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HALLITUKSEN TERVEHDYS

Hyvät KKY ry:n jäsenet
Uusi hallitus aloitti toimikautensa 
hyvin haastavassa tilanteessa. Koro-

nan aiheuttamien haasteiden lisäksi 
yhdistyksen taloustilanne on vaikea, 
ja olemme joutuneet pitämään tau-

koa kissojen vastaanotossa. Kissojen 
vastaanottotauko jatkuu valitettavas-

ti myös tällä hetkellä eli lokakuussa, 
mutta heti kun yhdistyksen käyttö-

varoja saadaan lisää, pystymme taas 
ottamaan vastaan apua tarvitsevia 
kissoja.  Aiemmin hallitus vetosi yh-

distyksen jäseniin taloudellisen tuen 
saamiseksi. Taloudellista tukea yh-

distys sai hienosti jäseniltään. Suuri 
kiitos kaikille avustanne! Tukeanne 
tarvitaan myös jatkossa kissojen aut-

tamiseksi. 
 

Tiukkojen koronarajoitusten aikana 
yhdistys tiedotti toiminnastaan ja kis-

satilanteesta lähettämällä kahdesti 
Facebookissa Kissaliveä eli videoku-

vaa toimitilalta. Koronarajoitusten 
helpottaessa toimitilalla pystyttiin 
järjestämään myös pitkään odotetut 
Avoimet ovet 17.10. Kävijöitä ”avoimis-

sa” oli ilahduttavan paljon. Kiitos ak-

tiivisille tapahtumajärjestäjille! 
 

Kansalaisaloite kissojen aseman pa-

rantamisesta eteni eduskuntaan, ja 
pitkään odotettu lakialoite on siis vii-
mein toteutumassa. 
 

Hyvää syksyä kaikille!

Hallituksen puolesta 
Marko Kaitala
puheenjohtaja

Kuva: Pinja Hakonen
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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Nyt on villikissa nostettu 
pöydälle

Arkajalasta rohkelikoksi ei ole sattu-

malta tämän lehden teema. Kesällä 
herätti huomiota Aluehallintoviraston 
ohje 28.6.2021, jossa kehotettiin kun-

nallisten viranomaisten ja metsästys-

seurojen yhteistyöllä ”hävittämään 
villikissapopulaatiot” maaseudulta. 
Riistakeskuksen poikkeusluvalla oli-
sivat mahdollisia jopa metsästyslais-

sa kielletyt menetelmät, kuten myr-
kyt, tainnutusaseet tai jouset.

Kissojen kanssa työtä tekevät yhdis-

tykset olivat tyrmistyneitä. Usein vas-

taan tuleva eutanasian tarve ja kun-

toutuksen suuritöisyys toki tiedettiin, 
ja sen kanssa eletään. Kaikki eivät ole 
pelastettavissa, ja eutanasiakin on 
eläinsuojelua.   Mutta villikissoja ei 
Suomessa ole, vaan aina on kyse alun 
perin ihmisen hylkäämästä kissas-

ta ja sen jälkeläisistä. Kissan loukku-

käyttäytyminen ei myöskään kelpaa 
”villiyden” kriteeriksi.

Kyse oli jälleen kerran kissan heikos-

ta arvosta. HESY ry ja SEY ry laativat 
yhteisen kannanoton avin ohjeistuk-

seen. Yhdistykset esittivät ohjeen tar-
kistusta, varsinkin kun määräyksen 
antaja ei ollut Ruokavirasto (ent. Evira) 
eikä alalla toimivia yhdistyksiä ollut 
kuultu.  Kun kissojen hoitokustan-

nukset  tulevat kolmannen sektorin 
toimijoiden vastattaviksi, niin saman 

tahon tulisi tehdä myös sairaiden 
eläinten lopetuspäätökset. Koko vas-

tine on luettavissa esim. https://www.
hesy.fi/avoin-kannanotto-aluehallin-

toviraston-julkaisuun-kissapopulaa-

tion-havittamisen-hallintomenette-

ly-kunnallisessa-viranomaisessa. 
 

Kissakriisi hallintaan -lakialoite, joka 
tähtää kissojen tunnistusmerkintään 
ja hallitsemattoman lisääntymisen 
suitsimiseen, on tuonut lisäpontta 
keskusteluun kissan arvosta. Eläin-

suojeluväki on lujasti uudistuksen 
takana: 75 eläinsuojeluyhdistyksen 
allekirjoittama kirjelmä lähti Eläin-

ten päivänä 4.10. eduskuntaan, ja 
noin 800 eläinlääkäriä ilmaisi olevan-

sa aloitteen takana. Ja ihme tapah-

tui: lähetekeskustelussa 21.10.2021 
eduskunta jakoi aloitteessa ilmaistut 
tavoitteet täysin yli puoluerajojen!  
Maa- ja metsätalousministeri Leppä 
vastasi kysyjille, että kun koirien si-
rutus ja rekisteröinti saa lainvoiman 
vuoden 2023 alusta, niin samat vel-
voitteet kissojen osalta saatetaan 
sitten voimaan niin pian kuin mah-

dollista. Eläinten hyvinvointilaissa 
säädetään vapaana liikkuvien kisso-

jen leikkautusvelvoitteesta. Joissakin 
edustajien puheenvuoroissa jopa vä-

läyteltiin rahallista korvausta kissojen 
talteenotosta vastaaville yhdistyksille 
valtion budjetista, ja useat puhujat 



7

painottivat kiireellistä tarvetta auttaa 
surkeissa oloissa eläviä kissoja. 

Leikkautus ja tunnistusmerkintä 
ovat kulkeneet punaisena lankana 
KKY:n toiminnassa aivan alusta asti. 
Samaan tähtäsi myös HESY ry:n yh-

distyksille suunnattu 4K-kampanja 
keväästä kevääseen 2020-2021. Kam-

panjassa yksistään KKY leikkautti 158 
populaatiokissaa, jotka olivat peräi-
sin maatiloilta, kesämökkien ympä-

ristöstä tai keskeltä ei-mitään. Itse 
kustansimme kissojen rokotukset, 
sirutukset ja muun terveydenhoidon. 
Osa kissoista kesyyntyi jo toimitilalla, 

osan kanssa ensikoti ja oma koti ovat 
jatkaneet työtä. Lämmin kiitos vielä 
kerran HESY ry:lle, joka mahdollisti 
näiden kissojen auttamisen.

Jokainen kissa ansaitsee hyvän, tur-
vallisen elämän, ja on enemmän kuin 
suotavaa, että saamme lainsäätäjän 
turvaamaan selustamme, kun pyrim-

me tätä päämäärää kohti. Työ jatkuu.

Virpi Koivula
päätoimittaja

Nekalan Evidensia 

ilahdutti meitä 
pääsiäisarvonnalla 

Facebookissa:
 yleisö sai arvata kuvassa 
olevien pääsiäismunien 

määrää, ja 
tykkäysten perusteella 

saimme 

ilmaisia sterilaati-
oita Nekalassa. 

Kiitos 

Evidensialle ja 

arvaajille!
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TOIMIJA ESITTÄYTYY

Populaatiosta kotiin 
- Miten se tehdään

Olen Anna, näyttöjä vaille valmis 
eläintenkouluttaja. Pääeläimeni opis-

kelussani on kissa, ja lopetin juuri 
toisen harjoittelujaksoni KKY:n toimi-
tilalla. Kissoja on minun elämässäni 
ollut mukana koko elämäni ajan, ja 
kissat sekä niiden käyttäytyminen 
ovat myös aina olleet suuri kiinnos-

tuksen kohteeni ja sydämeni on syk-

kinyt erityisesti rescuekissoille. 

Aiemmalta harjoittelujaksolta pari 
vuotta sitten mukaani lähti kaksi 
kissaa, Alavuden isosta populaatios-

ta pelastetut Niilo ja Mikke. Nämä 
kultakimpaleet ovat olleet korvaa-

mattomia opettajia tällä matkallani 
mahdollisimman kissaystävälliseen 
toimintaan ja kissojen käytöksen sy-

vempään ymmärtämiseen, ja myös 
näiltä kahdelta ammentamiani op-

peja olen saanut hyödyntää tällä toi-
sella jaksollani KKY:llä.

