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Rex kissa-ystävien toimitus kaipaa sinulta juttuja ja kuvia. Lähetä rex-aiheinen tekstisi julkaistavaksi. Voit kirjoittaa 
aiheesta kuin aiheesta omasta näkökulmastasi. Aihe on vapaa, kunhan noudatat hyvää makua. Toivomme, että kaikki 
kissojen omistajat lähettäisivät kissoistaan kuvia. Olemme kiinnostuneita kaikista rotujemme edustajista 

 

 

 

 

Seuraava lehti ilmestyy 8/2015 
 
Aineisto viimeistään 7/2015  
 
sihteeri (at) rexit.fi 
 
 
 
Lehden toimitus pidättää itsellään 
oikeuden muokata ja julkaista tai 
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Yhdistyksen terveiset 
 
Edessäsi on Rex-kissa ystävät ry:n ensimmäinen jäsenjulkaisu. Rex-kissa ystävät on yhdistys kiharakarvaisten kissojen 

ystäville. Yhdistys edustaa rex- ja kiharakarvaisia rotuja: cornish rex, devon rex, german rex, selkirk rex ja la perm. 

Yhdistys on solminut yhteistyösopimuksen Suomen Kissaliiton kanssa mutta jäseneksi ovat tervetulleita kaikki 

kattojärjestöstä riippumatta. 

 

Rex rotujen vallankumous on alkanut, yhdistys on lähtenyt täysillä viemään eteenpäin kiharakissojen esilletuontia ja 

tietoutta vaikka olemme vasta hetken olleet toiminnassa, olemme paljon saaneet aikaiseksi muun muassa; olemme jo 

päässeet hyvin alkuun Cornish Rexien kasvatuksen tavoite ohjelman kanssa saaneet aikaiseksi todella hienon esitteen 

joka on jakelussa laajalti jotta sanomamme rex kissojen puolesta leviäisi mahdollisimman laajalle. 

Yhdistyksen myynti- ja esittelypöytä on esillä mahdollisimman monessa näyttelyssä vuoden aikana. Paljon käsin tehtyä 

kissamaista ostettavaa, kannattaa tutustua myyntipöydän antimiin. Upouudet ja hienot Alix Antelin suunnittelemat 

yhdistyksen esitteet saatiin jakoon sopivasti Pet Expoon. Esitteitä jaetaan niin kauan kuin 200 kpl painosta riittää ja sitten 

tilataan uusi painos. Esitteessä on tilaa kasvattajien ilmoituksille.  PetExpossa yhdistyksen standillä oli esillä 

edustamistamme roduista kaikki muut paitsi german rex. Kiitokset kissojen omistajille! 

Petexpon tuoma huomio oli vain plussaa rex roduille, paljon oli kiinnostuneita ihmisiä.  Kihara kissat saivat näkyvyyttä 

positiivisella tavalla ja tulivat ihmisten tietoisuuteen ihan uudella tavalla. Tarkoituksena on myös että ihmiset tekevät 

yhdessä hyvää rotujensa eteen ja näin tapahtui ja toivotaan että jatkossakin saamme innokkaita uusia jäseniä puhumaan 

oman rotunsa puolesta ja edistämään niiden asioita kun rakkaat kiharaisemme ei osaa itse puhua.  

Tarkoituksena on julkaista kolme sähköistä jäsenlehteä vuonna 2015 huhtikuussa, elokuussa ja marraskuussa. 

Yhdistyksen kotisivuja, etenkin kasvattaja- ja pentulistoja, päivitetään aktiivisesti joten kasvattajajäsen muista ilmoittaa 

muutoksista. Ja tervetuloa keskustelemaan yhdistyksen Facebook –ryhmään. Ryhmä löydät nimellä Rex-kissa ystävät. 

