
4/20074/2007

lehti042007.indd 1 11.12.2007 19:36:24



2 Norjalainen Metsäkissa ry.METTIS  4 - 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. 0400-469461, 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.tahti@surok.fi

Rotupöytä
Laura Helander
Raadinkatu 2 A 7, 20750 TURKU
puh. 040-526 5685, laura.helander@saunalahti.fi

Jäsen
Nina Palenius, Puh. 040-517 1581
nina.palenius@surok.fi

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

Varajäsen, kotisivujen päivitykset
Marja Komssi
HELSINKI, Puh. 044-538 2545
marja.komssi@surok.fi

NORJALAINEN METSÄKISSA RY

Jäsenmaksut 2008

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

IC Heinuntuvan Juliaana 
(Sussu)
Om. ja kasv. Sirpa Selin & 
Teppo Eloranta
Kuva: Teppo Eloranta

Rakkaat ystävät!
Minulla on ollut ilo 
tehdä METTIS-
lehteä kanssanne 
viiden vuoden 
ajan. Työ on välillä 
tuntunut tuskaisel-
ta, koska aineistoa 
ei aina ole ollut 
riittävästi käytet-
tävissä. Olette 
kuitenkin aineisto-
pyyntöihin suhtau-
tunut myötämie-
lisesti ja lehti on 
lähes aina saatu 
ajallaan jäsenille.

Hallitukselle ker-
roin jo kuluvan 
vuoden alussa, 
että tämä on vii-
meinen lehtivuosi 
minun johdolla. 
Nyt on jälkikasvun 
aika ottaa lehden 
teon haasteet 
vastaan. Työ vaatii kuitenkin meidän kaikkien aktiivista muka-
naoloa, jotta saamme lehdestä juuri sellaisen kuin haluamme. 
Yhdistyksen jäsenmäärästä 80% on puhtaasti rakkaiden lem-
mikkikissojen omistajia, joten lehti ei saa olla liikaa näyttely- tai 
kasvattajasisältöinen.

Aloitin puheenjohtajana Anna-Maija Puron jälkeen vuonna 
1993. Puheenjohtajan pestiä hoidin muutaman vuoden ja sen 
jälkeen olen ollut yhdistyksen hallituksessa. Kaikki nämä vuo-
det yhdistyksen hallitus on tehnyt vapaaehtoista työtä voimiaan 
säästämättä. Esittelynäyttelyt ovat lähes poikkeuksetta onnis-
tuneet taloudellisesti hyvin ja ovat osaltaan, rotupöydän tuotot 
mukaanlukien, vaikuttaneet yhdistyksen nykyiseen taloudelli-
seen tilanteeseen, joka on vakaa. Tästä on ensi vuoden hallituk-
sen, uuden puheenjohtajan johdolla, hyvä jatkaa.

Aktiivisella toiminnallaan Norjalainen metsäkissa ry on vuosien 
ajan antanut esimerkkiä muille rotuyhdistyksille.

Eila Tähti

Iloista Joulua kaikille!
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Ajankohtaista
Vuoden 2007 parhaat 
norjalaiset metsäkissat

Jälleen on tullut aika valita yhdis-
tyksen vuoden 2007 parhaat nor-
jalaiset metsäkissat.

Kilpailuun on ilmoittauduttava 
itse, samaan tapaan kuin Kissa-
liiton vuoden kissakilpailuun. Käy-
tä SRK:n lomaketta. Lomakkeen 
mukaan tulee liittää kopiot arvos-
teluseteleistä. Norja-lainen met-
säkissa ry:n vuoden 2007 tulokset 
lasketaan SRK:n pistelaskutavan 
mukaan. Erikseen valitaan aikui-
nen, kastraatti, nuori/pentu, kas-
vattaja, siitosuros, siitosnaaras ja 
veteraani.

Kaikkien vuoden 2007 mettis-
pisteisiin osallistuvien kissojen 
omistajien ja kasvattajapistei-siin 
osallistuvien kasvattajien on ol-
tava Norjalainen metsäkissa ry:
n jäseniä.

Ilmoittautumiset lähetetään 
15.1.2008 mennessä osoittee-
seen:
Pia Lehtinen
Sopulirinne 2 B 35
00800 Helsinki
leafl et@surok.fi

Kansainvälinen Top 20 

Kansainvälinen metsäkissakilpai-
lu on saanut alkunsa Tanskan eh-
dotuksesta. Kilpailu on tarkoitettu 
kaikille FIFen alaisten metsäkis-
syhdistysten jäsenten norjalaisille 
metsäkissoille. Kilpailu on jaettu 
kolmeen ryhmään: aikuiset, kast-
raatit ja nuoret kilpailevat omissa 
luokissaan. Sivulla http://www.
skogkatt-of-the-year.net/  on kil-
pailun säännöt ja lomake, jolla 
tulokset tulee ilmoittaa.

HCM-rekisterin tilanne

Rekisteriin on tällä hetkellä ilmoi-
tettu 11 kissan tiedot. Tietoja voi 

jatkossakin ilmoittaa Camilla Kai-
tilalle (osoite löytyy yhdistyksen 
nettisivujen ”ajankohtaista” –osi-
on alla olevasta HCM-rekisterin 
selosteesta). Rekisteri tullaan 
julkaisemaan yhdistyksen sivuilla 
lähiaikoina.

Norjalainen metsäkissa ry:n 
sääntömääräinen syyskokous

PÖYTÄKIRJA  
(tarkastamaton luonnos)

Aika: 24.11.2007 klo. 20.00 alka-
en
Paikka: Turku, Linnankatu 16 
Kellariravintola

Läsnäolijat: Ari Niemi, Jarmo 
Grönroos, Päivi Grönroos, Riik-
ka Havukainen, Pirjo Havukai-
nen, Sari Soininen, Mari Koski, 
Kati Nieminen, Johanna Sirola, 
Arja Turpeinen, Ulla Helenius, 
Maria Heiskanen, Kirsi Kovanen, 
Mikael Axelqvist, Suvi Sippola, 
Seppo Ihalainen, Jenni Mäkinen, 
Sari Sinkko, Mika Sinkko, Tarja 
Härkönen, Pauli Härkönen, Päivi 
Luukka, Laura Helander, Veikko 
Mytty, Jani Ahlfors, Kirsi Kaskela 
ja Erkki Kaskela

Yhteensä 27 äänioikeutettua jä-
sentä.

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Ari 
Niemi avasi kokouksen klo 20:30

2. Valitaan kokouksen puheenjoh-
taja ja sihteeri
Valittiin puheenjohtajaksi Kirsi 
Kovanen ja sihteeriksi Erkki Kas-
kela..

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantar-
kastajaa sekä ääntenlaskijaa
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi 
ja samalla ääntenlaskijoiksi Kati 
Nieminen ja Mari Koski.

4. Todetaan kokouksen laillisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoon 
kutsutuksi, Mettis-lehdessä 3/07 
ollut kutsu postitettiin jäsenistölle 
28.9.2007.

5. Hyväksytään kokouksen työ-
järjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjes-
tys vaihtamalla käsittelyjärjestys-
tä: kohta 9 Päätetään yhdistyksen 
jäsenmaksuista , kohta 10 Pääte-
tään yhdistyksen toimihenkilöille 
maksettavista palkkioista ja kohta 
11 Esitetään yhdistyksen tulo- ja 
menoarvio sekä toimintasuunni-
telma seuraavalle toimintakau-
delle.

6. Valitaan yhdistyksen puheen-
johtaja ja hallituksen jäsenet sekä 
varajäsen 4§:n mukaisesti

Yhdistyksen puheenjohtajaksi va-
littiin Sari Sinkko.

Päätettiin valita erikseen varsinai-
set jäsenet (4 kpl) ja varajäsen 
(1kpl) erovuoroisten tilalle. Mah-
dollinen äänestys suoritetaan 
niin, että jokainen äänioikeutettu 
voi äänestää max. 4 jäsentä ää-
nestyslipukkeellaan. Neljä eniten 
ääniä saanutta valitaan hallituk-
sen varsinaisiksi jäseniksi ja vii-
denneksi eniten saanut hallituk-
sen varajäseneksi.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi 
ehdotettiin seuraavia henkilöitä: 
Kirsi Kovanen, Anneli Kotola, Päivi 
Salmi-Wallenius, Jenni Mäkinen, 
Ari Niemi ja Pauli Härkönen.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin 
(äänestyksessä saatu äänimäärä 
nimen perässä):

Päivi Salmi-Wallenius  20
Kirsi Kovanen   18
Jenni Mäkinen   16
Pauli Härkönen  14

Varajäseneksi valittiin:
Anneli Kotola   12
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Äänimäärä ei riittänyt valintaan:
Ari Niemi   10

7. Valitaan tilintarkastaja sekä va-
ratilintarkastaja

Valittiin tilintarkastajaksi Erkki 
Kaskela sekä varatilintarkasta-
jaksi Mari Koski.

8. Valitaan yhdistyksen edustaja 
SRK:n kevät- ja syysliittokokouk-
selle vuodelle 2008
Ehdotettiin ja valittiin Sari Sinkko 
liittokokousedustajaksi.

9. Päätetään yhdistyksen jäsen-
maksuista
Jäsenmaksut päätettiin pitää en-
nallaan.

Jäsenmaksut vuodelle 2008:
Varsinainen jäsen (saa lehden) 
11 €
Perhejäsen (ei lehteä) 4 €
Kasvattajan maksama uusi jäsen 
5,50 €

10. Päätetään yhdistyksen toimi-
henkilöille maksettavista palkki-
oista.
Yhdistyksen toimihenkilöille ei 
makseta palkkioita. Hallituksen 
kokousten kilometrikorvauksia 
0,25 eur/km maksetaan, jos ko-
kous pidetään muulla kuin koti-
paikkakunnalla ja matka yhteen 
suuntaan on enemmän kuin 50 
km. Tapahtuma- ja esittelynäytte-
lymatkoja korvataan 0,25 eur/km, 
jos henkilö osallistuu pelkästään 
tapahtuman järjestelyihin.

11. Esitetään yhdistyksen tulo- ja 
menoarvio sekä toimintasuunni-
telma seuraavalle toimikaudelle
Luettiin ja hyväksyttiin tulo- ja 
menoarvio sekä toimintasuunni-
telma seuraavalle toimintakau-
delle. Hallituksen toivottiin olevan 
aktiivisesti yhteydessä muihin 
kansainvälisiin norjalaisen met-
säkissan rotuyhdistyksiin yhteis-
työn lisäämiseksi.  Rotupöydän 
toivottiin olevan enemmän muka-
na näyttely yms. tapahtumissa. 
Toivottiin jäsenistön osallistuvan 
enemmän rotupöydän toiminnan 

hoitamiseen.

12. Ilmoitusasiat
Esittelynäyttely järjestetään 
6.1.2008 Forssassa. Paikalle on 
ilmoittautunut vasta muutamia 
kissoja, joten ilmoittautumisia ja 
apuvoimia esittelynäyttelyyn ote-
taan vastaan.

13. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Kirsi 
Kovanen päätti kokouksen klo 

21.35.

Vakuudeksi

Kirsi Kovanen, puheenjohtaja  
Erkki Kaskela, sihteeri
Kati Nieminen, pöytäkirjantarkas-
taja
Mari Koski, pöytäkirjantarkastaja 

27-28.10.2007 Bratislava WW-2007
Isä ja poika EP&CH FIN*Kirsikan Henrik (NFO n 03 22) “Keppi” & IC 
FIN*Tähtitassun Ritiratiralla, JW (NFO n 03 23) “Risu”
Risun WW-näyttelyn tulos Ex1, VP ja TP
Kepin omistajat Kirsi Ovaskainen ja Juuso Åkerman, kasvattaja Kirsi Ovas-
kainen, Risun omistaja ja kasvattaja Eila Tähti
Kuva: Markus Wikström
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Yhdistyksemme järjesti nopeal-
la aikataululla erittäin mukavan 
ja rennon päivän jäsenilleen ja 
monille ulkopuolisillekin ihmisil-
le, jotka olivat tulleet katsomaan 
norjalaisia metsäkissoja ja kisso-
jen agilitya. Yleisöä oli jopa reipas 
500, joka oli kyllä paljon tilaan 
nähden, mutta hienosti mahduttiin 
kaikki mukaan! Häkeille oli kova 
tungos ja kissojen silittelijöitä riit-
ti. Melkeinpä henkeä vetämättä 
omistajat saivat kertoa kissois-
taan ja norjalaisesta metsäkis-
sasta kaikille kyselijöille. Oikein 
laadukasta PR-työtä rotumme 
eteen!  Norjalaisia metsäkissoja 
oli paikan päällä 19 ja jokaises-
ta väriryhmästä. Lisäksi paikan 
päällä oli kaksi kotikissaa kisaile-
massa agilityssä.

