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Vaikka villikissa on petoeläin, on se myös esimerkiksi isompien kis-
sapetojen saalis. Tästä syystä kotikissakin saattaa toisinaan säikäh-
tää sellaisesta asiasta, joka ihmisestä voi vaikuttaa vaarattomalta.

Kissa kuuluu kissaeläinten heimoon. Samaan heimoon kuuluvat 
suuret leijonat ja tiikerit, täplikkäät leopardit sekä nopeat gepardit. 
Kaikki kissaeläimet ovat lihansyöjiä ja petoeläimiä. Lajeilla on muu-
tenkin paljon yhteisiä piirteitä. Esimerkiksi useimmat kissaeläimet 
ovat hyviä kiipeilemään. 
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Ainoa Suomessa luonnonvaraisena elävä kissaeläin on ilves. Sillä on paksu 
turkki ja karvaiset tassut, jotka helpottavat lumessa liikkumista.

Gepardia lukuun ottamatta kissaeläimet metsästävät hämärän ja 
pimeän aikaan. Niiden metsästystyyli on samankaltainen: ne vaani-
vat saalista ja hyökkäävät sen kimppuun. Useimmat kissaeläimet 
metsästävät yksin. Vain leijonat metsästävät laumassa. Ne pyy-
dystävätkin yleensä itseään huomattavasti isompia eläimiä ja 
saalista syö koko lauma. 

Kotikissa polveutuu Afrikassa villinä elävästä kissalajista, afrikan-
villikissasta. Afrikanvillikissoja elää luonnonvaraisena Afrikassa yhä. 
Oma kotikissamme muistuttaa villiä serkkuaan niin ulkonäöltään 
kuin käytökseltään. 

Kotikissamme luontainen elinympäristö
on lämmin ja lumeton.
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Ensimmäiset kissat kesyyntyivät n. 10 000 vuotta sitten Lähi-idässä. 
Samaan aikaan ihmiset alkoivat viljellä maata ja varastoida ruokaa. 
Hiirille ja muille jyrsijöille varastoissa oli runsaasti ravintoa. Ihmisille 
taas jyrsijöistä oli harmia, sillä ne söivät arvokasta ruokaa ja ruuan 
joukkoon jäi niiden ulosteita.

Ihmiselle ja kissalle oli siis toisistaan hyötyä: Villikissat muuttivat 
viljavarastojen lähistölle, koska ruokaa oli runsaasti. Ihminen taas 
hyötyi siitä, että kissa piti metsästämällä hiirikannan pienenä. Koska 
kissa on lihansyöjä, se ei piitannut viljasta. Se sai siis vapaasti pyy-
dystää hiiriä varastoissa.

On arveltu, että ensimmäiset kissat 
ovat tulleet Suomeen viikinkien mukana Venäjän 

kauppareittejä pitkin tai Ruotsista. Kissoja on ollut 
Suomessa ainakin 1000 vuotta sitten. Arkeologit 
ovat löytäneet Hämeenlinnan läheltä vanhasta 

haudasta kissan luita.



Kuulo
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Tiesitkö, että tavallisella kotikissalla on 
monia supersankarin ominaisuuksia?

Kuulo: 

Kissa metsästää kuulonsa avulla. Se osaa kääntää korviaan eri 
suuntiin ja näin se pystyy hyvin paikantamaan, mistä ääni tulee. 
Kissan korvat kääntyvät jopa niin paljon, että ne osoittavat melkein 
taaksepäin. Kissan saaliseläimet ovat pikkujyrsijöitä, hyönteisiä ja 
lintuja. Niiden äänet ovat hyvin korkeita. Osaa äänistä, jotka kissa 
kuulee, ihminen ei pysty kuulemaan ollenkaan.



Näkö

Näkö: 

Kissan saaliseläimet ovat aktiivisimmillaan hämärän ja pimeän 
aikaan. Siitä syystä kissalle on kehittynyt erittäin hyvä hämäränäkö. 
Kissan silmän takana on valoa heijastava kalvo, joka heijastaa valon 
takaisin näköhermoihin. Se auttaa kissaa näkemään myös melkein 
pimeässä. Ihminen näkee heijastuksen, kun kissan silmät 
välähtävät valon osuessa niihin pimeässä.

Kissan näkökenttä on myös laajempi kuin ihmisen. 
Kissa näkee takaviistosta tulevan ihmisen 
kääntämättä päätään. 

Kissan värinäkö ei ole kovin hyvä, se ei esimerkiksi 
pysty erottamaan punaista ja vihreää toisistaan. 

