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2 Norjalainen Metsäkissa ry.METTIS  1 - 2007

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 5685, 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
Raadinkatu 2 A 7, 20750 TURKU
puh. 040-526 5685, 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

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
Kirsi Ovaskainen, 050-535 1262
Suvi Sippola, 045-674 7894

Yhdistyksen kotisivu 
www.norjalainenmetsakissa.fi
info@norjalainenmetsakissa.fi
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Kannessa

SmileTail’s Lady Luck 
NFO d
kuvassa n. 10 kuukauden 
iässä.

Kasvattaja Sari Ikävalko
Omistaja Minna Viljanen
Kuva: Harri Wickstrand

Puheenjohtajalta
Talvinen tervehdys 
Muurlasta.

Aluksi haluaisin sanoa 
kiitoksen Erkki Kas-
kelalle erinomaisesta 
kahdesta kaudesta 
puheenjohtajana.
Tästä on hyvä jatkaa 
Erkin aloittamaa työtä 
yhdistyksen ja jäsenis-
tön hyväksi.

Muutama sana Norja-
lainen Metsäkissa ry:
n toiminnasta vuonna 
2007. Yhdistys osal-
listuu keväällä Riihi-
mäellä pidettävään 
Eläin 2007 -messuille 
omalla osastollaan ja 
syksyllä lemmikki 07 messuille. Kumpaankin tarvitaan mu-
kaan myös vapaaehtoisia kissojen kanssa tekemään rotu-
amme tunnetuksi.

Yhdistys pyrkii järjestämään kissojen terveyteen liittyvän 
kokopäivän mittaisen luennon, paikka ja aihe on vielä avoin. 
Tavoitteena on järjestää myös jäsentapahtuma loppukesästä 
ja esittelynäyttely vuoden 2008 alussa.

Kotisivujen monipuolistamista tullaan myös jatkamaan uusil-
la ajatuksilla joita jo viimevuoden aikana aloitettiin ja saate-
taan loppuun tämän vuoden aikana.

Yhtenä tavoitteenani on lisätä molemminpuolista aktiivisuut-
ta yhdistyksen ja jäsenistön välillä. Uskon että tällä saam-
me muodostettua aktiivisen ja vireän yhdistyksen. Toivon 
jäsenistöltä tulevan mielenkiintoisia ja uusia ideoita miten 
pystymme yhdessä kehittämään rotuamme ja sen tunnetta-
vuutta.

Ari Niemi
Puheenjohtaja
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kanava esitellessämme rotua 
ulkopuolisille (monille ensimmäi-
nen paikka missä tutustuu rotuun) 
sekä tietenkin sivuilta voisi löytyä 
myös harrastajia kiinnostavia ai-
heita (terveysasiaa, tilastoja ym.) 
esimerkiksi omilla jäsensivuilla. 

Nimi,  ikä (ei pakollinen), am-
matti/työ, kasvattajanimi?
Turo Häkämies, 28, valkokaulus-
työläinen, Snowmate´s

Keitä perheeseesi kuuluu (ih-
miset/lemmikit)?
Avopuoliso Kata ja neljä norjalais-
ta metsäkissaa (Neko, Vili, Lumik-
ki ja Saga)

Kuinka kauan olet ollut mukana 
kissaharrastuksessa?
Ensimmäisestä näyttelystä tulee 
kohta kolme vuotta. Yhdistystoi-
minnassa vähän lyhyemmän ai-
kaa.

Miksi juuri norjalainen metsä-
kissa?
Norjalaiset metsäkissat ovat juuri 
sitä miltä kissojen pitää näyttää! 
Juuri sellaiselta kissa on aina mi-
nun mielessäni näyttänyt. Lisäksi 
mettikset ovat luonteeltaan aivan 
mahtavan seurallisia ja sympaat-
tisia.

Muut harrastuksesi?
Pelaan lätkää II-divarissa Num-

Hallituksen uudet jäsenet esittäytyvät

Nimi, ikä (ei pakollinen), am-
matti/työ, kasvattajanimi?
Laura Helander, ikää reippaat 24. 
Kasvattajanimeni on Leoline. Am-
matiltani olen bioanalyytikko (eri-
koistuneena neurofysiologiaan, 
fysiologiaan ja isotooppilääketie-
teeseen). Minulla on vakituinen 
työ yksityisen lääkärikeskuksen 
laboratoriossa Turun keskustas-
sa.

Keitä perheeseesi kuuluu (ih-
miset/lemmikit)?
Perheeseeni kuuluu avomieheni 
Jarkko sekä 2 kania (Viivi ja Wag-
ner) ja 5 kissaa (kotikissat Nelli ja 
Hilla, norskit Yanna ja Elvis sekä 
itämainen lk Mosse).

Kuinka kauan olet ollut mukana 
kissaharrastuksessa?
Vuodesta 2002. Ensimmäinen 
vuosi meni ihastellessa rotua, 
muut vuodet ovat menneet sy-
ventyessäni siihen. Kasvattajani-
men sain kesäkuussa 2004. En-
simmäinen pentue syntyi 2005. 
Kolmas pentue on nyt tulossa, 
maltilla mennään eteenpäin.

Miksi juuri norjalainen metsä-
kissa?
Kiehtova historia, luonnollisuus, 
valloittava luonne ja upea ulkonä-
kö, siinä neljä syytä jotka tulevat 
ensimmäisenä mieleeni. Joskus 
mietin myös muita rotuja, mutten 
enää. Mettikset viehättävät minua 

joka tavalla. Muistan kun kerran 
näyttelyssä yksi tuomari sanoi 
minulle aloittaessaan coonien 
jäkeen norskien arvostelun, että 
”coonit ovat kuin kirveellä pilkot-
tuja mutta norskit ovat veitsellä 
siloteltuja.” Kuvastaa ehkä hyvin 
norskien eleganttiutta, joka tulee 
esim. jo pään linjoissa esille. Olen 
kyllä menettänyt täysin sydämeni 
norskeille ja olen onnellinen sii-
tä.

Muut harrastuksesi?
Voiko muita harrastuksia olla kis-
sojen lisäksi?! No elokuvissa käyn 
kyllä paljon. Muuten tykkään viet-
tää ihan normaalia, rauhallista ko-
tielämää.

Musiikkimakusi?
Rock (pehmeämmästä lurittelus-
ta karkeampaan heavyyn ja mon-
ta monituista siltä väliltä).

Lempivärisi?
Metsäinen vihreä. Se on ollut aina 
top 3 –listassa, muut suosikit vaih-
tuvat vähän väliä.

Lempiruoka ja –juoma?
Valkosipulikermaperunat ja joku 
hyvä pihvi, lisänä vuohenjuus-
tokastike tai aurajuustokastike. 
Juomana vaikka Pepsi Max tai 
Vichy.

Mitä aiot tehdä tänä vuonna yh-
distyksen hyväksi?
Rotupöytää aion tuoda näytte-
lyihin mahdollisuuksien mukaan 
ja pitäisi tavaraa tehdä lisää 
pöytään. Lisäksi autan parhaani 
mukaan lehden teossa ja koetan 
motivoida ihmisiä kirjoittamaan 
artikkeleita. Ilmoittakaa ihmeessä 
jos kiinnostaa jokin aihe! Tai kir-
joittakaa jostain tuntemastanne 
aiheesta itse!

Miten mielestäsi Norjalainen 
metsäkissa ry:n toimintaa voisi 
kehittää?
Kotisivuja voisi hyötykäyttää vie-
läkin enemmän. Se on tärkeä 
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melassa.

Musiikkimakusi?
Rock laidasta laitaan. Aina 
Rammsteinista Apulantaan ja 
kaikkea sekä siltä väliltä että sen 
välin ulkopuolelta… 

Lempivärisi?
Valkoinen.

Lempiruoka ja –juoma?
Kunnon tournedos-pihvi ja olut.

Mitä aiot tehdä tänä vuonna yh-
distyksen hyväksi?
Olla aktiivinen yhdistyksen tapah-
tumissa & toiminnassa ja tuoda 
tuoretta näkemystä lehteen.

Miten mielestäsi Norjalainen 
metsäkissa ry:n toimintaa voisi 
kehittää?
Vaikea sanoa tässä vaiheessa, 
kun olen ollut niin vähän aikaa 
mukana. Eiköhän avoimuuden 
lisääminen koske ihan kaikkia 
kissaharrastuksen piirissä olevia 
mukaan lukien Norjalainen met-
säkissa ry…

Nimi,  ikä (ei pakollinen), am-
matti/työ, kasvattajanimi?
Pia Lehtinen,  32v, tällä hetkellä 
työpaikka vaihtumassa vakuu-
tusalalta myynnin puolen talous-
asioihin. Kasvattajanimeni on 

Fin*Leafl et´s (myönnetty syys-
kyyssa-06, ei pentueita vielä)

Keitä perheeseesi kuuluu (ih-
miset/lemmikit)?
Ikäneitona elelen, perheeni on 
karvainen. (Runosuoni pulppu-
aa..) Koirani Husse, mettikset 
Madde ja Pontus sekä kotikissa 
Toffo asuvat saman katon alla.

Kuinka kauan olet ollut mukana 
kissaharrastuksessa?
Kissat ovat aina kuuluneet elä-
määni, mutta harrastus tästä tuli 
ensimmäisen mettikseni Madden 
myötä. Madde muutti luokseni 
heinäkuussa 2003.

Miksi juuri norjalainen metsä-
kissa?
Monen sattuman kauppa ja koh-
talon johdatusta…Ystäväni pyysi 
kylään katsomaan hänen uutta 
Ruotsin-tuontikissaansa. Kysees-
sä on NFO ja tietenkin iki-ihana. 
Siitä se sitten lähti. Siemen oli kyl-
vetty! Norjalaisella metsäkissalla 
on kaikista kissoroduista kaikkein 
kauneinpää ja ilme.

Muut harrastuksesi?
Koiran ja kissojen jälkeen aikaa ei 
niin hirveästi jää muuhun, mutta 
olen kauhea lukutoukka ja pyrin
hyötyliikkumaan paljon, pyörä 
ja rullaluistimet. Rakastan myös 
puutarhassa möyrimistä.

Musiikkimakusi?
Olen  punkin ja raskaan rockin 
kasvatti, mutta nykyään maku 
menee aika laidasta laitaan.

Lempivärisi?
Vihreä ja musta.

Lempiruoka ja –juoma?
Suursyömärinä kaikki ruoka ja juo-
ma on mielestäni hyvää! Iki-suo-
sikkina kotiruoka, perunamuusi ja 
Lindströmin pihvit on ihanaa.

Mitä aiot tehdä tänä vuonna yh-
distyksen hyväksi?
Noh ainakin laskea mettispisteet! 
Katsotaan miten vuosi lähtee su-
jumaan. Ja ihmisenä, joka kertoo 
mielipiteensä silloinkin, kun ei 
kysytä, niin todennäköisesti tulen 
erinäköisiä ehdotuksia ja mielipi-
teitä yhdistykselle esittämään. ;-)

Miten mielestäsi Norjalainen 
metsäkissa ry:n toimintaa voisi 
kehittää?
Tähän onkin helppo vastata pa-
rilla lauseella…Aina on jotain 
petrattavaa. Itse haluaisin, että 
yhdistys olisi mahdollisimman lä-
hellä rodun harrastajia, oli sitten 
kyse kasvattajista tai ihan lemmi-
kin omistajista tai ihmisistä, jotka 
haaveilevat metsäkissasta. Että 
yhdistystä olisi helppo lähestyä ja 
yhdistys oli tietyllä tavalla ”itses-
täänselvyys” Tämä on ainakin yksi 
teema, mikä minua kiinnostaa.

