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Yhdistyksen Pentulista/
kasvattajaruudut

Yhdistys noudattaa FIFe:n ja SRK:n sääntöjä (Yh teis-
työ so pimus/SRK). Pentulistalla sekä kasvattajaruu-
duissa julkaistaan vain FIFe-kasvattajien FIFe-rekis-
teröi tyjä kissoja/kasvattajia. Kasvattajalla pitää olla 
voimassa oleva kasvattajasopimus asuinmaansa FIFe 
yhdistyksen kanssa.

Kasvattaja voi tilata kotisivun pentusivulla ole-
van OnLine-linkin kautta käyttäjätunnukset itsel-
leen ja ne saatuaan päivittää itse pentulistan tie-
toja. Tunnukset myönnetään vain FIFe-kasvattajille.
Myös kasvattajaruututiedot päivittyvät palvelun 
kautta. 

Postin kautta lähetettävien osoite on 
Jenni Mäkinen
Juutinraitti 2
23660 KALANTI AS 
puh 040 7239770, jenni.makinen@uusikaupunki.fi 

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

Yhdistyksen kotisivu

www.norjalainenmetsakissa.fi 

info@norjalainenmetsakissa.fi 

Jäsenmaksut 2009

Varsinainen jäsen  11 € (saa lehden)

Perhejäsen  4 € (ei saa lehteä)

Kasvattajan maksama 
uusi jäsen  5,5 € (saa lehden)

Norjalainen Metsäkissa ry:n jäseneksi voi liittyä ku-
ka tahansa norjalaisesta metsäkissasta kiinnostu-
nut henkilö maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen 
tilille 800018-139405. Jos sinulla ei ole viitenume-
roa (löytyy lehden osoitelipukkeesta), käytä viitet-
tä 9991. HUOM! Älä kirjoita viestiin/lisätietoihin mi-
tään. Jäsenmaksu vuonna 2009 on 11 euroa varsinai-
selta jäseneltä (saa lehden) ja 4 euroa perhejäsenel-
tä ( ei lehteä). Kasvattajan maksama varsinainen jä-
sen 5,5 euroa. Lähetä maksukuitista kopio sekä nimi- 
ja osoitetietosi jäsenrekisterinhoitajalle, niin yhdistys 
saa yhteystietosi jäsenlehden postitusta varten. 

Jäsenrekisterinhoitajana vuonna 2009 toimii 

Päivi Salmi-Wallenius 
Perjalantie 4 b 18,
11120 RIIHIMÄKI
paivi.salmi-wallenius@kolumbus.fi 
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Yhdistyksemme täytti 20 vuotta 22.1.2009. Tänä vuonna tulee kuluneek-
si 30 vuotta siitä kun ensimmäiset norjalaiset metsäkissat saapuivat Suo-
meen.

Juhlavuoden aloitimme esittelynäyttelyllä Kotkassa 1.2.2009. Tilaisuus oli 
onnistunut. Runsaslukuinen yleisö oli tyytyväinen tapahtumarikkaaseen 
päiväämme. Kissan omistajillakin oli toimintaa koko päivän. Ensin kissat 
osallistuivat leikkimieliseen match-showhun, sen jälkeen oli ensimmäinen 
rotuesittely. Tämän jälkeen kissat harjoittelivat agilitya ja kisasivat alkukar-
sinnan, eli parhaimmat pääsivät jatkoon. Toisen rotuesittelyn jälkeen oli 
agility-fi naalin vuoro. Se sai yleisöltä hersyviä nauruja, tosin huippusuori-
tuksiakin nähtiin. Tarkempi kertomus kuvineen löytyy tästä lehdestä.

Pian esittelynäyttelyn jälkeen uudet kotisivumme julkaistiin. Sieltä löy-
tyy mm. kuvina erivärisiä rotumme edustajia eri väriyhmistä. Uusi osio 
on myös arvonimet: lueteltuna kaikki arvonimen saavuttaneet norjalaiset 
metsäkissat, sekä jokaiselle ”aateliselle” on varattu mahdollisuus omaan 
henkilökohtaiseen sivuun. Näitä sivujahan lupailtiin jo viime vuoden aika-
na, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kotisivujen uudistukses-
ta kunnia kuuluu vuoden 2008 hallitukselle ja varsinkin kotisivujen päivittä-
jälle Jenni Mäkiselle. He suunnittelivat ja kirjoittivat tekstit ja ”metsästivät” 
kuvia. Monesti ei tule edes ajatelleeksi, että esimerkiksi yhdistyksen koti-
sivuja tekevät vapaaehtoiset (hallituksen)jäsenet ilman mitään korvausta, 
tinkivät yö unistaan meidän kaikkien hyväksi. Siksi jokainen positiivinen 
palaute lämmittää aidosti sydäntä, jos joskus raaskitte sellaista antaa. Me 
ihmiset kun olemme sellaisia, että ne negatiiviset asiat helpostikin tulee 
sanottua sen suurempia ajatelematta, mutta pieni kiitos tai kehu on help-
po unohtaa. ”Kissa kiitoksella elää –  niin kai kissa ihminenkin”.

