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valmistuneita ja näyttelyiden ensikertalaisia

PR CH Pikkukuun Delighted Rapunzel, BUR h, 
valmistui Premioriksi Ylöjärvellä 19.5.2018. Omistajat 
Raija Alonen & Julia Järvinen, kuva Julia Järvinen

Hokkuspokkus Tifa Lockhart, BUR c, 
valmistui Championiksi Lapualla 12.5.2018. 
Omistajat Marika Koskela ja Pirjo Syväsalo. 
Kuva Hannu Palomäki Photography. 

Flea’s Haka Iwi, BUR c, osallistui 
ensimmäiseen näyttelyynsä 19.5.2018 
Ylöjärvellä. Kuva Julia Järvinen.

7.4.2018 Turun näyttelyssä Best In 
Show -pentu Ninelli's Déjà-vu, 
ruskea naaras "Dharma" (isä Gelato 
al Cocco Charlesbur*CZ, BUR b, 
emo Ninelli's Öögabööna, BUR g). 
Omistajat Niina Kauraoja ja Nonna 
Kärki. Kuva Tessa.LV photography.

Pikkukuun Anemonia, BUR f, 
ensimmäisessä näyttelyssään 
19.5.2018 Ylöjärvellä. 
Omistaja Matti Tarvainen, 
kuva Julia Järvinen.

Ensi kertaa näyttelyareenoihin tutustumassa 
Flea’s Waka Noa, BUR n, 19.5.2018 
Ylöjärvellä. Kuva Julia Järvinen.

21.4.2018 Helsingin messukeskuksen näyttelyssä 
Best In Show -pentu Ninelli's Cassiope Camilla, 
lilakilpikonna naaras "Sissi" (isä IC NO*Burcantiks 
Timotei, BUR c, emo Ninelli's UltravioletUtopia, BUR j). 
Omistajat Virpi Limatius-Pitkänen ja Jari 
Pitkänen. Kuva Tiina Lemettinen.
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Kannessa
Kuvassa Pikkukuun Asteri, BUR e ja PR CH Pikkukuun Delighted 
Rapunzel, BUR h. Kuva Julia Järvinen.
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T
änä vuonna ovatkin 
helteet jo ehtineet helliä 
oikein urakalla. Ja mikäs 
se burman mielestä 

onkaan mukavampaa kuin aurin-
koisella paikalla loikoilu. Kunnon 
kissanpäiviä on siis vietetty. Täl-
lä hetkellä uskaltaa vain toivoa, 
etteivät kaikki aurinkoiset päivät jääneet toukokuulle ja 
kesäkuun alkuun, vaan niitä olisi vielä loppukesästäkin 
tulossa runsaasti!

Etenkin kesäkuumalla täytyy muistaa huolehtia myös 
kissojen riittävästä nesteiden saannista. Kissalla ei ole 
luontaista janon tunnetta, joten voi olla hyvä hieman 
huijatakin kissaa juomaan. Tykätäänkö teillä lipoa valut-
tavasta hanasta vettä? Tai maistuuko lihaliemellä maus-
tettu vesi kissojen mielestä taivaallisen hyvältä? Kaikki 
keinot on sallittuja, jotta rakkaat burmamme voivat 
hyvin! Kuumina aikoina on tärkeä muistaa myös luon-
noneläimiä. Kaikki voivat tarjota omassa pihapiirissään 
eleleville luontokappaleillekin raikasta vettä. Riittääpä-
hän kissoillakin ikkunan takaa katseltavaa, kun vesias-
tialla käy kuhina!  Kuumilla keleillä täytyy muistaa myös 
lämpöhalvauksen riski ja toki myös muut kesän vaarat. 
Turvallisesta ulkoilusta ei varmaan tarvitse enää edes 
erikseen muistuttaa! Burmakonsulttimme Into onkin 
koonnut tähän lehteen kattavan tietopaketin kesän 
vaaroista, joita voi kohdata ihan kotinurkilla tai vaikka 
mökkeillessä. Kannattaa tutustua ja ottaa vinkit talteen!

Toukokuussa Ylöjärvellä PIROK:n näyttelyn yhteydessä 
19.5.2018 pidettiin yhdistyksemme kevätkokous. Jäse-
nistöä osallistui kokoukseen mukava määrä ja asiat saa-
tiinkin pikaisesti päätettyä, toki paneelin painaminen 
päälle toimi pienenä pakotteena nopeaan toimimiseen. 
Kevätkokouksen pöytäkirjan voit lukea tämän lehden 
sivulta 6, joten turha sitä tässä kai enempää avata. 
Mainittakoon kuitenkin muutama sana kunniajäsenen 
kutsunnasta. Saimme jo viime vuoden puolella ehdo-
tuksen, että juhlavuoden kunniaksi nimeäisimme Raija 
Alosen yhdistyksemme kunniajäseneksi. Tämän vuo-
den ensimmäisessä hallituksen kokouksessa tästä kes-
kusteltiin ja päätettiin viedä asia kevätkokoukseen. Rai-
ja itse oli täysin tietämätön asiasta: hän oli hallituksen 
ensimmäisen kokouksen aikaan sairaana ja hallituksen 
kesken sovittiin, että pimitetään tämä tieto viimeiseen 
asti! Perusteluina kunniajäsenyyteen mainittakoon nyt 
viimeisimpänä yhtämittainen hallituksessa olo vuo-
desta 2008 lähtien. Raija on myös toiminut aina sinä 
pelastavana enkelinä, jota kulloinkin on tarvittu. Kaikki 

hallituspaikat ovat siis Raijalle tuttuja, puheenjohtajasta 
varajäseneksi. Uusimpana aluevaltauksena on rahaston-
hoitajan pesti: kun ei ketään muutakaan löytynyt, Raija 
päätti ottaa homman hoitaakseen. Aikaisempaa hal-
litustaustaakin löytyy 90-luvulta, jolloin Raija on toimi-
nut sihteerinä, varapuheenjohtajana ja jäsenenä vuosina 
1992-97. Eli kaikkiaan käynnissä on tällä hetkellä 17. vuosi 
hallituksessa. Raija on siis ollut osa BKY:tä yli puolet sen 
tämän hetkisestä olemassaolosta, uskomatonta! Lisäksi 
voidaan vielä mainita lukemattomat kerrat Burmapöy-
dän kiikutusta näyttelyihin, myyntiartikkeleiden teot ja 
talkoiden järjestämiset. Vuoden burmien pesätkin ovat 
tainneet olla Raijan käsialaa viimeiset kymmenen vuot-
ta. Kukaan tuskin enää epäilee, etteikö kunniajäsenen 
arvonimi olisi ansaittu? Onnittelut vielä Raijalle!

Tänä vuonna juhlistamme siis yhdistyksen 30-vuotista 
taivalta rotuyhdistyksenä. Vaikka viime kauden alijää-
män takia rahahanat ovatkin nyt tiukasti kiinni, pyritään 
silti tekemään juhlavuoden tapahtumista erikoisia, hie-
noja ja kaikille mieleenpainuvia! Kunniajäsenen nimeä-
misen lisäksi juhlistamme vuotta jäsentapahtuman 
ja erikoisnäyttelyn merkeissä.  Näistä ei vielä tarkkoja 
suunnitelmia ole tehtynä, mutta hieman lisäinfoa voit 
lukea jo tästä lehdestä! Lisäksi koostamme rotuesittelyä 
ja hieman juttua yhdistyksestäkin Kissa-lehden syksyn 
numeroon. Jos koet halua auttaa jutun työstössä, otat-
han allekirjoittaneeseen pikaisesti yhteyttä. Kaikki apu 
on enemmän kuin tervetullutta.

Myös tämän oman jäsenlehtemme kanssa otam-
me apua vastaan mielellämme. Ja palautetta! Pelkän 
palautteenkin kirjoittaminen auttaa meitä ohjailemaan 
lehteä oikeaan suuntaan, aina vain paremmaksi ja 
jäseniä miellyttävämmäksi. Tässä lehdessä on jälleen 
kattavasti juttuja vähän kaikilta aihealueilta. Tärkeitä 
yhdistyksen tiedotteita, terveysasioita, ruokintavinkke-
jä, kasvattajille infoa, näyttelyasioita ja kuvia ihan niistä 
kotiburmista. Aika kattavaa, eikö? Mutta mille muulle 
olisi vielä tarvetta, mitä lisää tai mitä pois? Jos siis olet 
jaksanut lukea tämän tekstin tähän asti, jaksat varmas-
ti naputella lyhyen sähköpostipalautteen osoitteeseen 
burmaposti@gmail.com. KIITOS!

PuheenjOhtajan palsta

PR CH Pikkukuun Delighted Rapunzel, BUR h ja GIP Aficats Don’t 
Mess With ME!, BUR b. Kuva Julia Järvinen.



6

Vuoden burmien 2017 palkitseminen

Lopuksi toivotan vielä kaikille oikein ihanaa kesää ja esi-
tän kainon toiveen, että syksyllä nähdään – niin jäsen-
tapahtumassa kuin erikoisnäyttelyssäkin! Niin, ja vielä 
muistutan, että meillä tietosuoja-asiat ovat kunnossa ja 
teidän tiedot turvassa! Jäsenlistaltamme löytyy jäsenen 
nimi sekä osoite ja jäsenen itse niin halutessaan myös 
sähköpostiosoite. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille 
tahoille. Meidän lisäksemme tietoja käyttää painotalo, 
mutta vain Burmapostien postitusta varten. Sähkö-
postejakaan emme tuki spämmiviesteillä; ainoastaan 
muutaman kerran vuodessa lähetämme yhdistyksen 
toimintaa koskevia viestejä ja kutsuja. Mikäli siis haluat 

pysyä viestittelymme mukana, pyydäthän Raijaa lisää-
mään sinut sähköpostilistalle. Raijalle voi laittaa sähkö-
postia osoitteeseen raija.alonen@burmat.net. Lisäksi 
kannattaa ottaa seurantaan niin Facebook -sivumme 
kuin Instagram -tilimmekin. Ja hallituslaisille voi aina 
soittaakin, mikäli tietotekniikka ei ole hallussa. Autam-
me kyllä parhaamme mukaan!
Iloista, aurinkoista ja ennen kaikkea turvallista kesää 
kaikille burmille omistajineen!

Julia

Vuoden burmat 2017 palkittiin PIROK:n kansainvälisen kissanäyttelyn yhteydes-
sä Ylöjärvellä 19.5.2018. Ilahduttava määrä kärkisijoja saavuttaneita olikin tullut pai-
kalle palkintojaan noutamaan. Isot onnittelut vielä kaikille voittajille ja sijoittuneille!

SW SC Feirefiz Fire It Up JW, BUR d, 
palkittiin parhaana uroksena. Nuka 
poseeraa kuvassa toisen omista-
jansa Pertti Tykin kanssa.

SC Celsiana Kielo, BUR h, palkittiin 
parhaana aikuisena naaraana. Kielo 
kuvassa kasvattajansa ja omista-
jansa Elsi Saariniemen kanssa.

SC Enjoy Brienne of Tarth, BUR f, 
sijoittui kolmanneksi Vuoden aikui-
nen burma -sarjassa.  Kuvassa 
mukana myös toinen omistaja ja 
kasvattaja Marina Forstén.
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GIP SC Zaffiro Kratti DVM DSM, BUR 
b - paras uroskastraattiburma vuosi-
mallia 2017. Kuvassa Rassen kanssa 
toinen omistaja Pertti Tykki.

SP Hokkuspokkus Djelibeybi, BUR j, 
nouti palkinnon yhdessä omistajansa 
Tiina Räsäsen kanssa. Maija sijoittui 
kolmanneksi Vuoden burma 2017 
-kisan kastraattisarjassa.

CH Enjoy Merigold, BUR h, nouti iso-
äiti-Madden (IP SC Seirene Material 
Girl JW DSM DVM, BUR b) vuoden 
veteraani -palkinnon yhdessä toi-
sen omistajansa ja kasvattajansa 
Marina Forsténin kanssa.

Crossroads Love Actually, BUR e, 
pokkasi isänsä SW PR CH Feirefiz 
Love Bites JW, BUR d, palkinnon kol-
mannen sijan saavuttamisesta sii-
tosuroksissa. Kuvassa mukana myös 
Crossroads -kasvattaja Johanna 
Lähdekorpi.

CH Aberwyn Maja Gräddnos, BUR 
g, saavutti siitosnaaraissa toisen 
sijan. Palkinnon kävi noutamassa 
lapsenlapsi Crossroads Briannah, 
BUR h, yhdessä Johanna-kasvatta-
jansa kanssa. 

GIP GIC Cattish Ada Rising, BUR 
h, sijoittui siitosnaaraissa kolman-
neksi. Adan kanssa palkinnon oli 
noutamassa omistaja ja Celsiana 
-kasvattaja Elsi Saariniemi.
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BKY:n kevätKOKoUS, pöytäkirja
Burmakissan Ystävät ry    KEVÄTKOKOUS, Pöytäkirja

Aika: Lauantai 19.5.2018, klo 14.10
Paikka: Ylöjärven liikuntakeskus, Elotie 14 33470 Ylöjär-
vi. (PIROK:n kansainvälisen kissanäyttelyn yhteydessä)

1. Kokouksen avaaminen
 Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 Puheenjohtajaksi valittiin Julia Järvinen, sihteeriksi Jonna Pyykölä ja pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi-Mari Salanto ja 

Johanna Lähdekorpi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 Hyväksyttiin.
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 Puheenjohtaja Julia Järvinen esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin ilman muutoksia. 
 Rahastonhoitaja Raija Alonen esitteli tilinpäätöksen, joka jäi alijäämäiseksi, koska kulut ovat nousseet. Jotta samaa ei 

toistuisi tilikaudella 2018, toimenpiteisiin on ryhdytty välittömästi ja hintoja on korotettu syyskokouksen päätöksen 
mukaisesti. Hinnankorotukset kohdistuivat vuoden 2018 jäsenmaksuihin. Kalenteri ja jäsentapahtuma tulevat ole-
maan maksullisia ja erikoisnäyttelyn kuluja tiukennetaan.

 Toiminnantarkastaja Tiina Räsänen luki toiminnantarkastajan lausunnon, jossa ei ilmennyt moitittavaa.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille
 Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Kunniajäsenen kutsunta
 Jäsenistöltä on tullut ehdotus kunniajäsenestä, josta hallitus on keskustellut ja päättänyt esittää kunniajäseneksi Raija 

Alosta. Perusteluna on hänen pitkäaikainen suuri työpanoksensa yhdistyksen hyväksi vuosien varrella. 
 Päätettiin valita kunniajäseneksi Raija Alonen.
8. Muut esille tulevat asiat
 -FIFe GA-ehdotus
 FIFe:n yleiskokoukselle on ehdotettu, että burmien arvostelussa otettaisiin pisteytyksessä huomioon myös silmien 

koko. Burman standardissa ensimmäinen sana silmien kohdalla on iso mutta arvostelupisteytyksessä ei ole mainintaa 
silmien koosta. Tästä syystä pisteytykseen on ehdotettu lisäystä silmien koosta, koska isot silmät ovat tärkeät burman 
ilmeelle. Ehdotuksesta keskusteltiin ja sitä kannatettiin sellaisenaan.

9. Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20.
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BKY:n jäsentapahtuma 9.9.2018

B
urmakissan Ystävät ry järjestää jäsentapah-
tuman syyskuun toisena viikonloppuna, 
sunnuntaina 9.9.2018. Viime vuonna jäsenta-
pahtumapaikka sai paljon kiitoksia siitä, että 

oli ”lähellä” kaikkia, joten varasimme saman paikan myös 
tälle vuodelle! Tapahtuma järjestetään siis Etelä-Hämeen 
Kennelpiiri ry:n kokoustilassa Hämeenlinnassa, osoit-
teessa Parolantie 13, 13130 Hämeenlinna. 