Kesällä pakastettu juolaheinä on makoisaa purtavaa talvella.
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1.  IC HOPEAHÄNNÄN CASANOVA BB (d)  
 600,87 p.
 om. & kasv. Sari Sinkko

2.  EC DEEAMORE NOBLEZA NUGAN, JW (n23) 
 590,80 p.
 om. Päivi Salmi-Wallenius
 Kasv. Janna & Matti Huolman

3.  GIC LUNA-PURR EASY STREETS (fs09)   
 574,77 p.
 om. & Kasv. Katriina Kauppinen

4.  EC GODFATHER’S ZIGGY STARDUST, JW (e09)   560,23 p.
 om. & kasv. Mari Koski

5.  GIC HOPEAHÄNNÄN LEAH ISADORA (a0924)   558,68 p.
 om. & Kasv. Sari Sinkko

6.  EC FELICIS TRISTAN DE MILOU, DSM (a23)    548,28 p.
 om.  Pirkko Penttinen & Matti Lyhteilä, kasv. Sanna Halttunen

7.  EC MARMATIN WILD WILD NIGHT (f)    535,71 p.
 om. & kasv. Annikki Sundqvist

8.   IC MARMATIN DUDLEY (d22)     524,39 p.  
 om. Minna Toivanen, kasv. Annikki Sundqvist

9.  IC TÄHTITASSUN PURR KISSA (f0924)    520,01 p.  
 om. Jenni-Riikka Wacklin & Kai Naskali, kasv. Eila Tähti

10.  EC GODFATHER’S REET PETITE (g09)    515,50 p.
 om. & kasv. Mari Koski

11.  IC CIPUKAN JOHAN LUND, JW (n09)    515,19 p. 
 om. & kasv. Marja Himanen 

12.  CH TÄHTITASSUN HEIDI SPRINTTI (f0923)    515,17 p.
 om. Nina Harikko, kasv. Eila Tähti

VUODEN 2006 AIKUINEN
Heikki Siltala

Heikki Siltala

Heikki Siltala
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VUODEN 2006 NUORI

1.  CIPUKAN JOHAN LUND (n09)    
397,67 p.    

 om. & kasv. Marja Himanen

2.  KIRSIKAN HENRIK (n0322)    
396,80 p.

 om. Kirsi Ovaskainen & Juuso Åkerman
 kasv. Kirsi Ovaskainen

3.  TÄHTITASSUN BALLADI HELENA (w64)  
 376,58 p.
 om. Karita Sumell & Mikael Axelqvist
 kasv. Eila Tähti

4.  SUVIPÄIVÄN KASPER (ds02)      357,18 p.
 om. Jani Ahlfors, kasv. Suvi Sippola

5.  NALLE-PUHIN BERLIOZ (a0322)     356,55 p.
 om. Kati Nieminen & Maarit Perälä, kasv. Kati Nieminen

6.  (N)COCO ISLAND’S VELVET (f0322)     355,73 p.
 om. Tiia & Janne Kellari, kasv. Janne & Stein Harald Dyrset, Norja

7.  DEIMOS RIVA AQUARAMA (a0922)     344,72 p.
 om. Johanna Sirola & Jasmin Etelämäki, kasv. Johanna Sirola

8.  ROCKRINGEN’S FINAL COUNTDOWN (ns0922)    338,22 p.
 om. Johanna Sirola, kasv. Barbro Åberg & Ulf Lindström, Ruotsi

9.  NALLE-PUHIN HERTTUATAR (d0322)     336,65 p.
 om. & kasv. Kati Nieminen

10.  HOPEAHÄNNÄN CASANOVA BB (d)     335,79 p.
 om. & kasv Sari Sinkko 

11.  HOPEAHÄNNÄN SIMO SAMURAI (d0922)    334,15 p.
 om. & kasv. Sari Sinkko

12.  MARMATIN FAIRY PRINCESS (n09)     330,88 p.
 om. Annikki Sundqvist & Minna Räsänen, kasv. Annikki Sundqvist

13.  TÄHTITASSUN PURR KISSA (f0924)     324,35 p.
 om. Jenni-Riikka Wacklin & Kai Naskali, kasv. Eila Tähti

14.  SMILETAIL’S LADY LUCK (d)      323,91 p.
 om. Minna Viljanen, kasv. Sari Ikävalko

15.  KIRSIKAN HELMILIINA (n0322)     323,19 p.
 om. & kasv. Kirsi Ovaskainen

16.  HOPEAHÄNNÄN LEAH ISADORA (a0924)    314,72 p.
 om. & kasv. Sari Sinkko

17.  HEINUNTUVAN AMANDA (d22)     314,63 p.
 om. Nina Harikko, kasv. Sirpa Selin & Teppo Eloranta

18.  DEIMOS CHRISCRAFT SPORTSMAN (d0922)    314,28 p.
 om. Marja Viher-Vehmas, kasv. Johanna Sirola

Heikki Siltala

Heikki Siltala
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VUODEN 2006 KASTRAATTI

1.  GIP & IC MORNEE NAAVANENÄ (n0923)  
 602,77 p.
 om. Päivi Salmi-Wallenius
 kasv. Hanna Kallio

2.  IP & EC TÄHTITASSUN PUUHA PETE (d0923)  
 601,14 p.
 om. Kirsi & Erkki Kaskela
 kasv. Eila Tähti

3.  EP & EC FELICIS CLARISSA (n09)  
 593,23 p.
 om. & kasv. Sanna Halttunen

4.  EP & CH PÖRKARVAN BARON OF LOVE (d0922)   573,30 p.
 om. & kasv. Pia & Johanna Vuoltee

5.  IP MARMATIN XAVER (n09)     571,98 p.
 om. Anne & Elina Mast, kasv. Annikki Sundqvist

6.  EP & EC NEIGE-CRISTAL’S BETTY-VI (n23)    563,11 p.
 om. Anneli kotola, kasv. Tellervo Kass

7.  IP DEIMOS PONTIAC FIREBIRD (n09)    560,87 p.
 om. Pia Lehtinen, kasv. Johanna Sirola

8.  PR SUVIPÄIVÄN IVOIRE (fs0924)     552,50 p.
 om. Jani Ahlfors, kasv. Suvi Sippola

9.  GIP & GIC S*ROCKRINGEN’S ULANBATOR (a0924)   544,97 p.
 om. Johanna Sirola, kasv. Barbro Åberg & Ulf Lindström, Ruotsi

10. GIP KIRSIKKA FELIS AUDAX*DK (f09)    531,29 p.
 om. Kirsi Ovaskainen, kasv. Minna & Kjeld Krogh, Tanska

11.  EP HEINUNTUVAN ERIC (n09)     527,67 p.
 om. & kasv. Sirpa Selin & Teppo Eloranta

12.  PR & IC SUVIPÄIVÄN IVOR (ns0924)    525,77 p.
 om. Veikko Mytty, kasv. Suvi Sippola

13.  GIP & EC SUVIPÄIVÄN MILOU (a23)    525,11 p.
 om. Pirkko Penttinen & Matti Lyhteilä, kasv. Suvi Sippola

Heikki Siltala

Heikki Siltala

lehti012007.indd 8 26.2.2007 21:24:05



9www.norjalainenmetsakissa.fi  METTIS  1 - 2007

1.  GIP KIRSIKKA FELIS AUDAX*DK (f09)    308,00 p.
 om. Kirsi Ovaskainen, kasv. Minna & Kjeld Krogh, Tanska

2.  EC HOPEAHÄNNÄN HANNABELLA (g0923)    304,00 p.
 om. & Kasv. Sari Sinkko

1.  EC KIRSIKAN GRETZKY (n0922)     302,00 p.
 om. Anita Liimatainen, kasv. Kirsi Ovaskainen

2.  EC CH*HAENDEL DE LA FORGE (n23)    294,34 p.
 om. Pirkko Penttinen  & Matti Lyhteilä, kasv. Joelle & Laurent Pillonel, Sveitsi

3.  IP & EC TÄHTITASSUN PUUHA PETE (d0923)   280,66 p.
 om. Kirsi & Erkki Kaskela, kasv. Eila Tähti

1.  HOPEAHÄNNÄN       306,67 p.
 Sari Sinkko

2.  SUVIPÄIVÄN        300,20 p.
 Suvi Sippola

3.  TÄHTITASSUN        299,21 p.
 Eila Tähti

4.  HEINUNTUVAN        288,73 p.
 Sirpa Selin & Teppo Eloranta 

5.  MARMATIN        287,77 p.
 Annikki Sundqvist

6.  DEIMOS        284,10 p.
 Johanna Sirola 

1.  EP & EC FELICIS CLARISSA (n09)     75,14 p.
 om. & kasv. Sanna Halttunen

2.  EP & EC DANISH DESIGN’S GRAND BRUT (a23)   70,24 p.
 om. Janne Kellari & Mari Koski, kasv. Martin Kristensen, Tanska

3.  EC GODFATHER’S DARSHIVA (n0923)    50,05 p.
 om. & kasv. Mari Koski

4.  PR & EC GB*VOLSUNG KING KNUT, DM (ns24)   50,03 p.(+10 p.)
 om. Seija & Pauli Jäntti, kasv. J.Higgins & A. Moss, Englanti

5.  GIP & EC SUVIPÄIVÄN MILOU (a23)    50,03 p. (+ 0 p.)
 om. Pirkko Penttinen & Matti Lyhteilä, kasv. Suvi Sippola

6.  EP & EC SUVIPÄIVÄN BRUTUS (n09)    25,00 p.
 om. Marja Viher.Vehmas, kasv. Suvi Sippola

Vuoden 2006 Kasvattaja

Vuoden 2006 Siitosuros

Vuoden 2006 Siitosnaaras

Vuoden 2006 Veteraani
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Vuoden aikuinen 2006 
IC Hopeahännän Casanova 
BB

EC May Gamgee Felis Audax, DM 
on tehnyt monta todella kaunista 
urospentua. Ne ovat lähes kaikki 
omistajiensa ilona ”sohva cham-
pioneina”. Kun näitä kasvatteja-
ni olen nähnyt aikuisena en ole 
muuta voinut kuin ihailla lasten 
kauneutta. Niinpä päätimme, että 
yksi Minnin  pojista saa jäädä meil-
le, voisimme sitä käyttää näytte-
lyissä, vaikkei sitä kasvatuksessa 
ehkä käytettäisikään.

Astutin Minnin Marmatin Bob the 
Builderilla ja tilasin punaisen po-
jan Jannelle ja kilpparisavutytön 
itselleni. Minni teki kaksi punais-
ta poikaa ja kaksi kilpparityttöä. 
Kummat pennut kotiin jäävät oli 
aivan selvää syntymästä asti. 

Casanova painoi 156 g syntyes-
sään ja se oli upea pentu alusta 
asti. (Minnin kaikki pennut ovat 
painaneet 120-156 grammaa). 
Casanovan erityisominaisuus on 
se, että kun sitä katsoo silmiin, saa 
heti suukon. Se rakastaa nuolla 
suuta, naamaa ja hiuksia. Sen 
suukottelu on hieman erilaista 
kuin kissojen yleinen tapa pestä 
omistajaansa Tämä erityispiirre 
tuli ilmi noin 10 viikkoisena ensim-
mäisen kerran. Istuin nojatuolissa 
ja katselin telkkaria koiramme Sis-
si sylissä. Sissi suukotteli minua, 
”johtajakoiraa”. Mieheni Mika is-
tui sohvalla, Cassu katsoi Mikaa 
hetken silmiin, ryntäsi rajusti nuo-
lemaan Mikan suuta ja lopuksi 
näykkäisi korvasta. Katsoimme 
ihmeissämme, että mitä nyt. Mut-
ta siitä alkoi Cassun pusutteli-
jan  ura. Näyttelyissä se pentuna 
pöydällä istuskellessaan yhtäk-
kiä muisti : ”äiti, tässä suukko” ja 
nousi takajaloilleen suikkaamaan 
pusun. Sillä oli kyllä pahempikin 
koirilta opittu tapa pentuna, se 
järsi sormia. Sitä muutamakin 
assari säikähti paneelissa, tietysti 

vieras kissa, eivät uskoneet, että 
se tekee sitä ”hyvää hyvyyttään”, 
ei todellakaan pure kovaa. Mutta 
onneksi tapa jäi, kun Cassusta 
kasvoi liian suuri painimaan ja 
leikkimään koiriemme kanssa.