Vuoden suurin tapahtumamme tulee olemaan norjalaisten metsäkissojen 
erikoisnäyttely marraskuussa TUROKin näyttelyn yhteydessä. Sitä on aloi-
tettu suunnittelemaan jo viime vuoden puolella, mutta kaikki ideat ovat ter-
vetulleita. Pyrimme niitä toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan, teem-
mehän näyttelyn yhdessä TUROKin kanssa, joten ihan hulvattomimpia 
ideoita emme ehkä pysty toteuttamaan. 
Jälleen kerran : Kaikki apu on tervetullutta niin ennakkoon kuin syksyllä 
paikan päälläkin. Tietenkin varaatte kalenteriinne tuon päivän jo nyt näyt-
telyä varten, toivomme näkevämme mahdollisimman paljon rotumme 
edustajia Turussa.

Marraskuuta odotellessa tässä lehdessä katsastellaan hieman mennee-
seen vuoteen 2008. Vuoden parhaat kissat on listattu ja rotumme menes-
tyneimmät edustajat esitellään tässä lehdessä ylpeiden omistajien sanoin 
ja kissojen kuvin. Ei voi muuta kuin todeta, että Suomessa on korkea taso 
norjalaisissa metsäkissoissa. Kansainvälisessä Skogkatt of the Year kisas-
sa, johon voivat osallistua kaikkien maiden FIFe-rekisteröidyt norjalaiset 
metsäkissat, suomalaisista kissoista kaksi sai maksimi pisteet omisssa 
luokissaan, saavuttaen suomennettuna ”Maailman paras norjalainen met-
säkissa” ja ”Maailman paras norjalainen metsäkissa nuori” tittelit. Nämä 
maaailman parhaat ”Rigo” ja ”Mopo” olivat tietenkin myös Suomen par-
haat samoissa sarjoissa, joten heidät löydät myös lehden sivuilta.

Kevät tulee, antakaa auringon valon lämmittää ja piristää mieltänne. 

Sari Sinkko
puheenjohtaja

Yhdistyksemme täyttää 
20 vuotta!
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Kissaliiton tiedotteet: 
Lisätiedot: http://www.kissaliitto.fi 

Mikrosiru näyttelykissoille 
1.1.2009 alkaen
Kissaliiton liittokokous on 18.10.2008 
hyväksynyt sääntömuutoksen, jonka 
mukaan kaikkien yli 10 kuukauden 
ikäisten näyttelykissojen on olta-
va mikrosirutettuja 1.1.2009 alkaen. 
Sääntö koskee myös kotikissoja. 
Tämä uusi sääntö ei koske ennen 
1.1.2002 syntyneitä kissoja. Uusi 
sääntö koskee kaikkia Suomessa 
järjestettäviä Kissaliiton alaisia näyt-
telyitä. Myös muualla, kuin Kissalii-
tossa rekisteröityjen kissojen, on ol-
tava mikrosirutettuja päästäkseen 
Kissaliiton alaisiin näyttelyihin. Uusi 
sääntö koskee myös muualla FIFés-
sä rekisteröityjä kissoja, esimerkiksi 
virolaisia, venäläisiä ja ruotsalaisia 
näyttelykissoja, joita näyttelytetään 
Kissaliiton alaisissa näyttelyissä. 

Tarkoitus ei ole, että kaikkien 
näyttelyyn tulevien kissojen mikro-
sirut alettaisiin tarkastaa, vaan että 
niitä kontrolloitaisiin pistokokein. Jos 
tarkastuksessa tulee vastaan kis-
sa, jolla ei ole mikrosirua, ei sitä 
saa päästää näyttelyyn. Huomioita-
vaa on myös, että 1.1.2009 alkaen 
kissalla on oltava mukanaan roko-
tustodistuksen lisäksi todistus mik-
rosirutuksesta. Sääntö koskee näyt-
telyluetteloon merkittyjä kissoja. Ns. 
seuralaiskissoja, jotka eivät osallistu 
näyttelyyn, sääntö ei koske. 

Mikrosirutodistuksella tarkoite-
taan asiakirjaa, josta löytyvät kis-
san tiedot (nimi, rekisterinumero, 
sukupuoli), mikrosirunumero ja si-
rutuspäivämäärä sekä sirutuksen 
tehneen eläinlääkärin/laillistetun si-
ruttajan allekirjoitus. Kyseeseen voi 
siis tulla alkuperäinen sirutustodis-
tus, rekisterikirja, johon on merkitty 
vastaavat tiedot tai erillinen todistus. 
Jos kissalla on jo mikrosiru ja alku-
peräinen sirutustodistus on kadon-
nut, voi eläinlääkäriä/siruttajaa pyy-
tää laatimaan uuden todistuksen. 
Siruttajat pääsääntöisesti säilyttä-
vät yhden kappaleen mikrosirutodis-
tuksesta tai ainakin tiedot siruttamis-
taan kissoista.

