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Maine Coon -kissan alkuperästä 
on monenlaisia tarinoita 

Teksti on Suomen Maine Coon -kissat ry:n Kasvatuksen tavoi-
teohjelmasta.  
Viikinkikissan on piirtänyt Emilia Leino. 

Rotu on löydetty Mainen osavaltiosta ja siksi nimessä on Mai-

ne, joka viittaa rodun synnyinseudulle, Yhdysvaltojen koilli-

simpaan osavaltioon. Ensimmäiset Maine Coon -kissat olivat 

ruskeatiikereitä, joiden tuuhea raidallinen häntä muistutti 

paljon pesukarhun häntää. Kuten pesukarhu, Maine Coon ei 

myöskään arastele vettä ja kun päälle lisätään kissalle tyypilli-

nen taipumus nousta takajaloilleen ympäristöä tarkkailles-

saan, on aikoinaan syntynyt uskomus, että Maine Coon olisi 

pesukarhun ja kissan risteymä. Tämä on geneettisesti mahdo-

tonta. Tarina on kuitenkin varsin yleisesti tunnettu ja se on 

osa rodun historiaa, sillä tästä legendasta uskotaan olevan 

lähtöisin rodun nimen loppuosa ”Coon” (raccoon = pesukar-

hu). Toinen risteymään perustuva olettamus on, että Maine 

Coon olisi ilveksen ja kissan risteymä, koska Maine Coon 

muistuttaa ilvestä tupsukorvineen. Kissan ja ilveksen ris-

teymät ovat harvinaisia, mutta eivät täysin mahdottomia. 

Erään teorian mukaan Maine Coon on vuonna 1000 viikinkien 

laivassa Uuteen Englantiin matkustaneen norjalaisen metsä-

kissan jälkeläinen. Mantereella ei tiettävästi ole ollut tuolloin 

alkuunkaan kissoja, ei kotikissoja eikä villikissoja, kuten Eu-

roopassa. Vaikuttaa siltä, että ennen eurooppalaisten asettu-

mista alueelle ainoat kissaeläimet, joita siellä alkuperäisenä 

olisi ollut olivat puuma ja ilves, joista ei ollut kotieläimeksi. 

Vaikka viikinki Leif Erikssonin miehistöllä on tuolloin ollut mu-

kanaan kissoja, niitä luultavasti olisi ollut liian vähän luomaan 

Maine Coonin alkupopulaatiota mantereelle, jossa ei alkujaan 

ollut kesykissoja lainkaan.  

Eräs tarina kertoo, että Maine Coon on lähtöisin kuudesta ku-

ningatar Marie Antoinette'n pitkäkarvaisesta lemmikkikissasta. 

Tarinan mukaan, kun Marie Antoinette oli aikonut paeta Rans-

kasta merimieskapteenin Cloughin avulla, hän lähetti kissat 

Ranskan vallankumouksen aikana Wiscassetiin, Maineen. Tari-

nan mukaan kissat olisivat turvallisesti päässeet Uuteen Eng-

lantiin, jossa alkoivat lisääntyä. Jälleen on tietenkin vaikea 

uskoa, että muutama pitkäkarvakissa olisi sadassa vuodessa 

voinut vaikuttaa paikalliseen kissapopulaatioon niin voimak-

kaasti, että siitä olisi kehittynyt vuonna 1793 Mainen kissa. 
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Sitten on vielä tarina kapteeni Coonista, joka matkusteli Uu-

den Englannin osavaltioissa kauppalaivan kapteenina 1800 

luvun alkupuolella. Tarinan mukaan kapteenin pitkäkarvaiset 

kissat seurasivat häntä kaikkialle. Kun kapteeni lähti alukses-

ta, samalla maihinnousulla hänen kissansa parittelivat sata-

makissojen kanssa, sinä aikana, kun hän kävi kauppaa paikal-

listen kanssa. Kun yhdeksän viikkoa kapteenin vierailun jäl-

keen paikalliseen kissapopulaatioon alkoi ilmestyä pitkäkar-

vaisia pentuja, oli tuumattu ”jälleen yksi Coon-kissa!” 

 

Todennäköisimmän syntyteorian mukaan, kun asutus levisi 

Uuteen Englantiin, kulkeutui laivojen mukana uudelle man-

tereelle myös kissoja. Kapteeni Coonin lailla monilla aluksilla 

on varmasti mukana ollut myös kissoja. Nykyinen Maine 

Coon olisi siten kaikkien näiden englantilaisten, viikinkien ym. 

merimiesten laivakissojen jälkeläisistä syntynyt risteymä. 

Rotu kehittyi mantereelle, jossa ei alkujaan tiedetä olleen 

kesykissoja eikä villikissalajeja.  

 

Mainen osavaltiossa talvet ovat ankaria ja kylmiä. Kova ilmas-

to todennäköisesti muovasi Maine Coonista vahvan ja sään-

kestävän kissan. Maine Coon on syntynyt luonnonvalinnan 

tuloksena ja vain vahvimmat ja suurimmat kissat, jotka olivat 

sopeutuneet noihin ilmasto-olosuhteisiin, pystyivät selviyty-

mään ja lisääntymään. Silloisissa olosuhteissa, ihmisen miel-

lyttämisen taito, älykkyys ja kyky hankkia oma elanto saalista-

malla tehokkaasti haittaeläimiä, ovat todennäköisesti olleet 

avainasemassa, vapaana eläneen kissapopulaation kannalta.  

 

Kerrotaan, että jo 1850-1860-luvulla maanviljelijät kertoivat 

tarinoita ja kehuskelivat Mainen kissansa voimista ja älykkyy-

destä. Ko. vuosikymmenien aikana nämä samat viljelijät 

aloittivat maatalousmessuilla oman kissanäyttelynsä Skowhe-

gan Fair, joissa Maine Coonit eri puolilta aluetta kilpailivat 

tittelistä "Maine State Champion Cat".   

 

Mustavalkoisen Maine Coon kissan osaomistaja E.R. Pierce 

on dokumentoinut kotikissan historiaa Yhdysvalloissa ja siten 

myös Maine Coonin historiaa. Hänen mukaansa Mainen kis-

soja, kuten niitä silloin kutsuttiin, esiintyi jo vuonna 1870 

näyttelyissä Chicagon länsipuolella. Luonto oli siis muovannut 

komean kissan, jonka myös ihmiset olivat huomanneet. Mai-

ne Coon olikin suosittu kissa Bostonin ja New Yorkin alkuaiko-

jen kissanäyttelyissä. Varhaisimmista näyttelyistä tunnetuin 

ja suurin pidettiin New Yorkin Madison Square Gardenissa 

toukokuussa 1895. Näyttelyn voitti ruskea tabby-naaras Mai-

ne Coon nimeltä Cosey, jonka omisti rouva E. N. Barker.  