Tuntoaisti: 

Toinen pimeässä ja hämärässä liikkumisen ja metsästämisen 
apukeino ovat kissan komeat ja pitkät viikset. Viikset toimivat 
samalla tavalla kuin näkövammaiset ihmiset käyttävät valkoista 
keppiään. Kun viiksi osuu esteeseen, kissa osaa väistää. Viikset 
auttavat siis suunnistamaan jopa täysin säkkipimeässä.

Kissan silmä näyttää 
erilaiselta valoisassa 

ja hämärässä. Valoisassa 
pupilli on kapea 

viiru ja hämärässä 
iso ja pyöreä.

Tuntoaisti
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Hajuaisti

Maailman nopeimman 
pikajuoksijan Usain Boltin huippu-

nopeus on 44,7 km/h. 
Tavallinen kotikissa juoksee 

nopeimmillaan 50 km/h.

Kissa aistii herkästi myös tärinää. On huomattu, että kissat havait-
sevat esimerkiksi maanjäristykset ihmistä aikaisemmin. Kissa voi 
toimia maanjäristysalueella varoittajana. Jos lemmikki käyttäytyy 
levottomasti, on ihmisenkin kenties syytä varoa.

Hajuaisti: 

Kissan nenässä on noin 19 miljoonaa hajun aistimiseen erikoistu-
nutta hermopäätettä. Ihminen saa tyytyä vain 5 miljoonaan. Tässä 
kisassa tosin koira voittaa kissan. Pitkäkuonoisella koiralla hajupäät-
teitä voi olla jopa 47 miljoonaa.
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1.  Tykkään mieluiten viettää aikaa
A.  kavereideni kanssa
B.  urheilun parissa
C.  omissa oloissani

2.  Luonteeltani olen
A.  hauska ja räiskyvä
B.  sporttinen
C.  rauhallinen ja pohdiskeleva

3.  Leikeissä roolini on 
A.  johtaja
B.  tsemppari, tykkään kannustaa muita
C.  sivustaseuraaja

4.  Lempiruokaani on
A.  olen kaikkiruokainen
B.  kaikki terveellinen ruoka
C.  gourmet, herkkuateriat

5.  Jos sinun pitäisi kiivetä puuhun, niin…
A.  ehkä suostuisin siihen kavereiden yllyttämänä
B.  en malttaisi odottaa
C.  taitaisin jättää väliin

6.  Elämässä arvostan…
A.  hyviä kaverisuhteita ja hauskanpitoa
B.  kaikkea liikkumiseen liittyvää
C.  kunnon päiväunia

Valitse seuraavista vaihtoehdoista eniten sinua kuvaava 
vaihtoehto. Laske lopuksi mitä kirjainta sait eniten.

Eniten A-vastauksia
Olet varsinainen seurakissa. Viihdyt kaveriporukan 
keskipisteenä ja olet hauskaa seuraa.

Eniten B-vastauksia
Olet sporttimisu, joka nauttii liikunnasta ja 
vauhdikkaista leikeistä.

Eniten C-vastauksia 
Olet pohdiskeleva elämäntaiteilija, joka todella 
osaa arvostaa kaikkia elämän pieniä nautintoja.
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Kissan ottaminen on pitkä sitoumus. Kissa voi elää jopa 20 vuotta. 
Tiedätkö itse mitä teet parinkymmenen vuoden kuluttua? Jos koko 
perhe on päättänyt yhdessä kissan hankkimisesta, on aika etsiä 
sopiva kissa. Suomessa ei kissoja onneksi myydä eläinkaupoissa. 
Täytyy siis tietää, mistä kissan hankkii!

Aikuisesta kissasta saa aivan yhtä hyvän kaverin kuin pennustakin. 
Aikuisesta kissasta voi jo tietää, millainen luonne sillä on. 

Uutta kotia etsiviin kissoihin voi tutustua esimerkiksi eläinsuojelu-
yhdistysten nettisivuilla tai paikallisella löytöeläintalolla. Hoitajat 
tuntevat kissat ja osaavat kertoa niiden tavoista ja luonteesta. 
Yleensä eläinsuojeluyhdistyksen kissat ovat valmiiksi leikattuja ja 
eläinlääkäri on tutkinut ne.



