
4/20064/2006

lehti042006.indd 1 13.12.2006 23:27:32



2 Norjalainen Metsäkissa ry.METTIS  4 - 2006

Hallitus ja toimihenkilöt 2007
Puheenjohtaja, palkintovastaava 
Ari Niemi
Kovaskalliontie 1 C 2, 25130 MUURLA
Puh. 044-324 7581, ari.niemi@narinettas.net

Varapuheenjohtaja 
Janne Kellari
Hakatie 19, 37830 VIIALA
Puh. 040-848 6573, janne.kellari@elisanet.fi

Sihteeri, KV-yhteyshenkilö
Minna Viljanen
Hemmintie 8 A 4, 04600 MÄNTSÄLÄ
Puh. 040-418 8505, minna.viljanen@surok.fi

Rahastonhoitaja, jäsenrekisteri 
Hanne Virtanen
Oravakuja 3 A, 01450 VANTAA
Puh. 040 569 5080, hanne.virtanen@pp.inet.fi

Mettispisteet
Pia Lehtinen
Sopulirinne 2 B 35, 00800 HELSINKI
Puh. 040-913 6269, leafl et@surok.fi

Mettis-lehden toimituskunta
Laura Helander
Raadinkatu 2 A 7, 20750 TURKU
040-526 5686, laura.helander@saunalahti.fi

Mettis-lehden toimituskunta
Turo Häkämies, varajäsen
Impivaarantie 1 B 17, 02880 VEIKKOLA
050-492 3900, turo.hakamies@gmail.com

Mettis-lehden toimituskunta, 
aineiston vastaanottaja
Eila Tähti
Tuurinmäentie 14, 02200 ESPOO
040-5028518, eila.thti@surok.fi

Rotupöytä
Laura Helander
040-526 5686
laura.helander@saunalahti.fi

Jäsen
Nina PaleniusPuh. 09-442 152, 040-517 1581
palenius@welho.com

Jäsen
Anneli Kotola
Markkinatie 15 C 26, 00700 HELSINKI
Puh. 040 835 8021, anneli.kotola@luukku.com

Varajäsen, kotisivujen päivitykset
Marja Komssi
Tasankotie 5 a 11, 00730 HELSINKI
Puh. 044-538 2545, marja.komssi@surok.fi

Mettis-lehti, taitto
Marika Lahti (hall.ulkopuolelta)
Pohjantie 3, 37830 VIIALA
Puh. 045 671 6446, marika.lahti@surok.fi

NORJALAINEN METSÄKISSA RY

Jäsenmaksut 2007

“Vanhoille” jäsenille postitetaan jäsenmaksulomake tammikuun 
puoliväliin mennessä. Maksa vuoden 2007 jäsenmaksu vasta 
maksulomakkeen tultua. Muista käyttää annettua viitenumeroa. 
Jäsenmaksut ovat entiset: 

Varsinainen jäsen   11 € (saa lehden)
Perhejäsen   4 € (ei saa lehteä)
Kasvattajan maksama
uusi jäsen  5,5 € (saa lehden)

Kasvattajan maksaessa uuden jäsenen on ehdottomasti
käytettävä lehden osoitetarrassa olevaa viitenumeroa,
eikä viestikenttään saa kirjoittaa mitään. Tämä siksi, että 
näin yhdistys säästää pankkipalvelumaksuissa, ja maksajan 
tunnistaminen on varmempaa.

Jos sinulla ei ole omaa viitenumeroa, käytä viitettä 9991.
Muista ilmoittaa yhteystietosi jäsenrekisterinhoitajalle, jos 
olet uusi jäsen.
Hanne Virtanen, Oravakuja 3 A, 01450 VANTAA
hanne.virtanen@pp.inet.fi

Kasvattajat huomio! Muistattehan kertoa maksamastanne 
jäsenyydestä pentujenne ostajille, etteivät he maksaisi 
jäsenmaksuaan toistamiseen samana vuonna!

Pankkiyhteys
Sampo 800018-139405

Yhdistyksen Pentulista 
Pentulistalla julkaistaan vain yhdistyksen jäsenten kasvatta-
mia FIFeen rekisteröityjä pentuja. 
Kasvattaja voi tilata kotisivun pentusivulla olevan OnLine-
linkin kautta käyttäjätunnukset itselleen ja ne saatuaan 
päivittää itse pentulistan tietoja. Myös kasvattajaruututiedot 
päivittyvät palvelun kautta. 

Mikäli haluat edelleen käyttää sähköistä lomaketta, joka on 
kotisivun ajankohtaista sivulla sekin käy. 

Postin kautta lähetettävien osoite on 
Marja Komssi, Tasankotie 5 a 11, 00730 HELSINKI, puh. 
044-538 2545, marja komssi@surok.fi

Pentuvälittäjä
Suvi Sippola, 045-674 7894

Yhdistyksen kotisivu 
www.norjalainenmetsakissa.fi
info@norjalainenmetsakissa.fi
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GIC S*Utblicken’s Emma 
NFO fs 09
Emma on kuvassa yli viisi 
vuotias (s. 11.7.2001)
Kasvattaja Ylva Ehren-
båge, Ruotsi
Omistaja Sari Ikävalko
Kuva: Harri Wickstrand

Puheenjohtajalta
Yhdistyksemme syysko-
kous pidettiin Turussa 
22.11.2006. Kokouksessa 
mm. vahvistettiin tulo- ja 
menoarvio v. 2007, vahvis-
tettiin v. 2007 jäsenmaksut 
(entiset), valittiin hallituk-
sen jäsenet erovuoroisten 
tilalle sekä valittiin yhdis-
tyksen uudeksi puheenjoh-
tajaksi Ari Niemi. Tarkempi 
kokousraportti tuonnem-
pana lehdessä. Toivotan 
yhdistyksen uusiutuneelle 
hallitukselle ja Arille menestystä tehtävässään!! 

Norjalainen metsäkissa on saavuttanut Suomessa viime vuosien 
aikana SRK:n rekisteröintitilastoissa kolmanneksi suosituimman 
rodun aseman. Metsäkissakasvattajien ja -harrastajien määrä on 
myös ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina. Norjalaisilla 
metsäkissoilla on ollut vuodesta 2000 lukien ollut kaksi SRK:
n alaista rotuyhdistystä Norski ry ja Norjalainen metsäkissa ry. 
Norjalainen metsäkissa ry:llä on n. 470 jäsentä, joista n. 60 on 
metsäkissakasvattajia. Norski ry:llä on jäseniä noin 50.  Nors-
ki ry:n syyskokous teki päätöksen yhdistyksen lopettamisesta 
31.12.2006 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että norjalaisten 
metsäkissojen rotuyhdistystoiminta Suomessa jatkuu 1.1.2007 
lukien yhden yhdistyksen, Norjalainen Metsäkissa ry:n toimesta. 

Kaksi vuotta puheenjohtajana on nyt takana. Tehtävä oli “pysty-
metsästä” tulleelle yhdistysihmiselle mielenkiintoinen ja sopivasti 
haasteita mukanaan tuova. Suht paljon saatiin aikaan ja paljon 
jäi vielä tekemättä. Tästä on nyt hyvä muiden jatkaa. 

Hyvää Joulua Ja Onnellista Uutta Vuotta 2007!!

Erkki

PS. Yhdistyksen 
esittelynäyttely
pidetään loppiais-
viikonloppuna
7.1.2007
klo 10-16
Lohjalla.
Tervetuloa!!

Pampula joulutunnelmissa 
v.2005. Kuva:S.Linnamäki
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Norjalainen metsäkissa ry.  
MUISTIO

Sääntömääräinen syyskokous 
27.11.2006
Aika: 25.11.2006
Paikka: Turun Kellariravintola, 
Linnankatu 16, Turku

Äänivaltaisia kokousedustajia oli 
paikalla 35. Kokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Suvi Sippo-
la ja sihteeriksi Minna Viljanen. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
Toni Ala-Piirto ja Tina Ehnström-
Backas. He toimivat myös ään-
tenlaskijoina. Todettiin kokouk-
sen laillisuus. Työjärjestykseen 
esitettiin muutosta, jossa kohta 9 
siirretään kohdan 11 jälkeen, hy-
väksyttiin.

Toimihenkilöiden valinta sääntö-
jen 4 §:n mukaisesti. Jari Pohjan-
kylä esitti, että hänellä on valta-
kirjoja, joita hän haluaa käyttää. 
Yhdistyksen puheenjohtaja Erkki 
Kaskela ilmoitti: Yksityinen hen-
kilö ei voi käyttää äänioikeuttaan 
asiamiehen välityksellä ellei sään-
nöissä ole niin määrätty. Sään-
nöissä on yksityisten henkilöiden 
osalta oltava maininta valtakirjo-
jen käyttämisoikeudesta, jos halu-
taan että he voivat äänestää valta-
kirjalla yhdistyksen kokouksessa 
(kts. muistion lopun lisätiedot)

Hallituksen erovuoroiset jäsenet 
olivat: Ari Niemi (vara), Kirsi Ovas-
kainen, Nina Palenius, Johanna 
Sirola ja Eila Tähti.

Puheenjohtajaksi vuodelle 2007 
ehdotettiin:
Ari Niemi, valittu
Turo Häkämies (kieltäytyi ehdok-
kuudesta)

Varsinaisiksi jäseniksi ehdotettiin: 
(valitut tummennettu ja äänimää-
rät sulkeissa)
Laura Helander (18)
Turo Häkämies (17)
Kirsi Karhula (6)

Pia Lehtinen (19)
Raul Mero (17)
Kirsi Ovaskainen (kieltäytyi eh-
dokkuudesta)
Nina Palenius (24)
Eila Tähti (26)

Varajäseneksi ehdotettiin ja valit-
tiin:
Turo Häkämies

Hallituksessa jatkavat toisen toi-
mikauden:
Janne Kellari
Anneli Kotola
Minna Viljanen
Hanne Virtanen
Marja Komssi (varajäsen)

Tilintarkastajaksi valittiin Kirsi 
Kovanen ja varalle Erkki Kas-
kela. Yhdistyksen jäsenmaksut 
säilyvät ennallaan. Varsinainen 
jäsen 11 eur, perhejäsen 4 eur 
ja kasvattajan maksama uusi jä-
sen 5,50 eur. Yhdistyksen toimi-

henkilöille ei makseta palkkioita. 
Kulukorvaukset maksetaan halli-
tuksen päätösten mukaisesti. Toi-
vottiin hallituksen suunnitteleman 
koulutustilaisuuden toteutuvan. 
Hyväksyttiin yhdistyksen tulo- ja 
menoarvio vuodelle 2007 sekä 
toimintasuunnitelma.

Yhdistyksen edustajaksi vuoden 
2007 Liittokokouksiin valittiin tule-
va puheenjohtaja Ari Niemi. 

Ilmoitusasioissa kerrottiin tule-
vasta esittelynäyttelystä Lohjalla 
7.1.2007 sekä muistutettiin ro-
tupöydän tarvitsevan päivystäjiä 
näyttelyissä.

---
Lähde:
Patentti- ja rekisterihallitus
Yhdistysrekisteri  http://www.prh.
fi /fi /yhdistysrekisteri/

Usein kysyttyä sivun vastaus ää-

Ajankohtaista

Tähtitassun Balladi Helena oli KPP Vantaalla 7. ja 8.10.2006, 
om. Karita Sumell & Mikael Axelvist, kasv. Eila Tähti 
Kuva: Heikki Siltala
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nestämiseen valtakirjalla:

7. Voiko yhdistyksen kokoukses-
sa äänestää valtakirjalla?
Yksityinen henkilö ei voi käyttää 
äänioikeuttaan asiamiehen väli-
tyksellä ellei säännöissä ole niin 
määrätty. Säännöissä on siis yk-
sityisten henkilöiden osalta oltava 
maininta valtakirjojen käyttämis-
oikeudesta, jos halutaan että he 
voivat äänestää valtakirjalla yh-
distyksen kokouksessa.Jäsene-
nä oleva oikeuskelpoinen yhteisö 
(esim. oy, ry, säätiö) sen sijaan 
käyttää äänioikeuttaan yhdistyk-
sen kokouksessa valtuuttamansa 
edustajan kautta.

Kotisivujen pentulista ja 
kasvattajaruudut

Kasvattajajäsenien OnLine-pal-
velu on avattu. Kotisivun pentusi-
vun valikoissa on sivulinkki, jolla 
pääsee OnLine sivulle. Sivulla 
on lomake, jolla kasvattaja voi 
pyytää itselleen tunnukset OnLi-
ne-sivujen käyttöön. Uusi palve-
lu nopeuttaa kasvattajan tietojen 
päivitystä nettiin. Kasvattaja voi 
lisätä pentunsa listalle vaikka vä-
littömästi niiden synnyttyä. Vastuu 
tietojen oikeellisuudesta on kas-
vattajalla itsellään. Palvelulla on 
perussäännöt, joiden rikkomises-
ta käyttäjätunnus voidaan poistaa 
käytöstä. Listan tietoja seurataan 
ja ylläpidolla on oikeus käydä tar-
vittaessa korjaamassa tai poista-
massa tietoja. Myös kasvattajan 
ruututiedot päivittyvät palvelun 
kautta. Tietoihin voi lisätä myös 
esittelykuvan. Kasvattajan ruu-
tuilmoitus Mettis-lehdessä ja ko-
tisivulla maksaa yhteensä 4,50 
eur/ruutu/lehti.

Tulospalvelu

Norjalaisen metsäkissan näytte-
lytuloksia haettiin kannasta, yh-
distyksen kotisivulla olevan tulos-
linkin kautta, marraskuun aikana 
638 kertaa. Vastaavat luvut olivat 
pyhä birmoillai 671, ocicateilla 
797 ja manxeilla 152 kertaa. 

Vuoden 2006 parhaat norjalai-
set metsäkissat

Yhdistyksen vuoden 2006 par-
haan norjalaisen metsäkissan 
valintaan on ilmoittauduttava itse, 
samaan tapaan kuin Kissaliiton 
vuoden kissa kilpailuun. Käytä 
SRK:n lomaketta. Lomakkeen 
liitteenä tulee olla kopiot arvoste-
luseteleistä. Norjalainen metsä-
kissa ry:n vuoden 2006 tulokset 
lasketaan SRK:n pistelaskutavan 
mukaan. Valitaan erikseen aikui-
nen, kastraatti, nuori/pentu, kas-
vattaja, siitosuros, siitosnaaras ja 
veteraani.

Kaikki vuoden 2006 mettispistei-
siin osallistuvien kissojen omistajat 
ja kasvattajapisteisiin osallistuvat 
kasvattajat on oltava Norjalainen 
metsäkissa ry:n jäseniä.

Tulokset lähetetään 12.1.2007 
mennessä osoitteella:
Kirsi Ovaskainen
Niinikankaantie 4
04260 KERAVA
kirsikan@surok.fi

Rotypöytä tiedottaa!

Varastossa olevat koot ja mallit 
nyt erikoishintaan alla ollevista 
tuotteista:
-SMERRY-logolla olevat T-paidat, 
valkoinen ja vaalean sininen, koko 
M ja L hintaan 5 eur/kpl
-Classic T-paita O-aukollinen, val-
koinen, koko XL ja XXL 8 eur/kpl
-Classic T-paita V-aukolliset, har-
maa, kaikki koot 8 eur/kpl

Toimituskulut lisätään hintaan.

