
Näin kissat ovat tukeneet omistajiaan korona-aikana
Agria Eläinvakuutus teki kyselyn, miten kissat ovat tukeneet ja auttaneet omistajiaan korona- ja karanteeniaikana.
Kyselyyn vastasi yli 400 suomalaista kissanomistajaa. Kissat ovat ennen kaikkea pitäneet omistajilleen seuraa,
piristäneet ja parantaneet omistajansa henkistä hyvinvointia.

Kissa on pitänyt seuraa ja piristänyt

Korona-aika tarkoitti monelle eristäytymistä kotiin ja ihmiskontaktien vähentymistä. Osalle oma kissa on ollut ainoa seuralainen
kotona. 95% kyselyyn vastanneista kertoi oman kissan pitäneen seuraa korona-aikana.

”Yksin kahden kissan kanssa asuvana ja yllättäen pitkäksi aikaa etätyöhön hyvin sosiaalisesta työstä eristettynä, kissojen
antama erinomainen seura ja päiväjärjestys olivat henkisesti ensiarvoisen tärkeitä!”

”Kissojen rapsuttelu on auttanut muistamaan, mitä kaikkea hyvää elämässä on ja vähentänyt yksinäisyyden tunnetta.”

Kissa on pitänyt monelle seuraa myös etätyöpäivän aikana.

”Kissa makasi takanani koko työpäivän ajan. Se kävi tauoilla kanssani samaan aikaan.”

”Korona-aikaan etätöissä olleena kissoistani on ollut valtavasti iloa ja seuraa. Olen ollut myös onnellinen siitä, että olen saanut
viettää paljon normaalia enemmän aikaa kotona kissojen kanssa. Kissojen rapsuttelu kesken työpäivän on ollut ihanaa
tassuterapiaa!”

”Kissani on istunut sylissä tai ollut mukana vieressä etätyöskentelyn aikana. Ei ole tullut stressiä eikä yksinäisyyttä, kun pikku
kaveri on pitänyt niin hyvää seuraa!”

80% vastaajista kertoi kissan myös piristäneen.

”Kissani on ollut kanssani hyvin paljon ja hänkin on nauttinut siitä, että olen kotona paljon! Olemme tehneet melkein kaiken
yhdessä, hän tukee ja piristää minua olemassaolollaan”



Kissa on parantanut omistajan henkistä hyvinvointia ja lohduttanut

81% vastaajista kertoi kissan parantaneen omaa henkistä hyvinvointia ja kokee, että kissa on ollut todella tärkeä apu korona-
ajasta selviytymiseen.  

”Jouduin olemaan sisällä kotonani yksin yli 3kk karanteenissa ilman kontaktia läheisiin tai ystäviin. Ilman rakkaita kissojani en
olisi ikinä selviytynyt. Välillä kun alakulo yllätti ja itkin niin toinen kissoistani tuli tassullaan pyyhkimään kyyneleeni, jolloin
tajusin, etten silti ole yksin. Kissani myös nukkuivat yöt kanssani, toinen vieressäni omalla tyynyllään ja toinen kainalossani. ”

”Kissani on auttanut pitämään mielentilaani ja henkistä hyvinvointiani yllä, kun perheen ja ystävien näkeminen ei ole ollut
mahdollista.”

”Kissani on tuonut elämääni merkityksellisyyttä, välittämistä ja naurua. Asun yksin, ja ilman kissaani olisin miettinyt, onko
minulla ylipäätään mitään merkitystä. Nyt tiedän olevani tärkeä ainakin kissalleni.”

Kissa on myös ollut hyvä lohduttaja, jos omistaja on tuntenut ahdistusta tai muita negatiivisia tunteita. Vastanneista 61% kertoi
kissan lohduttaneen.

”Kissani on todella seurallinen ja esimerkiksi itkiessä tulee päälle makaamaan ja hurisemaan. On ollut lohduttavaa, kun kissa
on pitänyt seuraa korona-aikana.”

”Neljän seinän sisällä ajatukset tuntuvat kovin suurilta ja niitä ei helposti pääse pakoon. Kissani on auttanut minua
keskittymään tähän hetkeen ja saanut hymyn useasti kasvoilleni, vaikka välillä ei muuten jaksaisi hymyilyttää. Kissa on myös
antanut syyn nousta aamulla ylös ja näin pitänyt huolta, etten jää makoilemaan. Myös tietyt rutiinit ovat pysyneet kissan
ansioista päivissäni.”

Kissa on antanut muuta ajateltavaa ja viihdyttänyt

Kissa on auttanut monia saamaan ajatukset muualle koronasta ja kaikesta siihen liittyvästä. 77% vastaajista kertoi kissan
antaneen muuta ajateltavaa.