Koen vahvasti, että arkojen, käsitte-

lemättömien kissojen oikeudenmu-

kainen ja kärsivällinen kohtaaminen 
ja käsittely ovat avainasemassa niin 
kissojen hyvinvoinnin kuin kesyyn-

tymisenkin kannalta. Niin lääkintä-

toimenpiteet, arkiset hoitotoimet 
kissojen huoneissa, kuin eläinlääkäri-
reissut sekä uusien ihmisten kohtaa-

minenkin toimitilalla, on mahdollista 
toteuttaa hyvin pitkälle näitä periaat-

teita kunnioittaen. Joissain tilanteis-

sa siihen kuluu toimijalta enemmän 

aikaa, ja joskus se voi vaatia kissojen 
käyttäytymisen ja elekielen erityis-

tuntemusta. Tärkeintä kuitenkin on 
halu kohdata se kovia kokenut, usein 
monenlaisia traumoja taakkanaan 
kantava eläin ymmärtäväisemmin ja 
lempeämmin, kaikki muu on opetel-
tavissa. Eikä ole muuten sattumaa, 
että nämä arat kissat sinkoilevat ih-

mistä karkuun milloin missäkin toi-
menpiteessä; kissa on saalistajan li-
säksi myös saalistettava, jolla on ollut 
luonnossa luontaisia vihollisia. Em-

mehän siis halua, että olemme kissan 
silmissä sitä saalistavia petoja? 

Toki on tilanteita ja toimenpiteitä, 
etenkin alussa, jolloin tämä on hel-
pommin sanottu kuin tehty, mutta 
näiden ensimmäisten, pakollisten 
kertojen jälkeen tulisi alkaa kiinnittää 
paljon huomiota siihen, että olisi ai-
kaa ja halua alkaa työstää kohtaami-
sia pikkuhiljaa kissaystävällisemmiksi. 
Oikeanlainen, kissaa liikaa stressaa-

maton lähestymistapa helpottaa 
myös alun lääkintätilanteissa. Näissä 
tilanteissa voi ja kannattaa myös hyö-

dyntää kissojen luontaista tarvetta 
piiloutua sekä jähmettyä.

Tärkeää kuitenkin olisi, että tekisim-

me itsestämme mahdollisimman 
vähän saalistavan pedon kaltaisia. 
Kokoan seuraavaksi yhteen hieman 
vinkkejä, joilla pääset helpommin lä-

hestymään arkaa kissaa. 
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- Aloita kissan lähestyminen rauhal-
lisesti, askel askeleelta edeten, varta-

lo hiukan sivuttain kissaan nähden. 
Pysäytä kehosi liike välillä hetkeksi, ja 
anna kissan tottua etäisyyden lähene-

miseen pikkuhiljaa. Sitten voit ottaa 
taas rauhallisen askeleen eteenpäin. 

- Silmät sekä kasvojen ilmeet ovat 
avainasemassa, muista hymyillä. On 
tutkittu, että kissa mieluummin lä-

hestyy hymyilevää ihmistä. Siristele 
myös silmiäsi usein, etenkin heti, jos 
se näyttää pelokkaammalta. Siristely 
on kissalle ystävällisyyden ele. Vältä 
aina suoraa tuijotusta, se on kissalle 
todella uhkaavaa. 

- Juttele kissalle pienellä, rauhallisella 
äänellä, jossa ei ole liian kiihkeää sävyä.

- Älä pidä kiirettä! Kissa on erittäin 
helposti ylistimuloituva eläin, ja mitä 
tahansa uutta opeteltaessa olisi hyvä 
pitää harjoitukset lyhyinä, ja antaa 
kissalle riittävästi taukoja hengähtää 
ja sulatella juuri oppimaansa. 

Aroille kissoille ihmisen lähelle pääs-

täminen on todella merkittävä askel 
eteenpäin, ja toimii perustana kaikel-
le tulevalle. Tämä askel kannattaa siis 
toteuttaa huolellisesti, kissan ehdoilla 
ja aikaa käyttäen. 

Juttua kirjoittaessani, silitän vieres-

säni lepäävää Niiloa toisella kädel-
läni. Niilo tunkee itsensä käteni alta 
syliini, hän on muutamaa kuukautta 
aiemmin oppinut, että mamman sy-

lissä on ihanaa olla myös silloin kun 
istun. Kehräys ja kurina täyttää huo-

neen. Pian peiton alta alkaa kuulua 
rapinaa, ja myös Mikke mönkii tiensä 
kesken unien viereeni puskemaan ja 
kehräämään. Hän ei koskaan halua 
jäädä paitsi mistään läheisyydestä. 
Enkä minäkään halua. Jokainen on-

nenhetki ja hyvä kokemus, jonka voin 
tarjota näille kovia kokeneille kolleil-
le, on myös minulle itselleni kultaakin 
kalliimpaa.

Anna
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ELÄIN-
LÄÄKÄRIN 

PALSTA

Onneksi ”ötökät” kissan iholla ovat 
harvinaistuvaa eläinlääketieteellistä 
parasitologista työtä, korvapunkkia 
lukuunottamatta. Käyn lyhyesti läpi 
kaikki ulkoloislajit, joihin suomalai-
nen kissojen ystävä voi törmätä.

Kirput
Kissan kirppu Ctenocephalides fe-

lis on yleisin pieneläinten kirpputar-
tunnan aiheuttaja maassamme, siis 
myös koiran kirppuna. Koirankirppu 
C. canis on jo maassamme kotope-

räisenä hävitetty sukupuuttoon, ja 
kissankirppukin on harvinainen mo-

lemmilla. Useimmiten nykyään var-
sinkin keväisin havaitut kirput ovat 
luonnoneläinten kirppuja, joita voi 
lämmön aktivoimina keräytyä useita-

kin yhteen ja samaan kissaan vaikka-

pa linnunpesästä tai muualta ulkoa. 
Pääsääntöisesti luonnosta tarttuneet 
kirput eivät vaadi hoitoa. Samat pour-
on- valmisteet, joilla korvapunkkia 
lääkitään tai puutiaisia torjutaan, te-

hoavat myös kirppuun. Lintukirput tai 

oravakirput kissan sisälle tuomina voi-
vat aiheuttaa oireilevia puremia esim. 
lapsen iholle. Kirpun elämänkierto 
on pitkä ja monimutkainen.  Musta 
pomppiva muutaman millimetrin pi-
tuinen hyönteinen on vertaimevä ai-
kuinen. Naaras munii soikeita valkoi-
sia munia eläimen turkkiin, josta ne 
tipahtelevat ”pesään”, joka kissan ta-

pauksessa voisi olla ulkona sijaitseva 
lepopaikan kuivike tai tekstiilit. Touk-

ka elää syömällä eloperäistä ainesta 
ja vaihtelevan ajan päästä koteloituu. 
Kotelosta aikuinen kirppu kuoriutuu, 

Kissan ulkoloisista



11

kun jokin ulkoinen merkki ilmaisee 
isäntäeläimen olevan lähellä. Luki-
joille lohduksi voin kertoa, että nyky-

aikaisissa taloissa ihmisen seurassa 
elävän kissan minkään lajiset kirput 
eivät pysty lisääntymään mm. liian 
kuivan ympäristön ansiosta. Ulkoile-

villa ja paljon aikaa pihaympäristössä 
viettävillä kissoilla joskus oravankirp-

pu voi aiheuttaa pitkittynyttä ongel-
maa.

Väiveet
Kissalla ei esiinny lainkaan täitä (engl. 
sucking lice) ja hyvin harvinainen ny-

kyään on Felicola subrostratus-väi-
vekin (engl. biting louse). Ulkona 
puolivillinä elävä kissapopulaatio on 
todennäköisin löytöpaikka tälle noin 
1-2 mm pitkälle, vaalealle, hidasliik-

keiselle parasiitille. Taitaa olla pari-
kymmentä vuotta omasta viimei-
simmästä havainnosta? Toisaalta 
yhdessä heiveröisessä pennussa voi 
olla väiveitä niin paljon, että niitä ”ti-
pahtelee nokan päältä” hoidon alus-

sa. Onneksi kaikki ulkoloisten hää-

töön tarkoitetut valmisteet tehoavat 

hyvin väiveeseen, jonka koko elin-

kierto tapahtuu iholla hilsettä ym. 
syöden. 

Demodekoosi
Demodex-punkit eli sikaripunkit 
ovat veikeän sikarin- tai neulanmuo-

toisia, alle puolen millimetrin pituisia 
valkoisia ”pötkylöitä”, joita on mah-

doton havaita ilman mikroskooppia. 
Kuten koirallakin, karvatuppipunkki 
voidaan katsoa normaaliksi ihon asu-

kiksi, joka ei aiheuta mitään oireita 
terveellä eläimellä. Kissoilla on todet-

tu useammankin sikaripunkkilajin 
aiheuttamia, karvattomia ja vaihtele-

vasti oireilevia ihomuutoksia harvak-

seltaan. Jos demodekoosi todetaan, 
on syytä epäillä jotakin yleistilan häi-
riötä, joka on heikentänyt vastustus-

kykyä vakavasti. Hoito ei onnistu ta-

vanomaisilla, kissoille rekisteröidyillä 
valmisteilla, vaan vaatii pitkiä kuureja 
esim. suun kautta. 