Pennunottajan pitää olla tarkkana! Kissan oikea luovutusikä on noin 
kolme kuukautta. Siihen asti pennun täytyy saada elää emon ja 
sisarusten kanssa. Jos kissa on vieroitettu liian nuorena, sillä voi olla 
monenlaisia ongelmia. Leikkiessään emon ja muiden pentujen kans-
sa kissa oppii esimerkiksi leikin sääntöjä. Tärkein niistä on kynsien ja 
hampaiden käyttö. Kun pentu puraisee liian lujaa toista ja satuttaa, 
toinen sähähtää ja hauska leikki loppuu. Näin pentu oppii säätele-
mään leukojen voimaa ja kynsien käyttöä. 

Liian nuorena vieroitettu kissa ei ole myöskään ehtinyt oppia kissan 
kieltä kunnolla, eikä se oikein ymmärrä, mitä muut kissat sanovat. 
Siksi sillä on vaikeuksia tulla toimeen muiden kissojen kanssa.

Liian aikainen vieroittaminen tarkoittaa myös, että pentu ei saa imeä 
emoaan tarpeeksi. Siksi jotkut liian aikaisin vieroitetut kissat yrittä-
vät vielä aikuisinakin imeskellä omistajansa vaatteita tai korvia.
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Lue sivulta
www.kissatieto.fi

miten koditon Titta-kissa sai 
 oman kodin!
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1.  Kissan omistaminen on
A.  helppoa ja halpaa
B.  tylsää
C.  vaativaa, mutta antoisaa

2.  Kun kissa sairastuu,
A.  toivon, että sairaus menee itsestään ohi
B.  annan kissan pois
C.  otan yhteyttä eläinlääkäriin ja toimin 
 saamieni ohjeiden mukaan

3.  Kissan omistamisessa on tärkeintä, että
A.  voin näyttää sitä kavereilleni
B.  minun ei tarvitse ulkoiluttaa sitä
C.  voin hoitaa ja huolehtia siitä

4.  Haluan kissan, joka
A. leikkii kanssani, kun niin haluan
B.  ei halua leikkiä kanssani
C.  jonka kanssa voi leikkiä ja olla ihan rauhassa

5.  Siivoaminen on mielestäni
A. tylsintä ikinä
B.  aivan turhaa
C.  tärkeä osa lemmikin omistamista

Eniten A- tai B-vastauksia
Et ole vielä valmis kissan omistajaksi. Ehkä kannattaa miettiä 
helpompihoitoista lemmikkieläintä tai perehtyä vielä parem-
min, mitä kaikkea kissan omistaminen edellyttää.

Eniten C-vastauksia
Kissa voisi olla sinulle hyvä valinta lemmikkieläimeksi. Kannat-
taa kuitenkin perehtyä hyvin, mitä kaikkea kissan omistaminen 
edellyttää. 
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Ihan niin kuin sinäkin, kissa pitää mukavista asioista. Kissan mielestä 
mukavia asioita ovat yhteinen leikkihetki tai herkkupala. Kissa oppii 
esimerkiksi nopeasti nimensä, kun kutsut sitä ja palkitset sen välittö-
mästi herkulla tai leikillä. Kissa on fiksu ja toistaa usein niitä asioita, 
joista seuraa kivoja juttuja. 

Jos kissalla on ihmisen kannalta ikävä tapa, paras keino sen kitke-
miseksi on varmistaa, ettei siitä seuraa kissalle mitään hyvää. Jos 
käytöksestä ei seuraa palkintoa, se vähitellen unohtuu. Sama juttu 
on meillä ihmisillä. Jos vaikka pelaat tietokonepeliä ja ohjelma jumit-
tuu joka kerta, ei sinua kohta enää huvita pelata tätä peliä. Unohdat 
ehkä, että koko peliä koneella onkaan. Samalla tavalla ajattelee kissa, 
joka naukuu öisin. Jos kukaan ei mene kissalle juttelemaan 
tai antamaan sille ruokaa, sen ei enää kannata huutaa.



15

Jos kissa ja koira tutustuvat jo pentuina, ne voivat 
ystävystyä. Samassa kodissa on syytä pitää vain 
sellaisia eläimiä, jotka suhtautuvat toisiinsa rennosti 
ja luottavaisesti.

Kissan opettaminen rankaisemalla on huono ajatus. Eläimen väki-
valtainen kohtelu on paitsi laissa kiellettyä myös täysin hyödytöntä. 
Kissa ei ehkä edes yhdistä rangaistusta ei-toivottuun tekoon. Rajusti 
ja väkivaltaisesti kohdellusta kissasta tulee epävarma ja stressaan-
tunut, eikä se enää luota ihmisiin.
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Kuten muutkaan eläimet, kissatkaan eivät luonnostaan ymmärrä 
suomea. Vaikka kissa voikin oppia ymmärtämään joitakin ihmisen 
kielen sanoja, ei se ymmärrä useimpien sanojen tai pitkien lausei-
den merkitystä. Se ei johdu siitä, että kissa olisi tyhmä. Eläimillä ja 
ihmisillä on vain hyvin erilainen tapa viestiä. 