Päivän ohjelmaa ei vielä kovin tarkasti ole suunniteltu, 
joten toiveita sen suhteen voi esittää hallitukselle. Luvas-
sa on ainakin luento, jonka tulee pitämään ELL Johanna 
Lankila. Luennon lisäksi taidetaan mennä vanhalla tutulla 
kaavalla eli vaihdetaan burmamaisia kuulumisia, ruokail-
laan ja eiköhän joku pieni aktiviteettikin mukaan mah-
duteta. Viime vuoden tapahtumassa aktiviteettina oli 
lelujen askartelu omille kissoille; se tuntui olevan hauskaa 
puuhaa ainakin suurimman osan mielestä. Mennään-
kö tänä vuonna samalla kaavalla vai keksitäänkö jotain 
muuta? Heittäkäähän ideoita ilmoille!

Tänä vuonna jäsentapahtumasta otetaan pieni osallistu-
mismaksu, joka tulee maksaa ennakkoon yhdistyksen tilil-
le. Jäseniltä osallistumismaksu tapahtumaan on 5 euroa. 
Mikäli jäsenistömme ulkopuolisia innostuu myös osallistu-
maan tapahtumaan, heiltä maksu on 15 euroa. Maksuoh-
jeet toimitetaan ilmoittautuneille henkilökohtaisesti.

Tapahtumaan tulee siis ilmoittautua etukäteen 
31.8.2018 mennessä, jotta osaamme varata tarpeeksi 
istumapaikkoja sekä ruokaa osallistujille. Ilmoittautumi-
set tullaan tekemään nettilomakkeella, joka julkaistaan 
yhdistyksen nettisivuilla Ajankohtaista-osiossa hei-
nä-elokuun aikana.

Jäsentapahtuman päivämäärä kannattaa merkata jo 
kalentereihin ylös, ettei kyseiselle päivälle tule hankittua 
muuta menoa! Päivän ohjelmasta ja aikataulusta infoil-
laan yhdistyksen nettisivuilla, Facebook-sivuilla sekä 
Instagramissa – olkaahan kuulolla! Lähetämme jäsenta-
pahtumakutsun myös sähköpostitse, joten jos et halua 
missata tilaisuuttasi osallistua, toimitahan sähköposti-
osoitteesi mahdollisimman pian jäsenrekisterinhoitajal-
le! Jäsenrekisterinhoitaja-Raijalle voi lähettää pyynnön 
sähköpostiosoitteen listalle lisäämisestä osoitteeseen 
raija.alonen@burmat.net.

Toivottavasti näemme tapahtumassa runsaslukuises-
ti burmakansaa! Kaikki uudet vasta burmiin tutustuvat 
omistajat ovat lämpimästi tervetulleita, kuten jo vanhat 
konkaritkin. Viimeksikin mukaan uskaltautui muutama 
ihan ensikertalainen, toivottavasti tälläkin kertaa! Näh-
dään Hämeenlinnassa!

Jäsentapahtumaa koskevissa ideoissa ja / tai kysymyk-
sissä, voit olla yhteydessä puheenjohtajaan Juliaan 
(julia.jarvinen@burmat.net / 050 514 2250).
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erikoisnäyttely 1 .9.2018

Erikoisnäyttely järjestetään yhteistyössä Pirkanmaan Rotukissayhdis-
tyksen (PIROK) kanssa lauantaina 1.9.2018 Tampereella. BKY:n jäsenet 
saavat ilmoittaa burmansa mukaan lauantain näyttelyyn muutamaa 
euroa edullisemmalla hinnalla, joten nyt kaikki joukolla mukaan! Toi-
vottavasti saadaan iso määrä burmia paikalle tai ainakin Breed BIS:iin 
vaaditut 50 osallistujaa. Mitä enemmän burmia, sitä parempi!

Ilmoittautuminen näyttelyyn aukesi kesäkuun ensimmäisenä päivänä, joten jos et vielä ole varmistanut kissallesi 
paikkaa näyttelyssä, tee se pian! Burmille on normaalien arvostelujen lisäksi luvassa erikoisluokkia ja tietysti se 
oma Best In Show -paneeli. Vielä ei ole lyöty lukkoon, millaisissa erikoisluokissa tällä kertaa kisaillaan, joten ehdo-
tuksia voi laittaa tulemaan. Missä sarjassa sinun burmasi olisi ehdottomasti ykkönen?

Kuten viime kerrallakin, PrimaCat on lupautunut sponsoriksi myös erikoisnäyttelyymme. Muitakin sponsoreita vie-
lä kysellään, joten ehdotuksia niistäkin voi laittaa tulemaan. Kuulemme myös mielellämme ehdotuksia siitä, mil-
laisilla palkinnoilla jäsenistö haluaisi esimerkiksi Värin parhaita, Tuomarin parhaita ja Breed BIS -voittajia muistaa. 
Perinteiset pokaalit ja ruusukkeet, uniikit kahvimukit, ruokapalkinnot, risteilylahjakortit?  Mitä mieltä olette? Tässä 
kaivataan neuvoja, jotta saadaan kaikille mahdollisimman mieluisat lahjat! Auttakaa ja ideoikaa, olkaa hyvät!

Erikoisnäyttelyä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan Juliaan (julia.jarvinen@bur-
mat.net / 050 514 2250). Tehdään näyttelyssä yhdessä kaikille ikimuistoinen ja mielekäs kokemus! Nähdään syys-
kuussa Tampereella!

Yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
järjestetään burmien erikoisnäyttely!

Eläinlääkärit
• Kirsi Juuti, ELL, 
  Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri• Inka Laaksonen, ELL, Pawpeds-sydänultrat• Hanna Sillanpää, ELL,
  Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri• Heidi Björkqvist, ELL

Haluamme panostaa kissasi terveyteen 
pennusta hyvään vanhuuteen – yhden katon 
alla, tuttujen ja ystävällisten ihmisten parissa 

ja rauhallisissa, kissaystävällisissä tiloissa. 

Meillä hoituvat luotettavasti niin 
rokotukset, hammashoidot kuin myös 

pitkällä kokemuksella vaativammat 
tutkimukset ja toimenpiteet.  

CatVetiin on helppo tulla.  
Ota yhteyttä, niin varataan kissallesi aika.

www.catvet.fi • ma-pe 8-19
010-4236 888 • Nuijamiestentie 5, Helsinki

CATVET KISSAKLINIKKA ON 
ERIKOISTUNUT SINUN KISSAASI.
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HUOM! BKY:N JÄSENTEN BURMIEN OSALLISTUMISMAKSUT OVAT: 
- BKY:n & PIROK:n jäsen 31 € - BKY:n & muiden rotukissayhdistysten jäsenet 35 € 

- BKY:n jäsenen burmaveteraani, arvostelun yhteydessä 5 €



12

B
urmakalenterikuvien metsästys on 
jälleen käynnissä! Kuten aiempina-
kin vuosina, seinäkalenterin koko 
on 2 x A4, eli valokuvan pitää olla 

ehdottomasti vaakakuva. Kuvan leveyden pitäisi 
olla tarkkuudeltaan vähintään 3 000 pikseliä, jotta 
pystymme pitämään kalenterin laadun yhtä kor-
keana kuin tähänkin asti. Kuvia voi lähettää osoit-
teeseen burmakalenteri@gmail.com. Muista kertoa, kuka on 
kuvan ottanut, ja myös kuvassa esiintyvän kissan nimi. Kaikkein 
mieluiten kalenteriin otetaan ulkokuvia sekä kuvia, jotka ilmen-
tävät jotakin vuodenaikaa. Onnistuitko nappaamaan hauskan ja 
onnistuneen otoksen burmastasi pääsiäiskoristeiden kimpussa tai 
vaikka viime jouluna lahjaröykkiön keskellä? 

Toiveena olisi saada kalenteriin kaikkien kymmenen burmavärin 
edustajat, ja lisäksi kuvia haluttaisiin mahdollisimman monipuolisesti 
eri kasvattajilta, omistajilta ja kuvaajilta.

T
änä vuonna Burmakalenteri on jälleen tilat-
tava, mikäli sen seinälleen haluaa ensi vuot-
ta ilahduttamaan. Viimeisen Burmapostin 
mukana EI siis ole tällä kertaa kalenteria tulos-

sa. Jos kuitenkin haluat kalenterin itselle tai esimerkiksi 
ystävälle joululahjapakettiin, toimi seuraavien ohjeiden 
mukaan:

Kalenterin hinta on 12 euroa. Kalenteri on mahdollista 
noutaa näyttelystä (sovitaan tilauksen yhteydessä) ja 
myös postitus onnistuu. Postitusmaksu on 3 euroa, kun 
tilaat 1–2 kalenteria, 3–5 kalenterin tilauksissa postitus-
maksu on 5 euroa ja yli 6 kalenterin tilauksissa posti-
maksu on 8 euroa. Tarkemmat maksuohjeet ja summat 
toimitetaan sähköpostitse tilauksen yhteydessä. Huo-
mioithan, että kalenterimaksujen eräpäivä on sama 
kuin tilauksen deadline eli 3.11.2018.

kuvia kalenteriin?

Lähetä oma burmakuvasi nyt burmakalenterin sähköpostilaatikkoon! Kalenterikuvat toivotaan toimitettavan vii-
meistään 30.9.2018, jotta kalenteri saadaan kasaan ja jakoon vielä tämän vuoden puolella! 

Lisätietoja kalenterikuvien vaatimuksista voit kysellä Julia Järviseltä, burmakalenteri@gmail.com. Kalenterikriteerejä täyt-
tämättömiäkin burmamaisia kuvia saa toimittaa burmakalenterin sähköpostiin. Kalenteriin sopimattomia kuvia hyödyn-
netään nettisivuilla, Facebookissa sekä jäsenlehdessämme Burmapostissa – tietysti vain kuvaajan niin halutessa!

kalenterin tilausohje

Kalenteritilaukset tulee siis toimittaa viimeistään 
3.11.2018 Julia Järviselle (burmakalenteri@gmail.com). 
Lisätietoja tilauksesta voit myös kysyä Julialta.

Kalenteritilauksesta muistutellaan ja infotaan myös 
yhdistyksen nettisivuilla, mutta pistäthän tilauksen tule-
maan, jo vaikka nyt!  Muutamia ylimääräisiä kalenterei-
ta tilataan myyntiin myös Burmapöytään, mutta niiden 
varaan ei kannata tilausta jättää! 

in memORiam: 
SC Lilac’s Arthur Guinness, BUR d

14.6.2007 – 7.4.2018

”ArttuRI”

”Lysholman tiikeri” – suuri sielu lähti autuaammille metsästysmaille
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in memORiam: 
SC Lilac’s Arthur Guinness, BUR d

14.6.2007 – 7.4.2018

”ArttuRI”

”Lysholman tiikeri” – suuri sielu lähti autuaammille metsästysmaille

K
evättalvella 2007 kilpparimme Shandi (PR CH 
Lilac’s Wasted Sunsets, BUR f) vieraili Hämeen-
linnassa Alosilla komeata Romeota (SP CH Sei-
rene Gordias, BUR d) tapaamassa. Kesäkuun 14. 

päivä suurella työllä Shandi synnytti hienon punaisen pojan, 
joka painoi syntyessään yli sata grammaa. Muita ei sinne 
sitten mahtunutkaan kuin Lilac ś Arthur Guinness, BUR d, eli 
kotoisammin Artturi. Koska olin edellisenä syksynä muuttanut 
takaisin Tanskasta, Artturin rekisteröinti viivästyi hiukkasen, 
koska Shandi katsottiin ensin tuontikissaksi. Sääntöjä tar-
kastelemalla näin ei sitten ollutkaan. Vasta aikuisena Artturi 
pääsi kokeilemaan näyttelemistä ja hienon uran tekikin. Ääni 
oli kova ja monta laulaja-arvostelua tuli. Kööpenhaminassa 
tuomarin takana oli pitkä rivi devon rex -tyttöjä ja äänivarat 
aukesivat ja kaikuivat koko salissa.  Komea kroppa kompensoi 
vähän rumempaa naamaa. Yksi värin paras sekä Anna Wilce-
kin nominointi kruunasivat uran, ja SC titteliin lopulta yllettiin. 

Helsingistä tuli Wendy (CH Cattish Wild Wendy, BUR f) 
-kilpparineitonen kylään, ja siitä kyläilystä syntyi neljä las-
ta. Wendy oli hieman aggressiivinen, mutta silti vaan Art-
turi halusi pienen kerrostaloasunnon kylppäriin rähinöistä 
huolimatta. Iso, rohkea ja ystävällinen, sellainen Artturi oli 
elämänsä loppuun asti. 

Kun muutimme omakotitaloomme, oli keskitalvi. Artturi hää-
ri porukan kinginä, emo ja kaunis Anni (SC Bjelke ś So Long, 
BUR b) seuranaan. Syksyllä 2010 syntyi G-pentue, Artturin 
toinen ja viimeinen. Kollittelu oli jo niin paha ja näyttelyura 
ohi, joten Artturi leikattiin kolmivuotiaana. 
   

Ihana konsulttielämä alkoi. Turvallisella pihalla oli mukava 
käydä ulkona, myös pikaisesti talvisaikaankin. Kerran ehti tul-
la hämärää, eikä Artturi tullut kotiin. Pitkän etsimisen jälkeen 
löydettiin se rannasta, ei ollut löytänyt kotiin raukka. Sen jäl-
keen ei enää päästetty ulos illalla. Tehtiin Artturin kanssa diili: 
annettiin aika, jonka saa olla. Vartti, puoli tuntia jne. Artturi 
piti aina diilin, hyppäsi ikkunalle parin minuutin tarkkuudella 
sovitusta ja pyysi sisään.

Artturi tykkäsi pennuista, hoiti ja jopa imetti niitä. Varsinkin Ella 
(GIC Almond ś Ella Fitzgerald, BUR f) oli sille rakas; se imetti 
vielä, kun Ellalla oli omatkin pennut. Yksi ongelma oli vain: Ne 
kollipennut eivät kasvaessaan isoksi olleet enää kivoja. Ellan 
isä Rasmus (SP SC Bjelke ś Givenchy DVM, BUR n) oli pienenä 
hyvää pataa Artturin kanssa, mutta eräänä päivänä yläkerras-
ta kuului hirveä huuto. Kollit siinä kirkuivat toisilleen. Rasmus 
muutti saunaan ja Artturi oli taas tyytyväinen oloneuvos. Välil-
lä tuli pieniä ongelmia, hampaanpoistoa ja fisteliä, mutta niis-
täkin selvittiin. Artturi rakasti esiintyä vieraille ja oli erinomai-
nen esimerkki kollipentua harkitseville ostajaehdokkaille.  

Keväällä käytiin senioritarkastuksessa, kaikki toimi hyvin, 
mitään vikaa ei löytynyt.  Nyt vaan ihmetellään täällä: Mikä 
yhtäkkiä tuli, kun Artturi romahti täysin eikä enää selvinnyt 
sairaalasta? Suru on suuri, ei ole punaista kukkulan kuningas-
ta kalliolla ensi kesänä. 11 vuotta olisi tullut täyteen mutta ei 
tullutkaan. Olet aina muistoissamme, rakas Artturimme!