CH FIN*Kehrääjän Okra, NFOd24
Synt. 3.2.2005, om: Terhi ja Ilkka Urpo, kasv. Tuuli Sahlberg
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Kissan sydänlihaksen sairaudet
HCM
(hypertrofi nen 
kardiomyopatia)

HCM on sydänlihaksen sairaus, 
josta seuraa sydänlihaksen pak-
suuntuminen (konsentrinen hy-
pertrofi a) . Tavallisesti sairauden 
aiheuttama muutos kohdistuu sy-
dämen vasempaan puoliskoon. 
Sydänlihaksen paksuuntuminen 
voi johtua myös muista saira-
uksista, jolloin puhutaan sekun-
däärisestä kardiomyopatiasta. 
Tavallisimpia sekundäärisen 
tilan aiheuttajia ovat kissalla kil-
pirauhasen liikatoiminta, kohon-
nut verenpaine, synnynnäinen 
sydänsairaus ja kasvuhormonin 
liikaeritys.

HCM on kissalla tavallisin sydän-
sairaus. Useimmissa tapauksissa 
HCM:n aiheuttajaa ei tiedetä. Pe-
riytyvä muoto taudista on osoitet-
tu monilla roduilla. Tauti periytyy 
autosomaalisena dominanttina 
ominaisuutena siten, että kaikki 
viallisen perintötekijän saaneet 
kissat sairastuvat HCM:ään. Tau-
tia esiintyy enemmän uroksilla. 
Tavallisesti taudin aiheuttamat 
muutokset ovat havaittavissa 3 
vuoden ikään mennessä sairau-
den periytyvää muotoa sairasta-
villa kissoilla.

Normaali kissan sydämen seinä-
mävahvuus on alle 6 mm. Selvästi 
epänormaalina pidetään 7 mm tai 
sitä paksumpaa seinämää. Tau-
din vaikeammissa muodoissa 
seinämäpaksuus on tavallisesti 
8-12 mm. Vasemman kammion 
seinämät voivat paksuuntua sym-
metrisesti tai vain paikoittaisesti. 
Taudin fokaalisessa muodossa 
taudinmääritys voi olla vaikeaa 
ultraäänitutkimuksessakin. Joil-
lakin yksilöillä taudin aiheuttamat 
toissijaiset muutokset sydämeen 
voivat ilmaantua ennen merkit-
tävää paksuuntumista. Tällaisia 
muutoksia ovat mm. vasemman 
eteiskammioläpän häiriintynyt 

toiminta. Oireilevassa vaiheessa 
sydämessä havaitaan laajentu-
mamuutoksia lähes kaikilla sai-
rastuneilla kissoilla.

Tautimekanismia sydänlihak-
sessa on ainakin sydämen su-
pistumista vastaavan myosiinin 
muuttunut rakenne ja lisääntynyt 
sidekudoksen määrä sydänli-
haksessa. Vasemman kammion 
paksuuntumisesta seuraa sydän-
lihaksen joustavuuden vähenemi-
nen. Yhdessä vasemman kammi-
on pienentyneen sisätilavuuden 
kanssa tämä johtaa sydämen 
diastoliseen vajaatoimintaan, las-
kimopaineen nousuun, vasem-
man eteisen laajentumiseen ja 
lopulta kongestiiviseen vajaatoi-
mintaan. Toissijaiset muutokset 
sydänläppien toiminnassa voivat 
aiheuttaa eteiskammioläpän va-
jaatoiminnan, joka pahentaa sy-
dämen vajaatoimintaa.

Hypertrofi sen kardiomyopati-
an aiheuttamat oireet seuraavat 
pääosin nesteen kertymisestä 
keuhkoihin, pleuraonteloon tai sy-
dänpussiin. Tavallisin oire on hen-
gitysvaikeus, tihentynyt hengitys 
ja rasituksen siedon alentuminen. 
Kissoilla yskä on harvinainen oire 

sydänsairauden yhteydessä, jos-
kin yskäoire sekoitetaan usein ok-
sentamiseen. Kissa voi hengittää 
suu auki ja limakalvoilla voidaan 
havaita sinerrystä. Joskus sydä-
men suorituskyky laskee, jolloin 
voi ilmaantua pyörtymiskohtauk-
sia ja ruumiinlämmön alentumista. 
Tauti kehittyy usein hitaasti usean 
vuoden aikana. Lievät oireet voi-
vat jäädä huomaamatta lemmikki-
kissojen elämäntavoista johtuen 
ja omistajan havaitessa oireet, 
tauti on jo vakava-asteinen. Tau-
din esiintymisen ikähaitari on 6 kk:
sta 16 vuoteen. Periytyvä muoto 
kehittyy tavallisesti nuorella iällä 
kolmen ensimmäisen elinvuoden 
aikana. Taudin kehittymisen arvi-
ointi on vaikeaa monistakin syis-
tä. Joillekin kissoille ei ilmaannu 
oireita, vaikka muutoksia sydänli-
haksessa olisi ollut useita vuosia. 
Toisille kissoille ei oireita ilmaannu 
koskaan. Joillakin yksilöillä taudin 
ensioire on äkillinen sydänkuole-
ma. Keski-ikäisillä ja ikääntyvillä 
kissoilla voi olla kyseessä taudin 
ei periytyvä muoto tai sekundää-
rinen sydänlihaksen paksuuntu-
minen. Pääsääntöisesti oireiden 
ilmaantuminen on sitä todennä-
köisempää, mitä voimakkaam-
pia muutoksia sydänlihaksessa 

Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Seppo Lamberg, ELL tutkii ja 
kuuntelee kissan ennen sydämen ultraäänitutkimuksen aloittamista.
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ruokiin on vähentänyt sairauden 
esiintymistä huomattavasti ja 
DCM tapauksia todetaan varsin 
vähän. Kaikki DCM tapaukset ei-
vät kuitenkaan johdu pelkästään 
tauriinin puutteesta ja yksittäisiä 
tapauksia esiintyy myös valmis-
ruokaa syövillä kissoilla. Muista 
sydänlihaksen sairauksista poi-
keten DCM voi parantua tai lie-
vittyä, jos sairauden syy on tau-
riinin puute ja ruokintaan lisätään 
riittävästi tauriinia.   Lääkehoito 
poikkeaa merkittävästi HCM:n 
hoidosta. DCM:lla ei tällä hetkellä 
katsota olevan suurta jalostuksel-
lista merkitystä kissoilla.

Restriktiiviseksi kardiomyopati-
aksi (RCM) on kutsutaan tautia, 
jossa sydänlihaksen lievään pak-
suuntumiseen liittyy lievä supis-
tuvuuden alentuminen. Taudin 
yhteydessä sydänlihaksessa 
esiintyy siis sekä kardiomyopati-
an hypertrofi selle että dilatoivalle 
muodolle tyypillisiä piirteitä.  Va-
sen eteinen on yleensä laajentu-
nut. RCM johtaa sydänlihaksen 
jäykkyyden lisääntymiseen ilman 
HCM:lle tyypillistä merkittävää 
paksuuntumista. RCM:n oireet, 
hoito ja ennuste ovat pääosin yh-
tenevät HCM:n kanssa. Taudin 

Eläinlääkäri selvittää omistajalle koko tutkimusajan mikä tutkimusvai-
he on meneillään.

havaitaan ja mitä nuorempana 
ne ilmaantuvat. Parhaiten tutkit-
tu taudin periytyvä muoto Maine 
Cooneilla on ennusteeltaan vara-
uksellinen.

Taudinmääritys tehdään oireiden, 
auskultaation, röntgentutkimuk-
sen ja ultraäänitutkimuksen avulla. 
Useimmilla HCM:aa sairastavilla 
kissoilla havaitaan sydämessä 
sivuääni tai muutoksia sydämen 
rytmissä. Röntgentutkimuksessa 
voidaan arvioida sydämen koko 
ja keuhkoödeman aiheuttamat 
tiivistymät keuhkoissa. Muista 
sydänsairauksista HCM voidaan 
erottaa vain ultraäänitutkimuksen 
avulla. Myös oireettomilla yksilöillä 
taudin varma tunnistaminen edel-
lyttää ultraäänitutkimusta. Taudin 
lievien ja fokaalisten muotojen 
tunnistaminen voi olla vaikeaa 
kokeneellekin sydäntautilääkäril-
le, joten epävarmoihin tutkimus-
tuloksiin on myös syytä varautua. 
Lisätutkimuksena kyseeseen voi 
tulla laboratoriotutkimuksia mm. 
kilpirauhasen- ja munuaistoimin-
nan arvioimiseksi sekä verenpai-
neen mittaus.

Hoito perustuu keuhkoödeman 
lievittämiseen ja mahdollisesti 
rintaonteloon kertyneen nesteen 
poistamiseen tai vähentämiseen. 
Nesteenpoistolääkitystä tuetaan 
yleensä sydänlihaksen toimin-
taa rentouttavilla lääkkeillä, jotka 
myös parantavat sydänlihaksen 
verenkiertoa ja hapensaantia. Ky-
seeseen voi tulla kalsiumkanava-
estäjät tai betasalpaajat. Verisuo-
nia laajentavasta lääkityksestä voi 
olla lyhytaikaista hyötyä (nitrogly-
seriinisalva). Rintaontelosta voi-
daan joutua poistamaan nestettä 
punktoimalla. Veren hyytymistä 
vähentävää lääkitystä (aspiriini) 
käytetään veritulpan muodostu-
misriskin vähentämiseksi. Vai-
keissa tapauksissa mahdollisesti 
tavattavat rytmihäiriöt voivat vaa-
tia lisälääkitystä. Hengitysvaike-
udella oireileva kissa on usein 
akuutti hätätapaus. Voimakkaasti 
oireileva potilas ei kestä mitään 
suurempia toimenpiteitä tai tutki-

muksia, eikä potilaan menehty-
minen hoitostressin seurauksena 
ole harvinaista. Alustava taudin-
määritys pyritään tekemään mi-
nimaalista stressiä aiheuttaen ja 
lisätutkimuksia suoritetaan poti-
laan tilan vakiinnuttua. Ennuste 
on hyvin epävarma, selviämisaika 
oireiden ilmaantumisesta vaihte-
lee muutamista päivistä useisiin 
vuosiin. Oireettomien yksilöiden 
lääkityksestä ei ole yksimielisyyt-
tä.

Muut kardiomyopatiat

Kardiomyopatia tarkoittaa sy-
dänlihaksen sairautta. Kissalla 
tavataan HCM:n lisäsi myös sy-
dänlihassairauden dilatoivaa, 
restriktiivistä ja luokittelematonta 
muotoa.

Dilatoivan kardiomyopatian 
(DCM) esiintyessä perusmuutos 
sydämessä on sydänlihaksen su-
pistuvuuden alentuminen. Tähän 
liittyy tavallisesti sydämen laajen-
tuminen ja mahdollisesti sydämen 
seinämien ohentuminen. Kissalla 
tämä tauti johtuu valtaosassa 
tapauksista tauriini aminohapon 
puutteesta ravinnossa. Tauriinin 
lisääminen kaupallisiin kissan-
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mahdollisesta periytymisestä ei 
ole tietoa.

On havaittu lisääntyvässä määrin 
tautitapauksia, joiden yhteydes-
sä sydämessä todetaan selvästi 
normaalista poikkeavia muutok-

w w w . l a e l a s . c o m    m a i l : k l i n i k k a @ l a e l a s . c o m

sia, jotka kuitenkaan eivät sovi 
mihinkään aiemmin esiteltyyn 
tautiryhmään. Näistä sydänsaira-
uksista on alettu käyttää nimitystä 
luokittelematon kardiomyopatia. 
Yhteistä näille tapauksille on va-
semman eteisen usein voimakas 

laajentuminen ja sydämen vajaa-
toiminta, ilman että kyetään osoit-
tamaan sydänlihaksen toiminnan 
alentumista, eteiskammioläpän 
vajaatoimintaa tai synnynnäistä 
sydänsairautta. Oireet, taudin-
määritys ja hoito noudattelevat 
samoja päälinjoja muiden kardi-
omyopatioiden kanssa.

Kaikkien kardiomyopatioiden yh-
teydessä voi vakavana komplikaa-
tiona kehittyä veritulppia päävalti-
moihin (arterielli tromboembolia). 
Seurauksena on verenkierron es-
tyminen tulpasta eteenpäin, josta 
seuraa takajalkojen halvaantumi-
nen ja voimakas kipuoire. Joskus 
tulppa tukkii verenkierron etujal-
kaan tai suolistoon. Tromboem-
bolian ennuste on huono ja uusi-
misriski suuri.

Seppo Lamberg, 
Pieneläinsairauksien erikois-
eläinlääkäri,
Lahden eläinlääkäriasema

Tutkimuksen 
loppuksi asiakas 
saa kirjallisen 
tutkimustulok-
sen.
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Eilisen tuntemisen ja nykyisyyden 
ymmärtämisen sanotaan liittyvän 
yhteen.

Norjalainen metsäkissaväki on 
ollut aktiivista rodun alkuajoista 
lähtien. Suomen Rotukissayh-
distyksen alaisena, 1980-luvulla, 
toimi joitakin vuosia Metsäkissa-
jaosto ennen oman yhdistyksen 
perustamista.

Rotuyhdistys Suomen Norjalainen 
Metsäkissa Rengas ry:n perus-
tava kokous pidettiin 22.1.1989. 
Kokouksessa olivat läsnä Heik-
ki Suojakari, Maarit Jokiniemi, 
Päivi Malin, Seppo Repo, Kirsi 
Ovaskainen, Erja Laukkanen, 
Päivi Kontio, Jukka Puro, Ritva 
Härmä, Anna-Maija Puro, Minna 
Laine ja Seija Suojakari. Kokous 
teki yhdistyksen nimestä yksimie-
lisen päätöksen, ”että nimessä 
tulee esiintyä sanat Suomi, Nor-
jalainen, Metsäkissa”. Päätöksen 
mukaiset sanat yhdistäen saatiin 
sääntöihin yhdistyksen nimeksi 
Suomen Norjalainen Metsäkis-
sarengas ry.

Saman vuoden aikana yhdistys 
anoi ulkojäsenyyttä SRK:ssa. 
Ulkojäsenyys ei kuitenkaan ol-
lut mahdollista SRK:n sääntöjen 
vuoksi. Myöhemmin liiton säännöt 
muuttuivat ja metsäkissarengas 
allekirjoitti liiton kanssa yhteistyö-
sopimuksen syksyllä 1993.

Ensimmäisen toimintavuoden lo-
pussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 
192 jäsentä. Jäsenmäärän perus-
teella voimme todeta rodun saa-
neen suuren suosion jo tuolloin. 
Suosiosta kertoo myös toisen 
toimintavuoden kasvattajamäärä 
33 kasvattajaa/kasvattajanimeä. 
Kasvattajanimilistasta ainakin 
kaksi kasvattaa edelleen.

Nykyinen sähköisen viestinnän 
aikakausi asetti paineita yhdistyk-
sen nimen muuttamiseksi. Niin-
pä syyskokous 11.11.2001 teki 

päätöksen yhdistyksen uudesta 
nimestä Norjalainen metsäkis-
sayhdistys ry.  Nimen muutos salli 
mm. kotisivun, rotunimen mukai-
sen, osoitteen www.norjalainen-
metsakissa.fi  käytön. Norjalainen 
metsäkissa ry:n jäsenmäärä on 
tällä hetkellä n. 470 jäsentä. Jä-
senlistalla on kymmenkunta jä-
sentä, jotka ovat olleet jäseninä 
yhdistyksen perustamisvuodesta 
lähtien.

