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Tietyt tilanteet voivat aiheuttaa stressiä

Auta lemmikkiäsi sopeutumaan,

Ilotulitukset, muutto, lomamatka, uuden lemmikin
tai lapsen tulo perheeseen voi aiheuttaa ongelmia.
CALM -täysravinto sisältää luonnon
omia vaikuttaja-aineita L-tryptofaania ja alfakasotsepiinia. CALM
on uusi, kokonaisvaltainen ratkaisu helpottamaan lemmikin stressiä.
Stressi voi aiheuttaa kissoille myös
iho- ja ruuansulatusvaivoja. CALM
sisältää erittäin hyvin sulavia val-
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kuaisaineita ja sen patentoitu aminohappoyhdistelmä sekä vitamiinit
vahvistavat ihon omia suojamekanismeja.
Virtsateiden
terveydelle
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valitse CALM.
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pUHEEnjoHTAjAn TERVEISET:
Miettiessäni, mitä kirjoittaisin ensimmäistä kertaa puheenjohtajan palstalle, selailin edellisten
puheenjohtajien ensimmäisiä kirjoituksia. Usein
kirjoitus on aloitettu tutulla sanonnalla uudesta vuodesta ja uusista kujeista. Mieleni tekisi
olla nyt käyttämättä tätä sanontaa ollenkaan,
mutta se on kyllä tälläkin kertaa niin oikeaan
osuva... Vuosi on vaihtunut uuteen ja SUREXilla on isolta osin ihan uusi ja innokas hallitus,
joka jälleen hienosti koostuu useamman rodun
harrastajista, ja niitä uusia kujeitakin meillä on
suunnitteilla runsaasti, vanhoja hyväksi todettuja toimintoja tietenkään unohtamatta.
Tällä palstalla on ollut tapana hieman enemmänkin avata alkanutta vuotta, mutta tällä
kerralla lyhyesti totean vain, että viime vuoden juhlahumun jäljiltä on palattu arkeen ja
perusasioiden pariin, ja panostamme tänä
vuonna entistäkin enemmän terveyden edistämiseen. Vastapainoksi olemme halunneet
järjestää myös rentoa ja kissamaista yhdessäoloa. Näistä ja kaikista muistakin asioista ja
tapahtumista löydät lisää tietoa muualta tästä
lehdestä ja yhdistyksen nettisivuilta ajankohtaisista asioista. lehti on edelleenkin päätiedotuskanavamme ja kaikki tärkeimmät asiat ja
tapahtumat ohjeineen on aina ensin lehdessä,
mutta joskus saatamme joutua laittamaan lehteen vasta alustavaa tietoa, ja tällöin tarkempi
tieto löytyy lehden ilmestymisaikaan yhdistyksen nettisivuilta.
Toivon, että osallistutte innokkaasti kaikkiin
tapahtumiin, hyödynnätte jäsenetumme, osallistutte keskusteluun yhdistyksen keskustelufoorumilla, tulette näyttelyissä rotupöytäämme moikkaamaan ja erityisesti toivon, että
tapaamme runsaslukuisina koko perheen jäsentapahtumassamme korkeasaaren kissalaaksokierroksella! lopuksi vielä toivon paljon palautetta ja kehitysideoita, jotta voimme toimia
mahdollisimman hyvin sekä jäsenten että rotujen hyväksi, ja kehittää yhdistyksen toimintaa
vieläkin paremmaksi!

Terkuin Merja

ja
, omistaja
Kasvattaja
Puhakka
kuva: Eija
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HALLITUS

Puheenjohtaja, PR-asiat,
DNA-pankkiyhteyshenkilö
Merja Niemelä
044 552 5455, pj@surex.fi

Sihteeri, Reilun pelin sopimukset, webmaster
& foorumi
Erika Peltonen
Rantatie 2 as 30
13300 Hämeenlinna
044 333 3686
sihteeri@surex.fi, webmaster@surex.fi
Rahastonhoitaja
Niina Niinimäki
040 578 2165
kukkaro@surex.fi

Jäsenrekisterinhoitaja, Ultra2011-vastaava,
pentuetietolomakkeet, liittokokousedustaja
Carita Haanperä
Vainiokuja 7
21870 Riihikoski
jasen@surex.fi, jalostus@surex.fi
Pentuneuvoja (CRX, DRX & GRX),
webmaster&foorumi, SUREX-tuotteet
Ilse-Maj Holmström
050 354 4086
pennut@surex.fi, webmaster@surex.fi

Pentuneuvoja (sfinx, don sfinx),
varasihteeri
Maria Sandberg
040 088 9995
pennut@surex.fi

Rex Uutisten päätoimittaja,
varapuheenjohtaja, jalostustoimikunta
Eeva Jokipelto
050 596 1673
rexuutiset@surex.fi, jalostus@surex.fi
Toimihenkilöt hallituksen ulkopuolelta
Jalostustoimikunta
Virpi Virjamo, 040 561 8442, jalostus@surex.fi
Rex Uutisten ulkoasu ja taitto
Alix Antell, 040 515 8282, rexuutiset@surex.fi
Palkintosihteeri, pistelaskija
Tuuli Larva
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Rex Uutiset on Suomen Rex-kissayhdistys ry:n jäsenlehti.
22. vuosikerta
Painosmäärä on 300 kpl.
Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Jäsenmaksut vuonna 2011
Varsinainen jäsen 15 €
Perhejäsen (ei lehteä) 5 €
Kannatusjäsen 30 €
Ainaisjäsen 150 €
Pentuejäsen 8 € (kasvattaja maksaa, jolloin viitenumero on 110)
Tilinumero: OKO 578038-218660
Uuden jäsenen viitenumero 123.
Muutokset jäsenrekisteriin, mm. osoitteen- ja nimenmuutokset
pyydetään ilmoittamaan Carita Haanperälle.
Ilmoitushinnat 2010:
Takakansi (4-väri) 1/1 130 €
Etusisä- ja takasisäkansi (4-väri) 1/1 85 €, 1/2 45 €
Sisäsivut (mustavalkoinen) 1/1 35 €
Sisäsivut (mustavalkoinen) 1/2 25 €
Sisäsivut (mustavalkoinen) 1/4 15 €
Yritysten ja yhteisöjen toistuvaisalennus -15% kaupallisista mainoksista. Yksinoikeus tuoteryhmämainontaan +20%.
Jäsenten ei-kaupalliset ilmoitukset ja joulutervehdykset -50%,
jäsenillä mahdollisuus myös 1/8 sivun ilmoitukseen 5€.
Päätoimittaja: Eeva Jokipelto
Aineisto-ohje
Rex Uutisten toimitus kaipaa sinulta juttuja ja kuvia. Lähetä rex- tai
sfinx-aiheinen tekstisi julkaistavaksi. Voit kirjoittaa omasta näkökulmastasi tai vakiopalstaan, kuten 10-kerhon juttusarjaan. Tyyli on
vapaa, kunhan noudatat hyvää makua. Toivomme, että kaikki kissojen omistajat lähettäisivät rex- ja sfinx-kissoistaan kuvia. Aineisto
lähetetään sähköpostitse osoittella rexuutiset@surex.fi
Ohjeet tekstien lähettämiseen
- lähetä tekstisi mieluimmin sähköpostitse RTF (Rich Text Format)
tai TXT-muodossa
- älä liitä kuvia tekstidokumenttiin, vaan lähetä ne erillisinä tiedostoina
- muista laittaa mukaan oma nimesi - nimettömiä tekstejä emme
julkaise
Ohjeet kuvien lähettämisen
- digikuvien resoluutio tulisi olla 300ppi
- jos toivot kuvasi pääsevän lehden kanteen, tulee kuvan olla
riittävän suuri
- lähetä digikuvasi sähköpostitse osoitteeseen rexuutiset@surex.fi
- lähetä kuvan mukana kuvassa olevan kissan virallinen nimi,
lempinimi ja EMS-koodi sekä kasvattajan, omistajan ja kuvaajan nimi
- muista varmistaa, että omistat kuvan oikeudet (olet itse ottanut
kuvan), tai että olet saanut kuvaajalta luvan kuvan julkaisuun
Lehden toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja julkaista
tai jättää julkaisematta kirjoituksia, artikkeleita tai ilmoituksia. Artikkeleiden ja kirjoittajien mielipiteet ovat heidän omiaan eivätkä
välttämättä ole yhteneviä toimituksen tai Suomen Rex-kissayhdistys ry:n mielipiteiden kanssa. Yhdistys voi käyttää Rex Uutisiin
lähetettyä materiaalia myös muissa julkaisuissaan.
Aineiston viimeiset jättöpäivät ja julkaisuajankohdat
1.2.2011 - 1/2011 ilmestyy maalis-huhtikuussa
1.5.2011 - 2/2011 ilmestyy kesä-heinäkuussa
1.8.2011 - 3/2011 ilmestyy syys-lokakuussa
1.11.2011 - 4/2011 ilmestyy Jouluksi
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SUREX tapahtumakalenteri 2011
Viikolla 14
La 9.4.
La 23.4.
Su 1.5.
Pe 20.5.
La 21.5.
Kesä-heinäkuu
Ma 1.8.
La 24.9.
syys-lokakuu
Ti 1.11.
La 5.11.
Joulukuu

DNA-näytteenottoviikko Turussa, lisätietoja sivulla 8
DNA-näytteenottopäivä Turussa, lisätietoja sivulla 8
sääntömääräinen kevätkokous RUROK:n näyttelyssä, kutsu sivulla 17
Rex Uutiset 2 /2011 deadline
sydänultrakimppa Lahden eläinlääkäriasemalla, lisätietoja sivulla 11
jäsenpäivä Korkeasaaressa, lisätietoja alla
Rex Uutiset 2/2011 ilmestyy
Rex Uutiset 3/2011 deadline
kasvattajille ja kasvattamisesta kiinnostuneille suunnattu luentopäivä Turussa,
lisätietoja Rex Uutiset 2/2011
Rex Uutiset 3/2011 ilmestyy
Rex Uutiset 4/2011 deadline
sääntömääräinen syyskokous, kutsu Rex Uutiset 3/2011
Rex Uutiset 4/2011 ilmestyy jouluksi

Pidäthän nimi- ja osoitetietosi rekisterissämme ajan
tasalla. Mikäli niihin tulee muutoksia, ilmoita siitä
mieluiten sähköpostilla jasen@surex.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Vainiokuja 7, 21870 Riihikoski.
Muuttuneet tiedot eivät siis päivity mistään automaattisesti, vaan niistä pitää ilmoittaa itse. SUREXin jäsenenä saat korkeatasoisen lehtemme Rex
Uutiset neljä kertaa vuodessa ja olet oikeutettu
osallistumaan jäsentapahtumiimme.
Kasvattajille lisäksi muistutus pentuejäsenyyden
mahdollisuudesta: voit maksaa kasvattisi uuden omistajan SUREXin jäseneksi noin puoleen hintaan normaalimaksusta eli 8 EUR. Tällä saa varsinaisen jäsenyyden sekä Rex Uutiset kuluvaksi vuodeksi. Ohjeet
pentuejäsenyyttä varten löytyvät nettisivuiltamme.

Korkeasaaren
jäsentapahtuma
Tervetuloa viettämään SUREXin iloista jäsenpäivää
isojen kissojen merkeissä Korkeasaareen lauantaina
21.5.2011. Meitä opastaa Kissalaaksossa biologi ja
ympäristökasvattaja Tero Kirjosalo. Kierros alkaa klo
12.00, kokoontuminen ja ilmoittautuminen lauttarannassa klo 11.45. Olethan hyvissä ajoin paikalla!
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen opastuksen ilmaiseksi.
Myös ei-jäsenet ovat tervetulleita tapahtumaan; heiltä perimme opastuksesta aikuisilta 5€ ja lapsilta (617 vuotta) 2€, alle 6-vuotiaat ilmaiseksi. Lisäksi kukin
maksaa itse Korkeasaaren hinnaston mukaisen sisäänpääsymaksunsa.

