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2006



Sissi

6v Sissi kaunotar pääsi jouluksi 
uuteen kotiin



Wallu

2v Wallu osoittautui todella araksi 
tapaukseksi, mutta uusi omistaja otti 
haasteen vastaan ja Wallusta kehkeytyi 
kärsivällisyyden ja hyvän hoidon myötä 
ihana ja kiltti sylikissa.



Samu

Parivuotias Samu poika lähti aikoinaan 
Kissanystäviltä uuteen kotiin, mutta 
omista joutui luopumaan Samusta 
allergian takia. Samulle löytyi uusi koti.



Siru

Suloinen, sydämenvaltaaja Siru sai 
uudeksi nimekseen Miisu ja uuden 
huolehtivan kodin 13.12.2006



Pikkukisut

Nämä pikkukisut saivat uudet kodit. 



Komea pitkäkarvainen

Tämä leikattu, komea pitkäkarvainen 
poika sai uuden kodin.



Kisu

Vajaan kolmen vuoden ikäinen Kisu tuli 
yhdistyksen hoiviin jo alkukesästä. 
Kissa leikkuutettiin, minkä jälkeen se 
karkasi hoitopaikastaan jäljettömiin. 
Syksyn tultua tapahtui kuitenkin ihme: 
Kisu ilmaantui erään omakotitalon 
pihaan, missä se otettiin loukulla kiinni. 
Kisu sai uudessa kodissaan nimekseen 
Cleopatra eli Cleo.



Tyttökissa

Tämä kaunis ja erikoisen värinen 
tyttökissa oli yhdistyksen hoivissa 
pitkään, mutta odottelusta huolimatta 
kukaan ei tunnistanut sitä omakseen. 
Tyttö sai uuden, hyvän kodin Vaalasta.



Kivimäestä löytynyt tyttökissa

Kivimäestä löytynyt kiltti tyttökissa sai 
uuden rakastavan kodin. 



Pohjolankadun kissa

Tämä pikkuveijari löytyi 22.9. 
Pohjolankadulta Kajaanista. Kun 
kukaan ei tunnistanut kissaa omakseen, 
se luovutettiin uuteen kotiin.



Muru

Pieni, arka Muru tyttönen otettiin 
loukulla kiinni Palokankaalta. Kissa oli 
niin arka, että varauduimme monen 
kuukauden kesyttelyyn, mutta jo kahden 
päivän kuluttua tämä pikkuinen oli kuin 
kotonaan ja kun sen rukki hyrähti 
käyntiin, oli sitä mahdoton saada 
sammumaan! Muru sai uuden, 
huolehtivan kodin 27.9.



Jami

Noi neljän kuukauden ikäinen Jami 
poika luovutettiin uuteen kotiin.



Ahti

Ahti synty 16.9.2004 Kissanystävien 
hoidossa olleelle Mette-emolle. Se oli 
yksi kuudesta pennusta ja viimeinen, 
joka lähti uuteen kotiin. Tämän kuvan 
myötä Ahti lähetti terveiset 
sisaruksilleen ja toivotti hauskaa 
syksyä!



Saara ja pennut

Koditon Saara asui parin vuoden 
ajan ulkosalla, menetti toisen 
silmänsä ja synnytti useita pentuja 
ennen kuin se saatiin kiinni, 
hoidettiin kuntoon ja leikkuutettiin. 
Kodin löytäminen tuntui aluksi 
toivottomalta, mutta Saarasta 
kehkeytyikin ihana kisu ja se pääsi 
unelmiensa kotiin. Myös Saaran 
pennut Samu ja Sumu saivat uudet, 
hyvät kodit.



Lili ja Lulu

Kissasisarukset Lilli ja Lulu löytyivät 
hylättyinä Kainuun Portin läheltä tien 
poskesta. Ne olivat 
markkinavieraiden ilona Seppälässä 
perjantaina 25.8. minkä jälkeen ne 
luovutettiin uudelle omistajalle.



Typy

Kolmivuotias Typy-kissa sai uuden 
kodin.



Auralan kissa

Auralasta löydetylle kiltille poikakissalle 
ei löytynyt omistajaa, joten se 
luovutetiin uuteen kotiin. 