Seuraavan kerran iskemme ihmisten tajuntaan Hyvinkäällä rex speciaalissa johon toivonkin että kaikki jäsenemme tulevat 

nauttimaan yhdessä olosta kikkuroiden parissa ja niiden omistajien kanssa. Toiveissa olisi saada kasaan cornish rexien 

Breed BIS ja muut kiharakarvaiset rodut kattavasti esille. Jos et ole vielä ilmoittanut kissaa niin äkkiä toimintaa! Vielä 

puuttuu jokunen cornish rex vaadittavasta 50 kissasta. 

Mikäli sinulla on mielenkiintoa osallistua yhdistyksen toimitaan niin reippaasti mukaan! Yleensä rex-ihmiset ovat 

aktiivista porukkaa (kuten kissansa…) ja saavat aikaan vaikka mitä. Ehdotukset toiminnan kehittämisestä, julkaistavista 

jutuista, kotisivujen sisällöstä jne otetaan ilolla vastaan. 
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Hallitus 2015  

Puheenjohtaja 

Terhi Rannaste 

Rex-kissa ystävät ry:n puheenjohtaja ja yksi yhdistyksen perustajajäsenistä. 

Rotuna minulla on Cornish Rex vuodesta 2006, kasvattaja nimi FunkyJam's on myönnetty 

vuonna 2008. Olen toiminut Uudenmaan rotukissa yhdistyksen hallituksessa vuosina 

2010-2014 ja samaisen yhdistyksen näyttelysihteerinä vuodesta 2012 alkaen. Kuulunut 

vuodesta 2013 alkaen myös Cornish Rex rodun breed counsiliin.  Omia kasvattaja olevia 

meriittejä on vuonna 2014 ensimmäinen suomalainen Cornish rex joka on saanut National 

Winner tittelin ja on minulla myös yksi FunkyJam's DVM kissa. 

Perheeseen kuuluu myös Kiinanharjakoira tyttö nimeltään UnSki, joka viihdyttää kissoja 

parhaansa mukaan. Minua tapaa näyttelyissä yhdistyksen myyntipöydässä tai cornish 

rexien luota, rohkeasti saa tulla rupattelemaan. 
 

Varapuheenjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja, pentu- ja kasvattajatietojen ylläpito 

Heli Tepponen 
Yksi Rex-kissa ystävät ryn:perustajajäsenistä. 

Rotuna on cornish rex vuodesta 1996. Kasvattajanimi Piupaws (Fife) vuodesta 1999 on 

yhdessä siskoni Katja Kinnusen kanssa. Olen toiminut monissa luottamustehtävissä yli 

15 vuoden ajan. Turun Rotukissayhdistyksessä, mm puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 

hallituksen jäsen, mentori ja koulutusvastaava. Suomen Kissaliiton eri toimikunnissa, 

mm. Koulutustoimikunnan puheenjohtaja, Terveystoimikunnan sihteeri, Terveys-ja 

koulutustoimikunnan jäsen. Tällä hetkellä olen Kissaliiton kouluttaja. Olen kuulunut 

cornish rexien breed counsiliin sen perustamisesta lähtien (2003). Näyttelyissä 

menestyneitä kissoja meillä on mm. kolme Word Winner tittelin voittanutta rexiä, 

myös DVM, DSM, DM, SW yms titteleitä on useita. Olemme olleet Suomen parhaat rex 

kasvattajat useina vuosina. Olen suorittanut PawAcademyn englanninkieliset kurssit 1-

3. Eritysesti olen kiinnostunut genetiikasta. Tämän vuoden projektina on harjoitella     

näyttelysihteerin hommaa. 
 

Sihteeri, tiedotusvastaava 

Tarja Kudjoi 

Rex-kissa ystävät ry:n sihteeri ja yksi perustajajäsenistä. 

Rotuna on cornish rex ja jasvattajanimi Framillan (Fife) on myönnetty 2008. Olen toiminut eri 

rotukissayhdistysten hallituksissa vuodesta 2009 ja olen toiminut mm. yhdistyksen 

sihteerinä, ruusukesihteerinä ja näyttelysihteerinä. Olen kuulunut Fifen cornish rex breed 

cousiliin vuodesta 2014 ja olen Suomen Kissaliiton kurinpitotoimikunnan jäsen toimikauden 

2014-2015. 