Yhdistyksen logo

Perustamiskokous teki myös 
päätöksen yhdistyksen logosta. 
”Päätettiin, että yhdistyksen logo-
na käytetään perinteistä metsä-
kissan päätä esittävää piirrosta, 
koska se on yhtenäisesti käytös-
sä muiden maidenkin metsäkissa 
yhdistyksillä.”

Yhdistyksen lehti

Yhdistyksen perustamiskokouk-
sen pöytäkirjaan on kirjattu, että 
”yhdistys ryhtyy julkaisemaan 
jäsenlehteä kahdesti vuodessa, 
kevät ja syysnumeron sekä sii-
nä välissä mahdollisesti jokusen 
jäsentiedotteen, jos tarpeellista.” 
Yhdistyksen ensimmäinen lehti 
”Norjalainen metsäkissa” ilmestyi 
keväällä 1989. Lehti oli kokoa A4 
kuten tämän päivän METTIS-leh-
ti.  Toimituskunta teki lehden itse 
kopioimalla ja niittaamalla.  Yhdis-
tyksen jäsenet olivat onnellisia ja 
ylpeitä ensimmäisen oman leh-
den ilmestymisestä. 

Rotulehden ensimmäinen päätoi-
mittaja oli Minna Laine. Alkuvuo-
sien aktiivijäsenen tunnemme 
nykyään nimellä Minna Krogh ja 
tapaamme hänet tuomaripöydän 

Palanen historiaa

EC Godfather’s Darshiva, DM (NFO n 09 23), synt. 31.7.1997
Isä: EP & EC Spar Konge Felis Jubatus, DM
Emo: EC Silvanian Estelle, DM
Omistaja: Mari Koski, kasvattajat: Janne Kellari & Mari Koski
Kuva: Teppo Eloranta
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takana arvostelemassa kategori-
an II kissoja. 

Lehden nimi muuttui numerosta 
4/1992. Nimenmuutosta edelsi 
lehden nimikilpailu, jonka vas-
tauksista ¾-osaa ehdotti lehden 
uudeksi nimeksi METTIS. Samai-
sena vuonna lehdestä ilmestyi en-
nätykselliset kuusi numeroa.

Näyttelyt

Ensimmäisen kerran norjalainen 
metsäkissa kilpaili suomalaisessa 
näyttelyssä vuonna 1978. Rodun 
ensi esiintyminen tuotti näyttelyn 
parhaan pitkäkarvakissan voiton. 
Kyseinen kissa oli tullut näyttelyyn 
Norjasta. Tuolloin ei vielä ollut ny-
kyistä kategoriajakoa vaan norja-
laiset metsäkissat ja pyhä birma 
–kissat kilpailivat loppukilpailussa 

Toiminta-ajatus

· Yhdistys pyrkii toiminnallaan te-
kemään norjalaista metsäkissaa 
tunnetuksi ja edistämään rodun 
säilymistä korkealla tasolla.

Yleinen toiminta

· Yhdistys jakaa tietoa rodusta 
rotuesitteillä ja järjestämällä vuo-
sittain esittelynäyttelyn. Yhdistys 
korostaa eri yhteyksissä että ro-
dun nimeä, norjalainen metsäkis-
sa, voidaan käyttää ainoastaan 
rekisteröidystä norjalaisesta met-
säkissasta.

· Yhdistys osallistuu mahdolli-
suuksien mukaan lemmikkimes-
su tapahtumiin, joissa voi tehdä 
rotua tunnetuksi

· Pentuvälitys jakaa tietoa jäsen-
ten varattavissa olevista pennuis-
ta ja aikuisista kissoista. Yhdistys 
julkaisee rotua koskevia ilmoituk-
sia.

osallistumaan kansainväliseen 
metsäkissatapaamiseen.

· Yhdistys tiedottaa jäsenilleen 
kansainvälisen metsäkissasih-
teerin toimittamasta materiaalista 
sekä hallituksen tietoon tulleista 
muista rotua koskevista asioista.

Jäsentoiminta

· Pyritään järjestetään jäsenta-
pahtuma jäsenten toiveiden mu-
kaisesti.

Rahoitus

· Toiminta rahoitetaan pääasiassa 
jäsenmaksuilla, esittelynäyttelyi-
den ja rotupöydän tuotoilla.

Hallitus

pitkäkarvakissojen (=persialais-
ten) kanssa näyttelyn voitoista. 
Näyttely järjestettiin Maarianha-
minassa SUROKin ja TUROKin 
yhteisvoimin.

Suomalaiset metsäkissat ottivat 
osaa Ruotsin ja Norjan näyttelyi-
hin jo alkuvuosista lähtien. Heitä 
oli mukana myös Oslon näytte-
lyssä vuonna 1988, jolloin ensim-
mäisen näyttelypäivän aamuna 
Suomen rajat sulkeutuivat rabies 
vapaisiin maihin. Rajojen sulkeu-
tumisen syy oli Suomesta löytynyt 
vesikauhuun kuollut kettu. Norja-
laiset näytteilleasettajat kauhis-
telivat miten olemme päässeet 
näyttelyyn, vaikka Suomessa on 
vesikauhua.

Norjalainen metsäkissayhdistys 
järjesti näyttävän ja onnistuneen 

metsäkissojen erikoisnäyttelyn 
SUROKin näyttelyn yhteydessä 
1.8.1999.  Näyttelyllä juhlistettiin 
yhdistyksemme 10-vuotis sekä 
Suomen metsäkissojen 20-vuo-
tistaivalta. Näyttelyyn osallistui 
550 kissaa, joista peräti 100 oli 
norjalaisia metsäkissoja. Osas-
tollamme oli laaja valokuvanäyt-
tely, jossa valokuvin esiteltiin 
veteraanikissamme 80-luvun al-
kupuolelta.

Norjalaisen metsäkissan omis-
tajat ja kasvattajat ovat edelleen 
osallistuvaa aktiivista harrastaja-
ryhmää. Moni heistä on mukana 
kissaharrastustoiminnassa oman 
rotuyhdistyksen lisäksi myös eri 
rotukissayhdistyksissä.

Aineistostaan koonnut
Eila Tähti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007
· Yhdistys järjestää 1-2 esittely-
näyttelyä.
· Yhdistys jakaa palkintoja halli-
tuksen päätösten mukaisesti ko-
timaisissa näyttelyissä jäsenten 
valmistuville norjalaisille metsä-
kissoille ja vuoden norjalaisille 
metsäkissoille.

· Yhdistyksen rotupöytä pyritään 
pitämään esillä mahdollisimman 
monessa kissanäyttelyssä

Tiedotustoiminta

· Yhdistyksen lehti METTIS ilmes-
tyy neljä kertaa vuodessa. Lehden 
sisällön kehittelyä jatketaan.

· Yhdistys julkaisee internetissä 
omaa www-kotisivua, jonka sisäl-
töä päivitetään.

· Yhdistys pitää yhteyksiä ulko-
maisiin norjalaisen metsäkissan 
yhdistyksiin ja kerhoihin.

· Hallitus valtuuttaa 1-2 edustajaa 
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ROTUKISSOJEN
ESITTELYNÄYTTELY 7.1.2007 

klo 10 - 16

Monitoimikeskus Harjula, Kullervonkatu 7, Lohja
Rotuesittelyt klo 11 ja 14.00

Rotuesittelyissä mukana norjalainen metsäkissa, pyhä birma, maine coon, persialainen, 
manx, cymric, ocicat, itämaisia kissoja ym.

Liput: aikuiset 3 eur, lapset 1 eur
Kahvio & arpajaiset, rotupöydässä kivaa kissatavaraa

TERVETULOA!
- Järjestäjä: Norjalainen metsäkissa ry -

www.norjalainenmetsakissa.fi

lehti042006.indd 11 13.12.2006 23:28:36



12 Norjalainen Metsäkissa ry.METTIS  4 - 2006

Kissamaisia terveisiä Berliinistä
Perheeseeni kuuluu kaksi kis-
saa, norjalainen metsäkissa Sulo 
(IC Claddagh’s Amor), fi ksu ja 
toisinaan fi lmaattinenkin kollin-
koltiainen ja varsinainen vauhti-
pakkaus, ragdoll-kastraatti Elmo 
(Hobbit-Dolls Zador). Pojat ovat 
kuin paita ja peppu – välillä nuol-
laan toisen naamaa ja sitten taas 
painitaan.

Asustelimme viime elokuuhun 
asti Helsingissä. Elämämme teki 
kuitenkin nopean U-käännöksen, 
kun uusi työnantajani haastatte-
lun päätteeksi ilmoitti tarvitsevan-
sa minua jo viikon päästä – Berlii-
nissä. No mikäs meillä nuorilla ja 
virkeillä muuttaessa, ajattelin. 

Kissoilla oli jo valmiiksi Saksan 
matkaan vaadittavat mikrosirut, 
EU-passit ja raivotautirokotukset. 
Kissaystävällinen majapaikka 
löytyi yhdellä puhelinsoitolla tutun 
opiskelukaverin luota. Ei muuta 
kun kaksio pakettiin ja menoks’. 

Kissat tietysti nauttivat täysin 
siemauksin muuttovalmisteluis-
ta:  pahvilaatikkoja ja rapisevaa 
sanomalehtipaperia joka nurkka 
pullollaan! Vain kiipeilypuun äkil-
linen katoaminen aiheutti pään-
vaivaa Sulolle, joka joutui aikan-
sa hyppimään tasajalkaa vauhtia 
otettuaan, ennen kuin tajusi, että 
puuta ei enää löydykään tutulta 
paikalta.

Pikamuuttomme ei kuitenkaan 
hoitunut kokonaan ilman kommel-
luksia. Ystäviä ja tuttavia vieraili 
päivittäin muuttokaaoksen kes-
kellä. Aamulla pari päivää ennen 
matkaamme Elmo pyöritti tavalli-
seen tapaan hiirtä ympäri nurkkia, 
mutta Suloa ei näkynyt missään. 
Verhot heiluivat tuulessa ja sy-
dämeni jätti pari lyöntiä väliin. 
Illalla viimeinen tupakoitsija oli 
varoituksestani huolimatta jättä-
nyt parvekkeen oven raolleen ja 
parvekelasin auki. Sulo oli poissa. 

Aikani tuskailtuani tajusin huutaa 
kissaa parvekkeelta. Onnekseni ja 
yllätyksekseni kaino mauku vas-
tasi. Poika oli onneksi pysytellyt 
tutulla pihalla, jossa olemme kym-
menet kerrat ulkoilleet valjaissa. 
Ulko-oven avatessani kissa am-
paisi sisään ja alkoi innokkaasti 
naukuen selostaa yön kokemuk-
siaan. Ilmeisesti Sulo selvisi yöstä 
ulkona ilman henkisiä vammoja, 
sillä ruokaa saatuaan se pyrki 
taas parvekkeelle – ties vaikka 
ovi olisi toistamiseen auki.

Lentokokemuksia

Etukäteen arvelin, että lentämi-
nen kissojen kanssa olisi matkan 
vaativin osuus. Kissapiireissä 
liikkuu hurjia tarinoita vaihdois-
sa hävinneistä ja liian pienissä 
bokseissa rannalle ruikuttamaan 
jääneistä mirreistä. Totuus taitaa 
olla, että jokaisella lentoyhtiöllä on 
omat sääntönsä lemmikkieläinten 
kanssa lentämisestä, eikä asia-
kaspalveluhenkilökunta ole aina 
näistä ohjeista perillä. 

Hauskin sääntö omasta näkökul-
mastani on, että matkustamoon 
saa tuoda kissoja vaan pikku-
ruisissa lentokasseissa. Ajatus 
pulskeiden kollieni tunkemisesta 
sellaiseen tilaan aiheutti minussa 
tahattomia naurunpurskahduk-
sia. Pitäisikö sinne kassiin laittaa 
kissan etu- vai takapää? 

Lukuisten soittojen ja matkavaih-
toehtojen kartoittamisen jälkeen 
valitsin kissojen mukavuuden 
vuoksi Finnairin suoran lennon 
Helsingistä Berliiniin. Pojat mat-
kustivat Clipper 3-boksissa kah-
destaan, kuten automatkoillakin. 

Check In:ssä kissat punnittiin ja 
Finnairin torivaaka jymähti yli kah-
teentoista kiloon. Arvolastille tuli 
hintaa tingittynä 170 euroa siinä 
missä itse selvisin pari kymppiä 
halvemmalla. Ennen ruumaan 

In memoriam 
Vallu

Kollin kutsu

Kasvoi meillä kaunis katti
Kolli kulmille komia
Yks on suru suuren kissan
Toive tuskainen todella
Mistä saisin oman armaan
Suostuvaisen suureen 
lempeen

Toivat mulla toveriksi
Seurakseni sisupussin
Sylkee suoraan silmilleni
Paiskoo pitkin poskiani
Kuolee siinä tunteet kuumat
Lakastuupi lemmenhalut

Vaan jos rakkaan rinnalleni
Saisin sievän simasuisen
Laulelisin lemmenloitsut
Kerallasi kuutamolla
Kukin kulkusi koristaisin
Rinnassani raju roihu

Lemmentuskansa lausui sa-
noiksi EC Karelian Valentino 
vuonna -93. Vallu-poikamme 
siirtyi paremmille hiirimaille 
kesällä -06. Jäimme syvästi 
kaipaamaan Vallun persoo-
naa.

Runon kirjoittaja: 
Marjo Arstila

Julkaistu METTIS-lehdessä 
3/1993
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perusteella tarjoavan samat pal-
velut kuin suomalaisen rotuyhdis-
tyksen jäsenyyskin. Sulo-kolli saa 
oman deitti-ilmoituksen yhdistyk-
sen nettisivuille. Ties vaikka löy-
täisimme paikallisia norskineitoja 
vaimokandidaateksi!

Lähetämme kovasti terveisiä Suo-
meen kaikille norskeille ja norskin 
omistajille!

Rakkaudella,
Maria, Sulo ja Elmo

”Sulo” IC Claddagh’s Amor (NFOe0924), Synt. 12.4.2005,
Kasvattaja: Merja Diggin, omistaja: Maria Heiskanen, 
kuva Åsa Petré

luovutusta kissaboksi myös tar-
kistettiin siten, että Elmo oli sylis-
säni, ja virkailija kaivoi mahdollisia 
pommeja Sulon hännän alta. 

Itse lentoa jännitin kissojen puo-
lesta niin, että puristin koko parin 
tunnin ajan kämmenet hikisinä kä-
sinojia. Saadessani kollit lennon 
jälkeen takaisin huomaani, ne 
vetelivät tyytyväisinä hirsiä! Siinä 
määrin letkeinä kissat koisasivat, 
että meidät lentokentältä nouta-
nut ystäväni kysyi olinko antanut 
niille rauhottavia.

Elämää Saksassa 
kissojen kanssa

Elämä Saksassa kissojen kanssa 
ei paljon poikkea arjesta Suomes-
sa. Tosin Saksassa on enemmän 
eläinkauppoja, joiden tuotevali-
koima on myös huomattavasti laa-
jempi. Suomessa kissat tuntuvat 
usein olevan pikkuveljen asemas-
sa koiriin verrattuna, mutta täällä 
misset huomioidaan tarjonnassa 
siinä missä hauvatkin. Kissan-
ruoka on suunnilleen Suomen 
hinnoissa, mutta varusteet, kuten 
kissanhiekka, korit ja harjat ovat 
huomattavasti edullisempia. Suo-
messa niin tarkasti erotellut mar-
ketti- ja eläinkaupan ruoat löytyvät 
tavarataloista rinta rinnan. 