Harmi ja Arki

Kuvan kissaveljekset Harmi ja Arki 
saivat uudet kodit.



Mosse

“ketunhäntäkissa” joka sai uudeksi 
nimekseen Mosse sai uuden kodin. 
Mukava kaveri, joka valloitti (ja tulee 
valloittamaan) monta sydäntä!



Harmi ja pennut

Harmi-tyttö tuli yhdistykselle 
huhtikuussa ja synnytti seuraavana 
päivänä kolme suloista vauvaa. 
Pennut saivat nimekseen Otto, Onni 
ja Donna. Pennut saivat uudet kodit 
heinäkuussa, mutta Harmi emo viipyi 
odotettua pidempään yhdistyksen 
hoivissa, johtuen sitkeästä 
matotartunnasta joka vaati viisi 
matokuuria. Steriloinnin jälkeen 
Harmi löysi elämäntehtävänsä 
vanhusten terapiakissana. 



Peppi ja Lotta

Pienet kodittomat kissatytöt Peppi ja 
Lotta pääsivät yhteiseen, hyvään 
kotiin lokakuussa Kajaanin 
Palokankaalle.



Mökö ja Väiski

2-vuotiaat kaverukset, Mökö ja Väiski 
luovutettiin uuteen, yhteiseen kotiin.



Hissu ja Hilu

Hurmaavat pienet kissaneidit Hissu ja 
Hilu luovutettiin uusiin koteihinsa. 



Elli, Eppu ja Essi

Elli emo asettui erään talon pihapiiriin 
Sotkamoon asumaan toukokuussa. Talon 
asukkaat ruokkivat Elliä ja yllättäen eräänä 
päivänä löysivät navetan ylisiltä Ellin 
pyöräyttämät kaksi kaunista kissalasta! 
Koska kukaan ei kaivannut Elliä, talonväki 
toimitti sen ja pennut Kajaaniin 
löytöeläintalolle, josta ne sittemmin siirtyivät 
meille. Valkoinen Eppu poika sai kodin 
Kuopiosta, Essi tyttö matkusti Lieksaan. Elli 
äiti leikkuutettiin ja se lähti uuteen kotiinsa 
Kuhmoon. 



Laku, Leo, Otto ja Nuppu

Kissalapset Laku, Leo, Otto ja Nuppu 
saivat uudet kodit.



2007



Mökö ja Nökö

Nämä Sotkamosta Kainuun kissanystäville 
tulleet kisumisut luovutettiin jouluksi uusiin 
koteihinsa. Mökö sai uuden kodin Ristijärveltä ja 
Nökö puolestaan Kajaanista.



Oliver

Tämä punainen, komea uroskissa löytyi 
Purolasta. Kukaan ei kysellyt kissan perään, 
joten se luovutettiin uuteen kotiin suoraan 
löytöeläintalolta. 

Tammikuun 2008 alussa kissan oikea omistaja 
kuitenkin löytyi. He kertoivat, että pojan nimi oli 
Oliver ja se oli iältään 2,5 vuotias. Kissa oli 
kadonnut joulukuun alussa ja he olivat hyvin 
helpottuneita, että kissa oli kunnossa ja päättivät 
sitten, että Oliver saisi jatkaa elämäänsä 
uudessa kodissaan. 



18 -viikkoinen

Tämä 18-viikon ikäinen pikkuinen poikakisu löysi 
uuden kodin Kuhmosta. Poika pääsi 
hätistelemään hiiriä kahden hevosen ja yhden 
aikuisen kissan maalaistaloon. 



Einari

Seitsemän kuukauden ikäinen Einari tyttö sai 
uuden kodin. 



Lily

Pikkuinen Lily tyttö pelastettiin tappotuomiolta 
Utajärveltä. Se sai myöhemmin seurakseen 
löytökissa Miskan ja pian nämä kaksi olivat 
hyviä kavereita keskenään, ettemme 
hennonneet enää erottaa niitä toisistaan. Niinpä 
Lily ja Miska muuttivat marraskuun alussa 
yhteiseen kotiin Joensuuhun. 



Bali

5-vuotias Bali tyttö sai uuden kodin.