Ystävällisin terveisin
Carita Haanperä, SUREX jäsenrekisteri

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Merja Niemelä pj@surex.fi
Liput:
Aikuinen 10 €
Lapsi (6-17 v.) 5 €
Lapsi (alle 6 v.) 0 €
Kimppa (2 aikuista ja kolme
6-17 v. lasta) 30 €
Opiskelija 7 €
Eläkeläinen 7 €
Varus-/siviilipalvelusmies 7 €
Työtön 7 €

DonAmen Nast’asja,
”Kylli” (DSP f)
kasvattaja Linda Alho
omistaja Jonna Hasu
kuvaaja Heikki Siltala

PS. Muista myös Kissojen Yö
-tapahtumat pe 2.9. ja pe 9.9.!
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Muutosten aikaa

Uuden hallituksen myötä muuttuivat muutamat asiat –
toivottavasti teidän mielestänne parempaan suuntaan.
Mitään päätöksiä ei ole tehty huvin vuoksi, vaan kaikelle
on syynsä. Jutussa mainituista asioista löytyy lisätietoa
nettisivuilta, esimerkiksi ilmoitus- ja anomusohjeet.
Ehkä suurin ja näkyvin muutos on se, että pentulistoja ei enää tulla julkaisemaan Rex Uutisissa. Syynä
tähän on se, että pentulistojen tiedot tuntuvat olevan
välillä enemmän ja vähemmän vanhentuneita, joten ei
ole järkeä julkaista lehdessä tietoja, jotka eivät enää
pidä paikkaansa. Nettisivujen pentulistoja sen sijaan
päivitetään yhä entiseen tapaan, joten toivommekin
kasvattajilta aktiivisuutta ilmoittaa pentulistalla olevien
pentueidensa muutoksista mahdollisimman nopeasti pentua etsivien on huomattavasti mukavampi tutustua
ajan tasalla olevaan kissatarjontaan.
Lehdestä pois jätettyjen pentulistausten tilalla julkaistaan jatkossa siitosuroslistoja. Lisäksi siitosuroksista kaivataan esittelyjä kuvineen ja tietoineen – mikäpä
sen parempi tapa mainostaa hienoa kollia? ;) Lisätietoa
siitosuroslistasta löytyy tästä samaisesta numerosta…
Sydän- ja munuaisultrissa ei aikaisempina vuosina
ole ollut rajoituksia maksettavien tukien määrästä. Jatkossa tukia maksetaan korkeintaan kaksi (2) tutkimusta
kissaa kohden, oli tutkimusten aikaväli mikä hyvänsä.
Lomakkeet ovat uusiutuneet! Nykyiset käytössä olevat
lomakkeet ovat pdf-muodossa ja ne voi täydentää tietokoneella ja tulostaa lähetettäväksi eteenpäin. Muistathan
allekirjoituksen jokaiseen lomakkeeseen, joka sitä vaatii!
Jos lomakkeiden kanssa tulee ongelmia, apua voit kysyä
osoitteesta webmaster@surex.fi. Lomakkeet julkaistaan ai-

noastaan Rex Uutiset 1/2011 lehdessä, lisäksi ne löytyvät
yhdistyksen nettisivuilta. Jos itse et saa missään lomaketta
tulostettua, voit pyytää paperiversiota jäsenrekisterinhoitajalta tai sihteeriltä.
Kaikki nettisivuille tuleva materiaali kulkee nykyisin
webmasterin kautta, ellei erikseen mainita. Webmasterit
tavoitat osoitteesta webmaster@surex.fi tai puhelinnumeroista 044-3333 686 (Erika) tai 050-3544 086 (Ilse-Maj).
Lähitulevaisuudessa Suomen Rex-kissayhdistyksen
nettisivuilla olevat kuvagalleriat tulevat uusiutumaan
ja uusia, laadukkaita kuvia kaivataan! Valitettavasti
joudumme poistamaan osan vanhoista kuvista, joiden
kuvanlaatu ei vastaa vaatimuksiamme. Jatkossa värejä esittelevissä kuvagallerioissa julkaistaan mielellään
vain kokovartalokuvia aikuisista kissoista, joista kissojen värityksen näkee parhaalla mahdollisella tavalla.
Seuraa nettisivustoa, uusia kuvia koskeva ohjeistus
julkaistaan sivuilla mahdollisimman pian, mutta nyt on
jo hyvä aika lähteä kaivelemaan kuvakätköjä!
Kuten lähes kaikkialla maailmassa, on meilläkin
säästökausi meneillään. Hallituksen työhuonekorvauksista luovuttiin kokonaan ja kilometrikorvaukset puolitettiin, mikä tuo suuren säästön. Mahdollisuuksien
mukaan säästämme myös muissa kuluissa unohtamatta kuitenkaan tarjota jäsenistöllemme mukavia tapahtumia ja hauskoja hetkiä kissoihin liittyen!

Jäsenhankintakilpailu

jäsenrekisterinhoitajalle osoitetietoja ilmoittaessaan suosittelijan koko nimi. Ainaisjäsenestä saa kymmenen pistettä! Tässä kilpailussa perhejäseniä ei lasketa.
Pistetilannetta päivitetään Rex Uutisiin, joten seuraa
lehteä! Palkinnot ovat upeat - kummankin sarjan eniten pisteitä hankkinut saa palkinnoksi ilmaisen SUREXjäsenyyden vuodelle 2012 sekä hienot mittojen mukaan tehdyt. käsin neulotut rex/sfinx-pukineet! Lisäksi
palkinnot vaan paranevat ja mitä enemmän ihmisiä
osallistuu kilpailuun, sen useampi myös palkitaan! On
pieni vaiva suositella kaveria liittymään.
Lisätietoja jäsenhankintakilpailusta saat jäsenrekisterinhoitajalta osoitteesta jasen@surex.fi - voit kysellä
tarvittaessa vaikkapa pistetilannettasi tai lisäohjeita.
Vuonna 2010 pentuejäsenyyksiä hyödynsivät seuraavat kasvattajat: Windseeker, DonAmen, Saca’s.

Alkaneen vuoden kunniaksi ja piristykseksi järjestetään jäsenhankintakilpailu!
Kilpailussa on kaksi sarjaa - kasvattajasarja pentuejäsenyyksiä hankkineille kasvattajille ja jäsensarja kaikille
jäsenille.
Säännöt ovat helpot - kasvattajasarjassa saa yhden
pisteen jokaisesta pentuejäsenestä, pisteet lasketaan
automaattisesti kasvattajan ilmoittaessa uusien jäsenien
osoitteita jäsenrekisterinhoitajalle. Jäsensarjassa saa pisteen jokaisesta uudesta jäsenestä, huom: jokaisen uuden
jäsenen, jonka saat houkuteltua mukaan, tulee mainita

6

Rex Uutiset

1_RU_2011-1.indd 6

• 1/2011
24.3.2011 20.34

kAIkkI mUkAAn kISSojEn
DnA-pAnkkIkERäYkSEEn!

Prof. Hannes Lohen johtama kissojen geenitutkimus tarvitsee
lisää näytteitä geenipankkiinsa. Tavoitteena olisi saada pankkiin
mahdollisimman laaja ja kattava määrä näytteitä erilaisia perinnöllisiä sairauksia ja ominaisuuksia käsitteleviä geenitutkimuksia,
sekä kissojen lois- ja virussairaustutkimuksia varten.
Projektin tuloksena toivotaan saatavan mahdollisimman
moneen sairauteen DNA-testejä, jolloin sopivien siitoskissojen valinnalla kyettäisiin karsimaan rodussa esiintyviä
sairauksia ja tuottamaan terveempiä pentuja. Tavoitteena
on myös rotujen monimuotoisuuden kartoittaminen.
Koirista on muutaman vuoden ajan kerätty aktiivisesti näytteitä DNA-pankkiin ja keräys on alkanut
tuottaa jo ensimmäisiä geenilöytöjä. Koirilla tarkemmat
tiedot käynnissä olevista tutkimuksista löytyy www.koirangeenit.fi -sivustolta. Kissojen vastaava sivusto löytyy
osoitteesta www.kissangeenit.fi.

mISTä kISSoISTA näYTE
DnA-pAnkkIIn?
Tutkimusryhmä haluaa näytteitä hyvin monenlaisia sairauksia sairastavista kissoista. Niinpä, jos kissallasi on
jokin sairaus tai poikkeama, sen näyte on erittäin
arvokasta DNA-pankkimateriaalia.

Tutkimuksen kannalta olisi hyvä, jos sairaan kissan
terveestä täyssisaruksesta saataisiin myös verinäyte.
(Sen ei välttämättä tarvitse olla samasta pentueesta,
kunhan on samasta yhdistelmästä.) Tutkimusta edesauttavat myös vanhempien verinäytteet terveystietoineen.
Sairaiden kissojen vertailuryhmäksi sopivat vanhat,
mutta terveet kissat. Jos kissasi on yli 10-vuotias ja
terve, sen näyte haluttaisiin ehdottomasti DNA-pankkiin.
Vaikka kissasi olisi nyt nuori ja täysin terve, sen
näyte on myös tervetullut DNA-pankkiin. Näitä näytteitä voidaan hyödyntää muissa tutkimuksissa ja mikäli
kissa sairastuu myöhemmin, on hyvä että näyte on jo
annettu, eikä tarvitse miettiä mahdollisesti jo hyvinkin
sairaan kissan rasittamista uusilla verinäytteenotoilla.
Muistathan että tutkimusryhmälle pitää myös muistaa päivittää kissan terveystiedot!

mITä DnA-pAnkkIIn LäHETETään?
DNA-pankkia varten kissoista tarvitaan mieluiten 5 ml:n
verinäyte EDTA-putkeen. Kaikilta kissoilta ei kuitenkaan
saada otetuksi näin paljoa verta, mutta pienikin näyte
on parempi kuin ei näytettä lainkaan. Näytteen lisäksi tarvitaan kopio rekisterikirjan sukutaulusivusta sekä
terveystietolomake joka löytyy osoitteesta
http://www.kissangeenit.fi/tutkimuksesta/lomakkeet/
Jos kissa on käynyt eläinlääkärin hoidossa, mukaan
toivotaan myös potilaskertomusten kopioita.

TIETojEn
LUoTTAmUkSELLISUUS
Avoimuus on ratkaisevan tärkeää,
sillä vain rehellisesti kertomalla roduissa esiintyvistä sairauksista ja vioista saadaan
kissojen yleistä terveyttä ja hyvinvointia vietyä

FI*Spectrolite Curie (CRX n)
luovutti DNA-näytteen erikoisnäyttelyn yhteydessä Vantaalla 21.8.2010
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eteenpäin. Tutkimusryhmän keräämät yksittäisten kissojen tiedot ovat kuitenkin luottamuksellisia, eikä niitä
kerrota eteenpäin esim. rotujärjestöille, ellei omistaja
anna tähän lupaa. Kissan ja omistajan tiedot tallennetaan suojattuun tietokantaan ainoastaan tutkimuskäyttöä varten. Saman kissan näytettä voidaan käyttää
moniin erilaisiin geenitutkimusprojekteihin.
Kirjoituksen pohjalla käytetty Jaana Tähtisen kirjoitusta
http://www.kissaliitto.fi/dnapankki.php

REXIEN JA SFINXIEN
NÄYTETILANNE
Tällä hetkellä näytteitä on annettu seuraavasti
(tilanne 11/2010): cornish rex 75, sfinx 70,, devon rex
34, don sfinx 4, selkirk rex 1
Rekisteröity
yhteensä
vuosina
2000-2010

DNA
pankissa
näytteitä
(11/2010)

% -osuus

Pyhä birma

3790

132

3,48

Norjalainen
metsäkissa

3394

125

3,68

Ragdoll

5445

118

2,17

Korat

434

105

24,19

Cornish rex

1929

75

3,89

Burma

1472

72

4,89

Sfinx*

443

70

15,80

Devon rex

912

34

3,73

Don sfinx

45

4

8,89

Selkirk rex

25

1

4

ajankohdista johtuen emme välttämättä valitettavasti
saa kaikista tapahtumista tietoa ajoissa lehteen, mutta
aina ajantasaisin tieto löytyy SUREXin nettisivuilta!