Perheesen kuuluu kaksi lasta kissojen lisäksi. 
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Rahastonhoitaja 

Mia Turunen 

Rex-kissa ystävät ry:n rahastonhoitaja ja yksi perustajajäsenistä. 

Rotunani on Cornish rex. Olen käynyt kasvattaja kurssin 2014 ja nyt haen omaa 

kasvattajanimeä. Olen toiminut näyttelyissä sihteeristössä ja assistenttina useamman 

kerran ja näyttelyissä tulee käytyä ahkerasti. Olen Uudenmaan rotukissa yhdistyksen 

hallituksen jäsen sekä rahastonhoitaja. Kotonani on 6 cornish rexiä. 
 

 

 

 

 

 

 

Näyttelymentori, hallituksen jäsen 

Hannele Vienonen 

Rotuna on cornish rex. Olen kasvattanut Huissin (Fife) 

kasvattajanimellä jo toistakymmentä vuotta. Olen toiminut 

aktiivisesti Turun Rotukissayhdistyksen hallituksessa useita vuosia. 

Näyttelyissä olen ollut usein tuomarin assistettina. Kotona hääräilee 
viisi cornish rexiä. 

 

 

 

 

Hallituksen jäsen 

Katja Kinnunen 

Yksi Rex-kissa ystävät ryn:perustajajäsenistä. 

Rotuna cornish rex ja kasvattajanimi Piupaws (Fife) yhdessä siskoni Heli Tepposen 

kanssa. Olen ollut vuodesta 1999 eri yhdistysten hommissa mm. Keski-Suomen 

Kissayhdistyksen sihteeri, hallituksen jäsen, ruusukesihteeri ja näyttelysihteeri. Turun 

Rotukissayhdistyksen hallituksen jäsen, ruusukesihteeri ja näyttelysihteeri. Olen usein 

töissä eri yhdistysten näyttelyn sihteeristöissä ja muutenkin erittäin aktiivinen 

näyttelyissä kävijä yli 500 näyttelyn kokemuksella. Olen ollut myös Suomen Kissaliiton 

rotutoimikunnan jäsen, kurinpitotoimikunnan puheenjohtaja ja tällä hetkellä 

näyttelytoimikunnan sihteeri. 
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Mikä on KTO? 

 

Kasvatuksen tavoiteohjelma (KTO) on katsaus rodun menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. 

Rotukohtainen kasvatuksen tavoiteohjelma antaa tietoa rodusta, sen terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se 

sisältää yhteisesti päätetyt kasvatustavoitteet sekä suositukset kasvattajille esimerkiksi terveystarkastusten ja 

enimmäisjälkeläismäärän suhteen.  

Kasvatuksen tavoiteohjelma tarkoittaa samaa kuin koirapuolella jalostuksen tavoiteohjelma (JTO). 

Tavoiteohjelmasta saa paljon hyödyllistä tietoa rodusta, sen standardista, historiasta, kasvatusmääristä ja 

rodun kehityksestä Suomessa. Rodun KTO:n tulee huomioida eläinsuojelulain- ja asetuksen sekä muiden 

eläinjalostuksen liittyvät viranomaismääräykset. KTO:n tulee aktiivisesti ohjata kasvatusta määräysten 

mukaiseen suuntaan.  KTO on hyödyksi kelle tahansa joka haluaa tutustua rotuun ja tärkeää on tiedon 

välittäminen kasvattajien jalostusvalintojen avuksi. 

 

Rodun kasvatustoiminnan tulee perustua KTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin. Yksi tärkeimmistä 

terveyttä edistävistä tavoitteista on huolehtia rotujen geneettisen vaihtelun säilymisestä. Tähän päästään 

pitämällä yksilöiden ja sukulinjojen jälkeläismäärät kurissa. Tarvittaessa rodun monimuotoisuutta voidaan 

lisätä roturisteytysten avulla. 

