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V alkea lumipeite on peit
tänyt espoolaisen rivi
talokodin takapihan. Kun 
taka ovi aukeaa, sen  raosta 

pomppii juuri Vuoden lemmikiksi 
valittu Timopupu valjaissa. Ta
lutushihnan toisesta päästä pitää 
kiinni Timon emäntä, Enni Kero-
nen, 12. Voittajan elkein Timo kuo
pii lunta ja haistelee ympäristöään. 
Nyt ollaan kääpiöluppakorva Timon 
reviirillä, mutta reiluna isäntänä se 
tuntuu toivottavan kaikki vieraat 
tervetulleiksi. 

”Timo on eloisa ja seurallinen pu
pupoika, joka osaa juosta rappu
set turbonopeudella sekä hypätä 
korkeita ilmaloikkia. Timo on ihan 
huippupupu!” Timon kisahakemuk
sessa sanottiin.

Koululaisen Vuoden lemmikki 
kilpailussa Timo selvisi ensin kym
menen finalistin joukkoon, ja sen 
jälkeen lukijat äänestivät sen tiu
kassa kilpailussa voittoon. Timo 
sai annetuista äänistä 21 prosenttia, 
eli joka viides äänestäneistä oli sitä 
mieltä, että Timo on huippupupu.

– Meille Timo oli jo Vuoden lem
mikki ennen äänestystuloksen rat
kaisua, sanoo perheen äiti Virve 
Keronen.

Korva lurpallaan
Kaksivuotias Timo saapui Kerosten 
perheeseen Ennin 10vuotislahjaksi. 

– Olin aika pitkään toivonut pu
pua, pupupehmoja keräillyt ja pu
pusarjakuvia piirtänyt Enni muis
telee aikaa.

Kun Timo oli pieni, sen toinen 
korva oli pystyssä, toinen lurpal
laan. Kun se kasvoi, molemmat kor
vat laskeutuivat lurpalleen. Petteri 
Kaniinia muistuttavan Timon karva 
on väriltään toffeenruskea ja niin si
leä, että sitä voisi paijata loputto
miin. 

Timon mielestä silittäminen on
kin ihan mukavaa puuhaa, mutta 
sylissä se ei viihdy muutamaa se
kuntia pidempää.

Iltahepuleita
Timo on melkoinen temppupupu. 
Sen kanssa voi pelata vaikka Afri-
kan tähteä.

– Meillä on sellaiset joo ja eikor
tit, ja Timo saa päättää, mitä teh
dään. Kysyn Timolta, käännetäänkö 
joku pahvikiekko. Jos Timo katselee 
jookorttia, silloin se avataan, Enni 
selittää.

Timo on tunnettu iltahepuleis
taan. Silloin se kiitää rappusia edes
takaisin ja hyppelee verhoissa. 
Timolle on myös tehty pieniä temp
puratoja. Jos sen edessä kuljetetaan 
pientä herkkupalaa, kani menee tai
tavasti esteiden yli ja ali. 

Timo rakastaa hyvää ruokaa. Ku
ten kilpailuperusteluissa luki: 

”Timo rakastaa syömistä ja ruoka
valioon kuuluvat ihan perussalaatit 
mutta myös herkkuhedelmät. Timo 
odottaa banaaninpalaa kahdella ja
lalla seisten ja loiste silmissä.”

– Timon lempiruokaa ovat hedel
mät, kuten banaani ja päärynä, Enni 
kertoo. 

Hedelmät ovat Timolle herkkuja, 
eikä niitä saa antaa mielin määrin, 
vaikka Timo niitä selvästi söisikin. 
Kun perheen isä käy kesken haastat
telun keittiössä, on Timo hänen ja
loissaan kahdella jalalla kerjäämässä 
herkkupalaa kuin koiranpentu.

Kuvaaja on rakentanut Kerosten 
olohuoneeseen ministudion kansi
kuvauksia varten. Ei mene kauaa

kaan, ennen kuin Timo pomppii va
lokeilaan salaatinlehden perässä. 

 Ennin ojentaman päärynänpa
lan perässä Timo ojentautuu koko 
pituuteensa. Se hoitaa poseerauk
sen kuin ammattilainen. 

Välillä pupu käy hieromassa leu
karauhastaan toimittajan kynään 
osoittaen, että tuolla kynällä kirjoi
tetaan juuri nyt Vuoden lemmikistä.