Jäsentapahtuman aiheena oli 
HCM-luento, joka piti eläinlääkäri 
Sari Granholm Raision Vettorista. 
Tässä lehdessä on Granholmin 
kirjoitus HCM:sta. Luentoa kuun-
telemassa oli 20 jäsentä, joille ti-
laisuus oli ilmainen ja niille joille 
asia on vielä osittain uusi oli var-
masti opettava. Toivottavasti kaik-
ki kuuntelijat saivat jotain uutta ja 
vähintäänkin muistinvirkistystä.

Päivän aikana oli myös kaksi esit-
telyä norjalaisesta metsäkissasta 

ja sali oli sillon ääriään myöten 
täynnä kissoista kiinnostuneita 
ihmisiä. Kiitokset Eilalle kiinnos-
tavasta esittelystä!

Agilitykisan järjestivät Suomen 
Agility Kissat ry. Radalla oli neljä 

estettä, jotka piti sitten suorittaa 
missä järjestyksessä tahansa ja 
kumpaan suuntaan tahansa, kun-
han vain suoritti esteen eikä kier-
tänyt sivusta. Kisaan sai osallistua 
kaikki paikanpäällä olevat kissat 
ja suurin osa kävi ainakin kokei-

Jäsentapahtuma ja agilitykisa Salossa 14.10.2007

Eläinlääkäri Sari Granholm ja puheenjohtaja Ari Niemi. Sari Granhol-
min erityismielenkiinnon kohteena ovat sydänsairaudet ja sen myös 
HCM-luennosta aisti.

“Vapaa pääsy” sai Salolaiset liikkeelle. Norjalaisesta metsäkissasta ja agilitysta kiin-
nostunutta yleisöä oli koko iltapäivän ajan sali täynnä.
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Nimi rotu sukupuoli ikä väri omistaja ohjaaja pisteet aika
alkuerä

aika
finaali sijoitus

Tähtitassun Ritiratiralla NFO Uros 9 kk Ruskeatiikeri/valkea Eila Tähti Eila Tähti 8 18 sek 27 sek 1
FIN*Leoline Karibian aurinko 
"kassu" NFO Uros 6,5kk Punainen Päivi Salmi-Wallenius 

& Kimmo Wallenius 
Päivi Salmi-
Wallenius 8 17 sek 38 sek 2

Fluffytail´s Keyseykelvin "keisi" NFO Uros 9 kk Mustasavu valkea Seppo Ihalainen & 
Kirsi Karhula 

Seppo
Ihalainen 8 1min

33 sek 
1 min
15 sek 3

FIN* Terhakan Asterix NFO Uros 5,5 kk Punatäplikäsvalkea Terhi Urpo Terhi Urpo 8 47 sek 1min
 56 sek 4

Fluffytail´s Cyrus Cinnamon NFO Uros 2,5 v. Ruskea täplikäs Seppo Ihalainen & 
Kirsi Karhula 

Seppo
Ihalainen 8 1min

40 sek 
1 min
58 sek 5

Ronja Kotikis
sa Naaras 1 v. 

10 kk Valkokirjokilpikonna Elina & Santeri 
Väyrynen

Elina
Väyrynen 8 30 sek 2 min 6

lemassa harjoituksissa taitojaan. 
Osa jatkoi sitten ihan kisaan asti 
ja pärjäsi hienosti – tai ainakin hy-
vin kissamaisesti. Innokkaimmat 
kissat suorittivat radan alle 20 
sekunnissa ja vähemmän innok-
kaat sitten tuijottivat omistajiaan 
sen näköisiä, että “hyppää itse”. 
Hauskaa oli niin kisaan osallis-
tuneilla kuin varsinkin yleisöllä! 
Finaalissa sitten voiton vei Risu 
(Tähtitassun Ritiratiralla) ajalla 27 
sekuntia, toiseksi tuli Kassu (Leo-
line Karibian Aurinko) ajalla 38 s 
ja kolmanneksi Keisi (Fluffytail´s 
Kasey Kelvin) 1 min 15 s.

Tälläisiä asiapitoisia ja rentoja 
luentopäiviä sekä mettisten PR-
tilaisuuksia on toivon mukaan 
jatkossakin!

Päivi Salmi-Wallenius “ohjastaa” toiseksi sijoittunutta Kassua agilityradan esteissä.

Suorituspaineita vai ei, olisko tarkoitettu nuoremmille ajatteli tämä ki-
saan osallistuja ja pysähtyi yleisön ihailtavaksi.
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FIN*Heinuntuvan väki 
toivottaa kaikille 
Mettisten ystäville 
mukavia Joulunpyhiä 
sekä menestystä 
vuodelle 2008!
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Hypertrofi nen kardiomyopatia eli 
sydänlihasta paksuunnuttava sy-
dänlihasrappeuma on kissojen 
yleisin sydänsairaus. Se on usein 
etenevä tila ja johtaa sydämen va-
jaatoimintaan, jos paksuuntuma 
ja rappeuma vaikuttavat sydämen 
toiminnalliseen kuntoon. 

Ulkoseinämän ja väliseinämän 
paksuuntuminen johtaa sekä 
vasemman kammion ulosvir-
tausalueen kaventumiseen että 
papillaarilihasten asennon muu-
tokseen. Tästä taas seuraa ve-
rivirtauksen nopeutuminen 
ja mahdollinen pyörrevir-
taus aorttaan päin  ja 
mitraaliläpän asennon 
muutos. On syntynyt 
ns SAM- (systolic 
anterior motion) 
ilmiö eli systoles-
sa mitraaliläppä 
painuu vasten vä-
liseinämää ja jää 
tähän asentoon 
hetkeksi; näin va-
sempaan eteiskam-
mioaukkoon jää rako 
ja syntyy vuotovirtaus 
kammiosta eteiseen. 
Väliseinämään painunut 
mitraaliläppä kaventaa osal-
taan lisää vasemman kammion 
ulosvirtausaluetta. Noin kahdella 
kolmesta HCM-potilaasta löytyy 
SAM-ilmiö. Mitraalivuoto voi il-
maantua myös ilman SAM-ilmiö-
tä, läppädegeneraation seurauk-
sena. Mitraalivuoto luonnollisesti 
lisää vasemman  eteisen laajen-
tumaa.

Osalle potilaista voi muodostua 
laajentuneeseen vasempaan 
eteiseen veritulppa, joka liikkeel-
le lähtiessään voi tukkia valti-
mon/valtimoita, usein esimerkiksi 
aortan haarautumiskohtaan lan-
tiotasolla aiheuttaen takaraajan 
verensaannin estymisen.

Erotuksena primaarisesta hy-
pertrofi sesta kardiomyopatiasta 

on muistettava sekundaariset eli 
aortan ahtaumasta, systeemises-
tä kohonneesta verenpaineesta, 
kilpirauhasen liikatoiminnasta 
ja akromegaliasta johtuvat pak-
suuntumat. Lisäksi kuivumistila 
ja esimerkiksi runsaat nesteen-
poistolääkeannokset aiheuttavat 
sekundaarisen hypertrofi an ja 
vasemman kammion tilavuuden 
pienentymisen. Myös sydänli-
hakseen soluttautunut  lymfooma 

Kissojen dilatoiva kardiomyopatia 
on vähentynyt huomattavasti sen 
jälkeen, kun yhteys tauriinin puut-
teeseen todettiin ja asia huomioi-
tiin kaupallisissa dieeteissä ja ra-
vintolisissä. Tauriinin puute ei ole 
kuitenkaan ainoa syy, ja sairautta 
esiintyy edelleen jonkin verran ja 
perinnöllistä taustaa on joidenkin 
tutkimusten perusteella epäilty. 

Restriktiiviselle/luokittelematto-
malle (unclassifi ed) kardiomyo-
patialle tyypillistä on sydämen 

endomyokardiumin eli kammi-
on sisimmän osan sideku-

doksen lisääntyminen ja 
tätä kautta lihastoimin-

nan heikentyminen. 
Varsinkin diastolinen 
eli lepovaiheen toi-
minta heikkenee 
s y d ä n l i h a k s e n 
v e n y m i s k y v y n 
heikennyttyä. Se-
kundaarisesti voi il-
maantua sydämen 
vasemman puolen 

vajaatoimintaoireita 
ja esimerkiksi  mit-

raaliläpän vuoto.

Maine Coon -kissalla ja 
Amerikkalaisella lyhytkarva-

kissalla tiedetään hypertrofi sen 
kardiomyopatian  periytyvän 
autosomaalisesti dominantisti. 
Maine Coonien sairautta aiheut-
tava geenivirhe on löytynyt, rag-
dollkissojen samoin ja dna-testi 
kaupallisessa käytössä. Metsä-
kissoista ja sfi nkseistä tutkimus 
on käynnissä (USA). Jokaiselle 
rodulle täytyy löytyä oma geeni-
virheensä ja näin testinsä. Asian 
vaikeutta lisää, että kyse voi olla 
useamman geenin virheestä, eikä 
vain yhden.

Hypertrofi nen kardiomyopatia 
diagnostisoidaan sydämen ultra-
äänitutkimuksella. Kissa voidaan 
tutkia joko oireiden vuoksi tai ja-
lostuksellista syistä. 

Kissojen hypertrofisesta kardiomyopatiasta ja sen tutkimisesta

aiheuttaa samanlaisen muutok-
sen.
Paksuuntunut sydänlihas on ryt-
mihäiriöherkkä, jopa niin, että 
kardiomyopatiapotilas saattaa 
menehtyä äkillisesti ilman aiem-
pia oireita sydämen vajaatoimin-
nasta.

Kissat voivat sairastua missä iäs-
sä hyvänsä, tavallisimmin kuiten-
kin nuorella keski-iällä.
Rappeuman syntymekanismi on 
edelleen tutkimuksen alla, mutta 
tietyissä roduissa sen tiedetään 
ja useissa epäillään olevan pe-
rinnöllinen.
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Tutkimusta varten kissaa ei rau-
hoiteta (rauhoitus muuttaa tu-
loksia, tietyissä pakottavissa 
tilanteissa voidaan erityisiä rau-
hoitteita käyttää, tällöin se on 
aina mainittava tutkimustuloksen 
yhteydessä). Kissalta joudutaan 
yleensä ajamaan karvaa kaina-
lon/kainaloiden alueelta ja kissaa 
pidetään joko makuullaan tai sei-
somassa mahdollisimman hyvin 
paikallaan.

Ultraäänilaitteen avulla tarkas-
tetaan yleiskuva sydämen ra-
kenteesta ja toiminnasta, sitten 
tehdään tietyistä kuvakulmista ja 
tietyn tyyppisestä ultraäänikuvas-
ta mittauksia: vasemman kammi-
on seinämät, vasen eteinen ja sen 
suhde aortan kokoon mitataan, 
samoin supistuvuus;  muitakin 
mittauksia tehdään tarvittaessa.
Luonnollisesti sydäntutkimuk-
seen kuuluu sydämen kuuntelu 
stetoskoopilla (auskultaatio) ja 
tarvittaessa EKG-tutkimus.

Tutkinut eläinlääkäri kirjaa tutki-
mustulokset tutkimusraporttiin, 
joka annetaan kissan omistajalle. 
Suositeltavaa olisi, että eläinlää-
käri säilyttäisi yhden identtisen 
kopion itsellään omassa arkis-
tossaan.

Suomen Eläinlääkäripraktikoiden 
(SEP ry) kardiologinen jaos on 
laatinut käytännön kirjavuuden vä-
hentämiseksi kaavakkeen, josta 
mallikappale on eläinlääkäreiden 
nähtävissä yhdistyksen kotisivuil-
la ja siellä olevien yhteystietojen 
kautta eläinlääkärit saavat lisä-
tietoa halutessaan jaokselta (nyt 
juuri uusittu).

