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Jo ulkopuolelta voi 

huomata, ettei 

tamperelainen Purnauskis 

ole mikä tahansa kahvila. 

Ikkunalaudalla istuu kissa 

katselemassa uteliaana 

ohikulkevia ihmisiä.  

 

 

Sisälle tullessani saan 

jalkaani villasukat, ja mieli 

muuttuu heti paljon 

kotoisammaksi. Kahvilassa 

on himmeä valaistus ja 

tunnelma on jo hyvin 

rauhallinen. Ennen kuin 

pääsen pöytään, on 



kuitenkin maksettava 

viiden euron 

sisäänpääsymaksu. Iloinen 

tarjoilijatar tuo ruokalistan, 

josta voin valita suolaista, 

makeaa, juotavaa, 

kahvilan omaan tyyliin. 

Pöydän alla kehrää oikea 

kissa! Tervetuloa Suomen 

ensimmäiseen 

kissakahvilaan! 

 

Älypuhelimia ei 

kahvilassa ehdi selata 

 

“Kissakahvila on kissojen 

koti , valtakunta, jossa me 

olemme vieraina. Kissojen 

ehdoilla mennään ja niitä 

kunnioittaen käydään 

täällä”, kertoo omistaja 

Tiina Aaltonen. 

Perustamisen idea on alun 

perin lähtenyt puhtaasti 

rakkaudesta kissoihin. 

Aaltonen kuvailee 

työskentelyä kahvilassa 

vaihtelevaksi ja välillä 

myös rankaksi. “Mutta 

tämähän on 

unelmatyöpaikka!”, 

Aaltonen tokaisee. 

 

Kissakahvila on hyvin 

suosittu niiden 

keskuudessa, jotka etsivät 

jotain erilaista 

lukemattomien 

samanlaisten kahviloiden 

joukosta. Kahvilassa 

naisasiakkaat ovat 

tyypillisimpiä kävijöitä. 



Monet naiset tuovat 

kuitenkin mukanaan myös 

miehensä ja maksavat 

nämä sisään.  

Kahvilassa vierailee paljon 

myös perheitä. Monet 

kissaystävät tulevatkin 

kahvilaan vain 

fiilistelemään ja 

nauttimaan lämpöisestä 

tunnelmasta.  

Harva selailee 

älypuhelinta, kun kissat 

vievät helposti 

huomion. Kahvilassa on 

myös vieraillut turisteja ja 

kissabloggareita. Lisäksi 

monet omaa kissaa 

haikailevat ovat käyneet 

kahvilassa tutustumassa 

kissoihin. 

”Täällä kahvilassahan saa 

ikään kuin kirsikat kakusta, 

kun ei tarvitse kissan 

vessaa koskaan siivota ja 

karvoja poistaa koko ajan 

vaatteista, voi vaan käydä 

silloin tällöin paijaamassa 

kissoja”  

 

Kahvilassa mennään 

kissojen ehdoilla 

 

Kahvilaan on otettu 

käyttöön porrastettu 

varauslista. On hyvä 

soittaa etukäteen ja varata 

itselleen paikka, koska 

pöytiä ei ole paljoa 

kahvilassa. Tämäkin 

käytäntö on toteutettu 



kissoja varten, jottei 

kahvilassa ole kerralla 

liikaa ihmisiä. Aaltonen 

kertoo kahvilan 

alkumetreillä olleen hyvin 

ruuhkaista, ihmisiä oli 

liikaa, ja näin palvelu 

hidastui. Nyt hommat on 

kuitenkin saatu 

luistamaan. Kissojen 

hyvinvoinnin ja paikkojen 

rajallisuuden takia 

kahvilaan on lisätty myös 

sisäänpääsymaksu. 

  Kahvilan kissat ovat 

jokainen kotoisin mistä 

kukakin, mutta toisin kuin 

monet luulevat, ne eivät 

ole enää kotia etsiviä 

löytökissoja: kissakahvila 

on nyt niiden koti.  

Yksi kahvilan kissa-

asukeista, Evo-kissa, on 

tullut alun perin Aaltosen 

kotoa. Ihana luonne toi 

Evo-kissan kahvilan 

esikuvaksi. Myös 

tamperelaisen 

yhteistyökumppanin Kisu 

ry:n kautta on kahvilaan 

löytynyt lisää kissoja. 

Lisäksi yhteistyö on tuonut 

kahvilalle runsaasti lisää 

tietoa kissoista ja niiden 

käyttäytymisestä. 

  

 

 

 



“Kaikki kissat olivat 

rivissä sohvalla ja 

bloggarit pyllyt 

pystyssä kontillaan 

ottamassa meidän 

kissoista kuvia”  

 

Kahvilan ruoka ja juoma 

tarjonnat sisältävät myös 

kahvilan omia 

erikoisuuksia. Hyvin 

suosittu juoma on 

Kissacappuccino, jossa 

kermavaahtoon on piirretty 

kissa. Kahvila tarjoaa 

myös Kopi Luwak-

sivettikissakahvia, joka on 

valmistettu Gayon 

vuoristossa vapaana 

elävien sivettikissojen 

tuotoksista. 

“Kuinka päästä lähemmäs 

kissaa kuin sen kakasta 

tehtyä kahvia juomalla” 

Aaltonen naurahtaa. 

Vaikka ruokalista sisältää 

paljon kissa-aiheisia 

herkkuja Aaltonen 

kuitenkin muistuttaa, ettei 

kaikki ruoka pyöri kissojen 

ympärillä. 

 



Kahvilassa viihtyvät 

kaikenikäiset! 

 

Kahvittelun lomassa voi 

tutustua myös kahvilassa 

tarjottavaan 

kissakirjallisuuteen ja kissa 

aiheista taidetta on 

siroteltu ympäri kahvilaa. 

Kahvilassa kiertää lisäksi 

kansio, josta voi katsoa 

omaa kotia tarvitsevia 

löytökissoja.  

 

Kissojen ja asiakkaiden 

lämpimän 

vuorovaikutuksen pystyy 

aistimaan kahvilassa 

selvästi. Niin aikuiset kuin 

lapsetkin konttailevat 

kissojen perässä lattialla. 

Myös kahvilassa aikoinaan 

vierailleet kissabloggarit 

olivat jääneet elävästi 

Aaltosen mieleen: 

“Kaikki kissat olivat rivissä 

sohvalla ja bloggarit pyllyt 

pystyssä kontillaan 

ottamassa meidän 

kissoista kuvia”, hän 

kertoo nauraen. 

 

Kahvilan tulevaisuus 

näyttää kirkkaalta. 

Kissafestareita ja muita 

kissamaisia tapahtumia on 

pohdittu järjestettäviksi. 

“Olisi mukavaa laajentaa 

kahvilaa muuallekin 

Suomeen, ettei tarvitsisi 



olla ainoa kissakahvila 

Suomessa”  

 

 

 

 


