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Kaikenkarvaiset Oy:stä.
Kissan vessoissa on paljon eri 

vaihtoehtoja.
– Vessan koko kannattaa 

miettiä sen mukaan, minkä 
kokoinen kissa on aikuisena. 
Kannattaa selvittää, minkälai-

seen vessaan pentu on tottunut 
kasvattajan luona ja valita vessan 
malli mahdollisesti sen mukaan. 
Toiset kissat tykkäävät esimer-
kiksi avovessoista ja toiset umpi-
vessoista. Vessoja voi olla myös 
kaksi, joka saattaa osaltaan estää 

 Oikeanlaiset tarvikkeet elämän alkutaipaleelle

Kuppia, lelua ja petiä
Kun kissanpentu tulee uuteen 
kotiinsa, sille hankitaan kuppia, petiä, 
lelua, ruokaa. Mitä kaikkea pentu 
tarvitsee, ja mitä on tarjolla?

Tämä on lelu, jota kissat 
rakastavat! Kalalla on 
mukava leikkiä ja se on 
täynnä hullaannuttavaa 
kissanminttua. Kuva: 
Kaikenkarvaiset

M
itä kaikkea pentu tar-
vitsee, Kun se aloittaa 
elämäänsä uudessa ko-
dissaan?

Kissa tarvitsee ehdottomasti 
kissanvessan, muuten se ei opi 
sisäsiistiksi. Tosin luovutusi-
käiset kissanpennut on yleensä 
pyritty opettamaan sisäsiisteiksi 
jo kasvattajan luona.

– Uuteen kotiin sopeutumista 

helpottaa se, että valitaan pen-
nulle samanlaista kissanhiekkaa, 
mitä kasvattajan luona on käy-
tetty. Pennuille käytetään usein 
puupohjaista hiekkaa, koska 
pennut saattavat syödä hiekkaa. 
Kaikenkarvaisilla on myynnissä 
Avancat-kissanhiekkoja, joista 
löytyy sekä puupellettiä että 
paakkuuntuvaa bentoniittisavi-
hiekkaa, kertoo Auli Paananen 

→ Auli Paananen on 
päässyt viime aikoina 

tutustumaan kissanpentujen 
elämään ystävänsä Anna 
Villbergin kautta. Annan 

perheeseen syntyi taannoin 
venäjänsinisen pentue. 

Kuva: Kaikenkarvaiset
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vääriin paikkoihin pissailua. Kis-
sanvessan eteen kannattaa ostaa 
matto, joka estää kissanhiekan 
leviämistä muualle asuntoon, 
Paananen opastaa. 

Kissan ruoka- ja juomaku-
peiksi kannattaa valita helposti 

pestäviä, esimerkiksi metallisia 
astioita.

– Kuiva- ja märkäruualle tulee 
olla omat astiat ja vesikuppeja 
kannattaa ostaa useampia. Kissat 
saattavat olla huonoja juomaan, 
mutta helposti se, että raikasta 

– Kannattaa selvittää, 
minkälaiseen vessaan pentu 
on tottunut kasvattajan 
luona ja valita vessan malli 
mahdollisesti sen mukaan.

↑ Kaikenkarvaisten valikoimassa on 
paljon erilaisia onkileluja. Tässä mallissa 

on höyhenillä, kulkusella ja kissanmintulla. 
Kuva: Kaikenkarvaiset
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vettä on tarjolla useammassa 
kuin yhdessä paikassa, houkut-
telee runsaampaan juomiseen. 
Ruokintapaikalle kannattaa 
hankkia jonkinlainen liukumaton 
alusta, jotta ruoka ja mahdolli-
sesti roiskuva vesi eivät sotke tai 
pilaa lattiaa.

Pennulle tulee syöttää pen-
turuokaa vielä vieroituksen jäl-
keenkin, sillä penturuoka tukee 
kissan oikeanlaista kasvua ja 
kehitystä. Kasvattajalta kannat-
taa kysyä, mitä ruokaa pentu on 
syönyt ja jatkaa samalla pentu-
ruualla ainakin hetken aikaa 
vielä vieroituksen jälkeenkin. 
Pikkuhiljaa voi totutella pentua 
myös muihin ruokiin.

Vieroitus on kissanpennulle 
stressaavaa, ja siihen voi saada 
apua erilaisista feromonihaihdut-
timista ja -suihkeista. 

– Tällaisia kannattaa hankkia 
kotiin jo ennen pennun saapumis-
ta, jotta tuote saadaan käyttöön 
jo heti pennun tullessa uuteen 
ympäristöön.

Harjat, lelut...

Hoitotarvikkeista tarpeellisia 
ovat erityisesti kunnolliset kyn-

ff Vaasan Eläinkeskuksesta löytyy kis-
sanpennuille erilaisia kissanhiekkoja, 
hiekkalaatikoita, lapioita, leluja, valjaita, 
pantoja, ruokakuppeja ja turkinhoitovä-
lineitä sekä kissanruokia.

– Kissan ruokakupin materiaali on tär-
keä, se olisi hyvä olla keramiikkaa, lasia, 
alumiinia tai metallia. Kissanpennun kupin 
tulisi olla leveä ja ei liian syvä, kertoo 
Tom Emaus Vaasan Eläinkeskuksesta.

Kissanpennun ruoan tulisi olla täys-
ravintoa ja nimenomaan pennulle tar-
koitettua. 