Cassu ei ollut varsinaisesti nuori-
sotähti, kategoria voittoja tuli kun 
se siirtyi aikuisten luokkaan. Pen-
tuna ja nuorena se kyllä lähes joka 
kerta oli VP ja/tai TP. Tuomareista 
useimmat ovat ihastuneet siihen 
suunnattomasti, mm. Jörgen Frit-
hiof sanoi, että on ollut kirjoitta-
massa metsäkissastandardia ja 
Cassussa ei ole yhtään virhettä. 

Se varmaan pitää paikkansa, 
mutta ainahan on asioita jotka 
voisivat olla vielä paremmin, ai-
nakin kasvattajan mielestä. Täy-
dellistä Cassussa on ainakin sen 
luonne. Vaikkakin se aikuistui (= 
rupesi merkkaamaan) huomatta-
vasti nuorempana kuin muut kis-
samme, on se edelleen hellyyttä 
kaipaava  kuusi kiloinen ”pikku” 
kisu. Meillä ei ollut tarkoitus käydä 
näyttelyissä enää loppuvuodesta, 
mutta kun aikuisura alkoi KPA ja 
VSA tuloksilla, päätimme sitten 
käydä IC.ksi asti, että olisi se viisi 
tulosta ilmoittaa Vuoden Kissa ki-
saan, ja kyllähän se kannatti.

Vuoden Kissat 2006 esittelyssä

IC Hopeahännän Casanova BB (NFO d)
Vanh. Marmatin Bob the Builder x EC May Gamgee Felix Audax, DM, 
Kasv. ja om. Sari Sinkko
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Pojalleni Jannelle kiitos, että on 
Cassun hyvin kouluttanut ja anta-
nut äidille lainaan näyttelyihin, jat-
kossakin saan sitä ainakin näyt-
telyihin lainata, kisataanko sitten 
kastraateissa vai aikuisissa, sitä 
ei ole vielä päätetty.

Cassun tulokset vuonna 2006: 
11 x VP, 12 x TP, 3 x KPA ja 2 X 
VSA

-Sari Sinkko-

Vuoden nuori 2006 
IC Cipukan Johan Lund, JW

Kasvattajana ja omistajana on mi-
nulla ilo esitellä teille vuoden nuori 
2006 IC Cipukan Johan Lund, JW 
– Julle vain. Julle on sijoituskissa 
ja asuu aivan ihanassa perheessä 
suuressa talossa maalla. Suurin 
kiitos kaikesta kuuluu Merville, 
joka uskollisesti on jaksanut Jul-
len näyttelyihin laittaa.

Julle ja sen sisarukset ovat ”unel-
mieni” kollin GIC Nakimo’s Bul-
basaur, JW jälkeläisiä. Sijoitus-
naaraan astuttaminen ulkomailla 
ja vielä paikassa jonne lentämi-
nenkin on hankalaa, oli suoraan 
sanottuna aikas mielenkiintoinen 
operaatio – mutta vaivanpalkka 
oli verraton. Neljästä pennusta en 
koskaan osannut päättää kuka jää 
kotiin… Jullekin oli alkujaan varat-
tu ulkomaille, mutta peruutuksen 
tullessa käytin tilaisuutta hyväk-
seni ja niin Julle jäi sijoitukseen. 
Ja sen sisko kotiin…

Näyttelyissä käytiin viime vuonna 
peräti 5 kertaa nuorten luokassa, 
joista 2 näyttelyä oli Tallinnassa. 
Kaikissa näissä tuloksena oli Best 
in Show. Useasti vielä kaikilla tuo-
mariäänillä. Hurja suoritus nuo-
relta kissalta. Kaikkiaanhan Julle 
kävi pentu- ja nuorten luokissa 9 
kertaa ollen 8 kertaa BIS. Vain en-
simmäisen näyttelyn tulos oli TP ja 
silloinkin paneelissa tuli ääniä.

Useampi tuomari ihmetteli mistä 
olen kissan tuonut ja hämmästys 
oli suuri kun totesin sen olevan 
oma kasvatti. Yksi tuomari jopa 
totesi minulle että voin jättää kis-
san hänelle ja lähteä itse kotiin… 
Täytyy sanoa, että tuo pieni leik-
kisä karvapallero on antanut häm-
mästystä ja iloa enemmän kuin 
koskaan osasin toivoa. Useampi 
lienee nähnyt typertyneen ilmeeni 
paneelin päättyessä… Tällä het-
kellä vietämme näyttelytaukoa ja 
palaamme kehiin kunhan Julle 
kasvaa aikuiseksi. 

Julle on myös kahden pentueen 
isä. Pennuista mainittakoon Suvi-
päivän Kasper, joka isänsä jälkiä 
seuraten on Vuoden nuori listalla. 
Eikä muidenkaan pentujen näyt-
telytulokset hullumpia ole. Muuta-
ma pentue vielä syntynee vuosien 
saatossa – jäämme odottamaan 
minne ja koska...

IC Cipukan Johan Lund, JW (NFO n09)
Vanh. GIC Nakimo´s Bulbasaur, JW x CH Cipukan Alma Koivukoski
Kasv. ja om. Marja Himanen
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Vuoden kastraatti 2006 
Mornee Naavanenä

Nepo on ensimmäinen näyttely-
kissani. Aloitimme Nepon kanssa 
käymään näyttelyissä 2004 tou-
kokuussa. Samana vuonna Nepo 
oli vuoden nuori norjalainen me-
säkissa. Sittemmin Neposta tuli 
isä. Yhteensä kolmelle pentueel-
le, joista ensimmäisestä meille 
muutti kaksi poikaa. Elämä kollina 
oli Nepolle kuitenkin liian raskas-
ta ja Nepo kastroitiin puolentoista 
vuoden iässä. Mitenkään en jak-
sanut uskoa, että Nepo saisi ko-

mean ulkomuotonsa takaisin - niin 
erilaiselta tuo kissa näytti ja tuntui. 
Melkein jo päätin, että näyttelyt 
Nepon osalta olisivat ohi.

Kastraation jälkeen Nepon voin-
ti kuitenkin koheni kummasti ja 
painoa sekä myös turkkia alkoi 
tulla tasaista tahtia. Päätin jatkaa 
Nepon näyttelyuraa, sillä Nepon 
kanssa näyttelyissä käyminen on 
aina ollut mukavaa. Tuli menes-
tystä tai ei. Sitäpaitsi olen aina 
itsekin viihtynyt näyttelyissä. On 
kiva jutella samanhenkisten ih-
misten kanssa ja nähdä komeita 

kissoja. Näyttelyt ovat eräänlai-
nen irtiotto arjesta, vaikka päivät 
ovatkin välillä rankkoja. 

Ensimmäisissä kastraatti-näytte-
lyissään Nepo ei kuitenkaan lois-
tanut. Vasta vuoden 2006 alussa 
herra alkoi saamaan tasaisesti 
sertinsä. Vaikka useimmiten vas-
tassa olikin hurjan komeita kilpa-
kumppaneita, joille kyllä olisimme 
mielellämme myös voiton suo-
neet. Nepon kategoriavoitot olivat 
kuitenkin odottamaton ja mukava 
yllätys! Taisi Nepo hurmata tuo-
marit lempeällä katseellaan ja 
muhkealla turkillaan. 

Kiitoksia kaikille kilpakumppa-
neille ja muille näytteilleasettajille 
aina niin mukavista näyttelypäi-
vistä! Sekä tietysti kasvattajille 
Hannalle ja Mikolle tästä sydän-
tenmurskaajasta. Pirkko ja Matti 
ansaitsevat myös kiitoksen, sekä 
tietysti koko suuri joukko ystäviä 
ja taustajoukkoja joiden apu ja 
kannustus on ollut ihan korvaa-
matonta.

Päivi Salmi-Wallenius 

Vuoden siitosnaaras 2006 
Kirsikka Felis Audax

Haaveilin uudesta naaraskissas-
ta hyvin kauan. Kasvatuksessani 
olen aina ollut vastaan sijoitus-
kissakasvatusta. Koska kotim-
me kissamäärää ei voi kasvattaa 
rajattomasti, yritin miettiä “järke-
västi”, mistä saisin juuri itseäni 
kiinnostavan linjan kasvatuksee-
ni. Kun aviomieheni sitten näytti 
vihreää valoa, päätös uudesta 
kasvatuslinjasta oli jo tehty.

Haave siitosnaaraasta ei toteutu-
nut aivan toivotulla tavalla, koska 
Kirsikka sai vain yhden kuuden 
pennun pentueen. Pentujen ol-
lessa 10 viikkoa sai Kirsikka koh-
tutulehduksen. Koska hoidot eivät 
tehonneet, jouduttiin Kirsikka ste-
riloimaan.

GIP&IC Mornee Naavanenä (NFO 0923)
Vanh. EC Haendel de la Forge (NFO n23) x CH Felicis Solveig De 
Clarissa, Kasv. Hanna Kallio, Om. Päivi Salmi-Wallenius
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Tällä hetkellä kotonamme kas-
vaa Kirsikan tytär FIN*Kirsikan 
HelmiLiina, joka toivottavasti jat-
kaa tätä kasvatuslinjaa aikanaan. 
Kirsikasta on tullut myös jo isoäiti, 
poikansa Henrikin ansiosta. Toi-
vottavasti ihana Kirsikka ilostuttaa 

meitä omalla aivan hurmaavalla 
persoonallaan vielä pitkään.

ISO kiitos vuoden 2006 siitos-
naaras tittelistä kuuluu Kirsikan 
pentueen omistajille ja jälkeläisil-
le Harald, Hamlet, Haakon, He-

rodes, Henrik ja HelmiLiina. Ja 
kiitos kasvattajille Tanskaan Felis 
Audax kissalaan Minnalle ja Kjel-
dille ihanasta kirsikasta.

Kirsi & Kirsikka

Vuoden siitosuros 2006
Kirsikan Gretzky

Kirsikan Gretzkyn ja Kirsikka Fe-
lis Audaxin rakkauden hedelmät 
FIN*Kirsikan Harald, Hamlet, 
Haakon, Herodes, Henrik ja Hel-
miLiina toivat “Tohvelille” vuoden 
siitosuros tittelin 2006. Tohvelilla 
on myös pentue Firdafylkes kissa-
lassa. Uskomme, että Tohveli olisi 
Teistä kaikista hyvin ylpeä ja pil-
ven reunalta seuraa teitä jokaista 
läpi elämänne.

Anita & Risto
Kirsi

GIP Kirsikka Felis Audax (NFO f09), Vanh. Marmatin Visia sepium x Yavanna Felis Audax, Kasv. Minna 
& Kjeld Krogh, Tanska, Om. Kirsi Ovaskainen, kuva Marika Lahti.

EC Kirsikan Gretzky (NFO n0922)
Vanh. EC Tähtitassun Zinnia x GIC Vipmill´s DeNiro, DM
Kasv. Kirsi Ovaskainen, Om. Anita Liimatainen, kuva Marika Lahti.
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Vuoden veteraani 2006
EP, EC Felicis Clarissa
s. 27.03.1999

Kasvattini Tuisku, oli vuoden 2006 
Mettis -veteraani. Ensimmäistä 
kertaa Tuisku pääsi osallistumaan 
veteraani luokkaan 2.4.2006 ja 
valmistui kyseisessä näyttelyssä 
myös Eurooppa Premior arvoon 
ollen TP. Tuiskulla kertyi vuoden 
2006 aikana kuusi veteraaniluo-
kan näyttelyä tuloksin 3 x KP-BIS 
ja 3 x 2 sija. Kyseisten saavutus-
ten tiimoilta kiitos kuuluu myös 
äidilleni Tuulalle, kun hän uskalsi 
tehdä näyttelymatkoja Tuiskun 
kanssa, minun jännittäessä (sa-
nan varsinaisessa merkitykses-
sä) kotona. Muutama tuomarin 
kommentti Tuiskusta veteraani 
arvosteluissa: Burani: sweet dar-
ling temperament, Nissen: sweet 
temps, Persson: like a prinsess ja 
Shchukin: Fantastic personality, 
very sweet lady. 

