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Kattimäen kissala on rekisteröity 2007 ja toimii Suomen Kissaliiton alaisuudessa. Kissalamme sijaitsee Itä-Uudellamaalla Askolassa noin 50km Helsingistä. Kasvatamme Pyhä birma sekä Devon rex kissarotuja. Birma on helppohoitoinen,
terve ja aktiivinen rotu. Karavaanarit, mökkeilijät ja purjehtijat suosivat rotua.(birma.fi). Devon on puolestaan uskollinen oikea käsi, seuraa kaipaava ystävä, joka on aina menossa. Kulkee helposti mukana pienen kokonsa vuoksi.( devonrex.fi ).
Meillä on kissalassa vuokrattavana kaksi erillistä tilaa ulkohäkkeineen. Tila vuokrataan yhden perheen kissoille kerrallaan viikkovuokrahinnalla. Tämä idea myötäilee omaa ideologiaamme siitä, että toivoisimme kaikilla kissoilla olevan
lajikaveri kotona ilman että se nostaisi kovasti hoitokustannuksia. Levänneet omistajat jaksavat paremmin palvella nelijalkaisia ystäviään. Laatuaika maalla omaisten lomaillessa
toisaalla on vaihtelua myös kissoille. Unet kesästä ja kärpäsistä talvella saavat jalat käymään tai vastaavasti kesällä voi

haaveilla lumihiukkasten kosketuksesta nenänpäähän.
Kissojenkasvatus on meille koko perheen rakas harrastus ja kovin monimuotoinen. Kasvatuksen myötä
olemme saaneet tutustua moniin ihaniin ihmisiin ja
perheisiin sekä seurata kasvattiemme elämää läheltä ja kaukaa. Toiset kasvatit palaavat kissalaan lomahoitomme asukkaiksi ja toiset ovat esimerkiksi sijoituskissojamme tai siitosuroksiamme. Rotukissaharrastuksen pitää mielestämme olla kaikkien ulottuvilla ja tästä syystä kissalamme toimintaan kuuluu sijoituskissatoimintaa. Sijoituskissamme synnyttävät
pääosin kissalassamme ja heidän perheensä käyvät usein katsomassa perheenjäsentään pentukoppa-aikana, joten ystävyyttä ja välittämistä jaetaan
ja koetaan myös kaksijalkaisten kesken. Parhaillaan meillä on sijoituskissa Vanilla, jonka perheeseen Sini kuuluu ja tässä hänen kokemuksensa sijoituskissatoiminnasta:

SIJOITUSKISSATOIMINTA
MIKÄ ON SIJOITUSKISSA?

MITEN SIJOITUS KÄYTÄNNÖSSÄ TOIMII?

MIKSI RYHTYÄ SIJOITUSKODIKSI?

Sijoituskissa on kasvattajan omistama jalostuskissa, joka
asuu muualla kuin kasvattajan luona. Kasvattajaa kutsutaan sijoitusasioissa kissan omistajaksi tai luovuttajaksi,
kun taas henkilö, jonka luona kissa asuu, on kissan haltija tai vastaanottaja. Sijoituskissa voi olla naaras tai uros.

Sijoitussopimuksia on hyvin monenlaisia. Sopimus on aina
luovuttajan ja haltijan välinen asia, ja sitä voidaan muokata
molempia osapuolia tyydyttäväksi. Sopimus on aina syytä
tehdä kirjallisena ja siihen kannattaa lisätä lauseke, ettei kasvattaja tai haltija voi jälkikäteen yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja. Sopimukseen kirjataan myös yleensä siirtokielto, eli sopimus on vain ja ainoastaan sen laatijoiden välinen. Sopimusta ei siis voi siirtää kolmannelle osapuolelle,
kuten kasvattajan tai haltijan ystävälle.
Kissan luovuttaja eli kasvattaja vastaa kissan kasvatuskäyttöön liittyvistä kuluista, kuten esimerkiksi jalostukseen vaadittavista testeistä tai synnytysongelmien aiheuttamista kuluista.
Sijoitusnaaras synnyttää joko omassa kodissaan tai kasvattajan luona. Kissa ei ole laumaeläin ja tottuu usein hitaasti vieraisiin kissoihin, jolloin sille on stressittömämpää hoitaa pennut tutussa ympäristössä. Monet kasvattajat sijoittavat naaraskissan vain sellaiseen kotiin, jolla on tarvittavat
resurssit pentujen hoitoon. Kasvattaja saattaa haluta kissan
synnyttämään valvonnassaan, jolloin kissa viettää 3- 4 kuukautta kasvattajan luona. Yleensä naaras sijoitetaan 1-2 pentueen ajaksi tai kunnes kissa tulee tiettyyn ikään. Luovuttaja korvaa yleensä tiineen ja imettävän naaraan lisäravinnon
tarpeesta koituvat kustannukset sekä pentujen ruokinnasta ja
hoidosta aiheutuvat kulut.

Sijoituskissa on hyvä tapa tutustua rotukissatoimintaan sekä kissojen jalostuskäyttöön. Kasvattaja huolehtii kasvatukseen liittyvistä käytännön asioista, kuten tarvittavista
papereista, sopivan naaraan / uroksen etsinnästä ja uusien
kotien löytämisestä syntyville pennuille. Sijoitusnaaraan
kodin vastuulle jää yleensä pentujen päivittäisestä ruokinnasta ja hoidosta vastaaminen kasvattajan toimiessa tukena ja apuna neuvoineen.

MIKSI KISSOJA SIJOITETAAN?
Kissan sijoittaminen mahdollistaa kasvattajalle kissan
käyttämisen jalostukseen ilman, että hän pitää kissan itse
hallinnassaan ja asunnossaan. Sijoitustoiminta mahdollistaa kasvatuksen jatkamisen silloinkin, kun kasvattaja ei ota
kyseistä kissaa omaan kotiinsa. Sijoituskissan haltijan tulee
ymmärtää, että kasvattaja on valinnut jalostukseen todennäköisesti parhaimman kissansa ja pyrkiä näin ollen olemaan kasvattajan luottamuksen arvoinen. Sijoituskodin on
huolehdittava parhaalla mahdollisella tavalla sijoituskissasta, sillä sen hyvinvointi on sijoituskodin käsissä. Sijoitukseen kuuluu olennaisesti hyvä yhteistyö ja informaation
kulku osapuolten kesken. Esimerkiksi sijoituskissan haltijan tulee hyvissä ajoin ilmoittaa omistajalle, jos hänen talouteensa on tulossa muita kissoja tai eläimiä. Tällöin voidaan jo etukäteen suunnitella, miten jalostuskissaan mahdollisesti kohdistuva infektiopaine saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä.
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KUKA VOI TOIMIA SIJOITUSKOTINA?
Sijoituskotina voi toimia kuka tahansa, joka on valmis sitoutumaan sijoitukseen. Ollakseen hyvä sijoituskoti, ei tarvitse välttämättä olla kiinnostunut esimerkiksi näyttelytoiminnasta tai olla itse halukas kasvattamaan tulevaisuudessa. Sijoitus voi kuitenkin olla hyvä portti tiellä kasvattajaksi, kun kokeneemman kasvattajan avustuksella voi turvallisesti kokeilla, tunteeko toiminnan omakseen. Usein
kasvattaja toivoo käytännön syistä sijoituskodin sijaitsevan mahdollisimman lähellä omaa asuinpaikkaansa. Hyvät välit ja toimiva yhteistyö kasvattajan kanssa ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Terveisin Kattimäen kissalan väki

