
Pohdi seuraavia asioita ennen kissan hankintaa

1) Miksi haluat eläimen? 

Miksi haluat nimenomaan kissan ja miksi valitset 
maatiaiskissoista ja lukuisista kissaroduista nimen-
omaan bengalin?
Haluatko kissan lemmikiksi ja seuralaiseksi, harras-
tuskaveriksi tai oletko innostunut kissanäyttelyistä.
Eläintä ei oteta hetken mielijohteesta ja hylätä sitä, 
kun siihen kyllästytään. Kissa ei ole pehmolelu eikä 
bengalia oteta vain siksi, että se on makean näköinen 
kauniine ruusukkeineen tai marmorikuvioineen tai 
siksi, että halutaan näyttää tuttaville, kuinka eksootti-
sen näköinen lemmikki sinulla on.

2) Minkälaisen kissarodun haluat? 

Haluatko rauhallisen sylikissan vai aktiivisen rodun 
harrastusta varten. 
Bengali ei yleensä ole hiljainen, rauhallinen sylikissa 
mutta aktiivinen se kyllä on.  Tiedäthän, että saman 
rodun yksilöiden, myös bengaleiden, välillä on yksi-
löllisiä eroja luonteessa ja aktiivisuudessa.

3) Oletko sitoutunut kissan hankintaan ja onko si-
nulla riittävästi aikaa.
Haluatko kissan myös itse vai haluavatko vain lapse-
si sellaisen? Älä hanki kissaa tai muuta eläintä vain 
siksi, että lapset sitä haluavat, jos et ole valmis huo-
lehtimaan siitä. Vastuu eläimestä ja sen hoidosta on 
aina aikuisen!
Oletko valmis sitoutumaan koko kissan eliniän hoita-
maan kissaasi. Kissa voi elää jopa yli 20 vuotiaaksi.

Bengali on energinen kissarotu ja kaipaa seuraa ja 
virikkeitä. Pitkästyessään se voi muuttua apaattiseksi 
tai ruveta harrastamaan ihmisen kannalta harmillisia 
tapoja, vaikkapa pureskella johtoja tai muuta vastaa-
vaa.

4)Onko sinulla riittävästi rahaa

Rekisteröidyn bengalin hankinta on arvokas sijoitus, 
keskimäärin 1500 euroa.
Oletko valmis maksamaan kissasta aiheutuvia kulu-
ja?

Rokotukset, kastraatio/sterilisaatio ja muut mahdolli-
set eläinlääkärikäynnit vaikkapa kissan sairastumisen 
tai loukkaantumisen takia aiheuttavat isojakin kuluja.
Hoito ja lääkkeet maksavat eikä mahdollinen kissava-
kuutuskaan korvaa kaikkea, vaikka sellainen olisikin.

Vakuutus on monessa tapauksessa hyödyllinen. Mieti 
haluatko sellaisen kissallesi ja jos haluat, vertaile eri 
vakuutusyhtiöitä ja niiden korvauskäytäntöjä.  Mi-
kään yhtiö ei vakuuta ilmaiseksi.

5) Onko sinulla riittävästi tilaa 

Bengali pärjää toki yksiössäkin, kunhan se voi hyö-
dyntää asunnon neliöiden lisäksi myös asunnon kuu-
tiot eli sillä on mahdollisuus kiipeilemiseen. Bengalit 
rakastavat korkeita paikkoja ja siksi isommissakin 
asunnoissa on syytä olla kissalle kiipeilymahdolli-
suuksia.

Mihin sijoitat kissalle käymälän, ruokailu- ja juoma-
paikan

6) Ovatko asuintilat turvalliset ja virikkeelliset
• ei kissalle myrkyllisiä huonekasveja (netistä löy-

tyy tietoa asiasta)
• arvokkaat, särkyvät esineet sellaisessa paikassa, 

ettei kissa voi niitä vahingossa pudottaa
• mahdollisen parvekkeen/terassin lasitus-/verko-

tusmahdollisuus
• varmistus, ettei kissa pysty itse aukaisemaan ovia. 