TURKU
SUREXin suuri DNA-näytteenottoviikko järjestetään Turussa Länsikeskuksen Mustissa ja Mirrissä (osoite Viilarinkatu 1, Turku) viikolla 14 (4.-8.4.2011). Tälle viikolle saa ilmaisen näytteenottoajan soittamalla suoraan
näytteenottajalle (Katja Kinnunen puh 0500 354847) ja
sopimalla hänen kanssaan teille sopiva aika.
Viikko huipentuu lauantaina 9.4.2011 näytteenottopäivään. jolloin näytteitä otetaan koko päivän ajan.
Ennakko-ilmoittautuminen on tännekin välttämätöntä,
jotta vältytään ruuhkilta ja minimoidaan turha odotus
ja kissojen mahdollinen hermostuminen. Kissaa ei ole
mahdollista näissä tilaisuuksissa rauhoittaa. Lauantaille ilmoittautumiset: Merja Niemelä pj@surex.fi.
Muista kopio sukutaulusta ja valmiiksi täytetty terveystietolomake + mahdolliset potilaskertomusten kopiot!
Lisäksi suunnitteilla loppuvuodesta tapahtumat ainakin Vantaalla, Espoossa ja Jyväskylässä.
Linkit: http://www.kissaliitto.fi/dnapankki.php
www.kissangeenit.fi

*Lukua vääristää Ruotsista lähetetyt näytteet

Jos lukua näytteenantajista verrataan esimerkiksi Kissaliiton rekisteröintimääriin, huomataan kuinka pieni
osa kissoista on antanut näytteitä. Tässä kohdin ei ole
huomioitu mahdollisia ulkomaisten näytteiden tai muihin kattojärjestöihin rekisteröityjen kissojen lukumääriä.

DNA-NÄYTTEENOTTOTILAISUUS
SUREX järjestää kuluvana vuonna useitakin ilmaisia
DNA-näytteenottotilaisuuksia tukeakseen Hannes Lohen
johtamaa kissojen geenitutkimusta. Lehden ilmestymis-
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WW’04, SW’04, GIC
FIN*Piupaws Clarabelle, DM
(CRX n 09) luovutti DNAnäytteen erikoisnäyttelyn yhteydessä Vantaalla 21.8.2010.
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Tulosta tämä lomake ja lähetä allekirjoitettuna ultratukihenkilölle.
Muista kopiot tutkimusta koskevista eläinlääkärinlausunnoista!

Suomen Rex-kissayhdistys ry.

Lupa ultraustulosten käyttöön ja julkaisuun

Yhdistys ylläpitää listaa cornish rexien, devon rexien, german rexien, sfinxien sekä don sfinxien sydän- ja
munuaisultraustuloksista (sekä mahdollisesti niitä täydentävistä ruumiinavauslausunnoista). Listalle lisättävien
terveystuloksien tulee olla eläinlääkärin lausuntoja ja niiden liitteenä tulee olla omistajan suostumus siitä, että
yhdistykselle toimitetut tiedot ovat julkisia ja Suomen Rex-kissayhdistyksen käytettävissä. Lista sydän- ja
munuaisultratuloksista löytyy yhdistyksen internetsivuilta, lisäksi uusimmat listalle toimitetut tulokset julkaistaan
Rex Uutiset -lehdessä.

Kissan virallinen nimi

Rotu

Kissalle tehty terveystutkimus

Tutkimuspäivä

Kissan virallinen nimi

Rotu

Kissalle tehty terveystutkimus

Tutkimuspäivä

Omistaja / Omistajat

Puhelinnumero

Sähköposti

Osoite

Allekirjoittaneet vakuuttavat antavansa totuudenmukaisia tietoja ja hyväksyvät sen, että sydän- ja/tai
munuaisultrauksesta yhdistykselle toimitetut tiedot ovat julkisia ja Suomen Rex-kissayhdistys ry:n käytettävissä.

Pvm

Paikka

_____________________________________________________________________
Omistajan / omistajien allekirjoitus

Yhdistys täyttää
Lupa vastaanotettu ________________
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SYDÄMEN ULTRÄÄNITUTKIMUS

Sydämen ultraäänitutkimuksella voidaan tutkia sydämen rakennetta ja
toimintaa.
Viimeaikoina puhuttaneen hypertrofisen kardiomyopatian eli HCM:n lisäksi tunnetaan kissoilta myös lukuisia
muita huomionarvoisia sydänsairauksia, kuten dilutoiva
kardiomyopatia (DCM) ja restriktiivinen kardiomyopatia
(RCM) sekä erilaisia rakenteellisia häiriöitä kuten kammioväliseinäaukko (DSV) sekä aortan ahtauma (SAS).
Kaikilla kissaroduilla, kuten myös roduttomilla kissoilla, esiintyy sydänvikoja. Kaikki sydänviat eivät ole
perimästä johtuvia, vaan myös ympäristötekijöillä on
oma osansa sydänvikojen synnyssä. Suljetuissa populaatioissa, kuten kissarodussa, on kuitenkin olemassa
riski näiden vikojen yleistymiseen yksittäistapauksista
perinnölliseksi ongelmaksi.
HCM:stä tunnetaan maine cooneilla dominoivasti
periytyvä muoto, jolle on myös kehitetty geenitesti.
On kuitenkin tiedossa, että muilla roduilla on myös
resessiivisesti periytyviä muotoja taudista, eikä kahden
terveen kissan jälkeläistä voida siksi pitää terveenä
ilman lisätutkimuksia. Ja kun HCM:n lisäksi tunnetaan
myös muita mahdollisesta perinnöllisiä sydänsairauksia, kaikki kasvatuskäytössä olevat kissat suositellaan
sydänultrattavaksi vähintään kerran. Myös muiden kuin
kasvatuskissojen terveydentilan tutkiminen antaa tärkeää tietoa kasvatuslinjojen terveydestä, ja palvelee siten rodun kasvatusta. Mikäli mahdollista, sydänultraus
tulisi tehdä ilman rauhoitusta.
Lisätietoa HCM:stä (englanniksi) löytyy esim täältä
http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/hcm.html

YHDISTYKSEN TERVEYSTUTKIMUKSIIN OSOITTAMA TUKI 2011
Sydämen ja munuaisten ultraäänitutkimuksista maksettava tuki on porrastettu kissan iän mukaan. Vaikka
yksikin ultrauskerta antaa arvokasta tietoa kissan terveydentilasta, on terveystutkimusten teko myös kissan
myöhemmissä elämänvaiheissa tärkeää. Kissan terveystilanteen jatkuvan seurannan kannustamiseksi sydämen ja munuaisten ultraäänitutkimuksista maksettava
tuki on sitä korkeampi, mitä vanhempana kissa on
tutkittu. Vuonna 2011 yhdistys antaa tukea tehdyistä
sydämen ultraäänitutkimuksista tai samalla kertaa tehdyistä sydämen ja munuaisten ultraäänitutkimuksista
alla olevan ikätaulukon mukaan seuraavilla ehdoilla:
• Tutkittu kissa on Suomen Kissaliiton rekisterissä oleva cornish rex, devon rex, german rex, sfinx tai

SUREXIN
SYDÄNULTRAKIMPPATILAISUUS
SUREX järjestää jäsenilleen edullisen sydänultrakimppa
tilaisuuden perjantaina 20.5. klo 16-20 Lahdessa,
Lahden eläinlääkäriasemalla os Launeenkatu 12. Ultraajana toimii Seppo Lamberg. Tähän tilaisuuteen
otetaan 10 kissaa.
Sydänultratutkimuksen hinta on 127e/kissa (normaalisti 150,50€), lisäksi on mahdollisuus anoa yhdistyksen sydänultratukea.
llmoittautumiset ainoastaan meilitse: Merja Niemelä
pj@surex.fi Lisätietoja voi kysyä sekä meilitse ylläolevasta osoitteesta että puhelimitse 044-5525455.

don sfinx ja tutkitun kissan omistaja/omistajat ovat
jäseninä Suomen Rex-kissayhdistyksessä kissan tutkimushetkellä
* Tutkimus on tehty vuonna 2011 (kissan omistajien
on toimitettava tutkimustulokset sekä allekirjoitettu terveystutkimustukianomus 3 kuukauden kuluessa tutkimuksesta [poikkeuksena tammi-helmikuussa
2011 tutkittujen kissojen tulokset tulee toimittaa toukokuun loppuun mennessä, ja loppuvuodesta tutkittujen joulukuun loppuun mennessä])
* Sydän- ja/tai munuaisultra on tehty välineistöllä,
jonka herkkyys on vähintään 7.5 MHz ja sydäntutkimuksesta on täytetty Suomen Eläinpraktikoiden
kardiologisen alajaoksen laatima virallinen kaavake,
jonka kopio on ultratukihakemuksen liitteenä. Samoin
liitteenä on kopio kissan virallisesta sukutaulusta.
* Kissan omistaja/omistajat hyväksyvät sen, että sydänja/tai munuaisultrauksesta saadut tiedot ovat julkisia
ja Suomen Rex-kissayhdistyksen käytettävissä.

Kissan ikä tutkimushetkellä
Kissan ikä 				
tutkimushetkellä
Sydänultra €
alle 2 v.		
20		
2 – 4 v. 		
30 		
5 v. tai enemmän
40 		

Hallituksen päätöksestä vuonna 2011 terveystutkimustukia maksetaan korkeintaan kaksi (2) kertaa / kissa,
riippumatta ajankohdasta tai kissan iästä.
Suomen Rex-kissayhdistys ry pidättää itsellään oikeuden tarkentaa ja/tai muuttaa korvausehtoja, mikäli
uusi tutkimustieto tai muu painava syy niin vaatii.

1/2011
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DIY-

Kissapukine neuloen
Ilse-Maj Holmström ja Satu Toivonen

Do-It-Yourself juttusarja Rex Uutisissa
Tästä numerosta lähtien on Rex Uutisissa DIY - Do It Yourself - palsta. Lukijoiden ja rakkaiden lemmikkien iloksi
palstalla julkaistaan erilaisia kissatalouden välttämättömyyksiä, joita ajan hengen mukaisesti tehdään itse.. Ohjeiden
on tarkoitus olla mahdollisimman selkeitä, mutta neuvoja voi aina kysyä jutun kirjoittajalta. Mikäli itse olet kehittänyt
jonkin kissavarustukseen kuuluvan, näppärän jutun niin mielellämme julkaisemme kirjoittamasi ohjeen Rex Uutisissa.
Ohjeet kuvineen voi lähettää pennut@surex.fi osoitteeseen. Ohjeiden Copyright on aina jutun tekijöillä ja ohjeiden
käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä. Toivomme, että Surexin foorumilla (http://surexforum.phpbb.net)
näkyykin paljon ohjeiden mukaan tehtyjä asioita.

Mitat
Kaula-takapuoli, pukineen kokomitta 44cm
Takajalka-etujalka, mahanalus 18cm
Kissan ympärys paksuimmasta kohdasta (rintakehä) 35cm
Takaläpän leveys 20cm
Takaläpän pituus 10cm
Kokoa on helppo muutella. Kunhan silmukoiden määärä on jaollinen neljällä. Kokeile myös vaihtaa lanka
7-veljestä lankaan ja puikot 4mm puikoiksi.

Tarvikkeet
Novita Nalle lankaa, sukkapuikot 3,5mm ja 3mm, devon
pukineessa vain 3,5mm. Sfinx pukine on tehty 3,5mm
puikoilla ja palmikko on korvattu helmineuleella.
http://www.kaspaikka.fi/neulonta/neulokset/
helmineulos.html
Hyvät perusohjeet neulomiseen löytyy:
http://www.kaspaikka.fi/neulonta/index.html

Neulo I- puikon silmukat 2o,2n aloita palmikkokaavio 2
puikolla 3 ja 4 puikolla jatketaan ribbineulosta. Neulo
kunnes kappaleen koko pituus on 28cm ja tee jalka-aukot.

Jalka-aukot
1-puikko, neulo 10 silmukkaa, päätä 6 silmukkaa jatka
normaalisti loppuun asti
2-puikko, neulo normaalisti
3-puikko, neulo normaalisti
4-puikko, neulo normaalisti, kunnes jäljellä on 16s,
päätä 6 silmukkaa ja jatka normaalisti
neulo seuraava kierros normaalisti, luo jalka-aukon
kohdalle 6 silmukkaa, kullekin. Jatka neulette 3cm ja
aloita kavennukset.

Kavennukset
Kavennukset neulotaan joka toinen krs.

