PENNUNOSTAJAN OPAS
Etsitkö itsellesi Maine Coonia?
Kissaa vailla vertaa, uteliasta ja ihanan isoa rötköä.
Sydämen valtaajaa, joka on touhuissasi mukana
aamusta iltaan. Hurmaa vieraat energisyydellään,
koiramaisuudellaan ja lempeällä sydämellään. Ja ennen
kaikkea, on sinulle sekä perheellesi toivottu
perheenjäsen.
Olemme yhdistyksen kanssa koonneet paketin, jolla
pääset alkuun etsiessäsi itsellesi sitä kissaa, mikä on
juuri sinulle oikea ja juuri sellaisesta paikasta, jossa
itsekin viihtyisit. On tärkeää tietää, minkälaisista
olosuhteista kissa on sinulle tulossa. Sen ensimmäiset
elinkuukaudet opettavat sille tapoja, joiden kanssa se
elää koko loppuelämänsä.

Mistä ja miksi?
Yhdistyksen pentulistalta, kotisivuilta, suosittelujen kautta, netistä, lehdestä, eläinkaupan seinältä,
Facebookista tai foorumilta. Kissojen myyntimaailma on laaja, on yhtä montaa myyjää kuin kissaa ja niin
montaa tapaa etsiä kuin on etsijää. Mistä sen sitten tietää, kuka on hyvä kasvattaja ja kuka ei? Eläimen
ostaminen on oma prosessinsa ja päävastuu on sinulla itselläsi eli ostajalla. Kuitenkin on tärkeää, että olet
tietoinen mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota ja millä tavalla voit itse vaikuttaa.
Kun tuntuu, että olet löytänyt itsellesi sopivan pennun, ota yhteyttä kasvattajaan. Hyvän tavan mukaisesti
kerrot viestissäsi tai soittaessasi avoimesti itsestäsi, kodistasi, perheestäsi sekä muista lemmikeistä. Oletko
työelämässä, työtön, opiskelija, eläkkeellä jne., eli oletko paljon kotona vai joutuuko kissa mahdollisesti
olemaan pitkiä aikoja yksin.
Minkälaista kissaa etsit? (Sukupuoli, väri yms.) Etsitkö kissaa lemmikiksi, näyttelyyn vaiko mahdollisesti
kasvatukseen (huomioithan, että kasvatukseen myydään pentuja vain rekisteröidyille kasvattajille).
Kasvattajan on myös mukava kuulla, miksi olet kiinnostunut rotukissasta ja miksi juuri Maine Coon rodusta.
Vaadi aina, mikäli mahdollista, päästä tutustumaan uuteen perheenjäseneesi ennen varausmaksun
maksamista. Sinun täytyy tietää, minkälaisesta ympäristöstä kissasi tulee ja hyvä kasvattaja ehtiikin tästä
sinulle kertomaan jo, ennen kuin ehdit edes kysyä.
Koti jonne menet katsomaan kissaa, olisi hyvä olla perussiisti koti, jossa näkee, että kissojen ja ihmisten on
hyvä olla. Ympäristön vaikutus kissojen terveyteen on hyvin tärkeä. Seuraa miten pentu käyttäytyy, Maine

Coon on sosiaalinen kissa, joten kissan pitäisi olla kodissaan utelias ja tutkiva. Päiväuniltaan juuri herännyt
pentu saattaa aluksi seurailla sinua, mutta kun leikki vie voiton, on kissan leikkiä ilo katsella.
Kasvattajilla on paljon erilaisia käytäntöjä, miten pentuihin pääsee tutustumaan. Kuitenkin useimmat
kasvattajat päästävät pennunkatsojat katsomaan pentuja vasta kun pennut syövät kiinteää ruokaa. Tämä on
hyvä tapa, koska noin 3-4 viikon ikäisen pennun oma immuunisuoja on jo kehittynyt paremmaksi. Kuitenkin
yleensä olisi hyvä odottaa, että pennut olisivat hieman vanhempia (6-8 viikkoa) ennen kuin niitä mennään
katsomaan sillä vanhemmasta pennusta saa paremman käsityksen, kun pentu jaksaa olla jo olla hieman
seurallisempi.

