin pohja ja kansi on kiinnitetty toisiinsa myös 

aivan portin pielissä, molemmin puolin. Suosittelemme 
metallista porttia. 
 
Laita kissa boksiin aina automatkalla, ettei sinulla yht'äkkiä ole 
kissaa niskassasi tai polkimien alla. Boksissa kissaa on helppo 
kantaa ja siellä se tuntee olonsa turvalliseksi. 
 
Boksin pohjalle voi taitella kylpypyyhkeen tai sinne voi 
ommella erityisen patjan. Nykyään olemme siirtyneet lähes 
yksinomaan fleece- kankaaseen, sillä se on lämmin, se on 
helppo pestä ja kuivaa nopeasti. 
 
Kylmiksi säiksi boksin ympärille kannattaa ommella suojapussi 
esimerkiksi toppakankaasta. Lämpimässä kissasi on 
tyytyväinen. 
 
Jos lähdet kissan kanssa lentomatkalle, tarkista lentoyhtiöltä, 

minkä kokoisen boksin se ottaa kuljettaakseen. Kysy myös, matkustaako kissa matkustamossa vai 
ruumassa. Joka tapauksessa kissapaikka on varattava hyvissä ajoin. Ruumassa matkustaminen ei ole 
kissalle kamalaa, sillä tila lämmitetään, kun sinne on tulossa eläimiä. 
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Lentokoneessa kissa matkustaa mukavasti matkustamossa kissakassissa. 
 
Laivayhtiöt useimmiten ottavat maksun kissasta, vaikk’eivät nämä matkalla saakaan 
herkkuaterioita. Kun tilaat itsellesi lipun, tilaa se myös kissallesi.  
 
Ulkomaanmatkoista seuraavassa kappaleessa.  
 
   
 
KISSAN ROKOTUKSET JA KÄYNNIT ELÄINLÄÄKÄRILLÄ  
Kissanpentu kannattaa rokotuttaa ensimmäisen kerran hyvin varhain, noin 6-8 viikon ikäisenä. 
Vahvisterokote annetaan 2-4 viikon kuluttua.  
 
Jokikatin kissalasta lähtiessään pentu on rokotettu kahteen kertaan kissaruttoa ja kissaflunssaa ja 
kerran rabiesta ("vesikauhu") vastaan. Rokotusten vahvistaminen tarvitaan, kun kissa täyttää 
vuoden. Rokotustodistukset ovat rekisterikirjan takakannessa tai erillisessä kissanpassissa. 
 
Jos olette lähdössä kissan kanssa ulkomaille, tarkistakaa, tarvitaanko vierailumaahanne 
mahdollisesti muita rokotuksia, madotuksia tai terveystodistusta. Terveystodistuksen saa 
eläinlääkäriltä, joka myös kirjoittaa kissallenne "EU-passin", johon merkitään rokotukset ja 
heisimatotorjunta. Ruotsilla, Norjalla ja Iso-Britannialla on vielä erityisvaatimuksia (esim.rabies-
vasta-ainetesti) Suomeen palatessa kissalla on oltava eläinlääkärin todistus, että sille on annettu 
heisimatolääkitys (vaikuttava aine: prazikvantel) 1-30 vuorokautta ennen Suomeen tuloa. Jos matka 
kestää alle 30 päivää, lääkkeen voi antaa jo ennen matkalle lähtöä kotimaassa. Lisäksi on oltava 
passiin merkittynä voimassaoleva rabies-rokotus.  
 
Kun palaat Suomeen vaikkapa parin päivän näyttelymatkalta, mukanasi ei olekaan enää ”se meidän 
kotimussukka”, vaan ulkomailta tuotava eläin.  
 
Ohjeet lemmikkieläinten tuonnista Suomeen ovat osoitteessa 
www.evira.fi 
 
Ja kysykää tarvittaessa lisää meiltä JOKIKATISTA, sillä kuljemme kissojemme kanssa näyttelyissä 
ulkomailla useita kertoja vuodessa. 
 
Tilaa aika eläinlääkärille, kun yksivuotispäivä lähenee. Vuosihuollossa tarkastetaan kissan kunto ja 
annetaan vuosirokotukset. Eläinlääkäri antaa myös hoito-ohjeita vastaisen varalle.  
 
   
 
Mukavaa yhteiseloa Jokikatin pennun kanssa  
 
   
 
  
 
  