Mitä kissoja, minkä ikäisenä ja 
kuinka usein sitten tutkitaan? Tiet-
tyä ehdotonta ikää ei voi asettaa, 
sairauden puhkeamiselle ei ole 
alaikärajaa. Nyrkkisääntö on: ja-
lostukseen käytettävät kissat tulisi 
tutkia ennen ensimmäistä astu-
tusta ja sen jälkeen  vuosittain. 
Jos Maine Coon kissalla todetaan 
HCM tulisi se sulkea pois jalostuk-

sesta ja sen jälkeläisten tutkimi-
seen kiinnittää erityistä huomiota. 
Tilastollisesti 50% sairastunen 
jälkeläisistä kantaa HCM geeni-
virhettä.
Sairastuneen kissan vanhemmat 
tulisi myös tutkia, edelleen tilastol-
lisesti: näistä vähintään toisella on 
geenivirhe.
Koska muilla kissaroduilla periy-
tymistapaa ei ole varmuudella 
selvitetty, ei samalla lailla voi an-
taa ohjeita sairastuneen kissan 
sukulaisten tutkimisesta, mutta 
aina, jos olettaa ”pahinta” = do-
minanttia periytymistä: voi samaa 
kaavaa noudattaa. Joka tapauk-
sessa on erittäin todennäköistä, 
että oireyhtymä useissa muissa-
kin roduissa on perinnöllinen.

Ongelmana on sairauden mah-
dollinen myöhäinen puhkeami-
nen, jolloin jalostuskäyttöä on 
jo ehtinyt tapahtua sekä lievästi 
”sairastuneet” eli lievät muutok-
set kehittävät yksilöt, joiden löy-

täminen ultaräänitutkimuksella 
on vaikeaa. Tähän ongelmaan 
mahdolliset kehittyvät geenitestit 
tuovat apua.

Toinen ongelma ehkä on tällä 
hetkellä tutkimusten kirjavuus 
ja tutkimustulosten käyttö: niistä 
saadusta informaatiosta ei ole mi-
tään sopimusta keräämisestä ”yh-
teiseksi hyväksi” esim. rotujärjes-
tötasolla. Yhteisen kaavakkeen 
käyttö ja vaikkapa moniosaisena, 
josta olisi kopio omistajalla, eläin-
lääkärillä ja rotujärjestöllä voisi 
olla ratkaisu?

SEP ry kardiologisen jaoksen ke-
hittämä kaavake on yhdistyksen 
kotisivun ajankohtaista sivulla.

Ell Sari Granholm
Eläinlääkäriasema Vettori Oy
Raisio

EP Fin*Blue-Viking Iiyore (NFO a 09 23)
“Vili” valmistui EP:ksi 29.9.2007 Porvoossa.
Om. Turo Häkämies & Katariina Penttilä
Kasv. Karoliina Hjelm, kuva Erica Packalén
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ROTUKISSOJEN
ESITTELYNÄYTTELY 6.1.2008

klo 10 - 16

       Järjestöjen talo, Kuhalankatu 17, Forssa 
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
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Eurooppa Champion Tähtitassun Purr Iina “Hetja”
emo: EC Tähtitassun Miu-Mau, isä: GIP&EC Tähtitassun Puuha-Pete,DSM
kasv. Eila Tähti, om. Jenni-Riikka Wacklin&Kai Naskali 
Hetja valmistuui Eurooppa Championiksi Porvoossa 29.9.2007, kaksi kuukautta Brella-siskon jälkeen.
Championiksi valmistuttuaan Hetja hävisi vain kerran sertin, senkin häviön siskolleen Brellalle.  Hetjan 
näyttelysaavutuksiin kuuluu 4 x värinparas ja 4 x tuomarinparas.

Hopeahännän Sisukas Sissi (NFO fs 09 23) val-
mistui International Championiksi 18.8.2007 Tallin-
nassa
kasvattaja: Sari Sinkko
omistaja Tarja ja Pauli Härkönen

Hopeahännän Samu Santeri (NFO ds 24) valmis-
tui International Premioriksi 18.8.2007 Tallinnassa
kasvattaja: Sari Sinkko
omistaja: Päivi Luukka

lehti042007.indd 12 11.12.2007 19:37:10



13www.norjalainenmetsakissa.fi  METTIS  4 - 2007

Palautetta osasta 1

Edellisen numeron ilmestyttyä 
saimme välittömästi palautetta 
artikkelin ”Mistä on riskit kissat 
tehty?” johdosta.

Palautteen antaja kirjoittaa ”Olen 
täysin eri mieltä mainitusta ruo-
kavaliosta! Kaksi kissaani söivät 
aika tarkasti tuon kaltaisesti, myös 
Pirskatit. Eivät koskeneetkaan 
kissan ruokaan. Toinen sairastui 
sokeritautiin... ja toinen pissitau-
tiin. Onneksi saatiin ruokavalion 
muutoksen takia pelastetuksi. 
Huolestuttaa jos aloittelevat pen-
nun ostajat uskovat, ja noudatta-
vat kaikenlaisia neuvoja!”

Lukijoiden tulee muistaa, että 
lehden artikkelit ovat kirjoittajien 
omia mielipiteitä ja näkemyksiä 
erilaisista asioista. Kissat ja nii-
den ruokavaliot ovat täysin yksi-
löllisiä ja se, mikä sopii yhdelle ei 
välttämättä sovi toiselle. Jokaisen 
pennun ja kissan omistajan on 
kuitenkin itse kannettava vastuu, 
miten lemmikkinsä hoitaa ja millä 
hänet ruokkii. 

Ravintolisät

Vaikka raakaruoka on huomatta-
vasti luonnonmukaisempaa ravin-
toa kissalle kuin pitkälle jalostetut, 
teolliset einekset, jää se silti kauas 
kissan luontaisesta ravinnosta. Li-
hakarjan (kuten naudan, sian tai 
broilerin) koostumus eroaa mer-
kittävästi luomuhiirestä tai –pikku-
linnusta. Luonnossa kissa hotkisi 
saaliinsa kokonaan, mutta muh-
keinkaan mirri tuskin kokonaista 
possua tai edes kananpoikaa 
sulattelee. Eri elinten sisältämät 
vitamiinit jäävät siis uupumaan, 
jos kissa popsii pelkkää potkan-
pätkää. Niin ikään lihan säilytys, 
pakastus ja mahdollinen valmis-
tus nitistää osan vitamiineista. 

Kalkkilisän ohella rasvahappolisä 

on raakaruokitulle kissalle välttä-
mätön. Usein on tarvetta myös 
erilliselle B-vitamiinilisälle, ja jos-
kus jopa E-, A- ja C-vitamiineille. 
Jotkut lisäävät myös suolaa ja tau-
riinia raakaruokavalioon. 

Raakaruokitun kissan kalkintarve 
tyydytetään siis joko luisilla lihoil-
la (esim. broilerin siivillä, selillä tai 

kauloilla), munankuorijauheella 
tai teollisilla, kalsiumia sisältävillä 
valmisteilla. Luiset lihat ovat kaik-
kein käytännöllisin ja luonnonmu-
kaisin kalkkilisä, sillä ne sisältä-
vät kalsiumin lisäksi myös muita 
tarpeellisia aineita, kuten suoloja, 
natriumia ja klooria. 

Välttämättömät rasvahapot ovat 

Mistä on riskit kissat tehty? Osa 2

GIC FIN*SmileTail´s Pippi-Lotta, s.09.06.2004, NFO d 09 22
Isä: PR/EC FIN*Lioneye´s Baily
Emo: EC S*Utblicken´s Emma, DM
Om. Päivi Kupila, kasvattaja: Sari Ikävalko
“Lotta” valmistui GIC:ksi Tallinnassa 19.8.2007
Kuva: Sari Muhonen

lehti042007.indd 13 11.12.2007 19:37:11



14 Norjalainen Metsäkissa ry.METTIS  4 - 2007

nimensä veroisia turkin, ihon ja 
ylipäänsä solujen rakentumisen 
kannalta. Kissan onkin on saata-
va ravinnostaan sopivassa suh-
teessa omega-6 ja omega-3 -ryh-
mien rasvahappoja. Liha (etenkin 
porsas ja kana) sisältävät kosol-
ti omega-6 –rasvahappoja eli 
linolihappoja, ja kala ja kasviöljyt 
taas omega-3 –rasvahappoja eli 
linoleenihappoja. Lihansyöjälle 
syntyykin helposti uupelo jälkim-
mäisistä, etenkin jos kala ei tahdo 
oikein maistua. Toki rasvahappo-
lisä voi olla tarpeen, vaikka kissa 
vetelisikin viiksiinsä kalaa kiltisti 
kerran viikossa. Linoleenihappo-
jen puute oireilee usein turkki- ja 
iho-oireina (takkuiluna, kutinana 
ja hilseilynä) ja jopa paikallisina, 
hitaasti parantuvina ihotulehduk-
sina, sillä omega-6 –rasvahapoilla 
on tulehduksia edistävä vaikutus, 
kun taas omega-3 – rasvahapot 
hillitsevät niitä. 

Kelpo lisiä ovat eläimille tarkoite-
tut rasvahappovalmisteet (kuten 
Viacutan, Eforion, Megaderm tai 

Efa-Tabs Forte) tai vaikkapa ih-
misten kalaöljykapselit. Jälkim-
mäisistä kannattaa valita tuote, 
joka sisältää ainoastaan omega-
3 –ryhmän rasvahappoja ja E-
vitamiinia, mutta ei A- ja D-vita-
miineja, sillä niissä uhkaa helposti 
yliannostus. Aikuiselle kissalle voi 
antaa kalaöljykapselin 1-2 kertaa 
viikossa. Kalanmaksaöljyä kissal-
le ei sen sijaan kannata syöttää 
A-vitamiinin yliannostusvaaran 
vuoksi. Myös kasviöljyt sisältävät 
omega-3 –ryhmän rasvahappoja, 
mutta lihansyöjän kyky hyödyntää 
niitä on kyseenalainen. Lisäksi 
kasviöljyjä pitäisi syöttää kissal-
le kapustakaupalla, jotta se saisi 
niistä kylliksi rasvahappoja. 

Lihassa, maksassa ja munuai-
sissa on runsaasti B-vitamiineja, 
mutta koska säilytys (kuten pa-
kastaminen) tuhoaa niistä osan, 
on B-vitamiinilisäkin usein paikal-
laan. B-vitamiinivajeeseen viittaa-
vat esimerkiksi kehno karvanlaa-
tu, iho-oireet, laihtuminen ja ripuli. 
B-ryhmän vitamiinit ovat vesiliu-

koisia, eli niitä voi melko huoletta 
ohjeen mukaan antaa. 

Sen sijaan A- ja E-vitamiinien an-
nostelussa on oltava varovainen, 
sillä rasvaliukoisina niiden ylimää-
rä kertyy elimistöön ja voi olla 
haitallista. E-vitamiinilisälle voi 
olla tarvetta, jos kissa syö paljon 
monityydyttymättömiä rasvoja, 
kuten rasvaista kalaa tai ylipään-
sä rasvaa. A-vitamiinilisää kissa 
saattaa kaivata, ellei se suostu 
koskemaan pitkällä viikselläkään 
maksaan, munuaisiin tai munan-
keltuaiseen. C-vitamiinikuurin voi 
antaa tukihoidoksi elimistön vas-
tustuskyvyn jostain syystä niko-
tellessa esim. sairauden jälkeen 
tai tiineyden tai imetyksen aikana. 
C-vitamiinia annostelussakin on 
noudatettava varovaisuutta, sillä 
ylimäärä voi tukkia munuaistie-
hyeitä.

Itse olen luottanut monivitamiini-
valmisteiden (lähinnä Pirskatin ja 
Vitalcatin) ja kalaöljyn sisältämiin 
lisiin, joskin toisinaan annamme 

GIP FIN*Suvipäivän Ivoire NFO fs 09 24, valmistui arvoonsa Vantaalla 20.10.2007, ollen samalla TPK.
Om. Jani Ahlfors, Kuva:Jan Nyström
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kissoille B-vitamiineja (Biorion, 
Biotiini Forte tai B-balans) purkis-
ta. Varsinkin Louhille Biorion on 
osoittautunut oivalliseksi lisäksi 
aina tarpeen tullen – eli pissan 
ph-arvon uhkaavasti noustessa 
– sillä se sisältää virtsaa happa-
moivaa metioniinia. 

Jotkut raakaruokkijat ryydittävät 
lihaa mineraalisuolalla ja tauriini-
lisällä, sillä luuttomassa ja verettö-
mässä raavaassa on varsin vähän 
suoloja, ja lihakarjan tauriinipitoi-
suuskin lienee toista luokkaa kuin 
hiirellä. Suolaripaus voikin olla 
paikallaan, etenkin jos luiset lihat 
eivät tahdo maistua ja kalkkilisä 
on korvikkeiden (munankuoren tai 
teollisten kalkkivalmisteiden) va-
rassa. Meillä suolalisä on annet-
tu lähinnä juuston, leikkelekinkun 
tai (huuhdeltujen) katkarapujen 
muodossa. Erityiselle tauriinili-
sällekään en ole kokenut olevan 
tarvetta, sillä kissat syövät lihansa 
raakana ja lopsivat liki päivittäin 
tauriinia sisältävän monivitamiini-
napin.