Bengali on erittäin taitava siinä!
• kiipeilymahdollisuuksien järjestäminen, mahdol-

lisen juoksupyörän sijoittaminen
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7) Oletko allerginen kissalle tai perheestäsi onko joku 
muu allerginen kissalle? 

Olet  päättänyt hankkia  bengalin. Millaisen ben-
galin haluat?

• Haluatko pennun vai aikuisen kissan
• Haluatko bengalin lemmikiksi vai onko sinulla 

mielessä näyttelyura kissan kanssa 
• Oletko ajatellut ryhtyä jossain vaiheessa kasvatta-

maan kissoja?
Haluatko siis hankkia jalostusyksilön vai ehkä sijoi-
tukseen tulevan naaraan tai uroksen?
• Mitä  sukupuolta olevan kissan haluat? Onko 

sukupuolella mitään väliä vai haluatko nimen-
omaan uroksen tai naaraan?  Sukupuoli vaikuttaa 
esim. kissan kokoon 

• Haluatko yhden pennun vai kaksi pentua. 
Bengali tarvitsee yleensä aktiivisen eläinkaverin, 
koska se on itse niin aktiivinen eläin, että ihmisen 
järjestämä aktivointi ei yleensä riitä sen energian 
purkamiseen.
Riippuen elämäntilanteestasi voi siis olla erinomai-
nen vaihtoehto ottaa esim. samasta pentueesta 
samanaikaisesti sisarukset eli kaksi pentua. 

Mitä teet, kun olet päättänyt hankkia bengalin

1) Ota yhteyttä kasvattajiin. Bengaliyhdistyksen 
sivuilta löytyy osio, josta löydät ne Suomessa toimivat 
bengalikasvattajat, jotka ovat sitoutuneet noudatta-
maan yhdistyksen eettisiä sääntöjä kasvatuksessaan 
(http://bengalikissat.com/kasvattajat).

2) Kerro yhteyttä ottaessasi millainen koti sinulla on 
tarjota kissalle.

Miksi sitten kasvattajalle pitäisi kertoa oma ”elämän-
tarina”?
Kasvattajat haluavat tarjota pennulle elinikäisen hy-
vän kodin ja siksi he haluavat tietää mahdollisimman 
tarkoin, minkälaisiin olosuhteisiin heidän kasvatta-
mansa pennut lähtevät. Kerro siis: 
• Missä  paikkakunnalla asut
• Onko kotisi  osakehuoneisto kerros- tai rivitalos-

sa, omakotitalo, maatalo… minkä verran tilaa, 
mahdollisen parvekkeen lasitus tai mahdollisuus 
lasitukseen tai verkottamiseen jne) 

• Ketä teillä asuu (aikuisia, lapsia)
• Onko allergioita
• Onko sinulla kokemusta lemmikkieläimistä, 

erityisesti  kissoista 
• Onko sinulla lemmikkieläimiä entuudestaan. Jos 

on niin mitä eläimiä 
• Tiedätkö entuudestaan rodusta ja sen käyttäyty-

misestä 
• Onko tuttavapiirissäsi bengalia tai oletko käynyt 

näyttelyissä ja jutellut siellä kasvattajien kanssa
• Minkälaista pentua/aikuista kissaa haet: mah-

dolliset väritoiveet, toiveet kissan sukupuolesta, 
haluatko kisan lemmikiksi, näyttelyharrastusta 
varten, haluatko sijoituskissan tai peräti kasvatus-
kissan

Älä ihmettele, jos vastausta ei tule heti, kasvattajalla 
voi olla pentujen hoidossa kädet täynnä työtä. Asial-
lisiin yhteydenottoihin tulee kyllä aikanaan vastaus. 

Sitten alkaa se odotus….