Ihmisten kielessä sanoilla ja äänillä on suuri rooli. Ihmisetkin toki 
viestivät toisilleen eleillä ja kehonasennoilla. Kaverisi ymmärtää 
sinua varmasti, jos hymyilet, puistelet päätäsi tai kohautat olkapäitä-
si, vaikka et sanoisi mitään. Eläinten viesteissä suuri rooli on eleillä ja 
ilmeillä, mutta ne viestivät myös äänillä tai hajuilla. 

Kun ensimmäisen kerran kuulit vaikkapa englantia tai ruotsia, et 
varmaankaan ymmärtänyt siitä paljoakaan. Yhtä vaikeaa on ensiksi 
ymmärtää, mitä eläimet tahtovat meille kertoa. Tarkkailemalla kissaa 
ihminen voi oppia ymmärtämään monia kissan lähettämiä viestejä. 

Kun kissaa silittää ja se 
rentoutuu, se saattaa alkaa 
kehrätä. Aina kehräävä kissa 
ei kuitenkaan ole tyytyväi-
nen. Myös sairas kissa voi 
kehrätä. Silloin se haluaa 
rauhoittaa itseään ja muita.
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Kissan ilmeistä ja eleistä näkee, miltä 
kissasta tuntuu. Katso tarkasti kissan 
silmien ja korvien pieniä liikkeitä. 
Myös kissan asento kertoo paljon.

Tavallinen, rauhallinen olo. 

Kun kissaa ei pelota, sen korvat 
osoittavat eteenpäin. Silmät 
ovat soikeat.

Silmien siristely on kissan hymy. 

Kun kissa katsoo sinua ja laittaa 
samalla silmät melkein kiinni, 
se tarkoittaa ”ollaan kavereita”.

Vähän pelottaa. 

Kun kissaa alkaa hirvittää, sen 
silmät avautuvat pyöreämmiksi.

Pelkään kovasti – älä tule 
lähemmäs tai hyökkään! 

Kissa painaa korvat litteiksi 
taakse, näyttää hampaita, sähi-
see tai murisee. Jos näet tämän 
ilmeen, siirry kauemmas.
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Tavallinen, rauhallinen olo. 

Kun kissa on rento, sen selkä on suorana 
ja häntä riippuu loivasti alaspäin.

Kun kissa haluaa tulla 
tervehtimään sinua, 

se kävelee rennosti kohti, häntä ojentuu 
ylös, ja se työntää päätä hiukan eteen-
päin.

Vähän pelottaa. 

Kun kissa on epävarma, pitäisiköhän nyt 
puolustautua vai paeta, se nostaa etutas-
sua valmiina huitaisemaan. Samaan ai-
kaan sen takajalat ovat puoliksi valmiina 
loikkaamaan pakoon.
 

Pelottaa. 

Säikähtänyt kissa köyristää selkänsä ja 
nostaa hännän kaarelle. Selän ja hännän 
karvat nousevat törröttämään pystyyn. 
Jos näet tämän asennon, älä mene 
lähemmäs kissaa.



Kissa ei tule toimeen ilman lihaa ruokavaliossaan. Laadukkaassa 
kissanruuassa on riittävästi eläinperäistä proteiinia ja kohtuullisesti 
rasvaa. Mitä enemmän ruuassa on kasviksia ja viljaa, sitä huonom-
min se sopii kissalle. 

Kissan olisi hyvä ainakin joskus saada valmisruuan lisäksi myös 
liha-ateria. Lihan voi syöttää raakana, mutta sitä täytyy ensin pitää 
pakastimessa vähintään yhden vuorokauden ajan, jotta mahdolliset 
loiseläimet kuolevat lihasta eivätkä pääse aiheuttamaan tauteja. 
Kissoille voi noin kerran viikossa antaa myös kalaa. Järvikala pitää 
matovaaran vuoksi kypsentää. 

Usein ajatellaan, että kissat juovat maitoa. Todellisuudessa useiden 
aikuisten kissojen maha ei maitoa kestä. Kissan juomakuppiin 
kuuluu siis vain raikas vesi! 

Kissa ei tule toimeen koiranruualla. Koiranruuan lihapitoisuus on 
kissalle liian pieni. Lisäksi koiranruuasta puuttuu lihassa oleva 
tärkeä aine tauriini. 
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Lue kissan 
ruokinnasta 
lisää sivulta 
www.kissatieto.fi
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Kissa tarvitsee hiekkalaatikon tarpeiden tekemistä varten. 