– Ruokintaan kannattaa kysyä neuvoa 

lemmikkieläinliikkeestä. En suosittele ta-
vallisia marketin kissanruokia, ne ovat 
usein huonompilaatuisia, Emaus sanoo.

Kissanpennun leluiksi hän suosittelee 
kestävistä materiaaleista tehtyjä leluja. 
Liikkeestä löytyy myös erilaisia kissan 
aktivointileluja.

Tom Emaus painottaa kissanhiekka-
laatikoiden tärkeyttä.

– Meillä on valikoimassa monenlai-
sia kissanhiekkalaatikoita: avonaisia, 
avonaisia joissa on reunat, eri kokoisia 
laatikoita ja ”talomalleja”.

Uutuus on Top box -kissanvessa, jo-
hon kissa menee sisälle ylhäältä päin. 
Se tarjoaa kissalle ”yksityisyyttä” ves-
sareissulla.

– Tämä malli säästää tosi hyvin hiek-
kaa. Esimerkiksi Ever Clean on hyvä kis-
sanhiekka tähän malliin. Top box -vessan 
reiällinen kansi pitää ympäristön siistinä, 
sillä kissan tassujen mukana kulkeutuvat 
hiekanjyvät putoavat takaisin laatikon 
sisälle. 

Toinen uutuus on Peewee-kissan-
hiekkalaatikko, johon hiekan sijaan lai-
tetaan puupellettiä kuivikkeeksi. Tämän 
vessan etuja ovat pölyämättämyys, ha-
juttomuus ja siisteys, sillä kuivikkeita ei 
kulkeudu kissan tassujen mukana.

sisakset sekä harjat ja karstat.
– Meiltä löytyvät myös 

Bio-Groomin shampoot ja tuo-
tesarjassa on kissoille muun 
muassa pentu- sekä kuivasham-
poo. Bio-Groomin valikoimassa 
ovat myös korvien- sekä kynsien-
hoitotuotteet.

Kuljetuskoppa on erityisen 
tärkeä hankinta. 

– Kopan materiaali ja koko 
tulee valita käyttötarkoituksen, 
mahdollisten kuljetusmatkojen 
sekä kissan aikuiskoon mukaan. 
Kopan tulee olla riittävän iso 
etenkin, jos kissa joutuu viettä-
mään siellä hiukan pidempiä ai-
koja. Feromonivalisteesta saattaa 
olla apua myös kuljetuskoppaan 
totuttelussa, Paananen kertoo. 

Lisäksi kissanpentu tarvitsee 
leluja. 

– Mielenkiintoa herättävät 
etenkin rapisevat ja kilisevät le-
lut, höyhenet, pallot ja erilaiset 
onkilelut. Pentujen kanssa kan-
nattaa kuitenkin olla tarkkana, 
ettei leluissa ole pieniä irtoilevia 
osia, jotka saattavat joutua pen-
nun suolistoon. Kodista kannat-
taa yrittää etsiä etukäteen kaikki 
vaaranpaikat ja siirtää tavarat 
niin, ettei pentu pääse louk-

Lelut kestävästä materiaalista

kaamaan itseään tai rikkomaan 
tavaroita leikkiessään ja uusia 
paikkoja tutkiessaan.

Raapimapuu on kissoille 
erittäin tärkeä, jotta huonekalut 
säästyvät suuremmilta vaurioil-
ta. Raapima- ja kiipeilypuun voi 
joko ostaa valmiina tai tehdä itse. 
Markkinoilla on paljon erilaisia 
raapimapuuvaihtoehtoja.

– Valikoimassamme oleva kis-
sanmintturouhe auttaa esimer-
kiksi raapimapuuhun ja leluihin 
kiinnostumisessa. Useat kissojen 
leluista sisältävät jo itsessäänkin 
kissanminttua.

Kissa tarvitsee myös makuu-
paikan. Aluksi kelpaa vaikka 
pahvilaatikko tai kori.

– Kissalle voi ostaa myös 
oman pesäpaikan tai nukku-
mapedin. Ihan tavalliset pahvi-
laatikotkin ovat usein mieluisia 
nukkuma- ja leikkipaikkoja. 
Valikoimassamme on mikrossa 
lämmitettävä Snuggle Safe läm-
pötyyny, jonka voi sujauttaa joko 
sille tarkoitetun kissatyynyn si-
sälle tai pennun omaan petiin. 
Lämpötyyny säilyy lämpöisenä 
pitkään ja luo pennulle emon 
antamaa lämpöä ja turvaa. On 
totta, etteivät kissat yleensä pidä 

Monge on täydennysravinto 
kissoille. Tonnikala-
kananmaksa sopii myös 
pennuille. Kuva: Kaikenkarvaiset

lattialla makoilusta. Pedin tai 
nukkumakopan voikin sijoittaa 
esimerkiksi sohvalle, raapima-
puun päälle tai muulle korkealle 
paikalle. 

Tuuli Turtola

– Meillä on valikoimassa monenlaisia 
kissanhiekkalaatikoita: avonaisia, 
avonaisia joissa on reunat, eri kokoisia 
laatikoita ja ”talomalleja”, kertoo Tom 
Emaus. Kuva: Vaasan Eläinkeskus

Niin pennuille kuin muillekin kissoille 
löytyy monenlaista ruokaa.
Kuva: Vaasan Eläinkeskus

– Kissan ruokakupin 
materiaali on tärkeä, se olisi 
hyvä olla keramiikkaa, lasia, 
alumiinia tai metallia.