Komea nelivuotias uroskissa

Tämä komea, noin neljä vuotias uroskissa sai 
uuden kodin Sotkamosta.



Veera

Suloinen Veera tyttö löytyi Lohtajalta Kajaanista 
ja tuli Kissanystäville löytöeläintalon kautta. 
Veera vietiin steriloitavaksi, mutta yllätys oli 
suuri, kun leikkaustilanteessa huomattiin, että 
Veera odottikin pentuja. Jos olisimme tienneet, 
että Veera oli raskaana, olisimme sen antaneet 
pitää pentunsa, mutta koska tämä huomattiin 
vasta leikkauspöydällä, pennut oli valitettavasti 
abortoitava. Veera toipui leikkauksesta hyvin ja 
jatkaa nyt elämää uudessa kodissa, missä se on 
jo valloittanut kaikkien sydämet. 



Kahdeksanviikkoiset pennut

Nämä kolme, noin 8 viikon ikäistä kissatyttöä 
tuotiin Juliuksen löytöeläintalolle 15.9.

Alkuun ne arastelivat ihmisiä, mutta pikkuhiljaa 
luottamus löytyi ja pikkuisista kuoriutui leikkisiä 
ja uteliaita viikareita, joiden kehräys sulatti 
sydämiä. Kaikki kolme pikkukisua saivat uudet 
kodit Kajaanista. Kaksi lyhytkarvaista pentua 
muuttivat samaan kotiin, pitkäkarvainen 
puolestaan perheen ainoaksi kissaksi. 



Vallu

Vallu-poika löytyi Lohtajalta ja vietettyään lain 
säätämät kaksi viikkoa löytöeläintalolla päätyi 
Kainuun kissanystäville. Vallu leikkuutettiin ja 
sitten alkoi uuden kodin etsiminen. 

Komea Vallu ei ehtinyt viettää yhdistyksellämme 
kuin pari yötä, kun eräs perhe Paltamosta tuli 
Vallua katsomaan ja ihastui ikihyväksi. Niinpä 
poika muutti saman tien uuteen kotiin. 



Mikki ja Aksu

Mikki ja Aksu muuttivat yhdessä 28.9. 
Kajaanilaisen perheen luo omakotitaloon. 
Perheessä on vanhempien lisäksi kolme 
kouluikäistä lasta, joten hoitajia ja petikavereita 
riittää. Koko perhe oli mukana kissan otossa, 
joten saatoimme luovuttaa pojat turvallisin mielin 
uuteen kotiin. 

Aksu ja Mikki löydettiin kesäkuun alussa ja 
monien vaiheiden jälkeen ne olivat nyt valmiit 
lähtemään uuteen kotiin. Toivotamme 
kissapojille onnellista ja pitkää elämää ja uudelle 
isäntäväelle paljon iloa kissoista!



Tiku

Suloinen ja ihmisrahat Tiku-tyttö löytyi Lohtajalta 
kuljeksimasta ja tuli Kainuun kissanystäville 
oltuaan melkein kolme viikkoa löytöeläintalolla. 
Seurallinen kehrääjä löysikin kodin melko 
nopeasti, mutta palautui meille takaisin, koska 
kävi ilmi, että se pelkäsi perheen koiria 
kuollakseen!

Nyt Tiku sulostuttaa uutta kotia, jossa se saa 
elellä ainoana lemmikkinä ja tuoda hyrinällään 
hyvää mieltä ympärilleen. 



Tom & Jerry

Kissapojat Tom ja Jerry olivat mukanamme 
Seppälän maalaismarkkinoilla 31.8.-1.9. 

Markkinoiden jälkeen pojat muuttivat uusiin 
koteihinsa, joissa molemmissa on entuudestaan 
kissakavereita. 



Tallikissa

Kuvan kissa löytyi erään talon autotallista. 
Talteenottajat epäilivät, että se olisi ehkä tullut 
heille salamatkustajana autossa Sotkamosta. 

Koska kukaan ei kisua tunnistanut omakseen, 
löytäjät tarjosivat sille väliaikaisen kodin. 
Myöhemmin kissa sai pysyvän kodin Kuhmosta.



Reetu

4-vuotias Reetu sai uuden kodin Kuhmosta.



