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Tiesitköl
Noin ,h*rre.eH rrrse-rila kssoista on si-
sasib:terscnEetnfla.rcsst- eålrnait\råiheessa.
Ongetr-,ar- -drass,lsg- €rs;:rnnn ä inen va ihe
on sdlJ'€; eärnåäi#r' ?)ula J@is kåikki lää-
ketieteelise sr'r- {:--u=F 

=rra-rdet 
ja kivut.

Omisqar or nNN[r *aims l,mnnata kissan
kipua. ,cre- såm#{ä-sså turee käydä aina
jos lci.s ahä; {,årr:arrrä rork.keavasti.

Kun hiekkqlaatikkc
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Kissan sisäsiisteysongelmien selvittäminen vaatii is- - _: .:

yirä siihen, miksi kissa tekee tar-
peensa muualle kuin hiekkalaa-
tikkoon, voi o11a hankala paikal-
listaa. Aina selkeää slytä ei edes
ole olemassa, ja 1ähes poikkeuk-

setta jouduLaan kokeilemaan erilaisla rat-
kaisuja, ennen kuin kissan käytös palautuu
ennalleen.

Kissan aistit ovat eriftåin herkät, joten
plenikin muuros ympäristösså voi vaikut-
taa kissan hiekkalaatikkokäytiäytymiseen.
Esrmerkiksi ongelmia vol esiintyä, jos tuttu
kissanhrekka vaihdetaan uuteen. Usein
myös hlekkalaarikon paikan vaihtami_
nen alheurtaa häidöiu. Lisäksi stressrtekr_
jat, kuien uuden kissan rai muun lemmikin
tulo perheeseen, voivat aiheuttaa muutoksia
kissan käyr räyl ym isessä.

Hetl kun ongelmat alkavat, puhelu e1äin_
1ääkädlle on paikallaan. Kannattaa myös
ki1lata paperille, mitka asiai kissan elamås-
så ovat muuttuneet ja tal saattaneet aiheut_
taa slressiä.

Slsäsiisteysongelmat ovat 1ähes aina
oireita muista ongelmista. Stressaantuneen
krssan elinolosuhteet olisi aina kolattava.

Useita syitä --\-.
Sisåsjisreysongelmien raustalla vor olla lu-
kuisia erilaisia syitä. l

Levoton tai turhautunut kissa,.lolta iste_
tään u1koi1u, voi niin sanotusrt protgstoida
tekemäl1ä iarpeiiaan sopimattomiid'palk-
kolhin. Protestointi on kuitenkin tåssä ti-
lanteessa harhaanjohtava termi, eikä kissaa
pidä milloinkaan rangalsta. Turhautunut
kissa kärsir kovasta stressistä, jota ran-
kaiseminen pahenraa. Lisäksi rangaistuk-
se I huonontavat omistajan ja klssan välistä
suhdetta, mikå.1ohtaa yleensä yhä suurem-
plin ongelmiin myös muilla yhteiselämän
osa-aluei11a

Stressiå aiheutaa myös se, jos kissoja on
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tilaan nähden liikaa tai elinympärisrö on
muilta osin epäsopiva.

Monelle tuttu merkkailu el puolestaan
o1e varsinainen sisäsilsteyskysymys, vaan
kissojen tapa kommunlkoida keskenään.
Kissa merkkaa yleenså pystypinnoille, kun
taas slsäsiisteysongelmista kärsivä kissa
tekee tarpeensa suoraan lattialle.

Merkkailu on eläimi1le luontaista kä1't-
täytlrnlstä, ja paras ratkaisu siihen on
kissan kastroinri ta' sterrloinri jo ennen
kuln merkkailu alkaa. Leikkaaminen l,ähen-
tää merkkailua.lopa yhdeksallå kymmenes-
lä krssasta.

Siscisiiste y s o n g el m ot
ovot löhes oinq
oireita muista
ongelmists.

Myös sairaudet saattavat aiheuttaa sisä-
sirsteysongelmia. Jos kissa kärsii eslmerkik-
si virtsatessa kipua arheuttavasta sairaudes-
ta, se oppii liiträmään kivun hiekkalaarik-
koon ja vä1uämäån hiekkalaatikkoa. Vaikka
kir,-un alkuperäinen syy hoidetaan lziakarin
ar,'r-rlla pois, pelko hiekkalaarikkoa kohraan
voi säilyä. Klssa on yksinkertaisesti liian pe-
loissaan kåytiääkseen laatikkoa.

Kissa on saattanut myös esimerklk-
si kohdata koiran tai muun epämukavan
asian ollessaan laatikossa. Tällaista kokeneet
kissat tulevat yleensä vauhdilla pols laati-
kostaja tekevät tarpeensa laatikon vrereen.

Kokeile näitä keinoja
Jos kissa on oppinur pelkåämäan hiekkalaa-
tikkoa, apuna voi kä).uää vasraehdollisra-
mista. Kissa piräisi opetraa liittamään pelot,
tavaan laatikkoon positiirisia asioita.



tf;

l.
iJ

I

:1i1=#

'äi€ll-:+ å
:p: *
:*:: #
i!! *

:ii.'S:. 1-
:"tn'*:j. 2

::. ,-.

11... :t'

i,) a

::.. ,

,:''

t...'

{:tl

h:l

1- I

i

1,,,

,1:l
,- I

li
,ll
t'i

I

il.,.

;iii
irl'1,i

li4

Itilii
tli

iti

ii
': i

:

I

i

l

:

I

I

!

i

]rl
il
i:j,]i

ii
,r:,i

l"::
,:i

. :.i
.1.


