
   Leikkauttaminen
Ellei kissaa ole suunniteltu käytettävän jalostuskäyttöön, on suositeltavaa, että kissa leikataan. Uroskissat kastroidaan
ja naaraskissat steriloidaan. Vaikka kissa olisi sisäkissa eikä mahdollisuutta vahinkopentuihin olisikaan, on silti kissan
ja omistajan kannalta parempi leikkauttaa eläin. Naaraskissojen jatkuvat kiimat mouruamisineen ovat usein raskaita
ja turhauttavia sekä kissalle että omistajalle. Leikkaamattomat kollikissat ovat innokkaita tappelemaan ja toimeentulo
kissakavereiden kanssa voi olla haastavaa. Leikkaamattomat kissat saattavat myös merkkailla virtsallaan reviiriään.

    Tunnistusmerkinnät
Vaikka kissa olisi sisäkissa, on aina mahdollista, että kissa pääsee karkaamaan. Tämän varalta on tärkeää, että kissalla
on tunnistusmerkintä, jotta oikea omistaja löytyy pian. Korvatatuointeja ei nykyään enää juuri käytetä, niiden tilalle
ovat tulleet mikrosirut. Jokaisessa mikrosirussa on oma numero, joka luetaan mikrosirunlukijalla. Numero on
tallennettuna tietopankkiin (esimerkiksi Turvasiru tai Suomen Kissaliitto) ja sitä kautta saadaan selville omistajan
yhteystiedot.

   Vapaana vain valvotusti
Lain Lain mukaan kissat, kuten muutkaan lemmikkieläimet, eivät saa ulkoilla ilman valvontaa
taajama-alueella. Kissan omistaja on vastuussa eläimestään. Jos kissa sattuu vahingoittamaan
tai tappamaan luonnonvaraisen eläimen, on se omistajan vastuulla. Kissa liikkuu vapaana
ja valvomatta ollessaan yllättävän suurella alueella, muuallakin kuin omalla pihalla. Kissan
tulisi aina olla omistajan valvonnassa ulkona ollessaan joko valjaissa, tarhassa tai aitauksessa.

   Vapaana ulkoilun vaaroja
Yksin ulkona ollessaan kissa kohtaa monia vaaroja. Kissa voi esimerkiksi jäädä auton alle tai joutua kissatappeluun
ja loukkaantua. Kissa ja loukkaantua. Kissa voi myös valitettavasti kohdata ilkivaltaa. Lisäksi kissa voi saada hengenvaarallisia tarttuvia
tauteja muita kissoja kohdatessaan, varsinkin jos kaikki kissan rokotukset eivät ole ajan tasalla. Kissat voivat tuoda
loisia mukanaan ulkoreissuiltaan ja levittää ulosteissaan esimerkiksi Toxoplasma gondii -alkueläimiä kukkapenkkiin,
kasvimaalle tai lasten hiekkalaatikkoon. Nämä alkueläimet voivat tarttua ulosteen välityksellä myös ihmiseen ja
aiheuttaa toksoplasmoosi-loistautia, joka voi olla vaarallinen varsinkin raskaana oleville naisille.
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   Kissan rattaat
On olemassa kissan rattaita, joilla voi miellyttävästi ja turvallisesti lykätä useampiakin
kissoja vaikka julkisissa liikennevälineissäkin eläinlääkäriin. Rattaissa kunnon citykissa
voi matkustaa tyylikkäästi ja turvallisesti, ja samalla tietysti ihailla maisemia.
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TURVALLINEN KULJETUS

TURVALLINEN ULKOILU

Kissalle on monia eri tapoja nauttia ulkoilusta ilman vapaana oloa. Kissa voi olla myös täysin onnellinen elämäänsä
sisäkissana, kunhan kissan virikkeellistämisestä pidetään hyvin huolta.

   Ulkotarha
Niissä talouksissa, missä on oma piha, voi rakentaa kissoille oman ulkotarhan.
Sellaisia saa valmiina tai sellaisen voi rakentaa itse. Tärkeintä on, että tarha
on tuon turvallinen eikä kissa pääse sieltä karkaamaan. Verkon silmäkoon tulisi
olla niin pieni, ettei kissan tassu mahdu sen läpi (ettei kissa kiivetessään jää
kiinni ja murra tassuaan). Kannattaa miettiä myös tarhan kattamista (karkailu,
petolinnut) sekä varmistaa, että kissalla on suoja säältä (auringonpaahde,
sade). Tarhan voi sisustaa oman maun mukaan kiipeilypuilla, pesillä ja
piilopaikoilla.

 

   Autossa
Autossa kissa ei saisi olla irrallaan. Kissan tulisi olla suljettuna kuljetuskoppaan ja
kopan kiinni turvavöissä. Autoilusta pitävät kissat voidaan vaihtoehtoisesti kiinnittää
omilla, kyseiseen tarkoitukseen myytävillä kissanturvavöillään penkkiin. Mahdollisen
onnettomuuden sattuessa kissa voi muuten singahtaa, satuttaen itsensä sekä muut
matkustajat.

                Parveke
Kerrostaloissa parveke tarjoaa kissoille erinomaisen tähystyspaikan. On erittäin tärkeää,
että parveke on kissalle turvallinen, sillä ketterinkin kissa voi pudota. Parvekkeella pitää
tämän takia olla kunnon esteet. Lasitettu parveke on kissalle erinomainen, kunhan lasit
ovat kiinni. Jos parveketta ei ole mahdollista lasittaa, on turvaverkon asentaminen hyvä
vaihtoehto. Kissan turvaverkkoja saa eläin- tai rautakaupoista. Verkon silmäkoon pitäisi
olla niin pieni, ettei kissan tassu mahdu sen läpi (ettei kissa kiolla niin pieni, ettei kissan tassu mahdu sen läpi (ettei kissa kiivetessään jää kiinni ja
murra tassuaan). Muistathan verkottaa myös ikkunat, ettei kissa pääse tipahtamaan
ikkunan raosta.

   Valjaat
Jos omaa pihaa ei ole, voi kissan opettaa joko pentuna tai aikuisenakin ulkoilemaan
valjaissa. Kissat pitävät ympäristön tutkimisesta, joten valjaissa ulkoillessa pitää
mennä kissan ehdoilla. Samanlaista lenkkikaveria kissasta ei ole odotettavissa kuin
koirasta. Valjaita hankkiessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että valjaat ovat
tarpeeksi napakat, ettei kissa vain pääse kiemurtelemaan vapaaksi. Ulkoilupaikan
vvalinnassa on huomioitava kissan turvallisuus; kissa voi säikähtää koiria, liikennettä
tai äkillisiä outoja ääniä. Valjasulkoilussa on huomioitava, että jotkin kissat siihen
tottuessaan vaativat sitä jatkuvasti erittäin äänekkäästi.