Rokotussäännön kansallinen osa 
muuttuu 
Näyttelysääntöjen kohdassa 1.8 c 
määritellään näyttelykissan rokotuk-
set. Nykyinen FIFé-sääntö kuuluu 
seuraavasti: 

Kansainvälisten näyttelyiden on 
täytettävä seuraavat ehdot: 

c. kissat ovat kansallisten määrä-

ysten mukaisesti eläinlääkärin rokot-
tamia kissaruttoa ja kissafl unssaa 
vastaan, ja ne ovat saaneet tarpeel-
liset tehosterokotukset vähintään 15 
päivää ennen näyttelyä. Rokotus on 
voimassa sen mukaisesti mitä eläin-
lääkäri on merkinnyt kissan passiin 
tai rokotustodistukseen. Rabies-ro-
kotus kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. 

Päivitetty kansallinen osa, josta 
päätettiin liittokokouksessa 18.10.08, 
kuuluu seuraavasti: 

SRK 
Kissalla on oltava eläinlääkärin 

merkinnän mukaan voimassaoleva 
kissarutto- ja fl unssarokotus. Rokot-
teiden tehostaminen ja voimassaolo 
rokotteen valmistajan ohjeistuksen 
mukaan. 

Suomessa näyttelyissä ei vaadi-
ta Suomessa rekisteröidyiltä tai ra-
biesvapaista maista tulevilta kissoil-
ta raivotautirokotusta (rabies). Mikäli 
kissalle annetaan rabies-rokotus, on 
se otettava viimeistään 15 vrk ennen 
näyttelyä. Uusintarokotus voidaan 
ottaa vaikka näyttelyä edeltävänä 
päivänä, edellyttäen että edellinen 
rokotus on voimassa. 

Mikä siis muuttuu? 
Lähinnä se, että näyttelyn jär-

jestäjä ei enää vahdi rokotteiden te-
hostamis- ja uusimisvälejä. Tämän 
tekee eläinlääkäri, joka voimassa-
olomerkintöjä tehdessään ottaa 
huomioon kyseisen rokotteen val-
mistajan antamat ohjeet ja suosituk-
set. Näyttelyn järjestäjän kannalta 
muutos helpottaa aamuisia eläinlää-
kärintarkastuksia. Järjestäjän on tar-
kastettava, että kissalla on rokotus-
todistus ja että eläinlääkäri on siihen 
merkinnyt kissarutto- ja kissa-fl uns-
sarokotukset viimeisine voimassa-
olopäivineen. Jos voimassaoloa ei 
ole merkitty tai jos viimeinen voi-
massaolopäivä on jo mennyt, kissaa 
ei saa päästää näyttelyyn. 

Fifé-sääntötekstin mukaan roko-
tussuojan on oltava valmis viimeis-
tään 15 vuorokautta ennen näytte-
lyä. Mahdolliset tehosteet/uusinnat 

on aina annettava viimeistään 15 
vuorokautta ennen näyttelyä. Tämä 
ei kuitenkaan koske rabies-rokotus-
ta, jota säädellään kansallisesti ja 
jonka voi tehostaa vaikka näyttelyä 
edeltävänä päivänä, kunhan aikai-
sempi rokotus on vielä voimassa te-
hosteen antamispäivänä. 

Näytteilleasettaja: huolehdi aina 
siitä, että eläinlääkärisi merkitsee kis-
san rekisterikirjaan/EU-passiin kissal-
lesi annetut rokotukset voi mas sa olo-
ai koi neen! Voit myös tarvittaessa 
pyytää eläinlääkäriltäsi erillisen roko-
tustodistuksen. Siinäkin on mainit-
tava rokotteen viimeinen voimassa-
olopäivä. Jos merkintää viimeisestä 
voimassaolopäivästä ei ole, kissaa ei 
voida päästää näyttelyyn! Eläinlääkä-
risi kertoo tarvittaessa lisää eri rokot-
teiden tehostamis- ja uusimiskäytän-
nöistä. Tärkeintä on, että viimeinen 
voimassaolopäivä on merkitty selke-
ästi rokotustodistukseen ja muistat 
viedä kissan eläinlääkäriin uusille ro-
kotuksille ennen tuota päivää.

Näyttelykohtaisten lisäpisteiden 
uusi laskentakaava 
Liittokokous hyväksyi muutoksen 
näyttelysääntöjen kohtaan ”SRK Lii-
te 4 näyttelysääntöihin”. Muutos tuli 
voimaan heti. 

Näyttelykohtaisissa lisäpisteis-
sä otetaan huomioon vain luokissa 
1-12 kilpailevat kissat ko. kategori-
assa. Tarkistusluokkien kissat, ve-
teraanit tai siitosluokissa kilpaile-
vat eivät enää vaikuta lisäpisteisiin 
paitsi siltä osin, kuin kilpailevat myös 
luokissa 1-12. Kissaliiton nettisivuilla 
kohdassa ”Näyttelytoimikunnan tar-
kastamat lisäpisteet” lisäpisteet on 
ilmoitettu tämän uuden kaavan mu-
kaisesti laskettuina ja niitä tullaan 
soveltamaan jo vuoden 2008 Vuo-
den Kissa-pisteitä laskettaessa. 

Uusi kaava kategoriakohtaisille li-
säpisteille: 

kategoriaan ilmoitettujen kisso-
jen lukumäärä luokissa 1-12 : 100 

Lisäpisteet ilmoitetaan kahden 
desimaalin tarkkuudella.