 

1900-luvun alussa Yhdysvaltoihin vietiin persialaisia ja siami-

laisia, jolloin alueen oma rotu Maine Coon unohdettiin lähes 

tyystin seuraaviksi 50 vuodeksi. Vähitellen Maine Coonit hävi-

sivät näyttelyistä ja niitä pidettiin maalaiskissoina, jotka eivät 

sopineet “kissa-aatelin” joukkoon. 1960-luvun lopulla maail-

man kissajärjestöt hyväksyivät rodun. Eurooppaan ensimmäi-

set Maine Coonit tulivat 70-luvun puolivälissä. Maine Coon 

on 10.4.1985 julistettu Mainen osavaltion kansalliskissaksi. 

Suomeen ensimmäiset Maine Coonit saapuivat vuonna 1989.  

 

Suomeen ensimmäiset Maine Coon kissat toi Anja Lintuneva 

Tanskasta vuonna 1989. Hän oli myös ensimmäisen suomalai-

sen Maine Coon -pentueen kasvattaja. Huvikummun kissa-

laan tulivat ensimmäisinä naaras Blue-Bell af Bamsebo ja uros 

Guldfakse’s Tequila Sunrise. Hieman myöhemmin Huvikum-

mun kissalan kasvatuskäyttöön saapuivat mm. Kylie Child of 

Maine ja Löve Hulen’s Tiffany. Alun vuosina 1989-1991 rekis-

teröitiin Suomen Kissaliittoon 44 Maine Coonia. Näistä oli 11 

tuonteja ja 33 Anja Lintunevan kasvattamaa pentua. 

 

Rotu alkoi saavuttaa nopeasti suosiota, ja vuonna 1992 rekis-

teröitiin Maine Cooneja jo 81, joista tuonteja yhdeksän ja 

kasvattajiakin oli jo seitsemän. Tuontikissojen määrä on läh-

tenyt nousuun vuonna 2003, jolloin niitä rekisteröitiin Kissa-

liittoon 20.   

 

Vuodesta 2004 eteenpäin on Maine Cooneja rekisteröity yli 

200 kissan vuosivauhtia. Tuontikissojen määrä kasvoi tasai-

sesti. Vuosi 2010 oli runsaiden tuontien vuosi, silloin Suo-

meen tuotiin 47 Maine Coonia. Tästä on jatkettu 20-30 kissan 

tuonnin vuosivauhtia, kunnes taas vuonna 2019 tuotiin 43 

kissaa. Kokonaisrekisteröintimäärien suhteen vuodet 2012 ja 

2019 ovat olleet ennätysvuosia (Kaavio 1).  

 

Rodun suosio on kasvanut ja Maine Coon olikin Suomen Kis-

saliiton rekisteröinneissä vuonna 2019 eniten rekisteröity 

rotukissa. Tuolloin rekisteröitiin Suomen Kissaliittoon 595 

Maine Coonia. Useimmiten Maine Coon on ollut sijalla kaksi, 

Ragdollin ollessa suosituin. Sukupuolijakauma rekisteröin-

neissä menee lähes tasan, naaraita on rekisteröity hieman 

vähemmän. Kissaliiton alaisuudessa Maine Coon rotua kas-

vattavia kissaloita on ollut otanta-aikavälillä 1989-2020 yh-

teensä 237. Vuonna 2020 Suomen Maine Coon -kissat ry:n 

jäsenenä oli 70 kasvattajaa.  
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Kaavio 1: Maine Coon kissojen rekisteröinnit Suomen Kissaliittoon (FIFe) 

Suomen Maine Coon -kissat ry ja sen historia

  

Suomen Maine Coon -kissat ry on ainoa aktiivisesti toiminut 

Maine Coon -rotuyhdistys. Se sai alkunsa Pälkäneellä 

17.8.1991. Silloin nimeksi ehdotettiin SF-MAINE COON r.y., 

allekirjoittajina Anja Lintuneva, Leena Raitio-Munne ja Marja-

Riitta Tapaninen. Huhtikuussa vuonna 1992 yhdistys järjesti 

jo ensimmäisen esittelynäyttelyn Pälkäneellä ja jäsenlehti 

alkoi ilmestyä kaksi kertaa vuodessa. Yhdistys jakoi valmistu-

neille ja paneelikissoille pokaaleja. Ensimmäinen ulkomaan-

tuonti, Guldsfakse’s Tequila Sunrice, valmistui Eurooppa 

Championiksi 6.9.1993. Yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekiste-

riin ja nimi vaihtui Suomen Maine Coon -kissat ry:ksi. 

  

Ensimmäisen kymmenen vuoden aikana yhdistys oli runsaasti 

esillä erilaisilla messuilla. Rodun suosio oli valtaisa ja moni 

uusi harrastaja löysi rodun tätä kautta.  Vuonna 1999 tuli 10 

vuotta ensimmäisen Maine Coonin saapumisesta Huvikum-

mun kissalaan Suomeen. Sen kunniaksi järjestettiin Maine 

Coonien erikoisnäyttely Mikkelissä 27.3.1999, yhteistyössä Itä

-Suomen Rotukissayhdistyksen – ISROK:n – kanssa. Tässä 

näyttelyssä rodun Suomeen tuoneesta Anja Lintunevasta 

tehtiin yhdistyksen kunniajäsen.  

 

Yhdistys on pyrkinyt järjestämään vuosittain tapahtumia ja 

terveysaiheisia luentoja jäsenilleen. Yhdistyksellä on taka-

naan vuosia, jolloin talkoolaisia ja innokkaita hallituksen jäse-

niä olisi ollut reilusti tarjolla ja vuosia, jolloin tekijöitä ei juuri 

ole löytynyt. Vuonna 2004 yhdistyksellä oli jäseniä noin 270 

ja yhdistyksen piirissä olevia kasvattajia 43. Vuonna 2020 

Jäseniä oli 299 ja kasvattajajäseniä 71. Suomessa ei Suomen 

Kissaliiton kanssa yhteistyössä toimi muita aktiivisia Maine 

Coon -rotua harrastavia yhdistyksiä. Yhdistyksen alaisuudessa 

on useita vuosia toiminut terveystyöryhmä ja vuoden 2020 

alusta kasvatuksen tavoiteohjelman työryhmä.   

 

Suomen Maine Coon -kissat ry:n tarkoituksena on kannustaa 

ja tukea terveen Maine Coon -kissarodun kehittymistä alku-

peräisen standardin hengessä. Samalla se haluaa edistää Mai-

ne Coon -kissojen kasvatusta, tunnetuksi tekemistä sekä toi-

mia rodusta kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Tarkoituksen to-

teuttamiseksi yhdistys pyrkii harjoittamaan tiedotus ja neu-

vontatoimintaa, ylläpitää rotuesittelypöytää kissanäyttelyissä, 

järjestää esittelynäyttelyjä ja ylläpitää yhteyksiä ulkomaalai-

siin kissaharrastajiin. Yhdistys voi myös tarjota jäsenistölleen 

vapaaehtoisia erillispalveluja harrastus- ja kasvatustoiminnan 

tueksi. 