Kissan hiekkalaatikon suhteen tärkeää:

 • laatikko on riittävän iso

 • laatikko sijaitsee riittävän kaukana ruoka- ja vesikupista

 • laatikko siivotaan säännöllisesti.

Useimmille kissoille paras kuivike on paakkuuntuva savihiekka. Kun 
pissapaakut poistaa säännöllisesti, laatikko on helppo pitää siistinä.

 Etsi kissaan liittyviä sanoja.

 REVIIRIAITOMÄÄRÄTÄVÄMAISTAITURKKIAIVA
 TAHTOMESHIEKKALAATIKKOHAJISTUAMAHSK
 TASSUIHANAMAISTEÖOVIAUKKOIHÄNTÄKOA
 MESSIMAHLIHAAVAMATOTHEDNJDMSPOKFT
 KEHRÄTÄDJDPMSAPDHIIRIDKJDDSBNFAHJVT
 AJFKSPSNFVIIKSETFJFDLLSSMFOPKGJÄRWGTI
 DKEFKJFDCLKIIPEILYPUUCMDKDLKOLLIDMDS
 DKJEOÄFWKISSANHIEKKAFRITOMDWCMNAAS

PIILOSANAT
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Kissa on rokotettava tarttuvia tauteja vastaan. Sisäkissakin voi 
sairastua, jos ihminen tuo taudinaiheuttajia ulkoa mukanansa 
vaikka kenkiensä pohjissa. Ensimmäiset rokotukset kissalle 
annetaan jo pentuna. 

Kissan perusterveydenhoitoon kuuluu myös loishäätö vähintään 
kerran vuodessa, tarvittaessa useammin. Kissa voi saada mato-
tartunnan pentuna emoltaan, saaliseläimen mukana tai ihminen 
voi tuoda madonmunia kengissään sisälle. 

Riisiryynin kokoinen mikrosiru asetetaan ruiskulla kissan ihon alle.

Jos kissa katoaa, se voi eksyä. Löytöeläintaloon pääty-

neen lemmikin omistaja on helppo löytää, kun eläimellä 

on ihon alla mikrosiru. Mikrosirun numeron perusteella 

etsitään omistajan yhteystiedot rekisteristä.
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Kotikissan tassun rakenne on mielenkiintoinen. Kissa pystyy vetä-
mään kynnet tassun sisälle. Koska kynnet eivät ole tiellä, kissa pystyy 
liikkumaan lähes äänettömästi. Kissojen kynsiä ei tarvitse leikata 
niin kuin esimerkiksi koiran kynsiä. Kissan kynnestä irtoaa sään-
nöllisesti uloin kerros. Sen sisällä on uusi terävä kynsi.

Kissa merkitsee omaa aluettaan eli reviiriään raapimalla pystysuoria 
pintoja, kuten sohvia ja seiniä. Näin se jättää kaksikin viestiä: näky-
vät kynnenjäljet ja tassujen hajurauhasten viestin. Samalla kynnen 
kuollut pintakerros irtoaa ja uusi terävä kynsi tulee esiin. Sanotaan, 
että ”kissa teroittaa kynsiään”.

Raapimisen tarve on samanlainen kuin tarve leikkiä. Kissaa ei 
voi opettaa olemaan kynsimättä pintoja. Ihminen voi kuitenkin 
vaikuttaa siihen, mitä kissa kynsii. Jokainen kissa tarvitsee tukevan 
raapimispuun.

Erityisesti pitkäkarvaisen kissan turkki vaatii huolellista hoitoa. 
Hoitamattomana turkki menee kipeille takuille. Lyhytturkkisen 
kissan turkki kaipaa hoitoa myös.

Kissan kynnet ovat piilossa tassun sisällä.
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Tiedätkö mitä pitää tehdä, 
kun kissa kynsii väärää paikkaa? 

Katso www.kissatieto.fi

Kissaa harjatessa on tärkeää, että ihminen on rauhallinen ja lempeä. 
Kissaa voi palkita kesken harjaamisen pienillä herkkupaloilla.



Kissan sairastumista voi olla vaikea huomata. Koska kissa on luon-
nossa monen eläimen saalis, se yrittää peittää heikkouden merkkejä 
ympäristöltään. Sairaalla kissalla on monia samanlaisia oireita kuin 
ihmisellä: sillä voi olla kuumetta, se voi yskiä, aivastella, oksennella 
tai ripuloida – tai vain vaikuttaa jatkuvasti väsyneeltä. Todella huo-
nokuntoisella kissalla voi silmän sisänurkasta tulla esiin valkoinen 
kalvo. Sitä kutsutaan vilkkuluomeksi. 