Ulkoilemme kissojen kanssa 
kerrostalon sisäpihalla valjais-
sa ja naapureitahan naurattaa! 
Yleisesti ottaen täällä suositaan 
kissojen vapaata ulkoilua. Omat 
kissani kerrostaloeläjinä ovat 
saaneet jo sääliäkin osakseen. 
Kissat itse ovat vain tohkeissaan 
kasvaneesta neliömäärästä, le-
veistä ikkunalaudoista ja uudesta 
kiipeilypuusta.

Saksalaiset tuntuvat olevan eläin-
rakasta kansaa. Kissoilleni on 
tarjoutunut jo lukuisia hoitajaeh-
dokkaita ja niiden kuulumisia ky-
sellään säännöllisesti niin töissä 
kuin vapaa-ajan riennoissakin. 
Smalltalkin aiheita ei kissaihmi-
seltä puutu!

Tällä viikolla meille on varattuna 
ensimmäinen eläinlääkärikäynti. 
Kissat saavat matokuurit ja ter-
veystodistukset Puolan näyttelyä 
varten. Matokuuria ei nimittäin 
täällä ostetakaan noin vain ap-
teekista.

Saksalaiseen kissanäyttelyyn 
emme ole vielä ehtineet ja niitä 
tuntuukin olevan enemmän ete-
läisessä Saksassa, kuin täällä 
pohjoisessa.

Ensi vuodeksi ilmottauduimme 
myös paikallisen norskiyhdistyk-
sen jäseneksi. 35 Euron vuosit-
tainen maksu tuntuu nettisivujen 
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Harri Wickstrand

www.smiletails.fi
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Toivottaa 
Nalle-Puhin
kissala & 
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CH Nalle-Puhin Herttuatar
kuva: Åsa Petré
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Vielä 8 kuukautta sitten meidän 
perheeseen kuului kaksi aikuista 
ja kaksi kissa”vauvaa”. Kun sain 
tietää olevani raskaana, olin on-
nen kukkuloilla ja samalla tuli huo-
li miten kissat ja vauva sopisivat 
yhteen.

Ensimmäisellä neuvola-käynnillä 
kerroin terveydenhoitajalle, että 
meillä on myös kissoja ja pitäi-
sikö minun ottaa tämä jotenkin 
huomioon odotusaikana. Tervey-
denhoitajan mielestä olisi hyvä 
testata toksoplasma-vasta-ai-
neet. Mitä se sitten käytännössä 
tarkoitti? Kävin verikokeessa ja 
terveydenhoitaja kertoi tulokseni 
olevan negatiivinen. Hienoa siis 
- negatiivinen ja mitäs se sitten 
tarkoitti?! Jos tulokseni olisi ollut 
positiivinen, niin minulla olisi ollut 
suoja toksoplasma-infektiota vas-
taan, mutta nyt minun oli oltava 
erittäin huolellinen, että en saisi
toksoplasma-infektiota odotus-
aikana. Eli käytännössä tämä 
tarkoitti, että terveydenhoitajan 
kehoituksesta en siivonnut kisso-
jen hiekkalaatikoita. Mieheni sai 
tämän tärkeän tehtävän hoitaak-
seen koko 9 kuukauden ajaksi ja 
taisi hän hoitaa sitä vielä vauvan 

syntymän jälkeekin. Tiedän myös 
sellaisia kissanomistajia, jotka 
odotusaikana itse ovat puhdista-
neet kissanhiekkalaatikot, mut-
ta he ovat huolehtineet hyvästä 
käsihygieniasta. Itse olin vähän 
ehkä liian arka tämän asian suh-
teen, mutta ainakaan minun ei 
tarvinnut pohtia tartuntoja odo-
tusaikana (olen toisinaan liian 
pohtivaa luonnetta :)). Hyvä artik-
keli aiheesta toxoplasma gondii 
ja ihmisen toksoplasmoosi löytyy 
viimeisimmästä Kissa-lehdestä 
(Kissa 4/2006).

Ainut varotoimi odostusaikana 
kissojen suhteen oli siis hiekka-
laatikoiden siivous, muuten elämä 
kissojen kanssa sujui entiseen 
malliin eli pussailin, silittelin ja 
nukuin kissojen kanssa.
Luulenpa, että ainakin meidän 
kissat aavistivat jotain erikoista ta-
pahtuvan, kun lähdimme eräänä
lumisateisena aamuna synnytys-
sairaalaan. Muistan vielä kuinka 
edellisenä yönä Paukku (Lioneye’ 
Baily) halusi, että silitän ja hieron 
häntä koko yön. Paukku osasi 
aavistaa, että vähään aikaan en 
ehdi hoitaa häntä niin paljon, joten 
Paukku päätti kerätä hyväilyjä va-

rastoon. Samana lumisateisena
päivänä, kun lähdimme sairaa-
laan, meille syntyi suloinen poika-
vauva, joka sai nimekseen Pyry.
(Jaa-a mistähän Pyry sai nimen-
sä....).

Oltuani viikon sairaalassa tulimme 
vauvan kanssa kotiin ja eteisessä 
oli vastaanottamassa uutta per-
heenjäsentä kaksi kissaa Pauk-
ku (silloin vielä leikkaamaton) ja 
Pampula (SmileTail’s Karlsson,ka
straattikolli). Pyry istui turvaistui-
messa lattialla. Paukku ja Pampu-
la nuuhkivat kiinnostuneina uutta 
tulokasta jonkin aikaa meidän val-
voessa vieressä. Kun tutustumi-
nen oli suoritettu, niin Paukku lähti 
nukkumaan  ja Pampula luuli saa-
neensa uuden “lelun”. Pampula oli 
paljon kiinnostuneempi vauvasta 
kuin Paukku. Pampulan piti joka 
päivä useamman kerran kosket-
taa Pyryn päätä hellästi ja ihme-
tellä tätä liikkuvaa “lelua”. Paukku 
katseli sivummalta ja  meni yleen-
sä nukkumaan (Paukulla oli silloin 
mielessä vain naiset yöllä ja päi-
vällä piti nukkua).

Harkitsimme jo odotusaikana 
Paukun leikkaamista, koska Pau-

Vauva syntyy kissaperheeseen

Pyry ja Pampula leikkivät yhdessä.
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kulla oli toisinaan tarve merkata. 
Emme kuitenkaan leikkauttaneet 
Paukkua heti Pyryn synnyttyä, 
koska Paukulla oli käynyt mors-
maikku kylässä ja halusimme olla 
100% varmoja astutuksen onnis-
tumisesta. Pyryn ollessa kahden 
kuukauden leikkautimme Paukun. 
Noiden kahden kuukauden aika-
na meillä ei ollut mitään ongelmia 
Paukun kanssa ja mitään merk-
kaamisia ei löytynyt (Pampula, 
hygieenikko, olisi ne meille kyllä 
näyttänyt.)

Kun kissat ymmärsivät, että Pyry 
jää meille pysyvästi, niin Paukku 
otti asian välinpitämättömästi, mut-
ta Pampulalla oli selvästi muuta-
man kuukauden ajan masennus-
oireita. Pampula oli ollut ennen 
Pyryä meidän perheen “vauva”, 
aina kaiken keskipisteenä ja sai 
kaiken huomion. Nyt Pampulan 
paikka oli mennyt. Huomasim-
me miten Pampula, joka ennen 
oli ollut kaikessa mukana, meni 
nyt saunaan piiloon ja vietti siellä 
suurimman osan päivästä. Kun 
tajusimme Pampulan mielentilan, 
niin ottimme Pampulan uudella 
tavalla huomioon. Kun Pyry meni 
nukkumaan, oli Pampulan vuoro 
olla perheen “vauva”. Annoimme 
Pampulalle herkkuja, leikimme 
perholla ja hellimme Pampulaa. 
Ja muutaman kuukauden päästä 
Pampula oli taas oma itsensä ja ei 
ollut enää moksiskaan Pyrystä. 

Samoihin aikoihin Paukun hor-
monitoiminta oli muuttunut kast-
raatin tasolle, joten nyt riehuttiin 
ja leikittiin päivällä ja öisin joskus 
jopa nukuttiin. Voin todeta, että 
myös Paukku auttoi Pampulaa 
toipumaan vauvasta, koska nyt 
piti Pampulan olla koko ajan valp-
paana, että minkä nurkan takaa 
Paukku hyökkää kimppuun.

Varotoimenpiteenä kissojen suh-
teen olemme aina öisin laitta-
neet makuuhuoneen oven kiinni. 
Olen kuullut kauhutarinoita siitä, 
miten kissa menee vauvan naa-
man päälle nukkumaan ja vauva 
tukehtuu. Lähisukulaiseni oli eh-

dottomasti sitä mieltä, että kissat 
olisi lopettettava, koska ne men-
nen tullen raatelevat vauvan ja 
asettuvat aina nukkumaan vau-
van päälle. Eräs nainen oli sitä 
mieltä, että koska vauva haisee 
maidolle, niin kissa raatelee vau-
van maidon toivossa... Niinpä 
niin. Muuten olemme eläneet niin 
kuin ennenkin eli kissat saavat 
kulkea vapaasti ympäri huushol-
lia. Joskus on kyllä tullut mieleen 
laittaa kissat yhteen huoneeseen, 
kun päivittäiset rallit ja painiottelut 
alkavat. Karvaa lentää ja kissoja 
sinkoilee sinne tänne. En ole kui-
tenkaan sitä tehnyt, koska Pyrystä 
on kiva katsella kissojen touhuja 
ja kun kissa kävelee tarpeeksi lä-
heltä, on sitä mukava koskettaa 
ja nauraa ääneen. Eikä Pyry pa-
hemmin pidä kissankarvojakaan 
ongelmana. Ne ovat lähinnä mi-
nulle ongelma, kun katselen miten 
Pyry pyörii lattialla ja kaikki kar-
vat tarttuvat häneen kiinni. Kunpa 
joku vielä kehittäisi laitteen, joka
imee koko ajan kissankarvaa....

Olemme jatkaneet myös kissa-
näyttelyissä käyntiä Pyryn kans-
sa. Ainakaan vielä emme ole 
törmänneet sellaisiin ongelmiin 
näyttelyiden suhteen, että niistä 
olisi pitänyt kokonaan luopua. No 

ehkä ihan ensimmäisenä en suo-
sittele lähtemään esim. Riikaan, 
mutta kotimaan näyttelyt ovat 
hyvää harjoittelua mahdolliseen 
ulkomaan näyttelyyn. Kannattaa 
etukäteen ottaa selvää näyttely-
paikasta, mm. miten liikkuminen 
vaunujen kanssa onnistuu, onko 
näyttelyhäkkirivien välissä tilaa, 
vauvan hoitotilat ja miten ruoan 
lämmitykset onnistuu. Pyry on 
ainakin tähän asti viihtynyt kissa-
näyttelyissä, kunhan vain huolto 
pelaa ja mieluiten vähän aina 
etuajassa ennen kuin itku pää-
see. Saa nähdä miten sitten käy 
näyttelyiden, kun pikku-herra al-
kaa liikkua enemmän.

Lopuksi voisi todeta, että minun 
mielestäni kissat ja vauvat sopi-
vat hyvin yhteen. Nykyään Pyry ja 
Pampula jopa viihtyvät hyvin yh-
dessä ja joskus Paukkukin innos-
tuu seuraamaan Pyryn touhuja. 
Suosittelemme kaikille hedelmäl-
lisessä iässä oleville lapsen/lap-
sien hankintaa kissaperheeseen.

Hyvää joulua ja uutta vuotta 2007 
kaikille!!!

t. Saija, Taisto, Pyry, Paukku ja 
Pampula

Pampula testaa turvaistuimen. 
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Hieronta on kaikkein vanhimpia 
parannusmenetelmiä; intialainen 
Ayurveda-kirjoitus 2700 Ekr. ker-
too hieronnan olleen tunnettu hoi-
tomuoto. Jopa vaistonvaraisesti 
itsekukin sivelee ja painaa kipeää 
kohtaa. Kissa nuolee kipeää paik-
kaa ja saa näin veren kiertämään. 
Todennäköisesti se myös nuole-
malla rentouttaa lihaksiaan.

Hierontahetkestä tulee hierojan ja 
kissan yhteinen tapahtuma.

Hierontaotteita on viisi

Sivelyotteessa käsi liukuu ihon 
pintaa pitkin ja mukautuu käsi-
teltävän kudosalueen muotoon. 
Raajoissa sivellään kehon keski-
osiin päin. Kevyt sively on pinnal-
lista sivelyä ja voimakkaampi taas 
syvää sivelyä.

Sively totuttaa hierottavan hoi-
tajan kosketukseen. Sivelyote 
myös rentouttaa ja lievittää kipua 
sekä edistää laskimoverenkier-
toa ja imunesteen kulkua.

Hankausotteessa hieroja pai-
naa kudoksia ympyrämäisellä 
liikkeellä alla olevaa luuta vas-
taan. Ote ei liu’u ihon pinnalla, 
vaan hoitajan käsi ja alla oleva 
lihas liikkuvat kiinteästi yhdessä. 
Hankausotteessa toimii koko käsi 
tai vaikkapa vain peukalo hoito-
alueen koon ja halutun voimak-
kuuden mukaan.

Puserteluotteessa lihas koho-
tetaan alustastaan ja sitä puris-
tetaan peukalon ja sormien tai 
sormien ja kämmenen tyven vä-
lissä lihassyihin nähden poikki-
suunnassa. Kohottamiseen käy-
vät vain pitkänomaiset ja kapeat 
lihakset.

Taputusotteessa kevyesti, no-
peina sarjoina taputetaan sormet 
ja ranteet rentoina. Onnistunut 
taputus ei satu eikä tunnu epä-
miellyttävältä, vaan laajentaa 

pintaverisuonia ja lisää ihon ve-
renkiertoa.

Ravisteluotteessa lihasta, lihas-
ryhmää tai koko raajaa ravistel-
laan lihasten ollessa rentoina. 
Ravistelu rentouttaa ja elvyttää 
kudosnesteiden kiertoa.

Hieronnasta on apua 
moneen lähtöön

Hieronnalla saadaan aineenvaih-
dunta vilkastumaan. Kudosten 
läpäisevyys lisääntyy, mikrove-
renkierto avartuu ja entsyymit va-
pautuvat. Myös pehmytkudosten 
joustavuus lisääntyy.

Erittäin kiinnostava on tieto, että 
kiinnikkeiden synty estyy vammo-
jen jälkeen. Hieronta pystyy myös 
“rikkomaan” arpikudoksia ja kiin-
nikkeitä.

Hermostokin hyötyy hieronnas-
ta. Kissa rentoutuu ja endorfi inia 
alkaa erittyä. Kipu lievenee, ja 
automaattinen hermosto tasapai-
nottuu.

Kissa määrää 
hieronnan laadun

Varminta on aloittaa maltillisesti, 
jotta yhteistyö alkaisi sujua rau-
hanomaisesti. Paras hieronta-
alusta on sylisi, johon voit levit-
tää vaikkapa froteepyyhkeen, jos 
siltä tuntuu. Sivelyote sopii kaikille 
kissoille, mutta luonnollisesti vain 
tervettä kissaa voi varsinaisesti 
hieroa.

Etenkin ikääntynyt kissa hyötyy 
hieronnasta, kun vuodet ja ehkä 
reumatismikin kangistavat raajo-
ja. Kissasi kertoo, mikä siitä tun-
tuu hyvältä.

