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2009



Monni

“Monni” eli Mölli pääsi jouluksi 
takaisin omaan kotiinsa Sotkamoon 
yli puolen vuoden seikkailun jälkeen. 
Omistajan tuttava huomasi sen kuvan 
Sotkamolehdessä olleessa 
kissajutussa, jossa kerrottiin 
Löytöeläintarha Juliuksestakin.



Arska

Leppoisa poikakissa “Arska” pääsi 
takaisin omaan kotiinsa. Arska, 
oikealta nimeltään Pilli oli kadonnut 
elokuussa -09 Purolasta ja päätynyt 
lopulta Kirkkoaholle, josta hänet 
toimitettiin 8.11. löytöeläintarhalle ja 
sittemmin Kissanystävien hoiviin. 
Pillin omistajat tunnistivat 
lemmikkinsä kuvan kissanystävien 
sivuilta ja hakivat pojan kotiin. 



Remu, Urho, Venla, Viiru, Täplä, Veeti ja Valtteri

Hyvinvointieläinlääkäri Aila Rauatmaa ja Kainuun 
Eläinsuojeluyhdistyksen eläinsuojeluvalvoja Janne 
Pahkala pyydystivät 18.10.2009 Paltamosta, 
villiintyneestä kissalaumasta 
eloonjäämiskelpoisimmat yksilöt eli nuorimmat, 
kesyimmät ja terveimmät pennut. Kiinni saatiin 
kaikkiaan 7 pientä kissalasta. Suurimmat viisi pentua 
olivat iältään arviolta 8-9 viikkoisia ja kaksi pienintä n. 
6-7 viikkoisia. Valkopunainen poika Remu, 
savunharmaamusta poika Urho, 
ruskea-oranssi-valkoinen tyttö Venla, 
harmaamustaraidallinen Viiru, 
valkea-puna-harmaatäplikäs Täplä, punavalkoinen 
Veeti sekä valkopunainen poika Valtteri ovat kaikki 
matkanneet uusiin koteihinsa.



Toivo

Harmaa, puolipitkäkarvainen tyttö, 
Toivo, oli löydettäessä laihassa 
kunnossa. Seurallinen Toivo pääsi 
rakastavaan kotiin Kajaaniin koiran ja 
kahden poikakissan kaveriksi. Tyttöä 
syötetään hyvin ja turkkia hoidetaan. 
Toivo seuraa emäntäänsä joka 
paikkaan ja viihtyy sylissä. Noin 
puolivuotias neiti painoi ‘lihotuksen’ 
jälkeen 2,3 kiloa. 



Nuppu

Ihmisrakas ja kaunis kissaneiti, 
Nuppu, sai uuden rakastavan kodin 
Kajaanista. 



Bella

Arka pieni Bella sai uuden kodin 
Sotkamosta aikuisen pariskunnan 
luota. Uskomme, että Bella saa 
rakkautta ja huolenpitoa ja myöskin 
ymmärrystä uudessa kodissaan. 



Piuku

Piuku, uudelta nimeltään Kisu-Misu 
pääsi tassuterapeutiksi rauhalliseen 
perheeseen Kajaaniin. 



Donna

Donna-tyttönen on saanut uuden 
kodin Kajaanista. 



Pörri

8 v. tyttökissa Pörri on saanut uuden 
rauhallisen kodin Kajaanista. 



Mosse ja Jesse 

Kissaveljekset Mosse ja Jesse tulivat 
yhdistykselle aliravittuina ja 
alipainoisina, vain noin 6-7 viikon 
ikäisinä. Molemmilla oli myös paha 
silmätulehdus. 

Pojat pääsivät hyvään, yhteiseen 
kotiin Sotkamoon. 



Totti

Suloinen Totti-poika on muuttanut 
uuteen kotiinsa Kajaaniin. 



Otto

Ihastuttava, ujohko Otto-poika pääsi 
uuteen kotiin Purolaan. 



Liinu ja Nelli

Kissalapset Liinu ja Nelli saivat 
Kajaanista uuden yhteisen hyvän 
kodin jossa he ovat valloittaneet 
täydellisesti jo molempien 
omistajiensa sydämet



Puuma ja Pantteri

Maine Coonin ja maatiaiskissan 
risteytys, suuri ja komea 2-vuotias 
uros Puuma otettiin yhdessä 
kaverinsa, mustan 6-vuotiaan 
Pantteri-tytön kanssa omistajansa 
kuoleman vuoksi Kissanystävien 
hoitoon. Puuma pääsi uuteen kotiin 
Kajaaniin Veera-kissan kaveriksi ja 
Pantteri sai kodin Kajaanista. 