Puutiainen (Ixodes Ricinus)

Puutiainen lienee koko tämän jutun 
öttiäisistä todennäköisin kissan iholle 
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harhautuva otus vaikkapa kesämök-

kioloissa. Huomautettakoon, että jos 
lähdette kissan kanssa vaikkapa Es-

panjaan talvehtimaan, ja kissa pää-

see ulos, kannattaa pitää kirpuilta ja 
punkeilta suojaava lääkitys yllä mat-

kan ajan. Ns. yrttipannat ja vastaavat 
eivät saa kirjoittajaa vakuuttuneek-

si hyöty-haitta-analyysissä. Sen si-
jaan uskottavasti päivittäinen pieni 
määrä kookosöljyä siveltynä kissan 
turkkiin torjuu puutiaisia, näin olen 
kuullut kerrottavan. Onneksi kissat 
lajina ovat vastustuskykyisiä borre-

lioositartuntaa vastaan, ja näin on-

nekkaampia kuin emäntänsä tai koi-
rat. Puutiaiset väijyvät kulkijoita aina, 
kun lämpötila on yli +6 astetta C. Kor-
kea varjoisa heinikko on niiden lem-

pipaikka, helle ajaa punkit takaisin 
maanpintaan odottamaan. Naaras 
imee verta tasalämpöisistä eläimis-

tä, nymfit eli toukat yleensä pienistä 
vipeltäjistä kuten myyristä, ja metsä-

kauris on suosittu isompien kehittyvi-
en puutiaisten ruokailupaikka. Ihoon 
kiinnittynyt puutiainen irrottautuu 
itse parin päivän päästä veriaterian 
saatuaan, ja munii maaperään 2000 
munaa. Puutiaisen irrottamisesta on 
kaksi eri koulukuntaa, toisten mie-

lestä saa kiertää varovasti punkkia 
irrottaessa, jotkut sanovat että pi-
tää vetää suoraan. Joka tapauksessa 
muovinen ”tick twister” joka on kuin 
päästään v- aukkoinen minisorkka-

rauta, toimii hyvin, punkkilassokin on 
hyvä. 

Usein puutiaisen jälki kehittyy näp-

pylämäiseksi paikalliseksi ihotuleh-

dukseksi. Se paranee yleensä ilman 
antibioottiakin hyvin parissa viikos-

sa, joko hoidotta tai paikallishoidolla. 
Kokemus osoittaa, että tehovaikutus 
fiproniiliä sisältävissä, puutiaisten tor-
juntaan iholle käytettävissä valmis-

teissa on kaksi viikkoa, ei koko kuu-

kautta (kuten kirppuja vastaan). Eli 
fiproniilikäsittely iholle on syytä uusia 
kahden viikon välein puutiaisrikkailla 
seuduilla, esim. mökkilomalla.   
        

Korvapunkki (Otodectes Cynotis)

Yleisin kissaväen vitsaus. Kutina, kor-
vien punoitus ja tunnusomainen 
kahvinporomainen tumma vaikku 
ilmaisevat korvapunkkitartunnan 
olemassaolon. Epävarmassa tapauk-

sessa mikroskopointi auttaa diag-

noosissa. Korvalampulla hyvissä olo-

suhteissa Otodectes-punkit näkyvät 
paljaalla silmälläkin vaaleina, liikku-

vina ”mannaryyneinä”, pituudeltaan 
noin 0,4 mm. Kun korvapunkkia 
häädetään, tulee käytettävän valmis-

teen vaikutuksen aina ulottua yli 14 
päivän päähän, sillä punkin muni-
mat munat, joihin lääke ei vaikuta, 
kuoriutuvat kahden viikon kuluttua 
munimisesta. Tämän ehdon nykyai-
kaiset iholle pipetoitavat valmisteet 
täyttävätkin. Yleensä on myös yksit-

täinen ivermektiiniruiske riittänyt, 
mutta ei aina. Suoraan korvaan käy-

tettävä Otita Para-tippa lienee nyt 
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lopullisesti poistunut markkinoilta. 
Korvien tyhjentäminen ja huuhtelu 
putipuhtaiksi ei ilmeisesti ole vält-

tämätöntä, kunhan punkit saadaan 
eliminoitua. Korvakäytävän fysio-

logisen toiminnan ansiosta parissa 
viikossa töhnä vaeltaa ulospäin kor-
vakäytävästä. Pitkään jatkunut tar-
tunta (yleensä pikkupentuna emästä 
pentuihin siirtynyt) aiheuttaa kroo-

nistunutta korvakäytävän sisäpinnan 
ahtautumista, joskus jälkitautina 
bakteeritulehduksen, usein pitkitty-

nyttä kutinaa ja raapimista ja joskus 
verikorva-nimisen tilan. Myös korva-

käytävän polyyppimaisia kasvaimia 
esiintyy vanhemmiten korvapun-

keista kärsineillä yksilöillä. Kuten tie-

dämme, kaikki samassa pitopaikas-

sa olevat ja myös kontaktissa olleet, 
muualla asuvat kissat tulee samanai-
kaisesti käsitellä korvapunkit häätä-

vällä valmisteella. 

Käsittelyn ulkopuolelle jäi vielä hil-
sepunkki Cheyletiella, jota itse en 
ole kissalla todennut, mutta jota 
harvinaisena ”kävelevänä hilseenä” 
tavataan maassamme, ja kissan ka-

pipunkki Notoedres cati, jota ei ole 
suomalaisilla kissoilla. Maailman-

matkaaja-kissaihmiset voivat näihin-

kin törmätä. 

Hyvinvoivaa, tuuheakarvaista syksyn-

jatkoa toivottaen!

ELL Sirkka Pyhälä
Piirrokset Sirkka Pyhälä 

Kuva Petra Lindström

Palstanpitäjämme ELL Sirkka Pyhälä on opiskellut Hel-

singissä ja valmistunut Eläinlääketieteellisestä korkea-

koulusta v. 1988. Valmistumisen jälkeen hän on työsken-

nellyt kunnan- ja kaupungineläinlääkärin tehtävissä mm. 

Loimaalla, Keski- Suomessa ja Oulun läänissä. Maito-Pir-

kan terveydenhuoltotyössä 2000-luvun alussa hän kier-

si satoja maidontuotantotiloja neuvontamielessä ja piti 

tuottajille laatukurssiluentoja. Oma pieneläinvastaanotto 

kotitalon yhteyteen Lempäälään valmistui 1995. Kissoja on 

tällä hetkellä kolme ”maatiaista” itsellä. Harrastuksia koti-

seututyö ja luonnonsuojelu.

ELÄINLÄÄKÄRIN ESITTELY



KKY sai uuden viisivuotisen keräysluvan 
2019 lopussa.

Onko tiedossasi yritystä, joka ottaisi 
lippaamme tiskillensä? 

Ota yhteyttä hallitus@kky-ry.fi.

MIHIN 
YRITYKSEEN 
sopisi kodittomien 

kissojen 
keräyslipas?

KKY:llä on pysyvät ruokakeräykset seuraavissa liikkeissä:

Haukkis  Sastamala, Hopunkatu 8
Musti ja Mirri Kaleva, Sammonkatu 80 (toistaiseksi)

Musti ja Mirri Sastamala, Itsenäisyydentie 53 (toistaiseksi)
Musti ja Mirri Ylöjärvi, Kauppakeskus Elo, Elotie 1 (toistaiseksi)

Peten Koiratarvike,  Kauppakeskus Veska, Saapastie 2, Pirkkala 

HUOM! Nokian Musti ja Mirrissä Yrittäjäkatu 10 on ruokakeräys ajalla 
15.11.-15.12.2021

Pudotathan käydessäsi ruokalahjoituksen nälkäisille masuille!  Näissä 
liikkeissä on myös yhdistyksen keräyslipas.

Lämmin kiitos liikkeille ja ihanille asiakkaille, jotka auttavat! 

NYT ON AUTTAMINEN 
HELPPOA!
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AKTIIVIJÄSEN KERTOO

Elmerin vuosi
Kuuleppas Elmeri, lähdettäisiinkö 
maalle, kyseli mami. Ai mitä, sehän 
tietää taas kantokoppaan menoa, ei 
käy, ei ainakaan mulle. Säntäsin oven 
taakse piiloon. Prrr… mami kurkis-

ti aika nopeasti oven taakse, olipas 
huono piilo. En mene koppaan, en 
takuulla mene, yritin parkua, mutta 
mami pisti vaan sen kopan nenäni  
eteen, tuijotimme toisiamme, yri-
tin oikein mulkoilla vihaisesti, mutta 
sitten totesin, että taidan kuitenkin 
hävitä tämän jutun  ja niin pujahdin 
sisään ja mami pisti luukun kiinni, 
marmatin vielä hetken, mutta kun 
lähdettiin, niin pistin suuni suppuun.