Eija Lang
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AntibiOOttien käyttö kissoilla
Teksti: Inka Laaksonen, ELL MANZCVS (Medicine of Cats)
CatVet kissaklinikka

A
ntibiootteja käytetään bakteerien aiheut-
tamien infektioiden hoitoon. Niillä ei ole 
tehoa, kun taudinaiheuttaja on esimerkiksi 
virus. Humaanilääketieteessä on arvioitu, 

että n. 25-50% määrätyistä antibioottikuureista on 
tarpeettomia tai tilanteeseen sopimattomia. Näin on 
todennäköisesti myös eläinlääketieteessä. Tämä on 
lukuna varsin suuri etenkin, kun tiedetään, että kaik-
ki antibioottikuurit, sopivat ja sopimattomat, lisäävät 
bakteerien resistenssiä niitä vastaan. Ainoa keino rajoit-
taa resistenssin leviämistä on antibioottien mahdolli-
simman säästäväinen käyttö. Maailman terveysjärjestö 
WHO on julistanut antibioottiresistenssin yhdeksi suu-
rimmaksi haasteeksi ihmiskunnalle.

Antibioottiresistenssi- 
luonnollinen sekä hankittu

Bakteereilla on sekä luonnollista että hankittua resis-
tenssiä antibiootteja kohtaan. Eri bakteerien luonnol-
linen resistenssi eri bakteerilääkkeille vaihtelee suures-
ti. Kyseessä on lajille tyypillinen ominaisuus, joka on 
olemassa kaikilla sen lajin edustajilla. Tällä on kliinistä 
merkitystä antibioottien valinnassa eri sairauksiin, sillä 
yleensä tietyt bakteerit aiheuttavat tiettyjä infektioita. 

Luonnostaan jollekin antibiootille herkät bakteerit voi-
vat muuttua resistentiksi kyseiselle antibiootille. Tätä 
ominaisuutta kutsutaan hankituksi resistenssiksi. Han-
kittu resistenssi voi perustua useisiin eri mekanismeihin, 
joita bakteeri kehittää matkan varrella säilyäkseen hen-
gissä. Tällaista bakteeria voidaan kutsua myös mutan-
tiksi, sillä taustalla on mutaatio, joka tekee siitä vähem-
män herkän kyseessä olevalle lääkeaineelle. Tämä 
mutaatio voi levitä bakteeriyksilöstä toiseen tai bak-
teerisukupolvelta toiselle. Tällaisia bakteereita ovat esi-
merkiksi MRSA (metisilliinille resistentti staphylococcus 
aureus) ja MRSP (metisilliinille resistentti staphylococcus 
pseudointermedius).

Antibioottien harkittu käyttö
Antibioottien käytön tulee perustua siihen, että oirei-
den aiheuttajana todetaan olevan bakteeri-infektio. 
Tätä varten otetaan kissasta tarvittavat näytteet. Näyt-
teenotto pitää aina tehdä mahdollisimman steriilisti, 
jotta kaikkialla ympäristössämme olevat bakteerit eivät 
kontaminoi näytettä ja aiheuta väärää diagnoosia. Esi-
merkiksi virtsatieinfektiossa oireen aiheuttaja etsitään 
virtsan bakteeriviljelyn avulla. Virtsanäyte otetaan neu-
lalla ja ruiskulla suoraan virtsarakosta, minkä suurin osa 

kissoista antaa tehdä ilman rauhoitusta. Näytettä ei tule 
kerätä kissan hiekkalaatikosta eikä edes klinikalla virtsa-
rakosta puristamalla otettu näyte ole riittävän puhdas. 
Tämä on tärkeää antibioottien käytön vähentämiseksi, 
sillä kissoilla on usein virtsatieperäistä oireilua, mut-
ta vain harvoin tämän taustalla on bakteeritulehdus. 
Useimmiten taustalla, etenkin nuoremmilla kissoilla, on 
ruokinnalliset tai niiden elinympäristöön liittyvät tekijät. 
Kissoilla on myös paljon hengitystieinfektiota, mutta 
suurin osa niistä on virusperäisiä. Tällöin antibioottien 
käytöstä niiden hoidossa ei ole hyötyä. Joskus viruspe-
räinen tulehdus voi komplisoitua sekundaarisella bak-
teeritulehduksella, jolloin taas antibiootteja tarvitaan.
 
Kissojen ihoinfektioiden taustalla on usein jokin altista-
va tekijä, kuten esim. allergia tai ulkoloiset. Tämä taus-
tasyy pitää selvittää ja hoitaa, sillä muuten oireisto uusii 
heti antibioottikuurin jälkeen. Iho- ja korvatulehduk-
sissa pitäisi muutenkin välttää suun kautta annettavia 
antibioottikuureja ja käyttää paikallishoitoja kuten kor-
vatippoja.

On myös muistettava, että kuume ei ole suora vii-
te bakteeritulehdukseen, myös virusinfektiot ja muut 
inflammaatiot voivat nostaa kuumeen. Samoin tuleh-
dusarvot voivat olla koholla myös muissa kun bakteeri-
tulehduksissa. Näissä tapauksissa kokonaisuus ja kissan 
yleisoireet usein ratkaisevat lääkityksen tarpeen. 

Missään tapauksissa antibioottikuuri ei saa korvata riit-
täviä tutkimuksia. Mieluummin seurataan ja kontrolloi-
daan kissan tilannetta tiheämmin kuin määrätään anti-
bioottikuuri ”varmuuden vuoksi”.  Kun antibioottikuuri 
kissalle määrätään, on tärkeää syöttää se eläinlääkärin 
antamien ohjeiden mukaan. Lääkeannoksia ei pidä jät-
tää väliin eikä kuuria saa keskeyttää omin päin, vaikka 
kissan vointi vaikuttaisi jo paremmalta. Näissä talkoissa 
tarvitaan eläinlääkäreiden ja asiakkaiden yhteistyötä, 
jotta seuraavillakin sukupolvilla on käytössä tehoavia 
lääkkeitä bakteeri-infektioiden hoitoon!
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K
issanruoan laatu mietityttää. Mitä kaupasta 
ostettu pussi tai purnukka sisältää? Onko sii-
nä lihaa ja mistä liha on peräisin? Mikä on 
valmiina ostetun ruoan laatu, onko ruoassa 

antibioottijäämiä, hormoneja? Ulkomailla valmistetus-
ta teollisesta ruoasta ei voi koskaan olla täysin varma 
– bisnestä se on eläinruokabisneskin. Mitä jos kokeilisin 
syöttää kissalle jotain luonnonmukaisempaa? Mitä sellai-
nen olisi? Hiiriä ja pikkulintuja? Haluan, että kissani elää 
mahdollisimman terveenä mahdollisimman pitkään. Ter-
veyteen vaikuttaa moni asia, ja yksi niistä on ruoka, ihan 
kuin meillä ihmisilläkin. Millainen ruoka auttaa pitämään 
kissan terveenä? 

Kissa on lihansyöjä: luonnossa kissa söisi kokonaisia, 
äskettäin itse tappamiaan saaliseläimiä. Ensin – ja jos-

kus ainoastaan – se söi-
si ravitsevimmat, hyvää 
rasvaa ja proteiinia 
sisältävät osat. Se aloit-
taisi päästä ja jättäisi 
mahalaukun ja suoliston 
sisältöineen syömättä. 
Tähänkö pitää pyrkiä? 
Hiiri tai pikkulintu on 
hyvä pitää mielessä kis-
san ruokavaliota mietti-
essä, mutta ei täydelli-
syyttä tarvitse tavoitella. 
Kissan ruokavalion ei tar-
vitse olla joko tai, se voi 
olla myös sekä että. 

Vettä, vettä, vettä!
Kaikkein tärkein asia, joka kissanruokkijan on syytä aina 
ottaa huomioon: kissan luontaisen ravinnon eli saalis-
eläimen painosta suurin osa on vettä. Kissa ei luonnos-
taan tunne janoa ennen kuin sen elimistö on jo jonkin 
verran kuivunut. Elimistön kuivumisella on yhteys erityi-
sesti kissan virtsateiden terveyteen. Ensimmäinen askel 
siirtymisessä kissan luonnonmukaisempaan, terveelli-
sempään ravintoon on siis lisätä sen nesteen määrää, 
jonka kissa ruoastaan saa. Kissan ruokavalion muutta-
misessa ykkösenä listalla on kuivaruoan määrä ja laatu: 
vähemmän ja parempaa tai raksut kokonaan pois.

Vähemmän tai ei ollenkaan kuivaruokaa, mutta mitä 
tilalle? Voiko kissa syödä lihaa? Pitääkö liha kypsen-
tää vai voiko sitä antaa myös raakana? Pitääkö antaa 
sisäelimiä? Voiko kissa syödä luita? Entä saako kissalle 
antaa kalaa? Pitääkö kala kypsentää? Mitä muuta kis-
salle voi antaa?

Lihaa, sisäelimiä, kalaa, kananmunaa, 
luuta...

Kissa voi ja sen kuuluu syödä lihaa. Luonnossa kissa ei 
tietenkään ruokaansa kypsennä, ei edes sitä salmonel-
lan heikentämää pikkulintua, jonka se saalistaa. Kun 
Suomessa ostaa kotimaista lihaa, voi sen kaiken antaa 
kissalle raakana. Kypsentäminen tuhoaa kissalle vält-
tämätöntä tauriinia, joitain vitamiineja ja hivenaineita. 
Ainoana ruokana pelkkä lihasliha on liian yksipuolista: 
pelkästä lihasta kissa ei saa esimerkiksi A-vitamiinia tai 

Luonnonmukaisempaa ruokaa kissalle Teksti ja kuvat: Merja Suomela
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kalsiumia. Eri eläinlajeista ja eri ruhonosista peräisin 
olevissa lihoissa on eri määrät proteiinia, rasvaa, hiven-
aineita ja vitamiineja. Esimerkiksi porsaan sydämessä 
on paljon tauriinia sekä runsaasti B-ryhmän vitamiineja. 
On hyvä huomata, että sydän on lihas eikä rauhanen. 
Raaka porsaan sydän on monen kissan terveellinen 
herkku, ja sitä voi antaa osana ruokavaliota vaikka joka 
päivä.

Sisäelimistä maksassa on paljon A-vitamiinia ja munuai-
sessa B2-vitamiinia ja seleeniä. Sian ja naudan maksaan 
verrattuna broilerin maksa on miedomman makuista ja 
siinä on selvästi vähemmän A-vitamiinia. Pieni määrä 
broilerin maksaa riittää tyydyttämään nelikiloisen kis-
san A-vitamiinin tarpeen viikoksi. Joidenkin kissojen 
maha ei kestä maksaa tai raakaa maksaa, ja jotkut taas 
eivät suostu syömään maksaa ollenkaan tai kelpuut-
tavat vain kypsän maksan. A-vitamiinia kypsennys ei 
tuhoa. Jos kissa syö enimmäkseen lihaa, niin ruokava-
liossa on hyvä olla mukana mieluummin kypsää mak-
saa kuin ei maksaa ollenkaan, jos raaka maksa ei sovi 
tai kelpaa.

Kalasta kissan ruokavalion osana on melkoisesti mieli-
piteitä puolesta ja vastaan. ”Oletko nähnyt kissaa kalas-
tamassa?” En, tosin en ole nähnyt myöskään kissaa, 
joka metsästää sikoja tai lehmiä tai edes kalkkunaa tai 

kanaa. Kaloissa on kuitenkin proteiinia sekä vaihtelevas-
ti D-vitamiinia ja omega 3 -rasvahappoja, joita kissakin 
tarvitsee. Huomautettakoon, että seiti on ”kala”, jossa 
on vähemmän omega 3 -rasvahappoja kuin kananmu-
nankeltuaisessa. D-vitamiinia kananmunankeltuaisessa 
on peräti yli nelinkertainen määrä seitiin verrattuna, 
ja jopa broilerin siivessä nahkoineen on saman verran 
D-vitamiinia kuin seitissä (lähde: fineli.fi). Jos seiti on kis-
san herkku, mikään ei estä sitä silloin tällöin syöttämäs-
tä, mutta kissa saa siitä lähinnä proteiinia: se ei ole min-
kään arvoinen hyvien rasvahappojen tai D-vitamiinin 
lähde. Tonnikalan omega 3- ja D-vitamiinipitoisuudet 
ovat samaa luokkaa kuin seitinkin. Silakka on ravintona 
monipuolisempaa.

Kalaa ei tarvitse kypsentää, mutta lapamatoriskin takia 
lohikalat (lohi, taimen, nieriä, siika, muikku, harjus) ja 
järvikaloista ahven, made, kiiski ja hauki kannattaa 
vähintään pakastaa –20 asteessa vuorokauden ajan. 
Lohikaloissa lapamatoa on harvoin, ja riski on hyvin 
pieni. Särkikaloissa (mm. särki, lahna) ja silakassa lapa-
matoa ei ole. 

Luiden kaluaminen voi olla kissallekin mielekästä teke-
mistä. Luu voi kuitenkin aiheuttaa joillekin kissoille 
ummetusta, myös jauhettuna. Kissalle voi tarjota esi-
merkiksi kokonaisia raakoja broilerin siipiä, mutta jos 

Veden, proteiinin, rasvan ja hiilihydraattien keskimääräinen osuus kuivaruoassa ja kissan luonnonmukaisessa 
ravinnossa, jyrsijässä. Proteiinin, rasvan ja hiilihydraatin osuus on laskettu kuiva-aineesta sen jälkeen, kun 
vesi on poistettu. Saaliseläimessä oleva hiilihydraatti on lähinnä mahalaukun sisältöä, ja mahalaukun kissa 
jättää yleensä syömättä. Kuivaruoassa hiilihydraattia on melkein puolet, ja kuivaruoan proteiinista osa on 
kasviperäistä eikä kissalle tärkeää eläinproteiinia.
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kissalla on taipumus ahmia ruokansa sitä juuri purek-
simatta, olisin luisten lihojen syöttämisessä varovainen. 
Kalsiumia kissan on jostakin saatava: sen voi saada 
esimerkiksi luusta, kalsiumvalmisteesta tai teollisesta 
täysravinnosta, johon kalsiumia on lisätty. Ummetusta 
torjumaan voi kissalle turvottaa ruoan joukkoon psyl-
liumkuitua.

Edellä olikin puhetta kananmunankeltuaisesta. Raaka 
kananmunankeltuainen on mitä terveellisintä ruokaa kis-
salle. Koko kananmunankin voi syöttää raakana, mutta 
ainakin omasta kokemuksesta tiedän, että raaka valku-
ainen ei välttämättä kaikille kissoille kelpaa. Valkuaisessa 
on nimensä mukaisesti valkuaista eli proteiinia, mutta 
keltuainen on se varsinainen paketti hyviä rasvahappoja 
ja vitamiineja.

Netissä keskustellaan
Kissan ruokintaan voi suorastaa hurahtaa ja alkaa etsiä 
siitä lisää ja lisää tietoa. Itse kiinnostuin kissan luonnon-
mukaisemmasta ruokinnasta viime vuosituhannen puo-
lella, jolloin ajatuksia herättivät erityisesti Mirjam Num-
misen aiheesta kirjoittamat tekstit. Noista ajoista tieto 
on lisääntynyt hurjasti, ja kaikenlaista tietoa on erityisesti 
verkossa saatavilla pilvin pimein. Tietoa kannattaa etsiä, 
ja varsinkin internetiä selaillessa pitää tässäkin asiassa 
muistaa lähdekriittisyys. Netissä on käpäläkaupalla tietoa 
ja keskusteluja, eikä kaikki siellä julkaistu teksti ole totta.