Ison kissapersoonan 
onnellinen omistaja

Sanna

Hopeahännän
– Paras metsäkissakasvattaja 
2006

Kissalamme on vielä nuori, ensim-
mäinen pentue syntyi 2002, tätä 
kirjoitettaessa 13.pentue on kas-
vamassa kotona. Alussa en aiko-
nut kasvattaa kovinkaan montaa 
pentuetta, mutta sitten vaihdoin 
työpaikkaa 2003, jolloin aloitin 
Faunatar kauppiaana Lappeen-
rannassa. Kun ”asetuin aloilleni” 
päivätyöhön, tavoitteeni muuttui-
vat ja oli mahdollista jättää useam-
pi kissa kotiin ja kasvattaa hieman 
useampikin pentue. Pennut myyn 
aina mieluiten ”vain lemmikiksi”, 
koska se on mielestäni se oikea 
syy ostaa kissa. Näyttelykissa on 
lemmikki n.360 päivää vuodessa 
ja vain muutaman päivän se ”näyt-
telykissa”. Ostajat saavat meillä 
aivan vapaasti valita vapaana 

olevista pennuista mieluisimman. 
Koska itse pidän näyttelyistä au-
tan mielelläni kasvattieni omis-
tajia harrastuksen pariin, mutta 
en velvoita ketään näyttelyihin 
osallistumaan. Pennuistamme 9 
asustelee ulkomailla, niinpä kas-
vattaja ryhmän saaminen näyt-
telyihin 3 kertaa vuodessa  vaati 
hieman työtä. 2005 päätin sitten 
jättää itselle 5 Hopeahäntää, jol-
loin kasvattajaryhmän saisin sil-
loin kuin itse haluaisin viemällä 
omat kissat esille. Tosin tässä on 
se hankaluus että kaikki 5 eivät ole 

yhtä aikaa ”huippukunnossa”. On-
neksi nyt on pentujen omistajissa-
kin innokkaita näyttelyharrastajia, 
ei tarvitse 2007 viedä joka kerta 
kaikkia omia kissoja esille. Kun on 
monta kissaa näyttelyssä, ei ehdi 
kaikkea seuraamaan kovin hyvin, 
juoksee vaan hikihatussa tuoma-
rilta toiselle ja yrittää ehtiä esittää 
jokainen kissa parhain mahdolli-
sin tavoin.
Kasvatuksessa minulla on tavoit-
teena hyväluonteinen ja terve 
kissa, joka miellyttää omaa sil-
määni, mukavalta tuntuu että se 

EP&EC Felicis Clarissa (NFO n09)
Vanh. EP&EC Spar Konge Felis Jubatus, DM x EP&EC Silvanian 
Elvira, DM, Kasv. ja om. Sanna Halttunen, kuva Heikki Siltala
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miellyttää myös monia tuomarei-
ta. Tällä hetkellä oma kasvatus on 
lähtenyt neljästä tuontikissasta ja 
niiden linjojen yhdistely on tule-
vaisuuden toimintasuunnitelma. 
Vahvimpina kissojemme taustalla 
ovat upeat EC May Gamgee Fe-
lis Audax, DM ja EC Havheksen’s 
Hannibal, DM. Näiden kissojen 
DM tittelit osoittavat, että ne ovat 
periyttäneet hienoja ominaisuuk-
siaan myös jälkeläisilleen.Niiden 
ostossa minulla oli paitsi silmää 
katsoa pennusta, mitä siitä tulee, 
niin tottakai myös hiukan onnea-
kin matkassa. 

Olen paljon saanut apua Mayn 
kasvattajalta ja Sundqvistin Anni-
kilta, jotka ovat valaisseet metsä-
kissan historiaa ja neuvoneet käy-
tännön asioissa. Kiitos siis teille!
Näyttelyissä 2006 voitokkaat 
kasvattajapisteet toivat seuraa-
vat kissat (omat) Hopeahännän 
Simo Samurai(muutti Kiinaan), 
Casanova BB, Hannabella, Leah 
Isadora, Maud Angelica ja Veera 
Verraton sekä (kasvatit) Sisukas 
Sissi, ja Samu Santeri. Kiitos näil-

le ihanille kissoille ja niiden omis-
tajille!

Tärkeintä kissaharrastuksessa 
ovat kissat. Jaksan ihailla omiani 

joka päivä, voi kuinka kauniita ja 
ihmeellisiä ne ovatkaan.

Hopeahännän kissala
Sari Sinkko

EC Hopeahännän Hannabella (NFO g0923)
Vanh. EC Havheksens´s Hannibal, DM x EC May Gamgee Felis Audax, 
DM, Kasv. ja om. Sari Sinkko

NORJALAINEN METSÄKISSA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2007
Aika: Lauantai, 24.3.2007 klo 20:00 alkaen
Paikka: Kellariravintola, Linnakatu 16 Turku

Käsiteltävät asiat
1.  Kokouksen avaus
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3.  Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa
4.  Todetaan kokouksen laillisuus 
5.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6.  Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
7.  Luetaan tilintarkastajien lausunto
8.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
 vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
9.  Ilmoitusasiat
10.  Kokouksen päättäminen

Hallitus

Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa paikalla oleville jäsenilleen illallisen (max 15 eur/henkilö). Pelkkään 
kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, mutta jos haluat osallistua illalliselle niin ilmoittaudu 
yhdistyksen sihteerille Minna Viljaselle (minna.viljanen@surok.fi ) viimeistään sunnuntaina 18.3.
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Yhdistyksen vuosittainen esittely-
näyttely järjestettiin tänä vuonna 
Lohjalla monitoimikeskus Harju-
lan tiloissa loppiaisviikonlopun 
sunnuntaina. Alustavat järjeste-
lyt olivat sujuneet mallikkaasti ja 
näyttelyyn oli ennakolta ilmoitettu 
56 kissaa 25 eri rodusta. Norjalai-
sia metsäkissoja oli ilmoittautunut 
15 ja paikalle oli saatu edustus jo-
kaisesta norjalaisen metsäkissan 
väriryhmästä. Vaikka talvi olikin 
ollut poikkeuksellisen leuto näyt-
telyyn mennessä, niin näyttelyaa-
mu valkeni napakassa pakkas-
säässä. Ilman kylmyys aiheutti 
vähän huolta aamun talkooporu-
kassa—löytäisikö lohjalaisyleisö 
tiensä lämpimältä kotisohvalta 
näyttelyyn kylmästä ilmasta huo-
limatta?

Ennakkomarkkinointi oli kuitenkin 
ollut tehokasta ja huoli osoittautui 
turhaksi. Näyttely oli saanut jo etu-
käteen mukavasti palstatilaa Loh-
jan alueen paikallislehdissä ja tie-
dotteita/mainoksia näyttelystä oli 
toimitettu alueen isojen automar-
kettien ilmoitustauluille Länsi-Uu-

denmaan alueella. Näyttelyhäkit, 
rotupöytä, arpajaispöytä ja kahvio 
saatiin järjesteltyä valmiiksi hyvis-
sä ajoin ennen ovien avautumista 
kello 10. Saman tien näyttelyn vi-
rallisesti avauduttua alkoi kissois-
ta kiinnostuneita lohjalaisia virrata 
sisään näyttelysaliin. Erityisesti 
lapsiperheitä oli liikkeellä erittäin 
runsaasti aikaisempien vuosien 

vastaaviin tapahtumiin verrattu-
na. Lipunmyynnin luo alkoi jopa 
kerääntyä jonoa ensimmäisen 
rotuesittelyn lähestyessä. Yhdis-
tyksen varapuheenjohtaja Janne 
Kellari piti päivän aikana kaksi 
rotuesittelyä ja molempien esitte-
lyjen aikana näyttelysali oli aivan 
tupaten täynnä. Kaikki salissa ol-
leet 70 istumapaikkaa olivat kaikki 

Esittelynäyttely Lohjalla 7.1.2007

Rotuesittelyiden aluksi Janne Kellari kertoi lyhyesti rotukissatoimin-
nasta ja esitteli mm. rekisterikirjan, joka on jokaisella rotukissalla.

Ensimmäiset lohjalaiset saapuivat heti ovien avauduttua ja sali alkoi täyttyä kissoista kiinnostuneesta 
yleisöstä.

Teksti: Turo Häkämies
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varattuja ja myös salin käytävät 
olivat täynnä kissojen ja rotujen 
esittelyä kuuntelevia katsojia. 
Ajoittaisesta tungoksesta huo-
limatta näyttelysalissa oli koko 
päivän rento ja leppoisa tunnel-
ma kissojen omistajien esitellessä 
kissojaan uteliaille katsojille. 

Päivän lopussa todettiin paikalla 
käyneen päivän aikana 733 kat-
sojaa, joista 476 oli aikuisia ja 
257 lapsia. Yleisö sai päivän mit-
taan äänestää suosikkikissaansa 
näytteillä olleiden joukosta. Ylei-
sön suosikiksi äänestettiin tasa-
tuloksella kaksi norjalaista met-
säkissaa. Suosikit olivat Leoline 
Lulu Lumituisku (NFO f 09 22, 
kilpikonnaruskeatabby/valkea, 
omistaja Anniina Laukkanen) ja 
EC Tähtitassun Lumikukka (NFO 
w, valkoinen, omistaja Eila Täh-
ti). Kaikkien suosikkikissaansa 
äänestäneiden kesken arvottiin 
yhdistyksen t-paita ja tässä ar-
vonnassa onnettaren suosikki 
oli Osku Paloranta.  Yhdistyksen 
arpajaispöytä herätti myös suur-
ta mielenkiintoa. Näyttelyä varten 
oli varattu 700 arpaa, joista jokai-
sen takana oli voitto. Arpajaisten 
pääpalkintona ollut raapimispuu 
meni lohjalaisen Miisa Koskisen 
ragdollin ajanvietteeksi. Yhdistys 

onnittelee onnellista voittajaa!

Kaiken kaikkiaan esittelynäytte-
lypäivä meni erinomaisesti. Niin 
yleisö, kissanomistajat kuin jär-
jestäjätkin viihtyivät tapahtuman 
leppoisassa ilmapiirissä. Kiitoksia 
kaikille näyttelyyn osallistuneille, 
jotka autoitte luomaan tapahtu-
masta näin onnistuneen!

Norjalaisten metsäkissojen värimaailmaa rotuesittelyssä

Sanomalehti Länsi-Uusimaa jul-
kaisi tapahtumasta Jenni Laurilan 
kirjoittaman jutun maanantain 7.1. 
numerossaan. Länsi-Uusimaan 
levikki 13300 ja sitä jaetaan Loh-
jan, Sammatin, Karjalohjan, Num-
mi-Pusulan, Karjaan, Tammisaa-
ren, Pohjan, Mustion, Vihdin, 
Nummelan, Siuntion ja Inkoon 
aluella. Juttu löytyy seuraavalta 
sivulta kokonaisuudessaan.