Ai, tämähän onkin ihan tuttu paik-

ka, vessa on tuolla ja ruokakipot ovat 
täällä, kyllä mä muistan. Mamin sän-

gyn alla olen ennenkin nukkunut. 
Taisi ollakin ihan hyvä idea muuttaa 
tänne. Ollaan nyt tämä päivä hissuk-

seen, mutta mitäs jos nyt näin aluksi 
heittäisin yöllä pari lenkkiä: keittiöön 
– pirttiin – eteiseen – kamariin – mak-

kariin – keittiöön – vaihteeksi etei-
seen – pirttiin – keittiöön, kyllä tässä 
kunto pikkuhiljaa nousee. Tömiste-

len mahdollisimman kovaa. Mami voi 
kyllä kysellä, että mitä sä rymyät. 
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Meillä on jo mamin kanssa vakiintu-

nut päivärytmi, herätän mamin mau-

kaisemalla vienosti miauu, saan silit-

telyjä ja muikut ja sitten mami menee 
vielä nukkumaan - kirjan kanssa. Aina 
ei tarvitse maukaista, riittää, että tui-
jotan tarpeeksi intensiivisesti. Kerran 
yritin vähän kynsäistä seinää, mut-

ta siitä tuli kyllä heti satikutia. Sitten 
kun hän nousee aamukahville, hiip-

pailen myös keittiöön ja saan pikku 
välipalan ja ennen kaikkea silityksiä. 
Jos mami aikoo vain juoda kahviaan 
eikä silittää, järsin hiukan hänen var-
paitaan, se yleensä auttaa. Hui, että 
täällä maalla on kuuma, mami istui 
keskellä yötä kuistilla. Menin kysy-

mään, onko sänky vapaa. En kuiten-

kaan mennyt sänkyyn, vaan pujah-

din ruokakomeroon, se kun on edes 
hiukan viileämpi, kun mami pitää 
siellä semmoista aparaattia. Osaan 
nimittäin avata oven oikein näppä-

rästi, tassu vaan oven rakoon ja rei-
pas nykäisy. Valitettavasti en ole vielä 
löytänyt sieltä hiiriä, mutta ehkä joku 
kerta…

Mamin sisko tuli myös lomalle, vie-

rastin häntä ensin hiukan, mutta 
tykkäsin, kun hän leperteli mulle ja 
sanoi pikku kisuksi. Yhtenä aamuna 
oikein rohkaistuin ja menin hänenkin 
silitettäväkseen, tosin valppaana sän-

täämään karkuun. Juu, ei tapahtunut 
mitään pelättävää, joten jatkossa hän 
saa silittää enemmänkin.

Iltaisin mami ja sen sisko istuvat kuis-

tilla juttelemassa.  Minä istuin ensin 
eteisen puolella ja kurkin kynnyk-

seltä, mutta sitten uteliaisuus voitti 
ja pujahdin minäkin kuistille. Sieltä 
menee portaat yläkertaan ja niiden 
portaiden alla on kenkiä, menin en-

sin tutkimaan niitä, laskemaan, ku-

ten mami sanoi. Portaiden yläpäässä 
oleva ovi oli kiinni, mutta niitä portai-

ta oli kiva juosta. Tosin niissä oli yksi 
porras, joka piti aina pienen narauk-

sen kun astuin sille, harjoittelin mon-

ta kertaa, yritin mennä ensin keskel-
tä, sitten toista sivua ja sitten toista, 
mutta ei, aina sama narahdus, sit-

ten keksin, minäpä hyppään sen yli. 
Harppasin kevyesti kuin keijukainen, 
hurraa, ei narahdusta. Olen fiksu kis-

sa.  Kerran kun taas olin menossa rap-

pusiin, mami sanoi ’neljä’, käännyin 
oikein katsomaan, ai sä lasket, mon-

tako kertaa mä teen porrastreenin.  
No parhaana iltana juoksin ne raput 
kuulemma yksitoista kertaa edes-

takaisin, en minä tiedä, paljonko se 
oikein on, mutta hauskaa oli. Mami 
sanoo, että vaikka olenkin nykyisin 
vähän tukevanpuoleinen, olen kui-
tenkin jäntevä enkä mikään löllö. 

Sitten yhtenä iltana yläovi olikin jä-

tetty auki, tahallaan vai vahingos-

sa, en tiedä, mutta voi nyt tuli lisää 
juoksutilaa. Kipitin heti tutkimaan 
paikkoja. Täällä on semmoisia uusia 
nukkumapaikkoja, paljon siis mielen-

kiintoisia sängynalustoja,  taidankin 
muuttaa tänne melkein kokonaan, 
ihan kokonaan ei käy, kun mun vessa 
on alhaalla ja pitää käydä pissalla ja 
ruokaakaan ei saa yläkertaan. Innok-

kaasti tutkin koko yläkerran ja keksin 
uusia juoksureittejä. 

Mami ja sen sisko lähtivät johonkin, 
minut jätettiin alakertaan ja annet-

tiin ylimääräinen ruoka-annos, ei siis 
mikään tavallinen kaupassakäynti, 
ne aikoo olla yötä pois kotoa. Lupasin 
kyllä olla kiltti kissa ja menin murjot-

tamaan sängyn alle. 

Voi hittolainen, mun pitää kertoa yks 
nolo juttu. Tänne oli jostakin tullut 
hiiri, ahdistin sen nurkkaan ja kun yri-
tin vähän käpälöidä sitä, se puri mi-
nua varpaaseen, säntäsin karkuun ja 
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menin kantelemaan mamille, ei kai 
tuo peto sentään voi syödä minua 
kokonaan. Uteliaisuus kuitenkin voit-

ti ja hiivin katsomaan, mutta kun se 
vähän liikahti, katsoin aina parhaaksi 
paeta paikalta, sitten se lähti liikkeelle 
ja minä turvallisen välimatkan päässä 
perässä. Mami mokoma kehtasi nau-

raa. Ei kai minusta, entisestä Teiskon 
Tiikeristä vaan ole tullut kaupunki-
laiskissa, joka pelkää hiiriä. Jahtasim-

me sen pihalle, sinne taas minua ei 
päästetty. No tämä tuli mieleen, kun 
sillä välin kun mami ja sen sisko oli-
vat Tampereella, tänne tuli taas hiiri. 
Nyt pistin urheasti sen pois päiviltä 
ja sijoitin ruokakuppiini todisteeksi 
mamille, että en ole mikään pelkuri. 
Kyllä mami sitten helli minua, että voi 
että sua kullannuppua, sä olet teh-

nyt meille aamupalaa -  ja vei sen hii-
ren hännästä ulos. Minä sain tuoreita 
muikkuja. Hiiriä ei muuten ole sen 
jälkeen näkynyt.

Mamin sisko lähti takaisin kotiinsa ja 
mami lähti saattamaan sitä. Jäin tän-

ne kotiin talonvahdiksi, pahus. Taval-
lisesti osoitan mieltäni, jos mami on 
pidemmän aikaa kun vain kaupassa-

käynnin poissa ja murjotan sängyn 
alla. Nyt kuitenkin mönkin heti näky-

viin kun hän tuli siltä Hesan keikalta 
ja moikkasin miau. Tassutin arvok-

kaasti siliteltäväksi.

Meillä on muuten uusi tapa. Mami 
kumartuu, ojentaa kätensä ja kutsuu 
’tule Elmeri, tule syliin’, en kyllä tiedä, 
mikä syli on, ehkä se tarkoittaa silityk-

siä. Ei se kait vaan ole sitä, kun mami 
kerran nosti minut kokonaan ilmaan, 
en tykännyt, potkin ja kiemurtelin 
tarmokkaasti, mutta en kyllä käyt-

tänyt kynsiäni ja hän laski minut irti, 
haluan seisoa omilla tassuillani. Kyllä 
silti edelleenkin juoksen hänen luok-

seen, kun hän kutsuu syliin.

Nyt kun on tullut jo syksy, lempipaik-

kani on välillä semmoisen ison kaapin 
kylki, se kun on lämmin. Mami kyllä 
sanoi, että se on leivinuuni, oli mikä 
oli, pääasia on, että se on tosiaan läm-

min. Mami kyllä sanoi, että mä tarvit-

sisin rappuset, niin voisin kiivetä pan-

kolle. Mikähän se sitten on.
 

Illalla mami laittaa oven kiinni, kun 
olen tullut ylhäältä juoksemasta. Yh-
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tenä iltana en tullut, menin piiloon, 
kun hän tuli hakemaan. Hihittelin 
partaani, kun mami kutsui minua 
pahuksen kolliksi ja kertoi, että ala-

kerran ovi menee kiinni. Sitten ovi 
meni kiinni ja minä jäin yläkertaan. 
Aamulla tulinkin nöyrästi alas, kyllä 
mulla oli jo vähän pissahätä. Mami 
lämmitti käsiensä välissä mun tas-

suja, sanoi, että ne on ihan kylmät, ai 
kun se oli mukavaa. En kuitenkaan 
ole toistanut temppuani. 