Neule aloitetaan takaosasta, eli pyllyn päältä. Luo 60
silmukkaa neulo 2o,2n kunnes kappaleen 
pituus on
10cm. Lisää neuleen vasemmassa reunassa ”luomalla”
8 silmukkaa, neulo nurjakerros normaalisti, lisää lopussa 8 silmukkaa. Tässä vaiheessa työ jaetaan neljälle
puikolle seuraavasti:
Mikäli teet kisalle ribbineulospukineen, etkä palmikkomallia jaa silmukat 18-20-18-20 ja jatka suljettuna
neuleena 2o,2n neulosta kunnes kappaleen koko pituus on 25cm. Ja siirry kohtaan jalka-aukot.
Jaa silmukat puikoille seuraavasti
1-puikko 24
2-puikko 24
3-puikko 14
4-puikko 12

12
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Kaaviossa on puikon ensimmäiset 16 silmukkaa, jatka 2o, 2n kavennusten jälkeen 6 kerrosta ja vaihda
työhön kapeammat puikot, Devon pukineessa jatka
3,5mm puikoilla. Jatka 2o2n kunnes kappaleen pituus
on 44cm. Päättele huolellisesti.
Lisätietoja: ilse-maj@iki.fi tai Surexin foorumilta

1/2011
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kERHo

kYmmEnEn EnSImmäISTä VUoTTA
RApToRIn kAnSSA

Raptori, virallisemmin PR&EC FIN*Doctrix´ Elizabeth
Bennet syntyi 22.1.2001 Kirsi Hartikaisen kasvattajanimelle, mutta sijoituspentueeseen meillä kotona (tai koti-kotona, kuten on tapana sanoa, sillä omistajakin oli
tuolloin huomattavasti nuorempi ja asui vielä vanhempiensa luona). Hän ei siis ole ensimmäinen kissani tai
edes rexini, mutta liki kaikessa muussa ensimmäiseni:
ensimmäinen ”kätilöimäni” pentu, ensimmäinen omalle
kasvattajanimelle syntyneen pentueen emo, ensimmäinen näyttelyvoittajani ja ennen kaikkea, ensimmäinen
kissa jonka kanssa todella löysin sielunkumppanuuden.
Raptori on saanut kutsumanimensä dinosauruksilta, niiltä pieniltä, mutta pahansisuisilta, joita Jurasic
Parkissa juoksenteli. Tässä tapauksessa nimi ei kuitenkaan ole ollut enne, sillä lempeämpää ja mukautuvampaa kissaa saa hakea. Ehkä tiukkatahtoisen emon (ja
samanluonteisen tyttären) kanssa asuminen on tehnyt
tehtävänsä, mutta Raptoria joutuu tuskin koskaan komentamaan mistään, toisin kuin näitä muita arjensankareita… Näin talvella ”vanhat tädit”, Raptori mukaan
luettuna, eivät paljon nenäänsä vällyjen alta näytä,
mutta eiköhän eläkeläiskaarti taas herää eloon kesän
ja auringonpaisteen astuessa kuvioihin. Siihen asti sininen pehmoeläimemme tyytyy paheksumaan hienova-

raisesti koiran ja kollipojan olemassa oloa, ja henkilökunta koettaa parhaansa mukaan rapsutella rauhaa
rakastavaa rouvaamme.
Pentueita Raptorilla on ollut kaikkiaan kaksi (Felibiosis A- ja B-pentueet) ja näyttelymenestystäkin on
tullut (suuresta koosta, vajaasta profiilista, harottavista
korvista ja suurista silmistä huolimatta, lähinnä hienon
turkin ansiosta). Tuloksena on ollut 10x värin paras ja
13x tuomarin paras (mm. WW02-näyttelyssä), 2x BISnuori, 1x VSA, 1x BIS-aikuinen, 2x BIS-siitosnaaras (pistein 105,33 ja 111,67) sekä kerran 1x BIS-veteraani.
Luonnollisesti myös sijoituksia vuoden rex-kisoissa (ja
siitosnaaraissa ihan Kissaliiton tuloksissa asti) on kohdalle osunut. Ja kun terveysongelmiltakin on vältytty,
voi kai sanoa että Raptori on kissa, jollaista harvoin
sattuu kohdalle. Näin kasvattajan ja harrastajan näkökulmasta olen enemmän kuin onnellinen että linjat
ovat myös jatkuneet eteenpäin, sillä haluan jatkossakin omistaa tällaisia kissoja!
Kirjuri haluaa myös lähettää terveisiä vuosien varrella kertyneille tutuille ja kilpakumppaneille! Toivottavasti
saisimme kuulla muidenkin veteraanien kuulumisia!
Virpi Virjamo

Vuonna 2001,
Kuva Pekka Ruotsalainen
Vuonna 2003,
Kuva Turun Kuvaus
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omEgA-3 RASVAHApoT
Sari Uski

Rasva-aineet ovat veteen liukenemattomia luonnonyhdisteitä, joihin luetaan neutraalirasvat,
vapaat rasvahapot, vahat, sterolit ja steroidit,
fosfolipidit, glykolipidit ja lipoproteiinit.
Triglyseridit ovat yleisin ravinnossa ja elimistössä
esiintyvä rasva. Triasyyliglyseroli on pääasiassa rasvavarastona elimistöön kertyneenä, kun taas tyydyttymättömät toimivat mm. solukalvoissa ja osana solujen
viestinvälityksessä. Solukalvot muodostuvat fosfolipideistä. Sterolit ovat monien hormonien esiasteita ja
esimerkiksi D-vitamiini on steroli.
Välttämättömiksi rasvahapoiksi luokitellaan ravintoaineita, joita elimistö ei pysty itse valmistamaan, vaan ne
on saatava ravinnosta. Luonnossa kissat saavat tarvitsemansa rasvahapot saaliseläimistä, jotka puolestaan
saavat rasvahappoja kasvikunnan tuotteista. Kissan elimistö ei pysty sulattamaan kasviperäisiä rasvahappoja,
sillä sen ruuansulatus ei ole kehittynyt käsittelemään
kasveja ravintona. Tästä syystä käsittelemättömistä kasvipohjaisista öljyvalmisteista ei ole hyötyä kissalle.
Sian- ja kananlihasta kissa saa runsaasti omega-6
rasvahappoja, mutta omega-3 rasvahappoja tulee riittävästi vain rasvaisesta kalasta tai lisäämällä ravintoon
lohiöljyä. Teollisessa ravinnossa omega-3 rasvahappojen lähteenä on usein lohiöljy. Edullisemmissa ruokamerkeissä saattaa olla runsaasti omega-6 rasvahappoja, mutta vain vähän omega-3 rasvahappoja. Omega-6
rasvahapot ovat tärkeitä ihon hyvinvoinnin takaamiseksi,
mutta liiallisina määrinä sillä on tulehduksia ylläpitävä
vaikutus. Omega-3 rasvahapoilla sen sijaan on tulehduksia ehkäisevä vaikutus. Juuri tästä syystä omega-3
rasvahapot ovat tärkeitä iho- ja nivelvaivojen hoidossa.
Omega-3 rasvahapot luokitellaan vielä alaryhmiin,
joista tunnetuimmat ovat alfalinoleenihappo (ALA), eikosapentaeenihappo (EPA) ja dokosaheksaeenihappo

(DHA). EPA auttaa erityisesti ehkäisemään ja lievittämään tulehduksia, sekä ihmisillä sen vaikutuksista masennukseen hoitoon on tutkittu paljon. DHA vaikuttaa
myönteisesti hermosolujen sekä näön kehityksessä ja
säilyttämiseksi. Se on erityisen tärkeä rasvahappo odottaville ja imettäville emoille, sekä pennuille. Omega-3
rasvahapot ohentavat verta, ehkäisevät verihyytymien
muodostumista ja pitää verisuonet joustavina. Samasta
syystä omega-3 rasvahapot ovat hyväksi sydämelle.
Rasvahapot härskiintyvät herkästi, erityisesti valon ja
lämmön seurauksena. Säilyvyyden takaamiseksi teollisiin
ruokiin lisätään säilöntäaineita, kuten luonnollista Evitamiinia. Avatut öljypullot kannattaa kotioloissa säilyttää aina jääkaapissa. Öljyä ei myöskään kannata ostaa
enempää kuin minkä kissa syö kolmessa kuukaudessa.
Omega-3 rasvahapoista ei tutkimusten mukaan ole
haittaa isoinakaan annoksina, eikä yliannostuksen vaaraa juuri ole. Öljyn tulee olla puhdasta lohiöljyä, johon
ei ole lisätty rasvaliukoisia vitamiineja, sillä rasvaliukoisista vitamiineista voi helposti aiheutua yliannostus.
Kissoille kannattaa annostella öljyä aloittamalla hyvin
pienellä määrällä ja kasvattaa määrää pikkuhiljaa. Näin
kissat tottuvat hajuun ja makuun helpommin.
Markkinoilla on olemassa myös tiivistettyä lohiöljyjä
lemmikeille jotka ovat ylipainoisia, kärsivät nivelrikosta
tai sydänsairaudesta. Näistä tuotteista on poistettu
ylimääräinen rasva ja jätetty vain tehokkaat omega-3
rasvahapot.
Lähteet: http://www.tohtori.fi/?page=0950042&id=1462315
Professori Dominique Grandjean – Ravintoaineiden
merkitys koirien ja kissojen terveydelle

10-kERHO - palstalla esitellään
10-vuotta täyttäneitä rexejä ja sfinxejä

Koetko, että kissasi on jo vanha vai korkeintaan keskiikäinen? Onko jo vanhuuden tuomia sairauksia? Terveisiä muille veteraanikissoille/kissojen omistajille.

Kirjoita veteraanikissastasi vapaamuotoinen juttu (tai
vastaa oheisiin kysymyksiin): Kuinka aikoinaan olet
päätynyt ottamaan juuri tämän kissan? Onko kissan
hankinnassa jokin tarina tai miten valitsit juuri kyseisen
pennun? Mikä on pitkän iän salaisuus (jotain erityistä
ruokinnassa kenties)? Kerro jokin hauska tai mieleenpainuva sattumus vuosien varrelta. Huomaako kissasi
iän sen olemuksesta /ulkonäöstä /käyttäytymisestä?

Liitä jutun mukaan muutama kuva kissasta; mieluiten
pentukuva, aikuiskuva ja tämänhetkinen. Lähetä juttu
ja kuvat sähköpostilla rexuutiset@surex.fi tai postitse päätoimittajalle osoitteeseen Rex Uutiset c/o Eeva
Jokipelto, Tilhenkatu 21 E 100, 20610 TURKU (jos
haluat kuvat takaisin, liitä mukaan postimerkillinen ja
osoitteella varustettu palautuskuori).

1/2011

1_RU_2011-1.indd 15

•

Rex Uutiset

15
24.3.2011 20.34

kISSAn SokERITAUTI ELI DIABETES mELLITUS

Sokeritauti eli diabetes mellitus on kissojen
toiseksi yleisin sisäeriterauhassairaus heti
kilpirauhasen liikatoiminnan jälkeen.
Tautitapaukset ovat selvästi lisääntyneet viime vuosikymmenien aikana kissojen siirtyessä sisälle asumaan
kukkuraisten ruokakuppien ääreen. Kyseessä on siis
tavallisimmin hyvän elintason aiheuttama sairaus ylipainon ollessa suurin yksittäinen altistava tekijä.

DIABETEkSEn TYYpITYS
Humaanilääketieteessä käytössä olevat diabeteksen
jakoperusteet käyvät sellaisenaan myös kissapuolelle.
Ykköstyypin diabetes: Tästä käytetään myös nimitystä
lapsuusiän diabetes. Ykköstyypin diabeteksessa haiman insuliinia tuottavat solut tuhoutuvat monimutkaisen immunologisen prosessin seurauksena, mihin potilaalla on geneettinen alttius. Tämä on koiralla yleisin
diabetestyyppi, mutta kissalla harvinainen.
Kakkostyypin diabetes: Tästä käytetään myös nimitystä aikuisiän diabetes. Kakkostyypin diabeteksessa
haiman insuliinia tuottavat solut eivät tuota riittävästi
insuliinia ja lisäksi vastaanottavassa kudoksessa todetaan insuliiniresistenssiä. Tämä on kissoilla yleisin
diabetestyyppi. Tärkeimpänä altistavana tekijänä sekä
ihmisillä että kissoilla todetaan ylipaino ja lisääntyvä ikä. Humaanilääketieteessä tunnistetaan jo hyvin
myös geneettinen alttius tämän tyyppisen diabeteksen
puhkeamiseen. Kissalääketieteessä epäillään myös jonkinlaista perinnöllistä alttiutta ja todisteita on saatu
muutamissa tutkimuksissa ainakin Iso-Britanniassa ja
Australiassa tietyissä burmalinjoissa olevista lukuisista
tautitapauksista.
Kolmostyypin diabetes eli sekundaarinen diabetes:
Tämä tarkoittaa muun sairauden tai lääkeaineen aiheuttamaa sokeriaineenvaihdunnan häiriötä. Kissoilla
tällaisia muita sairauksia on esimerkiksi haimatulehdus, kasvaimet haimassa tai muutamat muut sisäeriterauhassairaudet. Tyypillinen lääkeaine sekundaarisen
diabeteksen taustalla on kortisoni.