Tiuku

Pikkuinen, noin viiden viikon ikäinen Tiuku löytyi 
katuojasta  1.7.2007. Se sai uuden luotettavan 
kodin eläinrakkaasta perheestä, jossa on useita 
kissoja ja koiria. 

Tiukulla oli löydettäessä paha 
korvapunkkiongelma, joka vaati pitkän 
lääkityksen. Lisäksi Tiukun toinen etutassu on 
murtunut joskus pienenä ja luutunut väärään 
asentoon. Eläinlääkärin mukaan vamma ei 
kuitenkaan tule haittaamaan pikkukisun 
normaalia elämää. 



Aatu

Raa’alta kissantapolta pelastunut punavalkoinen 
pikkuinen kissapoika Aatu sai uuden rakastavan 
kodin Uuno-kisun kaverina. Uuno on myös 
lähtenyt kissanystävien hoivista v. 2006 
alkupuolella.



Julius

Jormualta löytyi kome kollipoika Julius vietti 
Juliuksen löytöeläintalossa kaksi viikkoa. 
Kukaan ei tunnistanut kissaa omakseen, joten 
se leikkuutettiin ja se löysi uuden, hyvän kodin 
Paltamosta. Poika on kotiutunut oikein hyvin 
eikä pelkää koiriakaan!



Väinämöisenkadun kissa

Tämä tyttökissa löytyi Väinämöisenkadulta 
Kajaanista. Se oli lähtenyt seuraamaan 
ohikulkijoita, jotka ottivat kissan sisälle turvaan 
ja toimittivat sen Juliuksen löytöeläintalolle. 
Kukaan ei kysellyt kisua, joten löytäjät tarjosivat 
sille kodin. 



Piki ja Kati

Kissaneidot Piki ja Kati pääsivät uuteen, 
yhteiseen, rakastavaan kotiin sisäkissoiksi 
maalle. 



Pikkuketun kissa

Tämä suloinen 25.2. pikku Ketusta kiinniotettu 
tyttökissa odotteli Juliuksen löytöeläintarhalla 
omistajaansa, mutta kukaan ei tunnistanut sitä 
omakseen. Kissa sai uuden, hyvän kodin. 



Punainen pitkäkarvainen

Punainen, pitkäkarvainen, noin vuoden ikäinen 
poikakisu sai uuden kodin. 



Pörri

Pörri, uudelta nimeltään Leo, sai uuden kodin.



Emma

Emma-kissa leikkuutettiin ja luovutettiin uuteen 
kotiin. 



Aapo

Hurmaava Aapo herra muutti uuteen kotiin 
tammikuussa



Nippe ja Nappe

Kissakaverukset Nippe ja Nappe pääsivät 
uuteen, yhteiseen kotiin



2008



Neljä pentua

Neljä kotia etsivää kissanpentua löysivät uudet 
kodit. Kaikki pennut saivat kodin emokissan 
omistavan rouvan lähipiiristä ja kaksi pentua 
pääsivät samaan kotiin. 



Hani

Hani kisu löysi uuden kodin. 



Paltamon veljekset

Paltamon raidalliset kissaveljekset saivat hyvän, 
yhteisen kodin. 



Nea

Ihmisten seurassa viihtyvä Nea kissa sai 
Kajaanista mieleisensä kodin, jossa saa olla 
perheen ainoana kissana ja kuningattarena. 



4,5 kk pennut

Noin 4,5 kk ikäiset musta uros ja 
harmaa-valkea-ruskehtavakuvioinen naaras 
löysivät uudet kodit. 



Pippuri

Pieni Pippuri neito oleskeli erään asunnon 
parvekkeella Huuhkajanvaarassa noin kolme 
viikkoa, kunnes asunnon omistaja toimitti sen 
Juliuksen löytöeläintalolle. 

Kissalle löytyi omistaja, joka ei kuitenkaan 
koskaan tullut hakemaan lemmikkiään, joten se 
sai hyvän ja huolehtivan kodin Kajaanin läheltä 
toisen kissan kaverina. 