Jos sinulla on toiveita kissan väristä, kuviosta tai 
sukupuolesta tai kaikista edellä mainituista, niin 
haluamaasi yksilöä ei ehkä olekaan juuri sillä hetkellä 
saatavissa. Varsinkin erikoisemmissa yhdistelmissä 
oikeanlaisen yksilön syntyminen voi viedä aikaa. 
Mutta jos olet tehnyt pennusta varauksen ja maksa-
nut varausmaksun niin olet silloin ns. jonossa heti 
kun sopiva pentu syntyy.

Odottavan aika on pitkä!
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Tässä vaiheessa sinulla on kuitenkin hyvin aikaa 
suunnitella kotisi pentua varten oikeaan järjestyk-
seen

Ehdit miettiä, otatko pennulle vakuutuksen.

Ehdit hankkia tarpeellisia asioita kotiin:
Kissalla pitää olla valmiina ruoka-ja vesikuppi sekä 
kissanvessa. 
Mieti minne sen vessan sijoitat ja millaisen kissan-
vessan haluat.
Vaihtoehtoja on monia. Käytätkö kissanhiekkaa vai 
puupellettiä? Hanki sen mukaan oikeanlainen kissan-
vessa. 

Bengalilla pitää ehdottomasti olla jonkinlainen kii-
peilypuu tai paikka mihin se saa teroittaa kynsiään. 
Näin kynsien teroituspaikaksi ei joudu esim. sohva 
tai nojatuolin selkänoja.

Hanki kissalle erilaisia leluja. Toiset kissat tykkäävät 
palloista, toisille huiska on paras. Joku tykkää kilise-
vistä leluista toinen rapisevista. 
Leluja voi tehdä myös itse. Kivan pallon saat esim. fo-
liosta rutistamalla. Lelujen ei siis tarvitse olla kalliita, 
yleensä ne halvimmat ovat kaikista mieleen. (kissat 
rakastavat tyhjiä pahvilaatikoita! ☺)

Pennun tai aikuisen kissan kauppa

1) Pyydä pentueen emon ja isän terveydentilasta 
todistukset kirjallisena tai sähköpostilla:
Felv- ja Fiv-testit, PRA- b geenitesti, PK-def geenites-
ti, mahdollisen HCM-ultrauksen tulos, tritrichomo-
nas-, giardia ja muut alkueläintestit (puhdas kissala)

2) Pyydä kasvattajalta kaikki muutkin pennun han-
kintaan liittyvät paperit kirjallisena (todistus pentu-
tarkastuksesta, todistus tarvittavista rokotuksista ja 
mahdollisista tehostuksista, riippuen minkälainen 
rokotusohjelma on valittu). Paperit  pitää saada 
kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä, eikä asia  
saa jäädä epämääräisen lupauksen varaan.

3) Kissan rokotus- ja terveyskortti

4) Kauppakirja ehdottomasti kirjallisena - lue kaup-
paehdot tarkkaan!

5) Rekisterikirja 
Älä osta bengalia, jota ei ole rekisteröity virallisesti 
johonkin kissajärjestöön esim. Fifèen (Suomessa sitä 
edustaa Kissaliitto), Ticaan tai WCF- järjestöön. Re-

kisteröimätön kissa ei ole rotukissa, vaikka sillä olisi 
rekisteröidyt vanhemmat.

Ja huomaa, että esim. Tican rekisteripaperi on pelkkä 
paperi ja siinä lukee Sertificate of registration kun 
taas Kissaliiton rekisterikirja on nimenomaan ”kirja”.

Kissakaupassa voi olla ehto, että pentu pitää leikkaut-
taa tiettyyn ikään mennessä. Tällöin kauppakirjassa 
voi olla myös ehto, että rekisterikirja luovutetaan 
vasta sen jälkeen, kun olet todistanut kasvattajalle, 
että kyseinen toimenpide on tehty.