Hieno ajatus kissan ruokinnan muuttamisesta voi pahim-
millaan jopa kokonaan tyssätä rimakauhuun, jos eksyy 
netistä tietoa hakiessaan keskustelupastoille ja liiankin 
kirjaimellisesti uskoo kaikkia kissan raakaruokinnasta siel-
lä kirjoittelevien kannanottoja. Keskustelijat ovat yleensä 
maallikoita (kuten on tämänkin jutun kirjoittaja), joskin 
mukana on myös hyvinkin valistunutta porukkaa, joka 
on perehtynyt aiheesta tehtyyn – enimmäkseen englan-
ninkieliseen – tutkimukseen. Tietonsa alkuperää eli läh-
teitä keskustelijat eivät silti oikeastaan koskaan mainitse. 

Pitää muistaa, että 
monen keskustelun 

aiheena on kissan ihanteellinen eikä ainoa mahdolli-
nen, saati ainoa oikea ruokavalio, vaikka puheenvuo-
rojen sävy onkin joskus melko puhdasoppinen: ”Kissan 
pitää saada joka päivä ruoastaan milligramma sitä ja 
mikrogramma tätä. Annokset ja lisäravinteet pitää pun-
nita, ja jokaisen kissan pitää syödä joka päivä ruokaan-
sa piilotetut ravintolisät ja kalaöljyt.” Käytäntö tuskin on 
näin ideaalinen. Entä jos kissa ei kerta kaikkiaan suostu 
syömään ruokaa, johon on lisätty vitamiineja, hivenai-
neita tai kalaöljyä? Entä jos kissoja on kaksi, kolme, neljä 
tai enemmän? Pitääkö jokaisen ruokahetkeä vahtia her-
keämättä ja varmistaa, että jokainen syö omalta ja vain 
omalta lautaseltaan ja syö lautasensa varmasti tyhjäksi? 
Kuka elää niin ihanteellisessa maailmassa?

Epävarmimpina hetkinä minua auttaa, kun muistan Päi-
vi Ylikorven Kissanhoidon käsikirjan lohdulliset sanat: 
”Puutostilat ovat harvinaisia.” Kaikkein tärkeintä on 
huolehtia siitä, että kissa saa tarpeeksi vettä ja ruokava-
lio on mahdollisimman monipuolinen.

Jos mikrogrammantarkat ohjeistukset hirvittävät tai jos 
se oma kissa ei yksinkertaisesti suostu syömään maksaa 
tai broileria tai kalaa tai kalaöljyä tai…, niin ei kannata 
silti täysin luovuttaa. Pienikin muutos parempaan on 
vähintään hyvä alku. Kun vähentää kuivaruoan syöttä-
mistä tai lopettaa sen kokonaan ja alkaa syöttää teol-
lisen (märkä)ruoan ohessa edes sitä ainoaa lihaa, jota 
kissa suostuu syömään, on jo otettu askel terveellisem-
pään suuntaan. Jos haluaa tyystin luopua teollisesta 
ruoasta ja siirtyä raakaruokintaan, niin silloin on hyvä 
perehtyä asiaan syvällisemmin ja varmistaa erityisesti 
kalsiumin, D-vitamiinin, jodin ja sinkin saanti, niitä kun 
voi olla monipuolisestakin liharuokavaliosta vaikea saa-
da tarpeeksi.

Ruokavaliota ei kannata muuttaa kertaheitolla niin, että 
raksuihin tai märkäruokaan tottuneen kissan ruokaku-
pissa onkin yhtäkkiä pelkkää raakaa lihaa. Joku kissa 
saattaa innostua lihapalasta heti ja pitää sitä saaliina 
ja suurena aarteena, mutta usein vaaditaan totutte-
lua. Tarjoa pieni määrä lihaa ensin pieninä paloina 
tutun märkäruoan seassa, sitten vieressä, vähitellen 
yhä enemmän. Aina auki oleva raksubaari on yleinen 
syy kissan nirsoiluun. Joissain tapauksissa ruokavalion 
muutos alkaa sillä, että ensin pelkästään siirtyy noudat-

 Mitä kissalle voi syöttää? 
– Eri eläimistä peräisin olevaa lihaa: 
 broileria, kalkkunaa, possua, nautaa, hevosta, lammasta, kania, poroa, riistaa
– Elimiä: maksaa, munuaisia
– Sydäntä 
– Kalaa: lohikalat ja ahven, hauki, kiiski ja made varmuuden vuoksi 
 vuorokauden pakastettuna
– Kananmunaa, erityisesti keltuainen on terveellistä
– Katkarapuja
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tamaan ruoka-aikoja. Toisaalta kuivaruoka saattaa kou-
kuttaa kissan niin, että kissa ei suostu syömään lihaa 
ollenkaan ennen kuin on tyystin luovuttu kuivaruoasta. 
Kärsivällisyys ei ole pahitteeksi.

Lisää tietoa mm. näistä lähteistä:
Kissan ravitsemuksesta ja sen vaikutuksesta kissan 
terveyteen: Päivi Ylikorpi: Kissanhoidon käsikirja. Art 
House. Tätä kirjaa suosittelen lämpimästi jokaiselle kis-
sanomistajalle omaan kirjahyllyyn.

Lihojen ja muiden raaka-aineiden ravintoainepitoisuuk-
sia THL:n sivustolla osoitteessa fineli.fi.

Mitä kissa tarvitsee: Your Cat’s Nutritional Needs. 
Yhdysvaltalaisen The National Academies of Sciencesin 
tiivis englanninkielinen esitys kissan ravitsemuksellisista 
tarpeista löytyy seuraavasti: dels.nas.edu  —>  Resour-
ces —> Your Cat’s Nutritional Needs: A Science-Based 
Guide for Pet Owners (kohdassa Booklets). Suora osoi-
te on http://dels.nas.edu/resources/static-assets/mate-
rials-based-on-reports/booklets/cat_nutrition_final.
pdf.

Aiheesta enemmänkin innostuneille: PubMed on tie-
tokanta, jossa on lääketieteellisten aikakausjulkaisujen 
artikkeliviitteitä ja myös linkkejä artikkeliteksteihin. Jul-
kaisujen kieli on yleensä englanti. Tämä tiedon runsau-
densarvi löytyy osoitteesta https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/. Itse tietokanta viitteineen on vapaassa 
käytössä, mutta artikkeleita ei välttämättä pääse luke-
maan kokonaan ilman käyttöoikeuksia.
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apua, punkkeja liikkeellä! ! !
Teksti: Kirsi-Mari Salanto, 
Kuva: Jukka-Petteri Eronen / lehtikuva

K
esäisin moni burma pääsee nauttimaan ulkoil-
masta parvekkeella, pihalla tarhassa tai valjas-
kävelyllä. Tällöin voi myös sisäkissa herkemmin 
kohdata yhä yleistyvän ongelman: PUNKIN.

Puutiaiset eli punkit voivat levittää tauteja sekä lemmikkei-
hin että ihmisiin. Siksi ulkoileva kissa kannattaa suojata pun-
keilta hyvin. Kissojen sisätiloihin tuomat puutiaiset voivat 
löytää tiensä lopulta myös ihmisen iholle.

Puutiaiset lähtevät liikkeelle maan lämpötilan ollessa noin +4 
astetta. Viime vuosina tämä on tarkoittanut sitä, että ensim-
mäiset punkkihavainnot on tehty jo maaliskuussa ja puutiaisia 
on havaittu aina pitkälle marraskuulle asti. Pahin punkkiaika ei 
siis välttämättä ajoitu keskikesään.

Punkit eivät enää ole vain rannikkoalueiden tai eteläisen Suo-
men riesa. Viime vuosien aikana punkit ovat yleistyneet koko 
Suomessa runsaasti muun muassa ilmaston lämpenemisen 
seurauksena. Puutiaisia esiintyy nykyään myös itäisessä ja 
pohjoisessa Suomessa aina Kuusamon korkeudella asti.

Punkit levittävät kissoille borrelioosia ja anaplasmoosia sekä 
puutiaisaivokuumetta, joiden toteaminen ja hoito voi olla 
hankalaa. Mitä kauemmin punkki on kiinnittyneenä kissaan, 
sitä suuremmaksi sairastumisen riski kasvaa. Kissalla voi esiin-
tyä mm. kuumeilua, imusolmukkeiden suurenemista, ruo-
kahaluttomuutta, väsymystä, huonontunutta yleiskuntoa ja 
ontumista, jotka voivat ilmetä vasta viikkojen tai kuukausien 
kuluttua tartunnasta. Tällöin ne ovat yleisoireina hankalasti 
yhdistettävissä mahdolliseen punkin puremaan.  Harvinaisis-
sa tapauksissa voi ilmetä munuaisvaurioita ja sydän-, aivo- tai 
aivokalvontulehdusta. Ihmisellä tyypillisesti esiintyvää punoit-
tavaa rengasta iholla pureman ympärillä ei kissoilla yleensä 
havaita.  Punkkivälitteisen taudin saanut kissa voi olla myös 
täysin oireeton. Borrelioosi voi myöhemmin kehittyä krooni-
seksi niveltulehdukseksi tai munuaissairaudeksi, vaikka akuut-
ti vaihe olisikin ollut oireeton.  Kaikki punkit eivät kuitenkaan 
kanna tartuntaa, joten vaikka punkki pääsisi puremaan kis-
saasi, se ei välttämättä sairastu. 

Punkkivälitteinen tauti voidaan todeta verenkuvassa ja see-
rumiarvoissa, lisäksi voidaan määrittää vasta-aineita. Tauti 
voidaankin todeta vasta verikokeessa vasta-aineiden perus-
teella.  Hoitona punkkien levittämiin tauteihin on pitkä anti-
bioottihoito. Hoito tehoaa sitä paremmin, mitä varhaisem-
massa vaiheessa kissa saadaan hoitoon. On syytä muistaa, 
että punkit levittävät vakavia sairauksia myös ihmiseen. Suo-
jaamalla lemmikkisi suojaat siis myös itsesi ja perheesi.

Punkin kiinnittymistä kissaan ihoon on vaikea havaita, koska 
se on vain muutaman millimetrin mittainen. Usein punkin 
huomaakin vasta, kun se on imenyt itsensä noin herneen 

kokoiseksi. Punkkiaikana säännöllinen punkkitarkastus ja jo 
kiinnittyneiden punkkien irrottaminen on tärkeä osa punk-
kien levittämiltä taudeilta suojautumista. Oli käytössäsi mikä 
tahansa punkkilääkitys, tarkasta kissan turkki ulkoilun jälkeen 
myös käsin ja poista mahdolliset punkit.

Helpoimmin punkki irrotetaan punkkipihtejä tai -lassoa käyt-
täen. Irrotin asetetaan punkin ”kaulaan”, mahdollisimman 
lähelle ihoa, ja tehdään kiertoliikettä, jolloin punkki hellittää 
otteensa ja tulee yleensä kokonaisena ulos. Punkkia ei saa 
puristaa vatsasta, ettei punkin sisältö tyhjene kissaan. Punkkia 
ei myöskään pidä irrottaa rasvan eikä alkoholin avulla, koska 
ne saavat punkin ”oksentamaan”, jolloin riski tautibakteerin 
siirtymisestä eläimeen lisääntyy. Punkin suuosista jää oikein-
kin irrotettuna hyvin usein pieniä kappaleita ihon sisään. 
Paikkaan, jossa punkki on ollut kiinnittyneenä, saattaa tulla 
punoittava, hieman kohollaan oleva paukama. Reaktio joh-
tuu ihon paikallisesta yliherkkyys- tai vierasesinereaktiosta 
eikä liity ihmisillä borreliatartunnassa kuvattuun rengasmai-
sesti leviävään ihottumaan. Näppyä voi tarvittaessa puhdis-
taa kirvelemättömällä paikallisantiseptilla. Jos puremakohta 
tulehtuu, ole yhteydessä eläinlääkäriin.

Kissa kannattaa suojata puutiaisilta jo ennen kuin ensimmäi-
nenkään punkki tarttuu sen turkkiin, jotta suoja on mah-
dollisimman tehokas.  Kissan ihoon annosteltava paikallis-
valeluliuos vaikuttaa noin neljän viikon ajan. Punkkipannalla 
voidaan torjua punkkeja useampien kuukausien ajan.

Apteekista löytyy monia punkkien torjumiseen tarkoitettuja 
valmisteita. Valitse valmiste joka sopii kissoille, sillä osa val-
misteista on tarkoitettu vain koirille. Sama punkkilääke ei sovi 
kissalle ja koiralle ja osa koirille tarkoitetuista valmisteista voi 
olla kissoille jopa hengenvaarallisia. Tilanne voi olla vakava, 
jos kissa pääsee esimerkiksi nuolemaan koiran turkille valel-
tua liuosta. Loishäätöliuokset ovat myrkkyä myös pienille 
lapsille, eivätkä muut lemmikit, etenkään pennut, saa päästä 
nuolemaan vasta levitettyä liuosta.

Punkkilääkkeet voivat joissain tapauksissa aiheuttaa kissalle 
myös haittavaikutuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi reak-
tiot iholla tai pahoinvointi. Sama lääkevalmiste ei välttämät-
tä sovi kaikille saman perheen lemmikeille. Markkinoille on 
myös tullut koirille rekisteröity borreliarokote ja purutabletti. 
Toivottavasti lähitulevaisuudessa nämä ovat tarjolla myös kis-
soille.

Punkeista huolimatta nautinnollista kesä-
aikaa kaikille burmille omistajineen,                                                                              

toivottelee 
Kirsi-Mari

Teksti on koostettu eläinlääkäriasemoiden Evidensian ja Reviirin, eläinklinikoiden Avecin ja 
Sympaatin sekä Agria -eläinvakuutuksen nettisivujen kissa-artikkeleista.
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TÄRKEÄÄ TIETOA BURMAKASVATTAJILLE
Teksti: Niina Kauraoja

Midline Defect-tutkimus nyt Ruotsissa

B
urmapentueisiin syntyy joskus pahasti epä-
muodostuneita pentuja, joilla on esimerkiksi 
suulakihalkio, vatsa-avanne (joskus myös muita 
avanteita) ja tynkäjalat. Lisäksi pennulta saattaa 

puuttua silmäluomet tai häntä kokonaan. Epämuodos-
tumia ja puutteita on yleensä pennulla useampia. Näitä 
tapauksia on alettu kutsua yhteisnimityksellä Midline Defect 
-syndrooma, lyhennettynä MD. Suomeksi niitä voi nimit-
tää keskilinjan kehityshäiriöksi. Yleensä pennut kuolevat 
viimeistään synnytyksen aikana; ne eivät ole koskaan elin-
kelpoisia. MD on eri asia kuin Burmese head defect, jonka 
geenitausta jo tunnetaan ja voidaan testata jalostuksessa 
käytettäviltä yksilöiltä.

MD-syndroomasta tiedetään hyvin vähän. MD-pentuja 
on syntynyt jo 1980-luvulla Ruotsissa ja Suomessa ainakin 
2000-luvun alkuvuosista lähtien. Eläinlääketiede on kehit-
tynyt kiivasta tahtia viime vuosina, ja tämän kehityshäiriön 
syyt pyritään nyt selvittämään. Siihen tarvitaan kasvattajien 
apua ja pentunäytteitä. Epämuodostuneita pentuja on jo 
usean vuoden ajan voinut lähettää Yhdysvaltoihin tutki-
mukseen, jolla pyritään saamaan selvyys sekä syndroomas-
ta että sen mahdollisesta perinnöllisyydestä. Tällä hetkellä 
MD-syndroomaa tutkii Pennsylvanian eläinlääketieteellises-
sä yliopistossa genetiikan laitokselta eläinlääketieteen toh-
tori Margret Casal ja hänen uutena yhteistyökumppa-
ninaan eläinlääketieteen tohtori Gabriella Lindgren 
Uppsalassa Ruotsin maataloustieteellisen yliopiston 
kotieläingenetiikan laitokselta.