Hui, mami toi kantokoppani alaker-
taan, nostin ison metakan. Huusin, 
että minä en ainakaan lähde kau-

punkiin. Kyllä minä vielä muistan, 
kuinka mourutaan.  Kiipesin kirja-

hyllyn päälle, mutta se oli pahus vie 
niin matala, että ei mamilla ollut mi-
tään vaikeuksia pistää koppaa nenä-

ni eteen. Nyyh, alistuin taas kerran 
ja pujahdin koppaan. Mami odottaa 
aina, että menen sinne ihan itse ja 
sulkee sitten sen oven. Nyt on sitten 
taas opiskeltu kaupunkikissana oloa. 
Leikin kerrostalokyttääjää ja seuraan 
kadun elämää.

Hihih, on kuulemma jotain koronaa 
liikkeellä, en tiedä, mitä se on, mut-

ta minusta se on yksinomaan mu-

kavaa, mami on aina kotona tai mel-
kein aina. Jos se lähtee johonkin, niin 
on pois korkeintaan vain pienen ajan. 
Otan sillä välin aina pikku päivätirsat. 
Illat köllöttelen mamin varpaiden 
päällä, kiemurtelen hiukan ja pullis-

tan masuani ”tuosta sopisi silitellä ja 
miksei vaikkapa hieroakin”. 

Parvekkeella istuskeluni on vähenty-

nyt, siellä alkaa olla melkoisen viileää 
ja minä poika tykkään lämpimäs-

tä. Mami kyllä sytyttää sinne iltaisin 
kynttilöitä, tykkään, että ne on nätte-

jä palaessaan. Ne on kuitenkin sem-

moisissa astioissa, etten pääse polt-

tamaan nenääni tai viiksiäni.

Yhtenä päivänä mami toi ensin 
semmoisen ison maljakon lattialle, 
nuuskin sitä epäluuloisesti, mitähän 
tuokin tuossa tekee. Seuraavana päi-
vänä siihen ilmestyi kuusi, kyllä minä 
kuusen tunnen, nuuskin sitä, yritin 
pikkuisen puraistakin. Sitten siihen il-
mestyi valoja ja palloja ja semmoista 
kiiltävää nauhaa, voi että. Kyllä minä 
pikkuisen yritin leikkiä niillä palloilla 
ja vetää siitä nauhasta, mutta olin hy-

vin varovainen. En kiivennyt puuhun, 
kun se oli kuitenkin niin pieni.  Mami 
sanoi, että tulee joulu ja me ollaan 
ihan kahdestaan. Sain pikkuisen jou-

lukinkkua ja vähän enemmän herk-

kuja. Paras joululahjani oli kuitenkin, 
että mami oli kotona.

Niin se talvi siinä kului ja päivät pite-

nivät. Viihdyin parvekkeella katsele-

massa kadun elämää. Sitten eräänä 
päivänä koppani ilmestyi eteisen lat-

tialle. Kävin nuuskimassa sitä, tuttu 
kapine. Syöksyin kuitenkin oitis sän-

gyn alle, kun mami avasi sen oven 
ja naukaisin hiljaa ”en halua”, sitten 
vähän kovempaa ”mä en halua!”. 
Enää en juossut oven taakse, se oli 
niin huono piilo. Pahus, vessalaatikko 
oli ihan yhtä huono, mami löysi mut 
heti ja pisti kopan vessan eteen. Mar-
matin, mutta pujahdin sisään ja niin 
lähdettiin.

Ai me tultiinkin taas tänne, olisinpa 
heti arvannut. Juoksin heti tutkimas-

sa kaikki vanhat leikkipaikat. Otin 
muutaman oikein pikaspurtinkin. 
JÄTTEKIVAA!!! 

Elmerin muistiinpanot 
puhtaaksikirjoitti Maila-mami



TURUILLA & TOREILLA

Tässä on lyhyt läpileikkaus toimin-

nasta vuoden 2021 alkupuoliskolla. 
Kesäaika hyödynnettiin raittiissa ja 
osin hyvin lämpöisessä ulkoilmassa 
pitämällä lipaskeräystä, myyntipöy-

tää tai kirppistä Tampereen toreilla 
ja puistoissa.  PR-kissamme Speedy 
pääsi heinäkuussa edustamaan Koi-
vistonkylän Musti ja Mirrissä.

yhteistyössä:
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KATTIA KANSSA

Nostetaan villikissa pöydälle 
syömään

Kulunut korona-aika on tuntunut 
monessa kodissa. Meidän huushollis-

sa se on näkynyt paitsi paljona kotona 
olona töiden kadottua myöskin kis-

saporukan jokseenkin omavaltaisena 
käytöksenä. Tarkoittaa siis sitä, että 
meidän kissat ovat ottaneet itselleen 
sellaisia oikeuksia, joita en kyllä mi-
tenkään muista niille antaneeni.

Koko juttu alkoi meidän vaatehuo-

neesta. Siirsimme käytännön syistä 
makuuhuoneemme yläkertaan ja 
sieltä vaatehuoneeseen johti haitario-

vi. Suljettu ovi on meidän kissoille kuin 
punainen vaate. ’Mitä siellä takana oi-

kein piilotellaan, varmasti jotain aivan 
mahtavan hienoa.’ Meille muuttanut 
Kassu on äärettömän utelias, joten pi-
tihän asiasta ottaa selvää. Ensin kissa-

herra avasi oven ihan oikeaoppisesti. 
Kun salpasin oven niin, ettei se enää 
käpälävoimin auennut, oppi katti ve-

nyttämään alakulmaa niin, että mah-

tui raosta kulkemaan. Estin senkin 
ja se oli sitten sen haitarioven loppu. 
Kassu kun ei kuvia – siis minua – ku-

martele, vaan repäisi oven keskeltä 
haitarilevyt irti toisistaan ja meni oven 
läpi. Pakkohan se oli sitten poistaa 
koko ovi ja sallia mustille herroille va-

paa pääsy. Se ei ollut hyvä idea. Sekä 
Heikki että Kassu nukkuvat nyt päi-
visin vaatehyllyillä minun vaatteitteni 
päällä. Mustat housut on luonnollises-

ti tarkoitettu mustan pitkäkarvaisen 
kissan pediksi! Kassu pitää enemmän 
verhohyllystä ja isokokoinen kissa kun 
on, on myös muutaman kerran pu-

dottanut koko hyllyn ottaessaan sii-
tä vauhtia ylähyllylle hyppäämiseen. 
Isoin kolina syntyi, kun Kassu pudotti 
hypätessään kattopaneelit. Ihan va-

hingossa tietenkin.

Heikki on hauskuuttanut itseään 
myös laatikoiden tutkimisella eli mi-
tään ei enää voi viedä vaatehuonee-

seen piiloon. Eräänä päivänä nimit-

täin alakertaan alkoi ilmestyä meidän 
lasten pehmoleluja. Olen niitä säästä-
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nyt lähinnä lapsenlapsia varten, mut-

ta sellaisenahan Heikki itsensä nä-

kee. Nalle Puh ja Late Lammas ovat 
mitä mainioimpia saaliseläimiä mah-

tavalle kissapedolle. Kun pehmolelut 
loppuivat laatikosta, Heikki laajensi 
sisustussuunnitteluun, ja rapuista al-
koi löytyä alas raahattuja valoverhoja. 
Se leikki kyllä torpattiin alkuunsa.

Makuuhuoneen siirto yläkertaan poi-
ki myös uuden tehtävän Lululle. Kissa 
otti asiakseen huolehtia, ettei kukaan 
putoa rapuissa yöllä vessareissuilla. 
Kun nousi sängystä, pärähti Lulun 
iloinen tervehdys jaloissa ja sitten 
mentiin raput alas Lulun ohjeistaes-

sa kirkkaalla äänellä, mille rapulle 
astua ja mihin suuntaan kääntyä ja 
että pudota ei saa. Koko kesän Lulu 
urheasti opasti joka yö sekä minua 
että miestäni kulkemaan turvalli-
sesti kerrosten välissä. Nyt syksyllä 
Lulu jäi eläkkeelle oppaan työstä, ei 
vanha kissaparka jaksa enää nousta 
montaa kertaa keskellä yötä vaan ku-

rahtaa vain tyytyväisenä sängyllä to-

detessaan kulkijan päässeen takaisin 
yläkertaan kompastumatta rapuissa.

Päiväopastukset ovat tosin edelleen 
käytössä. Kun avaan kellarikerroksen 
oven, pyyhältää Lulu ensimmäisenä 
rappuun iloisesti pulputtaen. Ja pul-
puttaa koko alakerrassa olo ajan. Siel-
tä tulee ohjeet pesukoneen ohjelman 
valintaan ja kuivausrummun täyttä-

miseen. Kun olen suihkussa, odottaa 
Lulu kiltisti pajan matolla. Jos kysyn, 
onko kissa vielä paikalla, kertoo iloi-
nen kurahdus asian olevan niin.