AJANKOHTAISTA

Norjalaisten metsäkissojen 
erikoisnäyttely Turussa 21.11.2009

Viime lehden jälkeen yhdstykselle ilmoitetut uudet DM-tittelin 
saavuttaneet kissat:
GIP & EC GB*Volsung King Knut, DM ns 24 09.08.1995 20.11.2006

Naaraat:
EC FIN*Godfather’s Reet Petite, DM g 09 18.08.2001 15.09.2007
IC FIN*SmileTail’s Aurora Borealis, DM f 09 22 01.03.2003 07.10.2008
EC FIN*Hopeahännän Hannabella, DM g 09 23 18.1.2003 16.11.2008
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Aika Lauantai 28.3.2009 klo 15:00 
(Heti Tuomarin Paras valintojen jälkeen)

Paikka Turun Messu- ja Kongressikeskus, messukentänkatu 9–13 
(Rotupöydän luona)

Työjärjestys

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi 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. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen

Norjalainen metsäkissa ry
Hallitus

KOKOUSKUTSU

Norjalainen metsäkissa ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous
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Suvi Sippola
1.Nimi,  ikä (ei pakollinen), 
ammatti/työ, mahdollinen kasvat-
tajanimi?
Suvi Sippola, kasvattajanimi 
FIN*Suvipäivän ja ikää vaivaiset 
36v...

2. Keitä perheeseesi kuuluu 
(ihmiset/lemmikit)?
Perhekuntaan kuuluvat avomies 
Kimmo ja kohta 6 vuotta täyttävä 
poika Arttu, sekä 6 kissaa, ikäjärjes-
tyksessä Epona 7v.kastraattinaaras, 
Itonje 4,5v. naaras, Kastehelmi 2,5v. 
naaras, Laureline 1,5v. naaras, Men-
ja 1v. kastraattinaaras sekä Outolin-
tu 4kk naaras.

3.Kuinka kauan olet ollut mukana 
kissaharrastuksessa? 
Olen ollut kissaharrastuksessa mu-
kana vuodesta 1994 alkaen, jol-
loin ostin ensimmäisen metsäkis-
sani, mutta kissoja elämääni on 
kuulunut lapsesta asti. Turun Rotu-
kissayhdistyksessä olin aika monta 
vuotta hallituksessa aktiivijäsenenä 
sekä näyttelyitä järjestämässä, mut-
ta kroonisen aikapulan vuoksi olen 
“eläkkeellä” ko. toiminnasta. Tässä 
yhdistyksessä olen ollut pentuvä-
littäjänä jokusen vuoden ja katsoin 
ajan olevan sopiva itselleni tarttua 
töihin myös oman rodun yhdistyk-
sen parissa.

4.Miksi juuri norjalainen metsä-
kissa?
Kissan alkuperä ja ulkonäkö sekä 
luonne miellyttivät ja miellyttävät 
edelleenkin.

5.Muut harrastuksesi?
Puutarhassa möyriminen on yksi 
mukavimmista asioista, kissojen li-
säksi, kuntosali sekä opiskelu, jos 
sen nyt voi harrastukseksi laskea, 
kyllä se työstä ihan käy.

6.Musiikkimakusi?
Aika rock-painotteinen, ei  mitään is-
kelmälinjaa siis.

7.Lempivärisi? 
Jos kissoista puhutaan, niin musta/
valkea, ruskeat kuviolla ja valkoisella 
sekä hopeat. Muutoin musta, orans-
si ja ruskea.

8.Lempiruoka ja -juoma? 
Mitä verisempi pihvi, sitä parem-
pi sekä erilaiset salaatit. Juomista 
punkku ja makeat siiderit. 

Hallituksen uudet jäsenet esittäytyvät

9.Mitä aiot tehdä tänä vuonna yh-
distyksen hyväksi? 
Tahdon olla yhdityksessä siksi mu-
kana, jotta voin pitkin vuotta kan-
taa oman korteni kekoon tekemällä 
oikeastikin jotain, sekä lisäksi rotu-
pöydän roudaus niihin näyttelyihin, 
joihin olen itse menossa. Tänä vuon-
na tulen “ahdistelemaan” jäsenistöä 
listani kanssa rotupöytään istumaan 
tunnin vuoroihin, pikku vinkkinä!
 
10.Mihin asioihin haluaisit vaikut-
taa yhdistyksen toiminnassa? 
Haluan yhdistyksen olevan avoin tie-
dotus- ja neuvontakanava niin kas-
vattajille, kuin lemmikkienkin omis-
tajille.

Lisäksi toivon enemmän panos-
tusta terveyteen sekä jäsenistön 
osallistumista yhdistyksen toiminnan 
kehittämiseen. Paljon olisi muutakin, 
mutta kaikkea ei voi yhdellä kertaa 
tehdä, eikä yksi ihminen, vaan tarvi-
taan kaikkien panostusta.