Jos burmapentueeseesi syntyy MD-pentu (ei pelk-
kä kitalakihalkio tai napatyrä), toimi näin:
(HUOM. Tutkimuksen kotisivulta löytyy kuvia, joihin voit 
verrata omaa pentuasi.)

1. Ota kuvia pennusta, talleta ne jatkoa varten
2. Punnitse pentu
3. Tarkista sukupuoli, jos mahdollista
4. Laita kuollut pentu pakastimeen

Pennun lähettäminen tutkimukseen:
1. Tutkimusryhmän internetsivulta www.midlinedefect.
com tulostettavat lomakkeet: 1. Study Form (varsinainen 
tutkimuslomake, johon kirjataan kaikki tiedot pennusta ja 
lähettäjästä), 2. Customs Letter (vakuutus tullille, ettei lähe-
tyksessä ole tarttuvia tauteja tai muuta vaarallista sisältöä) 
ja 3. Importtillstånd (eli vastaanottajan maahantuontilupa 
kyseisenlaisille näytteille). Tulosta ja täytä ne jo valmiiksi 
sekä ota kopiot vanhempien sukutauluista. Lisää tutkimus-
lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi ja maininta, jos pystyt 
lähettämään lisäkuvia pennusta. Laita kaikki asiakirjat erilli-
seen muovipussiin tai -taskuun.

2. Ota pumpulipuikolla poskisolunäyte emosta, sulje eril-
liseen kirjekuoreen ja kirjoita päälle emon rekisterinimi, 
sekä mahdollisuuksien mukaan sama myös isästä (omaan 
kirjekuoreensa). Näytteet voi ottaa itse. Poskisolunäyte-
kirjekuoret voit liittää muiden papereiden kanssa samaan 
suojamuoviin. MUITA POSKISOLUNÄYTTEITÄ EI TÄLLÄ 
HETKELLÄ TUTKIMUKSEEN OTETA.
3. Laita jäätynyt pentu kolminkertaiseen tiiviiseen muovi-
pussiin (Minigrip tai vastaava), ja kääri muovipussipaketti 
imukykyiseen materiaaliin, esim. sanomalehteen.
4. Laita pehmustettuun kirjekuoreen myös ns. kylmäkalle 
tai vastaava kylmäelementti.
5. Lähetä kuori pikapostissa mielellään maanantaina 
Uppsalaan osoitetiedoilla:

Gabriella Lindgren
Institutionen för Husdjursgenetik, VHC

SLU
Box 7023

750 07 Uppsala, SWEDEN

6. Jos Posti haluaa tietää mitä kuoressa on, ilmoitetaan 
sisällöksi kudosnäytteet.

Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisina ja niitä käyt-
tävät vain tohtori Casal ja tohtori Lindgren. Jos tarvitset 
apua lomakkeiden täyttämisessä, BKY:n pentuvälittäjä 
Johanna Lähdekorpi ja allekirjoittanut auttavat mielel-
lään. Meiltä voit tiedustella myös muista tutkimukseen 
liittyvistä asioista.

Varmistuttuasi, että pentu on varmasti kuollut eikä kärsi 
enää, on aika pudistaa järkytys ja suru mielestä, ja toimia. 
Burmarotu tarvitsee apuasi.

Lisätietoja tutkimuksesta löytyy internet-sivulta 
www.midlinedefect.com englanniksi ja ruotsiksi.

Niina Kauraoja
niina.kauraoja@gmail.com, 044-040 5712

Kirjoittajan henkilökohtainen kommentti:
Burmakissan Ystävät ry avusti aikoinaan verinäyttei-
den lähetyskuluissa, kun GM2-geenitestiä kehitettiin 
burmien verinäytteistä Yhdysvalloissa. MD-tapauksia 
on jo nyt tiedossa paljon enemmän kuin GM2-tapauk-
sia koskaan, ja siten toivoisin, että BKY:n syyskokouk-
sessa keskusteltaisiin MD-näytteiden postimaksun kor-
vaamisesta kasvattajille. Postin kirjelaskuri ilmoittaa 
express-pikakirjeen hinnaksi Ruotsiin painosta riippuen 
23-43 euroa. 
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Metsäkansan
Tuuli Larva

Uppsala, Ruotsi
 email: tmllarva@gmail.com

Pentujen kuljetus Suomeen onnistuu sovittaessa

Syntynyt 20.10.2017

Isä: Aavan Golbat, BUR d 
Emo: Metsäkansan Paris, XSH f 31(BUR)

punainen naaras
suklaakilpikonna naaras

Feirefiz
Pekka Savolainen, Vantaa

puh: 040 931 9355
email: pekka.savolainen@gmail.com

Syntynyt 17.04.2018

Isä: Seirene Rafiki, BUR n 
Emo: FI*Feirefiz Silver Lining, BUR j

ruskea uros
lila uros

punainen uros

Aavan
Kati Savolainen, Helsinki

puh: 040 772 8724
email: kati.a.savolainen@gmail.com

Syntynyt 01.05.2018
Isä: Aavan Taikatalvi, BUR e 

Emo: CH Alba Regia MatzahBUR h

sinikilpikonna naaras

Bumpulina
Lea Rikman, Seinäjoki

puh: 044 2599 705
email: bumpulina@gmail.com

Syntynyt 03.05.2018
Isä: Bumpulina Hazelnut, BUR b 

Emo: Bumpulina Cinderella, BUR n

2 x ruskea uros
2 x ruskea naaras

Beneloben
Tanja Sutinen, Varkaus

puh: 040 416 9930
email: tanja.leatuulikki@gmail.com

Pennut asuvat sijoituskodissa Varkaudessa

Syntynyt 10.05.2018

Isä: Shu-Shun Muskotti, BUR n 
Emo: Shu-Shun Ibiza Hippie, BUR d

2 x punainen uros
2 x kilpikonna naaras

suklaakilpikonna naaras

Pentuvälittäjänä toimii Johanna Lähdekorpi. Pentuvälittäjään saat yhteyden 
sähköpostitse pentuvalitys@burmat.net tai puhelimitse +358 (0)40 7536 136. 
Kasvattajien toivotaan lähettävän pentulistan muutokset sähköpostilla.
HUOM.! Kissakauppa on aina myyjän ja ostajan välinen sopimus.

Huomio kasvattajat! Muistattehan ilmoittaa listalta poistettavista pennuista 
pentuvälittäjälle mahdollisimman pian, näin saadaan pentulista pysymään 
ajantasaisena ja pentujen etsijät tyytyväisinä!

KOtia etsivät aikuiset
ZirCat's 

Kotisivu: http://www.zircats.fi
Kati Marjala & Marko Isomäki, Tikkakoski
puh: 040 759 7694
email: zircats@zircats.fi

Oletko kiinnostunut kasvatuskiemuroista tai pentujen hoidosta? 
Etsimme Jyväskylän lähettyviltä sijoituskoteja burmatytöille. Ensisi-
jaisesti sijoituskotia etsii 20.10.2017 syntynyt punainen tyttö (Met-
säkansan Rock n Roll, BUR d) ja toissijaisesti 25.1.2016 syntynyt suk-
laakilpikonna tyttö (CH FI*ZirCat’s Killer Queen, BUR h). Molemmat 
asustelevat luonamme ja oletkin tervetullut tutustumaan heihin tar-
kemmin. Kissalamme sijaitsee Pohjois-Jyväskylässä, Tikkakoskella. 
Ota rohkeasti yhteyttä!

Seirene

Kotisivu: http://www.burmat.eu
Mira Fonsén, Helsinki
puh: 050 4907 345
email: mira.fonsen@nic.fi

Viisivuotias leikattu ruskea burmanaaras etsii uutta kotia oman muuttu-
neen elämäntilanteeni vuoksi. Panda on todella seurallinen, kiltti ja rakas-
taa olla sylissä. On silti edelleen tosi leikkisä, kuten burmat yleensäkin 
ovat. Sopii varmaankin pennun kaveriksi tai ainoaksikin kissaksi kotiin, jos-
sa sen kanssa vietetään paljon aikaa. Panda on rakas, joten haluan löytää 
sille sopivan kodin, jossa se saa ansaitsemaansa huomiota.
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siitOsurOkset
Shu-Shun Stayin’Alive (BUR n), synt. 12.11.2012

Fiv ja FeLV neg. 12.2.2014,  HK ja GM2 neg. sukutaulun perusteella 

Omistaja: Raili Hartikainen, Uusikaupunki
puh: 040 501 8224, email: hartikainen.raili@gmail.com

AuroraAustralis Sovereign, BUR n
Oliivian Xerxes, BUR n
Tangles Nellie, BUR n

Shu-Shun Misty Dawn, BUR b
IP, EC Isä-Brownin Icy Star, JW, DSM, DM, BUR n

Arkhitekton Keichline, BUR n

Mama-Alcialon Great Gameboy (BUR n), synt. 28.11.2015
Fiv, FeLV ja HK neg.

GM2 neg. sukutaulun perusteella 

Omistaja: Laura Aro, Hämeenlinna 
Yhteydenotot kasvattajaan: Tuija Alonen

puh: 040 557 6278, email: tuijaalo@live.com

IC Mama-Alcialon Father’s Son, BUR b
IP Aficats Don’t Mess With ME!, BUR b
IC Shu-Shun Talven Prinsessa, BUR b

CH Topisan Daisy-Onneli, BUR f
CH Flea’s Motu Napenape, BUR d

Almond’s Xanthia, BUR n

Shu-Shun Muskotti (BUR n), synt. 9.3.2017
Fiv ja FeLV neg., HK ja GM2 neg. sukutaulun perusteella

Omistaja: Miiro Tähti, Helsinki
Yhteydenotot kasvattajaan: Päivi Salmi

puh: 050 3663 050, email: psalmi2@luukku.com

Almond’s Hans Westergaard, BUR n
Almond’s Elvis Presley, BUR b

SC Almond’s Virginia Woolf, BUR n

Shu-Shun Mary Jane, BUR h
AuroraAustralis Banjo, BUR b

CH Shu-Shun Sweet Peppermint, BUR g

Oliivian Daredevil (BUR a), syntynyt 2.2.2017
Fiv, FeLV ja HK neg. 7.2.2018, GM2 neg. sukutaulun perusteella

Omistaja ja kasvattaja: Eeva-Maija Sandström, Kaarina
puh: 050 533 6575, email: eevamaijasandstrom@gmail.com

CH Feirefiz Love Bites JW, BUR d
CH Seirene Rafiki, BUR n

Feirefiz Diamonds And Rust, BUR g

CH Oliivian Äppelpaj, BUR j
SC Silky Majesty Ulysses, BUR c
CH Oliivian Zina Aberina, BUR e

Kaikki siitosuroslistaa koskevat lisäykset ja päivitykset toimitetaan 
suoraan webmasterille osoitteeseen  julia.jarvinen@burmat.net
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KattiMattia Akuiitta (BUR e), syntynyt 22.10.2016
Fiv ja FeLV neg.

HK, BHD ja GM2 neg. sukutaulun perusteella

Omistajat: Matti Tarvainen ja Katri Korniloff, Varkaus
puh: 0400 188 675, email: matti.juhani.tarvainen@gmail.com

AuroraAustralis Jalmari Finne, BUR n
Ayshazen Aceof Diamonds, BUR a

AuroraAustralis Bronhill, BUR b

Arkhitekton Carrie, BUR g
Wendele Arkiel, BUR d

Arkhitekton Symphony, BUR n
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kOllille morsian - fazer

Aficats Fazer the KING of chocolate, syntynyt 31.7.2016
Fiv ja FeLV neg. 21.5.2018, HK ja GM2 neg. sukutaulun perusteella 

Omistaja: Niina Laaninen, Ylivieska, puh: 041 430 2690
Kasvattajat: Julia Järvinen & Raija Alonen 

puh: 050 514 2250, email: julia.jarvinen@burmat.net

CH Purrlein Aristocat Berlioz, BUR a
Karvanverran Feirefiz, BUR c

GIC Karvanverran JouluTaika, BUR n

CH Pikkukuun Delighted Rapunzel, BUR h
IP Aficats Don’t Mess With ME!, BUR b

CH Pikkukuun Biscuit, BUR h
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F
azer (Aficats Fazer the KING of chocolate, 
BUR b)  on pian parivuotias suklaauros, 
joka etsiskelee treffiseuraa – tositarkoituk-
sella! Fazer vaikuttaa Pohjois-Pohjanmaal-

la, Ylivieskassa. Treffikutsut ympäri Suomen ovat ter-
vetulleita, karavaani kulkee ja kissat naukuu.

Fazer syntyi 31.7.2016 Aficats -kissalan kuudenteen 
pentueeseen kolmesta veljeksestä keskimmäisenä. 
Fazer oli porukan pienin mutta tyypikkäin, ja jo hyvin 
pienestä pitäen oli selvää, että Fazer tulee muut-
tamaan Ylivieskaan isänsä kaveriksi. Fazer on hyvin 
hitaasti kehittyvä mutta kaikin puolin tasapainoinen 
kolli. Kaksi vuotta tulee mittariin heinäkuun lopussa, 
mutta silti kollinposket ovat vasta pienet aihiot. Muu-
tenkaan kokoa ei liikaa ole, mutta kultaista luonnet-
ta senkin edestä. Fazer on kova poika juttelemaan 
ja nauttimaan ihmisen läheisyydestä. Paras paikka 
unille on tietysti peiton alla, ihan omassa ihmisessä 
kiinni!

Fazerin tarjoamasta treffiseurasta voi kysellä tarkemmin omistajalta 
Niina Laaniselta (p. 041 430 2690) tai 
kasvattajalta Julia Järviseltä (p. 050 514 2250, email: julia.s.jarvinen@
gmail.com).

Teksti ja kuvat: Niina Laaninen
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AJAN HAVINAA -
VANHAT JUTUT

24

Burmaposti 1/1991, Mirjam Nummisen koostama ”Sitä sun tätä” -palsta.
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Burmaposti 3/1991

Burmaposti 3/1991



26

Instagram-burmat maailmalta

Instagram-nimi: Koseliglechat
Kissan nimi: Koselig 
Maa: Kanada

Kuka: Ruskea burmanaaras, joka asuu “ärsyttävän ihmisen” kanssa. 

Koselig on sosiaalinen pieni burma, joka on IG -burmayhteisön aktivis-
ti.  “Ärsyttävä ihminen” ja Koselig tapasivat ensimmäisen kerran ihmisen 
tullessa katsomaan perheessä olleita pentuja. Pentuostokset jäivät ihmi-
sen ihastuessa Koseligiin. Ihminen ei kuitenkaan saanut lupaa ottaa kissaa 
mukaansa. Jonkin aikaa myöhemmin ihminen oli huomannut ilmoituksen 
aikuisesta uutta kotia etsivästä burmasta ja mennessään katsomaan kissaa 
hän tajusi, että kyseessä oli juurikin sama kissa. Nykyään ihminen ja Koselig 
ovat erottamattomia ja harrastavat mm. akrobatiaa, aamiaisen jakamista ja 
burmatovereiden kuvien fotoshoppaamista kollaaseiksi.  

