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KUNTO AITAN AVOIN JA MAKSUTON 
TOIMINNALLINEN KESÄTREENI 

Kesähinnat voimassa 1.6.-31.8. VÄLILLE 
sijoittuvissa kulkuavainten latauksissa.
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Nepen koulun 
takana

KESÄ ja ELOkuussa
Tuu ja tuo kaveri 

kans!
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Maatiaiskissojen 
leikkauskampanja 
tukee vähävaraisten 
pohjoiskarjalaisten 
kissanomistajien 
leikkauttamiskuluja 
ja ehkäisee kissa-
kannan hallitsema-
tonta lisääntymistä.
Vanhat uskomukset leikkaut-
tamisen vaikutuksesta kis-
san luonteeseen, saalistu-
sinnokkuuteen tai hyvin-
vointiin elävät sitkeinä. 
Moni kissanomistaja olet-
taa, että leikkauttaminen 
muuttaa kissan lihavaksi 
amebaksi. 

Tosiasiassa leikattu kis-
sa voi olla hyvä hiirikissa 
ja kastrointi ehkäisee kolli-
kissan merkkailua sekä ag-
gressiivisuutta. Myös naa-
raskissaa sterilointi rau-
hoittaa ja pienentää koh-
tutulehduksen, kiima-ane-
mian ja nisäkasvaimien ris-
kiä. Vapaasti ulkoilevalla, 
lisääntymisikäisellä naa-
raskissalla on myös suuri 
riski saada tartuntatauteja, 
tai sylki- ja sukupuoliteit-
se levittyviä viruksia kuten 
kissaleukoosi ja kissan im-
muunikato.

Naaraskissan ei ole myös-
kään tarpeellista saada pen-
tuja ennen leikkauttamista.

– Ulkoilevan kissan leik-
kauttamisella voidaan eh-
käistä satojen ei-toivottu-
jen kissanpentujen synty-
minen, Suomessa ja Viros-
sa kissojen ja koirien autta-
miseksi toimivan eläinsuo-
jeluyhdistys Rekku Rescue 
ry:n tiedottaja Millie Antti-
la korostaa.

Tärkeä kampanja
Suomessa hylätään tai lo-
petetaan ihmisten piittaa-
mattomuuden takia arviol-
ta 20 000 kissaa vuosittain.

Rekku Rescuen yhtenä 
keskeisimmistä tavoitteis-
ta on ennaltaehkäistä mah-
dollisimman monen ei-toi-
votun, kodittoman kissan 
syntyminen järjestämäl-
lä leikkaustapahtumia eri 
puolella Suomea ja tiedot-
tamalla kissojen leikkaut-
tamisen tärkeydestä.

Pohjois-Karjalassa yh-
distyksellä on meneillään 
kaksi maatiaiskissojen leik-
kauskampanjaa: viime lo-
kakuussa käynnistynyt 
Keski-Karjalan leikkaus-
kampanja sekä huhtikuus-
sa aloittanut Pohjois-Kar-
jalan kampanja, jossa ovat 
mukana Liperin, Viinijär-
ven ja Polvijärven paikal-
liset eläinlääkärit. Yhdis-
tyksen toiveena on löytää 
myös muilta paikkakunnil-
ta yhteistyöeläinlääkäreitä.

– Mielestämme kissojen 
leikkaustapahtumat ovat 
avainroolissa kissakannan 
lisääntymisen hallinnassa, 
Millie Anttila sanoo.

Rekku Rescuen tukemat 
leikkauskampanjat on koh-

dennettu kissastaan hyvin 
huolehtiville ihmisille, joil-
la on vaikeuksia järjestää 
leikkaukseen tarvittava ra-
ha. Yhdistyksen tukemana 
kollikissan kastraation hin-
ta on 25 euroa, naaraskissan 
sterilisaatio maksaa 45 eu-
roa. Hintoihin sisältyy mik-
rosiru, joka toimii lemmi-
kin tunnisteena, jos kissa 
katoaa tai karkaa. Tavalli-
sesti leikkauksen sekä siru-
tuksen yhteishinta on pit-
kälti yli sata euroa.

HarkinTa unoHTuu
Joensuun eläinsuojeluyh-
distyksen puheenjohta-
jan Hanna Heimosen mu-
kaan muun Suomen ta-
voin myös Joensuussa on 
tarvetta kissojen leikkaut-
tamisen rahalliseen avus-
tamiseen. Eläinsuojeluyh-
distykseltä kysellään jon-
kin verran, voisiko se kus-
tantaa kissan leikkauksen 
vähävaraisuuteen vedoten. 
Ilman ulkopuolista rahoit-
tajaa toimivalla yhdistyk-
sellä ei ole kuitenkaan ra-
hallisia resursseja tällaiseen 
toimintaan.

– Yhdistyksellä on omia 
uutta kotia etsiviä eläimiä, 
joiden eläinlääkärikulut 
nielevät rahaa, jota emme 
eläimistä perittävillä kulu-
korvauksilla saa katettua, 
Heimonen huomauttaa.

Hän pitää Pohjois-Karja-
lan kissanomistajien tilan-
netta siinä mielessä esimer-
kiksi Etelä-Suomea parem-
pana, että meillä on käy-
tettävissämme laadukkaat 
kunnalliset eläinlääkärit, 
jotka ovat eläinlääkäriket-
juja huomattavasti edulli-
sempia.