Pekka (Rec)

Virkeä Pekka (nyk. Rec) pääsi 
huolehtivaan kotiin maalle 
Aatu-kissan kaveriksi hiirijahtiin.



Cicero eli Kiki

Lumivalkoinen Cicero eli Kiki tuli 
Kissanystävien hoiviin Sotkamosta 
omistajan elämäntilanteen 
ratkaisevasti muututtua. 
Kissanystävät leikkuuttivat 4-vuotiaan 
tyttösen, minkä jälkeen se muutti 
kesän kynnyksellä uuteen kotiinsa 
Kontiomäelle, missä sillä on 
telmimisseuranaan kaksi koiraa. 



Pekka

Komea, paksuposkinen Pekka-poika 
pääsi uuteen kotiin maalle. 



Laku

Tappotuomion välttänyt pieni 
terhakka poikakissa Laku on saanut 
uuden hyvän kodin Ristijärveltä. 



Kimber

Kimber etsi kotia omistajiensa 
Australiaan muuton ajaksi eli 
kokonaiseksi kolmeksi vuodeksi. 
Omistajat eivät halunneet rasittaa 
iäkästä Kimberiä pitkällä matkalla, 
joten se pääsi sukulaisten luo hoitoon 
muuton ajaksi. 



Iiris

Kajaanin keskustasta löytynyt Iiris sai 
kodin Kajaanista (Kalle-kissan 
kaveriksi).



Doris

Tyttökissa Doris, joka oli tuotu 
helmikuun lopulla Puolangalta 
löytöeläintarhalle on nyt saanut 
uuden hyvän kodin Suomussalmelta 
Pörri-kissan kaverina. 



Vili

Leikattu Vili-poika sai uuden kodin 
nelihenkisen perheen ainoana 
kissana, joten nyt “äijämäinen” Vili 
saa kaiken huomion itselleen ja saa 
olla herrana talossa! 



Viki ja Pampula

Viki, uudelta nimeltään Emma, pääsi 
Ramses-kissan kaveriksi Kajaaniin ja 
on leikkuutettu. 

Pampula muutti Mieslahteen Miki 
Rummukainen-kissan ja Heikki-koiran 
seuraksi. 



Patrik

Patrik eli “Patu” sai uuden kodin 
Kuhmosta.



Miuku ja Vilma

Miuku-tyttö, 3v., pääsi asiantuntevaan 
ja rakastavaan kotiin Jormuaan 
poikakissojen kaveriksi. 

Kaunis ja ujo Vilma-neito, 2v., 
puolestaan sai huolehtivan, 
rakastavan kodin Jyväskylästä. 



Aatu

Aatu-kissa pääsi hyvään kotiin maalle 
ja hiirijahtiin.



Viiru

Viiru-rouva ja sen 4 pentua ovat 
saaneet hyvät kodit. Kaksi pennuista 
jäi sijaiskoti-kasvattajiensa iloksi. 



Killi

Killi-kissan 5 pentua ovat saaneet 
kaikki kodit. Killi itse sai hyvän kodin 
löytäjiensä luota Kajaanista. 



Lucifer ja Rec

2-vuotias hyväkäytöksinen kisuherra 
Lucifer ja poikansa Rec, 9 kk, ovat 
saaneet uudet kodit. 



Karvinen ja Miina

Heitteille jätetyt kissat Karvinen ja 
Miina ovat löytäneet huolehtivat kodit. 
Karvinen sai kodin Muhokselta, 
perheestä jossa on myös koira. 

Miina, uudelta nimeltään Justiina, 
matkusti Ouluun Hiski-kissan 
kaveriksi ja viihtyy sisäkissana 
erinomaisen hyvin. 



2010



Muska 

Leikkisä Muska-tyttö sai uuden kodin 
Kajaanista Neko-kissan kaverina.



Kasperi

Lähes 2 kuukautta yhdistyksen 
hoivissa ollut Kasperi-kissa kehrää 
viimeinkin uudessa kodissaan 
Kontinjoella.



Muikkunen

Utelias, ihana Muikkunen pääsi 
Kajaaniin tallille kissakavereiden 
joukkoon hiiriä pyytämään. 