Erityisharrastukset: parsan syöminen, ylävitoset, maailmanvalloituksen 
suunnittelu.

Tsekkaa nämä!

Instagram-nimi: mrs_sophie_jones
Kissojen nimet: Olly, Jasper ja Cupid
Maa: Englanti
Kuka: Creme burmauros Olly, sininen brittiläinen Jasper ja lila burmapen-
tu Cupid asuvat kirjallisuudesta ja asuntoautoilusta pitävän pariskunnan 
kanssa Englannissa. 

Tyylikäät burmapojat Olly ja Cupid pitävät huolta perheen vauhdista ja 
vaarallisista tilanteista sekä brittiläisen Jasperin riittävästä aktiviteettita-
sosta. Viime aikoina pojat ovat valvoneet keittiöremonttia sekä nautis-
kelleet takkatulesta maaten tyynyillä takan edustalla. Syksyllä valmistunut 
takapihan catio tuo myös vaihtelua arkeen ulkoilukaudella. 

Erityisharrastukset: Synkronoitu nukkuminen, sälekaihtimien pureskelu, 
asuntoautoilu loma-aikaan.

Instagram-nimi: iamflorencethecat
Kissan nimi: Florence
Maa: Australia
Kuka: Lila burmarouva Florence muutti vanhemmalla iällään nykyiseen 
kotiinsa.  

Nykyään 16-vuotias Florence on sanavalmis ja rautahermoinen seniori-
kissa, joka ei hätkähdä mistään. Hänellä on aktiivinen ura Instagramissa 
video- ja valokuvamallina. Florence on erikoistunut rentoa kissanelämää 
kuvaaviin kotiasetelmiin. Hänet tunnetaan myös erittäin luovana hattu-
mallina. 

Erityisharrastukset: pötköttely kissojen riippumatossa puutarhassa, laula-
minen videoilla, pyöräily sekä papukaijalelut.

Kuva: Instagram - Koselig: 
©Koseliglechat

Kuva: Instagram - Cupid: 
©mrs_sophie_jones

Kuva: Instagram - Florence: 
©iamflorencethecat

Koostanut: Sarri Kukkonen
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Hei me muutetaan - Assi

M
oi! Mä oon Assi. Mulle kutsuma-
nimen keksiminen oli ilmeisesti 
jotenkin tosi vaikeeta, kun ois ollu 
kiva, jos se ois jotenkin lähtösin 

mun virallisesta nimestä, joka siis on Pikkukuun 
Asteri (BUR e). Toi uus ihminen siis googletteli ties 
ja mitä asterien alalajikkeita, mykeröisiä kukintoja 
ja lenninhaivenisia pähkylöitä. Kyseli se Faceboo-
kissakin apua, ja tää Assi-nimi sai kuulemma aika 
paljon kannatusta siellä. Ja onhan tällä ”historial-
listakin taustaa”, tän mun uuden ihmisen tädin 
kissa on joskus ollut Assi. Mun nimeäminen samaksi oli 
siis jonkinlainen kunnianosoitus pitkän iän saavuttaneelle 
lajitoverille. Enkä mä pidä pahana tätä nimee, Assin ässät 
suhisee kivasti, kun mua yritetään komentaa. Siks mä kai 
tykkäänkin kolttostella jos jonkin verran.

Mutta niin, mun piti kertoa tästä mun kodinvaihtojutusta. 
Mä siis synnyin neljän pennun katraaseen 6. tammikuuta 
Pikkukuun -kissalaan Myllykoskelle. Mä olin alkuun poika ja 
punainen. Mutta sitten lopulta noi ihmisolennot tajus, että 
kyllä mä olen ihan oikea tyttö. Enkä punainen vaan creme, 
oikea kermakaramelli! Mä vietin mukavan lapsuuteni tuol-
la Kouvolan kupeessa, sen kasvattajaihmiseni iilimatona ja 
ihailijana. Pariin otteeseen meidän siskosnelikko tungettiin 
kuljetuskoppaan ja kuskattiin eläinlääkäriin piikitettävästi. 
Musta se ei ollut kyllä kauheen kivasti tehty, mutta kestin 
sen kuitenkin niin kuin hienon kissatytön pitääkin. 

Sitten huhtikuun puolivälin tienoilla mut lykättiinkin kulje-
tuskoppaan ihan yksin. Äiti ja siskot kävi vielä sanomassa 
heipat ja sitten me kasvattajaihmisen kanssa lähdettiin 
autoajelulle.  Matka kesti jonkun reilun pari tuntia ja me 
saavuttiin Turenkiin. Siellä tää mun uus ihminen tuli innois-
saan pihalle vastaan ja lässytti jotain, et kuinka söpö mä 
oon ja ties mitä. Vähän mua meinas ruveta jo kaduttaan, 
että mihin sitä on tullut lähdettyä 
mukaan – tosi noloa käytöstä aikui-
selta ihmiseltä. Ja sitten vasta arve-
luttaan rupeskin, kun me päästiin 
sisälle ja mun kuljetuskopan luukku 
aukastiin. Yhtäkkiä sinne tunki sel-
lanen iso, tumma ja koko ajan nau-
kuva otus (myöhemmin selvis, et 
se oli mun isoisä-Nallis). Mä vähän 
säikähdin, sit säikähti se, sit me 
sähistiin molemmat ja sit se lähti 
meneen. Toinenkin katti ilmesty 
näköpiiriin, se ei sentä ihan syliin 
tunkenu, kävi vaan luukulla kurkki-
massa. Sillekin mä vähän suhaut-
telin, aattelin et varmuudeks, jos 
sekin on yhtä rasittava ku tää eka 

tapaus. Ja sit mä totesin, et tää on vaan joku kauhujenta-
lo ja välipysäkki, eikä mun tarvi tulla boksista pihalle. Enkä 
tullu, rupesin nokosille. Mut sit ku olin jo hyvän tovin ehtiny 
nukkuakin, tää uus ihminen tuli ja nappas mut syliin. Sitten 
kasvattajaihminen koukkasi mun kuljetuslaatikon lattialta ja 
lähti. UNOHTI MUT TÄNNE! Ekan päivän ja illan mä sit vietin 
tutustuen tähän uuteen ihmiseen, kyl ne isommat kissatkin 
siinä pyöri, mut en mä niistä silleen jaksanu kiinnostua. Ne 
kun kiroili mulle, jos yritin lähestyä jotenkin väärällä tavalla. 
Niille ei vissiin oo opetettu, ettei lapsia saa opettaa pahoille 
tavoille ja kiroileen heti ensimmäisenä… Seuraavana päivänä 
uus ihminen lähti asioille pariks tunniks ja jätti mut niiden 
isojen kanssa keskenään. Mulla alko olla tylsää ja päätin, et 
nyt ruvetaan kyllä kavereiks. En halua avata tätä sen enem-
pää, mut ihminen meinas purskahtaa itkuun, kun kotiutues-
saan huomas kuinka hyvät kaverit meistä oli jo tullu!

Ja mulle siis selvis, et se isompi ja tummempi on tosiaan 
mun isoisä-Nallis (GIP Aficats Don’t Mess With ME!, BUR 
b). Ihan kiva kaveri, sen kanssa ollaan vedetty sellaista rallia 
ja spurtteja, et ihme, ettei mikään oo vielä hajonnu. Ja sit 
se toinen kaveri. Se on ihana. Mä ensin luulin, että se on 
mun äiti. Mut sit tajusin, et se onkin vähän, noh, tuhdimpi, ja 
selvis, et se onkin mun TÄTI! Ihan superi, se on kyl hoitanu 
mua ihan silleen, kun äidit hoitaa, imettääkin mua. Ja mai-

donkin se tais yrittää mulle kehittää, 
mut sit sillä vaan tulehtukin tissi. 
Toi ihminen oli vähän harmissaan 
tästä, kun se olis kuulemma halun-
nu tän mun täti-Tähkän (CH Pik-
kukuun Delighted Rapunzel, BUR 
h) viedä johonkin näyttelyynkin, 
mutta ei sitten voinu kun mä olin 
lussutuksellani aiheuttanut sille sen 
tulehduksen tissiin. Mut mua se ei 
haitannu, koska saatiin Tähkän kaa 
sitten kahdenkeskistä aikaa, kun toi 
ihminen lähti Nalliksen kanssa sit 
sinne näyttelyyn. 

Ja mäkin oon nyt päässy kokeilee 
näitä näyttelyjuttuja ekan kerran. 

Teksti ja kuvat: Julia Järvinen
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Onneks Tähkä tuli mukaan, koska kyllä mua vähän jännitti, et mitä tuleman 
pitää. Mut Tähkä on jo konkari, niin se ties kertoo mulle mitä tapahtuu! Tää tosin 
oli joku vähän erikoisempi näyttely, kun piti käydä kahdessa arvostelussa saman 
päivän aikana. Mut mä sain kauheesti kehuja, käyttäydyin varsin asiallisesti ja 
käväisin siellä parhaiden valinnassakin. Ihan semmone ookoo kokemus, aika pit-
kä päivä kyllä. Mutta tykkäsin kyllä kauheesti niistä kehuista, niitä tuli ihan vento-
vierailtakin ihmisiltä. Semmosiltakin, joilla oli jotain ihan muun rotusia kissoja itel-
lään. Mut minkäs mä sille voin, oon pirskatin söpö – ja kyllä, tiedän sen itsekin!

Mut joo, eiköhän tämä tarinointi musta jo riitä. Jos haluatte kuulla lisää, niin voin 
mä toistekin kirjotella. Ilmoittakaa vaan, niin laitan näppiksen sauhuamaan. 

Ja ihan tähän lopuks haluun vielä lähettää äitille ja siskoille terkkuja! Niin ja iskäl-
lekin! Ja kaikille esi-isille ja -äiteille. Ja tietysti sille kasvattajaihmiselle, ihan huip-
putyyppi! Nyt pitää taas mennä. Moikka!

Ensikertalaiset PIROK:n tuplanäyttelyssä

P
irkanmaan rotukissayhdistys järjesti 19. - 20.5. 
Ylöjärvellä kahden sertin näyttelyt eli yhte-
nä päivänä oli mahdollista osallistua kahteen 
arvosteluun. Ensimmäisenä olivat vuorossa 

lauantaina kategorioiden 2 ja 3 kissat eli mm. burmat. 
Näyttelyyn oli ilmoittauduttu jo aikaisin helmikuussa, ja 
kahteen arvosteluun, niin saadaan samalla hyvää näyt-
telykokemusta. Näyttelyt olivat Sirkkiksen (FI*Mama-Al-
cialon Jammaileva Jannika, Bur f) kolmas ja neljäs pen-
tujen luokassa. Näytelmiä oli kokeiltu jo lopputalvesta 
Kes-Kis:n Jyväskylän näyttelyssä.

Näyttelypäivä starttasi varhain aamulla Jyväskylästä. 
Lähdimme matkaan noin kuuden aikaan, koska Ylö-
järvelle ajoi Jyväskylästä aika nopeasti. Matka taittuikin 
sukkelaan yhden pysähdyksen taktiikalla ja perinteisellä 
yhdellä harhaanajolla juuri ennen näyttelypaikkaa (apu-
kuski ei osaa tulkita navigaattoria). Sirkkis oli ollut koko 
matkan ajan rauhallisesti ison boksin perällä eli ilmeisesti 
jonkin verran jännitti matkustaminen. Näyttelypaikalle 
saavuttaessa vähän ennen puolta yhdeksää oli parkki-
paikka jo melko täysi, joten veimme auton pienen käve-
lymatkan päähän jäähallin taakse. Ilmoittautumisessa ei 
ollut jonoa. Sieltä siirryimme suoraan eläinlääkärin tar-
kastukseen, joka sujui nopeasti sekin, vaikkakin kissaa 
hieman ärsytti sellaiset ihme hiplailut.

Näyttelyhalli oli jaettu kahteen osaan väliverholla. Toisel-
la puolella olivat kategorian 2 ja toisella kategorian 3 kis-
sat. Pienen etsinnän jälkeen löytyi burmien rivi ja paikalla 
oli jo tuttuja. Meillä oli mukana verhot, joten homma 
alkoi häkin desinfioinnilla varmuuden vuoksi. Siinä häk-
kiä touhutessani vierustoveri ilmoitti jonkun sanoneen, 

Teksti: Jonna Pyykölä
Kuvat: Jonna Pyykölä ja Julia Järvinen

että häkin toisenkin sivun tulisi olla auki eli näyttely olisi 
ns. eurotyylinen. Missään ei ollut tästä selkeää mainin-
taa, joten totta kai mukana oli vain normaalit umpinai-
set verhot. Onnekseni olin ottanut mukaan ihan taval-
lisen lakanan, josta sitten taiteilin häkkiin ”verhot”, jotka 
peittivät seinät ja pohjan jättäen kaksi sivua auki. Lakana 
ajoi ihan hyvin asiansa ja kissa pääsi tutustumaan päi-
väyksiöönsä. Hieman Sirkkistä jännittivät äänet ja hajut. 
Varmasti vaikutti sekin, että edellisessä näyttelyssä oli 

Kuva: Julia Järvinen



29

laina-Sturdi, jossa oli mukava oleskella. Hetken pyörimisen 
jälkeen Sirkkis kuitenkin asettui taloksi verhon väliin. Alku-
valmistelut sujuivat yllättävän nopeasti ja ennen arvoste-
lujen alkua jäi hyvin aikaa tutustua näyttelyhalliin ja etsiä 
tuomareiden pöydät.

Sirkkiksen tuomarit näyttelyissä olivat Bobby Funk ja 
Robert Nowak. Funkin pöytä löytyi heti vastapäätä, mut-
ta toisen tuomarin pöytää lähdin etsimään kategorian 2 
puolelta olettaen, että se olisi siellä, koska on kaksi näyt-
telyä. Nowakin pöytä löytyikin lopulta samalta puolelta, 
jossa olimme, ihan näköetäisyyden päästä sekin. Sehän 
oli oikein mahtavaa: niin näki, missä kohdin arvostelut oli-
vat. Lisäksi tuomaripöytien takana oli isot numerot, jotka 
kertoivat, mikä kissa oli seuraavana vuorossa. Jonkin aikaa 
jouduimme odottelemaan arvosteluja, koska toisella rus-
keakilpikonnat olivat tulossa arvosteluun noin puolessa 
välissä listaa ja toisella ihan viimeisenä. Kissa rauhoittui 
nukkumaan. Itseäkin alkoi aamun tohinoiden jälkeen ja 
lämpimän hallin vuoksi väsyttää hieman, ja odottelu tun-
tui pitkältä.

Sirkkiksellä oli vastassa toinen ruskeakilpikonnapentu. 
Funk tykkäsi oikein paljon Sirkkiksestä ja kehui mm. hie-
noa sileätä turkkia ja yleisilmettä. Hän antoikin Sirkkikselle 
EX1 -arvostelun ja pääsimme vieläpä kokeilemaan Värin 
paras -valintaa! Sirkkis oli hieman kiukuttelutuulella eikä 
olisi halunnut millään pysyä sylissä, vaan olisi halunnut 
mieluummin piilotella olkapäillä niskassa. Värin parhaan 
valinnan jälkeen pääsimme hetkeksi vielä odottelemaan 
toista arvostelua. Nowak tykkäsi myös Sirkkiksestä mut-
ta valitsi tällä kertaa toisen kilpikonnan parhaakseen. Näin 
ollen meidän päivä oli pulkassa ja Sirkkis viettikin loppu-
ajan nukkuen.