Kati Nieminen
1. Nimi, ikä (ei pakollinen), am mat ti/
työ, mahdollinen kasvattajanimi?
Kati Nieminen, 32. Yrittäjänä jo yli 6 
vuotta, alalla jonne kaikki haluaa eli 
siistijä.....

Kasvattaja nimen FIN* Nalle-Pu-
hin sain joulukuussa 2003.Pentueita 
on ollut kuusi ja seitsemäs on tulos-
sa maaliskuun alussa.

2. Keitä perheeseesi kuuluu (ihmi-
set/lem mikit)?
Perheeseeni kuuluu äiti ja isä sekä 
9 kissaa. Viisi metsäkissaa ja 4 ko-
tikissaa.

3.Kuinka kauan olet ollut mukana 
kissaharrastuksessa?
Vanhin kissani (kotikissa) täyttää 
tänä vuonna 11 vuotta ja ensimmäi-
sen norjalaisen metsäkissan ostin 
vuonna 2003.

4.Miksi juuri norjalainen metsä-
kissa?
Suuri koko, luonne sekä villi ilme. 

5.Muut harrastuksesi?
Mitkä muut harrastukset?? Muuhun 
ei tahdo juuri riittää aikaa, paitsi jos 
on kyse näyttelyistä tai muusta kis-
soihin liittyvästä aiheesta.

6.Musiikkimakusi?
Musiikkimakuni on laidasta laitaan. 
Joskus tulee kuunneltua humppaa 
ja sitten taas toisinaan kunnon rok-
kia...

Se vähän riippuu millä tuulella 
sitä on. Autossa kuitenkin soi koko 
ajan Nova, se on paras!

7.Lempivärisi? 
Sininen, musta ja vihreä.

8.Lempiruoka ja –juoma? 
Mummun tekemä lihamureke ja kun-
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H
ei

kk
i S

Ilt
al

a

7www.norjalainenmetsakissa.fi 

non muusi. Maitoa juomaksi!

9.Mitä aiot tehdä tänä vuonna yh-
distyksen hyväksi? 
Aion tehdä parhaani ja katsotaan 
mihin se riittää :-))

10.Mihin asioihin haluaisit vaikut-
taa yhdistyksen toiminnassa?
Tahtoisin panostaa rodun tunnetum-
maksi tekemiseen ja terveyteen.

Jasmin Etelämäki
1.Nimi,  ikä (ei pakollinen), am mat-
ti/työ, mahdollinen kasvattajani-
mi?
Jasmin Etelämäki, ikä 31 vuotta

Työkseni hoidan kansainvälisiä 
asioita Helsingin kaupungilla

Viime syksynä perin ystävältä-
ni Johanna Sirolalta kasvattajani-
men Fin*Deimos. Kasvatan metsä-
kissojen lisäksi hännättömiä manx ja 
cymric-kissoja.

2. Keitä perheeseesi kuuluu 
(ihmiset/lemmikit)?
Perheeseeni kuuluvat avopuoliso 
Risto ja kaksi metsäkissaa, Riva ja 
Vespa

3.Kuinka kauan olet ollut mukana 
kissaharrastuksessa? 
Rotukissaharrastuksessa olen ollut 
mukana vasta vuodesta 2005. 
Ensimmäinen maatiaskissa perhee-

seeni tuli 1997.

4.Miksi juuri norjalainen metsä-
kissa?
Vuonna 2005 elämässäni oli vihdoin 
aikaa kissalle ja etsin sopivaa rotu-
kissaa. Olin ihastunut bengaleihin 
lähinnä ulkonäön perusteella mut-
ta tuolloin työkaverini, Deimos-kas-
vattaja Johanna Sirola yli puhui mi-
nut katsomaan uutta naarastaan, 
Daisyä (Suvipäivän Iik! Deimos). 
Ihastuin Daisyyn  ja ennen huoma-
sinkaan meille muutti metsäkissatyt-
tö Riva, joka tulikin sitten sijoituskis-
saksi.

Nykyään ottaisin metsäkissan 
sen hienon luonteen takia. Niin kuin 
kaikkia metsäkissan omistajat tietä-
vät, mettis on sopiva sekoitus roh-
keutta, uteliaisuutta ja seurallisuut-
ta. Metsäkissalla on pieni mutta 
ilmeikäs purinaääni ja kolmion muo-
toisine päänlinjoineen ja puuhka-
häntineen mettis on ilo silmälle. Li-
säksi rotu on vielä toistaiseksi melko 
terve ja sillä on laaja geenipooli mo-
neen muuhun verrattuna.

5.Muut harrastuksesi?
Työni vie todella paljon aikaa ja va-
paa-ajallakin tulee usein luetttua jo-
tain siihen liittyvää. Muutenkin luke-
minen on minulle rakas harrastus, 
romaanit ja yhteiskunnallisesti kan-
taaottavat esseet kuluvat käsissä, 
jos en muuten ehdi lukea niin kulu-

tan työmatkani tähän tarkoitukseen.
Ystäviä ei voi koskaan tavata liikaa 
ja yritän viettää vapaa-aikana mah-
dollisimman usein kutsumalla ihmi-
siä meille kotiin.