Hissu

Sotkamon Katinkullasta löytynyt 
veikeä Hissu-neiti päätti sijaiskodissa 
alkumurinan ja sähinän sijaan tullakin 
toimeen talon kollipoikien kanssa, 
joten sille löytyi uusi koti Kajaanista 2 
neitikissan seurana. 



Hönö

Hönö-neiti ja sen 7 iloista 
kissavauvaa tulivat yhdistyksen 
väliaikaiseen hoitoon ja kasvatukseen 
omistajan työkiireiden vuoksi. Hönö 
lähti jatkamaan eloaan omistajalleen 
yhdessä Miro-pennun kanssa 
pentujen täytettyä 12 viikkoa. Myös 
Mikko, Maija, Matleena, Matti, Minni 
ja Miiri saivat rakastavat kodit 
Kajaanista ja lähialueilta.



Maisa

Pieni seurallinen kissaneiti Maisa on 
päässyt tarhalta suoraan uuteen 
kotiin 3 kissan kaveriksi Kainuun 
Kissanystävien avustuksella. 



Viivi

Viivi (ent. Piuku) tuli Kissanystäville 
-09 elokuussa pitovaikeuksien vuoksi. 
Uusi koti löytyi mutta elämä siellä ei 
sujunutkaan riittävän hyvin joten se 
palautui takaisin Kissanystäville. 
Persoonallisen luonteensa vuoksi 
Viivi on valloittanut sijaiskodin 
ihmisten sydämet sekä sopeutunut 
jakamaan riittävän hyvin reviirin 
kahden muun kissan kanssa joten 
hän jää sijaiskodin omaksi kissaksi.



Osku

Kuluntalahdesta löytynyt kiltti 
Osku-poika sai kodin Sotkamosta.



Paavali

2-vuotias leikattu ja rokotettu, 
pentuna Kainuun Kissanystäviltä 
otettu komea poikakissa Paavali 
palautui yhdistykselle Siilinjärveltä, 
kun se ei oppinut hyväksymään 
perheeseen syntynyttä vauvaa. Uusi 
koti Paavalille löytyi Kajaanista. 



Pöpö

Kuvan pikkuruinen kissanpentu löytyi 
Vuolijoelta keskeltä metsää ja tuli 
Kissanystävien hoitoon syyskuun 
lopulla. Kissa oli langanlaiha ja 
takkuinen, pieni vatsa oli sekaisin ja 
korvat täynnä punkkeja. Tarmokkaan 
hoidon, lääkityksen ja kunnon 
ruokinnan avulla pentu kuntoutui 
täysin ja pääsi loppuelämän kotiin 
Kajaaniin kolmen muun kissan 
laumaan. Uusi omistaja antoi kissalle 
nimen Pöpö.



Vinski

Noin 12-viikkoinen vilkas ja rohkea 
kissanpoika Vinski löytyi Lohtajalta ja 
vietiin Juliukseen kahdeksi viikoksi 
odottamaan omistajaansa jota ei 
kuitenkaan koskaan löytynyt. Vinski 
sai uuden kodin Kissanystävien 
kautta. 



Viivi

Viiden kuukauden ikäinen Viivi löysi 
uuden kodin Kissanystävien kautta.



Lilli

Kaunis, kolmivärinen 
(puna-musta-valkea) Lilli tuli 
Kissanystäville Juliuksen 
löytöeläintalon kautta odotettuaan 
siellä omistajaansa reilusti yli kaksi 
viikkoa. Uusi koti löytyi Kajaanista 
Lehtikankaalta. 



Mimosa ja Casandra

Mustavalkoinen 8-vuotias Mimosa ja 
harmaaraidallinen Casandra löysivät 
uuden, hyvän kodin Kainuun 
Kissanystävien kautta. 



Hauholan kissa

Ruskearaitainen, isokokoinen leikattu 
poikakissa löytyi harhailemasta 
Hauholan koulun pihalta ja tuotiin 
Juliukseen 13.8. Oikeaa omistajaa ei 
löytynyt, joten etsimme tälle 
hurmurille uuden kodin. 



Paavo

Elämäntilanteensa ja siitä johtuvan 
ajanpuutteen vuoksi Paavo-kissan 
omistaja joutui etsimään kissalleen 
uuden kodin. 

Paavo sai uuden kodin 
nettisivujemme kautta. 