 

 

 

 

 

Kuvassa Suomen ensimmäinen Eurooppa Champion 
Maine Coon Guldfakse’s Tequila Sunrise. 
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Standardin esittelyä vuonna 1996 



8 

 

Olin tutustumassa toiseen rotuun erään kasvattajan luona vuonna 2001, kun katseeni liimautui kirjahyllyssä makoilevaan Mai-

ne Cooniin. Mikä kissa! Sen kauniit piirteet ja katse lumosivat minut. Päätös oli tehty ja tiesin, mitä olin etsinyt. Lopullisesti 

minut hurmasi tyttöpentu, joka syntyi Danahill’s-kissalaan Imatralle. Teimme pitkän reissun Turusta ja saimme tuoda kotiimme 

suloisen, tassun käden päälle nukkumaan mennessä laittavan pikku-Saagan, Danahill’s Ding-a-Lingin.  

 

Saagan kaveriksi haimme pian Bluestream’s-kissalasta Kuopiosta somalityttö Vegan. Sekä Saaga että Vega ovat molemmat 

täyttäneet jo 20 vuotta, ovat onnellisia ja ihania ja nauttivat elämästään. Perheeseemme kuuluvat itseni ja kissojen lisäksi 

tyttäreni Kaisla (15) ja Maria (25).   

 

Saaga on suvereeni heitto- ja noutopeleissä ja on tosi hyvä läimimään paperitolloja tassumailallaan. Pienet esineet putoilevat 

kivasti viipyillen pöydän reunalta.  

 

Kulahtanein vanha pahvilaatikko on Saagalle rakas nukkumapaikka päivisin ja laatikot ovat muutenkin vastustamattomia. Yöt 

me nukumme samassa sängyssä ja joskus mietinkin, että on tässä tuuheat ”kainalokarvat”, kun molemmissa kehrää kissa. :) 

Saagan kanssa meillä on ainainen kisa tyynystä, sillä usein se valtaa oman tyynyni yön aikana, vaikka on sillä omakin.  

 

Korvien hieronta on Saagan rakastama jokapäiväinen rutiini ja kiireetön läheisyys on molemmille kissoille tärkeää. Molemmat 

ovat luonteeltaan lempeitä ja tarvitsevat ja antavat paljon läheisyyttä ja huomiota.   

Ikinuori Saaga 
Jutussa tutustumme Saagaan, joka on vuonna 2021 melkein 

yhtä iäkäs kuin yhdistyskin - jo yli 20-vuotias! 

 

TEKSTI & KUVAT: Anne Hemmi 

Saaga 8-vuotiaana vuonna 2009 
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Saaga on tätä kirjoittaessani 20 vuoden ja 4 kuukauden ikäi-

nen. Molemmat kissat ovat saaneet olla terveenä, eikä kum-

mallakaan ole lääkityksiä. Ne tykkäävät kovasti ulkoilusta ja 

pääsevätkin kanssani ulos lähes päivittäin suojaiselle ja rauhal-

liselle piha-alueellemme haukkaamaan heinää ja makoile-

maan auringossa. Ne poikkeavat usein kukkapenkissäni kasva-

van aitokissanmintun luona kiehnäämässä. Kissat ovat oppi-

neet positiivisen ehdollistamisen kautta siihen, että kuljemme 

aina yhdessä eikä niiden ohjaamiseen tarvita katsetta tai lep-

poisaa jutustelua kummempaa komentoa.  

 

Kaksikymppisten katseet ovat yhä kirkkaat ja ruokahalu hyvä. 

Ikääntyminen on tuonut tullessaan yleisiä vanhuuden vaivoja 

ja elämänrytmin rauhoittumista. Saaga kyllä hyppää vielä itse 

sängylle ja sohvalle, mutta keittiön tasolle se ei enää pääse. 

Ikinuorelta Vegalta sekin hyppy sujuu yhä vaivatta. Liekö yksi 

pitkän iän salaisuus, että vanhassa puutalossamme on kolme 

kerrosta, ja niitä päivittäin kulkiessaan kissatkin ovat tulleet 

tehneeksi säännöllistä ”porrastreeniä”.   

 

Monipuolinen ja vaihteleva ruokavalio on ollut meille tärkeää. 

Kissat ovat syöneet pitkän elämänsä aikana hurjat määrät 

possun- ja broilerinsydämiä, muikkua, silakkaa ja haukea, lo-

hennahkaa, piimää ynnä muuta. tasapainoisessa suhteessa, ja 

myös teollista kuiva- ja märkäruokaa on aina kulunut näiden 

ohessa. Kauppahallista haetaan välillä erityisherkuksi naudan 

maksaa ja ”myyränkokoinen”, eli pieni kimpale, riiputtama-

tonta naudanpaistia.   

 

Olemme joka päivä kiitollisia rakkaista killeistämme. Olipa 

kissan elämä pitkä tai lyhyt, molemminpuolisen rakkauden, 

hellän kosketuksen ja läsnäolemisen kautta ne kasvavat 

erottamattomaksi osaksi meitä itseämme ja jäävät asumaan 

sydämiimme.   

Saaga (11 vuotta) ja kylmä lokakuu vuonna 2012 

Saaga (14 vuotta) ja syksyinen maastopuku 2015 
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Saaga (11 vuotta) ulkoilemassa  lokakuussa 2012 

Saaga 15-vuotiaana vuonna 2016 
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Standardin esittelyä vuonna 1996 
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Seuraavan artikkelin on koostanut ja taittanut Elise Rämö 

omista lehtileikkeistään ja kokoelmistaan. Elise teki ja 

taittoi yhdistyksen jäsenlehteä lähes kymmenen vuotta! 

KUVAT: Elise Rämö & Kristian Seppälä  

Toisen sivun kuva Anja Lintunevasta on peräisin vuonna 1995 

julkaistusta maakuntalehdestä. 
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Sivu ensimmäisestä yhdistyksen lehdestä vuodelta 1992 
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Tuomarien muistoja  

Maine Cooneista 

Suomen Maine Coon -kissat ry lähetti  Maine Coon -aiheisen 

kyselyn kaikille suomalaisille II-kategoriaa arvosteleville tuo-

mareille ja vastauksensa antoivat Veikko Saarela, Kai Ruonala, 

Bjarne Wikström, Kristiina Rautio sekä Riikka Turpeinen. 

Kuka olet ja milloin olet aloittanut tuomaroinnin?  