Kissaharrastus näyttelyineen ot-
taa oman aikansa, varsinkin nyt, kun 
pitää vielä opiskella kasvattamiseen 
liittyviä paperihommia sekä huoleh-
tia myös kasvateista ja sijoituskis-
soista. Riva-kissan kanssa ulkoilen 
syksyllä, keväällä ja kesällä sään-
nöllisesti

Yritän myös harrastaa liikuntaa 
pari kertaa viikossa, tämä käsittää 
lähinnä erilaisia tanssitunteja afros-
ta jazz-tanssiin.  

6.Musiikkimakusi?
Kaikki käy, mieluummin livenä kuin 
levylautaselta. Viime aikoina kotona 
on soinnut klassista ja suomalaisia 
naisartisteja.

7.Lempivärisi?
Punainen, paitsi kissoissa hopeakil-
pikonna

8.Lempiruoka ja –juoma?
Vanhana ravintolatyöntekijänä olen 
kranttu ruuan ja juoman suhteen, 
rakkaudella tehty ruoka on melkein 
aina hyvää.

Lempijuoma: Samppanja J, hyvä 
kahvi, vesi. 

Lempiruoka: lounaaksi sushia 
muuten kasvisruokaa jostain välime-
ren alueelta. Myös suomalaiset mar-
jat maistuvat aina.

9.Mitä aiot tehdä tänä vuonna yh-
distyksen hyväksi?
Tämä vuosi on minulle rotukissatoi-
minnassa opettelun aikaa ja pyrin 
tekemään oman osuuteni mahdolli-
simman hyvin. Tämän vuoden suuri 
ponnistus koko yhdistykselle lienee 
metsäkissojen erikoisnäyttely.

10.Mihin asioihin haluaisit vaikut-
taa yhdistyksen toiminnassa?
Olisi hienoa jos keksittäisiin jokin 
uusi tapa tuoda metsäkissa toimin-
taan lisää yhteisöllisyyttä.  Meitä 
mettis-ihmisiä ja kasvattajiakin al-
kaa olla jo aika paljon eivätkä kaik-
ki näyttelyissä kävijät eivät tunne 
toisiaan tai edes tutustu näyttely-
paikoilla. 

Metsäkissaforum on ollut hieno 
avaus yksityishenkilöltä ja siitä ha-
tunnosto Slytigers-kasvattajalle.
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1. EC S*Isgårdens Rigoletto (ns 
09 22)

 662,31 p.
 Om. Sari Sinkko, Kasv. Catheri-

ne Olsson

2. GIC FIN*Nalle-Puhin Sebastian 
(a 24)

 643,45 p.
 Om.&Kasv. Kati Nieminen

3. EC FIN*Hopeahännan Sylveste-
ri (ns09)

 639,72 p.
 Om.&Kasv. Sari Sinkko

4. IC FIN*FoxyPaw´s Baron (ns 
24)

 605,56 p.
 Om. Jenni-Riikka Wacklin&Kai 

Naskali, Kasv. Karita 
Sumell&Mikael Axelqvist

5.  EC FIN*Tähtitassun Ritiratiralla, 
JW (n 03 24)

 603,16 p.
 Om.&Kasv. Eila Tähti

6. EC FIN*Godfather´s Ziggy Star-
dust, JW (e 09)

 603,05 p
 Om.&Kasv. Mari Koski

7. GIC FIN*Kehrääjän Orvokki (fs 
09 24)

 573,23 p.
 Om. Karita Sumell & Mikael 

Axelqvist, Kasv. Tuuli Sahlberg

8. GIC FIN*Tähtitassun Heidi 
Sprintti (f 09 23)

 567,26 p.
 Om. Nina Harikko, Kasv. Eila 

Tähti

Vuoden aikuinen 2008

9. EC FIN*Godfather´s Reet Peti-
te, DM (g 09)

 566,07 p.
 Om.&Kasv. Mari Koski

10. IC FIN* Heinuntuvan Olga Maria 
(f 03 23)

 546,62 p.
 Om. Eila Tähti, Kasv. Sirpa Selin 

& Teppo Eloranta

11. IC FIN*Hopeahännän Willem-
Alexander (w)

 529,38 p.
 Om. Marjo Muukkonen, Kasv. 

Sari Sinkko

12. EC FIN*Hopeahännän Charlotte 
BB (f)

 529,32 p.
 Om.&Kasv. Sari Sinkko

13. EC FIN*Deimos ChrisCraft 
Sportsman (d 09 22)

 523,68 p.
 Om. Marja Viher-Vehmas, Kasv. 

Jasmin Etelämäki

14. EC FIN*Hopeahännän Leah 
Isadora (a 09 23)

 516,96 p.
 Om.&Kasv. Sari Sinkko

15. EC FIN*Felicis Tristan De Milou, 
DSM (a 23)

 501,12 p.
 Om. Pirkko Penttinen & Matti 

Lyhteilä

16. EC FIN*Godfather´s Darshiva,  
DM (n 09 23)

 499,56 p.
 Om.&Kasv. Mari Koski

EC S*Isgårdens Rigoletto (ns 09 22). GIC FIN*Nalle-Puhin Sebastian (a 24).

EC FIN*Hopeahännan Sylvesteri (ns09).



