Suomalaisista lemmikkikissoista pidetään hyvää huolta
Lemmikkikissat saavat osakseen hemmottelua ja huolenpitoa, selviää Mustin ja
Mirrin ja Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n (SEY) yhdessä tekemästä
Suuresta Kissatutkimuksesta (2012).

Kotikissan arki on leppoisaa
Suomalaiset kissat ovat vuosikymmenten saatossa naukuneet tiensä navettojen hiirivahdeista suosituksi lemmikkieläimeksi.Suuren
kissatutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista kissoista on edelleen maatiaiskissoja (69 %). Kissojen omistajat asuvat enimmäkseen
kahden hengen talouksissa, ja yhdessä taloudessa kissoja asuu keskimäärin 2,2 kappaletta. Usein kissa on kodin ainoa eläin, mutta jos
kodista löytyy muitakin eläimiä, todennäköisin vaihtoehto on koira. Vain alle 8 % kissanomistajista on käynyt kissanäyttelyissä kissansa kanssa.
”Suuri kissatutkimus osoittaa, kuinka kissat ovat erityisesti pienten kaupunkilais- tai taajamatalouksien suosiossa. Rotukissat ja kissanäyttelyt
eivät ole vielä tavallisten kissatalouksien arkea, vaan useimmiten kissa on tuttavaperheestä hankittu tavallinen maatiainen – perinteinen
suomalainen kissa. Rotukissojen suosio kasvaa kyllä koko ajan, kasvatusmäärät ovat kaksinkertaistuneet 90-luvulta”, Mustin ja Mirrin
tuotepäällikkö Sari Uski kertoo.
Kissanomistajilla terveysfaktat hallussa
Kissanomistajista jopa 77 % ilmoittaa kaikkien kissojensa ja 11 % osan kissoistaan olevan leikattuja eli steriloituja tai kastroituja.
Leikkaamattomien kissojen määrässä on mukana myös kasvatuskissoja, eli lähes kaikki lemmikkikissat on leikattu. Kissanomistajista suurin osa
(83 %) antaa kissalleen loishäädön säännöllisesti, valtaosa (66 %) myös rokottaa kissansa säännöllisesti. Vajaa kolmannes kissoista on
tunnistusmerkitty, kun taas vain kymmenesosa ilmoitti kissansa olevan vakuutettu.
”Olen erittäin tyytyväinen siihen, että näin suuri osa kissoista on leikattu. Se kertoo siitä, että kissanomistajat tuntevat vastuunsa. On myös
upeaa huomata, että valtaosa kissoista saa loishäädön säännöllisesti. Loishäätö on helppo ja nopea keino pitää huolta siitä, että kissa voi
hyvin”, Sari Uski toteaa.
Hemmottelua, leikkejä ja ulkoilua
Suomalaisia mirrejä hemmotellaan herkuilla ja erilaisilla leluilla, kuten leluhiirillä, palloilla ja huiskuilla. Lelut ja kissan tarvikkeet ostetaan
useimmiten erikoisliikkeistä tai päivittäistavarakaupasta enimmäkseen niiden valikoiman laajuuden tai hintatason vuoksi. Valtaosa (72 %)
kissoista pääsee myös ulkoilemaan vuoden aikana.

”Suomalaiset ovat hyvin ymmärtäneet kissan vaatimukset lemmikkinä – kissat kaipaavat virikkeitä ja huolenpitoa siinä missä
koiratkin. Erilaiset lelut ja kiipeilytelineet ovat erinomaisia tukemaan kissan luontaista tarvetta leikkimiseen ja saalistamisen
harjoitteluun. Kissoille on myös virkistävää päästä välillä ulkoilemaan, siksi sisäkissat onkin hyvä totuttaa pennusta pitäen
kulkemaan valjaissa”, kertoo Mustin ja Mirrin tuotepäällikkö Sari Uski.

Suuri Kissatutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena syksyllä 2012 yhteistyössä Mustin ja Mirrin sekä SEY:n kanssa. Verkkokyselyä
markkinoitiin PAMin, SUPERin ja TEHYn lehdissä, Mustin ja Mirrin Facebook-ryhmässä sekä maksetuilla mainoksilla. Kyselyyn vastasi
yhteensä 18 054 kissanomistajaa.
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