Mari ja Sini

24.9. yhdistykselle tuli Puolangalta kaksi n. 5 
viikon ikäistä pikkukissaa, jotka saivat imikseen 
Mari ja Sini. Molemmat tytöt luovutettiin uusiin 
koteihinsa lokakuussa.



Perttu

Nurmeksesta huonokuntoisena löytynyt Perttu 
sai huolehtivan kodin Ristijärveltä.



Essi

Pieni Essi hylättiin autosta erään talon pihaan 
Mieslahdessa. Vietettyään yön ulkona talon 
oman kissan ajamana se saatiin seuraavana 
päivänä kiinni ja tuotiin yhdistyksen hoiviin. 

Se olikin aluksi pelokas, muriseva ja sähisevä 
kissavauva, mutta hyvällä hoidolla ja 
kärsivällisyydellä siitä kehkeytyi hyvin viehättävä 
neiti, joka suorastaan keimaili sijaiskodin omalle 
vanhalle kollille. Essi sai uuden kodin Oulusta.



Minttu

Minttu tuli yhdistyksellemme, kun eräs äiti pyysi 
meitä ottamaan hänen tyttärensä kissan. Tytär 
oli kykenemätön huolehtimaan siitä. 

Minttu oli kaunis, leikkaamaton tyttö. Se 
steriloitiin ja se sai erittäin kissarakkaan kodin 
Kuopiosta perheen kahden kissan kaverina. 



Mikki 

Huhtikuun lopulla kuulimme, että n. vuoden 
ikäinen Mikki kissa aiottiin jättää heitteille. 
Onneksi ehdimme väliin ja Mikki otettiin 
hoitoomme. Se osoittaitui mukavaksi ja 
seuralliseksi kissaksi. 

Mikki kastroitiin ja melkein välittömästi se sai 
uuden hyvän kodin Ristijärveltä. 



Mosse

Mosse sai uuden kodin jo kertaalleen 
Kissanystävien kautta, mutta uusi omistaja joutui 
allergian vuoksi luopumaan Mossesta. Uusi koti 
löytyikin näin komealle kissalle nopeasti!



Nella, Nikita ja Hannes

Sotkamossa olleet kissanpennut saivat kodit. 

Nella (oikealla) muutti Jormualle ja siskonsa 
Nikita (keskellä) Kajaaniin. Poika Hannes sai 
uuden kodin Paltamosta. 

Nella ja Niki olivat mukanamme Seppälän 
maalaismarkkinoilla ja jaksoivat urheasti 
viihdyttää yleisöä aamupäivän ajan. Hälinä kävi 
kuitenkin niille ylivoimaisen pelottavaksi, joten 
jouduimme viemään tytöt kotiin aikaisemmin 
kuin olimme ajatelleet. 



Kössi

Kiltti, musta, n. 1,5 vuotias uroskissa Kössi löytyi 
Paltamosta, sai luotettavan uuden kodin 
Vuolijoelta Veera-kissan kaverina. 



Tikru

Heinäkuun lopulla pieni n. 6-7 viikon ikäinen 
Tikru yhdistykselle. Tikru oli erotettu liian aikaisin 
emostaan, eikä ottaja osannutkaan hoitaa niin 
pientä kissaa. 

Tikru otettiin vähän kasvamaan ja opettelemaan 
kissamaisia tapoja Mimmin ja Nupun luo. 
Varsinkin Mimmi hoiti sitä ja nukkui sen kanssa. 
Tikru oli myös hyvin ihmissarakas ja se viihtyi 
sylissä ja nukkui vieressä. Tikrulle löyti 
rakastava ja kissoja ymmärtävä koti Kajaanista.



Nuppu ja Mimmi

Kainuun eläinsuojeluyhdistys otti huostaan 
pikkuruiset kissatytöt, jotka saivat nimikseen 
Nuppu ja Mimmi. 

Aluksi ne olivat arkoja, kun eivät olleet tottuneet 
ihmisiin ja pakenivat kauhuissaan kaappien alle 
ja pöytien taakse. 

Yllättävän pian ne kuitenkin rohkaistuivat ja 
lopulta nukkuivat öitään ihmisen vierellä 
kehräten kuuluvasti. Arempi Nuppu kaipasi 
rohkeamman siskonsa seuraa, joten yhteinen 
koti tytöille löytyi Kajaanista.