Skogkatt of the Year 2008 #1
kasvattaja: Catherine Olsson, Ruot-
si
omistaja: Sari Sinkko/Hopeahännän

Rigon hankkiminen oli pitkän etsin-
nän tulos. Jo usean vuoden olin et-
siskellyt kuin ohimennen hopeatab-
by kollia. Vaatimukseni olivat todella 
korkealla, minulla oli ja on onni omis-
taa toinen toistaan upeampia kolleja, 
joten en voinut edes ajatella ostava-
ni ”heikompitasoista”. Rigo oli rak-
kautta toisella silmäyksellä. Katsoin 
kuvat kun se syntyi ja unohdin koko 
jutun. Sitten myöhemmin taas eksyin 
kasvattajan sivuille ja en enää voinut 
vastustaa sitä.

Kun sitten sain Rigon käsiini, to-
tesin välittömästi että se on ”Best in 
Show” - tasoa. Pieniä teknisiä puut-
teita, mutta kokonaisuuden kruuna-
si aivan upea ”maailman omistaja” 
-asenne. Se asettautui kahvion pöy-
dälle makaamaan: ”Katsokaa, minä 
olen hieno”.

Niinpä Rigo sitten ensimmäises-
sä näyttelyssään nappasi Katego-
rian Paras Pentu -voiton itselleen. 
Nuorena paneelipaikka tuli lähes 
joka kerta, ääniäkin aina siltä tuo-
marilta joka sen oli arvostellut. Aikui-
sissa alkoi sitten varsinainen ”voitto-
kulku” - 11 ”Best in Show”-voittoa, 
jonka kruunasi hieno ”Best of Best” 
voitto Pietarissa. Meillä on siellä jo 
tutut paikalliset kannustusjoukot ja 
huhu kuulemma kertoo kun ”Sari 
and her famous males” - saapuvat 
paikalle – yleisöä riittää ihastele-
massa kissojani.

Harmittavasti Rigo pudotti upean 

Vuoden aikuinen 2008

turkkinsa kesällä, eikä ehtinyt kasvat-
taa sitä uudelleen SW ja WW näytte-
lyyn, joten jätimme ne väliin. Näytte-
lyttämistä rajoitti myös hullu urakkani: 
Kaksi samassa väriryhmässä olevaa 
urosta samana vuonna Eurooppa 
Championeiksi ensimmäisestä ser-
tistä viimeiseen kerättynä niin, ett-
eivät ne kertaakaan olleet samassa 
näyttelyssä. Yhteensä Rigo ja Syl-
vesteri nappasivat 20 Kategoria voit-
toa vuonna 2008. Kävin siis ainakin 
46 näyttelyssä viime vuonna.  Ajat-
telin että pitää käyttää ne putkeen 
alusta loppuun, turkin kunnosta riip-
pumatta, jos vaikka rupeavat merk-
kaamaan ja kollittelemaan. Mitä vie-
lä, ”meidän pojat” kasvattivat EC.ksi 
valmistuttuaan mitä upeimmat tur-
kit, ruoka maittaa ehkä liikaakiin ja 
merkkaukseen ei pojillemme ole tul-
lut tarvetta.

Rigosta voisi kertoa tarinaa vaik-
ka kuinka paljon, se on aivan ihana 
lemmikkinä. Sen luonne on Karvi-
sen tapaan laiska. Se jaksaa rakas-
taa aina ja kaikkia, puskee, polkee, 
kehrää. Rigo kierteleekin mainos-
kissana monen moisissa tehtävis-
sä, tv-mainokseenkin se ehti viime 
vuonna.

Rigo on myös äärimmäisen help-
po kouluttaa. Se oppii käskyt aika 
nopeasti ja tottelee useimmiten suht 
heti, laiskaan tyyliinsä. Monesti mi-
nulta on kyselty miten se on niin rau-
hallinen. Voisin esittää vastakysy-
myksen, että mikäs hätä sillä olisi? 
Kun kissa luottaa omistajaansa, voi 
se itse ottaa rennosti. Luulen, että 
entisille ja nykyisille koiranomistajil-
le on itsestään selvää, että kissaa 

voi  ja pitää kouluttaa! Rigolle ovat 
tuttuja: tänne, maahan, seuraa, hyp-
py. Jos se olisi ainut kissani(siis olisi 
riittävästi treenaus aikaa juuri sille) , 
sen varmaan voisi viedä tottelevai-
suus kisoihinkin, jos sellaisia kissoil-
le olisi.

Siitosuroksen hommat eivät ole 
Rigon mielestä niitä kaikista haus-
kimpia. Muutamien harjoittelukerto-
jen jälkeen se päätti, että voi ihan 
säälistä astua muutaman kerran 
noita huutavia naaraita, kun ne niin 
ahkerasti jaksavat kosia sitä. Mutta 
tyttöjä tärkeämpi edelleen on ruoka-
kuppi. Herrasmiehenä Rigo ei astu 
naarasta, jos se yhtään sähähtää, 
olkoon sitten. Mitäs sitä turhaa stres-
saamaan.