Näyttelyn yhteydessä pidettiin myös Burmakissan Ystä-
vien kevätkokous sekä palkittiin vuoden 2017 parhaat 
burmat. Onnittelut voittajille! Näyttelyn aikana ehti jopa 
hyvin shoppailla kissoille kotiinviemisiä kuten ruokaa. Bur-
mapöydästä löytyi ihana iso pesä.

Päivä meni loppujen lopuksi yllättävän nopeasti. Kos-
ka emme päässeet paneeliin, joka alkoi reilun tunnin 
myöhässä, pääsimme kotimatkalle kello 16, kun näytte-
ly virallisesti päättyi. Päivä oli normaalia näyttelypäivää 
jännittävämpi, koska piti keskittyä ja jännittää kahta eri 
arvostelua. Yhden kissan kanssa oli helppoa pysyä kär-
ryillä siitä, missä kohtaa mentiin, mutta useamman kissan 
kanssa tulleilla oli jonkin verran juoksemista tai päällekkäi-
syyttä ja piti muistaa mille tuomarille mikäkin kissa meni. 
Päivä oli kiva, vaikkakin pitkä ja uuvuttava sekä omistajalle 
että pienelle kissalle - mutta hienoa näyttelykokemusta. 
Ja kätevä niille, jotka tavoittelevat sertejä, koska päivän 
aikana oli mahdollista saada jopa kaksi sertiä! Seuraavaksi 
tarkoitus olisi jatkaa harjoituksia nuorten luokassa kesällä 
ja syksyllä sitten isojen tyttöjen sarjassa :)

Aurinkoista ja rentoa kesää kaikille!

T: Sirkkis ja palvelija

Kuva: Julia Järvinen

Kuva: Jonna Pyykölä

Kuva: Jonna Pyykölä
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Teksti: Kirsi-Mari Salanto
INTON KESÄN ENSIAPUVINKIT

T
ällä kertaa en kerrokaan reissuistani maailmal-
la, kun mua ei ole pitkään aikaan viety ei siis 
niin mihinkään. Kotona joudun vaan lapsen-
likkana olemaan. Tosin kyllä näissä likoissa on 

paimentamista riittänyt. Varsinkin nuorin lapsenlapseni 
on ollut varsin kovapäinen mukula.

Kesällä sitä voi sattua ja tapahtua kaikenlaista 
ikävää kovasti koheltaville kissakavereille. Täs-
sä pieni kesän muistilista kissanomistajille, jotta 
kesä olisi mahdollisimman huoleton.

Monta tuttua kattia on pudonnut auki jääneestä ikku-
nasta tai suojaamattomalta parvekkeelta. Korkeelta jos 
putoaa, niin ei jää kuin märkä läntti jäljelle kissakaveris-
ta. Joskus onni on myötä ja selvitään vain säikähdyk-
sellä. Helposti kissa saa pudotessaan leuan ja raajojen 
murtumia sekä keuhkojen ja muiden sisäelinten sisäisiä 
vaurioita henkisten traumojen lisäksi. Koska meillä kis-
soilla ei ole tapana pienistä eikä suurista vaivoista valit-
taa, niin aina putoamistapaturman jälkeen on syytä vie-
dä kissakaveri eläinlääkärin syyniin.

Avoimeksi unohtuneista ovista ja ikkunoista on kesä-
aikaan helppo myös livahtaa omille teilleen. Mäkin 
karkasin nuorena miehenä kylille, kun tilaisuus tuli, ja 
otin vielä Sulonkin mukaani. Taannuttiin ihan villikiss-
oiksi muutamassa tunnissa vapauden huumassa. Viek-
kaudella ja vääryydellä meidät saatiin kuitenkin kiinni 
ennen kuin ehdin tyttöjä tavata. Jälkeenpäin mamma 
kertoi mitä kamaluuksia olisi voinut tapahtua. Olisi voi-
nut puraista punkki tai kyy tai kettu pistää poskeensa. 
Naapuriston kollien kanssa olisi voinut tulla tappelu, 
vaikka olisinhan minä niistä voiton tietysti vienyt. Ihme 
ja onni oli, ettei auton alle jouduttu.

Myös Touho-kissa karkasi aikoinaan eikä hetken päästä 
enää tuntenut mammaa ja pappaa, vaan sähisi naapu-
rin lautataapelin alla niille. Sisäkissakin villiintyy vapau-
desta nopeasti ja mitä kauemmin karkureissu kestää, 
sitä vaikeampi on saada karkulainen palaamaan kotiin-
sa. Siispä kannattaa muistuttaa isäntäväkeä huoleh-
timaan mikrosiruista ja vakuutuksista, pitämään ovet 
säpissä ja verkottamaan ikkunat ja parvekkeet, jottei 
vahinkoja pääse sattumaan.

Kissakaveria tulee valppaasti vahtia aina ulkoillessa, ettei 
satu hassuja, kuten kävi Roosa-kissan perheessä. Roosa 
valjasteli omassa pihassaan, kun vieras irtokoira syöksyi 
kohti Roosaa. Neuvokkaana neitinä Roosa kiipesi ihmi-
sisiä pitkin hänen kaljun päänsä päälle. Roosa pelastui 
mutta isi sai päähänsä monta tikkiä. Kissi voi päästä 

myös valjaista irti tai valjaisiin voi ”hirttäytyä” niissä riuh-
toessa. Myös ulkotarhoja tulee valvoa, ettei sinne eksy 
ulkopuolisia katteja tai muita tihulaisia pahat mielessä. 
Aikoinaan Osku-kissa sekosi totaalisesti ja puri Touhoa 
peppuun, kun vieras kissa tuli ilveilemään terassin lasien 
taakse. Vieras kissa omalla reviirillä voi sekoittaa pasmat 
myös läheisten kissakaverusten kesken ja välien korjaan-
tumiseen voi mennä aikaa.

Oiva-kissa sai viime kesänä ampparin parvekkeella kiin-
ni, mutta auts, sehän pistikin Oivaa suuhun. Naamansa 
Oiva sai turvoksiin ja kamalan kipeäksi, mutta muuten 
selvisi kohtaamisesta pistiäisen kanssa. Paikallisreaktion 
ensihoitona on pistokohdan viilentäminen turvotuksen 
hillitsemiseksi ja antiseptisellä aineella puhdistaminen. 
Jos pistosta seuraa voimakas reaktio, tulee ensiavun jäl-
keen ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Kurjempi juttu on, jos valjaskävelyllä puskasta löytyykin 
kyykäärme ja se pääsee puraisemaan huuleen. Kissa-
kaveri täytyy pitää silloin mahdollisimman liikkumatto-
mana ja viedä pillit vinkuen eläinlääkäriin. Parasta olisi 
pitää kissa kuljetuslaatikossa. Aina on syytä ottaa yhteyt-
tä eläinlääkäriin. Hyvästä ennusteesta huolimatta kyyn 
purema on aina hätätapaus. Ensiapuna voidaan tarvit-
taessa antaa kyytabletteja (0,5 tabletti/5 kg).

SW BW NW SP SC Isä-Brownin Ushuaia JW DVM, BUR n 
eli Into, kuva Mari Luokkakallio.
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Kyyn myrkky voi aiheuttaa veren hyytymishäiriöitä, pai-
kallista kudostuhoa ja turvotusta, munuaisten vajaa-
toimintaa, nesteen kertymistä keuhkoihin ja sydämen 
rytmihäiriöitä. Oireet ja niiden vakavuus voivat vaih-
della huomattavasti. Ensisijainen hoito kyynpuremis-
sa on aina suonensisäinen nesteytys verenpaineen 
ja munuaisten normaalin toiminnan ylläpitämiseksi. 
Jatkossakin on erityisen tärkeää seurata kotona, että 
kissi juo ja pissii. Nesteytyksen jälkeen myös hengitys-
tä tulee tarkkailla, koska myrkky aiheuttaa kudostu-
hoa solutasolla, mistä johtuen neste siirtyy helposti 
verenkierrosta keuhkoihin aiheuttaen keuhkopöhön.                                                                                                                                  
Kyyn purema on todella kivulias ja kissa tarvitsee voi-
makkaan kipulääkityksen. Kissalle ei koskaan saa antaa 
ihmisten kipulääkkeitä, sillä ne voimistavat hyytymishäiri-
öitä ja vahingoittavat kyyn myrkyn heikentämiä munuai-
sia ja ruoansulatuskanavaa.

Sekin on paha juttu, jos tulee popsineeksi jotain myr-
kyllistä, ja taas joutuu menemään eläinlääkäriin kiiruusti, 
kuten kävi Hugo-kissalle, joka maistoi mielenkiinnosta 
kirjovehkaa. Kissaa ei tule oksettaa, jos et tiedä, mitä se 
on nauttinut, eikä muutoinkaan oksettaminen sovi kis-
salle.  Lääkehiili on pääsääntöisesti erittäin hyvä ensiapu 
myrkytystapauksissa. Lääkehiilen (esim. Carbomix-ra-
keet) annos kissalle on 1 g/kg. Nykyiset rotanmyrkyt 
aiheuttavat oireita jo pienillä annoksilla ja vaikuttavat pit-
kään. Myrkytyksen voi saada myös syötyään rotanmyrk-
kyyn kuolleen hiiren tai rotan. Oireet saattavat näkyä 
vasta usean päivän kuluttua myrkyn syömisestä ja voivat 
olla hyvin erilaisia: apaattisuus, yskä, vaikeutunut hen-
gittäminen, heikkous, neurologiset oireet, äkkikuolema. 
Verenvuodot voivat näkyä ulospäin esim. mustelmina, 
verenpurkaumina silmissä, verisenä ripulina/oksennuk-
sena, tai verenvuodot voivat olla sisäisiä.

Muutakin epäsopivaa voi joutua kissan kitusiin. Tou-
ho-kissa popsi terassin koristeheinät parempiin suihin ja 
alkoi sitten yökkäillä ja kuolata. Äänikin meni sillä ihan 
käheäksi. Eläinlääkäritäti joutui nukutuksessa ottamaan 
pitkän heinän pois syvältä Touhon nielusta. Ei ollut kiva 
juttu sekään.

Eräänä hellepäivänä, kun pikkupentuna olin näyttelyreis-
sulla, mamma jätti mut autoon siksi ajaksi kun tankkasi ja 
piipahti hakemaan huoltoasemalta limpparia. Kun mam-
ma hetken päästä tuli takaisin, niin mä jo läähätin kieli 
ulkona suusta. Tämän tapauksen jälkeen mulla on ollut 
kuumina kesäpäivinä näyttelyreissuilla pakastettu kylmä-
kalle boksissa vällyjen alla.

Lämpöhalvauksen nopea hoito on välttämätöntä, sillä se 
johtaa helposti aivovaurioon ja jopa kuolemaan. Ensia-
puna kissaa suihkutellaan viileällä (ei kylmällä) vedellä 
pitkään (20–30 min ajan) tai kiedotaan märkiin pyyhkei-
siin. Ensiavun jälkeen tulee ottaa yhteyttä eläinlääkäriin. 
Auton sisälämpötila kohoaa nopeasti erittäin korkeaksi 

aurinkoisella ilmalla, vaikka ikkunat olisivatkin auki. Älä 
jätä kissaa ikinä kuumaan autoon. Vaikka jätät auton 
varjoon, voi tullessa aurinko porottaa jo kuumasti.

Touho-kissa nautiskeli kerran koko päivän auringosta 
terassilla ja sille kävi kuten monelle suomituristille aurin-
korannalla. Illalla punaisen Touhon ohimot olivat myös 
kirkuvan punaiset ja kirvelevät. Ohutkarvainen burma 
saattaa siis myös palaa, jos oleilee pitkään paahtavassa 
auringossa.

Kissa voi kärsiä myös nestehukasta. Kannattaa siis lait-
taa asuntoon useampi vesikuppi ja vaihtaa vesi sään-
nöllisesti. Kuppiin voi myös laittaa jääpalan pitämään 
vesi viileänä ja raikkaana pidempään.

Kotiväkeä kannattaa kannustaa opettelemaan kissan 
ensiaputaitoja, jotta tietävät miten toimia tilanteessa 
kuin tilanteessa.  Paniikkiin ei kannata mennä, vaan yrit-
tää ottaa rauhallisesti, sillä silloin pollakin toimii parem-
min.  Jos kissa on loukkaantunut, sille ei saa antaa ruo-
kaa tai juomaa. Vakavasti loukkaantunut kissa voi usein 
olla aggressiivinen, koska sitä pelottaa ja siihen sattuu. 
Kissakaveri kannattaa ottaa kiinni käärimällä se pyyh-
keeseen ja kuljettaa se sitten kuljetuskopassaan lähim-
mälle eläinklinikalle. 

Ongelmatilanteita voi välttää hyvällä ennakoinnilla. Toi-
vottavasti kenenkään ei tarvitse turvautua ensiaputai-
toihinsa tänä kesänä.

Rentoa ja turvallista kesää,
toivotteleepi INTO

 
KESÄN MUISTILISTA:

•  punkkipihdit
•  kyytabletit (0,5 tablettia/5kg)
•  lääkehiili (1 g/kg)
•  haavanhoitotarvikkeet
•  kylmäpussi/-kääre
•  lääkeruisku(ja)
•  silmähuuhde
•  matolääke
•  RAIKASTA VETTÄ
•  PAIKKAKUNTASI ELÄINLÄÄKÄRIN 
    NUMERO!
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kasvattajahaastattelu:  
Tuula Nygrén - PurrMagic’s

Purrmagic’s White Lady (BUR h), Lady Evenstar (BUR a) ja Mighty Gimli (BUR n).

Kuka olet ja ketä perheeseesi 
kuuluu?

Olen Tuula Nygrén ja asun Espoossa per-
heeni kanssa. Perheeseemme kuuluu mie-
hen lisäksi neljä-, kuusi- ja yksitoistavuo-
tiaat lapset. Lisäksi tietysti burmat Pate 
(Korennon Da Capo, BUR n) ja Ella (IC Enjoy 
Queen of Puddings, BUR h). Nyt burmapos-
tin julkaisemisen aikaan perheemme on 
kasvanut pentueemme yhdellä jäsenellä 
Leeloolla (Purrmagic’s Lady Evenstarilla, 
BUR a), vaikka alun perin emme olleet 
aivan varmoja, jätämmekö yhtään pen-
tua itsellemme. Perhesovun kannalta se oli 
välttämätöntä – lapset kun olisivat halun-
neet pitää kaikki neljä (Toki ihana ajatus se olisi ollut 
itsestänikin, mutta järki sanoo muuta).

Perheessämme ei siis kovin montaa rauhallista hetkeä 
ole, kun lapset ja kissat riehuvat yhdessä ja erikseen. 
Mutta tietysti on myös niitä hetkiä, kun syli on täynnä 
karvaisia ja karvattomia rapsutettavia...

Vanhin lapsistamme on erityisen kiinnostunut kissahar-
rastuksesta ja haluaa osallistua kaikkiin näyttelyihin, 
joita tosin aika harvakseltaan käymme muiden harras-
tuksien vuoksi. Hän suunnittelee jo tulevaisuuteen omaa 
kasvatusharrastustaan, mutta siihen on vielä aikaa.

Milloin ja miten tulit kissaharrastukseen 
mukaan ja ihastuit burmaan?

Ensimmäisen burmani ostin 90-luvun alussa (Vili, Kissa-
tuvan Philippe, BUR a). Ensin olin tutkinut useita kissa-
kirjoja tutustuakseni eri rotuihin, niiden luonteeseen ja 
vaatimuksiin ympäristöstä, sekä laukannut katsomassa 
kissoja useissa näyttelyissä. Vili sai pian seuraa Ipasta 
(Padaung Seleni Sereus, BUR b). 