DIABETEkSEn oIREET
Tyypillinen diabetekseen sairastuva potilas on yli seitsemänvuotias, ylipainoinen, leikattu uroskissa. Tavallisimmat kliiniset oireet ovat runsas juominen ja runsas
virtsaaminen sekä kova ruokahalu, josta huolimatta
kissa laihtuu. Lisäksi havaitaan huono yleiskunto, mikä
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ilmenee ensisijaisesti turkin laadussa. Joskus kissa voi
kärsiä myös ns.diabeettisesta neuropatiasta, jolloin
kissa kävelee kintereet maassa. Vakava komplikaatio
pitkälle edenneessä hoitamattomassa diabeteksessa
on diabeettinen ketoasidoosi, mikä on hengenvaarallinen metabolinen kriisi. Tällainen kissa on erittäin väsynyt ja pahoinvoiva ja tila vaatii pikaisia aggressiivisia
hoitotoimenpiteitä.

DIAgnooSI
Diabetesdiagnoosi tehdään sekä kliinisten oireiden
että laboratoriolöydösten avulla. Tämä on sokeritaudin ollessa kyseessä erityisen tärkeää, sillä pelkkiin
laboratoriotuloksiin ei kissojen kohdalla voi tuijottaa.
Kissalla nousee veren lyhytaikainen sokeriarvo stressin seurauksena, puhutaan ns. stressihyperglykemiasta,
mikä on tyypillinen löydös terveeltäkin kissalta klinikalla otetussa verinäytteessä. Tämän vuoksi sokeritautiepäilyssä tutkitaan myös kissan virtsanäyte sokerin varalta sekä määritetään laboratoriossa pitkäaikaisesta
verensokerista kertova fruktosamiiniarvo.

HoITo
Diabeteksen hoito voidaan jakaa ruokavalion muutokseen ja lääkehoitoon. Ruokavalion muutos tähtää
ylipainoisella kissalla painon pudotukseen. Lisäksi tasaisen verensokerin kannalta diabeteskissalle sopivin
ruokavalio sisältää vähän hiilihydraatteja ja runsaasti
proteiinia ja rasvaa. Diabeteksen takia totuttua ruokintatiheyttä ei tarvitse muuttaa, kissalle sillä ei ole merkittävää vaikutusta verensokeriin. Mutta toki vapaassa
ruokinnassa olevan ylipainoisen kissan ruokintaa joudutaan muuttamaan, jotta saataisiin aikaan haluttua
painonpudotusta.
Lääkehoito tarkoittaa nahan alle pistoksina annettavaa insuliinilääkitystä. Lääkitys annetaan tavallisimmin
kahdesti vuorokaudessa. Pistämisessä käytettävät neulat ovat niin ohuita ja lääkeannokset niin pieniä, että
kissa ei lääkitykseen yleensä suuremmin reagoi. Suurin
haaste onkin omistajan opettamisessa ja tukemisessa.
Lääkityksen lisäksi diabeteksen hyvään hoitoon kuuluu säännölliset verensokerimittaukset, joko klinikalla
tai kotiin hankittavan mittarin avulla, sopivan lääkean-
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KOKOUSKUTSU
14.01.2011
noksen löytämiseksi. Virtsanäytteen avulla
voidaan myös pitää kissan tilaa silmällä.
Lääkehoidon komplikaationa on ns. insuliinishokki, jolloin kissan verensokeri laskee
liian alas. Tällainen kissa on heikko, vapiseva ja epäorientoitunut. Tila on hengenvaarallinen ja ensiapuna kissalle annetaan
sokerivettä tai hunajaa suoraan suuhun.
Tämän jälkeen otetaan yhteyttä hoitaneeseen eläinlääkäriin, missä tarkistetaan kissan vointi ja insuliinin annos jatkossa.

LYHYTAIkAInEn
oHImEnEVä DIABETES
Kissalääketieteessä tunnistetaan enenevässä määrin lyhyaikainen ohimenevä sokeritauti. Lähteestä riippuen tähän ryhmään
kuuluu 25%-50% prosenttia diabeetikkokissoista. Kyseessä on kakkostyypin diabetes, mikä helpottaa 1-3kk kuluttua hoidon
aloittamisesta. Tämä kuitenkin vaatii taudin
aikaisen tunnistamisen ja asianmukaisen
hoidon alusta asti. Tämä tarkoittaa sekä
ruokavalion muutosta että insuliinihoitoa.
Kerran sairastunut kissa on riskiryhmässä
taudin uudelleen puhkeamisen suhteen ja
tällaisella kissalla tulisi mahdollisuuksien
mukaan jatkossa välttää sairaudelle altistavia tekijöitä. Tämä on kuitenkin hyvä uutinen ja toivottavasti pelastaa monia kissoja,
joiden omistajia sokeritaudin pitkäaikaiseen
hoitoon sitoutuminen hirvittää.

Suomen Rex-kissayhdistys ry

SäänTÖmääRäInEn VUoSIkokoUS
Aika

Lauantai 23.4.2011,
TP-valintojen jälkeen noin kello 14:00

Paikka

RUROK:n kansainvälinen kissanäyttely
Myllypuron Tenniskeskus,
Varikkotie 4, 00900 Helsinki

Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9§ mukaiset asiat
1.
2.
3.
4.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokousvirkailijoiden valinta
Esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä
vuodelta, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
6. Tiedotettavat asiat
7. Kokouksen päättäminen

Heti kokouksen jälkeen palkitaan vuoden 2010 parhaat
cornish rex, devon rex, sfinx ja don sfinx -kissat, paras
siitoskissa, paras veteraani sekä jäsenkasvattaja.

TERVETULoA!
Yhdistyksen hallitus

Ell Inka laaksonen
CatVet kissaklinikka

1/2011

1_RU_2011-1.indd 17

•

Rex Uutiset

17
24.3.2011 20.34

TELYMENESTYSTÄ • NÄYTTELYMENESTYSTÄ • NÄYTTELY
SUREX Vuoden kissat 2010
Cornish rex

Sfinx

Aikuiset
SC Piupaws Extra Terrific
SC Piupaws Krafla
SC DK*Blytt Ducati
SC Piupaws Tecna
SC piupaws Hobgoblin
GIC Piupaws Turdus Merula

N
U
U
N
U
U

610. (210)
570 (210)
550 (220)
550 (220)
524 (194)
494 (192)

Kastraatit
SP Windseeker Veil Moonsail
N
IP & SC Sweetpurr’s Way to Win
U
IP Piupaws Hekla
N
SP & IC Piupaws Niobe
N
GIP & SC Sweetpurr’s Full Moon
U
IP Metsäkansan Gordo
U
EP & EC Piupaws Chernabog, DSM U
		

610 (207)
562
560
514
509
492
421
(4 tulosta)

Nuoret
CH Spectrolite Scarlett O’Hara
Sweetpurr’s First Snow
SC DK*Blytt Ducati
FunkyJam’s Peberholm
Piupaws Memory Remains
Sweerpurr’s Black Ice

370
340
330 (190)
330
320 (200)
300

N
U
U
U
N
N

Devon rex
502 (190)

Kastraatit
IP & SC Delicatin Mai Tai
SP Tikrun Kekoto

N
U

570 (192)
498 (194)

Nuoret
Mattikatin Theseus Dionysos

U

290 (180)

Voittajakissat esitellään
Rex Uutiset 2/2011 -lehdessä!
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Kastraatit
GIP & IC AprioriNaked Boccaccio
IP EEC’s Amazing Apocalyptica
IP EEC’s Born to be Joyful
IP Wanadoo Different Young
IP Wanadoo Dirty Harry

U
U
N
N
U

577
540
506
501
474

Nuoret
PR SphynxGarden Cardamon
CH Wanadoo Dangerous Love
Tutsi Nancy
Wanadoo Ecoenergy

N
N
N
U

288
270
200
200

N

75

N

101,444

(183)
(186)
(93)
(186)

Veteraani
SP & IC Piupaws Niobe

GIC Piupaws (Nice Voice...)
N

Rex Uutiset

524 (192)
512 (192)
498 (192)
488
461
374
(4 tulosta)

Siitoskissa

Aikuiset
IC Adorex Mudcake Brownie

18

Aikuiset
GIC Hobbitqueen’s Ace of Spades U
GIC Tutsi Miracle Misha
U
GIC Tutsi March Martyn
U
SC Tutsi Lucy Liu
N
IC Mumsikoff Glafira My Precious
N
CH Wanadoo Dangerous Love
N
		

Kasvattaja
Piupaws/Heli Tepponen ja Katja Kinnunen 324,857
Sweetpurr’s/Harri Saari		
307,5

Muistathan lähettää voittajakissasi esittelytekstin (noin
1/2 A4) ja suuren kuvan osoitteella rexuutiset@surex.fi
Lehden deadline on 1.5.2011. Mukaan seuraavat tiedot: kissan ajantasainen titteli, virallinen nimi, lempinimi, EMS-koodi, kasvattaja, omistaja ja kuvan ottaja.
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Kategoriavoittajat
1.11.2010-1.2.2011
6.11.2010 Göteborg – Ruotsi
KPK uros
IP Spectrolite Amazing Mumford (CRX n 01)

Valmistuneet cornish rexit
SC

DK*Blytt Ducati (CRX b)
Piupaws Tecna (CRX n 03 24)
S*Spotless Ulv (CRX n)

GIC

Piupaws Turdus Merula (CRX n)

13.11.2010 Tukholma – Ruotsi
KPP
Weigela’s Namby-Pamby (CRX n 24)
KPK naaras IP Delicatin Mai Tai (DRX w)

GIP

Jatsikatin B.B. King (CRX a)

IC

S*Fort Knox Aramis (CRX ns 03)

14.11.2010 Tallinna - Viro
KPN
FunkyJam’s Peberholm (CRX n 03)

IP

Raitakatin Jango Fett (CRX n)
Piupaws Mythbuster (CRX d 03)
Windseeker U C Mississippi (CRX n 03 32)

CH

Spectrolite Scarlett O’Hara (CRX b 03)
Jip-Jap’n Unknown Mermaid (CRX g 03)
Piupaws Roundabount (CRX f 03)

PR

RU*Rolling Thunder Golden Wasp (CRX w 63)
FunkyJam’s WellWell (CRX b 33)
Sweetpurr’s Pablo Picasso (CRX n 03)

7.11.2010 Göteborg – Ruotsi
KPK naaras SP Windseeker Veil Moonsail (CRX n)

27.11.2010 Turku
KPA naaras CH Spectrolite Scarlett O’Hara (CRX b 03)
28.11.2010 Turku
KPK naaras IP, CH Riiviön Viiru (DRX ns 09 22)
29.1.2011 Lahti
KPA naaras IC Donamen Minoque (DSP e 21)
Koonnut: Eeva Jokipelto ja Maria Sandberg
lähde: www.catshow.fi ja www.rexringen.nu

Koonnut: Eeva Jokipelto
lähde: www.catshow.fi

Suomen Rex-kissayhdistys ry
onnittelee menestyksestä!
Valmistuneet devon rexit

Valmistuneet Sfinxit

CH

Hahtuvan Jaipur (DRX f 33)
Nallukan Glendoora (DRX f 24)
Mattikatin Hermes Apollon (DRX n)
Avariel Brigante (DRX n 09)
Avariel Briciola (DRX n 09 33)

GIC

Hebblas Aldora (SPH g 09 32)

IP

Wrinkle’s Othello (SPH n 02 21)

CH

Hebblas Bianca (SPH e 09 32)

Nallukan Gabriel (DRX n 24)

PR

Libby no Dzintarktrasta (SPH n 09)

PR

Koonnut: Maria Sandberg
lähde: www.catshow.fi

Koonnut: Linda Alho
Lähde: catshow.fi

Jos olet käynyt kissasi kanssa TICA tai CFA-näyttelyssä ja haluat tuloksien näkyvän
lehdessä, ilmoita ne Marialle osoitteeseen maria.sandberg456@gmail.com
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CFA:ssa valmistuneita cornish rexejä
Tea Tuominen