Niin ihmisillä kuin kissoillakin oli mukava näyttelypäivä. Kuvassa Tiia 
Kellari ja kotikissa Eino-Mies Porkkakoski.
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Palanen historiaa 
Eila Tähti

Surokin jäsenlenti KISSA 3/78
Pohjoismaisten yhteinen kokous
Tukholma 6.5.1978

Norjalaisen metsäkissan 
rekisteröinti

Metsäkissa voidaan hyväksyä rekis-
teriin vain Norjassa. Käytännössä 
tämä merkitsee sitä, että Ruotsissa 

tai Suomessa mahdollisesti tavat-
tava metsäkissanoviisi on ilmoi-
tettava Norjalaiseen näyttelyyn, ei 
varsinaiseen noviisiluokkaan, vaan 
huomautuksella, että sille halutaan 
”avelrådet” (Suomen rotutoimikun-
taa vastaava elin) hyväksyntä. Mikäli 
”avelsrådet” (vähintään 3 jäsentä on 
oltava paikalla) kissan hyväksyy, se 
voi ottaa osaa näyttelyyn varsinai-
sessa näyttelyssä. ”Avelsrådetin” 
hyväksyntä maksaa 25 Nkr kissalta. 
Tämän jälkeen kissa saa koerekis-

terikirjan Norjasta ja sen perusteel-
la myöskin kotimaastaan. Tällaisen 
kissan pentujen on kuitenkin aina 
saatava Norjan ”avelsrådetin” hy-
väksyntä ennen kuin niitä hyväksy-
tään edes koerekisteriin. Helppoa 
ei siis ole Norjan ulkopuolella mah-
dollisesti syntyneellä metsäkissalla 
päästä rekisteriin. Tätä vaikeutta 
puolustelevat norjalaiset sillä, että 
se on ainoa tapa saada pysymään 
tämä ”uusi” vanha rotu puhtaana ja 
standardia vastaavana.
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Helsingin sanomien yleisönosas-
tossa julkaistiin 1.3.2006 alla 
oleva kirjoitus. Kirjoitus sattui 
hyvään saumaan: keskustelu lin-
tuinfl uenssasta riehui kuumimmil-
laan. Kirjoituksen kirjoittamisen 
ja julkaisemisen välisenä päivä-
nä levisi maailmalle tieto Sak-
san Rügenissa lintuinfl uenssaan 
kuolleesta kissasta sekä Hollan-
nissa tehdyistä kokeista joissa 
H5N1-virus oli tartutettu kissalta 
kissalle. Muutaman päivän kulut-
tu löytyi Itävallasta kolme kissaa 
jotka olivat sairastuneet lintuin-
fl uenssaan. Kirjoitukseni tuli siis 
kuin tilauksesta Helsingin sano-
mille. Aihe ei ole vanhentunut 
vuodessa, tammikuun puolivälis-
sä kerrottiin Unkarissa tavatuista 
lintuinfl uenssa tapauksista ja kis-
sojen vapaa ulkoilu on edelleen 
ongelma.

HS mielipidepalsta:
Jaakko Koskela on huolestunut 
siitä, mitä tapahtuu kun luonnos-
sa vapaana liikkuvat kotikissat 
tappavat lintuinfl uenssaa kanta-
via pikkulintuja tai pureskelevat 
tautiin kuolleita vesilintuja. Tar-
tunnan saanut kissahan saattai-
si tartuttaa kotiväkensä lintuin-
fl uenssaan. Koskela kysyy aivan 
aiheellisia kysymyksiä viruksen 
leviämisestä pikkulinnuissa ja kis-
soissa. Samoin hän kysyy, olisiko 
aika rajoittaa kissojen vapaata ir-
tipitoa luonnossa. Ilman lintuin-
fl uenssaakin kissan paikka ei ole 
luonnossa vapaana.

Kissojen saalistamat pikkulintu ja 
jyrsijä määrät kuulostavat suurilta 
luvuilta. Todellisuudessa ne ovat 
vain murto-osia lintu-ja jyrsijäkan-
noista. Kissat eivät pysty metsäs-
tämään mitään lajia sukupuuttoon 
luonnossa. Kissa ei kuitenkaan 
kuulu Suomen luontoon ja vielä 
vähemmän taajamiin. Vapaana 
liikkuva kissa on altis erilaisille tar-
tunnoille, joista osa saattaa siirtyä 
myös ihmiseen. Osaan taudeista 
on toki olemassa rokotteita mm. 

kissaruttoon, mutta harvempi ih-
minen joka antaa kissansa liikkua 
vapaana vaivautuu rokottamaan 
lemmikkiänsä.  Suurin riski irral-
laan olevalle kissalle ovat autot, 
joiden alle valitettavan moni eläin 
jää. Usein auton kuljettaja ei ehkä 
huomaa tai ei osaa/ halua tehdä 
mitään ja eläin jää kitumaan tien-
poskeen.

Taajamissa paras syy rajoittaa kis-
sojen vapaata ulkoilua on naapu-
risopu. Lasten hiekkalaatikkoon 
kakkiva kissa saattaa jopa levit-
tää tauteja, mutta ennen kaikkea 
kissan jätökset ovat vastenmieli-
siä kaikissa väärissä paikoissa. 
Naapurin kukkapenkki ei voi hyvin 
jos Mirri kakkii sinne eikä naapurin 
Jaska ilahdu tallatessaan hiekka-
tiellään kissan jätökseen. Kissan 
hylkäämä saaliin jämä alkaa hais-
ta nopeasti terassilla eikä ole omi-
aan lisäämään sympatiaa kissoja 
kohtaan. On myös muistettava, 
että jotkut ihmiset todella pelkää-
vät kissoja. 

Kissan ulkoilutarpeen voi tyydyt-
tää rakentamalla ulkoiluhäkin tai 

verkottamalla parvekkeen. Kis-
saa voi ulkoiluttaa myös valjaissa 
kuten koiraa. Se vaatii omistajalta 
hieman viitseliäisyyttä, mutta sa-
malla hän saa myös itse ulkoilua. 
Kissa voi myös olla puhdas sisä-
kissa. Se ei kaipaa ulos vaan saa 
tarvittavan liikunnan sisätiloissa 
leikkimisestä. Vastuuntuntoiset 
kissakasvattajat myyvät kissan-
sa ainoastaan sisäkissoiksi tai 
valvottuun ulkoiluun. Kaikkien 
kissanomistajien olisi syytä rokot-
taa kissansa ja lopettaa lemmikin 
vapaa irtipito sekä kissojen että 
ihmisten parhaaksi. 

Titi Pohjola

Helsingin sanomissa kirjoitustani 
kommentoi lintuharrastaja joka 
todisti minun olleen väärässä: 
kissat olivat hävittäneet joltakin 
Tyynen valtameren saarelta su-
kupuuttoon jonkun ”Pyhän Elmon 
vipeltajän” . Puhelinnumeroa tai 
sähköpostiosoitetta ei ollut kir-
joituksessa mukana. Siitä huo-
limatta sain suoraan palautetta. 
Tekstarina sain kiitoksen eräältä 
pienten lasten äidiltä joka päivit-
täin keräsi kissankakkaa lasten 
hiekkalaatikolta. Sähköpostiini 
sain kaksi kommenttia.

Onnellisten kissojen omis-
taja lääketieteen tohtori 
N.N.kirjoitti:

Tuohtunut tervehdys!

Kirjoituksenne HS:ssa 1.3. oli tyy-
pillinen yksisilmäinen näkemys
ihmiseltä, jolle kissat ovat oman 
egon jatke, - ja niillä pädetään. 
Toki siinä oli asiaakin sen verran, 
ettei kissaa todellakaan pidä al-
tistaa turhille vaaroille, eli ei pidä 
ottaa kissaa paikkaan, missä se ei 
voi elää kissana turvallisesti.

En kuitenkaan voi ikinä hyväksyä 
ajatusta, että kissa degeneroi-
daan ja pilataan ihmisen turha-

HS:n mielipidesivun satoa Teksti: Titi Pohjola
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maisuuden vuoksi kuten monet 
koirarodut. Kissa kaltereissa on 
minulle yhtä iso kauhistus kuin 
ihminen panta kaulassa. Aina 
voidaan vedota siihen, että kissa 
tottuu vankeuteensa, mutta niin 
tottuu lapsikin, jos mitään muuta 
vaihtoehtoa ei tarjota.

ja jatkoi erinäisten syväluotaavien 
käsitysten jälkeen: 

Toki jokainen saa harrastaa itsel-
leen tärkeitä asioita ja vaikkapa 
pestä kissaparkaansa Fairylla 
näyttelyihin, mutta olkoon myös 
aidoilla elämää, aitoa luontoa ja 
aitoa kissaa rakastavilla oikeus 
pitää onnelliset kissansa, - jotka 
ovat myös rokotettuja, vastoin 
väittämäänne! Sylissäni kehrää 
yksi 14-vuotias onnellinen saalis-
taja. Lopetan sen mieluumin kuin 
vangitsen, mutta jos niin joudun 
tekemään, vaadin, että kaltaisen-
ne ihmiset opetetaan kulkemaan 
valjaissa. Toki siihen totutte ja 
opitte jopa nauttimaan, kun vas-
tuu vaarojen välttämisestä elä-
mässänne siirtyy taluttajalle! Itse 
uskallan kyllä ottaa vastuun mui-
denkin puolesta, ei vain vapaana 
juoksevien kissojeni vaan aivojen 
käytön treenausta tarvitsevien ih-
mistenkin.

Muu kirjoitus oli samojen asioitten 
toistamista. Meitä kissanomista-
jiakin on monenlaisia.

Toinen vastine tuli lintuharras-
taja Mikael Rannalta: 

Aktiivisena lintuharrastajana oli 
ilo lukea oikean kissaihmisen 
esimerkillinen näkemys kissojen 
omistajien vastuusta. Oli myös 
hienoja ohjeita mietittäväksi
kaikille kissanomistajille.

En itse todellakaan ole kissojen 
ystävä, nähtyäni mitä kaikkea 
pahaa ne tekevät, kun niiden 
omistajat ovat täysin vastuutto-
mia enimmäkseen. Valitettavan 
monen suusta olen jopa kuullut 
ylpeästi kerrottavan, kuinka “mei-

dän Mirri on pyydystänyt terva-
pääskyn, sisiliskon, sammakon, 
lepakon jne...”

Mainitset kirjoituksessasi saa-
lismäärien kuulostavan suurilta. 
Tuo Koskelan arvio kymmenestä 
linnusta/kissa/vuosi on kyllä ala-
kanttiin.

Alla on kopio www.birdlife.fi  -si-
vuilta kissa-asioihin liittyen. Siel-
lä mainitaan ruotsalaistutkimuk-
sesta, jossa on päädytty kissojen 
tappavan siellä vuosittain 7 mil-
joonaa pikkulintua. Se on järkyt-
tävän suuri määrä. En itsekään 
tahtonut tätä ensin uskoa, mutta 
BirdLifen tutkimus- ja suojelupääl-
likkö Teemu Lehtieniemi vahvisti 
asian todenperäisyyden allekir-
joittaneelle jokin aika sitten.

Ranta siteerasi kirjoitukses-
saan Birdlifen sivuilta teks-
tiä:

“Mitä voi tehdä, jos havait-
see kissan tappavan lintu-
ja?

Ensisijaisesti kannattaa 
olla yhteydessä kissan 
omistajaan ja kertoa kis-
san tappaneen rauhoi-
tettuja eläimiä ja pyytää 
omistajaa toimiin, ettei 
vastaavaa pääse tapah-
tumaan.  Mikäli on pys-
tynyt toteamaan ja doku-
mentoimaan (esimerkiksi 
valokuvin) kissan saa-
listaneen rauhoitetun 
eläimen ja tietää tai 
pystyy seuraamaan, 
mistä talosta kis-
sa on, voi tehdä 
poliisille rikos-

ilmoituksen luonnonsuojelulain 
rikkomisesta.

Kissanomistajille hyödyllinen, 
joskaan ei välttämättä mieluisa 
muistutus  siitä, että kissa on peto. 
Kissaa ei voi opettaa metsästä-
mään vain yleisiä lintulajeja tai 
pelkästään hiiriä. Kissan luontoon 
kuuluu voimakas metsästysvietti 
ja sitä se toteuttaa luonnossa va-
paana liikkuessaan. Jos haluaa 
suojella punarintaa kissalta tai 
kissaa sadistisilta ihmisiltä on 
kissa pidettävä kiinni vaikka sai-
sikin turhamaisen ihmisen leiman. 
Minä olen itsekäs ihminen ja halu-
an nauttia kehräävä kissa sylissä-
ni ulkoa kuuluvasta mustaras-
taan laulusta.