Usein sairauden ensimmäinen oire on huono ruokahalu. Pitkään 
jatkunut syömättömyys on kissalle vaarallista. Mikäli kissa ei suostu 
syömään yli vuorokauteen, on syytä käydä eläinlääkärillä.

Kissa matkustaa turvallisesti 
omassa kuljetuskopassaan. 
Koppa tuntuu turvalliselta, kun 
sitä on kotona pidetty esillä 
luukku auki.

Virtsavaivat ovat kissoilla melko yleinen ja hyvin kivulias vaiva. 
Syystä tai toisesta kissan rakko ärtyy. Kun kissa kokee laatikolla 
pissatessaan kipua, se pelästyy ja yrittää etsiä paikan, jossa kipua ei 
tunnu. Virtsavaivojen yksi oire onkin se, että kissa rupeaa tekemään 
tarpeensa muualle kuin omaan laatikkoonsa. Se saattaa myös 
pissata usein ja vähän kerrallaan. Usein sairastuneen kissan valitse-
mat uudet pissapaikat ovat pehmeitä ja imukykyisiä, kuten sänky 
tai sohva. Virtsavaivat eivät mene ohi itsestään, vaan kissa tarvitsee 
eläinlääkärin apua.

Joskus kuulee väitettävän, että kissa ”kostaa” 
omistajalleen, kun se tekee tarpeensa muualle kuin 
omaan laatikkoonsa. Se ei ole totta. Kissa ei ymmär-
rä aiheuttavansa mielipahaa. Se ei osaa kostaa.26



Kissan hampaisiin ei yleensä tule reikiä niin kuin ihmisillä. Sen sijaan 
hammaskiveä kertyy toisille kissoille runsaasti. Hammaskivi näkyy 
hampaan pinnalla ruskeana kerroksena. Usein kissan suu myös 
haisee pahalle, kun hampaat ovat huonossa kunnossa.

Hammaskivi ärsyttää kissan ikeniä ja aiheuttaa tulehduksen. Sitkei-
den ja isokokoisten lihapalojen pureskeleminen puhdistaa kissan 
hampaita. Jotkut kissat myös tottuvat hampaiden harjaamiseen. 
Kissoille on olemassa omat harjat ja hammastahna.  Jos hammaski-
veä kuitenkin kertyy, se pitää käydä puhdistamassa eläinlääkärillä. 

Kissalla on lihansyöjän hampaat.

27



28

Monen kotikissan elämä on pitkäveteistä. Luonnossa kissa pyy-
dystää pari kolme jyrsijää päivässä. Metsästykseen liittyy saaliin 
etsiminen, vaaniminen, hyökkäys ja syöminen. Koska jokainen 
yritys ei johda toivottuun lopputulokseen, riittää kissalla puuhaa 
koko päiväksi. Kotona kissan täytyy vain kävellä ruokakupille ja 
täyttää vatsansa. 

Kissan omat tylsyydentorjuntakeinot eivät yleensä ole ihmisen 
mieleen. Usein ajatellaan, että kissa tekee pahaa, kun se keksii 
itselleen tekemistä. Tauoton naukuminen, tavaroiden pudottelu, 
seinien ja sohvien kynsiminen tai ihmisen jalkoihin hyökkäily 
kiristävät hermoja monissa kissaperheissä. Toisaalta toiset kissat 
masentuvat virikkeettömässä ympäristössä ja nukkuvat yhä 
enemmän. 

Kuvittele, että olet kotona oman perheen kanssa. Ovi on lukossa, 
etkä pääse kotoa pois. Koti on kuitenkin vähän kummallinen: siellä 
ei ole kirjoja, pelejä, televisiota, tietokonetta, puhelinta tai leluja. 
Muut perheenjäsenet eivät puhu sinulle. Kun menet niiden luokse 
juttelemaan, ne hätistävät sinut pois. Sinulla ei ole nälkä eikä jano, 
mutta on kovin tylsää. 