GC AngelWaves My Dream of Changes
mustavalkea naaras
kasvattajat Mike & Trish Blees, USA
omistaja Tea Tuominen
kuva Jan Nyström
Hyasintin ensimmäinen näyttely oli International Show
Atlantassa USA:ssa marraskuussa 2008. International
Show on vuosittain järjestettävä megatapahtuma, suurin ja kaunein CFA-näyttely, johon saapuu näytteilleasettajia lähes kaikilta mantereilta. Hyasintti täytti
näyttelyn viimeisenä päivänä 4 kk ja oli näyttelyn
nuorin osallistuja. Näyttelyyn oli ilmoitettu 21 cornish
rex pentua eikä Hyasintti yltänyt kuin yhdessä kehässä
5 parhaan joukkoon rodussaan. Parasta oli kuitenkin
huomata, että olin tuomassa Suomeen oikean näyttelyapinan, jolta ei puuttunut virtaa eikä ideoita itsensä
ja muiden viihdyttämiseen näyttelyssä.
Hyasintin seuraava näyttely oli maaliskuun puolivälissä 2009 Lahdessa, jossa kissa kilpaili edelleen pentuluokassa. Näyttelyssä arvosteli 6 tuomaria, joista jokainen
otti Hyasintin finaaliin (10 parhaan pennun joukkoon) ja
lopullinen sijoitus oli näyttelyn 2. paras pentu. Näyttelyn paras pentu oli ko. näyttelykaudella (1.5.–30.4.2009)
koko CFA:n Euroopan alueen paras pentu.
Tämän jälkeen Hyasintti siirtyi avoimeen luokkaan.
Champion-titteliin tarvittavat 6 Winners Ribbonia käytiin hakemassa Saksasta maaliskuun lopulla ja koska
kehiä oli 8, Hyasintti valmistui näyttelyssä Championiksi 8 Winners Ribbonilla. Kesken näyttelypäivän ei ole
mahdollista vaihtaa kissan luokkaa ylemmäs eli näyttelyviikonloppu mentiin loppuun avoimessa luokassa.
CFA:ssa Champion-kissat joutuvat keräämään 200
grand-pistettä saavuttaakseen Grand Champion -tittelin.
Yksinkertaistettuna 1 piste tulee per jokainen voitettu
Champion-kissa. Muita mahdollisesti voitettuja, Grand
Championeja tai avoimen luokan, kissoja ei pisteiden
keruuseen lasketa. Kissa, jolla ei ole kilpailua tai ei
pysty voittamaan muita Champion-kissoja, ei koskaan
voi valmistua Grand Championiksi. Näyttelyluettelon
’Summaryyn’ on valmiiksi laskettu osallistujamäärät roduittain sekä pentujen, aikuisten ja kastraattien määrät
erikseen pitkä- ja lyhytkarvoissa ja yhteensä kaikissa
roduissa. Champion- ja Premier-kissan omistajien on
tärkeää tietää, paljonko grand-pisteitä on näyttelyssä
enintään jaossa, joten näiden pisteiden määrät on
myös erikseen listattu luetteloon. Virallisen pistelaskun
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tekee aina CFA:n
keskustoimisto
ja
pistelaskuun
otetaan mukaan vain
todelliset näyttelyyn
osallistuneet kissat
toimitettujen näyttelytulosten perusteella. CFA ylläpitää
internetissä Herman
Online
–palvelua,
josta kaikkien rekisteröityjen
CFAkissojen pistetilanteen voi tarkistaa
antamalla palveluun
kissan rekisterinumeron. Näyttelykohtaiset grand-pisteet päivittyvät tavallisesti näyttelyä seuraavaan viikon perjantaihin mennessä.
Hyasintilla grand-pisteitä kerääntyi seuraavasti:
15.8.2009
Helsinki 29 pist.
17.10.2009 Helsinki 108 pist. (ja paras
		lyhytkarva-Champion)
13.3.2010
Helsinki 124 pist.
		
(ja paras kaikkien rotujen
		Champion)
yhteensä 		
261 pistettä
		
ja titteli Grand Champion
Hyasintti on Suomessa harvinainen GC, sillä kaikki
Grandiin oikeuttavat pisteet kerättiin kotimaassa ja vieläpä kolmessa näyttelyssä. Tavallisin valmistumiseen
johtava näyttelymäärä Euroopassa lienee 6 näyttelyä
(ei virallinen tieto, master clerkkien tuntuma). Yhden
näyttelyn GC on huippukissalle mahdollinen, mikäli
näyttelyn grand-pistemäärä on riittävän korkea. Näitä
yhden näyttelyn Grand Championeja on Euroopassa
yhteensä 5, yksi niistä on GC Maradan Volcan (musta
persialainen) Suomesta.
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CH, GP Changes Twig The Wonder Kid
mustasavu naaraskastraatti
kasvattaja ja omistaja Tea Tuominen
kuva Oliver Graf Portraits
Pioni aloitti näyttelyuransa elokuussa 2009 avoimessa
luokassa Helsingissä. Näyttelyyn oli ilmoitettu toinenkin nuori naaras samaan väriryhmään ja luokkaan,
joten jouduimme kilpailemaan Winners Ribboneista
USA:n tuonnin kanssa. Pioni voitti 4 kehässä, mutta
Champion-titteli jäi saavuttamatta. Seuraava näyttely
oli lokakuussa Helsingissä, jossa Pioni valmistui ensimmäisenä päivänä Championiksi saaden puuttuvat Winners Ribbonit ja jatkoi sunnuntaina Champion-luokassa
häviten jokaisessa kehässä Hyasintille rodun parhaan
Champion-kissan nauhan.
Pioni steriloitiin tämän jälkeen ja jatkoin hänen
näyttelyttämistään avoimessa kastraattiluokassa vasta
elokuussa 2010. 6 Winners Ribbonia tuli yhdessä näyttelyssä ja kissa oli Premier.
CFA:ssa Premier-kissat joutuvat keräämään 75
grand-pistettä saavuttaakseen Grand Premier -tittelin.
Yksinkertaistettuna 1 piste tulee per jokainen voitettu
Premier-kissa. Pisteraja on matala, koska Premier-kissojen määrä on niin alhainen, ettei pisteitä yksinkertaisesti kerry.
Pionilla grand-pisteitä kerääntyi seuraavasti:
22.8.2010
Ruotsi
8 pist.
17.10.2010
Helsinki
33 pist.
7.11.2010
Hollanti
29 pist.
20.11.2010
Viro
8 pist.
yhteensä 		
78 pistettä
		
ja titteli Grand Premier
Muita CFA:ssa valmistuineita grand-tasoisia cornish
rexejäSuomessa ovat
GC Darling-Isis Candidate (myös FIFe EC)
– Suomen ensimmäinen Grand Champion cornish rex,
3. suomalainen GC kaikista roduista
kasvattaja ja omistaja Tea Tuominen
GP AngelWaves Dreams Are Forever (myös FIFe IC)
kasvattajat Mike & Trish Blees, USA
omistaja Tea Tuominen
Lisätietoja CFA-näyttelyistä löytyy suomeksi Cat Fanciers of Finland ry:n kotisivuilta http://catfancier.org/
> Näyttelyt > Näyttelypäivän kulku, Tittelit ym.

Kissojen kuvalliset valmistumisilmoitukset ovat ilmaisia.
Muistathan ilmoittaa kissan uuden tittelin, virallisen
nimen, lempinimen, EMS-koodin, valmistumisnäyttelyn
paikan ja ajankohdan sekä kasvattajan, omistajan
ja kuvaajan tiedot.
Valmistumisilmoitukset kuvineen toimitetaan osoitteella
rexuutiset@surex.fi
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Kuva: Elina Väyrynen

TELYMENESTYSTÄ • NÄYTTELYMENESTYSTÄ • NÄYTTELY
VALmISTUnEET
IP Wanadoo Dirty Harry ”Veeti”
(SPH n 33)
Valmistui Tallinnassa 13.11.2010
Kasvattaja: Laura Ikola
Omistaja: Jenni Hakanen
Valokuva: Pekka Savolainen
SC Piupaws Tecna ”Tessa”
(CRX n 03 24)

SC Piupaws Tecna ”Tessa” (CRX n 03 24)
kasvattajat Heli Tepponen ja Katja Kinnunen
omistaja Terhi Rannaste

Olen Piupaws Tecna ”Tessa”, synnyin Nousiaisissa kasvattajani Helin luona 13.7.2009. Pienestä pitäen olen
ollut ihastunut kaikkeen mahdolliseen mikä vain liikkuu
ja minkä voin kuvitella olevan lelu. Omistajallani ei
ollut muuta vaihtoehtoa kuin ostaa minulle enemmän
leluja ja lisää leluja.
Näyttelyissä aloin käymään kun täytin 3kk, Huomasin, että siellä olikin hauskaa, kun kaikki sedät ja tädit
leikkivät minun kanssani (kukaan ei ole tässä vaiheessa vielä huomannut minun tykkäävän leluista, eihän?).
Omistajani Terhi vei minut Turussa ensimmäistä
kertaa esteradalle (ihmiset puhuvat agilitystä), sehän
vasta hauskaa olikin. Taisin jopa olla nopein tässä kisassa, itse vaan seurasin uskollisesti lelua yli esteiden
(muullahan ei ole väliä kuin leluilla).
Koko vuoden olen ahkerasti leikkinyt setien ja tätien
kanssa näyttelyissä ja hypellyt esteradoilla. Joitakin
kertoja olen ollut tuomarin kaunein kissa ja yhden
kerran ollut näyttelyn kaunein. Estekilpailuissa olen
ollut aika uskollinen lelun seuraaja, koska olen voittanut useasti. Pari kertaa on ollut liian vaikea rata
ymmärtää, mutta uskollisena lelun seuraajana olen
niistä selviytynyt. Kotona en ole ikinä harjoitellut ratojen ylittelyä, mutta näyttelyissä on kiva käydä, koska
siellä saa myös hyppiä esteitä.
Jotkut ihmiset ovat huvittuneet koska, elämäni tärkein asia on lelut ja hauskanpito.
Turussa 27.11.2010 saavutin korkeimman tittelin
Supreme Champion ja pääsin jälleen esteradalle hyppimään. Koska minulla oli aika kova vauhti päällä, niin
tein oman ennätykseni 2,94 s (näin minulle kerrottiin).
Samalla kuulin, että olen vuoden 2010 paras Agility
kissa. Nyt minä saan jäädä tekemään omia huisin
hauskoja vauvoja, lupaan palata näyttelyihin joskus.
Jos, ei muuta niin esteitä hyppimään.
Omistaja haluaa kiittää ”pilkku hirviöstä” kasvattajia
Heliä ja Katjaa sekä kaikkia, jotka ovat häntä leikittäneet näyttelyissä.
Tessa
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HALLITUS- jA ToImIHEnkILÖESITTELYT

TELYMENESTYSTÄ

Nimi Merja Niemelä (pj@surex.fi)
Tehtävä puheenjohtaja
lemmikit Kotona on viiden sfinxin
lisäksi kaksi kiinanharjakoiraa.
kissaharrastukseni keskittyy
lähinnä näyttelyihin ja kissayhdistystoimintaan sekä siinä sivussa
hyvin pienimuotoiseen kasvattamiseen.
Jos saisit olla päivän ajan
kissa, millainen kissa olisit ja
mitä tekisit? Olisin ehdottomasti
joku keskiaktiivinen kissa. Päiväni aloittaisin nukkumalla oikein
pitkään lämpimässä ja aurinkoisessa pedissä, mieluiten kaverin
kainalossa tietenkin. Nauttisin
kiireettömästä aamusta ja hitaasta

aamiaisesta. Sen jälkeen päivääni
mahtuisi paitsi paljon seurustelua
ihmisten kanssa, myös sopivasti
muita aktiviteeteja, esim leikkisin kavereiden kanssa paljon ja
ehdottomasti kiipeilisin kaikissa
mielenkiintoisissa paikoissa ja
katselisin asioita ihan uudesta
perspektiivistä.