Rex-kissa ystävät ry on aloittanut cornish rex rodun tavoiteohjelman laatimisen. Ensimmäiseksi otettiin 

käsittelyyn kaikki Suomessa rekisteröidyt cornish rexit (tilastossa 3683 kissaa) ja siitä aineistosta haetaan 

tietoa keskimääräisistä pentuemääristä, sukusiitoskertoimista ja kissojen kasvatuskäytöstä. Parhaillaan 

tilastoa täydennetään ja siitä lähdetään laskemaan kasvatuksen tunnuslukuja. Tavoiteohjelmaan kirjoitetaan 

rodun historiasta ja standardista. Viimeinen vaihe on tavoitteiden ja suositusten laatiminen. Terveystilastoja 

odottelemme Helsingin yliopiston terveyskartoituksesta. 
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Breed Best in Show? 
Breed BIS eli Rodun kategoria paras. Vähän omituinen nimitys tarkoittaa sitä että yksi rotu jossain tietyssä näyttelyssä 

arvostellaan kokonaan erikseen, ikään kuin omana kategoriana. Kyseisen rodun kissoja ei verrata lainkaan muihin 

rotuihin, ei TP valinnassa eikä BIS valinnassa. Käytän tässä lyhennettä BBIS jolla tarkoitan Rodun Kategoria Paras = Breed 

Best in Show = BBIS. 

Fife määrittelee tietyt edellytykset että yhden rodun erillinen kategoria voidaan 

järjestää. Säännöt löytyvät kokonaisuudessaan Fifen ja Kissaliiton näyttelysäännöistä 

kohdasta 4.9.4 

http://www.kissaliitto.fi/site/media/2014/12/Nayttelysaannot_04112014.pdf 

Näyttelyjärjestäjä voi järjestää erillisen BBIS –kilpailun yhdelle rodulle eli yhdessä 

näyttelyssä voi olla vain yksi Breed BIS.  Usein BBIS järjestetään yhdessä 

rotuyhdistyksen kanssa rodun erikoisnäyttelynä. BBSI ei kuitenkaan ole sama asia kuin 

rodun erikoisnäyttely. Mille tahansa rodulle voidaan järjestää erikoisnäyttely mutta 

BBIS pitää täyttää kriteerit jotta se toteutuu. Rotuyhdistys voi halutessaan jakaa 

erikoispalkintoja voittaville kissoille mutta rotuyhdistys ei voi järjestään BBIS kisaa, se 

on mahdollista vain jäsenyhdistykselle.  

Näyttelyn järjestävän yhdistyksen on anottava BBIS kisa 

etukäteen Kissaliiton hallitukselta. Mahdollinen Breed BIS on 

myös ilmoitettava etukäteen näyttelykutsussa määrätyssä 

rodussa joka määritellään ems-koodilla (Kissaliiton näyttelysäännöt kohta 1.10).  BBSI on 

vahvistettava viimeistään kaksi viikkoa ennen näyttelyä eli käytännössä BBSI on luettava 

vahvistuskirjeessä. BBIS:ä ei siis voi järjestää yllätyksenä. BBIS kisaan saa osallistua kaikki kyseisen 

rotuiset kissat, osallistumiseen ei ole mitään rajoituksia.  

BBIS voidaan järjestään mistä tahansa rodusta joko kategoriassa II tai III.  Sääntöjen mukaan on oltava vähintään 50 

kyseisen rodun kissaa mukana kilpailussa kyseisessä näyttelyssä arvosteluluokissa 1-12. Siitos, veteraani- tai 

tarkistusluokkien kissoja ei lasketa kissamäärään. Näyttelyyn ilmoittaudutaan normaalisti. Näyttelyn järjestäjä voi 

halutessaan nostaa vaadittavaa kissamäärää.  

Muita rotuja kyseisessä kategoriassa on oltava yhteensä vähintään 50. BBIS ei toteudu jos kissoja on liian vähän joko 

kyseisessä rodussa tai muita rotuja on alle 50. Tällöin näyttelyn arvostelu 

suoritetaan normaalisti vaikka näyttelykutsussa olisi ollut tieto BBIS kisasta. 