Kuvat: Teppo Eloranta
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Felicis Adonis, “Penni” 
(10.3.1997-12.2.2007)

Penni lähti kissojen taivaaseen 
jättäen ison aukon sydämeeni. It-
kin ja surin koko viimeisen päivän 
tietäen mitä tuleman pitää ja mitä 
sitten tapahtui. Vietin hiljaisia het-
kiä katsoen kuvia Pennistä, mikä 
oli vaikeaa, mutta katsoin ja muis-
telin kuitenkin, kun nyt on suremi-
sen aika. Minulla on hirveä ikävä 
Penniä. Tuon surullisen päivän il-
tana kun sitten rauhoituin ja menin 
nukkumaan, niin kuvittelin, kuin-
ka Penni oli siinä samalla tyynyl-
lä nukkumassa, kun vielä saman 
katon alla asuttiin. Se oli hassu 
kissa, halusi aina viereen, vaikka 
samalle tyynylle. Se hyppäsi sän-
gylle aina maukaisten, katsoi suo-
raan silmiin ja tuli luo, koko ajan 
kehräten. Penni kehräsi paljon. 
Kehräsi heti kun 
syntyi ja keh-
räsi vielä vii-
meiseen asti, 
sairaanakin.

Kuulin äidiltä, 
että isä oli ollut 
Pennin vierellä 
ihan loppuun 
asti, vaikka var-
masti raskasta 
oli siinä olla. Oli kuulemma silit-
tänyt Penniä koko ajan, mitä se 
nukuttaminen kaiken kaikkiaan 
kesti. Eli kauniistihan Penni tääl-
tä lähti. Itse en kyllä olisi pystynyt 
siinä olemaan, en varmaan olisi 
antanut eläinlääkärin pistostaan 
tehdä...

Pennin kasvattaja Sanna, joka suri 
ja itki kovasti, sanoi aika kauniisti, 
että nyt on syttynyt uusi tähti kis-
sojen taivaalle ja se siellä iltaisin 
kirkkaana loistaa. Penni-tähti.

Penniä kaivaten 
ja tähteä katsoen, 
Sanni (omistaja)

Muistoissa

On hetki kun, ajattelin, että kasva-
tustyön aloituksesta tulee 10 vuot-
ta. Päätän iloiten kirjoittaa siitä 

tarinan. Mutta yksi 
kellon lyömä ja ti-
lalle tulee muuta 
ajateltavaa.

Melkein kymme-
nen vuotta A –
pentueen synty-
mästä ja sydän 
itkee kyynelei-
tä. Olen menet-

tänyt ensimmäiset Felicis 
kissat, veljekset A –pentueesta. 

Felicis Amor, Amo nukkui pois 
28.11.2006 kotona omaan lem-
pituoliinsa kaikkien suureksi jär-
kytykseksi. Amolla ei ollut todettu 
mitään sairautta. Pentuevihosta 
löytyy seuraavia mainintoja Amon 
kohdalta: 2 vk: tiike-
ri harjoittelee todella 
terhakkaasti pesä-
laatikossa kävelyä, 
2 vk 2 pv: ihmisen 
jutellessa, tiikeri 
tulee pesälaatikon 
etureunalle ja ha-
luaa, että otetaan 
käsiin. Tiikeri on 
emo- Elviran suo-
sikki.

Muistoissa Felicis Adonis & Amor

Felicis Adonis, Penni nukutettiin 
viimeiseen uneen 12.2.2007 sai-
rauden uuvuttamana. Pennistä 
huomioita pentuvihkosta: 1 pv: 
aivan kuin tabby osaisi kehrätä. 
Ja osasihan hän. 2 vk 4 pv: tabby 
nuoli turkkiaan. Koko pentueajan 
vihkosta löytyy merkintä, että tii-
keri ja tabby ovat kovia kehrää-
mään.

Kissojen taivaalle on syttynyt kak-
si uutta tähteä ja ne iltaisin sieltä 
kirkkaana loistaa.

Amon ja Pennin perheitä kiittäen 
siitä, että annoitte kasvateilleni 
rakastavat ja huolehtivat kodit. 
Kiitos!

Lähtemättömät tassunjäljet sydä-
meeni jätitte!

Lämmöllä Sanna

Felicis Adonis, “Penni” 

Felicis Amor

Felicis Adonis
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Kissojen tulokset ovat näyttelyluettelon mukaises-
sa 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

Lahti 27.1.2007
TPA Syrenbacken’s Nexus Noel
Om. Jenni Mäkinen Kasv. Gurli Håkansson, 
Ruotsi
TPP Chaotic King Cobra
Om. & kasv. Susanna Kontio
TPK EP Nalle-Puhin LionKing Simba
Om. Kati & Raimo Nieminen Kasv. Kati Nie-
minen
TPA IC Suvipäivän Igor
Om. Veikko Mytty Kasv. Suvi Sippola
TPN Restless Desperado
Om. Karita Sumell & Mikael Axelqvist Kasv. 
Ulrica & Lars Olofsson, Ruotsi
TPK GIP & IC Mornee Naavanenä
Om. Päivi Salmi-Wallenius Kasv. Hanna Kal-
lio
TPP Hopeahännän Kuningas Simba
Om. Tarja & Pauli Härkönen Kasv. Sari Sink-
ko
TPK GIP Blue-Viking Kung Gustav 
Vasa
Om. Heikki & Mervi Salusjärvi Kasv. Karoliina 
Hjelm
TPK GIP Blue-Viking Karin Månsdotter
Om. Heikki & Mervi Salusjärvi Kasv. Karoliina 
Hjelm
TPA EC Hopeahännän Hannabella
Om. & kasv. Sari Sinkko
TPP Chaotic Rattlesnake
Om. & kasv. Susanna Kontio
KPN Tähtitassun Balladi Helena
Om. Karita Sumell & Mikael Axelqvist Kasv. 
Eila Tähti

Lahti 28.1.2007
TPK EP Heinuntuvan Eric
Om. & kasv. Sirpa Selin & Teppo Eloranta
TPK EP & EC Neige-Cristal’s Betty-VI
Om. Anneli Kotola Kasv. Tellervo Kass
TPP Fodnaheia’s Kirez
Om. Tuula Riippi Kasv. Linda Reiersen, Nor-
ja
TPK CH Kirsikan Henrik
Om. Kirsi Ovaskainen & Juuso Åkerman kasv. 
Kirsi Ovaskainen
TPA EC Hopeahännän Hannabella
Om. & kasv. Sari Sinkko
TPK GIP Kirsikka Felis Audax
Om. Kirsi Ovaskainen Kasv. Minna & Kjeld 
Krogh, Tanska
TPN Suvipäivän Kastehelmi
Om. & kasv. Suvi Sippola
TPN Suvipäivän Kasper
Om. Jani Ahlfors Kasv. Suvi Sippola

Jyväskylä 17.2.2007
TPA CH Kehrääjän I Want It All
Om. Katja Kummunmäki Kasv. Tuuli Sahl-
berg
TPA Kehrääjän Siiri
Om. Mari Mälkki Kasv. Tuuli Sahlberg
TPK GIP & IC Mornee Naavanenä
Om. Päivi Salmi-Wallenius Kasv. Hanna Kal-
lio
TPA Animaniac’s Isle Of Sky
Om. Tellervo Sahlberg Kasv. Annika Johans-
son, Ruotsi
TPA EC Godfather’s Ziggy Stardust, 
JW
Om. Mari Koski Kasv. Janne Kellari & Mari 
Koski
TPN Suvipäivän Kastehelmi
Om. & kasv. Suvi Sippola
TPN Suvipäivän Kasper
Om. Jani Ahlfors Kasv. Suvi Sippola
TPA EC Tähtitassun Lumikukka
Om. & kasv. Eila Tähti
TPN Tähtitassun Balladi Helena
Om. Karita Sumell & Mikael Axelqvist Kasv. 
Eila Tähti

Jyväskylä 18.2.2007
TPN Magoria’s Mr.Lordi
Om. Tuula Setälä Kasv. Johan Asp & Maria 
Asp-Magnusson, Ruotsi
TPK SmileTail’s Night Bird
Om. Veikko Mytty Kasv. Sari Ikävalko
KPN Restless Desperado
Om. Karita Sumell & Mikael Axelqvist Kasv. 
Ulrica & Lars Olofsson, Ruotsi
VSK IP Deeamore Nevada Nights
Om. Maria Räsänen Kasv. Janna & Matti 
Huolman
TPA EC Hopeahännän Hannabella
Om. & kasv. Sari Sinkko
TPP Nalle-Puhin Heluna
Om. & kasv. Kati Nieminen
KPK CH Marmatin Winsome Wisdom
Om. Sanna Aarnio Kasv. Annikki Sundqvist
TPA EC Polarheim’s Eachann
Om. Pirkko Pohjankylä & Terhi Kuronen Kasv. 
Pirkko & Jari Pohjankylä
TPN Kalliopirtin Vili
Om. Markku Peltonen Kasv. Marja & Markku 
Peltonen

Tulokset koonnut Mari Koski

Näyttelytuloksia

KPN Jyväskylä 18.2.2007 Restless Desperado (n0923)
Om. Karita Sumell & Mikael Axelvist
Kasv. U&L Olofsson, Ruotsi, kuva Heikki Siltala
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Kissa-agilityä
Kuvien vauhdikkaaseen suorituk-
seen ylsivät Kujakeikarin Django 
kasvattajansa Kirsi Kovasen kans-
sa.

Kissa-agility 9.12.2007, 
kuvasarja: Jan Nyström

Joko nyt?  Ilo irti elämästä, 
pysykää muut perässä!

Kirsin ja Dangon tiukkaa keskitty-
mistä ennen omaa suoritusta.

Tämmöisiä rotanreikiä, onko häntäkin vielä mukana?  Nyt vauhtia 
näytetään muille kuinka metsäkissa loikkaa.

Oho, ei vauhti oikein riittänyt. Tästä hyvä ponnistus ja täysillä eteen-
päin.

Jippii, tässä alkaa lihakset lämmetä. Ei kai tämä tähän lopu?
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- K-Hex-suihke (250 ml 12,60 
eur), Septidin tai Betadine-anti-
septi (100 ml 6,23 eur) haavan 
puhdistukseen
-pumpulia, topsitikkuja

”Ikävän nyt kerron teille: 
Mirri sairastui.
Paha oli ilma eilen, 
Mirri vilustui.
Nyt on vaivaa ystävällä, 
senhän arvaatkin, 
kaikk’ on kipeänä hällä, 
nenä varpaatkin. ”

Matka-apteekista ensiapua

Pieni matka-apteekki kannattaa 
pakata mukaan loma- ja näyttely-
varusteisiin. Haavereita ja onnet-
tomuuksia voi sattua mökillä tai 
näyttelymatkalla.  Matka-aptee-
kin sisältö soveltuu osittain sekä 
lemmikin että ihmisen ensiapu-
tarpeisiin. Alla olevaa listaa kukin 
voi omien kokemusten perusteel-
la muuttaa ja täydentää. Listasta 
puuttuvat mm. lastoitustarpeet, 
kantoliinat ja peitteet sekä  anti-
biootit (reseptilääke). Listaan on 
kerätty joiltain osin myös tämän 
hetkisiä hintoja. Ostopaikasta riip-
puen hinnoissa on eroja.

Ensiapupakkauksen sisältö
-käytössä olevat lääkkeet

Vatsavaivoihin auttavat maito-
happobakteerit, ripuli- ja umme-
tuslääkkeet.
-Attapekt (11,70 eur) ja/tai Inupekt 
Forte (9,35 eur) ripulin hoitoon
-Aptus Nutrisal plus nestetasapai-
non ylläpitoon, 180 g 8,30 eur
-Levolac (1-4 ml), 200 ml 5,36 eur 
tai
parafi iniöljy (3 ml/kg ruiskulla suu-
hun) ummetukseen, karvapaak-
kuihin, 200 ml 3,65 eur
-kertakäyttöruiskuja (5 ja 10 ml)

Haavanpuheistusaineet, sidetar-
peet ja laastarit.