 

Kai Ruonala: Olen Kai Ruonala, itsellenikin yllätyksenä vir-

kaiällisesti vanhin AR-tuomari. Eikä siitä ole kuin vajaat 40 

vuotta, kun ostin ensimmäisen rotukissani. LK-

tuomaritutkintoni tein 1992. Ensimmäinen tuomarioppilas-

kertani oli Unkarissa Persialaiskissoilla, silloin Exoticit arvos-

teltiin III-kategoriassa. Toki arvostelin ennen valmistumistani 

epävirallisissa näyttelyissä ja esittelynäyttelyissä Suomessa ja 

ulkomaillakin. 

 

Bjarne Wikström: Olen Bjarne Wikström, Tammisaaresta. 

Valmistuin vuonna 1995 tuomariksi kategoriassa II. 

 

Kristiina Rautio: Olen Kristiina Rautio ja tehnyt ensimmäisen 

tutkintoni vuonna 1996 silloisessa kategoriassa IV, kategori-

an I tein 2000 ja kategorian II 2002. 

 

Riikka Turpeinen: Olen Riikka Turpeinen ja tuomarina vielä 

kovin tuore, valmistuin ensimmäiseen kategoriaani (kat 2) 

huhtikuussa 2019 ja toiseen (kat 1) saman vuoden joulu-

kuussa. Tuomarointi lähti kuitenkin mukavasti vauhtiin aika-

lailla heti valmistumisen jälkeen ja meillä Suomessa se on 

saanut koronasta huolimatta jatkua aika tasaisena.   

 

Veikko Saarela: Olen Veikko Saarela, tuomariuraa on takana 

27 vuotta. Tein tuomaritutkinnon 2. kategoriaan vuonna 

2002. 

 

Kertoisitko ensimmäisestä kohtaamisestasi Mai-

ne Coon- kissan kanssa?  

 

Riikka: Meillä oli ollut kotona mieheni kanssa kaksi kotikis-

saa, joista toinen sairastui ja kuoli yllättäen nuorena. Olin 

haaveillut rotukissasta ja ryhdyin perehtymään eri rotuihin 

oikein kunnolla. Soittelin muutamille kasvattajille ja pian 

olikin sovittuna treffit yhden kasvattajan luo. Tässä voisi ku-

riositeettina kertoa, että esittelin itseni ja perheemme ni-

menomaan lemmikki-Coonin ostajaehdokkaana ja oikein 

korostin, että näyttelytouhut eivät kiinnosta minua vähää-

kään. :D  

Veikko: Ensimmäisen Maine Coonin näin Suomessa Tampe-

reella kun persialais-ihminen Anja Lintuneva oli ostanut sel-

laisen Suomeen. Kissa oli Suomen ensimmäinen. En ollut 

tuolloin vielä silloisen kategorian II tuomari, johon rotu kuu-

lui.  

 

Vierailin myös uraauurtavan kasvattajan Dorte-Marie Kapp-

lersin kotona Kööpenhaminan keskustan alueella. Hänellä oli 

tuolloin pentuja. Ne olivat vastasyntyneitä, mutta kovin jätti-

läisiä, se jäi mieleen.  

 

Kristiina: Ensimmäinen kohtaamiseni Maine Coonin kanssa 

oli vuonna 1989 näyttelyssä ja kyseessä oli nimenomaan 

Suomen ensimmäinen Cooni Guldfakse's Tequila Sunrise eli 

Peukku. Peukku oli ensimmäistä kertaa Suomen näyttelyssä 

ja tietysti sitä kaikki kävivät ihmettelemässä. Muistaakseni 

arvostelutulos oli H ja siitähän tuli suurta draamaa ja muiste-

len Anjan ko. arvostelusetelin itkien repineen. 

 

Bjarne: Näin ensimmäisen Maine Coonin Tanskassa, en ollut 

tuomari vielä silloin. Totesin, että valtavan iso kissa! 

 

Kai: Taisipa olla Anjan Peukku aivan pienenä,  juuri Suomeen 

saapuneena. Toki tiesin sen hankinnasta ennakkoon.  

 

Tapasitko Anja Lintunevaa? Kertoisitko hänestä 

jotakin?  

 

Kristiina: Anjan tapasin monta kertaa ja muistan ainakin 

kerran Pälkäneellä jossain kesäjuhlissa käyneeni, vaikka en 

Coonia omistanutkaan. Hauskoja muistoja myös joltain Ve-

näjän reissulta, kun on Anjan ja kumppaneiden kanssa vie-

tetty iltaa. Anjan seurassa ei koskaan tullut aika pitkäksi ja 

naurua riitti. Anja oli SUURI persoona ja temperamenttia 

riitti. 

 

Kai: Kyllä ja kyllä, kävin mökillä ja kotona. Tosi hauska ihmi-

nen, aina oli juttua ja pikkujäynää mielessä. Anja oli mukana 

useilla järjestämilläni näyttelymatkoilla ja minäkin yhdistyk-

sen juhlissa. Pälkäneen porakaivon jäädytetty vesi oli oivallis-

ta, kuuluisaa janojuomaa. ;D  
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Riikka: En ole tavannut, mutta juttuja toki kuullut.   

 

Veikko: Tapasin yhteisen rotutaustani vuoksi kyllä – kilpailim-

me samoissa näyttelyissä, ja vierailin myös hänen kotonaan 

Pälkäneellä, jossa näin hänen alkanutta Maine Coon -

kasvatustaan.   

 

Bjarne: Tapasin. Ihminen, jolla aina oli kuuma! 

 

Mieleenpainuvimmat muistot tuomariuran alusta, 

jotka liittyvät Maine Cooniin?  

 

Veikko: Kissat olivat kovin erilaisia, kaikkea mahdollista näkyi. 

Kissat olivat usein myös tosi likaisia. Moni ajatteli tuolloin, 

että luonnonrotu, farmikissa, voi olla luonnontilassa. Onneksi 

asiat ovat muuttuneet.   

 

Riikka: Arvostelin ensimmäistä kertaa tuomarina Oslossa ja 

päivä alkoi mustilla Maine Cooneilla. Se jäi kyllä varmaan iäksi 

mieleen - mustat ovat minulle se juttu, rotu kuin rotu. Oma 

ensimmäinen Coonini oli musta Peikko. <3   

 

Kristiina: Oikeastaan niitä eniten mieleenpainuvia muistoja 

Cooneista on lähinnä enemmän assistenttiajoilta. Aloittaessa-

ni kategorian II tuomarointia tilannehan esim. Puolassa oli se, 

että kategoria II oli käytännössä muutama siperiankissa ja 

hirveä määrä Cooneja.  

 

Ehkä mieleenpainuvin muisto ikävällä tavalla oli Maastrichtin 

WW 2006. Olin ensimmäistä kertaa arvostelemassa WW:ssä 

ja minulla oli muistaakseni ryhmän V Cooneista nuoret ja 

pennut. Ko. väriryhmää oli niin paljon, että aikuiset olivat 

toisella tuomarilla. Huomasin nuoria arvostellessani, että 

kaunein urokseni oli väärässä luokassa. Koska oli kyseessä 

kaksipäiväinen näyttely ja se täytti sunnuntaina 10 kk, sen 

olisi kuulunut olla luokassa 9. Se tuomari, jolla oli aikuiset, oli 

jo tehnyt kaikki valintansa. Harmitti kovasti kauniin nuoren 

puolesta. 