Pessi

Pessi löytyi Purolasta, missä se oli 
pyörinyt joitakin päiviä, pyrkinyt sisälle 
taloihin ja vaatinut ruokaa. Kainuun 
Kissanystävät toimitti kissan Juliukseen 
31.7. ja kun kukaan ei kaivannut sitä 15 
vrk:n kuluessa, siirsimme sen 
sijaiskotiin. Pessin vasen korva oli 
lievästi tulehtunut joten 
hyvinvointieläinlääkäri Aila Rauatmaan 
tarkastuksen jälkeen aloitimme 
lääkityksen jo tarhalla. Pessi ei ehtinyt 
viipyä kuin muutaman päivän 
sijaiskodissa, kun uusi koti jo löytyi. 



Roope

8. elokuuta tuotiin Juliukseen erittäin 
isokokoinen leikattu poikakissa. 
Tämä lempeä jättiläinen hurmasi 
käytöstavoillaan luonteeltaan 
jokaisen, joka siihen tutustui joten ei 
ollut mikään ihme, että se sai uuden 
kodin suoraan tarhalta. Uusi omistaja 
antoi kissalle nimen Roope. 



Aatu, Eetu, Assi ja Essi

Nämä neljä pikkukissaa tulivat 
yhdistyksen hoitoon noin neljän viikon 
ikäisinä, kun niiden emo oli lähtenyt 
omille teilleen. Yhdistyksen hoivissa 
kissat kasvoivat ja vahvistuivat ja 
saivat nimet Aatu, Eetu, Assi ja Essi. 
Pennut rokotettiin ja ne tulevat 
olemaan mukanamme Seppälän 
maalaismarkkinoilla 27.-28.8. Uudet 
kodit pienokaisille on jo tiedossa.



Harmi

Kuvan nuori, harmaaraidallinen tyttökissa 
löytyi harhailemasta Palokankaalta. Se yritti 
pyrkiä sisälle Mantan grillille etsimään 
syötävää ja vaikutti eksyneeltä, joten se 
toimitettiin Juliukseen, missä se vietti 15 vrk 
omistajaansa odotellen. Kukaan ei sitä 
kuitenkaan kaivannut, joten se lähti 
sijaiskotiin odottamaan uutta, huolehtivaa ja 
pysyvää kotia. Parin päivän kuluttua kissa 
olikin jo valloittanut sijaiskodin sydämet ja 
sopeutunut kahden koiran ja toisen kissan 
laumaan täydellisesti, joten sijaiskoti 
muuttuikin pysyväksi kodiksi. Kissa sai 
nimekseen Harmi. 



Lola ja pennut

Lola-emon kaikki neljä pentua ovat 
lähteneet jatkamaan kasvua uusiin 
koteihin. 



Juuso

Juuso-poika on muuttanut uuteen 
kotiinsa lapsiperheeseen Kajaanin 
Heinisuolle.



Paavali, Elvis, Vallu ja Roope

Neljä alle kahden vuoden ikäistä 
poikakissaa tuli yhdistykselle 
hyvinvointieläinlääkäri Aila Rauatmaan 
kautta. Ne olivat eläneet 
piharakennuksessa useita kuukausia, 
mistä johtuen ne olivat alkaneet 
vierastaa ihmisiä. Ne eivät olleet vihaisia 
vaan ainoastaan pelokkaita ja siksi 
päätimme antaa niille tilaisuuden uuteen 
elämään. Pojat leikkuutettiin ja 
madotettiin. Tarina päättyi onnellisesti; 
Paavali, Elvis, Vallu ja Roope saivat 
kaikki uudet kodit. 



Lotta

Lotta-tyttö on muuttanut uuteen kotiin 
Kajaaniin. 



Baby

3-vuotias Baby sai uuden, hyvän 
kodin Kuhmosta. 



Milli (Blanca)
Juliukseen tuotiin maaliskuun lopulla 
Paltaniemeltä pieni, musta tyttökissa joka sai 
sittemmin nimen Milli. Kissa oli ilmestynyt erään 
talon pihaan syksyllä 2009, se oli ollut niin 
heikossa kunnossa että oli kaatuillut 
kävellessään ja syönyt henkensä pitimiksi 
talipalloja ja auringonkukansiemeniä 
lintulaudalta. Talonväki alkoi ruokkia kissaa, 
mutta joutui lopulta toimittamaan sen Juliukseen 
kun se oli alkanut ottaa yhteen heidän omien 
kissojen kanssa. 

