
Kissoilla voi joskus olla korvissa korvapunkkeja. Nämä  •	
aiheuttavat ruskeaa kahvinporomaisen eritteen kertymistä 
korvakäytäviin. Vaivasta pääsee parhaiten eroon eläinlää-
kärin kautta saatavilla, vaivaan tarkoitetuilla paikallisvalelu-
liuoksilla.

Pitkäkarvainen kissa ei sovellu navettaympäristöön helposti •	
likaantuvan ja takkuuntuvan turkin vuoksi. 

Kissan ruoansulatus ei siedä maitotuotteita.•	

Kissan häntä, korvat ja tassut paleltuvat helposti, joten  •	
kissalla tulee olla mahdollisuus päästä lämpimään tilaan. 

 
Kissalle pitää olla tarjolla vettä ja ruokaa.•	

Kissan terveydentilaa pitää seurata säännöllisesti. •	
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Muu terveydenhoito Hiirikissan hyvä elämä
Madota•	Leikkauta Rokota•	



Leikattu kissa muuttuu yleensä tehokkaammaksi hiirestäjäksi.  •	
Se voi käyttää kaiken energiansa pihapiirissä saalistamiseen,  
koska se ei ole enää kiinnostunut parittelukumppanien etsimi-
sestä tai vaellusretkistä.

Uroskissan hormonitoiminnan tasoituttua sen aggressiivisuus ja  •	
levottomuus vähenee.

Leikatut kissat elävät sopuisammin keskenään.•	

Leikatulla naaraskissalla ei ole vaaraa sairastua kohtutulehduk-•	
seen tai kohtusyöpään. Myös nisäkasvaimien riski pienenee.

Uroskissoilla kasvainriski pienenee ja leikkauttaminen ehkäisee •	
sisälle merkkailua ja mouruamista.

Etenkin ulkokissoilla matotartunta on varsin tavallista.  •	
Suomessa kissojen tavallisimmat matotartunnat ovat heisimato 
ja suolinkainen. 

Madot heikentävät kissan yleiskuntoa.•	

Hiirikissa on hyvä madottaa vähintään neljä kertaa vuodessa.  •	
Jos huomaat kissallasi matoja, tulee sille antaa useampi mado-
tus kahden viikon välein.

Käytä matolääkettä joka tehoaa suolinkaisiin ja heisimatoon,  •	
niitä saa apteekista ilman reseptiä. Hyvä matolääke on mm.  
Axilur, joka on mauton ja helppo antaa ruoan seassa. Lääke  
annetaan kolmena perättäisenä päivänä. Muita hyviä vaihtoeh-
toja on mm. Drontal ja Flubenol.

Jos syötät kissallesi järvikalaa, on kissa hyvä madottaa Droncit •	
matolääkkeellä, joka tehoaa heisimatoon.

Eläinlääkäriltä saa niskaan laitettavia matolääkkeitä.•	

Kissa rokotetaan ensimmäisen kerran 12 viikon iässä ja rokote  •	
tehostetaan kuukauden kuluttua. Seuraava rokotus annetaan  
kissalle vuoden ikäisenä ja sen jälkeen 3 vuoden välein.

Rokottamisen tarkoituksena on suojata kissa erilaisia tarttuvia •	
tauteja, kuten tappavaa kissaruttoa ja kissaflunssaa vastaan. 

Madota kissasi ennen rokottamista.•	

Leikkauta kissa viimeistään 6 kk:n iässä

Navettojen hiirikissat ovat kuuluneet Suomessa vuosikau-
sia talonväkeen siinä missä muutkin hyötyeläimet, ja onhan 
hiirikissalla tärkeä rooli hiirien pyydystäjänä vielä tänäkin 
päivänä.

Hiirikissoja ei tarvita ylettömiä määriä pihapiiriin vaan 
yksikin kissa on jo riittävä, jos kyseessä on hyvä saalistaja. 
Kohtuulliseksi määräksi voidaan katsoa vielä 3-4 leikattua 
kissaa, mutta sitä isommissa laumoissa syntyy helposti 
turhia jännitteitä ja kissatappeluita reviiristä. Tällaiset 
kahnaukset vievät energiaa hiirikissan päätyöstä. 

Huomioithan, että hiirikissa tarvitsee myös huolenpitoa, 
vaikka muuten saattaakin olla h yvin itsenäinen. Tästä 
lehtisestä löydät tietoa kissan perusterveydenhuollosta. 

Kissan leikkauttamisella ehkäistään ei-toivottujen pentujen •	
syntyminen. Leikkaamaton kissapari voi tuottaa 8 vuodes-
sa yli 780 000 jälkeläistä. 

Kahden kissan leikkauksen saa laittaa maatalousyrityksen •	
verovähennyksiin, koska kissa on “hyötyeläin”. 

Rokota kissa

Madota kissa säännöllisesti