 

Kai: Minusta oli hienoa seurata rodun kasvua ja yhdistyksen 

kehitystä. Toisaalta "Kristallikruunun" hakeminen Prahasta 

Mostin näyttelyn jälkeen sekä kaupanteon avustaminen suo-

mi-saksa tulkkina oli mielenkiintoista. Paluumatkalla oli vielä 

hätälasku Varsovaan ja kahden kissanpennun (MCO&BUR) 

käveleminen ruokapöydillämme lautasilta toisille valiten par-

haat makupalat.   

 

Bjarne: Kun kyseessä oli iso kissa, ajattelin että sillä oli hyvä 

luonne, ettei rupea rähjäämään pöydällä. 

Mitä muistat Peukusta, Suomen ensimmäisestä 

Maine Coonista?  

Bjarne: Valtavan ISO KISSA!  

 

Veikko: Kissa sai ensimmäisessä kolmessa näyttelyssään risti-

riitaisia tuloksia, ekassa taisi tulla OH1, tyypin vuoksi, toisessa 

tuli BIS-nuori ja kolmannessa diskaus luonteen vuoksi. Kissa 

kävi kuumana näyttelyissä. Käydessäni Pälkäneellä Peukun 

omassa pikkuhuoneessa, hän nousi ylös ja alkoi ulvomaan 

taisteluhuutoa. Omistaja kunnioitti häntä ja minä pelkäsin – 

poistuimme kaikki huoneesta vähin äänin, koska emme olleet 

tervetulleita.  

 

Riikka: Minulla ei valitettavasti ole ollut ilo kohdata livenä 

Suomen ensimmäistä Coonia.   

 

Kai: Suuri ja lihaksikas kissa silloin. Korvat varsin alhaalla ny-

kymakuun. 

 

Kristiina: Peukusta on paljon muistoja... Wanhan Sataman 

näyttelyssä kerran Peukku ei ollut taas parhaalla mahdollisel-

la tuulella. Assistentti ei saanut sitä pois paneelihäkistä. En 

muista, olinko pääasistennti vai miksi menin yrittämään ja 

pakkohan se oli sieltä ulos ottaa, kun Anja istui lattialla ja 

itkeä vollotti ja kirosi Peukkua. En muista, mikä oli lopputulos. 

Muistan vain sen, että Peukku kävi paneelin kaikki kuusi tuo-

maria läpi ja Anjakin rauhoittui.  

 

Kuinka standardiin tuli muutos keskikokoisesta 

suureen?  

 

Veikko: Tämä ehdotus on alun perin minun ideani. Valmis-

tauduin kategoria II tutkintoon ja ihmettelin miksi Ragdoll ja 

norjalainen metsäkissa ovat suuria rotuja – mutta oikeasti 

suurin Maine Coon on vain medium to large. Ehdotin tähän 

sääntömuutosta ja se meni läpi PIROKin, Kissaliiton ja FIFen 

kokoukset ja astui voimaan 90-luvulla.  
 

Bjarne: En ihan muista mikä oli varsinainen syy, mutta kai 

todettiin että Maine Coon on suuri kissarotu?  

 

Kristiina: Muistaakseni se standardin koon muutos tuli ihan 

siksi, että kun verrattiin eri rotujen standardeja ja pohdittiin 

mitä sanottiin koosta ja sitten verrattiin käytännössä kissojen 

kokoa. 

 

Kai: En muista ehdotuksen yksityiskohtien taustoja, mutta 
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FIFe GA sen lopulta päätti .  

 

Riikka: Tämän muutoksen tuloa olin seuraamassa vain sivus-

ta. En tiedä taustoja ja motiiveja - ehkäpä tavoiteltiin samoja 

linjanvetoja koon suhteen kuin norjalaisella metsäkissalla ja 

tuolloin vielä samassa kategoriassa olleen Ragdollin kanssa, ja 

se on minusta ihan loogista.   

 

Mitkä ovat mielestäsi parhaat ja huonoimmat 

Maine Coonin ulkonäön trendit?  

 

Kai: Paljon hyvää on tapahtunut, geenipohja on kasvanut, 

kissat ovat kauniimpia.  Huonoimpia on pään liiallinen 

venyttäminen: pää on kapeampi ja "laatikoiden" erottuminen 

toisistaan vaikeutuu. Siksi myös korvat usein tulevat liian lä-

helle toisiaan. 

 

Toinen ongelma ovat liian syvälle jäävät silmät. Ne jopa 

näyttävät pienemmiltä kuin oikeasti ovat.  

 

Kolmas ei ehkä nyt ole trendi/tavoite, mutta ainakin vika ovat 

pään luiset harjanteet, joita toki muillakin roduilla esiintyy, 

mutta Maine Cooneilla varsin paljon.   

 

Riikka:  Trendi on sanana todella hankala - ei kai sellaisia saisi 

olla, jos tehdään määrätietoista jalostustyötä? Meillä on var-

sin selkeä standardi, jota kohti kasvatustyöllä pitää pyrkiä. 

Siellä määritellään kissan koko ja mittasuhteet, samoin eri 

yksityiskohtien koko, muoto, sijainti, millainen turkki jne. ja 

niissä pitää pysyä. Kaikenlaiset ylilyönnit on turhia, ja niillä ei 

tietysti saisi näyttelymenestystä tulla. Pelottavin trendi, ja 

siinä todella voi trendistä ehkä jopa puhuakin, on värivillityk-

set turkissa ja erityisesti silmissä. Sillä ei ole kasvattamisen 

kanssa mitään tekemistä, kun haetaan keinolla millä hyvänsä 

(luvattomilla risteytyksillä esimerkiksi) mitä erikoisempia vä-

rejä (esimerkiksi niitä sinisiä silmiä ilman valkolaikkua), että 

saadaan myydä uusi "hittituote" sitten 8000 eurolla eteen-

päin.   

 

Veikko: Välillä tuntuu, että suurta kokoa tavoitellaan tyypin 

(pään) kustannuksella. Pää on kuitenkin yhteensä 40 pisteen 

arvoinen.  

 

Kristiina: Pidän isoista korvista, mutta en näistä nykyään liian 

usein nähtävistä ns. kynttiläkorvista, jotka ovat korkeat, 

mutta kapeat tyvestä ja usein varsinkin pennuilla sijaitsevat 

niin, että kääntyvät sisään päin. Olen aina myös valittanut 

siitä, mitä Coonin silmistä sanotaan... suuret ja pyöreät, kun 

ovat valppaana. Jos Coonilla on korostuneet poskiluut niin 

kuin standardi sanoo, on käytännössä mahdotonta olla pyöre-

ät silmät. Coonin ilme on parhaimmillaan sellainen, että pime-

ällä kujalla, kun vain silmät kiiluu, haluaa kääntyä ympäri ja 

juosta henkensä edestä. Minusta Cooni on lempeä jättiläinen, 

jolla on tappajan katse. Jos liian suuret ja avoimet silmät ei 

sovi Coonille, ei myöskään liian pienet ja syvällä olevat silmät. 