– Ihmiset valitettavan 
usein hankkivat lemmi-
kin miettimättä, että eläi-
mestä koituu ruokinnan li-
säksi muita kuluja, ei ai-
noastaan sterilointi- tai 
kastrointikuluja, vaan lem-
mikki mitä luultavammin 
tarvitsee elämänsä aikana 
muutakin hoitoa eläinlää-
kärissä. Ajattelemattomaan 
kissan hankintaan vaikut-
tavat varmasti ilmaiset kis-
sanpennut, Heimonen täy-
dentää.

oTTaisiTTeko Tämän?
Saman on havainnut myös 
Susirajan eläinkotiyhdis-
tyksen Hanne Ihanus.

Eläinkotiyhdistykseltä 
leikkaustukea ei ole ky-
selty, mutta lisääntymi-
sikään varttuneita, kiimas-
saan kärvisteleviä tai merk-
kailun aloittaneita nuoria 
kissoja omistajat haluaisi-
vat varsinkin keväisin siir-
tää eläinsuojeluyhdistyk-
sen hoiviin ”ongelmatapa-
uksina”.

– Ratkaisuhan olisi eh-
dottomasti kissan leikkaut-
taminen. Kun kissa tulee li-
sääntymisikään, siitä koe-
taan helpommaksi luopua, 
sillä kissan voi vaihtaa uu-
teen. Kissan arvostus ei ole 
mielestäni noussut miten-
kään erityisesti, Ihanus har-
mittelee.

Pohjois-Karjalassa kissa-
populaatiot ovat edelleen 
iso ongelma. Kissa voi saada 
pentuja jopa kolmesti vuo-
dessa, ja kerralla se synnyt-
tää keskimäärin neljä jälke-
läistä. Naaraskissa tulee su-
kukypsäksi 4–12 kuukau-
den ikäisenä.

– Hyvin usein uros jäte-
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NOPEASTI 
YLEISLÄÄKÄRIN 
VASTAANOTOLLEVASTAANOTOLLE
Kenenkään ei kuulu jäädä 
vaivojensa kanssa yksin. Meillä 
asiantuntijan apu on lähelläsi 
nopeasti ja vaivattomasti.

Varaa aika numerosta 
013 253 6200 tai www.ite.fi 

Tervetuloa toimipisteisiimme:
Joensuu Torikatu 25 A, 2. krs.

Joensuu Työterveys Torikatu 33

Ite uudistuu 
Ite lääkärikeskukset ovat nyt osa kotimaista Pihlajalinna-konsernia.  

Meidän samat tutut lääkärit palvelevat sinua jatkossakin  
paikallisesti ja lämmöllä Pihlajalinna-nimen alla.
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Ei enää ei-toivottuja kissanpentuja

Rekku Rescuen maatiaiskissojen leikkauskampanjassa Keski-Karjalassa on leikattu 32 kissaa, 
Pohjois-Karjalassa yksi. Kuva: ReKKu Rescue Ry

Kissan leikkauttamisesta hyötyy niin kissa kuin omistajakin. 
Kuva: Mia RaatiKainen

❚❚ Kommentti
Mitä tapahtui kissanpennuille?

Vastaan harvakseltaan puhelimeen, kun näytöllä vilkkuu vieras numero, mutta eräänä 
iltana viime helmikuussa nostin luurin korvalle ja sanoin nimeni.

– Teilläkö on se kissatalo? Kissani sai viime kesänä neljä pentua ja niille pitäisi löytää nyt 
paikka, kun ei niitä oikein raaskisi tappaakaan, miesääni vuodatti takaisin.

Muutaman vuoden olen ollut mukana sijaiskotitoiminnassa, ja sinä aikana luonani on 
käynyt asumassa kymmenkunta kissaa ennen kuin ne ovat löytäneet loppuelämän kotinsa. 
Tavallisesti kissat saapuvat luokseni sijaiskotitoimintaa organisoivan yhdistyksen kautta, 
mutta maailmanparannuspuuskissani olen joskus mainostanut auttamishaluani turhan 
harkitsemattomasti.

Tuona helmikuisena iltana kotonani oli kuuden oman kissani jatkoksi viisi sijaiskotikissaa. 
Neljä kissaa lisää olisi nostanut määrän viiteentoista. Sanoin sen myös ääneen, mutta 
soittajan mielestä ”siinähän ne menisivät”. Minä puolestani mietin kissanhiekkalaatikoiden 
putsausta, kissanruoan määrää ja eläinlääkärireissuja, noin alkajaisiksi.

Totesin, etteivät rahkeeni riitä tuollaiseen, mutta annoin kissamiehelle eläinsuojeluyhdis-
tyksen puhelinnumeron, jos sitä kautta avautuisi sijaiskodin ovi. 

Antamaani numeroon mies ei ole vieläkään soittanut.
TIINA SORMUNEN

tään leikkauttamatta aja-
tuksella, että eihän se tee 
pentuja. Mutta kyllä uros-
takin lisääntymiseen tarvi-
taan, Ihanus kiteyttää.

Kesä on kissanpentujen 
sesonkiaikaa. Eläinsuojelu-
yhdistysten puhelin alkaa 
käydä kuumana vasta syk-
syllä, kun ensin on pitkin 
kesää seurattu puolivillin 
tai naapurin kissan halko-
pinoon tekemien pentujen 
touhuiluja. Koska pennut 
ovat söpöjä, niistä ei ole ha-
luttu ilmoittaa minnekään.

– Sitten syksyllä iskee 
huoli, ovatko kissat sitten-
kään kenenkään ja pitäisi-
köhän niille tehdä jotain, 
Ihanus päättää.
TIINA SORMUNEN

Lisätietoa Rekku Rescuen 
leikkauskampanjasta: 
rekkurescue.com.
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Myös ulkokäyttöön