Yrität herättää perheenjäsenten huomion. Menet pudottamaan 
äidin avaimet pöydältä. Äiti ärähtää sinulle ja ajaa sinut pois. Äräh-
täminen kuulosti kurjalta, mutta ainakin joku huomasi sinut! Menet 
nappaamaan veljen kännykän. Nyt alkaa tapahtua. Veli aloittaa 
villin jahtausleikin, kun hän yrittää saada puhelimensa takaisin. Jee, 
kivaa! Tätä täytyy heti kokeilla uudestaan. Muuten on niin hirvittävän 
pitkästyttävää.
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Onneksi kissan arjen piristäminen on helppoa ja hauskaa. Metsäs-
täminen on kissojen lempipuuhaa. Vaikka kissalla olisi paljon omia 
leluja, ei yksin leikkiminen välttämättä sitä huvita. Ovathan lattialla 
lojuvat lelut tavallaan jo valmiiksi ”kuolleita”. Kissan kanssa pitäisi 
leikkiä joka päivä. Kissalle voi heittää leikkihiirtä tai sitoa leluun 
narun ja houkutella kissa pyydystämään sitä. 

Kaikenikäiset kissat nauttivat leikkimi-
sestä. Vaikka pennut ja nuoret kissat 
ovat leikkisämpiä kuin vanhukset, leikki 
piristää myös seniorikissan mieltä.



Muista erityisesti pennun kanssa leikkiessä, että ihmisen käsi ei 
ole lelu. Älä opeta kissallesi tätä tapaa. Kun kissa kasvaa, hyökkäily 
muuttuu kivuliaaksi. On vaikeaa opettaa kissaa lopettamaan käsillä 
leikkiminen.

Useimmat kissat innostuvat myös ruokahaasteista. Kaupoissa myy-
dään kissoille aktivointipalloja, joiden sisälle voi piilottaa herkkuja. 
Pallon kyljessä on aukko, ja namit tipahtelevat ulos, kun kissa pyörit-
telee lelua lattialla. 

Namipiiloja voi askarrella myös itse vaikka vessapaperihylsyistä. Älä käytä 
leluja askarrellessasi ohutta narua, teippiä tai lankaa. Jos kissa nielee niitä, 
ovat sen vatsa ja suoli vaarassa.

KIELI SOLMUSSA?
Yritä toistaa ”mustan kissan paksut 
posket” mahdollisimman nopeasti 
ja testaa meneekö sinulla helposti 

kieli solmuun.

Kun jaksat leikkiä kissan kanssa, 

tulee sinusta sen silmissä hauska ja 

mielenkiintoinen tyyppi. Muista 

kuitenkin, että kissaa ei koskaan 

saa ajaa takaa, härnätä tai pakottaa 

leikkimään ja temppuilemaan.
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VIHJEET
Monet luulevat, että kissalle pitää juottaa tätä 
Kissaa kutsutaan myös nimellä 
Mitä kissa syö
Kissalla melko pitkä tällainen…
Kissan oma alue
Kun kissa haluaa huomiota, se… 
Mistä maanosasta kissa on lähtöisin
Kissan kuonossa olevien karvojen nimi on… 
Poikakissa
Kissalla erittäin tarkka… 
Kissalla neljä näitä
Uskomuksen mukaan, kun näkee tämän värisen kissan 
ylittävän katua, tietää se epäonnea
Minne kissa tekee kotosalla tarpeensa
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Moni kissa oppii nauttimaan ulkoilusta valjaissa omistajansa kanssa. 
Kissan kanssa ulkoilu on erilaista kuin koiran kanssa lenkkeily. Kissa 
määrää suunnan ja tahdin! Totuttaminen valjaisiin ja taluttamiseen 
on hyvä aloittaa kotona rauhassa, mieluiten jo pentuna. Jos valjaisiin 
tottumaton kissa säikähtää ulkona, voi se kokea olevansa ansassa ja 
joutua paniikkiin. Silloin se ei tunnista tuttua ihmistä, vaan saattaa 
purra ja raapia.

Kaupungissa kissa ei voi ulkoilla yksin turvallisesti. Liikenteen 
vilinässä se voi vahingoittua vakavasti. Maallakin kannattaa miettiä 
pihapiirin turvallisuutta. Esimerkiksi aivan talojen lähistölle uskaltau-
tuvien ilvesten tiedetään napanneen kotikissoja saaliikseen.

Kaikki kissat eivät opi nauttimaan valjasulkoilusta. Pelkäävää kissaa 
ei tietenkään saa siihen pakottaa.
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Kissa nauttii ulkoilman haistelusta ja lintujen tarkkailusta parvekkeella tai pihalle ra-
kennetussa kissatarhassa. Parveke täytyy kuitenkin tehdä turvalliseksi kissalle. Tukeva 
verkko estää ikävän onnettomuuden. 

