KAIKKIEN ROTUJEN TERVEYSKYSELY MENOSSA –
kaikki kissanomistajat mukaan!
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/37629/lomake.html
Kissojen geenipankin sivuilla (www.kissangeenit.fi) on yllä oleva linkki kaikille roduille ja myös
kotikissoille tarkoitettuun, varsin kattavaan web-pohjaiseen kissakohtaiseen terveyskyselylomakkeeseen. Terveyskyselyllä halutaan kartoittaa, millaisia sairauksia Suomessa asuvilla kissoilla
esiintyy ja kuinka paljon. Kyselyssä selvitetään sekä kissoilla ilmenneitä pysyviä sairauksia että
yksittäisiä sairauksia, joista kissa on jo parantunut. Jonkin verran kysymyksiä löytyy myös kissojen
käyttäytymisestä.
On erittäin tärkeää on, että myös terveiden kissojen omistajat vastaavat kyselyyn! Näin
saadaan todenmukainen kuva rotujen terveystilanteesta. Myös jo edesmenneiden kissojen
omistajien vastaukset ovat arvokkaita, jotta saadaan tietoa yleisimmistä kuolinsyistä.
Mitä enemmän kustakin rodusta saadaan vastauksia, sitä enemmän voidaan tehdä myös rotujen
sisäistä kartoitusta. Näin terveyskysely hyödyttää jokaista kissan omistajaa ja kasvattajaa, sillä
yleisimpien oman rodun terveysongelmien tunteminen ja ymmärtäminen voi antaa mahdollisuuden
ehkäistä ongelmia ja puuttua niihin. Mikäli halutaan jalostaa terveitä ja hyvinvoivia kissoja, on
rodun terveystilanteen tietäminen välttämätöntä. Terveyskyselyiden vastauksia voidaan hyödyntää
lisäksi kissan kasvatuksen tavoiteohjelmissa sekä rotuyhdistysten omissa terveysohjelmissa.
Kyselyn tulokset auttavat myös kissojen perinnöllisten sairauksien ja ominaisuuksien tutkimusta.
Mikäli vastauksia saadaan paljon, on saadun materiaalin pohjalta mahdollista suorittaa uusia
tutkimuksia jostain tietystä sairaudesta. Kyselyn taustalla on myös tavoite luoda jokaiselle rodulle
oma terveystietokanta, jonne omistaja voisi päivittää oman kissansa tietoja. Näin olisi
myöhemminkin mahdollista saada uusinta tietoa jalostuksen avuksi.
Tutkimus tehdään Helsingin Yliopiston koira- ja kissagenetiikka ryhmässä. Kissojen ja omistajien
tiedot tallennetaan salattuun tietokantaan, ja niitä pääsee käsittelemään vain tutkimusryhmän
jäsenistö. Tuloksista tehdään tilastollisia analyyseja, yhteenvetoja ja kokoomataulukoita, joista
yksittäisiä kissoja tai niiden omistajia ei voida tunnistaa.
Tulosten luotettavuus ja sairauksien kartoittamisen onnistuminen riippuvat vastausten
lukumäärästä ja huolellisesta vastaamisesta kysymyksiin. Kissangeenit.fi – sivustolta löytyy
taulukko, jossa näkyy, kuinka monta vastausta kustakin rodusta olisi saatava, jotta tuloksista
voitaisiin tehdä tilastollisesti merkitseviä johtopäätöksiä. Pienten rotujen kohdalla luvut voivat
vaikuttaa ylitsepääsemättömän korkeilta. Näissä roduissa on kuitenkin yksi hyvä piirre: lähes kaikki
tuntevat toisensa ja pienellä kollektiivisella patistelulla niissä voidaan saada suoranaisia ihmeitä
aikaan.
Smerry ry heitti varsin kovan haasteen muille rotuyhdistyksille norjalaisten metsäkissojen
pilottiterveyskyselyllä. Aktiivisen toimintansa ansiosta he saivat varsin kunnioitettavat yli 600
vastausta n. kolmessa kuukaudessa ja el. lääk. yo Annukka Salon kooste tuloksista oli todella
mielenkiintoista kuultavaa! Kaikkien rotuyhdistysten kannattaisikin aktivoitua ja yrittää saada
jäsenensä vastaamaan kyselyyn. Kasvattajat voivat puolestaan kantaa kortensa kekoon
informoimalla pennunostajiaan täyttämään kyselyn. Toukokuun lopussa katsotaan löytyykö
rotuyhdistysten joukosta Smerry ry:n voittanutta (tulokset suhteutetaan rekisteröintimääriin, joten
tavoite ei ole pienillekään mahdoton)! Mitä enemmän vastauksia saadaan, sen varmempia
johtopäätöksiä rodusta voidaan tehdä.
Muistakaa, että jokainen vastaus on tärkeä, oli rotu sitten miten pieni tai suuri! Myös
kotikissojen tietoja tarvitaan!
Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken tullaan arpomaan Royal Caninin sponsoroimana puolen
vuoden kissanruoat yhdelle kissalle. Arvonta suoritetaan toukokuun loppuun mennessä
vastanneiden kesken.
Kyselyn pohjana on Annukka Salon laatima norjalaisten metsäkissojen pilottikysely, jota Tara
Joensuu muokkasi kaikille roduille sopivaksi yhteistyössä Suomen Kissaliiton terveys- ja
hyvinvointitoimikunnan ja 1.12.2012 rotujen terveyspäivään osallistuneiden kanssa.
Jaana Tähtinen