Tammikuussa jouduin sairaalaan 
pieneen operaatioon. Leikkauksen 
piti olla päiväkirurginen, mutta jou-

duinkin jäämään osastolle yöksi. Ko-

tona katastrofi. Mies antoi iltaruokaa 

kissoille ja suuri kysymys oli, missä 
mamma on! Se meni sairaalaan eikä 
ole tullut takaisin. Ei kelvannut tarjoi-
lut ja varsinkin Heikki otti asian ko-

vin raskaasti. Mikä sitten neuvoksi. 
No, nostetaan villikissa pöydälle syö-

mään. Sehän Heikille sopi mainiosti! 
Kun palasin kotiin seuraavana päi-
vänä, oli Heikin tabletti keittiötasolla 
kuppeineen päivineen ja siinä kissa 
syö edelleenkin. Tosin Heikkiä pitää 
kovasti kehua ja huomioida ennen 
kuin Hänen Korkeutensa syö siltä 
omalta lautaseltaan, onhan muilla 
varmasti parempaa. 

Kassu otti yöllisen poissaoloni ras-

kaasti. Mammaa oli ollut kova ikävä, 
sillä niin vain siitä sähisevästä villinä 
loukutetusta kissasta on tullut läheis-

riippuvainen kotijellona. En pääse 
sohvalle edes istumaan, kun katti jo 
pyörii ympärillä ja yrittää päästä syliin. 
Kotiin tultuani Kassu vietti siis loppu-

päivän visusti minun sylissäni, olisin-

han voinut vaikka kadota uudelleen.
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Olen myös tullut siihen tulokseen, 
että Tiketti myy pääsylippuja minun 
wc-käynneilleni, en nimittäin pääse 
sinne koskaan yksin. Kassu on paikal-
la yleensä ensimmäisenä eli ovella jo 
ennen minua. Lulu on aina mukana 
ja jos yrität sulkea oven Heikin nenän 
edestä, alkaa oven takana surkea va-

litus. Yritä sitten olla astumatta ke-

nenkään hännälle, kun niitä on koko 
lattian leveydeltä. Yksi vessakäynti 
on kyllä jäänyt mieleen yli muiden. 
Pojalla on lemmikkitarantula, joka 
on äärettömän tarkka pohjahakkeen 
kuivuudesta, se ei astu yhdelläkään 
jalallaan kosteaan hakkeeseen. No, 
poika oli levittänyt puuhakkeen sa-

nomalehtien päälle vessan lattialle 
kuivumaan, siellä kun on lattialämmi-
tys. Lulu katseli haketta muutamalla 

käyntikerralla varmasti 
miettien sen käyttötar-
koitusta. Jälleen menim-

me yhdessä vessaan ja 
Lulu meni kovin touhuk-

kaasti hakkeelle. Arvasin 
kissan aikeet ja kielsin 
asioilla käynnin hakkees-

sa sanoen sen olevan hä-

mähäkkiä varten. Lulu 
katsoi minua suoraan 
silmiin ja istui sitten to-

pakasti aivan jalkani vie-

reen. Siinä oltiin varpaat 
aivan samalla viivalla. 
Lulupa väänsi siihen vie-

reeni lattialle sitten pie-

nen tortun, nousi ja meni 
ovelle odottamaan edes 
vilkaisematta minuun. Ei 
siis katumuksen häivää-

kään! En tiennyt itkeäkö 
vai nauraa, joten valit-

sin jälkimmäisen Lulun 
mahdollisesta loukkaan-

tumisesta huolimatta. 

Viime kesä oli aivan 
mahdottoman kuuma 

eikä edes ilmalämpöpumpun viilen-

nys aina auttanut. Niinpä päästim-

me kissat vilvoittelemaan kellariker-
rokseen minun työpajaani. Jälleen 
virheliike. Ensin Heikki metsästi siel-
lä tekemäni unisiepparin ja toi sen 
näytille tuhannen päreiksi revittynä. 
Kassu puolestaan joutui pulaan ihan 
uteliaisuuttaan. Pajan kaapeissa on 
kaikenlaista kivaa: lankoja, nahkaa, 
kankaita ja villaa. Miten mukavaa siel-
lä olikaan tutkiskella. Pahaksi onnek-

si Kassu tutkimusretkellään työnsi 
päänsä paperikassin sangan läpi ja jäi 
kiinni. Seurasi hurja pakomatka kella-

rista ylöspäin. Masi yritti Kassua olo-

huoneessa sohvan kulmalla auttaa, 
mutta ei kassi irronnut. Sain Kassuun 
kiinni vasta yläkerran sohvan alta ja 
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 In memoriam Masi Salminen

onnistuin nyppäämään kassin pois 
kaulasta roikkumasta. Kassu pysytte-

li pitkään piilossa, mutta lopulta tuli 
syliin ja siinä lohduttautui loppuillan. 

Jälleen on myös suru ollut meidän 
vieraanamme. Kulunut kesä oli aivan 
liian kuuma kissa-pappa Masille. Masi 
menehtyi sydänkohtaukseen elo-

kuun ensimmäisenä päivänä. Lep-

poisa löllykkä, Lulun veli on poissa. 
Masin lähtö vaikutti Luluun erityises-

ti, olihan kaksikko ollut koko elämän-

sä yhdessä. Niilolle menetys oli jo 
kolmas. Pepe-setä ja Frank ovat läh-

teneet jo aiemmin sateenkaaren taa. 
En tiedä, mitä Niilon mielessä liikkui, 
kun se vihdoin uskaltautui muiden jo 

mentyä tulla sanomaan hyvästinsä 
Masille. Apea oli kissan olemus.

In memoriam Masi Salminen
30.4.2007 - 1.8.2021

Tällaista tällä erää meidän laumassa, 
kohti parempia aikoja.

Terveisin Satu ja kolmen mustan kopla
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KIITOKSET JA KUULUMISET

Muutama vuosi sitten äitini silloisen 
kissan elämänkaari tuli päätökseen-

sä. Ostettiin monenlaista ruokavaih-

toehtoa, että jotain olisi kissatyttö 
syönyt. Kyse vain ei ollutkaan nyt nir-
soudesta, vaan vakavasta sairastu-

misesta. Eläinlääkäriltä kotiin pala-

si vain tyhjä kuljetushäkki; kissa sai 
armahduksen kivuistaan. Lähtiessä 
eläinlääkärille lupasin, että kotiin vie-

lä palaa, tavalla tai toisella. Palasikin. 
Tuhkattuna tuttuun paikkaansa pi-
hapuun juurelle.

Talo oli tyhjä ja ikävä suuri. Syömätön-

tä ruokaa oli runsaasti, mutta ei enää 
sen syöjää. Siskontyttö huomautti, 
että yhdistyksillä on tyhjiä masuja, 
mutta ruoka ihmisten avun varassa. 
Siitä alkoi yhden populaatiokissan ta-

rina meidän osalta, vaikka silloin sitä 
ei vielä tiedetty. Ennalta sovittuun 
aikaan vietiin KKY:n ovelle ruokalä-

hetys. Ei kuitenkaan voitu vastustaa 
meille esitettyä kysymystä: Tahdotte-

ko nähdä kissoja?

Puhe oli ollut uuden kissan hankin-

nasta. Ajatuksena sisäsiisti aikuinen, 
leikattu ja sylissä viihtyvä kehrääjä. 
Yhdistyksen kissojen lähtökohdat 
tiedettiin, kiinnosti kuitenkin nähdä 
näitä pieniä kodittomia. Ja olihan nii-
tä.  Joku todella sosiaalinen, osa aivan 
pieniä pentuja ja sitten niitä syrjään 
vetäytyviä, joita eivät uudet ihmiset 
kiinnostaneet. Joille elämä oli opetta-

nut, että ihminen lähellä ei ole hyvä 

asia. Pois lähtiessä tuli puheeksi kissa, 
jota ei näkynyt, kunnes kurkkasimme 
ison telineen olokoloon. Siellä makaili 
kissapoika vailla mitään halua kom-

munikoida ulkopuolisen maailman 
kanssa. Koko olemus huokui epäluot-

tamusta.

Kissa jäi mieleen, ja siitä keskusteltiin. 
Aina vain enemmän mietitytti, olisi-
ko sille paikka tyhjässä kodissa. Ehkä 
olikin oikea aika antaa mahdollisuus 
sellaiselle, joka todella kotia kaipasi. 
Mietittiin, osataanko olla tuon kissan 
kotina. Myönteinen päätös asiaan yh-

distykseltä saatiin, ja paljon vaikutti se, 
että kissapoika antoi yhden hoitajan 
koskea poskeaan, meidän nähden.