Jos kissa ei pääse turvallisesti ulkoilemaan, 
voi omistaja tuoda kissalle aarteita ulkoa 
tutkittavaksi. Esimerkiksi kävyistä ja pienistä 
kepeistä saa hauskoja leluja.
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Suomessa hylätään vuosittain tuhansia kissoja, vaikka lemmikkieläi-
men heitteillejättö on rikos. Kaikille kissoille ei löydy uutta, hyvää 
kotia, vaan niitä joudutaan lopettamaan. Uusien kissojen syntymistä 
on siksi syytä rajoittaa. Paras keino ratkaista ongelma on kissojen 
leikkauttaminen.

Kun kissa on leikkautettu, se ei voi saada pentuja. Naaraskissan leik-
kausta kutsutaan steriloinniksi ja kollikissan leikkausta kastroinniksi. 
Toimenpide on pieni, ja kissa toipuu siitä nopeasti. Leikkauksessa 
kollikissalta poistetaan kivekset ja naaraskissalta munasarjat.  

Kissa voi tulla sukukypsäksi jo puolen vuoden ikäisenä. Silloin se voi 
saada poikasia. Samalla kollikissan virtsa rupeaa haisemaan voimak-
kaasti, ja kissa muuttuu levottomaksi ja äänekkääksi.

Sukukypsiksi tultuaan kissat saattavat myös aloittaa reviirin merkkai-
lun. Reviirillä tarkoitetaan aluetta, jota kissa pitää omanaan. Kertoak-
seen omistusoikeudestaan alueeseen kissa suihkauttaa seisten pis-
samerkkejä pystysuorille pinnoille, kuten ovensuihin, huonekaluihin 
ja seiniin. Leikatut kissat eivät yleensä merkkaile. Jos kissa pissailee 
muualle kuin omaan hiekkalaatikkoonsa, se saattaa kärsiä kivuliaasta 
tulehduksesta ja tarvitsee eläinlääkärin apua.
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Vaikka kissanpennut ovat suloisia, kissan 
pennuttamista pitää harkita tarkkaan. 
Pentujen hyvä hoito maksaa paljon, eikä 
kaikille pennuille välttämättä löydy omaa 
vastuullista kotia. 

Kissan voi leikkauttaa 
jo pentuna. Aikaisesta 
leikkauksesta ei ole 
todettu olevan haittaa 
kissoille. Sen sijaan ne 
paranevat nopeammin 
kuin vanhempana 
leikatut. 

Kissa on syytä leikkauttaa, vaikka kotona olisi vain uros- tai naaras-
kissa. Leikkaamattomina molemmat pyrkivät lähtemään reissuil-
leen ja karkaavat helposti. Erityisesti kollikissat joutuvat helposti 
tappeluihin ja häiritsevät naapureita pissailemalla nurkkiin. On 
todennäköistä, että naaraskissa tulee takaisin tiineenä ja synnyttää 
ei-toivotut pennut. Lisäksi karkulaisilla on suuri riski joutua onnet-
tomuuksiin.



Kissa on hurmaava lemmikki, joka ansaitsee hyvää hoitoa, laadukasta 
ravintoa ja sopivia aktiviteetteja, kuten kaikki muutkin ihmisen vastuul-
leen ottamat eläimet. Eläinten viikon 2013 aiheena on kissa.

Tämä vihkonen on alakoululaisille suunniteltu tieto- ja tehtäväpaketti 
kissasta. Kouluopetuksen lisäksi aineisto sopii käytettäväksi esimerkiksi 
partiossa, luonto- ja eläinkerhoissa ja 4H-toiminnassa.

Vihkoseen liittyvä tehtäväpaketti ja tietoa isommillekin oppilaille ja 
aikuisille löytyy netistä osoitteesta www.kissatieto.fi

Eläinten viikko on vuosittain 4. - 10. lokakuuta vietettävä teemaviikko, 
jonka ensimmäinen päivä on Maailman Eläinten päivä ja eläinten suoje-
luspyhimyksen Fransiskus Assisilaisen muistopäivä. Eläinten viikkoa on 
vietetty Suomessa vuodesta 1959 alkaen. SEY on tuottanut jo 23 vuoden 
ajan Eläinten viikolle ilmaisen aineistopaketin, jota voi tilata opetustar-
koituksiin.

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry on tehnyt eläinsuojelu-
työtä vuodesta 1901 alkaen. SEY on eläinsuojelun asiantuntija ja 
Suomen suurin eläinsuojelujärjestö. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki 
eläinlajit ja sen toiminta kattaa koko maan.

Lue lisää: www.sey.fi