Nimi Erika Peltonen
(sihteeri@surex.fi ja
webmaster@surex.fi)
Tehtävä Sihteeri, webmaster ja
foorumin moderaattori
lemmikit Tällä hetkellä viisi cornish rexiä ja kiinanharjakoira Sisu
kissaharrastukseni Ensimmäisen
cornish rexini hankin vuonna 2008
ja sille tielle jäin. Sain kasvattajanimen FI*Derekaz marraskuussa
2010 ja tarkoituksenani on kasvattaa cornish rexejä hyvin pienimuotoisesti ensimmäistä pentuetta
vielä suunnitellen.. Yhdistystoimintaankin eksyin mukaan – vaikkei
vielä kokemusta paljoa olekaan,
niin intoa on sitäkin enemmän!
Kissat ovat totaalisesti vieneet
sydämeni; synttärilahjahupparinkin
selkään oli painatettu teksti ”Crazy
catwoman”, se selittäköön kaiken..
Jos saisit olla päivän ajan
kissa, millainen kissa olisit ja
mitä tekisit? Olisin varmaankin
supervilli, notkea ja nopea cornish
rex – kissa, joka ehtisi sekunnis-

sa kymmeneen eri paikkaan – eli
täysin päinvastainen kuin itse olen
oikeasti.. Haluaisin kokeilla miltä
tuntuu hypätä omistajani päähän,
kiivetä omistajani paljasta selkää
pitkin ei ihan vähään aikaan leikatuilla kynsillä, pudottaa järjestyksessä kirjahyllystä koriste-esineitä
omistajani yrittäessä epätoivoisesti
saada minua hyllyltä pois, pureskella omistajani hiuksia poikki,
tehdä yllätyshyökkäyksiä nukkuvien
kissakavereiden kimppuun, juosta kokoajan omistajani jalkoihin,
raapia keskellä yötä suljettuja (ja
vaikka avonaisiakin) ovia ihan vain
huvikseni, esitellä tuhatta jalkaani
omistajani yrittäessä pitää minua
sylissä, juosta hullua rallia kissakavereideni kanssa ympäri asuntoa
ja kaiken tämän jälkeen nukahtaa
parhaan kissakaverini kanssa pussilakanan sisälle piiloon omistajani
uteliailta katseilta.. Ehkä kaiken
tuon jälkeen oppisin ymmärtämään
hieman paremmin myös omien
kissojeni sielunelämää. ;)
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Carita Haanperä (jasen@surex.fi
ja jalostus@surex.fi)
Toista vuotta hallituksessa ja
jäsenrekisterinhoitajana. Uutena
olen nyt mukana jalostustoimikunnassa ja ultravastaavana. Tänä
vuonna edustan myös yhdistystämme SRK:n liittokokouksissa.
Monta titteliä tuli alkuvuodesta
lisää, mutta tehtävät ovat mielekkäitä ja uskon selviytyväni hommista. Kotona meillä on muutama
cornish rex ja pentujakin silloin
tällöin kasvattajanimellä FI* Angelfalls. Näyttelyitä on kierrelty vaihtelevaan tahtiin vuosien varrella.
Jos olisin päivän ajan kissa...
Aamulla nukkuisin pitkään ja
heräisin kiireettömästi venytellen.

Ruinaisin palvelijaltani aamupalaa
ja söisin siitä vain parhaat palat. Katselisin ikkunoista lintuja ja
muita pieneläimiä ja huvittaisin
itseäni juoksentelemalla päättömästi huoneesta toiseen. Matot
rullalle! Päiväunien jälkeen söisin
maittavaa lounasta ja kehräilisin
tyytyväisenä oman ihmiseni sylissä.
Illalla voisin hepuloida uudemman
kerran ja vähän yllyttää kavereitakin koheltamaan. Sitten voisin
makoilla lämpiävässä saunassa ja
ottaa vaikka pikku tirsat. Iltapalaa
olisi ihan pakko saada ennenkuin
kävisin yöpuulle, eihän muuten jaksaisi seuraavana aamuna nukkua!
Normi rex-elämää? Kyllä! No, ehkä
vähän kaunisteltuna... :D

Nimi Maria Sandberg
(pennut@surex.fi)
Tehtävä yhdistyksessä Pentuneuvoja (SPH ja DSP), varasihteeri
lemmikit Cornish Rexit: Jango (IP
Raitakatin Jango Fett) ja Nunnu
(Raitakatin Kylantha) sekä sfinx
Rumba (IC EEC’s Dark Tattoo
Dancer)
kissaharrastukseni Ensimmäinen cornish rexini Jango täyttää
lehden ilmestymisen aikoihin neljä
vuotta, samaan aikaa ensimmäinen sfinxini Rumba täyttää kaksi
vuotta, noiden kahden väliin putoaa Jangon puolisisko Nunnu. Olen
hurjan eläinrakas tyyppi, aina
on ollut kaikenlaisia nelijalkaisia
ympärillä. Haaveilen että joskus
tulevaisuudessa perhe kasvaa
vielä yhdellä sfinxillä ja koiralla.
Ja sitten oikein isona omistan
jonkunlaisen ranchin laamoineen
ja possuineen... Käyn näyttelyissä ehkä vähän liiankin ahkerasti

opiskelijabudjetille, mutta olen
jotenkin hurahtanut siihen hommaan. Surexin hallituksen jäsenyys
on ensimmäinen yhdistysjuttu,
missä olen koskaan ollut mukana,
mutta näin hauskassa porukassa
on kiva aloittaa!
Jos saisit päivän ajan olla kissa, millainen kissa olisit ja mitä
tekisit? Tähän olisi houkuttelevaa
vastata että haluaisin olla meidän
Nunnu, joka saa mitä haluaa ja
sen jälkeen voi käpertyä Jangon
pestäväksi tai ihmisen syliin paijattavaksi. Saa tehdä mitä huvittaa, eikä kukaan voi olla vihainen
pikkununnupallerolle. Mutta ehkä
kuitenkin mielenkiintoisempaa voisi
olla suomalainen ilves talvella.
Vaeltelisin hangessa pikkupakkasessa eikä olisi ollenkaan kylmä.
Kiipeilisin korkeisiin puihin ja
saalistaisin pikkujyrsijöitä. Saalistamisen on oltava hurjan jännää ja
keskittymistä vaativaa puuhaa!
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Nimi Ilse-Maj Holmström
(pennut@surex.fi ja
webmaster@surex.fi)
Tehtävä hallituksessa Toimin
pentuneuvojana (CRX, DRX ja
GRX). Tuuraan tarvittaessa myös
webmasteria sekä SPH ja DSP
pentuneuvojaa. Pyrin myös tuomaan rotuinfo- ja myyntipöytää
eri kissanäyttelyihin.
lemmikit Kotonani luuraa kaksi
cornaria; Otto-Poika ja Olka-Sisko,
jotka myös tunnetaan yhteisnimellä toimintatermiitit.
kissaharrastukseni on lähinnä

yhdistystoimintaa ja termiittien
kesyttämistä (turha yritys). Ja kun
antaa pikkusormen, niin kyllähän
kissapuuhat vievät koko käden.
Päiväni kissana koostuisi tietsikan
näppikselle pyrkimisestä, vessapaperin järsimisestä, ulos tuijottelusta, päikkäreistä, kissarallista,
lakanapainista sekä hiekan levittämisestä pitkin palvelijoiden asuntoa. Roikkuisin myös olkapäällä ja
nuolisin hiuksia sopivassa suhteessa. Jos kävisi hyvä tuuri, päiväni
kissana voisi paljastaa mitä oikein
noiden päässä liikkuu.

Nimi Niina Niinimäki
(kukkaro@surex.fi)
Tehtävä yhdistyksessä
rahastonhoitaja
lemmikit Sekarotuinen koira
Topi, sekä kolmen devonin kissaperhe: emo Tyyni (Perplex Sanity Assassin), isä Ketku (SC, PR
Tikrun Kedves) ja poika Nötkötti
(Ketaleen Kaksoisolento). Kissoistani Tyyni on edelleen kasvatuskäytössä, pojat ovat kastraatteja.
kissaharrastukseni Kasvattajanimeni FI*Ketaleen hyväksyttiin Fifessä vuonna 2009, mutta
toistaiseksi kissalastani on tullut
vain yksi ketale, oma Nötköttini.
Asiaan saadaan tänä keväänä toivon mukaan muutosta, sillä Tyyni
on astutettu ja pentuja toivotaan
tupsahtavan maailmaan ennen
pääsiäistä. Harrastin kissanäyttelyitä varsin aktiivisesti vielä vuosi
sitten, mutta viime kesänä syntynyt uusi perheenjäsen – ihmislapsi
– on hieman hidastanut harrastustahtia. Tällä hetkellä kotoa ei
oikein näyttelytettävää kissakaan
löydy, mutta kunhan mahdolliset

pentuset aikanaan saadaan maailmalle, palaan varmasti takaisin
rakkaan harrastuksen pariin.
Jos saisit päivän ajan olla kissa, millainen kissa olisit ja mitä
tekisit? Olisin taatusti devon rex,
hörökorvainen ja vähän harvakarvainen. Viettäisin päivän hengaillen
omien kissojeni kanssa ja puuhailisin kaikkea mitä nekin touhuavat.
Olisi hienoa pystyä hyppäämään
valtava loikka keittiön pöydältä
uunin pankolle ja ottaa siellä lämpimässä pikku nokoset. Juoksisin
pitkin seiniä ja raapisin työtuolia,
sillä se tuntuu olevan kissaystävistä todella antoisaa. Välillä ottaisin
nokoset digiboksin päällä, jotta
ymmärtäisin miten tuollainen pieni,
kova kappale kodinelektroniikkaa
voikaan olla niin hyvä nukkumaalusta. Haluaisin myös ehdottomasti kokeilla miltä tuntuisi painia
itseäni viisi kertaa isomman koiran
kanssa, ja päivän päätteeksi, piilotettuani ensin muutaman sukan,
kiepsahtaisin peiton alle isännän
kainaloon nukkumaan – kolmen
muun kattikaverin kanssa.
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Nimi Eeva Jokipelto
(rexuutiset@surex.fi ja
jalostus@surex.fi)
Tehtävä jäsenlehden Rex Uutiset
päätoimittaja ja jalostustoimikunnan jäsen
lemmikit Kotona arkea ilahduttaa
viisi cornish rexiä, kissalan kantaemot Hani ja Darla (molemmat vm
2003), oma kasvattityttö Tipu (vm
2007) sekä kaksi kollinroikaletta
Spicy ja Sipi (vm 2009). Lisäksi
jättialtaassa polskii parikymppinen
punakorvakonnapappa Jörkka.
kissaharrastukseni Näyttelyissäkäyntiaktiivisuus on vuosien varrel-

la vaihdellut ihan laidasta laitaan;
välillä on kierretty ympäri Suomea
ja naapurimaita hieman turhankin
ahkerasti, välillä on ollut pitkiä
hiljaiselokausia. Yhdistystoimintaan
”sekaannuin” vuonna 2003 ja siitä
lähtien olen mukana roikkunut
erilaisissa tehtävissä. Toistaiseksi vielä riittää intoa ja energiaa
näihinkin hommiin. Kasvattajanimen
FIN*Alchemist Fife myönsi minulle vuonna 2003 ja pentueita on
syntynyt hyvin maltillista tahtia ja
huolella harkiten toistaiseksi vasta
12 (kolmastoista toivon mukaan
tuloillaan lehden ilmestyessä..).

Nimi Virpi Virjamo (os. Ruotsalainen) (jalostus@surex.fi)
Tehtävä yhdistyksessä Jalostustoimikunta, varawebmaster
lemmikit Cornish rexit Emma
(-97), Raptori (-01), Monni (-04),
Apina (-06), Sumu (-07) sekä
lapinporokoira Nalle (-03)
kissaharrastukseni Ensimmäinen
rotukissa, venäjänsininen nimeltä
Sallu, tuli talouteen vuonna -92.
Innokkaan kissanäyttelyissä pyörimisen jälkeen, ja kun ikää oli kertynyt riittävästi, tuli kuvioihin mukaan
yhdistystoiminta (TUROK:ssa mm.
talkoolainen, ruusukesihteeri ja liittokokousedustaja, SUREX:ssa mm.
sihteeri, webmasteri ja puheenjohtaja, Kissaliitossa KTK:n sihteeri) ja

vuonna -03 hyväksytty kasvattajanimi FIN*Felibiosis. Pentueita on
syntynyt toistaiseksi huimat kolme,
mutta kaikesta matkalle osuneesta
epäonnesta huolimatta kasvatussuunnitelmat ovat edelleen hengissä. Tosin näyttelyssä käymistä rajoittaa nykyinen kotipaikka susirajan
tietämillä ja yhdistystoiminnastakin
pidän nyt ”välivuotta” toisenlaisen
perheenlisäyksen merkeissä.
Jos saisit olla päivän ajan
kissa, millainen kissa olisit ja
mitä tekisit? Olisin ehdottomasti
meidän Emma. Nukkuisin koko
päivän talon parhailla paikoilla
itsevaltiaan oikeudella ja saisin
erityisoikeudet kaikkien oikkujeni
toteuttamiseen.