Hyvä ruoka, parempi nauku

Raakaruokavalio on soveltunut 
kissoillemme erinomaisesti. Va-
kuuttavin näyttö siitä on sirkku 
pikku mirkkumme Louhi, jonka 
virtsakiteet eivät ole enää ruoka-
remontin jälkeen uusineet. Ylläpi-
toruokavaliona raakaruoka on siis 
vertaansa vailla – se on toiminut 
jopa paremmin kuin lääkemuona, 
jolla kiteet eivät tahtoneet millään 
liueta ja kissa näki käytännössä 
nälkää ja närkästystä, kun pa-
hainen pupunruoka ei tahtonut 
millään maistua. ”Hyvä ruoka, 
parempi mieli” -motto pätee siis 
kissaankin: katit ovat eloisampia 
ja iloisempia kuin aiemmin. 

Raakaruoka on toiminut myös 
oivallisena painonvartijana. En-
simmäisen puolen vuoden aika-
na Velhon kupeilta suli ihan ohi-
mennen kilo pahanpäivänvaraa, 
ja kolli muuttui jykevästä elopai-
nonnostajasta jänteväksi kimpuk-
si elohopeaa. Emme mitenkään 

pyrkineet kissaa laiduttamaan, 
eli painonpudotus oli onnellinen 
vahinko – tai pikemminkin vääjää-
mätön seuraus siitä tosiasta, että 
liha ei kissaa lihota, vaan hiilihyd-
raatit. Kun jälkimmäiset poistuvat 
ruokavaliosta, palaa aineenvaih-
dunta raiteilleen ja elimistön ener-
giantuotanto normalisoituu.

Suuret, sitkeät lihakimpaleet ja 
luunpalat pitävät myös hampaat 
kunnossa ja kivettöminä. Kuiva-
nappuloiden eduksi lasketaan 
usein niiden hampaita puhdista-
va vaikutus. Raksut vastaavat kui-
tenkin ihmisten keksejä, ja niiden 
nakertelu putsaa hampaasta ai-
noastaan kärjen, jolla pelletti hal-
kaistaan – ja hotkiipa moni mirri 
muronsa kokonaisina. Ikeniä myö-
ten raksut eivät siis hampaita jyns-
sää. Ja vaikka raksut sisältäisivät 
hammaskiveä vähentäviä aineita, 
on niissä välttämättä myös sitä li-
sääviä aineita eli hiilihydraatteja. 
Koska kissa on lihansyöjä, sen 
syljestä puuttuu erityinen entsyy-
mi, joka aloittaisi hiilihydraattien 
pilkonnan jo suussa. Niinpä kis-
san ruokavalioon kuulumattomat 
kasviperäiset ainekset rappaavat 
helposti hampaan pintaan plak-
kia, joka alkaa kivettyä ja tulehtaa 
ikeniä. Kun hiilihydraatit puuttuvat 
ruokavaliosta, ei pöpöille piisaa 
ravintoa ja niitä jyllää hampaissa 
vähemmän – tai ainakin ne ovat 
kissan kitaan luontaisesti kuuluvia 
bakteereja.

Uskomatonta mutta totta: ruoka-
remontin myötä myös hajuhaitat 
ovat kadonneet kokonaan. Kis-
sojen jätökset eivät enää kerta 
kaikkiaan haise! Tiukat pikku pa-
panat pitävät huolen myös anaa-
lirauhasten luontaisesta tyhjenty-
misestä.

Yksi merkittävimmistä eduista on 
se, että tiedämme mitä kissamme 
syövät. Jos puutostiloja tai selit-
tämättömiä fyysisiä oireita alkaa 
esiintyä, on verraten helppoa 
haarukoida, johtuvatko ne ruo-
kavaliosta. Viime keväänä Velho 
rapsutteli korvanjuurensa verille, 

eikä paikallinen ihotulehdus alka-
nut millään parantua. Epäilimme 
vuoroin korvatulehdusta ja allergi-
aa, kunnes syyksi lopulta paljastui 
välttämättömien rasvahappojen 
puutos: kolli ei ollut suostunut syö-
mään niitä vapaaehtoisesti, joten 
omega-3 –ryhmän rasvahappojen 
saanti oli jäänyt pahasti retuperäl-
le. Nyttemmin olemme kylmettä-
neet sydämemme ja ruuttaamme 
kalaöljyn suoraan kollin kitaan. 
Rasvahappojen puutos onkin ol-
lut tähän mennessä ainoa mutka 
raakaruokinnan matkassa – ja toi-
vottavasti se sellaiseksi jääkin. 

Suinpäin raakaruokintaan ei kui-
tenkaan sovi heittäytyä. Kissan 
ravintotarpeisiin on syytä huolelli-
sesti perehtyä, sillä yksipuolisesta 
liharuokinnasta voi koitua mirrille 
enemmän hallaa kuin hyvää. Mut-
ta yhtä lailla kissanruokinnasta on 
otettava selvää, vaikka valitsisi 
lemmikkinsä lautaselle teollista 
eläinmuonaa. Kun informaatiota 
tunkee joka torvesta ja tuutista 
(eläinkaupoista ja marketeista, 
kissaloista ja eläinlääkäreiltä, jopa 
naapurin rouvalta), on lähdekriitti-
syys erityisen tarpeen. Yksi fakta 
sentään on ja pysyy: kissa on peto 
ja ennen kaikkea lihansyöjä. Ja se 
jos mikä puhuu raakaruokinnan 
puolesta. Lihoista ja luustosta, 
rasvoista ja rustosta, nesteistä 
ja elimistä; niistä on riskit kissat 
tehty!

Maaru
http://personal.inet.fi /koti/maaru
Lähteitä ja lukemista: 
Lisa A. Pierson: ”Feeding your cat: know the 
basics of feline nutrition”, www.catinfo.org
Lisa A. Pierson: ”Making cat food”, www.ca-
tinfo.org
Mirjam Numminen: Mirjamin kissanhoidon 
opas, Karprint 1998, www.ipsitilla.fi
Mirjam Numminen: ”Kohti luonnonmukaisuut-
ta” –artikkeli Kissa-lehdessä 5/2003 
Max House: ”Feline Nutrition”, http://maxshou-
se.com/feline_nutrition.htm
Debra L. Zoran: ”The carnivore connection to 
nutrition in cats”, www.catinfo.org
Pirkko Tuominen: ”Kissa syö elääkseen” –ar-
tikkeli kirjassa Kissatieto, Kirjayhtymä 1993 
Sari Haikka: Kissan kotilääkäri, Gummerus 
1996
Elina Lehtonen: ”Tietoa Omega-3 ja Omega-6 
–rasvahapoista”, http://www.koirakopla.com/
rasvahapot.htm
Tiina Notko: ”Raaka kala kissan ravintona”, 
Eläinten Ystävä 1/1996, http://www.sey.fi /
elaintieto/eiraakaakalaa.html
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Olemme asuneet Berliinissä nyt 
puolentoista vuoden ajan ja viih-
dymme mainiosti. Kissanäyttely-
harrastustamme asuinsijamme ei 
kuitenkaan suosi: suurin osa Fife-
näyttelyistä järjestetään satojen 
kilometrien päässä täältä Itä-Sak-
san kulttuurikehdosta. Joulukuun 
ensimmäisenä päivänä meitä 
kuitenkin onnisti, kun TICAn näyt-
tely tuli “melkein naapuriin“, 150 
kilometrin päähän Magdeburgiin. 
Lähdimme siis päiväksi reissuun 
koittamaan onneamme ja hankki-
maan uusia kokemuksia. 

Mukaan näyttelyyn otimme vain 
seitsemän kuukautta vanhan en-
sikertalaisemme Lempin (Red 
River vom Mäuseturm). Olisin 
mielelläni ottanut sille seuraksi 
jonkun vanhemmista kissoistam-
me, mutta Tyyne on mahdolli-
sesti kantavana, kollittelevasta 
Sulo-pappasta ei olisi ollut tytön 
häkkikaveriksi ja ragdolliani El-
moa en viitsi näyttelyillä kiusata, 
kun se ei niissä pahemmin viihdy. 
Lempin Lilly-äiti (GIC Naturskat 
Lilly Marlen), joka amerikkalais-
syntyisenä neitona on ehtinyt jo 
TICA-Championiksi asti, sentään 
oli näyttelyssä. Näiden kahden 
norskin lisäksi näyttelystä löy-
tyi vielä kolmas Hollannista asti 
saapunut nuori norskipoika, joka 
tarjosikin Lillylle kovan vastuksen 
aikuisten luokassa. Perskit ja coo-
nit puolestaan olivat paikalla run-
saslukuisesti edustettuina.

Ilmottautuminen näyttelyyn hoitui 
kätevästi netin kautta ja ilmottau-
tumisen jälkeen meiliboksiini alkoi 
heti tipahdella vahvistuksia ja in-
fosähköposteja. Yhdelle päivälle 
ja yhdelle kissalle tuli hintaa 39,50 
euroa, joista 33 euroa oli näyttely-
maksua, 5 euroa maksoi ohjelma 
ja 1,5 euroa kustansi ”Regional 
fund” – what ever that means? 
Näyttely oli euro-tyylinen kuten 
kaikki näyttelyt, joissa olen täällä 
Saksassa vieraillut. 

Arvostelu yllätti

Etukäteen olin tavannut näyttely-
ohjeet sanasta sanaan läpi, mutta 
ennen näyttelyn alkamista en silti 
hahmottanut miten näyttely ete-
nisi. Niinpä pyysin häkkinaapuria 
tuuppaamaan minut kissoineni 
matkaan aina kun oli vuoromme 
mennä arvosteluun. Kuulutuksia 
seuraamalla ja häkkinaapurin tu-
ella löysimmekin aina tuomarille 
oikeaan aikaan. Kissat asetettiin 
tuomarin ympärille numeroituihin 
häkkeihin, joista tuomari itse nos-
ti kissat arvosteluun haluamas-
saan järjestyksessä. Suurin osa 
paikalla olleista tuomereista oli 
Yhdysvaltalaisia ja minulle etukä-
teen vieraita. Lisäksi mukana oli 
tuttuna nimenä Alexey Schukin. 
Etukäteen iloitsin kuudesta arvos-
telusta, jotka tulisin kissalleni saa-
maan. Olin valmistautunut siihen, 
että arvostelu voisi olla jotakuinkin 
erilainen kuin Fifen näyttelyissä, 
mutta silti arvostelun pintapuoli-
suus yllätti. 

Lempi kilpaili pentuluokassa, jo-
hon kuuluivat kaikki alle 8 kuu-
kutta vanhat rotukissat. Jokainen 

tuomari jakoi ensin rodun ja vä-
rin parhaan tittelit. Lempi kilpaili 
ainoana norskipentuna itseään 
vastaan – ja voitti joka kerta! Pis-
teitä tuli ropisten. Tosin niillä pis-
teillä ei vielä pentuluokassa tee 
mitään. Aikuisten luokissa kissat 
tarvitsevat pisteitä ja fi naalipaik-
koja titteleitä saavuttaakseen. 
Mutu-tuntumalla tittelit ovat isom-
man kiven alla, kuin Fife-tittelit. 
Tuomari arvosteli kissan pöydällä 
yleisön edessä ilman suullista tai 
kirjallista arviointia ja jakoi värein 
merkittyjä muoviliuskoja häkkien 
päälle merkiksi arvostelustaan. 
Yhden kissan arvostelussa ei 
kauan nokka tuhissut. Kerran 
olin kuulevinani yhden tuomarin 
mutisevan ”fantastic head” ar-
vostellessaan Lempiä, ja tähän 
yhteen poimimaani kommenttiin 
jäikin hartaasti odottamani arvos-
telusaldo.

