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ämän vuoden lokakuussa tuli
kuluneeksi 10 vuotta ensimmäisen
suomalaisen kartusiaanipentueen
syntymästä. Siitä huolimatta, että vuosi 2011 on
suomalaisen kartusiaanihistorian merkittävä
etappi kartusiaanit viettävät juhlavuotta rodun
pirtaan sopivasti eli vaatimattomasti ja
hiljaisesti.

S

uomessa oli kartusiaaneja jo 60- ja 70 luvuilla, joista monet olivat peräisin
Ruotsista. Kartusiaanit kuitenkin hävisivät
maastamme ja ehti kulua runsas parikymmentä
vuotta ennen kuin rotu teki paluun suomalaiseen
rotukissamaailmaan. Eeva Lindblom toi
Unkarista v. 1999 maahamme kartusiaanin, EC
Blue Melody Bessyn. Seuraavana vuonna Eeva
haki Saksasta Bessylle kaverin, EP&EC Odilon
Minou de Marion.

B

essyn ja Odin ensimmäinen pentue syntyi
Kirkkonummella BleudeBess -kissalaan
3.10.2001. Pentueessa oli kaksi tyttöä ja
kaksi poikaa. Tästä pentueesta valmistuivat
ensimmäiset suomalaissyntyiset European
Champion -kartusiaanit, EC BleudeBess
Colombard, tuttavallisimmin ”Domino” ja EC
BleudeBess CabernetSavignon, ”Rommi”.
Molemmat valmistuivat vuonna 2004. Bessy ja
Odi saivat vielä toisenkin pentueen, yhden
poikapennun ja neljä tyttöpentua. Suomalaisen
kartusianinkasvatuksen peruskivi oli laskettu.

lähti näin heti oikeaan suuntaan. Jotta geenipohja
saataisiin mahdollisimman monipuoliseksi, on
vuosien varrella tuotu Suomeen lisää
kartusiaaneja eri puolilta Eurooppaa.
Rodunomaisten piirteiden ja perusterveen rodun
säilyttäminen terveenä on meille kaikille
kartusiaaninkasvattajille ensiarvoisen tärkeää.

N

äiden kuluneiden 10 vuoden aikana
Suomessa on syntynyt liki 40
kartusiaanipentuetta. Eniten pentuja
syntyi v. 2008, Suomen Kissaliiton tilastojen
mukaan peräti 26 pentua, mikä on noin tuplasti
tavanomaiseen pentumäärään verrattuna.
Kartusiaanien lukumäärä on tätä kirjoitettaessa
noin 140 yksilöä eli rotu on edelleen yksi
maamme harvinaisimmista. Aivan kuten
kasvatuksen alkutaipaleella, geenipohjan
rikkauden säilyttäminen on yhä edelleen suuri
haaste suomalaiselle kartusiaanikasvatukselle.

A

ktiivisia kasvattajia on tällä hetkellä
puolenkymmentä ja saman verran on
kasvattajia reservissä; he vain pitävät
pientä hengähdystaukoa kasvatuksesta.
Kartusiaani, miellyttävä ja muheva ”uusvanha”
rotu on juurtunut maahamme ja saa jatkuvasti
uusia ystäviä. Sinisen kissan tulevaisuus
Suomessa näyttääkin hyvin valoisalta.

A

lusta alkaen oli selvää, että maahamme
piti tuoda kartusiaaneja, jotta taattaisiin
rodun säilyminen Suomessa. Eeva
Lindblomin innoittamana uusista
kartusiaaninomistajista peräti kolme päätti
aloittaa kasvatuksen. Eeva avustuksella
onnistuimme tuomaan maahamme
korkeatasoisia eurooppalaisia kartusiaaneja.

L

uotaessa perustaa kissarodun
kasvatukselle, tarvitaan aimo annos tietoa
ja taitoa sekä myös ripaus onnea. Meillä
oli kaikkea tuota: näkemys siitä, millainen
kartusiaani on - ”le look”, kuten ranskalaiset itse
asian ilmaisevat - , lämpimät kontaktit
luotettaviin ja hyviin eurooppalaisiin kasvattajiin
ja korkeatasoiset tuontikartusiaanit. Kasvatus
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