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os viike tylinä
ry toida ömpärä
la ruovo ummuton
om eelto ohteena
nee yitty juratsa
sou ointi jolkala
aal kippe miilera
uin juspa nirukas
jup pölve oiskare
tös enkke eistalli
ont yrttä aksonttu
ark tyrppy teejaro
tään pohdat hoppilus
rois tarses kyttynen
pyrs ymmel eljakko
tulp kistaa muisala
ive silkaa äämetys
öli vyystö kolpatu
iko taarme vekaasi
vysy raitso mellikas
asto miisus juuvikko
etus täikky tormokko
eman kiirtyy syymyinen
imot marous horvehdus
jonu vyrski noittamo
törä korttaa jesennus
jeki sengaus hornustaa
rives veiraus syrkkelö
nepos etava joiksetin
sitaa pusema meispautus
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KISSA

Kissoja on ollut ihmisten lemmikkinä tuhansien vuosien ajan. Kissat ovat 
olleet tarpeellisia, koska ne ovat pyydystäneet hiiriä ja rottia. Kissojen 
turkissa voi olla monenlaisia värejä ja kuvioita. Turkki voi olla myös 
raidallinen, täplikäs tai laikukas. Erilaisille väreille ja kuvioille on olemassa 
omat nimityksensä. 
     Hajuaisti on kissalle hyvin tärkeä. Se tunnistaa toiset kissat ja 
ihmiset hajun perusteella. Se myös jättää omaa hajuaan muiden kissojen 
haisteltavaksi. Viikset taas toimivat kissan tuntoeliminä. Niiden avulla se 
tunnustelee reittiään pimeässä. Kissa näkee yöllä paljon paremmin kuin 
ihminen. Se saalistaa luonnostaan öisin ja nukkuu päivisin. Öisin kissan 
vaarana on vain liikenne ja muut petoeläimet. Turvallisinta kissalle on, ettei 
se ulkoile omin päin. Kissaakin voi ulkoiluttaa valjaissa kuten koiraa. Silloin 
se pääsee ulkoilmaan turvallisesti. Kissa on tyytyväinen elämäänsä sisällä, 
jos se tottuu siihen pienestä pitäen. Sisällä se tarvitsee tarpeeksi tekemistä. 
Sille voi hankkia erilaisia leikkikaluja ja järjestää paikkoja kiipeilyyn. 
Kerrostalossa kissa voi katsella parvekkeelta tai ikkunalta ympäristön 
tapahtumia. Raapiminen on myös kissoille luontaista toimintaa. Sillä tavoin 
se merkitsee elinpiirinsä ja teroittaa kynsiään. 
     Vaikka kissat ovat itsenäisiä, ne tarvitsevat paljon hoitoa. Turkkia 
kammataan ja harjataan. Kissa haluaa myös itse pitää itsensä puhtaana, 
ja se käyttää paljon aikaa turkkinsa nuolemiseen. Kissa oppii turkkinsa 
puhdistamisen jo pentuna. Kissalle tarjotaan monipuolista ruokaa. Helpointa 
on ostaa laadukasta kissanruokaa kaupasta. Lisäksi kissalle voi antaa välillä 
vaikkapa jauhelihaa, kanaa tai kalaa. Kuivaruokaa voi olla kupissa koko 
ajan tarjolla. Näin se voi käydä syömässä silloin, kun on nälkäinen. Kissa 
on itsenäinen eläin, joka päättää itse, mitä haluaa tehdä. Se valitsee itse, 
kenen kanssa haluaa seurustella. Kissa on kuitenkin utelias ja haluaa 
osallistua ympäristön tapahtumiin. 