Hyvä kasvattaja on aina perehtynyt kissojensa taustoihin ja vanhemmille on tehty suositeltuja terveystestejä.
Maine cooneille suositellaan vähintään seuraavia terveystestejä:
FeLV& FIV (Kissaleukoosi & kissan immuunikato)
HCM DNA (HCM dna Hyperdrofinen kardiomyopatia geenitesti)
HCM ultra (Sydänultra)
HD-kuvat (Lonkkakuvat)
PKD (Munuaisultra)
SMA DNA (perinnöllinen spinaalinen lihasatrofia)
Näistä otetuista testeistä on kasvattajalla yleensä myös
dokumentit ja onkin hienoa jos kasvattaja kertoo sekä
näyttää sinulle vanhempien terveyshistorian. Kaikista näistä
voit myös pyytää itsellesi valokopion kauppakirjan oheen.
Jos pennut ovat käyneet jo ensimmäisillä rokotuksilla,
niin varmista, että eläinlääkäri on tutkinut pennut.
Pennun myyntisopimuksen sekä rekisterikirjan yhteydessä on
hyvä saada myös eläinlääkärin allekirjoittama terveystodistus.
Valkoista kissaa etsiessäsi on hyvä tietää, etenkin jos etsit
kissaa kasvatukseen tai näyttelykaveriksi, että kissan olisi
syytä olla baer-kuulotestattu. Suomessa valkoisella kissalla
ei saa kasvattaa jos epäillään, että kissan kuulossa olisi vikaa.
Baer-testi on ainoa tapa, jolla saadaan tarkka ja
totuudenmukainen kuva kissan kuulosta.

Kasvattajalla on velvollisuus kertoa kissan taustoista tarkasti, niin terveystietojen kuin sukutaulunkin osalta.
Kasvattaja tuntee pennun ja sen takana olevat linjat, ja hänen kuuluu kertoa, millaista pennun kehitys on
ollut, millainen se on luonteeltaan ja millaisia pennun vanhemmat, isovanhemmat jne. ovat. Kasvattajan on
kerrottava arvionsa myös pennun tyypistä (ulkonäöstä), varsinkin jos etsit itsellesi näyttelykissaa.
Näyttelypennun hankkijan kannattaa myös itse perehtyä Maine Coonin rotustandardiin jo etukäteen,
osatakseen kysellä oikeita asioita. Kukaan kasvattaja ei luonnollisesti voi taata yhdenkään pennun
näyttelymenestystä, mutta rehellisesti kerrottu arvio pennun vahvuuksista ja mahdollisista heikkouksista on

silti paikallaan. Puhdasrotuinen Maine Coon ei automaattisesti ole hyvä näyttelykissa, koska kissan tyyppiin
vaikuttavat niin monet asiat.
Kun kasvattaja on hyväksynyt sinut ja perheesi kissan tulevaksi kodiksi ja teidän yhteinen taipaleenne on
alkamassa, voit kysellä ja turvautua kasvattajaan, joka on sitoutunut ohjeistamaan sinua kaikissa mieltäsi
askarruttavissa kysymyksissä. Kasvattajat laittavat yleensä pennun mukaan ohjeistuksen, jossa annetaan
neuvoja kissanne oikeaoppisesta ruokinnasta ja hoidosta.
Kun kissan kauppasopimusta tehdään, on hyvin tärkeää tietää, että kissakaupasta tehdään aina kirjallinen
sopimus. Useat kasvattajat käyttävät pohjana Kissaliiton sopimusta, toiset ovat tehneet omansa ja toiset
lisäävät Kissaliiton sopimukseen omia ehtoja. Maine Coon -pentujen hintahaitari on 1000€ molemmin puolin
riippuen pennun sekä vanhempien tasosta (lemmikki, näyttely, siitos) sekä tehdyistä terveystesteistä. Tähän
hintaan olet oikeutettu saamaan rokotetun kissan, jolla on rekisterikirja, terveystulokset ja todistukset kissan
terveydestä sekä ennen kaikkea terveen ja leikkisän kissan.
Älä ikinä osta sairasta kissaa! Kasvattaja on allekirjoittanut Kissaliiton sopimuksen, joka määrittää, että
kissan täytyy olla aina terve muuttaessaan pois kotoa. Jos huomaat terveydessä tai kissojen oloissa jotain
”epäilyttävää”, älä osta kissaa vaan äänestä jaloillasi ja tarvittaessa tee ilmoitus viranomaisille, mikäli esim.
kissojen kotioloissa on selvästi puutteita. Terve pentu on kirkassilmäinen, silmät, nenä tai korvat eivät eritä,
turkki on puhdas ja terveen oloinen, kissa on pirteä, reipas ja kaikin puolin tasapuolinen, myös takapuoli on
siisti.
Tiivistettynä kissaa etsiessäsi sinun on hyvä muistaa muutama asia:
• Rotukissalla on aina rekisterikirja
• Kissa on eläinlääkärin tarkastama sekä rokotettu
• Kissa on terve ja puhdas
• Kissa tulee siististä kodista, terveistä vanhemmista
Kun kyselet pentua kasvattajalta:
• Ethän kysy pelkkää hintaa, silloin kasvattaja ei todennäköisesti
myöskään vastaa sinulle. Vaan kerro rehellisesti itsestäsi,
kodistasi ja millaista kissaa olet etsimässä.
• Ethän osta kissaa näkemättä
• Älä osta kissaa, jos huomaat terveydessä tai kissojen oloissa jotain
epäilyttävää. Tarvittaessa tee ilmoitus viranomaisille, mikäli oloissa on
selvästi puutteita!
• Ethän sovi kaupasta, ennen kuin olet nähnyt rekisterikirjan sekä
tarvittavat terveystulokset.
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