Niinpä kissapoika saapui taloon. Talo 
ei ollut enää tyhjä, vaan aika toisen-

lainen kissa sitä nyt asusti. Todella 
isosta ulkopopulaatiosta loukutettu, 
siellä huonolla ruokinnalla ja hoidol-
la ollut, ties kauanko. Eläinlääkärin 
tutkimus suoritettu, joskus elämän 
varrella kastroitu (elatusmaksuvaa-

teita ei siis odotettavissa), ikäarvio 
4-5 vuotta. Nähnyt jotain aivan muu-

ta kuin turvallista ja kissalle viihtyisää 
elämää. Joten luottamusta tai irto-

pisteitä ei meille ihmisille jaossa sillä 
hetkellä ollut.

Oma rauhallinen tila eli äijäluola oli 
kissapojalle tehty valmiiksi yhdistyk-

sen neuvojen mukaisesti. Lähdet-

tiin siitä, että talossa on piileskelevä 

Kissapojan tarina
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stressikissa, jonka ehdoilla mennään. 
Niin alkoi yhteinen taival. Taival, jota 
edettiin pienenpienin kissantassun 
askelin eteenpäin. Välilä ne askeleet 
ovat vieneet eteenpäin, välillä palan-

neet taaksepäin uuteen etenemi-
seen vauhtia hakien.

Alun päivät kyyhötti etupäässä sän-

gyn alla.  Syömässä ja astialla kävi, 
kun kukaan ei ollut näkemässä. Huo-

nettaan tutkiessa vilahti heti sängyn 
alle, kun ihminen näyttäytyi. Mie-

timme, nähdäänkö kissasta koskaan 
muuta kuin sängyn alle vilahtavat 
takajalat. No, ainakin lämpimässä ja 
turvassa ne jalatkin olisivat. Muuta-

man päivän jälkeen muutti sängyn 
alta uuteen kissakoloonsa. Nyt oli sit-

ten nähty takajalkojen lisäksi pääkin. 
Lähemmäksi meno aiheutti kovaa 
sähinää ja etutassun ojennusta.  Ko-

meat kynnet pojalla! Kuitenkin pää, 
etutassu ja takajalat nähty, jälleen 
edistystä.  Iltaisin ja öisin alkoi nous-

ta nukkumaan sängyn päälle, niinpä 
vähitellen alkoi muistamaan, minkä 
näköinen kissa taloon oli saapunut.

Hiljakseen alkoi tutustumaan uuteen 
kotiin laajemminkin. Houkuttimena 
raksuista tehtyjä polkuja tutkimatto-

miin tiloihin. Ihmiset, lelut ja etenkin 
tv saivat kuitenkin jäätävän tuijotuk-

sen osakseen. Kaikki, mitä ikkunoi-
den edessä istuen pääsi ulkoa seu-

raamaan, alkoi kiinnostaa. Lähelle 
ei ollut asiaa, mutta näkyvillä uskalsi 
olla jo kaikkialla. Ainakin hetken. Sit-

ten tuntui elo käyvän liian jännittä-

väksi, siis piiloon!

Kuukausien kuluessa alettiin pääs-

tä jo siihen pisteeseen, että sängys-
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TUE 
TYÖTÄMME

sä vierellä sai istua, mutta ei koskea. 
Puhellakin hiljaisella äänellä, vaan 
ei liian usein. Totuttiin käteen lähel-
lä, mutta jokainen sähähdys, tassun 
huitaisu tai pako sängyn alle kertoi, 
että vielä ei ole valmis niin läheiseen 
kanssakäymiseen.

Puoli vuotta uudessa kodissa, ja koitti 
se päivä, että ilman sähinää ja huito-

via tassuja antoi koskea. Korvat pää-

tä myöden ja lähes hengittämättä, 
mutta paikallaan pysyen. Oli aivan 
uskomaton tunne, että sai luvan kos-

kea tuohon pieneen kissaan, joka sel-
keästi pelkäsi ihmisen käsiä ja jalkoja. 
Oli tullut aika alkaa luottamaan, että 
ne kädet ja jalat eivät tee mitään pa-

haa tässä kodissa. Eivät lyö, potki ei-
vätkä etenkään laita ovesta ulos lop-

puelämäksi yksin pärjäämään.

Kissapojasta mainittiin yhdistyksellä, 
että lelut huomioidaan ainoastaan 
jäätävällä tuijotuksella.  Se on ollut ta-

varamerkki kaikkeen tämän yhteisen 
taipaleen aikana. Jäätävä tuijotus. 
Vähitellen oppi rentoutumaan silitte-

lyn ja rapsuttelun alkaessa, joten sitä 
harjoiteltiin viikko viikolta. Kehräämi-
nenkin tuli kuvaan mukaan, toki sitä-

kin ehti miettiä, että noinkohan ään-

tä tulee koskaan kuulemaan. Muuta 
ääntä ei ole vieläkään pitänyt, joten 
kukaan ei tiedä, osaako naukua vai ei. 
Ehkä sekin vielä kuullaan, mikäli kis-

sapojalla meille asiaa ilmenee.

Sen tämä pieni kissa on opettanut, 
että kiire ei kuulu näiden kissojen 
yhteyteen. Kaikki etenee edelleen 
pienen pienin kissantassun askelin. 
Reilun vuoden aikana on edetty sä-

hisevästä, huitovasta, paniikissa pa-

kenijasta kissaan, joka antaa sängyl-
lään silittää ja rapsuttaa, jopa nauttii 
siitä. Uskaltaa varovasti päätä käteen 
puskien kerjätä sitä lisääkin. Päästää 
myös vieraan pitkälleen ja antaa ot-

taa kainaloon silitettäväksi. Syö hot-

kimatta luottaen, että lisää ruokaa 
saa, ennen kuin ehtii nälässä ole-

maan. Vastaa silmien sulkemiseen 
sulkemalla omat silmänsä ja liikkuu 
kaikissa asuintiloissa. Öisin kuuluu 
leikkivän leluillaan ja liikkuu sänky-

jen lähellä, kun luulee ihmisten nuk-

kuvan. Onko kissapojan matka kodin 
valtaamiseen vielä kesken vai jääkö 
kaikki tälle tasolle, mutta nyt on sel-
vää, että kodikseen on tämän kel-
puuttanut. Millaiseksi mieleisensä 
koti lopulta muodostuu, sen poika 
kyllä selvittää meille tulevaisuudessa.

Pieni kissapoika Urho kauniisti keh-

räten kiittää sinua, joka jaksoit lukea 
tämän tarinan loppuun asti ja teit hä-

nestä näkyvän, vaikka hyljeksitty po-

pulaatiokissa on ollutkin. Sitä ei kui-
tenkaan ole omasta tahdostaan ollut, 
vaan ihmisen siihen tilanteeseen hyl-
käämänä.
    

Teksti ja kuvat: Birgitta Lahtinen
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Lahjoittaminen ja 
testamentti

KKY:tä tuet rahallisesti jo maksa-

malla jäsenmaksusi. Voit myös aut-

taa lahjoittamalla sopivaksi katso-

masi summan lahjoitustilillemme  
FI93 5730 0820 3289 34. Kun meille 
tulee kerralla paljon kissoja tai jos joku 
kissoistamme on tarvinnut kalliin hoi-
totoimenpiteen, olemme nettivetoo-

muksella saaneet kokoon ison osan 
tarvittavista kuluista. Kiitos teille, lah-

joittajat!

Kissoja on myös mahdollista muistaa 
testamentissaan.  Testamentin teke-

minen ei ole hankalaa, mutta sen on 
täytettävä tietyt muotomääräykset. 
Parhaiten testamentin teko onnistuu 
asianajajan avustuksella varsinkin, jos 
määräämiäsi lahjoituskohteita on usei-
ta.  Nettisivuillamme on tarkemmat oh-

jeet testamentin teosta ja testament-

timalli, jota voi hyödyntää. Löydät ne 
osoitteesta https://kky-ry.fi/auta-mei-
ta-auttamaan/tee-testamentti/

Lahjoitus- ja testamenttiasioissa voit 
myös olla yhteydessä puheenjohtajaan 
p.044 747 5500.

TUE 
TYÖTÄMME

KKY-kauppa

Voit myös auttaa kissoja shoppaile-

malla. Uudistuneilta kotisivuiltam-

me löydät nettikaupan osoitteesta 
https://kky-ry.fi/kauppa/

Kaupasta löytyy lahjaksi sopivia 
tuotteita, mm. lahjoituksena saatu-

ja uniikkeja käsitöitä: villasukkia, kis-

sanpetejä ja koruja. 

Vuosia täyttävälle sopii lahjaksi eet-

tinen lahjakortti eli aineeton lahja. 
Se lämmittää sekä antajan että saa-

jan mieltä. Valittavana on esimer-
kiksi rokotus, orpopennun ruoka 
kahdeksi viikoksi tai yhden kissan 
leikkaus. Tilattuasi lahjan lähetäm-

me sinulle postitse käsintehdyn 
yksilöllisen kortin, johon voit halu-

tessasi lisätä omat terveisesi lahjan 
saajalle.