-sakset ja pinsetit

Kissan matka-apteekki
-Terrapoly vet. antibioottivoide 
haavoihin ym.
-Basibact, antibioottivoide ja –
puuteri 7,72 eur

-steriilejä sidetaitoksia (7x7 tai 
9x9 cm), 0,30-0,50 eur
-sideharsorullia (leveys 5 tai 7 
cm), 0,60-1,50 eur

-kiinnelaastaria (leveys 2 cm)
-putkiharsoa
-kauluri

-kyypakkauksia kyyn- tai mehi-
läisen puremaan/pistokseen (1/4 
– ½ tabl.), 5,36 eur

-punkkipihdit, 9,40 eur
-Axilur matolääke (liukenee hel-
posti veteen)
-Program kirpputartunnan ehkäi-
syyn

-Nutri-plus gel lisäravinne, 13 
eur
-Hill´s a/d toipilaan ruoka

Satukissan Nanna täyttää 10.3.2007 14-vuotta!
Hyvää syntymäpäivää  toivottavat Satukissan Quisma, Satukissan 
Volans, synnyinkodin väki & Margit ja Jari

EC Godfather’s Darshiva, DM
(NFO n 09 23), om: Mari Koski. 
“Darre” oli kategorian paras vete-
raani Helsingissä 9. ja 10.12.2006. 
Kuva: Teppo Eloranta

Teksti: Eila Tähti

lehti012007.indd 24 26.2.2007 21:24:12



25www.norjalainenmetsakissa.fi  METTIS  1 - 2007

Palanen historiaa
Ensimmäiset kasvattajat
Satukissan 1981
Velhovuoren 1983
Koivuhaan 1983
Karhuvuoren 1984
Skogsbrynets 1984
Pitkähäntä 1985
Villikissan 1985
Pohjan-Akan 1985
Kissakodin 1986
Kuusikummun 1986
Tähtitassun 1986
Eläinpuiston 1986
Metsätytön 1986
Soikkulan 1986
Siriuksen 1986
Eddan 1986

Ensimmäiset pentueet

Ensimmäinen metsäkissapentue 
syntyi Suomessa vuonna1981.
17.6.1981 Satukissan Edit, Egil, Emil 
ja Erik
13.1.1982 Satukissan Fiksu, Finn ja 
Fransu
12.1.1983 Satukissan Iivari
9.7.1983 Satukissan Jalmari
9.8.1983 Velhovuoren  Veera, Venla 
ja Vilma
4.11.1983 Koivuhaan Felicitas, Fen-
ja, Fergus ja Feronia
Vuonna 1984 syntyi Suomessa 
kuusi pentuetta.

Ote FIN*Satukissan (Seija ja 
Heikki Suojakari) kasvattaja-
haastattelusta, joka on julkais-
tu METTIS 3/99 –lehdessä.

Kuka on/oli ensimmäinen norja-
lainen metsäkissasi, milloin han-
kit sen ja mitkä olivat suurimmat 
vaikutteet juuri tämän yksilön han-
kintaan?

70-luvulla, jolloin jo olimme aloit-
taneet kissaharrastuksen, oli 
Suomessa tapana järjestää näyt-
telyitä vain kahdesti vuodessa. 
Jouduimme käymään näyttelyis-
sä myös Ruotsissa ja Norjassa. 
Vuonna -73 teimme näyttelymat-
kan Osloon ensimmäisen abes-
sinialaiskissamme kanssa ja 
ihmettelimme siellä esillä olevia 
kummallisen näköisiä pitkäkar-
vaisia kotikissoja. Meille selvisi, 

Ensimmäiset tuonnit

 Nimi EMS Sukup. Syntynyt 

IC Pan’s Trude, DM NFO n 22 N 14.04.1979
IC Pan’s Toro NFO n 09 U 11.01.1980
EC Afrodite av Æsene, DM  NFO n 09 23 N 09.04.1982
 Pan’s Trygg NFO n 09 U 09.07.1982
CH Sanddrop’s Susan  NFO f N 23.07.1982
CH Pan’s Tanja NFO n 09 N 21.12.1982
IC Pamara Marthe NFO n 09 N 16.03.1983
CH Pan’s Tindur NFO n 22 U 21.07.1984
CH Pan’s Tingo NFO d 09 22 U 21.07.1984
 Åsvangens Mikkel NFO d 09 23 U 14.09.1984
CH Magda av Baune NFO f 09 22 N 16.11.1984
GIC Fjordkattens Fanny, DM NFO ns 09 23  N 28.11.1984

että ne ovatkin norjalaisia metsä-
kissoja, jotka olivat omassa luo-
kassaan esillä, koska olivat koe-
kasvatuksessa. Kävimme usein 
Norjassa näyttelyssä ja näimme 
luonnollisesti paljon näitä kissoja 
siellä. Lopulta rotu hyväksyttiin ja 
kävimme Else ja Egil Nylundilla 
katsomassa näitä kissoja. Näim-
me Pan’s Trulsin. Sitä kissaa ei 
voi unohtaa, kun sen kerran on 
nähnyt elävänä! Se oli todella jo-
takin! Silloin päätimme, että meille 
hankitaan norjalainen metsäkissa 
jonka pitäisi olla ilman valkoista, 
sekä mielellään tabbykuviolla. 
Vuonna -78 olimme jälleen Nor-
jassa ja kuvasin ahkerasti mah-
dollisen tulevan kissamme emoa. 
Pan’s Troya oli todella kaunis, hy-
vin vaikuttava kissa. Vuonna 1978 
tuli ensimmäinen norjalainen 
metsäkissa Tampereelle. Sillä oli 
Norjassa jälkeläisiäkin, mutta se 
hävisi omistajaltaan metsään hy-
vin nopeasti, joten sitä ei koskaan 
ehditty rekisteröidä Suomessa.

Aina käydessämme Norjassa 
meille tyrkytettiin kolleja ja ihmet-
telimme tätä sillä olimme tehneet 
mielestämme selväksi, että halu-
amme vain tyttökissan. Lopulta 
sanakirjan avulla saimme selville 
että olimme sekoilleet sanoissa. 
Tämän jälkeen meille kerrottiin, 
että sillä hetkellä on vain yksi 
14.4.79 syntynyt ruskeatabby tyt-
tö ilman valkoista. Tuumasimme, 
että koska emo on mielestämme 
komea, sen pentu on ilman val-

koista ja tabbykuvioinen sekä 
syntynyt oikeana päivänä – Hei-
kin syntymäpäivänä – niin se on 
meidän kissa! Oli selvää, että 
Trude tulee meille! Heikki kävi 
hakemassa hänet meille kesällä 
1979. Pan’s Trude oli sellainen 
norjalainen metsäkissa, ettei ku-
kaan meidän norjalaisistamme ole 
ollut. Se kulki kuin tanssien, kevy-
esti liikahdellen. Tuli ovelle vas-
taan ja heitti häntäänsä molem-
mille sivuille tervehtiessään kuin 
koira. Luulimme, että norjalaista 
metsäkissaa pitää ulkoiluttaa ja 
Heikki teki työtä käskettyä. Ei se 
kuitenkaan Truden mielestä niin 
kamalan kivaa ollut, varsinkaan 
kun ei saanut muista kissoistam-
me (abyt ja manx) seuraa. Vah-
va se kuitenkin oli. Tästä kertoo 
se, kun se sähköpylvään juurelta 
lähti noin vain nousemaan ylös 
ilman vauhtia, ja pysähtyi välillä 
tutkimaan sähkömiesten tolppa-
kenkien tekemiä koloja irrottaen 
yhden tassun tyynesti tolpasta 
tähän tarkoitukseen! Norjalaisen 
metsäkissan hankintaa vauhdit-
ti vielä v 1978 SUROK-TUROK 
Maarianhaminan näyttelyssä se, 
kun tuloslaskennassa persialais-
omistajat huusivat kurkku suora-
na, kun mokomat pitkäkarvaiset 
sekarotuiset kotikissat tulevat ja 
voittavat kategorian – Norjasta 
tulleet norjalaiset metsäkissat 
siis. Kyseinen näyttely oli ensim-
mäinen Suomen näyttely, jossa 
oli NF- eli nykyisiä NFO-kissoja 
mukana.

Teksti: Eila Tähti
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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

CIPUKAN
http://www.cipukan.com/

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

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

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

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

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

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

KALICALANIN
http://kalicalanin.net/

Päivi Kupila
Jyväskylä
040-767 1789
kalicalanin@pp.inet.fi

KEHRÄÄJÄN
http://www.kehraajan.net/

Tuuli Sahlberg
Turku
+358-50-524 1911
tuuli@kehraajan.net
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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

LIONEYE’S
http://www.fi nlioneyes.com/

Nina Palenius 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

KORPINOIDAN
http://www.korpinoita.tarinoi.fi /

Nina Harikko
Kerava
+358 45 674 2000 
zabejai@netti.fi

KORPIKATIN
http://www.korpikatin.net/

Nora Torkkeli
Säkylä
+358 405 192 866
korpikatin@hotmail.com
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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

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

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

LUNA-PURR
http://personal.inet.fi/koti/luna-purr/

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

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

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

POHJANTUULEN
 http://www.norwegischewaldkatze.at 

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

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

Anna-Liisa & Jarkko Koponen
Nokia
+358-50-543 1258
pikkumetsan@kolumbus.fi
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TERHAKAN
http://www.fi nterhakan.tiedottaa.net/

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

SMILETAIL’S
http://www.smiletails.fi/

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

SANNILAN
http://www.sannilan.net/

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

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

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

RATSUTALLIN
http://koti.phnet.fi/sajunt/

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

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

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

SILK-SIGRID´S

Sari Soininen
Oulu
+358-50-414 2758
sari.soininen@mail.suomi.net

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

Turo Häkämies & Katariina Penttilä
Veikkola
+358-(0)50-4923900,
+358-(0)50-3524498
snowmates@elisanet.fi
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TUPULIININ
http://www.kopteri.net/koti/leena.visanen/

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

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

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

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

Katja Iso-Seppälä
Kangasala
+358-40-762 2613
wildlings@kolumbus.fi

Kotimaan näyttelyiden tilasto-
tietoa vuodelta 2006

Kategoriakohtaiset arvostelu-
määrät vuonna 2006: I (1524), II 
(7231), III (5489), IV (1583), KK 
(511).

rotu     tuloksia/yksittäisiä kissoja
norjalainen metsäkissa
                                    1911/752
maine coon 1581
pyhä birma 1387
ragdoll 1339
siperiankissa 668
turkkilainen van 107
turkklainen angora 79
american curl pitkäkarva 79
american curl lyhytkarva 74

Norjalaisen metsäkissan tuloksia 
kirjattiin kotimaisissa näyttelyissä 
kaikista roduista eniten eli 1911. 
Yksittäisiä kissoja oli 752. Ahke-
rammin kotimaassa on käynyt 
näyttelyissä kotikissa, joka on ol-
lut mukana 34 näyttelyssä. Vain 
puoleen kotikissan tuloksesta 
yltää norjalainen metsäkissa 17 
näyttelyllä. Vähintään kymme-
nessä (tai yli) näyttelyssä kävi 12 
norjalaista  metsäkissaa.

Tilastoaineisto (Suomen näytte-
lyt): Pekka Kangas
Koonnut: Eila Tähti

Rekisteröintitilastoja

Norjalaisen metsäkissan rekiste-
röinti kolmen viimeisen vuoden ai-
kana on ollut melko vakaata 312 
– 335 kissaa/vuosi. Viime vuonna 
metsäkissoja rekisteröitiin 322, 
joista oli uroksia 155 ja naaraita 
167.  Em. luvut sisältävät myös 
tuonnit 24 kissaa, joista oli urok-
sia 11 ja naaraita 13. Suomalainen 
kasvatus on vähäistä verrattuna 
muihin pohjoismaihin. Ruotsissa 
rekisteröitiin viime vuonna 1855 
norjalaista metsäkissaa. Lisäksi 
Ruotsissa rekisteröidään myös 
independent yhdistykseen, jonka 
rekisteröintimääristä ei ole tietoa. 
Olen pyytänyt rekisteröintitilasto-
ja myös Tanskasta ja Norjasta, 
mutta ainakaan toistaiseksi en ole 
niitä saanut.