Itse asiassa on sivelyote hyvin 
lähellä kissan silittelyä. Sivelles-
säsi kissaasi löydät apua tarvitse-
vat kohdat ja kipeytynyttä lihasta 
kuumottaa. Kissan luottohenkilö 
voi vähitellen laajentaa hierontaa 
kaikkiin hieronnan lajeihin: han-
kausotteeseen, pusertelu-, tapu-
tus- ja ravisteluotteeseen - kaikki 
kuitenkin kissan ehdoilla.

Mirjam Numminen
www.ipsitilla.fi

Kissankin hierontaa voisi kokeilla

EC&IP Dunderkattens Gatto Negro, NFOn, sSynt. 3.11.1999
Om. Kaisa Arjavaara, kasv. Monica Lundqvist & Tommi Ring
Kuva: Heikki Siltala
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Kissojen tulokset ovat näyttelyluettelon 
mukaisessa väriryhmäjärjestyksessä.

TP = Tuomarin paras
VS = Vastakkaisen sukupuolen paras
KP = Kategorian paras, NP = Näyttelyn 
paras
(A = aikuinen, K = kastraatti, N = nuori 
ja P = pentu)

NÄYTTELYTULOKSIA KOTIMAASTA

Kuopio 16.9.2006

TPK EC Godfather’s Purple Rain
Om. Annikki Sundqvist & Minna Räsän-
en Kasv. Janne Kellari & Mari Koski
TPN Kirsikan Henrik
Om. Kirsi Ovaskainen & Juuso Åker-
man kasv. Kirsi Ovaskainen
TPA FluffyTail’s Emphatic Emily
Om. Mathias Schulze & Karhula & 
Ihalainen Kasv. Kirsi Karhula & Seppo 
Ihalainen
VSK EP & CH Pörkarvan Baron of 
Love
Om. & kasv. Pia & Johanna Vuoltee
TPK EP & IC Marmatin Silver Harmony
Om. Marjo Korhonen Kasv. Annikki 
Sundqvist

Kuopio 17.9.2006

TPK EP & EC Felicis Clarissa
Om. & kasv. Sanna Halttunen
TPN Kirsikan HelmiLiina
Om. & kasv. Kirsi Ovaskainen
TPK Marmatin Ykä Eevert
Om. Venla Mustonen Kasv. Annikki 
Sundqvist
TPA EC Godfather’s Ziggy Stardust, 
JW
Om. & kasv. Janne Kellari & Mari Koski
TPA FluffyTail’s Emphatic Emily

Om. Mathias Schulze & Karhula & 
Ihalainen Kasv. Kirsi Karhula & Seppo 
Ihalainen
TPK IP Kirsikka Felis Audax
Om. Kirsi Ovaskainen Kasv. Minna & 
Kjeld Krogh, Tanska

Porvoo 30.9.2006

TPK GIP & EC Neige-Cristal’s Betty-VI
Om. Anneli Kotola Kasv. Tellervo Kass
KPN Kirsikan Henrik
Om. Kirsi Ovaskainen & Juuso Åker-
man kasv. Kirsi Ovaskainen
TPP Heinuntuvan Amanda
Om. Nina Harikko & Jussi Korpela Kasv. 
Sirpa Selin & Teppo Eloranta
TPN Coco Islands’ Velvet
Om. Janne & Tiia Kellari Kasv. Janne 
Dyrset & Harald Stein, Norja
TPP Pikkumetsän Kita
Om. & kasv. Anna-Liisa & Jarkko Ko-
ponen
TPN Kalabalik Dionysos Draktand
Om. Elise Meronen-Seo Kasv. Tina 
Ehnström
TPP Pikkumetsän Mr Lord
Om. & kasv. Anna-Liisa & Jarkko Ko-
ponen

Porvoo 1.10.2006

TPA IC Norscoon Atlas
Om. Lassi Lindström Kasv. Katja & 
Tommi Torikka
TPK EP & EC Felicis Clarissa
Om. & kasv. Sanna Halttunen
TPK IP Deimos Pontiac Firebird
Om. Pia Lehtinen Kasv. Johanna Sirola
TPK GIP & EC Neige-Cristal’s Betty-VI
Om. Anneli Kotola Kasv. Tellervo Kass
TPK IP & EC Suvipäivän Milou
Om. Pirkko Penttinen & Matti Lyhteilä 
Kasv. Suvi Sippola
KPN Kirsikan Henrik

Näyttelytuloksia
Om. Kirsi Ovaskainen & Juuso Åker-
man kasv. Kirsi Ovaskainen
VSA CH Hopeahännän Casanova BB
Om. & kasv. Sari Sinkko
TPN SmileTail’s Lady Luck
Om. Minna Viljanen Kasv. Sari Ikävalko
TPA Tähtitassun Purr Kissa
Om. Jenni-Riikka Wacklin & Kai Naskali 
Kasv. Eila Tähti
TPN Hopeahännän Simo Samurai
Om. & kasv. Sari Sinkko
TPP Suvipäivän Kastehelmi
Om. & kasv. Suvi Sippola
TPA CH Blue-Viking Sweet Lady
Om. Pirjo Packalén & Karoliina Hjelm 
Kasv. Karoliina Hjelm
KPP Suvipäivän Kasper
Om. & kasv. Suvi Sippola

Vantaa 7.10.2006

TPP Heinuntuvan Carl
Om. Hannele Fehrmann Kasv. Sirpa 
Selin & Teppo Eloranta
TPK IP Marmatin Xaver
Om. Anne & Elina Mast Kasv. Annikki 
Sundqvist
TPK GIP & EC Neige-Cristal’s Betty-VI
Om. Anneli Kotola Kasv. Tellervo Kass
TPK IP Tähtitassun Ruupert
Om. Sari & Jari Kulmakivi Kasv. Eila 
Tähti
TPP Tähtitassun Rosvo-Roope
Om. Karita Sumell & Mikael Axelqvist 
Kasv. Eila Tähti
VSK PR & EC Lioneye’s Baily
Om. Taisto Kuurola & Saija Linnamäki 
Kasv. Nina Palenius & Joakim Östling
TPA GIC Heinuntuvan Sophia
Om. & kasv. Sirpa Selin & Teppo 
Eloranta
TPN Norscoon Creamy Caramel
Om. & kasv. Katja & Tommi Torikka
KPP Tähtitassun Balladi Helena
Om. Karita Sumell & Mikael Axelqvist 
Kasv. Eila Tähti

EC Godfather’s Ziggy Stardust, 
JW (NFO e 09)
Synt. 23.4.2004
Isä: GIC Sakeena’s Oscar Wilde
Emo: EC Godfather’s Reet Petite
Omistaja & kuva: Mari Koski
Kasvattajat: Janne Kellari & Mari 
Koski

“Zigi” valmistui EC:ksi Pietarissa 
25.3.2006.
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Vantaa 8.10.2006

TPA GIC Heinuntuvan Karolina
Om. Eila Tähti Kasv. Sirpa Selin & 
Teppo Eloranta
TPA IC Norscoon Atlas
Om. Lassi Lindström Kasv. Katja & 
Tommi Torikka
TPP Pörkarvan Futuri Prudens
Om. & kasv. Pia & Johanna Vuoltee
TPK GIP & EC Neige-Cristal’s Betty-VI
Om. Anneli Kotola Kasv. Tellervo Kass
TPN Kirsikan Henrik
Om. Kirsi Ovaskainen & Juuso Åker-
man kasv. Kirsi Ovaskainen
TPA Deimos ChrisCraft Sportsman
Om. Marja Viher-Vehmas Kasv. Jo-
hanna Sirola
TPK EP & CH Pörkarvan Baron of 
Love
Om. & kasv. Pia & Johanna Vuoltee
TPK EC Volsung King Knut
Om. Seija & Pauli Jäntti Kasv. J. Hig-
gins & A. Moss, Englanti
VSK PR & IC Suvipäivän Ivor
Om. Veikko Mytty Kasv. Suvi Sippola
KPP Tähtitassun Balladi Helena
Om. Karita Sumell & Mikael Axelqvist 
Kasv. Eila Tähti

Turku 25.11.2006

TPN La Forét’s Ottawa
Om. Anna Poutanen Kasv. Dorthe 
Varup, Tanska
TPK EP Cipukan Helka Inkeri
Om. Jaana Kaunismäki Kasv. Marja 
Himanen
TPP Kalliopirtin Ulrika
Om. Markku Peltonen Kasv. Marja & 
Markku Peltonen
TPK IP & EC Mighty Claw’s Aragorn
Om. Jaana Kiekara Kasv. Catherine 
Severin, Ruotsi
TPA EC Godfather’s Ziggy Stardust, 
JW
Om. Mari Koski Kasv. Janne Kellari & 
Mari Koski
TPK EP & CH Pörkarvan Baron of 
Love
Om. & kasv. Pia & Johanna Vuoltee
TPP Snöyran’s Lady Kawasaki
Om. Eeva Poutiainen Kasv. Petra Eriks-
son, Ruotsi
TPA Marmatin Catarina
Om. Auli Ruotsalainen Kasv. Annikki 
Sundqvist
TPN Suvipäivän Kasper
Om. & kasv. Suvi Sippola
TPP Pikkumetsän Mr Lord
Om. Riitta Horn Kasv. Anna-Liisa & 
Jarkko Koponen
TPK IP & EC Trollgumman’s Trulsa
Om. & kasv. Rosmarie Silverstav, 
Ruotsi
TPK PR & IC Suvipäivän Ivor
Om. Veikko Mytty Kasv. Suvi Sippola
TPN Tähtitassun Balladi Helena
Om. Karita Sumell & Mikael Axelqvist 
Kasv. Eila Tähti

Turku 26.11.2006

TPN Syrenbacken’s Nexus Noel
Om. Jenni Mäkinen Kasv. Gurli Håkans-
son, Ruotsi
TPP Magoria’s Mr.Lordi
Om. Tuula Setälä Kasv. Johan Asp & 
Maria Asp-Magnusson, Ruotsi
VSA CH Kirsikan Henrik
Om. Kirsi Ovaskainen & Juuso Åker-
man kasv. Kirsi Ovaskainen
TPN Bifrost’s Panthera
Om. Netta Ratia & Markus Dahlbom 
Kasv. Carola Furu-Högel
TPK GIP & IC Mornee Naavanenä
Om. Päivi Salmi-Wallenius Kasv. Hanna 
Kallio
TPA IC Hopeahännän Casanova BB
Om. & kasv. Sari Sinkko
TPK EP & IC Dunderkattens Nikita 
Blue
Om. Johanna Vuoltee Kasv. Monica 
Lundqvist
TPK IP & EC Mighty Claw’s Aragorn
Om. Jaana Kiekara Kasv. Catherine 
Severin, Ruotsi
TPA IC Tähtitassun Purr Kissa
Om. Jenni-Riikka Wacklin & Kai Naskali 
Kasv. Eila Tähti
TPP Cat’omatic Aurifex Audax
Om. Veera Ruotsalainen Kasv. Auli 
Ruotsalainen
TPP Kalliopirtin Viveka
Om. Markku Peltonen Kasv. Marja & 
Markku Peltonen
TPN Trollgumman’s Nelly Nässla
Om. Johanna & Pia Vuoltee Kasv. Ros-

marie Silverstav, Ruotsi
TPK GIP & EC, SW03 Trollgumman’s 
Vigge Vildbatting
Om. & kasv. Rosmarie Silverstav, 
Ruotsi
TPK IP & EC Trollgumman’s Trulsa
Om. & kasv. Rosmarie Silverstav, 
Ruotsi

Helsinki 9.12.2006

TPA Kirsikan HelmiLiina
Om. & kasv. Kirsi Ovaskainen
TPP Kalliopirtin Ulrika
Om. Markku Peltonen Kasv. Marja & 
Markku Peltonen
TPK CH Nalle-Puhin Berlioz
Om. Maarit Perälä Kasv. Kati Nieminen
KPP Pikkumetsän Mr Lord
Om. Riitta Horn Kasv. Anna-Liisa & 
Jarkko Koponen
TPA Nallukan Ares
Om. Harri Pesonen Kasv. Paula Fihl-
ström

Helsinki 10.12.2006

TPA Kehrääjän I Want It All
Om. Katja Kummunmäki Kasv. Tuuli 
Sahlberg
KPK CH Nalle-Puhin Berlioz
Om. Maarit Perälä Kasv. Kati Nieminen
TPA SmileTail’s Lady Luck
Om. Minna Viljanen Kasv. Sari Ikävalko
TPA Leoline Lulu Lumituisku
Om. Anniina Laukkanen Kasv. Laura 
Helander

Tulokset koonnut Mari Koski

IC Hopeahännän Casanova BB (NFO d) valmistui International 
Championiksi 5.11.2006 ollen samalla KPA. Synt. 16.11.2005
emä: EC, DM May Gamgee Felis Audax, isä: Marmatin Bob the 
Builder, om. ja kasv. Sari Sinkko 
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Kirjaesittelyssä Practical guide 
Cat Breeding, julkaisija Royal 
Canin ja tekijät ovat eläinlääkä-
rit Elise Malandain, Susan Litt-
le, Gregory Casseleux, Lorraine 
Sheldon, Pascale Pibot ja Ber-
nand-Marie Paragon.

Päätin tilata kyseisen kirjan Royal 
Canin kasvattajakerhon kautta 
näkemättä kirjaa etukäteen ja 
kirja maksoi 25€. Kirjan saatua-
ni huomasin, että kirja oli todella 
perusteellinen ja käsitteli asioita, 
joita ei tavallisissa kissakirjoissa 
juurikaan ollut. Toki paikoin kirja 
on Suomen oloihin vähän epäpä-
tevä, koska on selvästi tehty luul-
tavasti Keski-Euroopan tilanteen 
mukaan esim. loisien osalta. Mut-
ta erittäin paljon uutta ja hyödyllis-
tä tietoa tässä kirjassa on.

Kirja on jaettu kahdeksaan ai-
healueeseen, joista ensimmäi-
nen luku käsittelee genetiikkaa 
eli perinnöllisyystiedettä. Se alkaa 
genomin selityksellä, kertoo miten 
sukupuoli kissan määräytyy ja 
esittää sen myös kaaviona. Kirja 
käsittelee mutaatioita, turkin värin, 
kuvion ja pituuden periytymistä. 
Kirjan mukaan yksi tuhannesta 
kilpikonnan värisestä kissas-
ta on uros. Näistä osalla on 
ns. Klinefelterin syndrooma, 
jossa uros on saanut ylimää-
räisen X-kromosomin olleen 
XXY. Nämä urokset ovat 
lähes poikkeuksetta sterii-
lejä. Tässä kappaleessa on 
käsitelty myös perinnölliset 
sairaudet sekä tiettyihin ro-
tuihin liittyvät mutaatiot. Näi-
tä rotuja ovat esim. Rexit ja 
karkeakarvaiset kissat, Cur-
lit, Scottish Fold, Sphynx, 
Munchkin sekä Manx ja 
Cymric. Listalla mainitaan 
myös ”liikavarpaiset” kissat 
ja lyhyt- ja kippurahäntäiset 
kissat.

Toinen luku kirjassa käsit-
telee kissan lisääntymistä. 