Cooni on suuri ja painava kissa, liika vartalon pituuteen kes-

kittyminen aiheuttaa pakostakin ongelmia. Välillä tuntuu, että 

tapamme esittää näitä isoja kissoja näyttelyissä on kissalle 

epämiellyttävää. 

 

Bjarne: Parhaat: Turkin laatu. Huonoimmat:  Ylipitkä vartalo 

(vuosia sitten), pyöreä päänmuoto, ja alhaalla sijoitetut kor-

vat. 

 

Kertoisitko lyhyesti, miten ajat ovat muuttuneet? 

 

Näyttelyt ennen ja nyt   

 

Kai: Ennen näyttelyt olivat kahden päivän yhden sertin 

näyttelyitä: 1. päivänä oli laatuarvostelu, tienattiin sertit, jopa 

värin parhaat. Assistentit hakivat kissat toiseen huoneeseen, 

minne yleisöllä ja omistajilla ei ollut asiaa. Assistentit eivät 

saaneet kertoa tuloksista. Toisena päivänä oli vertailuarvoste-

lu TP-valinnat viimeisteltiin ja oli paneeli.  Sittemmin arvoste-

lu muuttui avoimemmaksi, lopulta omistajat saivat itse esitel-

lä kissansa.  

 

Aiemmin näyttelyissä tunnettiin kaikki toisemme ja yhteiset 

näyttelyillalliset ja jatkot olivat usein todella hauskoja.  Nyt-

hän kissat käyvät läpi jo pari arvostelua päivässä eivätkä lä-

heskään kaikki harrastajat ole toisilleen tuttuja.   

 

Bjarne: Vuodesta 1986 lähtien olen käynyt näyttelyissä, silloin 

arvostelu tapahtui aika usein kouluissa ja eri huoneissa. Aika 

usein ovi oli kiinni  siihen tilaan. Tänä päivänä on paljon va-

paampaa, kun omistaja saa esittää  kissan ja voi keskustella 

vapaasti. 

 

Veikko: Ennen oli paljon yhden sertin ja kahden päivän kisoja, 

joissa kilpailu luokissa oli suurta.   

 

Riikka: Oma kokemukseni ei ole vielä kymmenien vuosien 

pituinen, mutta muutosta on tässä noin 10 vuodessakin näh-

ty. Paneelihäkkejä ei enää käytetä, näyttelymuotoja on tullut 

uusia (tuplasertit, drive-init), siinä pari esimerkkiä.   

 

Kristiina: Ennenhän näyttelyt olivat kaksipäiväisiä ja assis-

tenttikantoisia. Silloin oli paljon enemmän aikaa tutustua ih-
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misiin yli roturajojen. Toki assistenttikantoiset näyttelyt eivät 

sopineet kaikille kissoille ja niihin aikoihin ns. EVA-arvosteluja 

tuli enemmän. Koska ulkomaan näyttelyitä oli vähemmän ja 

kaikkiin maihin ei päässyt, niitä ikimuistoisia yhteisretkiä teh-

tiin enemmän. Pietariinkin matkustettiin useamman bussin 

retkikuntina. Pikkuhiljaa sitten siirryttiin jaettuihin näyttelyi-

hin ja omistajat saivat kantaa itse kissansa. Sitten tulivat kah-

den sertin näyttelyt, Drive-Init... Elämäni toisessa kissanäytte-

lyssäni syyskuussa 1988 saivat vielä kissat yöpyä näyttelypai-

kalla, mitä en käsittänyt lainkaan. Tuo oli kuitenkin onneksi 

viimeinen kerta. 

Kasvatus ennen ja nyt   

 

Veikko: Sopimukset ja siitosrajoitukset myydyille kissoille 

ovat menneet järjettömiksi, niitä ei pitäisi kenenkään hyväk-

syä. Pitäisi  myös muistaa, että ne ovat lainvastaisia. Kasvatta-

ja ei oikeasti voi rajoittaa sitä, mitä kissallasi teet.  

 

Ennen lainattiin uroksia – nykyisin se on harvinaisempaa. 

 

Tietoa genetiikasta on paremmin tarjolla ja kasvattajien kissa-

sivistys korkeammalla tasolla.  

 

Kai: Suurin ongelma oli kontaktien puute siitosmateriaalin 

hankkimiseksi. Suomi oli suljettu, eikä rabiesvaaran takia 

tuonteja voitu tehdä kuin Australiasta, Uudesta-Seelannista, 

Englannista, Ruotsista ja Norjasta. Muutoin kissat joutuivat 

pitkiin ja kalliisiin karanteeneihin. Tuomarit toimivat tiedon-

lähteinä ja minäkin nöyrästi lähestyin asian tiimoilta rodun 

asiantuntijaksi katsottuja ulkomaisia tuomareita.   

 

Toki itsekin olen järjestänyt, tuonut ja vienyt kymmeniä siitos-

kissoja näyttelymatkoillani suomalaisen kissankasvatuksen 

edistämiseksi.  

 

Nyt on netti, kotisivut, e-mail jne. On ja olen itsekin käyttänyt 

eläintenkuljetukseen erikoistuneita kuljetusyhtiöitä.   

 

Bjarne: Kyllä minulla on sellainen kuva, että kasvatus yleisesti 

on ollut vakavaa sekä ennen että tänä päivänä.  

 

Kristiina: Kasvatus on tavallaan tietyllä tavalla helpompaa, 

koska maailma on avautunut. On helpompi solmia kontakteja 

ympäri maailmaa ja tuoda ns. uutta verta tai käyttää ulkolais-

ta urosta. Kasvatus on myös haastavampaa, tietoon on tullut 

uusia sairauksia, joista osa pystytään testaamaan, osa ei. 

Yleensäkin kommunikointi kasvattajien kesken on helpompaa, 

jos siis niin haluaa. Kasvattajan vastuun merkitys on kasvanut 

ja korvausvelvollisuus on enemmän esillä. 

Riikka: Nykykasvattajilla on tietoa käsissään paljon enemmän 

kuin vuosikymmeniä sitten. Myös terveysasioissa tieto on 

lisääntynyt. Maailma on pienentynyt monessa suhteessa, 

hyvässä ja pahassa. Nykyään on enemmän esim. pakollisia 

terveystestejä ja se on hyvä juttu. Muuten kasvattaminen on 

toivottavasti valtaosalla edelleen samanlaista: suurta rak-

kautta ja omistautuneisuutta rotuun ja kissoihinsa.   