Ihme kuitenkin tapahtui, kun eräs perhe 
Lohtajalta näki Millin kuvan nettisivuillamme ja 
tunnisti sen omaksi, syksyllä kadonneeksi 
kissakseen. Niinpä Blanca-tyttö sitten pääsi 
takaisin omaan kotiinsa monen kuukauden 
seikkailun jälkeen!



Roosa ja Fanni

Roosa ja Fanni pääsivät uusiin 
koteihin Kajaaniin. 



Veeti (Rasmus)

Tämä komea poikakissa löytyi 
Sotkamon Katinkullasta. Kissa oli 
pyörinyt alueella jo viime syksystä 
asti. “Veetille” etsittiin uutta kotia, 
mutta eräänä päivänä kuin ihmeen 
kaupalla eräs perhe Sotkamosta otti 
yhteyttä ja kertoi, että kissa oli heidän 
viime syksynä kadonnut 
Rasmuksensa. Rasmus siis pääsi 
kotiinsa yli puolen vuoden seikkailun 
jälkeen! 



Mosse

Tämä komea, pitkäkarvainen 
poikakissa löytyi Nakertajasta ja vietti 
kaksi viikkoa löytöeläintalolla. Koko 
Juliuksen henkilökunta ihastui tähän 
valloittavaan ja välittömään 
kissapersoonaan ja ihmettelivät 
kilpaa, miksei kukaan kaivannut 
kissaa kotiin. Niinpä kahden viikon 
jälkeen kissa luovutettiin 
Kissanystäville ja meillä olikin sille 
uusi koti heti valmiina. Uusi omistaja 
antoi kissalle nimen Mosse.



Bertta

Erikoisen värinen Bertta-tyttö 
loukutettiin Kajaanin Rajavartioston 
alueelta 28.11.2009. Omistajaa ei 
löytynyt, joten Bertta sai uuden kodin 
Ristijärveltä. 



Santtu

Kiltti poikakissa Santtu oli toimitettu 
Kielontieltä Kajaanista 22.12.-09 
löytöeläintarhalle, josta se sittemmin 
siirtyi Kissanystävien hoiviin. Santtu 
pääsi vastuuntuntoiseen kotiin 
Kuhmoon Katti-kissan ja kahden 
koiran kaveriksi. 



Dusty

Dusty on saanut uuden kodin 
Kajaanista Minni-kissan kaverina. 



2011



Reetta

Reetta sai uuden kodin 
Suomussalmelta.



Reino

Reino hurmasi sijaisperheen, ja sai 
jäädä heille asumaan pysyvästi. 



Pörri

Kiltti ja kaunis Pörri-tyttö sai uuden 
hyvän kodin Kajaanista. 



Vilma, Valto ja Veeti

Ihastuttavat pikkupennut Vilma, Valto 
ja Veeti pääsivät joulun aikaan uusiin 
koteihin.



Louise

Louise leikkuutettiin ja luovutettiin 
uuteen hyvään kotiin. 



Emppu

Koko kesän emonsa kanssa 
yläkaupungilla harhaillut Emppu 
pääsi uuteen kotiin Kajaaniin toisen 
pentukissan kaveriksi. 



Coco

Kaunis pieni Coco-pantteri pääsi 
ystävänsä Nikki Sixxin kanssa 
peuhaamaan Sotkamoon. 



Nikki Sixx

Pirteä ja pieni Nikki Sixx hoidettiin 
kuntoon yhdistyksen hoivissa ja 
luovutettiin uuteen kotiin Sotkamoon 
kahden tyttökissan kaveriksi. 



Helmi

Kaunis pieni Helmi kärsi pahoista 
korvaongelmista löydettäessä. 
Molemmat korvat olivat muurautuneet 
umpeen korvapunkin aiheuttamasta 
sakasta ja lisäksi ärhäkkä 
hiivatulehdus oli pesiytynyt molempiin 
korviin. Muutaman viikon tehokkaalla 
ulko- ja sisäloishäädöllä Helmi pääsi 
eroon vaivoistaan, ja muutti Ouluun 
toisen tyttökissan kaveriksi. 



Justiina

Rauhallinen Justiina-tyttö sai 
parannella sijaiskodissa rauhassa 
tulehtuneet korvansa, ja 
tervehdyttyään sai uuden hyvän 
kodin. 