Mistä kasvattajanimesi tulee?

Kasvattajanimeä pohdimme perheessä melko pit-
kään, sen kun piti miellyttää perheen kolmea vanhinta 

Tytär ja Pate.

jäsentä. Meillä oli ehdolla kolme vaihtoehtoa ja tämä 
oli listallamme toinen. Tämä nimi syntyi yhdistel-
mästä kissan kehräys ja taika. Perheessämme nimit-
täin harrastetaan melko paljon fantasiakirjallisuutta 
ja siellä taioilla on paljon merkitystä. Kissan kehräys 
on taas kovinkin tuttua useamman burman jäljiltä. 
Lausuttuna nimen voi myös vääntää muotoon ”purma 
chic”. Muutama muukin kehräykseen liittyvä nimi oli 
mielessä, mutta mokomat olivat jo varattuja 

Kuinka monta pentuetta sinulla on ollut?
Tammikuun puolessa välissä syntynyt pentue on 
meidän ensimmäinen pentueemme. Kasvatustoimin-
tamme alkamiseen vaikutti Ellamme ihana luonne 
ja näyttelyissä menestyminen. Lisäksi jouduimme 
miettimään kiireistä elämäämme. Pitkän harkinnan 
jälkeen päätimme yrittää. Päätöksen jälkeen kävin 
sähköisen kasvattajakurssin, jotta kasvattanimen 
puuttuminen ja tietämättömyys eivät estäisi kasva-
tustoimintaa. Kun vielä saimme vinkin hyväluon-
teisesta kollista Pirkasta (SC S*Lovestory's Triumph 
Tiger, BUR n), niin suunnitelma oli valmis. Tosin pen-
tueen aikaansaaminen vaati aikamoista sitkeyttä.  
Ensin odottelimme Pirkan kiinnostumista tytöistä, ja 
kun se tapahtui, niin Ella ei heti lämmennyt Pirkalle. 
Lopulta kuitenkin Pirkka onnistui hurmaamaan Ellan 
ja jännittyneenä odottelimme mitä maailmaan put-
kahtaisi.

Mitä haluaisit saavuttaa 
kasvatuksellasi?

Haluaisin saada hyväluonteisia, reip-
paita burmia, jotka ovat myös raken-
teeltaan rodun määrityksiä  mahdol-
lisimman hyvin noudattavia. Tärkeitä 
on kuitenkin se luonne, ja tätä ensim-
mäistä pentuetta seuratessa on 
todettava, että tuskin paremmin 
olisimme voinneet onnistua. Pennut 
ovat reippaita ja ihania riiviöitä. Tär-
keää on myös löytää jokaiselle pen-
nulle rakastava ja hyvä koti ja tässä 

Purrmagic’s Lady Of Light, BUR h.
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Purrmagic’s White Lady (BUR h), Lady Evenstar (BUR a) ja Mighty Gimli (BUR n).

vaiheessa, kun ensimmäisen pentueen omistajat ovat 
tiedossa, niin tunnemme onnistuneemme siinä.

Mitä kasvattaminen on sinulle antanut? 
Huippuhetket ja aallonpohjat.

Kasvattaminen on tuonut minulle paljon uusia koke-
muksia. On hienoa nähdä, miten pennut kehittyvät pie-
nen pienistä nyyteistä vilkkaiksi ja uteliaiksi riiviöiksi. 

Hankalinta tähän asti kasvattamisessa oli Ellan nihkeä 
suhtautuminen Pirkkaan ja melkein heitinkin hanskat 
naulaan hänen kanssaan, mutta lopulta sitkeys palkittiin.
Samoin olen ollut äärimmäisen iloinen siitä tuesta, jota 
olen saanut Ellan kasvattajalta  Enjoy -kissalan Marina 

M
onta vuotta jatkuneen 
ja alati pahentuneen 
muistisairauden takia 
miehelleni alettiin etsiä 

pysyvää paikkaa hoivakodista. Sellainen 
löytyikin sitten suhteellisen helposti ja 
läheltä. Seppo sai paikan Hoivakoti Tee-
rimäestä Hämeenlinnasta. Ensimmäis-
tä kertaa paikkaan tutustuttaessa oli 
paikalla myös erään työntekijän koira. 
Hoitajat kertoivat, että lemmikit ovatkin 
erittäin tervetulleita vieraita. Tyttären-
tyttäreni on monesti miettinyt, että kis-
sojen kanssa olisi mukava joskus käydä 
viihdyttämässä hoivakodeissa asuvaa 
vanhempaa väkeä, ja alettiinkin suunni-
tella kissavierailua Teerimäkeen.

Sepon asuessa kotona seurana oli neljä 
burmanaarasta ja arkipäivisin hoidossa 
ollut tyttäremme koira. Seppo on siis 
hyvinkin tottunut ja kiintynyt lemmikkeihin, vaikkei sitä ehkä 
ääneen ole sanonutkaan. Ilmeistä ja eleistä on kuitenkin pys-
tynyt tulkitsemaan niiden olevan todella tärkeitä ja piristävä 
lisä arkeen.

Helatorstain jälkeisenä perjantaina suunnattiinkin sitten 
Nalliksen (GIP Aficats Don’t Mess With ME!, BUR b) kanssa 
Teerimäen hoivakotiin. Saapuessamme iso osa asukkaista 
oli nauttimassa keväisestä kelistä suurella parvekkeella. Nallis 
puettiin valjaisiin ja hän sai tassutella ympäri parveketta asuk-
kaiden ja hoitajien ihastellessa. Nallis on kova juttelemaan, 
joten viihdettä riitti myös hänen juttujensa kuuntelussa.

Iltapäiväkahvien jälkeen siirryimme Sepon huoneeseen, jos-

Forsténilta ja Pirkan kodista Hovikissan Sari Peltoselta. 
Voin vain nostaa hattua Sarinkin sitkeydelle, kun Pirk-
kaa jouduttiin kuskaamaan Ellan luokse kerta toisensa 
jälkeen. Vaikeaa on tietysti ajatus pennuista luopumi-
sesta, koska näihin ihaniin kehrääviin ja sylissä viihty-
viin pentuihin ehtii kiintyä erittäin paljon.

Terveiset burmaväelle sekä 
seuraavan kasvattajan haastaminen 

kasvattajahaastatteluun!
Terveiset Espoosta, missä kevät on kirjoitusaikaan jo 
pitkällä. Odottelemme kovasti kesän alkamista ja sitä, 
että perheemme uusin jäsen pääsee valjaissa tutus-
tumaan ulkomaailmaan. Kasvattajahaastatteluun 
haastan mukaan ZirCat's -kissalasta Kati Marjalan.

Vierailulla hoivakodissa Teksti: Liisa Alonen
Kuvat: Julia Järvinen (tyttärentytär)

sa Nallis pääsi loikoilemaan sängylle 
pitkin pituuttaan Sepon silittäessä 
häntä. Nallis on aina tykännyt reis-
saamisesta, eikä ole ollut väliä, onko 
suuntana hoitopaikka tai eläinlääkä-
ri: hän on aina ottanut kaiken ilon 
irti. Niin tälläkin kertaa!

Vielä kun olimme lähdössä, eräs 
hoitaja pysäytti meidät ja pyysi, jos-
ko esittelisimme kissaa vielä erääl-
le hoivakodin asukkaalle, joka ei 
aiemmin ollut paikalla parvekkeella, 
kun siellä Nalliksen kanssa olimme. 
Tottahan esittely sopi ja menimme 
tapaamaan rouvaa. Kun rouva näki 
kissan, kyyneleet kohosivat hänen 
silmiinsä, eikä hän ollut uskoa tilan-
netta todeksi! Pyysi saada ottaa 
Nalliksen syliinkin, hieman jännitti 
kuinka käy, kun Nallis ei varsinai-

nen sylikissa ole kotioloissakaan. Nallis kuitenkin ymmärsi 
tilanteen hyvin ja loikoili kiltisti rouvan sylissä pitkän tovin. 
Lopuksi rouva vielä pyysi, että tulisimme toistekin vierailul-
le. Ja kyllähän me menemme! Ihana nähdä kuinka iloisiksi 
asukkaat tulevat lemmikkien näkemisestä!

Onko sinunkin burmasi sosiaalinen, reipas ja matkustelua karttamaton? 
Tutustuthan paikkakuntasi hoivakotitarjontaan ja tarjoat heille kissaa rapsuteltavaksi! 

Hyvä mieli on taattu niin itselle, kissalle kuin asukkaillekin.
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Teksti ja kuva: Merja Karjalainen
LentOlan lauma: oi aikOja, oi tapOja

Cattish Mercury Rising, BUR e, CH, GIP CH Cattish Unique Zircon DVM, BUR c ja  
GIP Cattish Unique Sapphire, BUR j.

A
ika: 4.45 joka aamu. Lentolassa alkaa tapah-
tua. Pikkukolli havahtuu jäytävään nälkään. 
Iso Poika ja Neiti havahtuvat Pikkukollin liik-
keisiin. Ihminen havahtuu siihen, että kissa 

kävelee toistuvasti yli ja kehrää, kehrää, kehrää. Ihminen 
työntää kollin alas sängystä ja kääntää kylkeä. Kolli tulee 
takaisin. Ihminen työntää kollin taas pois päältään ja kolli 
palaa takaisin. Kehräyksen volyymi kasvaa.  Toisetkin kis-
sat alkavat liikehtiä. Myös Koiran sisäinen kello herättää ja 
se rapsuttelee makuuhuoneeseen hengittämään aamun-
raikasta tuoksuaan Ihmisen naamaan. Pikkukolli tassutte-
lee ja kehrää. Toiset kissat lähtevät vessaan ja ottamaan 
pahimpaan nälkään pari kuivaraksua. Koira läähättää. 
Ihminen huokaisee ja nousee ylös. Aamiaisaika.

Tapa: Pikkukolli tuunaa kenkiä. Lentolassa Koira ei kos-
ke kenkiin mutta kissa koskee. Siis puree. Sille maistuvat 
myös Ihmismiehen pihalenkkarit, mutta erityisesti Pik-
kukollin makuun ovat crocksit. Se hakee terassicrocksin 
takaovelta ja kantaa keittiöön. Siellä alkaa järjestelmälli-
nen muokkaus. Pehmeän kumin pureskelu on niin iha-
naa, että kissa jyrsii kenkää silmät ummessa. Ahkera työ 
tuottaa tulosta: Terassikengät ovat jo muuttuneet avo-
malleiksi, pitsikoristelussa on käsityön leima. Siis ham-
mastyön. Joskus Neiti avaa oven tuulikaappiin ja talon 
artesaani pääsee toteuttamaan luovuuttaan myös mui-
den kenkien parissa.

Aika:  Reissuunlähtöaika. Kuljetuskopat tuodaan sisälle 
hyvissä ajoin. Neitiä ei näy seuraavaan 24 tuntiin. Iso Poi-
ka haistelee koppaa hetken ja asettuu sisälle nukkumaan. 
Pikkukolli kiipeilee koppien päällä, nahistelee nukkumista 
yrittävän Ison Pojan kanssa ja syöksyy lopulta koppaan 

pää edellä. Neiti täytyy kaivaa sängyn alta ja työntää 
koppaan väkisin. Jos ollaan lähdössä pitemmälle reissulle, 
kissat matkustavat häkeissä. Pojilla on yhteinen iso häkki, 
Neidillä oma pienempi häkkinsä. Näin varmistetaan edes 
jonkinlainen rauha matkalle. Ennen rauhoittumista Ison 
Pojan maha toimii. Joka ikinen kerta, ennen kuin matkaa 
on taitettu kahta kilometriä. Eikä kolli tietenkään peitä 
tuotostaan.  On pakko pysäyttää auto ja tyhjentää vessa. 
Kiusa se on pienikin kiusa, tuumaa kolli.

Tapa: Neiti haluaa rapsutukset ihan tietyllä tavalla. Se tulee 
viereen ja alkaa kehrätä, kun Ihminen rapsuttaa. Se kellah-
taa kyljelleen ja odottaa, että Ihminen alkaa rapsuttaa sen 
mahaa. Se ottaa hyvän asennon ja asettelee takajalkan-
sa Ihmisen ranteen päälle. Näin se lukitsee Ihmisen käden 
paikalleen niin, ettei rapsutus lopu ennen aikojaan. 

Aika: Se aika, joka aamuisin kuluu Pikkuihmisen sulje-
tun oven avaamisesta Pikkukollin paikalle saapumiseen. 
Takan päältä ovelle noin puolitoista sekuntia.

Tapa: Iso Poika lenkkeilee. Varsinkin talvisin, kun Ison 
Pojan aika kuluu enimmäkseen takan päällä nukkuen, 
se välillä huomaa jäsenten kaipaavan vetreytystä. Iso 
Poika laskeutuu takan päältä olohuoneen lattialle ja läh-
tee lenkille. Lentolan huushollissa on takka ja kaapistoja 
sijoitettu keittiön ja olohuoneen väliin. Niitä kolli kiertää. 
Rivakkaan kävelytahtiin se tekee kierroksensa muutaman 
kerran; neljä, viisi kertaa. Tänä aikana se ei pysähdy sili-
tettäväksi eikä sitä saa muutenkaan häiritä. Se suorittaa 
tärkeää kuntoilutehtävää.  Naamalla on keskittynyt ilme. 
Lopuksi se käy syömässä ja kiipeää tyytyväisenä takaisin 
takan päälle. Uni tulee hyvin kuntoilun jälkeen.
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PR Oliivian 
Zarleenah, 
BUR g, ja 
Mama-Alcialon 
Jammaileva 
Jannika, BUR f, 
nautiskelevat 
kesäkeleistä 
parvekkeella. 
Kuva Jonna 
Pyykölä.

Sinioranssi burmaketju Mini, Sulo ja 
Molli kesätreeneissä! Punaiset veljekset 
IP Sampolan Achillea Galaxy ja IP 
Sampolan Alchemilla Mollis, sekä sininen 
Sulo eli Ninelli's Uljamoinen. Kuvan on 
ottanut omistaja Sanna Packalén.

Seirene Thaïs, BUR n, eli 
tuttavallisemmin Tiku. Tikun 
lempiharrastuksiin kuuluu 
valjasulkoilu. Kuvan on ottanut 
omistaja Mari Luokkakallio.

Shu-Shun Hot Chili, BUR d. Kuva Elina Koskela.

Shu-Shun Jalokastanja, BUR n. 
Kolmevuotias ihana burmaherra. 
Kuva Mervi Manninen. 

CH Ninelli’s Ässätasku, ruskea 

burma ”Sampo” nauttii 
vapaasta ulkoilusta omalla 

saarella Kellahden rannalla 

Porissa. Ilta-aurinkoa ihailevasta 

pojasta kuvan nappasi 
omistaja Niina Kauraoja.

Oliivian Edison, BUR b, nauttii kesästä 
parvekkeella. Kuva Marjatta Pakarinen.

Beneloben Intomielinen Iisakki, 

BUR d, ulkoilee turvallisesti valjaat 

päällä. Kuva Wilma Eskola.

Yksivuotias Simo eli 
Shu-Shun Shinshiro, BUR 
n, yhdessä 9-vuotiaan 
Wilman kanssa. Kuva 
Päivi Konttinen.

Helsingissä asuva Frank (Shu-Shun 
Katsura, BUR n) ulkoilee turvallisesti 
parvekkeella tai kerrostalon pihalla valjaillen. Kuvan on ottanut 
omistaja Tiina Kananen.
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