BBIS kilpailua ei tule automaattisesti roduista joissa on yli 50 kissaa 

arvostelussa – muutenhan kaikissa isoissa näyttelyissä olisi jonkun rodun 

BBIS arvostelu. Käytännössä monessa rodussa ei koskaan saada 50 kissaa 

arvosteluun joten näille ei voida järjestää BBIS näyttelyä mutta rodulle toki 

voidaan järjestää erikoisnäyttely jolloin kissamäärällä ei ole merkitystä. 

BBIS ei voida järjestää kategorioissa I ja IV, tämä todennäköisesti muuttuu 
vuoden 2016 kategoriauudistuksen myötä mutta siitä ei ole julkistettu vielä 

mitään päätöksiä. 

Rodut joilla on rodun kategorian paras -kilpailu eivät osallistu kategoriansa 

parhaiden valintaan muiden rotujen kanssa. Tuomarilla voi olla 

arvosteltavana vain BBIS rodun kissoja jolloin ne automaattisesti menevät 

BBIS paneeliin. Mikäli tuomarilla on arvosteltavana samasta kategoriasta 

myös muita rotuja tuomari voi nominoida kuusi (6) kissaa BBIS -kilpailuun ja 

kuusi (6) kissaa kategorian paras -kilpailuun joka käydään kategorian muiden 

rotujen välillä. BBIS rotua ja muita rotuja ei lainkaan verrata keskenään vaan 

tuomari tekee TP valinnat tavallaan kahteen kertaan. 



 8

BBIS paneeli järjestetään samoin kuin normaali paneeli. Erona on että kaikki nominoidut kissat ovat samaa rotua joten 

myös kaikki BBIS kissat ovat vain yhtä rotua. Paneelissa saa äänestää vain ne tuomarit jotka ovat arvostelleet kyseistä 

rotua. 

BBIS tulos on pistelaskussa normaalin BIS tuloksen arvoinen ja huomioidaan mm. Vuoden Kissa-kisassa. Lisäpisteet 

lasketaan rodulle ja muulle kategorialle erikseen. BBIS tulos kelpaa myös JW ja DSM titteleihin. 

BBIS rodusta valitaan erikseen paras kasvattaja, siitoskissat ja veteraanit. 

Mahdollisuus järjestää Rodun kategorian paras tuli Fifen sääntöihin 2013 ja parin viime vuoden aikana on joitakin BBIS 

kisoja järjestetty mm roduille brittiläinen lyhytkarva, eurooppalainen, burma, norjalainen metsäkissa, ragdoll ja maine 

coon. Keväällä 2015 toivottavasti saamme Breed BIS kisan kasaan cornish rexeille  ERY-SYDin näyttelyssä 24.5!  

 

 

Kaikki cornish rexit mukaan niin mahdollistuu Suomen ensimmäinen BBIS 

kisa cornareille!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       Kuva Catza.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva Catza.net 

 
 
 

    Kuva Catza.net 
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FIP, paljon vanhaa ja vähän uutta 
 

FIP eli Feline Infectious Peritonitis on aikanaan saanut nimestään hyvin harhaanjohtavan suomenkielisen version 

”tarttuva vatsakalvontulehdus”. Tämän kuolemaan johtavan sairauden taustalta löytyy coronavirustartunta, joka 

itsessään ei aiheuta suurimmalle osalle kissoja joko mitään oireita tai oireet voivat vaihdella lievistä 

hengitystieoireista voimakkaisiin suolisto-oireisiin. Pääsääntöisesti oireet ovat lieviä. FIP syntyy siten, että sinänsä 

vaarattomasta coronaviruksesta syntyy yksilössä mutaatiomuoto, joka johtaa parantumattomaan sairauteen ja 

kuolemaan. 

 

Coronavirus on hyvin yleinen virus kissoilla ja ollaan osoitettukin, että 80-100% monikissatalouksista (kissoja kolme 

tai enemmän) löytyy coronavirusta kantavia/erittäviä yksilöitä. Yhden tai kahden kissan talouksissa coronavirusta 

löytyy 25-40% talouksista. 