Nimi Alix Antell (rexuutiset@surex.fi)
Tehtävä Rex Uutisten taittaja
lemmikit Viisi cornish rexiä joista
vanhin on yhdeksänvuostias jättimummi ja nuorimmat ovat pari
vuotta sitten kotona syntyneet
sisarukset. Lisäksi muutama merivesiakvaario.
kissaharrastukseni Tällä haavaa
vietämme ihanan lokoisaa kotielämää, sillä kotijoukot ovat kaikki
kastraatteja ja kutakuinkin näytte-

lynsä näytelleet. FIN*FourPawDrive
-kasvatustoimintakin on vähäistä.
Jos saisit olla päivän ajan
kissa, millainen kissa olisit ja
mitä tekisit? Olisin satavarmasti
cornari ja kokeilisin kissanelämän
ääripäitä - sikeää nukkumista parhaalla lämpöpaikalla höystettynä
reippailla ilmalennoilla. Joku voisi
tosin olla eri mieltä ja olettaa,
että olisin ruokaa ja laiskuutta
rakastava Karvinen...
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Tulosta tämä lomake ja lähetä jalostustoimikunnalle sähköpostitse tai
postitse pentuetietolomakkeista vastaavalle henkilölle, yhteystiedot löydät toimihenkilöt -sivulta.

Suomen Rex-kissayhdistys ry.

Pentuetietolomake

Suomen Rex-kissayhdistys ry on aloittanut vuonna 2010 pentuetietojen keräämisen. Tavoitteena on kerätä
tietoa myöhemmin roduillemme laadittavia jalostuksen tavoiteohjelmia (JTO) varten.
VOIT TÄYTTÄÄ LOMAKKEEN TÄYSIN ANONYYMISTI!
Tähdellä merkityt kentät ovat vapaaehtoisia.
Rotu

cornish rex

devon rex

german rex

*Pentueen isä
Isän ikä

sfinx

don sfinx

*Pentueen emo

vuotta

Emon ikä

kuukautta

vuotta

kuukautta

Isän aikaisempien pentueiden määrä

Emon aikaisempien pentueiden määrä

Isän veriryhmä A

Emon veriryhmä A

Onko isä sydänultrattu

B

En tiedä

Kyllä

Onko emo sydänultrattu

Ei

Minkä ikäisenä emolla oli ensimmäinen kiima?
Onko emo ollut pillereillä?

B

Kyllä

vuotta

En tiedä
Kyllä

Ei

kuukautta

Ei

Jos kyllä, kuinka pitkään yhteensä?

vuotta

kuukautta

Pentueen syntymäaika (vuosiluku pakollinen)
Kauanko kantoaika kesti? (ensimmäisestä tiedetystä astumisesta)
Olitko läsnä synnytyksessä? Kyllä

En

vuorokautta

Osan aikaa

Montako tuntia synnytys kesti? (ensimmäisistä näkyvistä supistuksista viimeisen pennun syntymään)
Tarvittiinko eläinlääkärin apua? Kyllä

tuntia

Ei

Jos eläinlääkäriä tarvittiin, kerro lyhyesti miksi.

Tehtiinkö emolle keisarinleikkaus? Kyllä

Ei

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Pentujen syntymäpainot (Kirjaa syntymäjärjestyksessä, jos tiedossa.)
Jos et tiedä kuolleena syntyneen pennun painoa tai sukupuolta, merkitse vain rasti.

Pentu 1

grammaa

uros

naaras

pentu syntyi kuolleena

Pentu 2

grammaa

uros

naaras

pentu syntyi kuolleena

Pentu 3

grammaa

uros

naaras

pentu syntyi kuolleena

Pentu 4

grammaa

uros

naaras

pentu syntyi kuolleena

Pentu 5

grammaa

uros

naaras

pentu syntyi kuolleena

Pentu 6

grammaa

uros

naaras

pentu syntyi kuolleena

Pentu 7

grammaa

uros

naaras

pentu syntyi kuolleena

Pentu 8

grammaa

uros

naaras

pentu syntyi kuolleena

Pentu 9

grammaa

uros

naaras

pentu syntyi kuolleena

Montako elävää pentua syntyi?

kpl

Montako kuollutta pentua syntyi?

Oliko jollakin / joillakin pennuista epämuodostumia? Kyllä

kpl

Ei

Jos oli, millaisia?

Oliko jollakin / joillakin pennuista rakennevirheitä? Kyllä

Ei

Jos oli, millaisia?

Kuoliko / lopetettiinko joku / jotkut pennuista alle luovutusikäisenä? Kyllä

Ei

Montako viikkoa / vuorokautta pentu eli?
Mikä oli kuolinsyy (jos tiedossa)?
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kASVATTAjALISTAT

Listalla olevat kasvattajat ovat Suomen Rex-kissayhdistyksen jäsenmaksun maksaneita jäseniä, jotka ovat allekirjoittaneet Suomen Rex-kissayhdistyksen kasvattajasopimuksen. Jos haluat nimesi kasvattajalistalle, muistathan
ilmoittaa ajan tasalla olevat yhteystietosi pentuvälittäjälle.

CoRnISH REX -kASVATTAjAT
FI*Alchemist

Eeva Jokipelto,
puh 050 596 1673, Turku

FI*Angelfalls

Carita Haanperä & Mika Tanhuanpää
puh 0400 764 580, Pöytyä

FI*Creolo

FI*Huissin

FI*Spectrolite

FI*Krumeluun

FI*Sweetpurr´s

Hannele Vienonen,
puh (02) 435 9569
tai 044 292 3502, Naantali
Arja ja Paula Palin
puh (02) 236 3937, Turku

Marja-Liisa Moisio,
puh 02 2354 288
tai 040 575 3103, Turku

FI*MiniMiun

FI*CuteChaos

FI*PikkuPirun

Niina Luoma-aho
puh 050 524 0475
Humppila

FI*Saca´s

Erika Peltonen
puh 044 333 3686, Hämeenlinna

FI*Felibiosis

Virpi Virjamo,
puh 040 561 8442, Joensuu

FI*Fiadoran

Pirre Pohjantähti,
puh 050 411 7552, Kouvola

Marja-Riitta ja Mirva Tapaninen
puh 0400 611 828, Turku

FIN*Weigela´s

Marjo-Riina Paju
puh 0400 789 167, Askainen

FI*Piupaws

FI*Dactylis

FI*Derekaz

FI*Tajomer

Sara Tuomalainen, Lahti

Kirsi Leivo,
puh 040 715 1740, Turku
Mirkku Sipilä
puh 044 073 1052, Lieto

Harri Saari
puh 044 995 6877
Turku

Tanja Lauronen
puh 045 268 1311, Helsinki

Heli Tepponen,
045 678 4532, Nousiainen
ja Katja Kinnunen,
puh 0500 354 847, Turku

FI*Cyrleyn

Maria Aho,
puh 044 592 8689, Orivesi

FI*Whiptails

Kirsi ja Timo Aalto,
puh 0400 649 386,
040 744 8181, Espoo

FI*Windseeker

Kirsi Rintapää & Mika Viitanen
puh 040 554 4682, Mustasaari

Eija-Maarit Kotro ja Ilmari Väänänen,
puh (09) 275 0076, 050 375 5773,
Tuusula

FI*Seafarer

Anri Stenroos & Tarmo Artiola,
puh 045 677 8409,
0400 823 157, Turku

FI*Siniparta

Tarja Kangasmäki,
puh (05) 3603 009, 050 373 1898,
Kuusankoski

FI*Finrexin

Ari Kiiski,
puh 040 0272 198, Joensuu

FI*FourPawDrive

Alix Antell,
puh 040 515 8282, Helsinki

FI*FunkyJam´s

Terhi Rannaste
puh 045 1200 082, Turku
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DEVon REX

-kASVATTAjAT

FI*Adorex

Sari Uski,
puh 040 500 0875, Helsinki

FI*Hissunkissun

FI*Nallukan

FI*Inkaliljan

FI*Riepujengin

Elisa & Tomi Kovanen,
puh 050 343 8023, 050 345 5205,
Joutseno

FI*Avariel

Reine Austin
puh 0400 682 612, Hausjärvi

Mari Pesonen
puh 044 733 2431, Hausjärvi

FI*Bravefellow

Pia Björn,
puh 044 049 2270, Hollola

FI*Ketaleen

Niina Niinimäki
puh 040 578 2165, Tuusula

FI*Clavinova

Kyllikki Setälä,
puh 050 561 8882, 050 925 1359,
Porvoo

FI*Gigglin’s

FI*Mattikatin

Seija Hirvonen
puh 044 719 3376, Kuopio

Paula Fihlström
puh 040 818 8445,
Turku
Pia Pakkala,
puh 045 631 7634,
Elimäki

FI*Åbodas

Ann-Marie Leander,
puh 050 585 2767,
Sipoo

FI*MiniMiun

Eija Puhakka,
puh 044 589 3098, Rauma

Tanja Lauronen
puh 045 268 1311, Helsinki

SFInX -kASVATTAjAT
FI*Atomin

FI*Hobbit-Dolls

Sanna Vikman
puh 040 753 8785, Espoo

Mati Reeben
puh 044 575 7907, Helsinki

FI*BeautySphynx

FI*Hobbitqueen´s

Mia Parkkinen
puh 044 291 2958, Espoo

Merja Niemelä
puh 044 552 5455, Klaukkala

FI*EEC´s

FI*SphynxGarden

Erja Lipponen
puh 044 035 3111, Joroinen

Johanna Tuomikanto
puh 044 333 3585, Helsinki

FI*Evilurbastet

FI*Tutsi

Natalia Chepeleva
puh 044 035 2512, Espoo

Ljudmilla Grön
puh 040 521 9904, Tampere

FI*Hermaj

FI*Undressed

Maiju Tynkkynen & Henri Salomaa
puh 045 124 8915, Järvenpää

FI*VitaeVis

Kirsi Lehtosaari
puh 050 576 9385,
Helsinki

FI*Wanadoo

Laura Ikola
puh 050 910 2226,
Sipoo

Satu Toivonen
puh 041 545 4416, Järvenpää

Don SFInX
-kASVATTAjAT
FI*DonAmen

Linda Alho, Lahti

FI*MotherNature´s

Pia Sillanpää, Hämeenlinna
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FI*Adorex Dynamite Donna, ”Dee”, suloinen
suklaakilpikonnavalkoinen devon rex -pentu
Adorex-kissalasta. Kasvattaja ja kuva Sari
Uski, omistajat Sari Uski ja Laura Kotomaa.

Väinö, eli sininen cornish -rex nuorukainen
(FI*FourPawDrive James May).
Kuva Niina Salenius, omistajat
Niina Salenius ja Alix Antell

Eläinlääkärit
• Kirsi Juuti, ELL,
Pieneläinsairauk
sien erikoiseläin
lääkäri
• Inka Laaksone
n, ELL
• Hanna Sillanpää
, ELL

Meillä tehdä
än Myös
Munuais- ja s
yd ä n ultraäänitu
tkiMukset!

CatVet Kissaklinikka on kissoihin erikoistunut eläinlääkäriasema.
Klinikkamme eläinlääkäreillä ja pieneläinhoitajilla on pitkä kokemus kissa
praktiikasta. Pyrimme tekemään kissasi eläinlääkärikäynnistä mahdollisimman
miellyttävän ystävällisellä käsittelyllä ja rauhallisella ympäristöllä. Panostamme
pitkiin asiakassuhteisiin: haluamme hoitaa kissasi pennusta hyvään vanhuuteen.
Klinikkamme varustelutaso mahdollistaa diagnostiikan ja sairauden hoidon
saman katon alla. Panostamme myös perusterveydenhuoltoon ja sitä kautta
sairauksien ehkäisyyn säännöllisen kutsujärjestelmän ja perusteellisten
terveystarkastusten avulla. Meille on helppo tulla sekä julkisilla kulkuvälineillä
että omalla autolla, parkkipaikkoja löytyy hyvin. Klinikallamme on käytössä
Tapiolan suorakorvaus.

Kaikenlaisiin kissanpäiviin.
www.catvet.fi • mape 819 • 0104236 888 • Nuijamiestentie 5, Helsinki
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Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta, lehti
pyydetään palauttamaan osoitteella:
Carita Haanperä
Vainiokuja 7, 21870 RIIHIKOSKI
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