 

Harrastaminen ennen ja nyt   

 

Bjarne: Silloin, kun aloitin kissaharrastukseni 35 vuotta sitten, 

harrastus on muuttunut, esim. rotuja ei ollut niin monta kuin 

tänä päivänä. Ihmiset ovat kiinnostuneita harrastuksestaan, 

käyvät kursseissa, seminaareissa ja niin edelleen ja tänä päi-

vänä saa tietoja helposti.  

 

Kristiina: Jotenkin minusta, tai sitten aika kultaa muistot, har-

rastaminen oli enemmän sosiaalista toimintaa yli roturajojen 

aikaisemmin. Jotenkin tuntuu, että nykyään ollaan kilpailu-

henkisempiä. Tietenkin positiivista harrastamisessakin on se, 

että on helpompi saada uusia kontakteja ympäri maailmaa ja 

näyttelyjäkin on paljon enemmän ja useammissa maissa kuin 

ennen. Jos en olisi silloin elokuussa 1988 avannut Kulttuurita-

lon ovea, paljosta olisin jäänyt paitsi… En osannut edes haa-

veilla, että tämä harrastus vie mennessään ja matkustan kis-

sanäyttelyiden takia niin Meksikoon, Kanadaan, Indonesiaan, 

Brasiliaan kuin Argentiinaan. 

Riikka: Harrastajamäärät ovat tainneet olla vuosia tasaisessa 

kasvussa, ainakin jos näyttelyiden suosiota katsotaan. Näkyy 

harrastaminen tietysti myös Kissaliiton rekisteröintimäärissä. 

Monin osin pätee sama kuin edellisessä: harrastajilla on 

enemmän tietoa saatavilla, samoin myös enemmän mahdolli-

suuksia, olipa se sitten näyttelyitä tai vaikka kissa-agilitya.  

 

Veikko: Ei kovin suuria muutoksia.  

 

Kari: Ennen sitä oli mukana lähes jokaisessa 

"kissanristiäisessä". Enää ei viitsi. Liki kaikki on jo nähty niin 

kissojen kuin koirienkin kanssa.  Parhaita asiantuntijoita edel-

leen ovat ne äskettäin harrastamisen aloittaneet ja jonkinlai-

sen korpraalinnatsan saaneet. Hehän ne tietävät parhaiten, 

miten tällaisen 35 vuoden kasvatuskokemuksen omaavankin 

tulee toimia. Siksipä en enää kasvatakaan - en mitään.  

Käyn vain arvostelemassa sopivan harvakseltaan.   

 

Yhdistystoiminta ennen ja nyt   

 

Kari: Itse olen jättänyt kissapolitikoinnin jo vuosia sitten. Joku-

nen yhdistys siinä tuli perustettua ja muutamien puheenjoh-
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taja olen ollut.   

 

Kristiina: Yhdistyksiä on nyt enemmän, samoin rotuyhdistyk-

siä. Ennen oli vain Kissaliitto, nyt myös Suomessa on CFA, TI-

CA, WCF. Ennen rotukirjauskin hoitui päivätyön ohella, toimis-

to oli vain haave. Yhdistysten toimihenkilöt käyttävät yhä 

enemmän omaa aikaansa yhdistyksen pyörittämiseen, koska 

esim. jäsenmäärät ovat kasvaneet. Jotenkin tuntuu, että tal-

koohenkisyyttä oli ennen enemmän. Tehtiin yhdessä  asioita 

rotuyhdistysten pöytiin, postitettiin yhdessä vahvistuskirjeitä, 

näyttelytalkoissakin oli enemmän porukkaa. Yksi asia kuiten-

kin on pysynyt samana: edelleenkin on yhtä vaikeaa saada 

luottamustoimiin uutta porukkaa mukaan.  

 

Bjarne: En ole koskaan ollut yhdistyksen hallituksessa, joten 

minulla on vain kokemuksia, miten yhdistykset järjestävät 

näyttelyt ja seminaarit ym. Yleisesti Suomessa järjestetään 

tapahtumat erittäin hyvin.  Ulkomailla joskus eri tavalla. 

 

Veikko: Ei kovin suuria muutoksia, kivaa oli ennen ja on edel-

leen. 

 

Riikka: Yhdistystoiminta on modernisoitunut 

ja tehostunut. Omakissa on ollut meille iso 

harppaus tässä asiassa. Tiedän, että osassa 

yhdistyksiä ponnistellaan talkoovoiman saa-

miseksi - omassa yhdistyksessäni talkoovä-

keä ja aktiivisia tekijöitä on onneksi vielä 

piisannut. Siinä mielessä mikään ei ole 

muuttunut: edelleen tarvitaan tekeviä käsiä 

ja hyvää mielikuvitusta, että keksitään uusia 

kivoja juttuja, ja pidetään harrastus pyöri-

mässä.  

Peukku 
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Standardin esittelyä vuonna 1996 
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Millä tavalla Maine Coonin turkkia hoidetaa ja kuinka sään-

nöllisesti? 

 

Maine Coon on kissarotu, joka ihastuttaa meitä mahtavalla 

turkillaan. Toisilla yksilöillä turkki on helppohoitoinen, kun 

taas toisille saattaa takkuja tulla herkästi. Rasvoittuva turkki 

vaatii sekin erityishuomiota. Turkki on kaksikerroksinen ja se 

suojaa kissaa niin kylmältä kuin kuumaltakin. 

 

Coonin turkki vaatii usein säännöllistä hoitoa pysyäkseen hy-

väkuntoisena. Turkin säännöllinen harjaaminen ja kampaami-

nen on tärkeää myös karvapallojen muodostumisen kannalta. 

Mikäli kissa itseään pestessään nielee paljon karvoja, on suo-

litukoksen vaara olemassa. Tämä on huomioitava etenkin 

karvanlähtöaikaan. Säännöllinen pesu auttaa turkkia pysy-

mään sileänä ja helpommin kammattavana. Joillekin turkki-

laaduille riittää kampaus kerran viikossa ja pesu pari kertaa 

vuodessa, kun taas toisia täytyy harjata päivittäin ja pestä 

kuukausittain. Kissanäyttelyissä kannattaa piipahtaa ainakin 

sen verran, että näkee miltä hyväkuntoinen turkki näyttää. 

Useinkin luullaan oman kissan turkkia puhtaaksi, kun ei ole 

vertailukohdetta. Kasvattaja on yleensä paras ihminen neuvo-

maan turkinhoidossa, sillä hän tietää pentunsa ja hänen van-

hempiensa turkinlaadut. 

 

 

Kuinka usein Maine Coon pestään ja millaisilla aineilla? 

 

Coonin turkki kaipaa pesua, kun se on likaisen ja rasvoittu-

neen näköinen. Toisille kolleille kehittyy rasvahäntä, jonka voi 

joutua pesemään hyvinkin tiheään. Rasvoittuminen lisää 

ihoinfektion riskiä ja voi olla kissalle vaarallinen. Ihoa tulisikin 

tarkkailla päivittäin. 