 

Coronavirus ei ole siis sama asia kuin FIP, vaikka virusta tarvitaankin aiheuttamaan tämä sairaus! Coronavirus 

tarttuu, mutta FIP itsessään ei ole tarttuva sairaus! 

 

FIP on pääsääntöisesti nuorten kissojen sairaus; suurin osa sairastuneista (n. 85%) on alle 2-vuotiaita kissoja. 

Tietyillä roduilla katsotaan olevan lisääntynyt alttius sairastua; näihin rotuihin kuuluvat Pyhä Birma, Ragdoll, 

Bengalit ja Rexit. Sairauden puhkeamiseen liittyy sairastuneen yksilön oman immuunivasteen heikkous tai jokin 

toinen sairaus, joka aiheuttaa coronaviruksen mutaatiomuodon kehittymisen sinänsä vaarattomasta 

coronaviruksesta FIP:ksi.  

 

Koska immuunivasteen kehitykseen kussakin yksilössä vaikuttaa perimä, niin on suositeltu, ettei sellaista 

yhdistelmää uusittaisi, jonka seurauksena on tullut FIP:iin sairastuneita pentuja. Vanhempia voisi kuitenkin käyttää 

edelleen jalostukseen muissa yhdistelmissä. 

 

FIP itsessään aiheuttaa elimistössä vaskuliittimuutoksia (suonitulehdusmuutoksia) ja nämä tulehdusmuutokset 

voivat esiintyä missä kohdassa elimistöä tahansa. Tämä on syy siihen, että FIP:n ilmenemismuodot ovat niin erilaisia 

ja että se on toisinaan hyvin vaikea diagnosoida. Karkeasti FIP voidaan jaotella kuivaan tai märkään muotoon sen 

perusteella, aiheuttaako tulehdus nesteen kertymistä elimistöön (rinta- ja/tai vatsaonteloon) vai ei.  Suurin osa 

diagnooseista varmistetaankin kuoleman jälkeisellä tutkimuksella, jolloin kudosleikkeistä löytyy FIP:lle tyypillinen 

vaskuliittimuutos. Toisinaan kudosleikkeitä otetaan diagnoosin tekemisen yhteydessä jo kissan elinaikana. 

 

Verinäytemuutokset joko tukevat tai osittain jopa kumoavat FIP-diagnoosin, vaikka sairastunut yksilö kliiniseltä 

kuvaltaan muistuttaisikin FIP:iä. Jos taas kyseessä on kissa, jolla ei ole mitään kliinisiä oireita, niin verinäytteiden 

ottamisella emme voi ennustaa sairastuuko kissa FIP:iin vai ei. Vasta-aineet siis kertovat siitä, onko kissa ollut 

tekemisissä coronaviruksen kanssa, eivät siitä sairastaako tai sairastuuko kissa FIP:iin. Ja tiedämme kyllä ilman 

testiäkin, että suurin osa kissoista on ollut tekemisissä coronaviruksen kanssa. 

 

Viime vuonna julkaistu tutkimus kokeellisesti infektoiduista coronavirusvapaista kissoista (51 kissaa) kuitenkin 

osoitti, että coronavirusvasta-aineiden määrä korreloi niiden ulosteissaan erittämän coronaviruksen määrän kanssa, 

mitä ei ole aikaisemmissa tutkimuksissa (vuosina 1997 ja 1999) havaittu. 

 

Maaailmalla on käytössä coronavirusrokote, joka kuitenkaan ei ole osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi FIP-

ongelmaan. Uusin tutkimus pyrkiikin nyt selvittämään, miten saataisiin estettyä coronaviruksen mutatoituminen 

yksilössä ja sitä kautta kehittämään ”täsmäase” FIP:iä vastaan. 