Aluksi esitellään tietenkin ana-
tomia, sitten käsitellään kiiman 
tuloon vaikuttavia tekijöitä ja as-
tutusta. Raskaudelle on oma kap-
paleensa. Kliiniset merkit raskau-
desta ovat juoksujen loppuminen, 
joka toteutuu kyllä myös valeras-
kaudessa. Painon nousua, jota 
tapahtuu koko raskauden ajan, ei 
mahdollisesti huomaa ilman tark-
kaa punnitsemista ennen 3-4 viik-
koa astutuksesta. Kirjassa kerro-
taan myös raskauden toteamisen 
olevan mahdollista verestä 25vrk 
astutuksesta. Tunnustelemalla 
sikiöt voi tuntea jo 14-15vrk as-
tutuksesta, mutta helpointa se on 
21-25vrk astutuksesta. 40vrk as-
tutuksesta voidaan ottaa röntgen-
kuva, jossa pennut näkyvät. Sitä 
ennen nähdään vain suurentunut 
kohtu, koska pentujen luusto ei ole 
vielä tarpeeksi kehittynyt. Tällöin 
raskautta ei voi vielä erottaa koh-
tutulehduksesta, jossa myös koh-
tu kasvaa. Ultraäänellä pentujen 
sydämen syke näkyy 22-24vrk as-
tutuksesta, hienoimmilla laitteilla 
jo 17vrk astutuksesta. Keskimää-
rin pennun sydämen syke on 230. 
Ultraäänellä sikiöiden määrän ar-
viointi voi olla 

vaikeaa. Synnytys ja sen ongel-
mat on myös käsitelty. Tässä lu-
vussa käsitellään myös kissojen 
”lapsettomuusongelmia”, joka on 
saanut tilaa monen aukeaman 
verran. Sekä naaras että uros 
käsitellään erikseen. Esimerkiksi 
naaras saattaa ovuloida spon-
taanisti jo kollin hajuista, äänistä 
ja näkemisestä. Myös kuvin esi-
tellään esim. kohdun endometri-
oosin liikakasvu ja kohtutulehdus. 
Käsittelyssä on myös takaisi-
nimeytyminen ja keskenmenot 
monin niihin liittyvin syin. Kollin 
hedelmättömyys voi johtua myös 
monista syistä. Kirja nimeää niistä 
ongelmat astumiskäytöksessä ja 
huonon spermanlaadun. Kirjassa 
käsitellään sperman keräystä ja 
tutkimista kappaleen verran. 

Kolmas luku käsittelee ”lastentau-
teja” eli pentuja syntymästä vie-
roitukseen. Puolet pentujen kuo-
lemista syntymän aikana johtuvat 
synnytyksen huonosta järjeste-
lystä. Yksinkertaiset ja tehokkaat 
auttamistavat pitäisi jokaisen kas-
vattajan osata ja järjestelmällises-

ti myös käyttää synnytyksen 
yhteyksissä. Kirjan mukaan 
nämä on kappaleissaan seu-
raavasti: saada pennut hengit-
tämään, pitää ne lämpiminä, 
nesteyttää pennut tarvittaes-
sa sekä leikata napanuorat. 
Pentujen kasvun seuranta 
on saanut oman kappaleen-
sa, jossa esitellään monin 
käyrin erilaisia taulukoita 
pentujen painon lisäyksistä 
erikokoisissa pentueissa, 
eri roduilla, eri ajanjaksoilla 
yms. Itse olen hieman eri-
mieltä taulukosta, jossa on 
esitelty eri rotujen kasvua 
ja metsäkissa jää toisiksi 
pienimmäksi taulukon mu-
kaan. Esimerkiksi neloska-
tegorian kissanpentu on 
käyrällä reilusti metsäkis-
san yläpuolella. Taulukon 
mukaan mettispentu pai-
naisi 3kuukauden iässä 

Kirjaesittelyssä Practical guide Cat Breeding
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alle 1600g, kun taas maine coon 
on yli 2kg ja siamilainenkin yli 
1600g. Maito ja imeväinen ovat 
käsittelyssä useamman aukea-
man verran, myös orpojen pen-
tujen hoito on käsitelty. Kirjas-
ta löytyy taulukko hampaiden 
puhkeamisesta ja vaihtumis-
aikataulu. Vastasyntyneiden 
sairauksista löytyy todella 
kattava tietopaketti, joista 
suuri osa on tämmöiselle 
tavalliselle harrastajalle uutta asi-
aa. Kirjan mukaan metsäkissoilla 
B-veriryhmää esiintyy 1-10%, kun 
taas esim. Birmoilla ja Ragdolleilla 
sitä on 20-40% ja Brittiläisillä, re-
xeillä ja turkkilaisilla vaneilla jopa 
60%.

Neljäs luku käsittelee kissojen 
käyttäytymistä. Kissasta puhu-
taan sosiaalisena eläimenä, jot-
ka kesykissana ovat sopeutuvia 
otuksia, jotka pystyvät luomaan 
erilaiset suhteet toisten kissojen 
ja ihmisten kanssa, kun taas villit 
kissat ovat erakkoja metsästäjiä. 
Kissojen reviireistä mainitaan, 
että uroskissoilla on aina suu-
rempi reviiri kuin naarailla, joka 
määräytyy naaraiden määrällä ja 
tiheydellä tietyllä alueella. Sekä 
urokset että naaraat merkkaavat 
alueensa virtsaamalla pystyille 
pinnoille. Tällä merkkailulla on 
ilmeisesti monta tehtävää, esim. 
toimia kuljetusvälineenä sosiaa-
liselle ja lisääntymiseen liittyvälle 
tiedolle. Pennun käytöksen kehit-
tyminen on erityisen mielenkiintoi-
nen kappale sisältäen esimerkiksi 
kehitykselliset ja käyttäytymisen 
refl eksit, asiaa siisteydestä, ym-
päristön oppimisesta ja taulukon 
käytöksen kehityksen virstanpyl-
väistä. Yksi kappale käsittelee 
käytöksen ongelmia kuten merk-
kailua.

Viides luku käsittelee kissojen 
ruokintaa kissalassa. Kaavio esit-
telee heti kappaleen alussa kolme 
erilaista tapaa kuinka kissa käsit-
telee ruokaa suussa kielellään. 
Kissan makuaistia käsitellään ja 
siitä selviää esimerkiksi, että kis-
sa maistaa karvaan maun paljon 

herkemmin kuin 
koirat ja siksi 
voivat helpom-
min välttää 
k a t k e r i e n 
myrkkyjen syö-
mistä. Luvussa käsitellään mm. 
aminohappoja, rasvoja, kuituja, 
mineraaleja ja vitamiineja. Kisso-
jen erityistarpeista on asiaa, sillä 
kyllähän pentu ja ikääntyvä kissa 
tarvitsevat erilaista ravintoa. Huo-
mioituna on myös raskausaika ja 
imetys emon ruokinnassa. Metsä-
kissoihin sopiva osuus karvapal-
loista on kuvan kanssa, vaikka 
kukapa meistä ei olisi karvapalloa 
nähnyt. Lisäksi on oma kappale 
virtsakivistä kärsivistä kissoista ja 
hampaiden hoidosta.

Kuudes ja kirjan yksi laajimmista 
luvuista on keskittynyt kissaloiden 
tarttuviin sairauksiin. Ensimmäi-
nen kappale kertoo uuden kissan 
tulosta kissalaan. Kirja suosittelee 
minimissään 15päivän karantee-
nia, mutta pitää parempana 4vii-
kon karanteenia. Tällä välin uusi 
tulokas pitäisi testata eläinlää-
kärissä taudeilta ja tässä ajassa 
tulisi monien tautien itämisaika 
täyteen, eli ne tulisivat esiin, jos 
niitä olisi. Karanteenilla on kaksi 
tarkoitusta, sen on tarkoitus suo-
jata kissalan kissoja taudeilta ja 
myös antaa uudelle tulokkaalle 
mahdollisuus tottua uuteen ym-
päristöönsä asteittain. Tämän 
jälkeen kirja alkaa käsitellä eri 
sairauksia esim. calici, herpes, 
FIP, FIV ja FeLV. Mukana kurjan 
näköisiä kuvia sairastuneista kis-
soista. Tähän perään tulee tiivis 
tietopaketti rokotuksista. Kirjas-
ta löytyy myös kissan sisäloiset, 

kuvien kanssa. Niistä on myös 
elinkiertotaulukot, tartuntatiedot 
sekä tieto mikä lääkeaine teho-
aa. Yksisoluiset alkueläimet kuten 
toxoplasma gondii löytyvät myös 
kirjasta. Yleiset kissan ulkoloiset 
on käyty läpi myös hyvin yksityis-
kohtaisesti. Kirja kertoo yleisim-
män loisen olevan kirppu, mutta 
Suomen oloissa tämä ei taida olla 
ihan pätevä. Keski-Euroopassa 
tätä riesaa kyllä on varmasti ihan 
riittävästi. Kirpun täysi elinkierto 
kestää vain 12päivää, mutta se 
säilyy mitä hankalimmissa oloissa 
kauan. Yksi kirppunaaras voi mu-
nia päivässä 50munaa ja nämä 
ovat hyönteismyrkyille vastustus-
kykyisiä. Kirpunpurema-allergia 
on yleinen ihosairaus ja kirput 
voivat myös tartuttaa muita saira-
uksia. Pennut voivat jopa kärsiä 
anemiasta kirppujen vuoksi. Kor-
vapunkit, hilsepunkit, syyhypunkit 
yms. ovat myös esiteltyinä. Iho-
sieni tietenkin Suomessakin esiin-
tyvänä on hyvä mainita tässäkin. 
Sitä käsitellään kirjassakin 5 sivun 
verran, kuvien kanssa. Kirjassa 
on kuva mielenkiintoisen näköi-
sestä savuavasta lääkepurkista, 
niistä kuvatekstin mukaan voi 
tulla vaurioita kuitenkin huoneka-
luihin ja mattoihin. Pitkäkarvaisilta 
kissoilta kirja suosittelee leikkaa-
maan turkin pois hoidon ajaksi. 
Zoonoosit, eli eläimistä ihmiseen 
tarttuvat sairaudet ovat luvun lo-
pussa. Tässä kategoriassa ovat 
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1. Kuinka paljon enemmän 8 
viikkoinen pentu kuluttaa ener-
giaa per painokilo kuin aikuinen 
kissa?
a) 2 kertaa enemmän
b) 3 kertaa enemmän
c) 5 kertaa enemmän

2. Kuinka vanhana kissanpen-
tu pystyy rapsuttamaan itseään 
takajalalla korvan takaa
a) noin 1 viikon vanhana
b) noin 3 viikkoa vanhana
c) noin 6 viikkoa vanhana 

3. Mitä makua kissat eivät voi 
maistaa?
a) kalan makua
b) lihan makua
c) sokerin makua

4. Paljonko prosentteina sisä-
kissa käyttää ajastaan turkin 
pesemiseen?
a) 30% 
b) 50%
c) 60% 

5. Kuinka kissojen herpesvirus 
tarttuu?
a) koiran tassujen mukana
b) karvaleikkurin välityksellä
c) suorassa kontaktissa ja pisa-
ratartuntana

mm. rabies, tuberkuloosi, toxop-
lasmoosi, puremat, kissan raa-
pimatauti, ihosieni, suolinkainen 
ja salmonella. Kirjassa on myös 
ohjeet kuinka välttää näitä. 

Luku seitsemän käsittelee kissa-
lan suunnittelua ja hoitoa. Aluksi 
käsitellään ammattimaisen kissa-
lan suunnittelua. Tässä myös jae-
taan kissat kolmeen eri ryhmään, 
joille kaikille on tarkoitus saada 
omat tilat. Ryhmäjako menee 1. 
terveet eläimet, 2. sairaat eläimet 
ja 3. tuntematon tilanne: uudet 
saapuvat, siitokseen tulevat ja hoi-
dossa olevat kissat. Kissalan suo-
situsluokituksia on käytössä CFA:
n kissaloissa, mutta Euroopassa 
ainoat säännökset ovat tuotanto-
eläimille. Koti-kissalat ovat omas-
sa kappaleessaan. Tässä on jao-
teltu kotona tapahtuva kasvatus, 
”ulkokissalat”, kissalat joilla on 
pääsy ulos sekä sisäkissalat, joilla 
tarkoitetaan suljettuja rakennuk-
sia ilman ulospääsyä. Sisustuk-
seen, varustuksiin, hygieniaan, 
ilmastointiin, lämpötilaan yms. on 
myös kiinnitetty huomiota.

Kahdeksannessa luvussa käsi-
tellään kissan päivittäistä hoitoa. 
Omia kappaleita ovat silmät, suun 
hygienia, kuono ja korvat. Tur-
kinhoito alkaa anatomiakuvasta, 
kerrotaan myös karvan kasvun 
kierrosta. Eri karvanpituudet on 
huomioitu kappaleissa. Näytte-
lyyn valmistautuminen on oma 
kappaleensa, jossa on esim. kam-
paamisesta, tarvikkeista, kissan 
pesemisestä ja kynsien leikkauk-
sesta.

Kirjalle ehdottomasti plussat:
+ erittäin kattava sisältö
+ selkeät kuvat ja kaaviot
+ monilla sivuilla on pieniä tietois-
kuja omina laatikoinaan
+ ohjeita miten ehkäistä erinäisiä 
juttuja ihan käytännössä

Miinukset:
- kirjaa ei saa suomeksi
- kirjaa ei ole tehty Suomen oloi-
hin

Sari Ikävalko

Kilpailu

6. Ihmisellä kasvaa 200–300 
hiusta neliösenttimetrillä. Pal-
jonko sama luku on kissalla?
a) 100-150 karvaa
b) 800–1600 karvaa
c) 3000-5000 karvaa

7. Missä tarkoituksessa käyte-
tään Woodsin lamppua?
a) rauhoitustarkoituksessa
b) lämmitystarkoituksessa
c) ihosienten tutkimustarkoituk-
sessa

8. Kissan suolinkaisen muna 
voi selvitä pitkäänkin ympäris-
tössä. Mikä on kuitenkin teho-
kas keino tappaa se?
a) kiehuva vesi
b) desinfi ointiaine
c) aringonpaiste

9. Yksi kolmesta kissasta ikä-
haarukassa 6-8 vuotta on yli-
painoinen. Miten monta ylipai-
noista on ikähaarukassa 12-14 
vuotta?
a) puolet on ylipainoisia
b) yksi viidestä on ylipainoinen
c) yksi kahdestatoista on ylipai-
noinen

Vastaukset voi lähettää sähköpostissa osoitteella eila.tahti@surok.fi
tai postissa osoitteella Eila Tähti, Tuurinmäentie 14, 02200 ESPOO

Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen. Ensimmäinen 
palkinto on kissan kasvatuskirja “Practical Guide Cat Breeding” Royal 
Canin. Mikäli voittajatuloksia on useita, niin palkinnot arvotaan siten, 
että ensin nostettu saa kirjan ja seuraavat saman arvoisen ruokapal-
kinnon. Palkinnot 2-5 ovat kissan ruokapalkintoja. Voittajien nimet ja 
oikeat vastaukset julkaistaan METTIS-lehdessä 1/2007. 

Kysymykset on laatinut Sari Ikävalko ja palkinnot hankkinut Eila Täh-
ti.
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Hopeahännän leah Isadora (NFO a 09 24) 
valmistui Grand International Championiksi 
16.9.2006 Pietarissa. emo: EC Hopeahännän 
Hannabella isä: EC Eirikr Hopeahännän Viking, 
om. ja kasv. Sari Sinkko 

Bifrost´s Panthera, NFOa0923
Synt. 26.3.2006
Om. Netta Ratia & Markus Dahlbom
Kasv. Carola Furu-Högel, kuva Heikki Siltala

Kuvia

Tähtitassun Rosvo-Roope, 5 kk, NFOa0323
Om: Mikael Axelqvist & Karita Sumell
Kasv. Eila Tähti

PR/EC Lioneye’s Baily (NFO d 22) valmistui Pre-
mioriksi 7.10.2006 Vantaalla, ollen samalla TP ja 
VSK. Omistajat Saija Linnamäki ja Taisto Kuurola. 
Kuva:S.Linnamäki
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UUTTA 
kalaöljyä ja runsaasti 
omega-3 -rasvahappoja

Eläinlääkärin valinta nro 1 myös omalle lemmikille.