Yksilö-, rotu- ja väriarvostelujen 
jälkeen oli vuorossa parhaiden 
pentujen fi naali. Finaaleja järjes-
tettiin kuusi, ja jokainen tuomari 
kutsui omaan fi naaliinsa kymme-
nen parhaaksi katsomansa pen-
tua. Useimmiten voitot ja sijoituk-

TICAn näyttelyyn tutustumassa

Red River vom Mäuseturm
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set lankesivat perskeille ja (Fifen) 
3-kategorian kissoille, mutta löy-
tyipä sijoittuneiden joukosta myös 
erikoisuuksia, kuten perskin ja 
rexin risteytys ja colourpoint si-
periankissa. Yhdessä fi naalissa 
Lempikin sijoittui: pitkäkarvaisten 
kissanpentujen erikoiskehässä se 
voitti ”5th best kitten”-tittelin ja sai 
kotiin viemisiksi komean ruusuk-
keen. Lilly-mamma onnistui saa-
maan aikuisten luokassa (kaikki 
yli 8 kk vanhat kastroimattomat 
kissat) kaksi fi naalipaikkaa. 

Jos TICAn näyttely vielä tulee-
Berliinin lähistölle, menemme 
varmasti toisenkin kerran. Näyt-
telyssä oli paljon hauskoja ele-
menttejä, kuten aikuisille kissoille 
järjestetyt erikoiskehät, joissa esi-
merkiksi kaikki tabbyt kilpailivat 
keskenään. Koko päiväksi riitti pu-
haa, kun kissaa kuljetettiin edes-
takaisin tuomarilta toiselle. Tällä 
kertaa yksi päivä tätä laatua kui-
tenkin riitti. Seuraavana päivänä 
kissat nimittäin arvioitiin samalla 
tavalla uudelleen samojen tuoma-
reiden toimesta. Ehkäpä tuomarit 
innostuivat toisella kierroksella 
raottamaan sanaista arkkuaan 
enemmän?

TICAn säännöistä ja arvostelu-
järjestelmästä en osaa kertoa 
enempää, kuin tämän subjektii-
visen kokemukseni. Systeemi on 
varmasti sitä mielenkiintoisempi, 
mitä paremmin siihen pääsee si-
sälle. Toivon, ettei minua ammuta 
alas, vaikka jotkut kotikutoi-
set käännökseni eivät 
vastaakaan TICAn 
virallisia terme-
jä.

Independent sein macht 
glücklich?

Fifen, TICAn, CFA:n ja muiden 
kansainvälisten seurojen lisäksi 
Saksassa on valtava määrä inde-
pendent-seuroja. Täällä Berliinin 
alueella toimii vahvasti Berliner 
Pro Kat, joka kuuluu kansalli-
seen Deutsche Pro Kat:iin. Kävin 
heidän Berliinin näyttelyssään 
sunnuntaikävelijänä marraskuun 
alussa, ja toiminnan mittakaava 
yllätti. Näyttely oli tuplasti isompi 
kuin täällä vuosi sitten järjestetty 
Fife-näyttely, mutta kulisseissa 
ei muuten juuri eroa ollut. Tuo-
marointia ei tosin päässyt seu-
raamaan, eli arvosteluperiaatteet 
jäivät vähän hämärämmiksi. Muu-
ten Berliner Pro Kat kuten monet 
muutkin paikalliset independent-
seurat keskittyvät näyttelytoimin-
nan lisäksi paikalliseen eläinsuo-
jelutoimintaan.

Ilokseni paikalla oli muutama po-
rukka myös norjalaisten  metsä-
kissojen kanssa. Pääsin erään 
independent-kasvattajan juttusil-
le ja sain toiminnasta ihan asialli-
sen kuvan. Esimerkiksi pentujen 
hinnat, rokotukset, vanhempien 
testaukset, vieroitusikä ja stan-
dardit olivat vastaavat kuin Fi-
fessä. Tosin kasvattaja kertoi 
avoimesti, että joukkoon mah-
tuu melko kirjavaa porukkaa 

GIC Naturskat Lilly Marlen

ja säännöt sallivat enemmän, 
kuin esimerkiksi Fifen säännöt. 
Hän itse tunsi eri käytännöt hyvin 
käytettyään kissojaan myös Fifen 
ja TICAn näyttelyissä. Seurojen 
väliset raja-aidat tuntuvat täällä 
matalammilta kuin Suomessa. 
Niin paljon en ole Berliner Pro Ka-
tista kuitenkaan vielä innostunut, 
että olisin vienyt omia kissojani 
esittelyyn.

Täällä seuraviidakossa luovies-
sa olemme itsekin vaihtamassa 
vuoden vaihteessa seuraa, tosin 
vaan Fifen sisällä DekzV:hen. 
Mietin seuran vaihtoa pitkään, 
sillä siitä koituu aikamoinen pa-
periruljanssi: muutaman kerran 
olen kuitenkin joutunut ottamaan 
sääntökirjän kauniiseen käteen 
vaihtoa suunnitellessa ja sähkö-
postit ovat sinkoilleet suuntaan 
jos toiseenkin. Mutta vaihtelu vir-
kistää, sanoi kissa kun mummolla 
pöytää pyyhki.

Maria Heiskanen
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Dunderkattens-kasvat-
tajanimi  & EC Dunder-
kattens Adonis täytti 15 
vuotta 11.07.2007.

Adonis on minun ensim-
mäisestä pentueestani, 
joten 15 vuotta kasvat-
tajana tuli täyteen sama-
na päivänä, kun Adonis 
täytti 15 v.
A-pentueen vanhem-
mat olivat CH Mo-
zartin Casper  ja CH 
S*Målarkluddens Ma-
donna DM. Casperin 
löysin paikallisesta sa-
nomalehdestä myytä-
vänä -ilmoituksesta en 
tiennyt mitään metsäkis-
soista silloin. Pari vuotta 
myöhemmin aloin etsiä 
siitosnaarasta  sen löy-
sin Ruotsista. Siitä kiitos 
Suojakarin Seijalle

Tässä pentueessa oli 5 
pentua, joista vain yksi oli 
tyttö.

Adonis oli ainoa punainen 
pentu tässä pentueessa. 
Punaiset kissat olivat harvinaisia 
eikä montaa kilppariakaan löyty-
nyt Suomesta siihen aikaan. Ado-
nis oli, ja on vieläkin, enemmän 
kuin kissa. Näyttelyssä Adonista 
ei tarvinnut kuljettaa valjaissa tai 
edes kuljetuslaatikossa vaan hän 
käveli suoraan näyttelyhäkkiin ja 
hyppäsi sisään. Hän ei välittänyt 

muista kolleista tai hajuista; ei 
edes merkannut. Adonis inhosi 
autonkyytiä ja desinfi ointiaineen 
hajua, niistä hän alkoi aina kuo-
laamaan.
Adonis on ollut todella terve kissa. 
Ainoastaan pariin kertaan elämän-
sä aikana Adonis on saanut antibi-
oottikuurin  ientulehdukseen. Yksi 

Dunderkattens & EC Dunderkattens Adonis 15 vuotta!
kulmahampaista irtosi vii-
me keväänä, mutta ruoka 
maistuu silti yhä. Adonis 
on kissa, joka kehrää jo 
pelkästä katseesta. 

Audrey jäi meille kotiin, 
koska hän oli yleensä 
pesukoneen takana tai 
suihkukaapin päällä, 
joten kukaan ei pääs-
syt kunnolla katsomaan 
tyttöä. Ajattelin silloin, 
että hän saa jäädä kotiin 
seuraksi Adonikselle. En 
odottanut hänestä näyt-
telykissaa, mutta kuka 
olisi uskonut, että hän-
kin vain valmistui EC:ksi 
veljen rinnalla. Audreylla 
oli kaksi pentuetta B ja 
C pentue. Audrey kuoli 
vuonna 1998 maitorau-
haskasvaimiin.

Pentueessa oli, Ado-
niksen ja Audreyn lisäksi, 
kolme ruskeatiikeripoikaa, 
joista vielä on elossa kaksi, 
GIP Artemis ja Alexander. 
Alexander on ollut Antik 

Loveretin ”huonekalu” ja on esiin-
tynyt useita kertoja sekä televisi-
ossa että viikkolehdissä. Alexan-
derin omistaja Ulla Lehtinen vetää 
antiikki ohjelmaa tv:ssä.  PR Adolf 
eli 11 vuotiaaksi. Hän kuoli munu-
aistenvajaatoimintaan.

Monica Lundqvist

18

CH Mozartin Casper 
synt 3.09.1988

CH Målarkludden 
Madonna, DM
synt 31.03.1991

Ikuisesti Muistossa

EC FIN*Dunderkattens Adonis
11.07.1992 - 6.10.2007.

Adonista kaipaamaan jäi 
Dunderkattens-kissalan väki sekä 

paljon muita ystäviä.
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Rauhallista Joulua 
& Ratkiriemukasta 

Uutta Vuotta!!
Toivottaa:

Nalle-Puhin Kissala
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Metsäkissalehden 2/2007 suo-
malaisista noviiseista kirjoitettuun 
artikkeliin liittyen lisäisin ja täyden-
täisin muutamia asioita. 

Suomessa ei ole kahta EC-tittelin 
omaavaa noviisista rekisteröityä, 
nimenomaan leikkaamatonta, 
norjalaista metsäkissaa. Euroop-
pa Premior – titteli kuuluu Pirkko 
Heinosen kastraattina näyttelyitä 
kiertäneelle Pörrille.

Toinen kissoista, oman kissa-
lamme kantakissa, sinihopeatii-
kerivalkea Eurooppa Champion 
Jasmin (lähes 17 v.), omaa aino-
ana Suomessa noviiseista rekis-
teröidyistä tavoitellun DM-merkin-
nän, joka tarkoittaa että vähintään 
viisi jälkeläistä on saavuttanut In-
ternational-tittelin. Jasminilla to-
sin on EC-tittelillä olevia jälkeläisiä 
ja lapsenlapsia jne. useita kym-
meniä. Lisäksi Jasmin on uransa 
aikana voittanut mm. PIROKIN 
Vuoden Kissa kakkoskategorian 
Siitosnaaras-tittelin.

Kaikki maailman kissarodut on 
aloitettu noviiseilla. Tiedossani ei 
ole kuitenkaan muita kasvattajia, 
jotka olisivat aikoinaan perehty-
neet vastaavasti asiaan, ja nimen-
omaan noviisikissoihin, koskien 
NFO-rotua.

Aloitin kissanäyttelyissä käymi-
sen vasta 1989, (Pirkko aloitti sen 
1984) mutta ajatelkaa, että norja-
laisia ei ollut rekisterissä kuin n. 
150 kpl vuonna 1989. Norjalaista 
oli tuolloin vielä vaikea ostaa ra-
hallakaan, tai edes löytää vapaana 
olevaa pentua. Ulkomailta ostoa 
vaikeutti internetin ja kotisivujen 
puuttuminen, niitä ei tuolloin ollut 
kenelläkään. Ei muuta kuin paperi 
käteen ja ruotsia tai englantia kir-
joittamaan. Oli vaikea löytää yh-
distelmää joka olisi ollut linjaa, jota 
Suomeen ei olisi vielä ollut tuotu, 
tai ylipäätään vapaana olevaa 
pentua. Nykypäivänä saatetaan 
olla hyvinkin lyhytnäköisiä ja ostaa 

kissa, jonka sukutaulun rekisteri-
kirjassa näkyvät sivut eivät kerro 
taustaa riittävän pitkälle. Norjassa 
nämä ensimmäiset noviisit olivat 
myynnin puolesta vielä rajoitettu 
vain kotimaan markkinoille. 

Noviisiluokan ollessa vielä avoin 
ei noviisien etsiminen tuntunut-
kaan enää kovin paljon kalliim-
malta vaihtoehdolta. Noviisi ei 
ollut silloin sen kummempi kuin 
esim. eurooppalainen noviisista 
rekisteröity kissa eli oli mahdollis-
ta todellakin löytää ns. aito noviisi. 
Kiersimme suuren osan eteläistä 
Suomea näillä matkoilla, erilaisten 
ilmoitusten tai jopa kuulopuheiden 
perusteella. Kilometrejä, aikaa ja 
rahaa paloi varmasti monen val-
miiksi rekisteröidyn pennun hin-
nan verran, mutta tällainen mah-

dollisuus tuntui mielenkiintoiselta. 
Luokkahan suljettiin, kun pelättiin 
muiden rotujen tahallinen tai ta-
haton sekoittuminen luonnossa. 
1989 ei ollut vielä montaa puoli-
pitkäkarvarotua ja niitäkin joita oli 
tuotu, olivat määrällisesti hyvin 
suppeita. Näin voi helposti pää-
tellä, että luonnossa ei tuolloin 
ollut vielä puolipitkäkarvarotuja, 
joita valitettavasti tänä päivänä 
voi tavata ihan ulkokissoina ja 
näin voisivat siis lisääntyä ns. 
”epäpuhtaat yhdistelmät”. 
Suomen sen aikaiset noviisit ovat 
yhtä puhtaita kuin minkä tahansa 
muun rodun ensimmäiset noviisit. 
Miten voisi erottaa oikean verilin-
jan, eli minkälainen sen pitäisi 
olla.