Ronja ja Roosa

Ihastuttavat kissasiskokset Ronja ja 
Roosa pelastettiin myöskin hylätystä 
navetasta. Molempien silmät olivat 
karmeassa kunnossa löydettäessä, 
turvonneet luomet vuotivat verta ja 
silmät olivat rähmineet umpeen. 
Elämäniloa pienokaisilta löytyi 
hurjasti kaikesta huolimatta, ja 
intensiivisen hoidon ansiosta tytöt 
paranivat ja saivat uuden yhteiden 
kodin Kajaanista. 



Ninni

Tomera pikku-Ninni pelastettiin 
hylätystä navetasta monien 
tovereidensa kanssa. Ninni löysi 
hyvän loppuelämän kodin, ja kasvaa 
hyvällä ruoalla ja rakkaudella vielä 
isoksi ja vahvaksi.



Irina

Rauhallinen Irina-neiti etsi pitkään 
Sitä Oikeaa Kotia, ja vihdoin löysi 
etsimänsä, ja voi hyvin uudessa 
kodissa. 



Aapo ja Kaapo

Hylätystä navetasta pelastetut 
kissapojat Aapo ja Kaapo kesytettiin 
ja hoidettiin kuntoon, ja pojat saivat 
uudet hyvät kodit. 



Täplä

Täplä-tyttö sai uuden kodin maalta 
Vuoreslahdesta, jossa on tilaa 
temmeltää, ja jossa ei rapsuttajia 
puutu. 



Lola

Kainuun Kissanystävien hoidossa 
pitkään olleelle ja kaikenlaista 
kokeneelle Lolalle etsittiin hyvää ja 
huolehtivaa loppuelämän kotia melko 
kauan. Lopulta Lola sai uuden 
pysyvän kodin, ja voi uudessa 
kodissaan hyvin kaiken huomion 
keskipisteenä. 



Nalle

Kiltti Nalle-poika pääsi hyvään kotiin 
maalle Kuhmoon. 



Lelle

Ihastuttava Lelle-tyttö sai 
leikkuutuksen jälkeen uuden hyvän 
kodin Huuhkajanvaarasta.



Nala

Pikkuruinen Nala leikkuutettiin ja 
luovutettiin uuteen hyvään kotiin 
Kajaaniin. 



Hönö

Yhdistyksen hoiviin pitovaikeuksien 
vuoksi palautunut Hönö sai uuden 
hyvän kodin Sotkamosta.



Lilli

Lilli-tyttö pääsi uuteen kotiin suoraan 
tarhalta. Uudessa kodissa riittää 
kissakavereita ja paljon puuhaa. 



Töpö

Ihastuttava Töpö-neito muutti 
yhdistyksen hoivista Hyrynsalmelle 
kissan ja koiran kaveriksi maataloon. 



Bella

Bella-kaunotar pääsi uuteen kotiin 
Sotkamoon maatilalle touhuamaan 
toisen kissan kaveriksi. 



Toivo

Toivo-kissa pääsi kaiken huomion 
keskipisteeksi hyvään kotiin 
Kajaaniin. 



Jussi

Jussi-kissa tuli yhdistykselle 
omistajansa kuoltua. Jussi 
leikkuutettiin ja se pääsi hyvään kotiin 
Kuhmoon Niksu-kissan kaveriksi.  



Söpö

Kiltti Söpö-kissa leikkuutettiin ja se 
sai hyvän kodin Kajaanista. 



Pipsa

Kiltti ja leikkisä Pipsa-kissarouva 
pääsi hyvään kotiin Janne-kissan 
luokse Sotkamoon.



Tikru

Lunki Tikru-poika löysi uuden kodin 
Kajaanista.



Lotta

Ystävällinen Lotta-tyttö on saanut 
hyvän kodin Kajaanista.



Nekku

Utelias, vilkas ja seurallinen 
Nekku-tyttö pääsi Katti-kissan ja 
koiran kaveriksi ymmärtäväiseen 
kotiin Kajaaniin. 



Hipsu

Leikkisä ja kiltti kissaneiti Hipsu sai 
hyvän kodin Kajaanista. 



Mira ja Saimi

Pirteät tyttökissat Mira ja Saimi ovat 
saaneet uudet hyvät kodit ja 
kissakaverit. Saimille löytyi koti 
Kajaanista ja Miralle Iisalmesta. 



Musti

Muhkea ja kiltti Musti-poika pääsi 
Irina-kissan kaveriksi Kajaaniin. 



Reetu

Sylin hyvin täyttävä iso Reetu-poika 
sai monta syliä ja kissakaverin 
Kajaanista. 