Kaikkiin Hill’s Feline -kissanruokiin lisätään 
terveellistä kalaöljyä, joka sisältää runsaasti 
omega-3 -rasvahappoja.

     www.hillspet.com
TM Hill’s Pet Nutrition , Inc. omistamat tavaramerkit.  © 2005 Hill’s Pet Nutrition, Inc.

Vahva immuunijärjestelmä
Terveet nivelet
Pehmeä, kiiltävä turkki

Lisätty
runsaasti omega-3 

-rasvahappoja
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Kortti 1

Kortti 2

Kortti 4

Kortti 6

Kortti 5 Kortti3

Kortti 7

Avaimenperä, 
nahkaa
1,50 eur

Postikortit
á 0,50 / 5 kpl 2,00 eur

Tarrat
á 1 eur

Tarra 1

Tarra 2

TARJOUS: Loppuerä
vanhat T-paidat, valkoinen 
ja vaalea sininen, 
koko M ja L, 5 eur

Logot asiakkaan 
omiin laseihin 

1.50 eur / kpl

ROTUPÖYDÄN 
POSTIMYYNTI
Teillä on tilaisuus hankkia rotupöydän tuotteita postimyyntinä.
Tilaukset lähetetään osoitteella
Erkki Kaskela,Tukkikatu 13 B, 24280 SALO
puh. 0400 742 084, erkki.kaskela@ebaana.net 

Tavara postitetaan mahdollisuuksien mukaan kirjeenä. Maksu
suoritetaan pankkisiirrolla, joka on postituksessa mukana. 
Hintoihin lisätään postimaksu.

Kassi
logolla 40 eur, logolla + 
kasvattajanimellä 50 eur

Kuljetuslaatikon suoja 
25 eur
Atlas 20 ja Kennel Cab 20
Muut koot tilauksesta

Näyttelyverhojen
ompelua, malli 
toiveiden mukaan 
myös omasta 
kankaasta.
Tiedustelut 
eila.tahti@surok.fi

Ladies Fashion, 10 eur
Classic T-paita, 10 eur
Kts. tarjous sivulta 5
painatus selässä

Kangasmerkki
halk. 85 mm 

2,50 eur
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K A S V A T T A J A I L M O I T U K S I A

ABEONA’S
 www.abeonas.net

Marja Komssi ja Toni Ala-Piirto
Helsinki
+358-44-538 2545, +358-40-076 2946
E-mail: marja@abeonas.net

DEIMOS
http://www.nettiteatteri.com/deimos/

Johanna Sirola
 Espoo
+358-50-593 7112
deimos@surok.fi

BLUE-VIKING
http://www.blueviking.fi/

Karoliina Hjelm
Helsinki
+358-44-5729550
E-mail: mail@blueviking.fi

CIPUKAN
http://www.cipukan.com/

Marja Himanen
Sipoo
+358-440-795 368
mail@cipukan.com

BEADY-EYE’S
http://personal.inet.fi/koti/beadyeyes/

Sini Varjonen
Lahti
+358-40-736 8198
E-mail: beadyeyes@surok.fi

COUGAR’S
http://www.fincougars.com/

Terhi ja Juha Kuronen
Hyvinkää
+358-40-842 2765, +358-50-364 4159
cougars@kolumbus.fi

DEEAMORE
http://www.geocities.com/deeamorecats/

Janna & Matti Huolman
Vantaa
+358-50-506 6720
deeamorecats@hotmail.com

CAT´OMATIC
http://www.catomatic.net/

Auli Ruotsalainen
Kuopio
+358-40-702 9742
auli@catomatic.net

CHAKIN
http://www.elisanet.fi/chakin/

Tuija Hotti
Joensuu
+358-40-515 7935
chakin@elisanet.fi

CHAOTIC
http://www.finchaotic.net/

Susanna Kontio
Tampere
+358-40-586 2732
suhinat@hotmail.com
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GODFATHER’S
http://www.saunalahti.fi /godfathe/

Mari Koski
Tampere
+358-50-591 3709
godfathe@sci.fi

K A S V A T T A J A I L M O I T U K S I A

HEINäHATUN
http://kotisivu.dnainternet.net/kuina-
sei

Marika Wiik
Viitasaari
044-3674213
marre_wiik@hotmail.com

HEINUNTUVAN
http://kotisivu.mtv3.fi/heinuntuvan/

Sirpa Selin & Teppo Eloranta
Helsinki
+358-45-638 7138, +358-40-730 4242
heinuntuvan@surok.fi

FLUFFYTAIL’S
http://fl uffytails.homeip.net/

Kirsi Karhula & Seppo Ihalainen
Helsinki
+358-50-307 5196, +358-9-727 5425
fl uffytails@incat.fi

KALABALIK
http://www.kalabalik.fi

Tina Ehnström-Backas
Helsinki
+358-44-541 4401
tina.ehnstrom@helsinki.fi

IMPILILLIN
http://koti.welho.com/rmaline2/

Riikka Malinen 
 Helsinki
+358-40-562 0561
riikka.malinen1@luukku.com

FOXYPAW´S
http://www.pp.kpnet.fi /foxypaws/

Mikael Axelqvist & Karita Sumell
Kokkola
+358-50-524 2395, +358-50-355 2888
mikael.axelqvist@multi.fi
karita.sumell@regionline.fi

DUNDERKATTENS
http://www.kolumbus.fi/monica.lundqvist/

Monica Lundqvist
Jakobstad
+358-6-724 6182, +358-50-592 1097
dunderkattens@luukku.com

JOWALINE
http://www.jowaline.net

Anna Poutanen
Kuopio
+358-44-0760734
anna@jowaline.net

HOPEAHÄNNÄN
http://www.kuljetussinkko.fi /hopeah-
annat/

Sari Sinkko
Lappeenranta
+358-400-599 947
sari.sinkko@pp.inet.fi
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LUNA-PURR
http://personal.inet.fi/koti/luna-purr/

Katriina Kauppinen
Saarijärvi
+358-40-734 3643, +358-14-424 065
luna-purr@jippii.fi

LIONEYE’S
http://koti.welho.com/jostling/

Nina Palenius & Joakim Östling
Helsinki
+358-40-517 1581
nina.palenius@surok.fi

KURNAU’S
http://personal.inet.fi /cool/kurnaus/

Tiina Monto & Juha Myllylä
 Sippola
+358-40-828 8080, +358-40-080 3426
tiina.monto@pp.inet.fi

LEOLINE
http://www.leoline.info/

Laura Helander
Turku
+358-40-526 5685
laura.helander@saunalahti.fi

LARAMILLAN
http://www.saunalahti.fi /larami/

Marjatta ja Ari Keskinen
Lempäälä
+358-400-559 537, +358-40-723 6280
laramillan@bastu.net

KULTAHUISKAN
Anneli Kotola
Helsinki
+358-40-835 8021
anneli.kotola@luukku.com

KULTAPUUHKAN
http://www.kultapuuhkan.com

Terttu Niemelä
 Parola
+358-400-953 443
terttu.niemela@kultapuuhkan.com

KISSANPOLKAN
http://www.elisanet.fi/kissanpolkan/

Pauliina Peltonen
TAMPERE
Tel. +358-50-301 8116
kissanpolkan@elisanet.fi

KIRSIKAN
http://www.preciouscats.net/kirsikan/

Kirsi Ovaskainen
Kerava
050-5351262
kirsikan@surok.fi

KEHRÄÄJÄN
http://www.kehraajan.net/

Tuuli Sahlberg
Turku
+358-50-524 1911
tuuli@kehraajan.net
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NARINETTA’S
http://www.narinettas.net

Ninna Möller & Ari Niemi
Muurla
+358-44-523 4762, +358-44-324 758
narinettas@hotmail.com

MOONCAT’s
http://xoomer.virgilio.it/mooncats/

Annaleea Quaranta
Fano, Italia
+358-50-587 7500, +39-347-675 6166
mooncats@jippii.fi

NALLE-PUHIN
http://www.nallepuhin.net

Kati Nieminen
Tampere
+358-40-776 1395, +358-3-222 7780
kati.nieminen@pp3.inet.fi

ORELIINAN
http://www.kolumbus.fi/oreliinan/

Eira Parkkali
Ylöjärvi
+358-3-348 3589, +358-40-543 9308
oreliinan@kolumbus.fi

MORNEE
http://koti.mbnet.fi/mornee/

Hanna Kallio
Orivesi As.
+358-50-3278442
finmornee@gmail.com

MISTYFOREST’S
http://www.netsonic.fi/~piritpaa/

Piritta Paalanen
Helsinki
+358-50-337 2479
mistyforests@luukku.com

NALLUKAN
http://www.nallukan.com/

Paula Fihlström
Turku
+358-40-753 6495
paula.fihlstrom@pp.inet.fi

NORLEON
http://www.norleon.net/

Minna Viljanen
Mäntsälä
+358-40-418 8505
minna.viljanen@surok.fi

MARMATIN
http://kotisivu.dnainternet.net/annikk/

Annikki Sundqvist
 Kuopio
+358-17-362 4167, +358-50-302 2367
annikkisundqvist@dnainternet.net

MAUN
www.maunkissala.cjb.net

Erika Honkaranta
Naantali
044-2855569
mailto:joni.honkaranta@dnainternet.net
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SANNILAN
http://www.sannilan.net/

Marjo Korhonen
Kuopio
+358-40-579 8696
marjo_korhonen@luukku.com

SLYTIGER’S
http://www.slytigers.com/

Hanne Lankinen
Espoo
+358-40-739 6479
slytigers@slytigers.com

PÖRKARVAN
http://kotisivu.dnainternet.net/porkarva/

Pia & Johanna Vuoltee
Raisio
+358-400-780 221, +358-40-730 4341
porkarvan.metsakissat@dnainternet.net

RATSUTALLIN

Sanna Juntunen
Hollola
+358-41-440 8077
juntunen.sanna@phnet.fi

RYYTIMAAN
http://personal.inet.fi/koti/ryytimaan/

Sari Rydman
Rusko
+358-50-577 9919
sari.rydman@pp.inet.fi

SATUHELMEN
http://www.satuhelmen.net.

Marjut Hyvärinen
Oulu
+358-400-554 032
 marjut.hyvarinen@satuhelmen.net

POHJANTUULEN
 www.norwegischewaldkatze.at 

Virve Rajala
Wien, Austria
0043-1-7740353, 0043-676-9562638
virve.rajala@aon.at

POLARHEIM’S
http://www.kolumbus.fi/polarheims/

Pirkko & Jari Pohjankylä
Västerskog
+358-40-715 0696, +358-400-728 606
polarheims@kolumbus.fi

PIKKUMETSÄN
http://www.kotiposti.net/pikkumetsan/

Anna-Liisa & Jarkko Koponen
Nokia
+358-50-543 1258
pikkumetsan@kolumbus.fi

SILK-SIGRID´S

Sari Soininen
Oulu
+358-50-414 2758
sari.soininen@mail.suomi.net
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TUPULIININ
http://www.kopteri.net/koti/leena.visanen/

Leena Visanen
Häijää
+358-50-327 5139
leena.visanen@gmail.com

Kun kissasi on valmistunut CH/PR/IC/IP:ksi saat kissallesi 
palkintolaatan, GIC/GIP/EC/EP:ksi saat kissallesi palkintopo-
kaalin nimilaatalla. 

Palkintovastaava on  Ari Niemi. Saat Ariin yhteyden ari.niemi@
narinettas.net tai puhelimitse 044-324 7581 (soita mielellään 
klo 18 jälkeen). Postiosoite on hallitussivulla.

Kerro kissan nimi ja minkä tittelin (& milloin) kissa saavutti sekä 
lisäksi mihin näyttelyyn olet ajatellut seuraavaksi mennä. Eri-
tyisesti pokaalia “tilatessasi” käytä mielellään mahdollisuuksien 
mukaan sähköpostia, jolloin voidaan varmistaa paremmin se, 
että kissan titteli & nimi tulee nimilaattaan oikein. Huomioithan 
myös, että pokaalilla on hieman pidempi toimitusaika sillä 
pokaalien nimilaatat joutuu tilaamaan erikseen kaivertajalta. 
Kopioita arvosteluseteleistä ei tarvita. Palkintoa luovutettaessa 
otetaan kuittaus palkinnon vastaanottamisesta.

Palkintoja ei lähetetä postissa, vaan saat palkinnon seu-
raavassa näyttelyssä, jossa  palkintovastaava on tai jos et itse 
tule paikalle, voidaan halutessasi sopia palkinnon luovuttamis-
esta jollekin toiselle henkilölle. 

TÄHTITASSUN
http://www.preciouscats.net/tahtitassun/

Eila Tähti
Espoo
040-5028518
eila.tahti@surok.fi

WISHMASTER
http://www.wishcats.fi/

Janne & Tiia Kellari
Viiala
+358-40-848 6573, 
+358-50-383 0008
wishmaster@wishcats.fi

TERHAKAN
http://www.fi nterhakan.tiedottaa.net/

Terhi Urpo
Pori
040- 723 5327
E-mail: terhi.urpo@dnainternet.net

SMILETAIL’S
http://www.kolumbus.fi/smiletails/

Sari Ikävalko
Jyväskylä
+358-50-550 9207
smiletails@kolumbus.fi

SUVIPÄIVÄN
http://personal.inet.fi/koti/suvipaivan/

Suvi Sippola
Auvainen
+358-45-674 7894
suvi.sippola@pp.inet.fi

K A S V A T T A J A I L M O I T U K S I A

Yhdistyksen palkinnot 
näyttelyissä valmistuneille 
norjalaisille metsäkissoille

SNOWMATE’S
http://www.elisanet.fi /snowmates/

Turo Häkämies & Katariina Penttilä
Veikkola
+358-(0)50-4923900,
+358-(0)50-3524498
snowmates@elisanet.fi

WILDLING’S
http://www.kolumbus.fi/wildlings

Katja Iso-Seppälä
Kangasala
+358-40-762 2613
wildlings@kolumbus.fi
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PENTULISTA 12.12.2006
Kissanpennun alin luovutusikä on 12 viikkoa! Rotukissalla on aina luovutushetkellä rekisterikirja!
Listalla julkaistaan vain yhdistyksen jäsenten kasvattamia FIFeen rekisteröityjä pentuja.