 

Markkinoilla on monenmoisia hyviä pesuaineita ja kokeile-

malla löytyy omalle kissalle sopivimmat. Turkin laadusta riip-

puu minkälaisia aineita kannattaa käyttää. Kissa on hyvä pes-

tä pari kertaa vuodessa perusteellisemmin ja välillä voi halu-

tessa tehdä pesut hieman miedommilla aineilla. Groomers 

Goopin rasvanpoistogeeli on yksi Coonin-omistajan perusai-

neista. Sillä saa hyvin rasvan irtoamaan turkista. Rasvanpois-

togeelin jälkeen voidaan pestä turkki laimennetulla Fairy-

liuoksella tai rasvanpoistoshampoolla, minkä jälkeen tehdään 

shampoopesu ja tarvittaessa laitetaan hoitoaine. Pesuaineet 

täytyy muistaa huuhdella hyvin, itse huuhtelen lähes puoli 

tuntia, jotta varmasti ainejäämät poistuvat turkista. Kissan 

kunnolliseen pesuun kannattaa varata pari tuntia aikaa. Väli-

pesuissa, mikäli turkki ei ole kovin likainen, voi käyttää vain 

yhtä shampoota. Itse kokeilen välipesuissa erilaisia luomu-

tuotteita, joista osa on todella hyviä arkipesuun. Mikäli iho on 

hilseilevä, kannattaa ostaa apteekista tai eläinlääkäriltä ihan 

siihen tarkoitettuja pesuaineita. 

Maine Coonin  

turkinhoito 

TEKSTI: Marianne Hetekivi-Eklöf & Emilia Leino 

KUVAT: Tessa.lv & Emilia Leino 

 

Sivulta 18 voit lukea puolipitkäkarvaisen kissan turkinhoito-

ohjeita vuodelta 1998. Tämä artikkeli on sitä tuoreempi ja 

julkaistu aiemmin Kissafani lehdessä xx/2021. 

Orange Triumph Olimpian*RU  ”Nuutin” kuvat ennen pesua, ennen turkin kuivumista ja viimeisessä kuvassa huikea lopputulos. 
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Kuinka usein kammataan ja harjataan? 

 

Coonin turkkia olisi hyvä harjata päivittäin, varsinkin kar-

vanlähtöaikaan, mutta vähintäänkin kerran viikossa. Kissan 

turkkia on tärkeä harjata, vaikkei se toimenpiteestä tyk-

käisikään. Kainaloihin ja pussihousuihin saattaa muodostua 

hyvinkin nopeasti takkuja, jotka voivat kasvaa melko suu-

riksi. Takut kiristävät ihoa ja niiden alla piilee infektioriski. 

Myöskin hiekanmuruista voi alkaa muodostua takku hän-

nänaluskarvoihin. Kissaa silittäessä olisi hyvä aina kädellä 

tarkastaa myös nämä alueet. 

 

Millä tavalla kissan turkki laitetaan näyttelykuntoon? 

Mitä kaikkea tehdään ja kuinka paljon siihen menee ai-

kaa? Missä vaiheessa mikäkin toimenpide tehdään? 

 

Näyttelyitä varten on syytä tehdä mahdollisimman perus-

teellinen pesu (rasvanpoisto, shampoot ja mahdollisesti 

hoitoaine), jotta turkki tulee varmasti puhtaaksi ja näyttä-

väksi. Turkin laadusta ja rasvoittumisnopeudesta riippuen 

pesu suoritetaan 1-3 päivää ennen näyttelyä. Joskus voi 

olla tarvetta tehdä pesu jo esim. viikkoa ennen ja uusia se 

vielä lähemmäs näyttelypäivää. Kuivaus suoritetaan joko, 

föönillä, jos kissa on siihen tottunut tai annetaan kuivua 

itsekseen esim. saunan lämpöä hyödyntämällä.  

FI*HoneyCoon’s Stormy End ”Baloo” näyttelyturkissaan. 

Orange Triumph Olimpian*RU  näyttelyturkissaan. 
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Kuivumisen aikana turkkia täytyy harjata tietyin väliajoin tak-

kuuntumisen estämiseksi. Aikaa tähän kaikkeen menee 

yleensä parisen tuntia, mutta joskus saattaa mennä koko päi-

väkin varsinkin, jos on useampi kissa pestävänä. 

 

Hoidetaanko turkkia muulla tavoin? Ruokinnalla, Vitamii-

neilla tai muulla sellaisella? 

 

Hyvälaatuinen ruoka on tärkeä myös turkin hyvinvoinnin kan-

nalta. Raakaruokinnassa täytyy huomioida, että myös tärkeät 

hivenaineet, vitamiinit ja muut kissalle välttämättömät ai-

nesosat löytyvät kissan ruokavaliosta. Toki ruokintaa voidaan 

täydentää erilaisilla valmisteilla ja öljyillä. Maine Cooneille 

löytyy usealta ruoanvalmistajalta juuri tälle rodulle räätälöi-

tyä ruokaa etenkin nappuloissa. 

 

Onko hyväksi ajaa paksuturkkisen kissan karvat osittain 

kesäksi eli trimmata kissa kevyempään turkkiin kesäksi? 

 

Maine Coonin rotumääritelmään kuuluu puolipitkä turkki, ja 

ne kasvattavatkin usein kesäksi kunnon pompat. Toki pylly-

karvoja voi lyhentää, mikäli kissa sotkee niitä usein. Vatsakar-

vojakin toiset lyhentelevät kesäksi. Mutta koska kissa on va-

rustettu tällä upealla turkilla, joka suojaa sitä myös kuumuu-

delta, en lähtisi sitä trimmaamaan. Kissalle voi kesäksi hank-

kia tuulettimia, viilentäviä makuualustoja ja pitää useassa 

astiassa raikasta vettä. Suihku on myös hyvä viilennyskeino. 

 

Voiko kissalta ajaa kaikki karvat vai onko siitä enemmän 

haittaa? 

 

Maine Coon on rotu, jolle on luonnonvalinnalla kehittynyt 

upea turkki, jota kasvattajat vaalivat kasvatustyöllään. En näe 

mitään syytä sen täydelliseen tai osittaiseen ajelemiseen. 

Mikäli turkki takkuuntuu ja omistaja ei takkuja kykene poista-

maan, olisi parempi vaihtoehto käyttää kissa säännöllisesti 

kissapesulassa tai trimmaajalla, joka osaa takut poistaa. Kan-

nattaa myös miettiä toista kissarotua, mikäli ei ole turkinhoi-

dosta kiinnostunut. 

FI*HoneyCoon’s Stormy Endin turkinhoidon vaiheet. 
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Standardin esittelyä vuonna 1996 
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