Noviisit ennen ja nyt

Elinikaiset ystävät Jasmin ja Cléo, syksyllä 2007
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Lapsuudessani 60 – 70 – luvulla 
syntyi usein maatiaispentueita, 
joissa oli yksi tai kaksi näitä puo-
lipitkäkarvaisia pentuja. Tuolloin 
jo tiedettiin, että jos kaksi tällais-
ta yhdistettiin, syntyi pentue, jotka 
olivat vain ja ainoastaan puolipit-
käkarvaisia.  Norjassa lähdettiin 
juuri tällaisista yhdistelmistä jär-
jestelmällisesti kasvattamaan tie-
tyntyyppisiä kissoja, jotka sitten 
rekisteröitiin roduksi. Rotu siis 
voisi olla ”Suomalainen metsä-
kissa”, jos tämä olisi Suomessa 
vastaavasti tehty, tai myös nimellä 
”Pohjoismainen metsäkissa”. 

90-luvun alussa törmäsimme 
myös erittäin kookkaisiin ja tyy-
pikkäisiin yksilöihin, valitettavasti 
noviisiluokka oli tuolloin jo suljettu. 
Selvitimme ja varmistimme myös 
näiden taustoja, jolloin voitiin to-
deta että ne olivat aitoja kotimaan 
kissoja, eivätkä mitään sattuman-
varaisia cocktaileja. Mikäli näitä 
erittäin kookkaita ja komeita yk-
silöitä, olisi yhdistelty eri puolelta 
maata, olisi verilinjoja ollut useam-
pi ja näin saatu mittaamattoman 
arvokas lisä pohjaksi suomalai-
selle noviisipuolelle. Kissa-aktiivi-
sia harrastajia oli vain liian vähän 
ja helpompi tie onneen olikin ostaa 
”valmis” kissa.

Meidän kauttamme rekisteröitiin 
useita kissoja, mutta vain harvan 
rekisteröimme leikkaamattoma-
na. CH Mörkö oli ensimmäinen 
hopearyhmän noviisi, s. -84, ja 
hän löytyy myös edelleen suku-
linjoistamme.

Jasmin ei ollut meidän oma löy-
tömme, vaan hänet ostettiin ihan 
normaalihinnalla, kun omistaja 
hänestä aikanaan joutui luopu-
maan. Sattumien kautta olen 
käynyt talossa jossa Jasmin on 
syntynyt ja kasvanut ja tiedossani 
on myös hänen taustansa, jotka 
ovat täydellisiä juuri noviisitaus-
taa ajatellen. 

Jasminin ensimmäinen pentue 
syntyikin Jasminin ensimmäi-
sellä omistajalla, josta ostimme 

tuon yhden Polarheim’s kissalan 
kantakissan, hopeatiikerivalkean 
Pehmotassu Cléon (yli 15v.)

Jasminin puolisona oli Tähtitassun 
Dicce-Boy. Metsäkissalehdessä 
Eila Tähden kirjoittamassa artik-
kelissa olleeseen toteamukseen 
”kasvattaminen noviisitaustaisel-
la kissalla on varmaan seikkailua, 
jota en ole kokenut”, haluaisin tar-
kentaa vielä että mm. Dicce-Boyn 
isoisä oli myös noviisina rekiste-
röity, niin kuin kaikkien taustois-
ta se noviisi löytyy. Kasvattajana 
tunnemme kaikki linjamme, aina 
noviisiin asti, joka on oikea tapa 
selvittää taustat.

Olemme vuosien saatossa on-
nistuneet kasvattamaan useaa 
eri sukulinjaa, Jasminin linjaan 
yhdistäen, jopa todella vanhoilla 
tuontilinjoilla.Jasmin ei enää näy 
kaikissa rekisterikirjoissamme, 
mutta muistan ajan kun kaikilla 
kasvattajilla oli vielä hienoissa ul-
komaisissa tuontikissojen rekiste-
rikirjoissakin usein suoraan noviisi 
näkyvissä. Arvostankin suuresti 
kissaa joka on mahdollisimman 
”alkupäästä” tai jopa kirjassa vie-

lä noviisi tai ainakin hyvin lähellä. 
Tätä nimenomaan pidän arvok-
kaana kun noviisi löytyy suoraan 
rekisterikirjasta. Harvalla kasvat-
tajalla onkaan tätä ainutlaatuista 
mahdollisuutta kokea ja toisaalta 
kuitenkin jokainen kasvattaja kas-
vattaa kissoilla, joilla on siis aina 
noviisi-tausta.

Nykytilanne Suomessa on hyvä, 
koska ihmiset voisivat erehtyä 
kasvattamaan noviisilla, joka on 
”vahingossa” jo ehtinyt lisääntyä 
esim.  maine coonin kanssa, li-
säksi olisi mahdoton valvoa kuin-
ka aito ”noviisi” olisi. Suomalaiset 
leikkaamattomat noviisit onkin 
laskettavissa yhden käden sor-
milla.

Suomessa pidetyn maailmanäyt-
telyn yhteydessä muutama vuosi 
sitten, tunnetut tuomarit/kasvatta-
jat puhuivat siitä, kuinka rotu tarvit-
sisi jossakin vaiheessa uutta ver-
ta ja väläyteltiin mahdollisuuksia 
tuoda jopa suoraan jotain toista 
rotua linjoihin, geneettisen pohjan 
laajentamiseksi. En ota tuohon 
kantaa sen tarkemmin, mutta pi-
dän kuitenkin huonona vaihtoeh-

IP Riiviö, novii-
sina rekisteröity 
mustasavuvalkea 
norjalainen met-
säkissa, omista-
jat Tuula ja Mika 
Riippi. ”Mestari”, 
joka oli mitoiltaan 
todella kookas, 
valitettavasti Rii-
viön omistaja oli 
ehtinyt kollin pallit 
poistattaa
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tona käyttää jotakin toista rotua 
norjalaisen jalostukseen. Noviisi 
olisi silloin parempi vaihtoehto ja 
nimenomaan alkuperämaasta, 
missä rotu on alkuun jalostettu. 
Tulevaisuudessa saattaa kuiten-
kin toisen rodun käyttö mennä 
jopa lopulta virallisesti läpi.

Rekisteriin hyväksyminen on tie-
tysti vielä kaukana mutta jos jokin 
”mallikas”, tervelinjainen kissa on 
vielä lisäksi ”Ferrarin” näköinen 
muiden rodun edustajien ollessa 
vain Pikku-Fiateja, niin tämä yksi-
lö voittaa kaikki…Tuomareilla on 
siis lähes rajaton valta muokata 
rotuja, suosimalla tiettyä tyyppiä 
ja voivat näin ollen myös vaikuttaa 
paljon eri rotujen tulevaisuuteen.
Tuomarien arvostelut ovat kiitet-
tävän yhdenmukaisia, joista noin 
75 % on samankaltaisia. On sel-
vää etteivät kaikki arvostelut ole 
samanlaisia eikä niiden pidä olla-
kaan. Olen kuullut jonkun mainin-
neen että tuomareista pitäisi olla 
netissä ”pisteytysjärjestelmä”, 
jonne jokainen voisi laittaa pisteet 
ja lyhyen kommentin tuomarista. 
Uskon että suurin osa olisi saman-
suuntaisia ja antaisi hyvän kuvan 
suosituimmista tuomareista.   Asi-
attomat kommentit tietenkin pois-
tettaisiin…

Noviisit ovat kuitenkin jokaisen 
kissan taustoissa kaikilla roduilla 
ja niitä pitää muistaa arvostaa, 
mitä laajempi alkukanta on. Sa-
mankaltaisia ajatuksia on ollut 
aikoinaan mm. rodun maahan-
tuoneella Suojakarin Heikillä, kun 
molemmat edustimme ”miehistä 
näkökantaa” Smerryn hallituk-
sessa. Rotua tuleekin koko ajan 
kehittää ja ylläpitää ja uusia nä-
kemyksiä on mielenkiintoista aina 
kuulla. En usko että NFO-rotuna 
on mitenkään huonossa tilassa, 
verrattuna joihinkin mutatoitunei-
siin rotuihin, joiden kannan, tyy-
pin tai ominaisuuden saamiseksi 
yhdenmukaiseksi, on jouduttu 
käyttämään rankkaa sisäsiitosta, 
kuten esim. myös koirapuolella.
Pitää myös muistaa, että nämä 
suomalaiset ulkokissat aikoinaan 

ovat lisääntyneet keskenään ja 
vahvistaneet joitain tiettyjä omi-
naisuuksia, kunnes lopulta luon-
non valinta estää lisääntymisen 
tai karsii epäkelvot yksilöt. Moni-
ko on ollut vahtimassa näitä ”al-
kukissoja”, kun ne ovat synnyt-
täneet pennut ulos ja muutaman 
viikon kuluttua kävelee nurkissa 
vain terveitä yksilöitä. Ainoastaan 
vahvimmat ja terveimmät ovat sel-
viytyneet luonnossa ja juuri nämä 
ovat olleet valio-yksilöitä.  Luon-
nossa tai ulkorakennuksien nurk-
kiin syntyneiden ja rakennuksien 
alle kuolleiden pentueiden mää-
räähän ei kukaan tiedä.

Norjan luonnossa, sen enempää 
kuin Suomessakaan, nämä ulko-
kissat eivät tietenkään ole täysin 
villejä, vaan ovat enemmän tai 
vähemmän oleskelleet asutuilla 
alueilla, jossa ihmiset ovat niitä 
vuosisatoja ruokkineet ja pitä-
neet ”rottakissoina”.  Evoluution 
mukaan kaikki kissat polveutuvat 
samoista kissa-eläimistä, joista 
myös kaikki kissarodut ovat tul-
leet ja voi olla vaikea käsittää että 
siis kaikki ovat todellakin sukua 
keskenään. Asian voi ymmärtää 
helpommin, kun ottaa huomioon 
aikajakson, joka on tuhansia tai 
satoja tuhansia vuosia, jona ai-
kana eri kissakannat ovat jalos-
tuneet ja muokkautuneet.

Samat luonnon säännöt koskevat 
nykyajan rotukissoja, lopulta liian 
suuri sisäsiittoisuus estää lisään-
tymisen. Uutena mahdollisuutena 
voisi olla Norjasta haettu noviisi 
(huom. rodun ”alkuperämaa”) jos-
ta tietenkin pitäisi toteennäyttää 
mistä kissa on kotoisin, ja ottaa 
useamman tuomarin hyväksymä-
nä ”koerekisteriin”. Tietysti pitäisi 
myös selvittää onko Norjassa 
edelleen näitä kookkaita, alkupe-
räisiä, hyviä noviisiehdokkaita, ei 
mitään sekoituksia. Tämän kai-
ken tekee se mielenkiintoiseksi, 
että tämä saattaa olla mahdollista 
kohta jopa Suomessa.

Polarheim’s kissalan vanhimmat 
Jasmin ja Cléo nukutettiin ikiuneen 
23.11.2007, molempien sairastet-
tua jo pitkään vanhuuden tuomia 
vaivoja. He elivät yhdessä koko 
elämänsä, eikä heitä erottanut 
kuolemakaan, tassut kauniisti kie-
toutuneina toistensa kaulaan, las-
kimme heidät yhteiseen lepoon, 
suuren pihakuusen alle. Kirjoitan 
heistä enemmän, kunhan hieman 
aikaa on kulunut ja olen siihen itse 
valmis.

Jasminin ja Cléon muistoa 
kunnioittaen,
Polarheim’s, Jari Pohjankylä

FIN*Suvipäivän Lenni, NFO ns 03 24 oli kategorian paras nuori Tu-
russa 24.11.207. Om. Minna Kemppainen Kasv. Suvi Sippola
Kuva: Sirpa Järnberg
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PALANEN HISTORIAA
Ennen nykyistä väriryhmäjakoa norjalainen met-
säkissa kilpaili näyttelyissä neljässä ryhmässä:
-agouti
-agouti/valkea
-non agouti
-non agouti/valkea

Näyttelyissä ryhmät olivat suuria, esim. vuoden 
1991 SUROKin marraskuun näyttelyssä agou-
ti/valkea –ryhmässä oli luokan 9 uroksia 11 kpl. 
Nykyinen ryhmäjako tuli käyttöön vuoden 1992 
alussa.