Karvinen ja Pöpö

Komeat kollipojat Karvinen ja Pöpö tuotiin 
Juliuksen löytöeläintalolle Vuolijoelta. Ne 
leikkuutettiin ja Karvinen saikin uuden kodin heti 
leikkaamisen jälkeen. 

Pöpö osoittautuikin vaikeammaksi tapaukseksi: 
se ilmeisesti ikävöi veljeään niin kovasti, ettei 
millään tuntunut toipuvan. Pöpön 
eläinlääkärikäynnit tekivätkin melkoisen loven 
Kissanystävien lompakkoon. Elämä kuitenkin 
voitti ja uusi kotikin pojalle löytyi!



Roope

Huuhkajavaarasta löytynyt ihmisystävällinen 
Roope kissa sai uuden rakastavan kodin, jossa 
saa olla kaikkien huomion keskipisteenä. 



Saku

Huostaanotettu n. 8vk ikäinen poikakissa Saku 
sai uuden rakastavan kodin Vuolijoelta. 



Miina, Piiru ja Siiri

1.4.2008 Kissanystäville tuli tieto, että Kainuun 
prikaatin tykkivajasta oli löytynyt kolme pientä n. 
4vk ikäistä kissavauvaa. Otimme ne hoiviimme. 
Pennut vaativat paljon hoitoa sillä niitä piti 
ensimmäiset vuorokauden syöttää tuttipullosta 
ja pissattaa pyyhkimällä kostealla vanulapulla 
vatsaa ja peräpäätä. Pennut saivat nimiksi 
Miina, Piiru ja Siiri. Lapsukaiset saivat uudet 
hyvät kodit, Miina matkasi Sotkamoon, Siiri 
Kontiomäkeen ja Piiru Kuluntalahteen. 



Manne

Lehtikankaalta löydetty Manne kisu sai uuden 
kodin. 



Taiska ja Tuisku

Vuolijoelta löydetyt mustavalkoinen tyttökissa 
Taiska ja leikattu musta poika Tuisku saivat 
uudet kodit.

Taiska tyttö paljastui pian parantumattomasti 
sairaaksi ja jouduttiin näin ollen nukuttamaan. 
Kissanystävät lähettävät osanottonsa Taiskan 
perheelle. 



Lola ja Linda

Huostaanotetut kissatytöt Lola ja Linda saivat 
uudet kodit. Lola muutti Sotkamoon leikatun 
poikakissan kaveriksi, Linda aloitti uran 
hoitokodin tassuterapeuttina toukokuun 
alkupuolella heti steriloinnin jälkeen. 



Puppe

Suloinen, puna-valkoinen poikakissa Puppe 
siirtyi suoraan uuteen kotiin löytöeläintalolta. 



Toffe

Vuolijoelta löydetty punainen poika Toffe 
leikkuutettiin ja luovutettiin uuteen kotiin 24.2.



Nuppu ja pennut

Kaikki Nuppu emon viisi pentua saivat hyvät 
kodit. 

Nipsu matkusti Kuhmoon, Nyytti Sotkamoon, 
Tiuhti, Viuhti ja Niisku jäivät Kajaaniin. 

Elämänsä alkutaipaleella kovia kokenut 
herttainen Nuppu sai kodin Kajaanista 
rakastavan ja huolehtivan perheen ainoana 
kissana. 



Ronja

Ronja emo ja sen kolme pentua pelastettiin 
tappotuomiolta. Yksi pennuista muutti lähes 
samantien uuteen kotiin. 

Myöhemmin Laku poika sai kodin Puolangalta. 
Santtu Kajaanista. Ronja leikkuutettiin ja 
luovutettiin uuteen kotiin Sotkamoon maalle 
15.2.



Rolle

Rolle kissa leikattiin 1.2.2008 ja luovutettiin 
uuteen kotiinsa Kajaaniin Hetteenmäelle. 



Julle

Julle poika otettiin talteen Huuhkajanvaarassa ja 
vietiin Juliuksen löytöeläintalolle. Sieltä se 
aikanaan siirtyi Kainuun kissanystäville ja sai 
uuden, rakastavan kodin. 