6) Sukutaulu
Kissaliiton rekisterikirjassa on automaattisesti muka-
na myös sukutaulu mutta Ticaan tai WCF-järjestöön 
rekisteröidyn pennun sukutaulua et saa automaatti-
sesti. Jos sellaisen haluat, pyydä kasvattajaa tilaamaan 
se pennun rekisteröinnin yhteydessä.

7) Kissanhoito-ohjeet kirjallisena

8) Mikrosirunumero
Kissaliittoon rekisteröidyt kissat tulee sääntöjen mu-
kaan aina mikrosiruttaa, mutta esim. Ticassa mikro-
siruttaminen ei ole pakollista.
Mikrosiru on kuitenkin kissasi turva, jos kissa kar-
kaa. Siksi mikrosirunumero on syytä ilmoittaa Kissa-
liittoon (auki toimiston aukioloaikana) ja sen lisäksi 
esim. Turvasiru.fi rekisteriin (auki 24/7).

9) omistajanvaihdosilmoitus
• Kissaliitossa  

Ilmoitus ei ole pakollinen, mutta haluat varmaan, 
että rekistereihin on merkitty kissasi omistajaksi 
sinut eikä ketään muuta.Pyydä kasvattajaa toi-
mittamaan täytetty ja sinun ja kasvattajan allekir-
joittama omistajanvaihdosilmoitus Kissaliittoon. 
Omistajanvaihdosilmoitus on tietyissä tapauksis-
sa mahdollista tehdä myös internetissä. https://
omakissa.kissaliitto.fi

• Ticassa 
Täyttääkää ja allekirjoittakaa sertificate of re-
gistration paperin transfer-osa ja toimittakaa Ti-
caan, jos kissaa ei ole rekisteröity suoraan ostajan 
nimiin. 

10) vakuutuksen ottaminen (vapaaehtoinen)

Kotona uuden pennun kanssa

1) Jos sinulla on lapsia, opeta lapset kohtelemaan kis-



saa oikein. Se ei ole pehmolelu vaan elävä ja tunteva 
olento, josta oikein kohdeltuna ja hyvin hoidettuna 
on iloa koko perheelle

2) ÄLÄ koskaan jätä pientä lasta yksin kissanpennun 
tai aikuisen kissan kanssa

3) Älä päästä kissaa vapaasti ulos. Kissa ei kuulu Suo-
men luontoon ja vapaasti ulkoilevaa kissaa uhkaavat 
monet vaarat autoista petoelimiin ja kissoja vihaaviin 
ihmisiin

4) Kun olet kotiutunut pennun kanssa, lähetä kasvat-
tajalle terveisiä, miten kissan kotiutuminen ja yhtei-
selo perheen kanssa sujuu.
Kasvattaja on kiinnostunut kuulemaan kaikesta, 
koskevatpa terveisesi vaikka kissan ruokailuja tai 
vessatoimintoja 

5) Jos sinulle tulee ongelmatilanteita (esim. pennun 
sopeuttaminen toiseen aikuiseen kissaan), ota ehdot-
tomasti yhteys kasvattajaan. Hän yleensä osaa antaa 
sinulle neuvot, miten toimia eri tilanteissa. 

6) Elämä on arvaamatonta: 

Jos sinulle kaikesta huolimatta tulee tilanne, että jou-
dut luopumaan kissastasi, ota ensimmäisenä yhteys 
kasvattajaan, sillä hän on kiinnostunut kasvatistaan 
ja haluaa kissalle mahdollisimman hyvän ja turval-
lisen elämän. Kasvattaja voi auttaa ja neuvoa uuden 
kodin hankinnassa. 

Muista myös, että uutta kotia etsivistä Suomen ben-
galikissat ry:n kasvattajien kasvateista voi ilmoittaa 
yhdistyksen nettisivuilla tai facebook-sivuilla. Tämä 
oikeus on myös Suomen bengalikissat ry:n jäsenellä 
kissan kasvattajasta riippumatta.
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