Mettis-lehden 1/1992 siitosuroslistalla oli 37 
urosta! Mettis-lehdessä 2/1992 oli ensimmäiset 
kasvattajaruudut (2 kpl).

EC FIN*Suvipäivän Igor 
NFO n 09 24

Isä:GIP&EC&SW-03 S*Trollgumman´s Vigge Vild-
batting, DM NFO ds 09 22
Emo:CH FIN*Suvipäivän Epona, DM NFO n 09
s.07.10.2004
Om. Veikko Mytty
Kasv. Suvi Sippola 

Suvipäivän Igor tuttavallisesti ” Igge” saavutti hienosti 
Eurooppa Champion tittelin Vantaalla 20.10.2007. 
Igor on ollut hieno poika koko ajan leikkaamattomana 
kollina. Tosi ystävällinen on ollut ja kiltti. Seurallinen 
poika on ja saanut myös kaipaamansa huomion. Muut 
kissakaverit ottanut tosi hienosti huomioon ja yhdes-
sä olo sujunut Iffen ja Naggen kanssa tosi hyvin. Ovat 
kaikki kolme poikaa yhdessä hienoja ystävyksiä. ! 
Igor on ottanut muut ”pojat” tosi hyvin huomioon. 
Igorin kanssa ei ole ollut ongelmia ”merkkaamisen” 
suhteen koskaan. Ainoastaan Igorin turkki on ollut ly-
hyt kokoajan, mutta siitä huolimatta saanut tosi hyviä 
arvosteluja. Kilpailua on ollut serteistä kokoajan. Ei 
ole yksikään serti tullut juuri ilman kilpailua.

Hienoa on se, että melkein ”turkiton” poika on saa-
nut niin hienot arvostelut. Menestystä on myös tullut 
vaihtelevasti. On kategoria voitosta aina välin ilman 
sertiä. ollut arvostelut. Moni tuomari ihastui Igoriin 
matkan varrella.  Ja toivoivat turkin olevan pidempi, 
mutta siitä huolimatta tykkäsivät kovin pojasta. Igor 
on kaiken kaikkiaan tosi mahtava poika, jolla on paik-
kansa omistajan sydämessä.

Onnea Igor Eurooppa Champion tittelistä!

Omistaja Veikko Mytty

Eurooppa Champion 
FIN*Tähtitassun Hra Tossavainen
synt. 18.5.2005 (NFOn0923)
Isä: GIP&EC FIN*Tähtitassun Puuha Pete, DSM
Emo: EC FIN*Heinuntuvan Karolina
Kasv. Eila Tähti
Om: Satu Ylönen & Olli
Kuva: Åsa Petré

“Poju” valmistui Eurooppa Championiksi Forssan 
näyttelyssä 11.11.2007. Poju on kuvassa puolivuo-
tias.
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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

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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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
marja@abeonas.net

CIPUKAN
http://www.cipukan.com/

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

AMELIINAN
http://www.ameliinan.net/

Sari Huuskonen
Äänekoski
040-547 7823
sari.huuskonen2@pp.inet.fi

COUGAR’S
http://www.cougars.fi/

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

BEAUTYHILL
http://kotisivu.lumonetti.fi/lepoljar/

Jaana Kaunismäki & 
Jari Lepola-Kaunismäki
Sammatti
+358 50 3865765
beautyhill@netti.fi

BLACKONYX
http://personal.inet.fi/koti/packalen/

Pirjo Packalén
Espoo
+358 40 716 3212
pirjo.packalen@pp.inet.fi

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

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

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

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
Lohja
+358-50-307 5196,+358-40-5376927
fl uffytails@incat.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

FéLINEBEAUTY
http://www.sunpoint.net/~felinebeauty/

Diana Liljeblad
Helsinki
+358-40-0485272
diana_liljeblad87@hotmail.com

FELLOW’S

Helena Hautaviita & Pertti Savumaa
Espoo
050 3463013 & 050 3326990
a.hautaviita@gmail.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

KALABALIK
http://www.kalabalik.fi

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

IMPILILLIN
http://www.elisanet.fi/riikka.malinen/

Riikka Malinen 
 Helsinki
+358-40-562 0561
riikka.malinen@gmail.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

KATINKURUN
http://www.katinkurun.ota.fi/

Jenni-Riikka Wacklin & Kai Naskali
Pornainen
040-5545523 / 040-5198867 
j-r.wacklin@kolumbus.fi 
kaitsu.n@jippii.fi

JUNOS
http://personal.inet.fi/koti/junos/

Sanna Jussila
Espoo
0405183735
sanna.jussila@oxinst.fi

KARVANAAMAN 
http://www.karvanaaman.fi/

Mari Mälkki
Hämeenlinna
+358 40 510 2392
mari@karvanaaman.fi

KALICALANIN
http://kalicalanin.net/

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

HUISKULAN
http://www.elisanet.fi/huiskulan/ 

Anne Liede
Ylöjärvi
050-344 4194
kriliana@hotmail.com

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 
Nurmijärvi
+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

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

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

Kirsi Ovaskainen
Kerava
050-5351262
kirsikan@surok.fi
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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

NALLUKAN
http://www.nallukan.com/

Paula Fihlström
Turku
+358-40-753 6495
paula.fihlstrom@pp.inet.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
+358-50-302 2367
info@marmatin.com

NINATTE´S
http://personal.inet.fi /koti/ninattes/

Nina Määttä
Nokia
+358-40-739 1918
ninatte@gmail.com

LOUHELAN
http://www.louhelan.fi/ 

Kati Torvinen
Vihti
+358-40-554 2473
kati.torvinen@louhelan.fi

LUMILEON
http://www.webbisivu.com/Lumileon.aspx

Maria Heiskanen
Berliini / Turku
+49-30-29043615
maria.heiskanen@gmail.com

MIRKULAN
http://www.mirkulan.com/

Tiina Junno
Kempele
+358 40 5377262
tiinajunno@pp.inet.fi
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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

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

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

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

ROSINO’S
http://www.freewebs.com/rosino/

Lena Sjö
68600 Jakobstad
050-5947683
lsj_@hotmail.com

NORLEON
http://www.norleon.net/

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

NOITALINNAN
http://www.noitalinnan.com/

Nina & Mikko Jaakkola
Parainen
+358 44 33 63 916
saaristolaiset@hotmail.com
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TUPULIININ
http://www.kopteri.net/koti/leena.visanen/

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

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

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

SLYTIGER’S
http://www.slytigers.com/

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

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

SATUHELMEN
http://www.satuhelmen.net/

Marjut Hyvärinen
Oulu
+358-50-9309123
marjut.hyvarinen@satuhelmen.net

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

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

SILK-SIGRID´S

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

SMILETAIL’S
http://www.smiletails.fi/

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

SUNSHIRE’S
http://www.sunshire.com/

Eeva Poutiainen
Padasjoki
044-5052268
eeva.poutiainen@sunshire.com
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PENTULISTA 10.12.2007
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 .

FOXYPAW’S, Mikael Axelqvist & Karita Sumell, Kokkola, 
+358-50-524 2395, +358-50-355 2888
Synt: 01.12.2007, luovutus: 23.02.2008 
- ruskeatiikeri/täplikäs (NFO n 23/24), uros
- ruskeatiikeri/täplikäs bicolour (NFO n 03 23/24), naaras
- ruskeatiikeri/täplikäs valk. (NFO n 09 23/24), uros
- ruskea(hopea?)tiikeri/täplikäs (NFO n(s) 23/24), naaras
- ruskea(hopea?)tiikeri/täplikäs valk. (NFO n(s?) 09 23/24), naaras
- ruskeatiikeri/täplikäs valk. (NFO n 09 23/24), naaras
- kilpikonna(hopea?)kuviollinen valk. (NFO f(s?) 09 2?), naaras
- kilpikonnatabby/tiikeri valk. (NFO f 09 22/23), naaras
- ruskea(hopea?)tiikeri/täplikäs (NFO n(s?) 23/24), uros
Isä: IC S*Restless Desperado, JW (n 09 23)
Emo: IC FIN*Kehrääjän Orvokki (fs 09 24)

FELLOW’S
Helena Hautaviita & Pertti Savumaa, Espoo, 050 3463013 & 050 3326990
Synt: 28.11.2007, luovutus: 20.02.2008 
- musta(savu?)valkoinen (NFO n(s?) 09), uros
- musta(savu))valkoinen (NFO n(s?) 09), uros
- musta(savu?)valkoinen (NFO n(s?) 09), uros
- sini(savu?)valkoinen (NFO a(s?) 09), uros
Isä: Godfather’s Ziggy Stardust (e 09)
Emo: Pikkumetsän MillaMakia (ns09)

WISHMASTER, Janne & Tiia Kellari, Viiala, +358-40-848 6573, +358-50-383 0008
Synt: 21.11.2007, luovutus: 13.02.2008 
- ruskeatiikeri/valkea (NFO n 09 23), naaras
- punakuviollinen/valkea harlekiini (NFO d 02 21), uros
- kilpikonnatiikeri/valkea (NFO f 09 23), naaras
- ruskeatiikeri (NFO n 23), naaras
Isä: GIC S*Laterna Magica’s Sleeping Bag (NFO n 09 24)
Emo: (N)Coco Islands’ Velvet (NFO f 03 22)

MIRKULAN, Tiina Junno, Kempele, +358 40 5377262
Synt: 20.11.2007, luovutus: 12.02.2008 
- cremehopea tiikeri valkea (NFO es 09 23), uros
- sinihopea tiikeri valkea (NFO as 09 23), naaras
- sinihopea tiikeri valkea (NFO as 09 23), uros

- cremehopea tiikeri valkea (NFO es 09 23), uros
- valkoinen (NFO w), naaras
Isä: S*Froztstjärnan`s Schaman (NFO a 23)
Emo: FIN*Snowmate`s Lynette Scavo (NFO w)

HOPEAHäNNäN, Sari Sinkko, Lappeenranta, +358-400-599 947
Synt: 16.11.2007, luovutus: 08.02.2008 
- valkea (NFO w), uros
- sinitäplikäs bicolour (NFO a 03 24), uros
- cremetäplikäs valkea (NFO e 09 24), uros
Isä: Snowman Felis Audax*DK (NFO w 62)
Emo: EC Hopeahännän Hannabella (NFO g 09 23)

TäHTITASSUN, Eila Tähti, Espoo, +358-40-5028518
Synt: 16.11.2007, luovutus: 08.02.2008 
- musta valkea bicolour (NFO n 03), naaras
- ruskeakuviollinen valkea harlekiini (NFO n 02 21), naaras
- musta valkea harlekiini (NFO n 02), uros
- ruskeakuviollinen valkea harlekiini (NFO n 02 21), uros
Isä: CH FIN*Tähtitassun Ritiratiralla, JW (NFO n 03 24)
Emo: EC FIN*Heinuntuvan Karolina (NFO n 09 (03))

NALLE-PUHIN, Kati Nieminen, Tampere, +358-40-776 1395, +358-3-222 7780
Synt: 14.11.2007, luovutus: 06.02.2008 
- cremetiikerivalkea (NFO e 09 23), uros
- sinikilpikonnatiikerivalkea (NFO g 09 23), naaras
Isä: CH S*Madison’s Frisco Fling (NFO a 24)
Emo: IC Nalle-Puhin Herttuatar (NFO d 03 22)

PöRKARVAN, Pia Vuoltee & Johanna Vuoltee-Niilola, Raisio, 
+358-400-780 221, +358-40-730 4341
Synt: 13.11.2007, luovutus: 05.02.2008 
- hopeatiikeri (NFO ns 23), uros
- ruskeatiikeri (NFO n 23), naaras
- ruskeakuviollinen harlekiini (NFO n 02 21), uros
- mustasavu valkea (NFO ns 09), uros
Isä: IC FIN*Pörkarvan Carpe Diem (NFO a 09 22)
Emo: CH S*Trollgumman´s Nelly Nässla (NFO ns 03 22)

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

Kasvattajien huomioon!
Kotisivun online-palvelun pentulista tulee olla 
ajan tasalla, samoin kasvattajaruutujen tie-
dot. Huolehtikaa varattujen pentujen poisto 
listalta.