”Kissan elämä ei muuttunut, vaikka kaikki muu muuttui. Hänen kanssaan puuhaillessa pystyi unohtamaan, että maailma on
mullin mallin.”

”Kissa on ollut apuna monin tavoin, mutta eniten avuksi on ollut nukahtamisseura. Iltaisin jää yksin ajatustensa kanssa ja
ahdistuu, mutta kissan silittely ennen nukahtamista vie ajatukset muualle.”

”Alussa, kun korona tuntui pelottavalta ja oli ahdistava olo, kissamme seura, sylissä kehräys ja kaikki hauskat tempaukset
helpottivat pahaa oloa. Kun työt lähtivät koronan takia alta, niin oli todella helpotus, kun kotona ei tarvinnut olla yksin. Kun
missään ei voinut käydä tai nähdä ystäviä ja läheisiä, kissamme seura tuntui vieläkin tärkeämmältä, kuin normaalisti.”

Kissat ovat auttaneet saamaan ajatukset tarvittaessa pois myös töistä – ja muistuttaneet pitämään taukoja etätyöpäivän aikana.

”Etätöitä tehdessä kisut varmistivat, että lähden välillä liikkeelle työpisteestä, etätöissä kun meinaa väkisin vaan 'unohtua'
niiden taukojen pito.”

”Kissat ovat tuoneet taukoa ja iloa etätyöpäiviin. Ei tarvitse tuijottaa valkoista seinää vaan lemmikkiä katsoessa tulee
väkisinkin hyvälle mielelle. Huomaa, että kissatkin nauttivat, kun omistaja on enemmän kotona ja viihtyvät vieressä
enemmän.”

”Joka-aamuinen tervehdys herätessä. Leikkiseuran vaatiminen, joka auttaa pitämään taukoja työpäivän, sekä unelias hurina
koneen vieressä pitkän työpäivän aikana pehmentää työpäivää.”

80% vastaajista kertoi kissan myös viihdyttäneen. Monelle ihan vain kissan puuhasteluiden seuraaminen tuotti iloa.

”Kissaneidistä on ollut paljon seuraa ja iloa. Kun kissan toilailuja ja päähänpistoja on seurannut, on hymy ollut herkässä ja
nauruakin riittänyt”

”Kissasta on ollut valtavasti iloa. Ihanaa seurata hänen touhuja ja ilmeitä. Päivittäin tulee myös ulkoiltua hänen ansiostaan,
hän haluaisi olla jatkuvasti pihalla valjaissa. Jonkinlainen rutiini on myös pysynyt kissan ruokkimisen myötä”

Kissa on auttanut ylläpitämään rutiineja

Kissa ja kissasta huolehtiminen on auttanut monia ylläpitämään rutiineja korona-aikana, kun monen arki muuttui hyvinkin paljon.
Noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että muun muassa kissan ruokkiminen ja muu kissasta huolehtiminen on auttanut pitämään
yllä rutiineja myös poikkeusoloissa.

”Kissat ovat pitäneet huolta, että herään aamulla normaaliin aikaan, koska samalla normaalisti aamukahvia keitellessä annan
niille ruuan.”

”Kissojen ruokarytmi ja hiekkalaatikon siivoaminen on pitänyt jonkinlaista rutiinia yllä. Heidän touhujensa seuraaminen ja
läheisyys on helpottanut ”korontteenin” luomaa yksinäisyyttä.”

Osa kissoista on itsekin ollut tarkkoja rutiineistaan ja siten huolehtinut, että omistaja esimerkiksi herää samaan aikaan joka päivä.

”Päivärutiineista helpompi pitää kiinni, kun kissani vaatii samat asiat noin samaan aikaan”

”Etätöitä tehdessä aamuruokaa odottava kissa on varmistanut, että herään ajoissa töihin!”



Kissa on myös antanut syyn nousta ylös sängystä, esimerkiksi omistajan ollessa lomautettuna.

”Kissan hoito on hyvä syy nousta aamulla ylös. Kissa on pitänyt myös seuraa, ja sen kehräys rauhoittaa.”

”Kotona oleva kissa toi lohtua ja helpotusta vaikeisiin hetkiin, auttoi sängystä nousemisessa.”

”Kissa herättää aamulla ruoka aikaan ja nousen sen myötä sängystä. Siitä päivä lähtee käyntiin. Päivän mittaan kissan seura
tuo hyvää mieltä ja vähentää stressiä.”

_______________________________________________________________________________________________

Agria Eläinvakuutus on Suomen ainoa eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia kissoille, koirille ja
pienlemmikeille. 

Toivomme julkaistaviin lehdistötiedotteisiin lähdeviitteeksi aina Agria Eläinvakuutus. 