CIPUKAN - Marja Himanen, Sipoo, +358-440-795 368
Synt: 21.11.2006, luovutus: 14.02.2007 
- punatiikerivalkea norjalainen metsäkissa (NFO d 09 23), uros
- puna(hopea)harlekiinivalkea norjalainen metsäkissa (NFO d(s) 02), 
uros
- kilpikonnavalkea norjalainen metsäkissa (NFO f 09), naaras
Isä: Black Forest Jonatan (NFO n 09 23)
Emo: Cipukan Vieno Sireeni (NFO ds 09 22)

SILK-SIGRID’S - Sari Soininen, Oulu, +358-50-414 2758
Synt: 17.11.2006, luovutus: 10.02.2007 
- sinivalkea norjalainen metsäkissa (NFO a 09), uros
- sinivalkea norjalainen metsäkissa (NFO a 09), uros
- sinikilpikonna valkealla norjalainen metsäkissa (NFO g 09), naaras
- sinikilpikonna valkealla norjalainen metsäkissa (NFO g 09), naaras
Isä: CH S*Drakborgens Torsten Turifax af Tuss (NFO e 22)
Emo: IC FIN* SmileTail´s Linda Victory (NFO a 03)

SMILETAIL’S - Sari Ikävalko, Jyväskylä, +358-50-550 9207
Synt: 16.11.2006, luovutus: 09.02.2007 
- punahopeatabby/valkea norjalainen metsäkissa (NFO ds 09 22), 
naaras
- hopeatiikerikilpikonna norjalainen metsäkissa (NFO fs 23), naaras
- punahopeatiikeri norjalainen metsäkissa (NFO ds 23), uros
Isä: IC Marmatin Dudley (NFO d 22)
Emo: GIC SmileTail’s Magica de Spell (NFO fs 09)

NALLE-PUHIN - Kati Nieminen, Tampere, +358-40-776 1395, +358-3-
222 7780
Synt: 09.11.2006, luovutus: 02.02.2007 
- punatabbyvalkea norjalainen metsäkissa (NFO d 09 22), naaras
- cremevalkea norjalainen metsäkissa (NFO e 09), uros
- kilpikonnatiikerivalkea norjalainen metsäkissa (NFO f 09 23), 
naaras
- cremevalkea norjalainen metsäkissa (NFO e 03), uros
- cremevalkea norjalainen metsäkissa (NFO e 03), uros
Isä: EC Godfather’s Ziggy Stardust, JW (NFO E 09)
Emo: IC SmileTail’s Aurora Borealis (NFO F 09 22)

LUNA-PURR - Katriina Kauppinen, Saarijärvi, 040-734 3643, +358-14-
424 065
Synt: 22.10.2006, luovutus: 14.01.2007 
- kilpikonnatiikeri/valkea norjalainen metsäkissa (NFO f 09 23), 
naaras
- kilpikonnatiikeri/valkea norjalainen metsäkissa (NFO f 09 23), 
naaras
- ruskeatiikeri/valkea norjalainen metsäkissa (NFO n 09 23), naaras
- ruskeatabby/valkea norjalainen metsäkissa (NFO n 09 22), uros
Isä: FIN*Luna-Purr Enter Sandmann (NFO a 09 23)
Emo: IC Fin*Viipulan Astrid (NFO f 09)

CHAOTIC - Susanna Kontio, Tampere, +358-40-586 2732
Synt: 18.10.2006, luovutus: 10.01.2007 
- ruskeatiikeri/valkea norjalainen metsäkissa (NFO n 09 23), naaras
Isä: IC S*Wonderwood’s Anubis (a(as))
Emo: CH Pikkumetsän Jambalaia (f 02 21)

MARMATIN - 
Annikki Sundqvist, Kuopio, +358-17-362 4167, +358-50-302 2367
Synt: 22.07.2006, luovutusikäinen
- kilpikonnatiikeri norjalainen metsäkissa (NFO f 23), naaras
Isä: EC Felisis Tristan De Milou (a 23)
Emo: EC Alisa Camplin Felis Audax (d 09 23)

KALLIOPIRTIN - 
Marja & Markku Peltonen, Vantaa, 040-823 9949
Synt: 16.07.2006, luovutusikäinen
- ruskeatiikeri/valkea norjalainen metsäkissa (NFO n 09 23), naaras
Isä: EC Volsung King Knut, DM (ns 24)
Emo: EC Kujakeikarin Aasa (n 09)

FLUFFYTAIL’S -  Kirsi Karhula & Seppo Ihalainen, Helsinki, +358-50-307 
5196, +358-9-727 5425
Synt: 29.06.2006, luovutusikäinen
- kilpikonnatiikeri/valkea norjalainen metsäkissa (NFO f 09 23), 
naaras
- ruskeatiikeri/valkea norjalainen metsäkissa (NFO n 09 23), naaras
Isä: EC Haendel de la Forge*CH (n 23)
Emo: EC Marmatin Wonderful Wendy (n 09 23)

HUISKULAN - Anne Liede, Ylöjärvi, 050-344 4194
Synt: 24.06.2006, luovutusikäinen
- sinikilpikonna/valkea norjalainen metsäkissa (NFO g 02), naaras
- creme/valkea norjalainen metsäkissa (NFO e 09), uros
Isä: Beady-eye´s Barabaz Blue (a 09 24)
Emo: S*Grianan´s Ana (d 09 22)

FLUFFYTAIL’S - Kirsi Karhula & Seppo Ihalainen, Helsinki, +358-50-307 
5196, +358-9-727 5425
Synt: 05.06.2006, luovutusikäinen
- valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO w), naaras
- valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO w), naaras
Isä: CH MoonCat´s Leonardo da Vinci (w 64)
Emo: CH FluffyTail´s Aicha Aimee (n 22)

KEHRääJäN - Tuuli Sahlberg, Turku, +358-50-524 1911
Synt: 10.02.2006, luovutusikäinen
- ruskeatäplikäs/valkea norjalainen metsäkissa (NFO n 09 24), uros
- sinitiikeri/valkea norjalainen metsäkissa (NFO a 09 23), uros
Isä: CH Kehrääjän Legenda (n 09 23)
Emo: IC S*Animaniac´s Beata Bubble (n 24)

Välitettävät aikuiset norjalaiset metsäkissat 

Ruskeatabby naaras (n 22), synt. 28.3.2005. Vanhemmat EC 
GB*Volsung King Knut (ns 24) x GIC Kujakeikarin Aasa (n 09) 
Marja & Markku Peltonen, Vantaa, 040-823 9949
Ilmoitus jätetty 5.11.2006

Ruskeatiikeri/valkea kastraattinaaras (n 09 23), synt. 15.9.2003. 
Vanhemmat GIC Kalliopirtin Gössi (n 09) x IC Kujakeikarin Äksytär (n 09 
23)
Kirsi Kovanen, Pornainen, 040-510 1757
Ilmoitus jätetty 5.11.2006

Työssäkäyvän sinkkunaisen kolme kilpikonna naarasta eivät tule enää 
toimeen keskenään. Kauniit leikatut kilpparitytöt Omppu 7 v ja Heidi 5 
v etsivät pikaisesti kotia. Tiedustelut marita.vornanen@kolumbus.fi  tai 
puhelin 050-352 1323
Vornanen Marita, --, 050-352 1323
Ilmoitus jätetty 7.12.2006
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CH Beady-eye’s Agawain’s Pride
NFO n 09, musta/valkea 
Isä: PR Suvipäivän Gawain  (n 09)
Emo: CH Deimos Ariel Square Four (n 09 23)

Viriili hurmuri Helsingistä vailla tyttöseuraa! Ihmisläheinen, 
upea tyyppinen ja turkkinen nuori uros käytettävissä 
siitokseen! FeLV-& FIV-vapaa ja veriryhmä A.

Sini Varjonen
Hinaajakatu 7 as 9, 15140 Lahti

http://personal.inet.fi/koti/beadyeyes
beadyeyes@surok.fi

Astutusmaksuun vaikuttaa isän arvo. 

Ensimmäinen pentu, kun isä on: 
DM 145 eur, EC 130 eur, GIC 115 eur 
IC 100 eur, CH 85 eur, ei titteliä 70 eur 
kaikki muut pennut ovat 70 eur/pentu. 

Esimerkki: isä on EC ja syntyy kolme pentua 
130+70+70. Astutusmaksu on 270 eur. 
Em. hinnat ovat yhdistyksen suositushintoja. Pennun hinnan ja astutusmaksun 
suuruuden määrää kasvattaja ja siitosuroksen omistaja, joilta asia on syytä kysyä 
etukäteen. Myös astutukseen liittyvistä asioista on syytä tehdä kirjallinen paperi.

EC NariNetta’s Wild Galaxy
NFO as 09 22, sinihopeatabby/valkea
Isä: IC D*Smedjebacken’s Søren (ns 09 23)
Emo: EC Ratsutallin Adalmiina (n 09 23)

Nuori, upea luonteinen kolli. 
FeLV- & FIV-neg. ja veriryhmä A. 

Ninna Möller ja Ari Niemi
Kovaskalliontie 1 C 2

25130 MUURLA
044-523 4762

http://www.narinettas.net
narinettas@hotmail.com

CH Impilillin Ali Baba
NFO n 23, ruskeatiikeri 
Isä: EC Tähtitassun Puuha Pete, DSM (d 09 23)
Emo: CH Laramillan Anck-Su-Namun (g)

Lihaksikas ja vahvarakenteinen. Hyvä profiili sekä pitkä ja 
tuuhea häntä. Lupaava, vielä lyhyt turkki. Suuret, hieman 
pyöreät silmät. Korvat hyvin asettuneet. Erinomainen 
luonne! FeLV-& FIV-vapaa ja veriryhmä A.

Riikka Malinen
Takaniityntie 5 M 2, 00780 Helsinki 

040-562 0561
http://koti.welho.com/rmaline2/

riikkamalinen@hotmail.com

CH Marmatin Armas
NFO n23, ruskeatiikeri
isä: Marmatin Wise Wilbur (d 09 24)
emo: Marmatin Tiuhti (n 23)

Viriili ja lupaava nuorimies etsii tyttöseuraa.
Kookas, lihaksikas, suoran profiilin sekä hienon
luonteen omaava hurmuri poika.
FeLV- ja FIV- vapaa, veriryhmä A

Anu Kovanen
Poste Restante

60100 SEINÄJOKI
anu.kovanen@suomi24.fi

0504023919

Siitosurokset

GIC Polarheim’s Heracles
NFO ns 09 24/hopeatäplikäs/valkea
Isä: IC S*Drakborgens Nimrod Åskboll (ns 09 24)
Emo: EC FIN*Polarheim’s Wilma (fs 09 22)

Iso, lihaksikas sylikissa. Upeat vihreät silmät!
FeLV- & FIV-vapaa, A-veriryhmä.

Titi Pohjola & Raul Mero
Tuohikoivuntie 12 B

00780 Helsinki
050-4122086

http://koti.mbnet.fi/moutown
titi.pohjola@gmail.com
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GIC Polarheim’s Eachann
NFO ns 22, hopeatabby
Isä: EC S*Trollgumman’s Urban (ns 09 24)
Emo: GIC Polarheim’s Zelda (ns 24)

Vahvaluustoinen, kookas ja kiltti uros, 
puhtaalla hopeavärityksellä. FeLV- & FIV-vapaa.

Pirkko & Jari Pohjankylä
Uusi Porvoontie 849/15
01120 VÄSTERSKOG

040 715 0696, 0400-728 606
http://www.kolumbus.fi/polarheims

polarheims@kolumbus.fi

EC Polarheim’s DaVinci
NFO f(s)  09 23, kilpikonna(hopea)tiikeri/valkea 
Isä: Vipmill’s DiCaprio (n 09 23)
Emo: EC Polarheim’s Unique-Lady  (fs 24)

Ainutlaatuinen, erittäin viriili kilpikonnauros,
herttaisella luonteella. FeLV- & FIV-vapaa.

Pirkko & Jari Pohjankylä
Uusi Porvoontie 849/15
01120 VÄSTERSKOG

040 715 0696, 0400-728 606
http://www.kolumbus.fi/polarheims

polarheims@kolumbus.fi

Tämän vuoden World Winner -näyttelyn teemana oli halloween, 
joka valtaisassa näyttelyhallissa näkyi näyttävinä koristuksina.

Helsinki - Maastricht (Hollanti) matka taittui joutuisasti 
lentäen ja yhdellä junanvaihdolla. 

Matkalaisten junanvaihto Amsterdamin asemalla.

Kissa ulko(na)aitauksessa
(sta). Kuva: T.Kuurola
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http://www.reporanka.com

Jäsenalennuksia Reporangasta

Norjalainen Metsäkissa ry. on tehnyt yhteistyösopimuksen lemmikkieläinliike Reporangan kanssa.
Reporangan liikkeissä jäsenille myönnetään alennusta kissatarvikkeista, -ravinnosta  ja  -hiekoista  10% liikkeen ovh:sta

Jäsenyyden toteamiseksi on ostoksia tehtäessä esitettävä jäsenlehden osoitetarra, jossa henkilön nimi ja yhdistyksen nimi.

Reporanka-Helsinki-Kamppi
Kampin keskus
Urho Kekkosen katu 1
00100 HELSINKI

Reporanka-Espoo  
Merenkäynti 3
Ala-Kivenlahti
02320 ESPOO

Reporanka-Jyväskylä
Tapionkatu 12
40100  JYVÄSKYLÄ

Reporanka-Tampere
Harjuntausta 1
33400 TAMPERE

Reporanka-Kuopio
Savonkatu 22
70110 KUOPIO

Reporanka-Mikkeli
Porrassalmenkatu 8
50100 MIKKELI

Reporanka-Lappeenranta
Raatimiehenkatu 18
53100 LAPPEENRANTA

LEHDEN ILMOITUSHINNAT
Koko  Jäsenet  Kaupalliset
1/1-sivu  25€  60€
1/2-sivu  17€  35€
1/4-sivu  10€  20€
Takakansi   60€
Takakansi 4-väri   100 eur

Pentulista, kasvattaja- ja siitosruudut

Yhdistys noudattaa FIFen ja SRKn sääntöjä (yhteis-
työ-sopimus/SRK). Pentulistalla, kasvattaja- ja sii-
tosuuduissa julkaistaan vain FIFEen rekisteröityjä 
kissoja.

Kasvattaja- ja siitosurosilmoitus maksaa vain 4,50 
eur/ruutu/lehti. Ilmoitus on samalla hinnalla leh-
dessä ja kotisivulla. Ilmoitus on voimassa,  kunnes 
toisin ilmoitetaan. Muista poistaa leikattu kolli 
siitosuroslistalta!

Muistathan ilmoittaa myös tittelimuutokset!
Kuvat jpg-muodossa lehtivastaavalle.

TOIMITUSASIOITA...
SEURAAVA LEHTI 1/2007
ilmestyy maaliskuussa, 
deadline 14.2.2007

Otamme mielellämme vastaan kaikenkarvaisia jut- 
tuja mettiksistä  ja tietenkin hyvälaatuisia valokuvia. 
Muista lähettää myös kissasi valmistumiskuva 
kissan täydellisillä henkilötiedoilla varustettuna!

Lähetä kaikki lehteen tuleva materiaali osoitteella:
Eila Tähti, Tuurinmäentie 14, FIN-02200 ESPOO
eila.tahti@surok.fi

AINEISTO-OHJEITA
Toimittakaa kaikki lehteen tuleva aineisto mie-
luimmin sähköpostin liitteenä tai suoraan sähkö-
postiin kirjoitettuna tai levykkeellä. 
Kaikki tekstinkäsittelyformaatit käyvät. 
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Jo
ulupukin lemmikki jo vuodesta 1988!

www.mustijamirri.fi

Jo
ulupukin lemmikki jo vuodesta 1988!

www.mustijamirri.fi

ole sinäkin. 
Hanki lahjat ajoissa.

ole sinäkin. 
Hanki lahjat ajoissa.

Palautusosoite:Palautusosoite:
Hanne Virtanen, Oravakuja 3 A, 01450 VANTAAHanne Virtanen, Oravakuja 3 A, 01450 VANTAA M
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