 

Niin kauan kun meillä ei tätä torjuntakeinoa ole, joudumme tyytymään näihin perustoimenpiteisiin, joilla 

coronaviruksen määrää kissalassa pystytään vähentämään: 

• riittävästi hiekkalaatikoita, suositus vähintään 1 laatikko / 2 kissaa 
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• hiekkalaatikon puhdistus vähintään kerran päivässä, koko hiekan vaihto kerran viikossa 

• ruokakupit erillään hiekka-astioista 

• kissojen pienryhmät, max. 4 kissaa/ryhmä 

• enintään 8-10 jalostuskissaa/talous 

• emojen ja pentujen eristys muista kissoista 

• turkin huolto erityisesti pitkä- ja puolipitkäkarvakissoilla 

 

Kasvattajalla on myös mahdollisuus saada nk. coronavirusvapaita pentuja vierottamalla pennut emostaan jo 4-5 

viikon iässä ja pitämällä ne täysin eristettyinä muista kissoista (ja niiden eritteistä) ennen uuteen kotiin siirtämistä. 

Tuolloin pennuilla ei ole coronavirusta kasvattikodista lähtiessään. Ne myös pysyvät coronavirusvapaina, jos ne eivät 

ole missään tekemisissä toisten kissojen tai niiden eritteiden kanssa elämänsä aikana. 

 

Toistaiseksi joudumme siis elämään coronavirusten ja niiden aiheuttaman FIP:in kanssa ja hyväksymään sen 

tosiasian, että osa kissoista sairastuu ja menehtyy tähän ikävään sairauteen. Toivottavasti saamme tulevaisuudessa 

paremmat keinot estää FIP:in aiheuttamat menetykset.  

 

Kirsi Juuti, ELL, Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri 

 

CatVet Kissaklinikka 

Nuijamiestentie 5 

00400 Helsinki 

p.010 423 6888 

www.catvet.fi 
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Hiiri sukkahousuista 
 Mari Karjalainen 

 
Kestosuosikki lelumme pompulat hävisivät aina ja meidän perheeseen tuli myös kissa jolla on tapana syödä asioita. 

Pistimme jäljellä olevat pompulat kaappiin piiloon. Päätin aloittaa tuotekehittelyn ja valmistaa lelun jostain kivasta 

kestävästä kierrätysmateriaalista. Mikä onkaan semmoinen jäte, jota syntyy pitkin vuotta, on helposti saatavissa 

ystäviltäkin ja joka on hyvin kestävää. Koin älynväläyksen. Sukkahousut! Nyt minulla on ilo esitellä teille 

sukkahousuista tehty hiirulainen. 

 

 

 

 

 

1.  Leikkaa rikkinäisten sukkahousujen lahkeista noin 22cm pitkä pala. Varo kissan 

viiksiä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Leikkaa sivu auki. Nosta kissa alas pöydältä. Kuva havainnollistaa miltä 

palasen tulisi nyt näyttää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Turhaannu, koska kissa on taas askartelun tiellä. Tee solmu yhteen 

jämäpalaan ja koita harhauttaa kissa sillä lattialle.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Leikkaa hiirelle häntä. Voit tehdä niin pitkän kuin haluat. Tämän hiiren 

häntä tulee olemaan 6cm pitkä.  
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5. Leikkaa tarvittaessa palanen hiukan kapeammaksi. Palasen tulisi olla 

noin 15cm leveä. Nosta myös halutessasi kissa alas pöydältä. Viistoa 

kumpaakin päätä. Näin saat palasen näyttämään litistyneeltä hiireltä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Solmi tavallisia solmuja hännästä lähtien ja etene kohti hiiren nenää. 

Älä vedä solmuja liian kireälle. Kun teet löysempiä solmuja on hiiri 

pehmeämpi, paksumpi ja herkullisempi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nyt hiiri on valmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Heitä hiiri kissallesi. Huomaat kuinka kissa rakastuu uuteen ihanaan leluunsa ja vauhdin määrä on hurja.  
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Tervetuloa 24.5.2015 Hyvinkäälle  

Cornish rex Breed Bis-näyttelyyn. 

Lisätietoja näyttelystä www.ery-syd.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näyttelyssä mukana myös yhdistyksen myyntipöytä, 

tervetuloa ostoksille. 