Vuoden lemmikki 2021 -kilpailun voittajaksi 
kruunattiin espoolainen Timo-pupu, joka 

rakastaa sukkia, lahkeita, banaania ja päärynää. 
TEKSTI HANNELE TAVI, KUVAT NICLAS MÄKELÄ

KANNESSA

Päärynänpalan perässä Timo 
ojentautuu koko pituuteensa ja hoitaa 
poseerauksen kuin ammattilainen.

Vuoden lemmikki 
-kilpailun voittajan 
koko nimi on Timo 
Timppa Timotei.

Enni sai Timon 10-vuotislahjaksi. Timo ei viihdy sylissä, mutta leikkimistä se rakastaa.

”TIMO ON IHAN 
HUIPPUPUPU”
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KANNESSA

Timo rakastaa syömistä, erityisesti tuoreita herkkuja.

KOKO NIMI

SYNTYMÄAIKA

LEMPILELUNI

LEMPIRUOKANI

PARAS KAVERINI 

PAHIN MOKANI

HUONOIN TAPANI

MITÄ RAKASTAN

MITÄ PELKÄÄN

MITÄ OTTAISIN MUKAAN 
AUTIOLLE SAARELLE

Vastalausepissat
Edellisenä iltana Timo on viety 
suihkuun, jotta sen turkki loistaisi 
kuvauksissa. Yleensä kaneja ei tar
vitse pestä, sillä ne huolehtivat itse 
puhtaudestaan. 

– Vastalauseeksi Timo tekikin 
pissat suihkun lattialle, Enni pal
jastaa.

Normaalisti Timo käy pissalla hä
kissään, ja vessalaatikko täytyy sii
vota päivittäin. Pieniä kuivia papa
noita saattaa putkahdella Timon 
peräpäästä minne tahansa, mutta 
ne on onneksi helppo siivota pois.

– Annamme Timolle ruokaa aa
muisin ja iltaisin, ja heinää sekä 
vettä sillä pitää aina olla, Enni ker
too pupun hoitamisesta.

Kuukausittain Timon häkki pi
tää puunata putipuhtaaksi ja sen 
kynnet leikata. Kynsienleikkuu an
netaan usein lemmikkikaupan am
mattilaisten hoidettavaksi, sillä 
Timo on melko vahvatahtoinen ta
paus, joka osaa panna hanttiin. 

Kanitkin kiljuvat
Vaikka Timo suhtautuu ihmisvie
raisiin lämmöllä, on sillä eräs pelon 
kohde: kissat.

– Kerran Timo oli ulkoilemassa 
pihalla, kun esiin hypähti karannut 
kissa. Timo alkoi saman tien kiljua, 
Enni muistelee.

Timon kiljunta kuului kauas. 
Postilaatikolla juuri käymässä ol
lut Virveäiti ajatteli, ettei ikinä ole 
kuullut sellaista ääntä. 

Kun äiti kiirehti takapihalle, Timo 
kyyhötti pensaan alla ja kissa katseli 
sitä ihmeissään nurmikolla. Jokin 
kissan katseessa oli Timon mielestä 
maailman pelottavinta.

Onneksi Timon ei tarvitse arjessa 
kohdata kissoja, vaan se saa viet
tää aikaansa oman perheen sekä ra
kastamiensa sukkien ja lahkeiden 
kanssa.

– Erityisesti Timo tykkää villasu
kista ja kanihaalarini lahkeista. Kun 
Timo on oikein iloinen, se päästelee 
umpumpääntä, Enni kertoo. 

Enni innostui 
piirtämään Timon 

juhla-asussa 
kilpailuvoiton 

kunniaksi.

TOIMITUKSEN 
SUOSIKKI

Vuoden lemmikki 2021 -kilpailussa toi-
mituksen suosikki -tittelin voitti poronvasa 

Namu, jonka ilmoitti kisaan Lotta Kilpivaara 
Rukatunturilta. Näin Lotta kuvaili poroaan: ”Ku-
vassa on poronvasa Namu. Namu jäi orvoksi ja 
on kasvanut ihmisten parissa syömällä tuttipul-

losta maitoa. Namu rakastaa vaatteiden na-
pertelua huulilla.” Sekä yleisöäänestyksen 

voittaja että toimituksen suosikki pal-
kittiin 50 euron arvoisilla lahjakor-

teilla Mustiin ja Mirriin. Paljon 
onnea voittajille!

Talvisin Timo pääsee 

ulkoilemaan valjaissa.

YSTÄVÄKIRJA
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