KUNNALLISET LÖYTÖELÄIN-
PAIKAT PIRKANMAALLA

Ilmoita aina kadonneis-

ta tai löytyneistä kissois-

ta kunnan löytöeläin-

paikkaan !

Ilmoita huonosti 
hoidetut kissat 

valvontaeläinlääkärille.

Kiireelliset eläinsuojelutapaukset virka-ajan ulkopuolella poliisille.

Kissankulma Ry
044 344 3334

- Hämeenkyrö 
- Nokia 

Kiikoisten löytöeläinpalvelu 
050 353 7884 

- Huittinen
- Sastamala
- Punkalaidun 
- Kokemäki  

Pieneläinhotelli Sinna
040 861 7482

- Akaa
- Valkeakoski
- Urjala 

Boondocks 
040 515 2750 

- Juupajoki
- Kangasala
- Ylöjärvi
- Lempäälä
- Mänttä-Vilppula 
- Orivesi

- Pirkkala 
- Pälkäne
- Ruovesi
- Tampere
- Jämsä
- VesilahtiEsko ja Minna Ylikujala  

040 544 4720, 040 526 5328 

- Parkano
- Kihniö
- Ikaalinen   

Riitta Mononen 
050 362 9762 

- Virrat 

Muista myös www.karkurit.fi



KUNNAN- JA 
VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIT 

PIRKANMAALLA

Akaa ja Urjala 
Mari Porma 040 133 6384 

Tampere
Otto Kivirauma 040 180 6191 

Kangasala ja Valkeakoski
Lauri Sund 050 557 5515

Kangasala
Ari Sainio, Sanna Aaltonen
(03) 5655 4040

Orivesi, Juupajoki ja Pälkäne
Teemu Kipinoinen  040 133 6266

Mänttä-Vilppula
Pia Sarja 050 514 3353

Sastamala
Kaarina Leiviskä 040 510 3352

Ikaalinen
Kristiina Oksanen (03)450 1582

Ikaalinen, Parkano, Kihniö
Minna Giwa 040 138 2564

Kihniö
Leila Niinipuu 044 754 1417  

Mänttä-Vilppula, Jämsä,  
Ruovesi, Virrat
virka avoinna, 040 170 6433

Orivesi 
Tuija  Setälä (03) 5654 4799

Parkano 
Krasimir Kirov 044 786 5363

Ruovesi
Paula Lähteinen  040 506 8933

Sastamala Mouhijärvi
Terhi Ihalainen  0500 232 714

Sastamala Vammala
Merja Mäkinen  050 550 1172

Tampere
Jyrki Haapasalmi, Kirsi Hammar
(03)5654 4780 

Urjala
Jouko Jakala, Johanna Bäckström 
(03)5654 4760    

Valkeakoski
Matti Piiroinen 040 178 9007 

Virrat
Outi Mattsson 044 715 1351

Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, 
Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi (PIRTEVA)

Taru Karonen 050 437 9582
Enni Suomio 040 133 5785

Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, 
Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi (PIRTEVA) 
(03) 5652 4100 

Valvontaeläinlääkärit

Kunnaneläinlääkärit

soittoaika ark 8-9

soittoaika ark 8-9

soittoaika ark 8-9

soittoaika ark 8-9

soittoaika ark 8-9

soittoaika ark 8-15

soittoaika ark 8-9.30

soittoaika ark 8-9

soittoaika ark 8-9

soittoaika ark 8-9

soittoaika ark 8-9

soittoaika ark 8-9

soittoaika ark 8-14

soittoaika ark 8-15



KIINTEÄT KERÄYSLIPPAAT 
PIRKANMAALLA

Pienikin lahjoitus pitää kissan tyytyväisenä ja ter-
veenä. Jokainen lahjoitus on tärkeä.

Tarkista luettelosta lähin keräyslippaasi

Tampereella
- KKY:n toimitila, Rahola 
- Eläinlääkäri Inka-Mari Anttila, Hyhky  
- Eläinystäväsi Lääkäri, Kaarila 
- Zoopet, Lielahti  
- Hervannan Eläinlääkärit   
- Eläinlääkäriasema Evidensia Nekala
- Eläinlääkäriasema Reviiri, 
Pispalanvaltatie 
- Musti ja Mirri: Koivistonkylä, 
  Lielahti, Linnainmaa, Kauppa-
   keskus Ratina, Kaleva 

- Wuf.fi, Nekala 
- Eläintarvikeliike Onnen 
Lemmikit, Janka 
- Minipanda, Linnainmaa Citymarket
- Vastavirta-klubi, Pispala 
- Music Bar Amadeus, Tammela
- Pirkanmaan Pesukarhut, 
Kohmankaari
- Hakametsän Eläinlääkärit 
- Pirkanmaan Lemmikkitalo, Pispala
- Ravintola Telakka, Tullintori
- Ruohonjuuri, Hämeenkatu
- The Body Shop, Koskikeskus, Ratina 
- Vet4Cat, Nekala
- Cafe Gopal, Keskusta
- Tukkasampo, Sammonkatu
- Maukaste, Näsilinankatu
-Willi Eläintarvikeliike Lielahti

Kangasalla
- Musti ja Mirri 

Akaassa 
- Toijalan eläinlääkäriasema Evidensia
- Canis Major
- Eläinlääkäriasema Ortopet

Sastamalassa
- Eläinklinikka Viksu
- Eläintarvikeliike Haukkis
- Musti ja Mirri, Itsenäisyydentie

Valkeakoskella
- Eläinlääkäri Matti Piiroinen
- Musti ja Mirri

Lempäälässä 
- The Body Shop, Ideapark
- Musti ja Mirri, Ideapark

Pirkkalassa  
- Oiva Eläinklinikka
- Hakasen leipomo-kahvila, Suupantori
- Peten Koiratarvike

Nokialla 
-Pirkan eläinlääkäri, Pirkkalaistori
-Musti ja Mirri, Yrittäjäkatu
-Kirppis Siison, Pirkkalaistori

KYSY KERÄYSLIPASTA YRITYKSEESI puheenjohtaja@kky-ry.fi

Lipaskeräyslupamme numero on RA/2019/1078 (Sisä-Suomen poliisilaitos).
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YHTEYSTIEDOT

Eläinsuojelu on meille vapaaehtoistyötä, joten 
emme aina ole tavoitettavissa. Jos et tavoita meitä 
puhelimella, jätä tekstiviesti tai lähetä sähköpostia.

KY auttaa ja neuvoo kissapo-
pulaatio-ongelmissa. 
Ota yhteyttä
hallitus@kky-ry.fi

Hallitus:
hallitus@kky-ry.fi

Marko Kaitala, puheenjohtaja, 
testamenttiasiat
puheenjohtaja@kky-ry.fi
p. 044 747 5500

Hanna Korhonen, sihteeri, 
jäsenrekisteri, osoitteenmuutok-
set, sirurekisteri 
sihteeri@kky-ry.fi
p. 040 861 9141

Laura Nurmi,
varapuheenjohtaja

Marika Piipari, Siru Hirvikoski,
Veera Rahnasto, Pinja Hakonen,
muut jäsenet

www.kky-ry.fi 
www.facebook.com/kissojenkatastrofiyhdistys 

Osoite Jurvalankatu 2 LT 2
  33 300 TAMPERE
Y-tunnus 1757379-6

Lahjoitukset
lahjoitukset@kky-ry.fi

Laskutus
laskutus@kky-ry.fi

Jäsenlehti Katti-Matti 
Virpi Koivula, päätoimittaja
markkinointi@kky-ry.fi

Loukkujen lainaus:
Marko Kaitala, 
p. 045 224 2635

Kissaneuvonta Terttu Kanervo
kanervo@gmail.com
p. 050 368 8019
Auttaa erilaisissa kissa-aiheisissa 
kysymyksissä ja ongelmissa.
 

Muut yhteystiedot



Nopeimmin autat laittamalla avustuksesi suoraan tilille 
FI93 5730 0820 3289 34 tai käyttämällä MobilePay-numeroa 67708.

Helppo tapa lahjoittaa on puhelinlahjoitus:
Voit lähettää tekstiviestin KKY5, KKY10 tai KKY20 numeroon 16155.

Voit soittaa numeroon 0600 04665 (lahjoitus 5€), numeroon 0600 04675 

(lahjoitus 10€) tai numeroon  0600 04685 (lahjoitus 20€)

Kiinteistä keräyslippaista löydät listan tästä lehdestä.
Keräyslupamme numero on RA/2019/1078 (29.11.2019), myöntäjä 

Sisä-Suomen poliisilaitos

PIENISTÄ PUROISTA MUODOSTUU SUURI JOKI!
KIITOS AVUSTASI!

TUE TYÖTÄMME 
VAIKEIDEN AIKOJEN YLI