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

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

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

Katja Iso-Seppälä
Kangasala
+358-40-762 2613
wildlings@kolumbus.fi
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NINATTE´S, Nina Määttä, Nokia, +358-40-739 1918
Synt: 11.11.2007, luovutus: 03.02.2008 
- mustasavu (NFO ns), uros
Isä: IC FIN* Pikkumetsän Ox (NFO as 22)
Emo: FIN*Dunderkattens Frigg Asgård (NFO f 09)

LEOLINE, Laura Helander, Turku, +358-40-526 5685
Synt: 11.11.2007, luovutus: 03.02.2008 
- creme(savu) (NFO e(s)), uros
- sinikilpikonna(savu)valkea (NFO g(s) 09), naaras
- creme(savu)valkea (NFO e(s) 09), uros
- creme(savu)valkea (NFO e(s) 09), uros
Isä: Slytiger’s Thunder King (a 09)
Emo: S*Strickertgården Elly Escada (gs 09)

KUJAKEIKARIN, Kirsi Kovanen, Pornainen, 040-510 1757
Synt: 08.11.2007, luovutus: 31.01.2008 
- ruskeatabbyvalkea bicolour (NFO n 03 22), uros
- ruskeatabbyvalkea (NFO n 09 22), uros
Isä: GIC Kalliopirtin Gössi (NFO n 09)
Emo: CH Elvdal’s Gemma Galina (NFO n 09 22)

KORPIKATIN, Nora Torkkeli, Säkylä, +358 405 192 866
Synt: 07.11.2007, luovutus: 30.01.2008 
- sinitiikeri/valkea (NFO a 09 23), uros
- sinitiikeri/valkea (NFO a 09 23), uros
Isä: CH S*Froztstjärnan’s Schaman (NFO a 23)
Emo: FIN*Tähtitassun Sikurina (NFO f 03 21)

NORLEON, Minna Viljanen, Mäntsälä, +358-400-469461
Synt: 03.11.2007, luovutus: 26.01.2008 
- punainen (NFO d), naaras
- punainen (NFO d), naaras
- puna/valkea (NFO d 09), naaras
Isä: CH SmileTail’s Lucky Devil (NFO e 22)
Emo: IC Abeona’s Saga (NFO f 09)

DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad, +358-6-724 6182, +358-50-592 1097
Synt: 02.11.2007, luovutus: 25.01.2008 
- sinihopeatiikeri-valkea (NFO as 09 23), uros
- ruskeatabby (NFO n 22), uros
- sinisavu (NFO as), naaras
Isä: CH FIN*Pikkumetsän MassaMake (NFO as 09)
Emo: CH S*Cat Raising Aston Martin (NFO a 24)

NOITALINNAN, Nina & Mikko Jaakkola, Parainen, +358 44 33 63 916
Synt: 31.10.2007, luovutus: 23.01.2008 
- valkoinen (NFO w), uros
- mustavalkoinen (NFO n 09), naaras
- valkoinen (NFO w), naaras
Isä: CH FIN*Tähtitassun Balladi Vekarus (NFO w)
Emo: IC FIN*Heinuntuvan Vilhelmiina (NFO n)

HEINäHATUN, Marika Wiik, Viitasaari, +358-44-3674213
Synt: 18.10.2007, luovutus: 09.01.2008 
- punatäplikäs/valkea (NFO d 09 24), uros
- kilpikonnatiikeri (NFO f 23), naaras
- kilpikonna/valkea (NFO f 09 (22)), naaras
- kilpikonnatabby/valkea (NFO f 09 22), naaras
Isä: CH FIN*SmileTail’s Lucky Devil (NFO e 22)
Emo: CH FIN*FluffyTail’s Het Haendelina (NFO f 09 23)

SLYTIGER’S, Hanne Lankinen, Espoo, +358-40-739 6479
Synt: 08.10.2007, luovutus: 30.12.2007 
- punatabby/valkea (NFO d 09 22), uros
Isä: FIN*Slytiger`s Thunder King (NFO a 09)
Emo: Orangina av Fjellheia*CH (NFO fs 09 23)

COUGAR’S
Terhi ja Juha Kuronen, Hyvinkää, +358-50-364 4159, +358-50-384 3161
Synt: 25.09.2007, luovutus: 17.12.2007 
- hopeatäplikäs/valkea (NFO ns 09 24), uros
- ruskeatäplikäs/valkea (NFO n 09 24), uros
- ruskeatabby/valkea (NFO n 09 22), uros
- hopeatäplikäs/valkea (NFO ns 09 24), naaras
Isä: EC. Fin*Polarheim’s Eachann (NFO ns 22)
Emo: CH. Fin*Polarheim’s Hera (NFO ns 09 24)

SUVIPäIVäN, Suvi Sippola, Auvainen, +358-45-674 7894
Synt: 23.09.2007, luovutus: 15.12.2007 
- ruskeatäplikäs bicolour (NFO n 03 24), uros
Isä: IC FIN*Kujakeikarin Pokeri (NFO e 09 23)

Emo: FIN*Suvipäivän Kastehelmi (NFO ns)

KALLIOPIRTIN, Marja & Markku Peltonen, Vantaa, 040-823 9949
Synt: 06.09.2007, luovutusikäinen
- sini-valkea (NFO a 09), uros
Isä: IC Kujakeikarin Pokeri (NFO e 09 23)
Emo: EC Kujakeikarin Aasa (NFO n 09)

COUGAR’S
Terhi ja Juha Kuronen, Hyvinkää, +358-50-364 4159, +358-50-384 3161
Synt: 09.08.2007, luovutusikäinen
- sinikilpikonnatäplikäs/valkea (NFO g 09 24), naaras
- hopeakilpikonnatabby/valkea (NFO fs 09 22), naaras
- punatabby/valkea (NFO d 09 22), uros
- punahopeatabby (NFO ds 22), uros
Isä: EC. Fin*Polarheim’s DaVinci (NFO f(s) 09 23)
Emo: Fin*Cougar’s Solitaire (NFO f 09 24)

KEHRääJäN, Tuuli Sahlberg, Turku, +358-50-524 1911
Synt: 24.07.2007, luovutusikäinen
- ruskeatiikeri (NFO n 23), naaras
Isä: FIN*Kehrääjän Santeri (NFO n 09 23)
Emo: CH S*Animaniac’s Isle of Sky (NFO f 24)

FéLINEBEAUTY, Diana Lindman, Helsinki, +358-40-0485272
Synt: 30.06.2007, luovutusikäinen
- musta/valkoinen (NFO n 09), naaras, näyttelytasoinen
Isä: Bifrost´s Pinocchio (NFO ns 09 23)
Emo: GIC Fin*Kalliopirtin Tara (NFO n 22)

POLARHEIM’S
Pirkko & Jari Pohjankylä, Västerskog, +358-40-715 0696, +358-400-728 606
Synt: 16.05.2007, luovutusikäinen
- kilpikonnahopeatäplikäsvalkea (NFO fs 09 24), naaras
Isä: IC Cougar’s Oddjob Almost Cléo (NFO ns 09 24)
Emo: Polarheim’s Juventas (NFO fs 09 24)

FLUFFYTAIL’S
Kirsi Karhula & Seppo Ihalainen, Lohja, +358-50-307 5196, +358-40-537 6927
Synt: 06.05.2007, luovutusikäinen
- ruskeatäplikäs (NFO n 24), uros
Isä: Cipukan Eerik Alen (NFO ns)
Emo: FluffyTail’s Enigmatic Erin (NFO n 09 24)

Synt: 04.05.2007, luovutusikäinen
- kilpikonnatäplikäs/valkea (NFO f 09 24), naaras
Isä: Bifrost’s Pinocchio (NFO ns 09 23)
Emo: FluffyTail’s Empathic Emily (NFO f 09 24)

SILK-SIGRID’S, Sari Soininen, Oulu, +358-50-414 2758
Synt: 17.03.2007, luovutusikäinen
- kilpikonnatiikeri (NFO f 23), naaras
Isä: EC Godfather´s Ziggy Stardust JW (e 09)
Emo: IC SmileTail´s Sigrid Storråde (n 09 22)

FIN*TANGLEFURS, Satu Lastula, Salo, 041-780 5799
Synt: 05.02.2007, luovutusikäinen
- hopeatiikeri (NFO ns 23), uros
- ruskeatiikeri/valkea (NFO n 09 23), naaras
Isä: Fin*Blue-Viking A Winter Tale (ns 09 23)
Emo: Fin*Tanglefurs Agua Marine (a 09 23)

Välitettävät aikuiset norjalaiset metsäkissat 

28.1.2007 syntyneet Kameron Knot (cremetabby/valkea) ja Kane Kilowatt (cre-
mehopeatabby/valkea) veljekset etsivät vielä omaa kotia.
Kirsi Karhula & Seppo Ihalainen, Lohja, +358-50-307 5196, +358-40-537 6927
Ilmoitus jätetty 6.12.2007

16.7.2006 syntynyt Kalliopirtin Uma, ruskeatiikeri-valkea naaras etsii vielä omaa 
kotia.
Marja & Markku Peltonen, Vantaa, 040-823 9949, Ilmoitus jätetty 14.11.2007

7.1.2007 syntynyt Impossible Ian (punahopeatabby/valkea) uros etsii vielä omaa 
kotia. Kirsi Karhula & Seppo Ihalainen, Lohja, +358-50-307 5196, +358-40-537 
6927, Ilmoitus jätetty 6.12.2007

Kolme iloista ja tervettä kastraattipoikaa etsii uutta pysyvää kotia yhdessä. Unto 
5,5v sinitiikerivalkea, Vinski 2v hopeatabbyvalkea sekä “vääränrotuinen” Huli 1,8v 
punainen hännätön Cymric. Mielellään kaikki samaan kotiin. Omistajan vakavan 
sairauden takia.
Johanna Sirola, Espoo, +358-50-593 7112
Ilmoitus jätetty 10.12.2007
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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 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
SEINÄJOKI

anu.kovanen@suomi24.fi
0504023919

IC 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

EC Polarheim’s 
Eachann

NFO n, musta 
Isä: IC FIN*MoonCat’s Knockout Kid (a)
Emo: N*Juvel’s Alvhild (n 09)

White cats can’t jump! Musta herrasmies 
Kanta-Hämeestä etsii päiväkahviseuraa 
sievistä norskineidoista. Tyytyväisyys ja 
vaitiolo taataan. Yhteys palveluskunnan 
kautta.
FeLV-neg, FIV-neg ja sienet neg, 
veriryhmä A.

Mari Mälkki
Tanhukatu 1A1, 13100 HML

http://www.karvanaaman.fi
mari@karvanaaman.fi

GIC Vipmill’s 
e-Male

Kun kissasi on valmistunut CH/PR/IC/IP:ksi saat kissallesi 
palkintolaatan, GIC/GIP/EC/EP:ksi saat kissallesi palkinto-
pokaalin nimilaatalla. Palkintovastaava on  Pauli Härkönen, 
0400-533258 salumins@gmail.com.

Kerro kissan nimi ja minkä tittelin (& milloin) kissa saavutti 
sekä lisäksi mihin näyttelyyn olet ajatellut seuraavaksi mennä. 
Erityisesti pokaalia “tilatessasi” käytä mielellään mahdol-
lisuuksien 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 erik-
seen kaivertajalta. Kopioita arvosteluseteleistä ei tarvita. 
Palkintoa luovutettaessa otetaan kuittaus palkinnon vasta-
anottamisesta.

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

Yhdistyksen palkinnot näyttelyissä valmistuneille norjalaisille metsäkissoille
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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   130 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 1/2008
ilmestyy helmikuussa.
deadline 30.1.2008

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. 

Eurooppa Champion
Tähtitassun Purr Kissa
“Brella”
emo: EC Tähtitassun Miu-Mau
isä: GIP&EC Tähtitassun Puu-
ha-Pete,DSM
kasv. Eila Tähti
om. Jenni-Riikka Wacklin&Kai 
Naskali

Brella valmistui Eurooppa 
Championiksi Helsingissä 
29.7.2007 ja oli samalla sekä 
värinparas että tuomarinparas.
Brellan näyttelysaavutuksiin 
kuuluu ettei se ole kertaakaan 
hävinnyt serttiä. Ex1 huonom-
paa ei myöskään tullut pentu- 
tai nuorten luokissa. Lisäksi 
Brella on ollut 10 x värinparas 
ja 9 x tuomarinparas.
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Hyvää Joulua ja 

Voitokasta

Uutta Vuotta 2008

www.mustijamirri.fi
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Palautusosoite:
Hanne Virtanen, Oravakuja 3 A, 01450 VANTAA M

M
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