Rotu hyväksyttiin vuonna 1977 ja 
ensimmäiset norjalaiset metsä-
kissat rekisteröitiin vuoden 1978 
alusta.

Tilastotietoja
 Suomi Ruotsi
1978    -      14
1979    1      15
1980    1      20
1981    4      20
1982    4      56
1983    7      59
1984   17    101
1985   36    207
1986   57    271
1987   36    572
1988   91    704
1989 105    753
1990 177    880
1991 209 1 227
1992 225    950
1993 202 1 407
1994 199 1 021
1995 179 1 054
1996 191 1 014
1997 179    997
1998 185    905
1999 202 1 052
2000 169 1 225
2001 192 1 404
2002 221 1 452
2003 265 1 697
2004 335 1 918
2005 312 2 022
2006 332 1 855
Total        4133            24 872

Koonnut: Eila Tähti

Teksti: Eila Tähti
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PENTULISTA 22.2.2007
Kissanpennun alin luovutusikä on 12 viikkoa! Rotukissalla on aina luovutushetkellä rekisterikirja!
Listalla julkaistaan vain yhdistyksen jäsenten kasvattamia FIFeen rekisteröityjä pentuja.
Pentulista ajankohtaisine tietoineen löytyy osoitteesta www.norjalainenmetsakissa.fi .

JOWALINE
Anna Poutanen, Kuopio, +358-44-0760734
Synt: 08.02.2007, luovutus: 03.05.2007 
- sinikilpikonna/valkea bicolour  (NFO g 03), naaras
- sinitabby/valkea bicolour  (NFO a 03 22), uros
- punatabby/valkea  (NFO d 09 22), uros
- ruskeatabby/valkea harlekiini  (NFO n 02 22), naaras
Isä: CH S*Rockringen’s Final Countdown (NFO ns 09 22)
Emo: S*Fjellan’s Jojjo (NFO fs 09)

TANGLEFURS
Satu Lastula, Salo, 041-780 5799, sähköposti
Synt: 05.02.2007, luovutus: 30.04.2007 
- hopetiikeri  (NFO), uros
- hopeatiikeri/valkea  (NFO), uros
- hopetiikeri/valkea  (NFO), naaras
- mustasavu/valkea  (NFO), naaras
Isä: Fin*Blue Viking A Winter Tale (Nfo ns 09 23)
Emo: Fin*Tanglefurs Aguamarine (Nfo a 09 23)

FOXYPAW’S
Mikael Axelqvist & Karita Sumell, Kokkola, 
+358-50-524 2395, +358-50-355 2888
Synt: 01.02.2007, luovutus: 26.04.2007 
- puna(hopea)täplikäs-bicolour  (NFO d(s) 03 24), uros
- kilpikonnakuviollinen-harlekiini  (NFO f 02 21), naaras
- ruskeatiikeri  (NFO n 23), naaras
- mustahopeatiikeri  (NFO ns 23), naaras
- sini(hopea)kuviollinen harlekiini  (NFO a(s) 02 21), uros
- kilpikonnahopeakuviollinen-bicolour  (NFO fs 03 2?), naaras
Isä: IC FIN*Tähtitassun Hra Tossavainen (n 09 24)
Emo: CH FIN*Kehrääjän Orvokki (fs 09 24)

TäHTITASSUN
Eila Tähti, Espoo, +358-40-5028518
Synt: 13.01.2007, luovutus: 08.04.2007 
- ruskeatäplikäs/valkea bicolour  (NFO n 03 24), uros
Isä: CH FIN*Kirsikan Henrik (NFO n 0322)
Emo: GIC FIN*Heinuntuvan Karolina (NFO n 09)

KORPINOIDAN
Nina Harikko, Kerava, +358 45 674 2000
Synt: 10.01.2007, luovutus: 05.04.2007 
- ruskeatiikerikilpikonna/valkea  (NFO f 09 23), naaras
- punatiikeri/valkea  (NFO d 09 23), uros
- ruskeatiikeri/valkea  (NFO n 09 23), uros
Isä: CH Fin*Kirsikan Henrik (NFO n 03 22)
Emo: CH Fin*Tähtitassun Heidi Sprintti (NFO f 09 23)

LIONEYE’S
Nina Palenius, Vantaa, +358-40-517 1581
Synt: 09.01.2007, luovutus: 04.04.2007 
- kilpikonna  (NFO f), naaras
- kilpikonna  (NFO f), naaras
- kilpikonna  (NFO f), naaras
- kilpikonnaruskeatiikeri  (NFO f 23), naaras
- punatiikeri  (NFO d 23), naaras
Isä: CH Fin* Luna-Purr Dust Devil (NFO e 23)
Emo: IC Fin* Lioneye´s Caprice (NFO f 23)

KULTAPUUHKAN
Terttu Niemelä, Parola, +358-400-953 443
Synt: 03.01.2007, luovutus: 29.03.2007 
- sinikilpikonna/valkea  (NFO gs 09 23), naaras
- creme/hopea/valkea  (NFO e (s)09 23), uros
- sininen/valkea  (NFO a 09 23/24), uros
Isä: EC FIN* Narinetta´s Wild Galaxy (NFO as 09 22)
Emo: FIN* Kultapuuhkan SuviSäde (NFO f 09 23)

WISHMASTER
Janne & Tiia Kellari, Viiala, +358-40-848 6573, +358-50-383 0008
Synt: 22.12.2006, luovutus: 17.03.2007 
- ruskeakuviollinen/valkea harlekiini  (NFO n 02 21), uros
- ruskeatabby/valkea bicolour  (NFO n 03 22), uros
- ruskeatabby/valkea harlekiini  (NFO n 02 22), uros
- ruskeatiikeri/valkea  (NFO n 09 23), uros
- ruskeatabby/valkea  (NFO n 09 22), naaras
Isä: IC S*Laterna Magica’s Sleeping Bag (NFO n 09 24)
Emo: IC Godfather’s Zam Wesell, JW (NFO n 09)

KEHRääJäN
Tuuli Sahlberg, Turku, +358-50-524 1911
Synt: 17.11.2006, luovutusikäinen
- ruskeatiikerivalkea  (NFO n 09 23), naaras
Isä: CH FIN*Kehrääjän Legenda (NFO n 09 23)
Emo: FIN*Kehrääjän Nirppanokka (NFO ns 22)

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

LUNA-PURR
Katriina Kauppinen, Saarijärvi, +358-40-734 3643, +358-14-424 065
Synt: 22.10.2006, luovutusikäinen
- ruskeatabby/valkea  (NFO n 09 22), naaras
Isä: FIN*Luna-Purr Enter Sandmann (NFO a 09 23)
Emo: IC Fin*Viipulan Astrid (NFO f 09)

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

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

Työssäkäyvän sinkkunaisen (terveyskeskuslääkäri) kaksi kaunista, 
leikattua kilpparinaarasta (Omppu 7 v, Heidi 5 v) etsivät helmikuun alusta 
alkaen hyvää hoitokotia omistajan kolmannen metsäkissan Pörrin sairas-
tumisen takia. Kaikki hoitokulut korvataan. Yst. vast. marita.vornanen@
kolumbus.fi  tai gsm 050 3521323.
Vornanen Marita, --, 050-352 1323, Sähköposti
Ilmoitus jätetty 28.1.2007
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Kun kissasi on valmistunut CH/PR/IC/IP:ksi saat kissallesi palkintolaatan, GIC/GIP/EC/EP:ksi saat kissallesi palkintopokaalin 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. Erityisesti
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 vastaanot-
tamisesta.

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

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. 

Yhdistys ei määrää hintoja, vaan jokainen sii-
tosuroksen omistaja määrittelee astutusmaksut 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Asia kannattaa 
sopia etukäteen ja siitä on syytä tehdä kirjallinen 
sopimus.

Siitosurokset
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

CH Beady-eye’s
Agawain’s Pride

NFO d 24, punatäplikäs
Isä: CH Marmatin Winsome 
Wisdom (d 09 24)
Emo: IC Lioneye´s Caprice (f 23)

Komea ja isokokoinen uros käytettävissä 
harkitusti siitokseen, sopiville naaraille. 

Nina Palenius
Peijaksentie 27 B 22 01400 Vantaa

040-517 1581
http://www.finlioneyes.com

nina.palenius@surok.fi

Lioneye´s
Daylight Son

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

CH Marmatin 
Armas

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

EC Polarheim’s 
DaVinci

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

GIC Polarheim’s 
Eachann

Yhdistyksen palkinnot näyttelyissä valmistuneille norjalaisille metsäkissoille
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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
Laura Helander, Raadinkatu 2 A 7, 20750 TURKU
puh. 040-526 5685, laura.helander@saunalahti.fi

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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LEHDEN ILMOITUSHINNAT
Koko  Jäsenet  Kaupalliset
1/1-sivu  30€  70€
1/2-sivu  20€  40€
1/4-sivu  10€  25€
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 2/2007
ilmestyy kesäkuussa
deadline 14.5.2007

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. Kaikki tekstinkäsittelyformaa-
tit käyvät. 

Kilpailun oikeat vastaukset on 
tummennettu. Kirjapalkinto, 
Practical Guide Cat Breeding, 
postitetaan Tiina Montolle Sippo-
laan.

1. Kuinka paljon enemmän 8 viik-
koinen pentu kuluttaa energiaa 
per painokilo kuin aikuinen kis-
sa?
a) 2 kertaa
b) 3 kertaa
c) 5 kertaa

2. Kuinka vanhana kissanpentu 
pystyy rapsuttamaan itseään ta-
kajalalla 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
b) lihan

c) sokerin 

4. Paljonko prosentteina sisäkis-
sa käyttää ajastaan turkin pese-
miseen?
a) 30%
b) 50%
c) 60% 

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

6. Ihmisellä kasvaa 200–300 hius-
ta neliösenttimetrillä. Paljonko 
sama luku on kissalla?
a) 100-150
b) 800–1600
c) 3000-5000 

7. Missä tarkoituksessa käytetään 
Woodsin lamppua?

a) rauhoitustarkoituksessa
b) lämmitystarkoituksessa
c) ihosienten tutkimustarkoi-
tuksessa

8. Kissan suolinkaisen muna voi 
selvitä pitkäänkin ympäristössä. 
Mikä on kuitenkin tehokas keino 
tappaa se?
a) kiehuva vesi
b) desinfi ointiaine
c) Aaringonpaiste

9. Yksi kolmesta kissasta ikähaa-
rukassa 6-8 vuotta on ylipainoi-
nen. Miten monta ylipainoista on 
ikähaarukassa 12-14 vuotta?
a) puolet on ylipainoisia
b) yksi viidestä on ylipainoi-
nen
c) yksi kahdestatoista on ylipai-
noinen

Kilpailu lehdessä 4/2006
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FRESH CHICKEN • FRESH SALMON • FRESH LAMB • FRESH DUCK • FRESH TURKEY • FRESH CHICKEN • FRESH SALMON • LAMB • FRESH DUCK • FRESH TURKEY •
CARROTS • TOM

ATOES • POTATOES • APPLES • PEAS • SPINACH • LETTUCE • CARROTS • TOM
ATOES • POTATOES • APPLES 
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Uudistunut, entistäkin 

laadukkaampi Nutra Gold 

Holistics -ruokasarja 

kissoille.

Tuoretta, pakastamatonta lihaa
Luonnollisia antioksidantteja hedelmistä ja 
vihanneksista
Omega-3 ja -6 rasvahappojen oikea suhde
Ei maissia, lihan sivutuotteita, vehnää tai soijaa
Luonnollisesti säilötty E-vitamiinilla

•
•

•
•
•

It´s What´s Inside 
That Counts

www.mustijamirri.fi

MADE IN USA

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