Rigon jälkeläisillä on kaikilla 
myös aivan ihanat luonteet, se on 
sopinut hyvin naarailleni, pennut 
ovat olleet tasaisia ja edelleen ”mei-
dän kissojen”näköisiä.

Rigon tähän astiset näyttelysaa-
vutukset vuoden 2008 loppuun asti:
24 x Värin Paras
24 x Tuomarin Paras
12 x Kategorian Paras
1 x Best of Best

Sijoitukset 2008:
Paras norjalainen metsäkissa aikui-
nen 
Suomen rotukissayhdistys ry,  Pa-
ras aikuinen 
Suomen Kissaliitto, Paras aikuinen 
#2
Skogkatt of the Year 2008 # 1

-Sari Sinkko-

EC S*Isgårdens Rigoletto

9www.norjalainenmetsakissa.fi 



EP&CH FIN*Kirsikan Henrik (n 03 22)
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1. EP&CH FIN*Kirsikan Henrik (n 
03 22)

 641,54 p.
 Om. Kirsi Ovaskainen & Juuso 

Åkerman, Kasv. Kirsi Ovaskai-
nen

2. EP FIN*Pörkarvan  FamaFert (n 
24)

 617,81 p.
 Om.&Kasv. Pia Vuoltee & Jo-

hanna Vuoltee-Niilola

3. GIP FIN*Kirsikan Herodes (d 03 
22)

 602,80 p.
 Om. Anita Liimatainen, Kasv. 

Kirsi Ovaskainen

4. IP FIN*Hopeahännän Kaunis 
Klaara (f 23)

 598,32 p.
 Om. Annukka Laitinen, Kasv. 

Sari Sinkko

5. EP FIN*Suvipäivän Ivoire (fs 09 
24)

 585,18 p.

Vuoden kastraatti 2008

 Om. Jani Ahlfors, Kasv. Suvi 
Sippola

6. EP FIN*Hopeahännän Samu 
Santeri (ds 24)

 579,27 p.
 Om. Päivi Luukka, Kasv. Sari 

Sinkko

7. GIP&EC FIN*Suvipäivän Igor (n 
09 24)

 568,48 p.
 Om. Veikko Mytty, Kasv. Suvi 

Sippola

8. GIP FIN*Hopeahännän Lumitai-
ka (w)

 563,90 p.
 Om. Päivi Luukka, Kasv. Sari 

Sinkko

9. IP FIN*Deimos Lotus Elise (n 
09 23)

 562,59 p.
 Om. Auli Lastunen, Kasv. Jas-

min Etelämäki

10. GIP FIN*Smiletail´s Night Bird 
(n 09)

 551,28 p.
 Om. Veikko Mytty, Kasv. Sari 

Ikävalko

11. EP&IC FIN*Suvipäivän Ivor (ns 
09 24)

 550,66 p.
 Om. Veikko Mytty, Kasv. Suvi 

Sippola

12. IP FIN*Hopeahännän Sisukas 
Sissi (fs 03 24)

 546,03 p.
 Om. Tarja & Pauli Härkönen, 

Kasv. Sari Sinkko

13. IP FIN*Suvipäivän Kasper (ds 
02)

 532,74 p.
 Om. Jani Ahlfors, Kasv. Suvi 

Sippola

14.  IP FIN*Hopeahännän Elvis Si-
nitassu (a)

 518,60 p.
 Om. Päivi Luukka, Kasv. Sari 

Sinkko

isä: EC FIN*Kirsikan Gretzky, äiti: 
EP Kirsikka Felis Audax*DK, DM

”Keppi” on jo toisen vuoden peräk-
käin rodun paras kastraatti. Keppi 
sai poikkeuksetta kaikilta tuomareil-
ta kehuja upeasta näyttelykunnosta. 
Muutamalta naistuomarilta myös tit-

telin Suomen paras pussailija !!!!!
Olen erittäin ylpeä upeasta kasva-
tistani !

”Kepin” omistaa: Kirsi Ovaskai-
nen & Juuso Åkerman

”Kepin” kasvattaja: Kirsi Ovas-
kainen

EP FIN*Pörkarvan FamaFert (n 24) GIP FIN*Kirsikan Herodes (d 03 22)

Vuoden kastraatti 2008
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Keppi pesee tuomareiden hiukset. 

EP & CH FIN*Kirsikan Henrik (NFO n 03 22)
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Vuoden nuori 2008

1. FIN*FoxyPaw´s Full Time Lover, 
JW (n 09 24)

 400,68 p.
 Om. Kirsi Ovaskainen, Kasv. Ka-

rita Sumell & Mikael Axelqvist

2. FIN*FoxyPaw´s Rosy Dawn, JW 
(fs 03 22)

 400,67 p.
 Om.&Kasv. Karita Sumell & Mi-

kael Axelqvist

3. FIN*FoxyPaw´s Baron (ns 24)
 394,94 p.
 Om. Jenni-Riikka Wacklin&Kai 

Naskali, Kasv. K. Sumell & M. 
Axelqvist

4. FIN*Hopeahännän Sylvesteri 
(ns 09)

 377,67 p.
 Om.&Kasv. Sari Sinkko

5. FIN*Hopeahännän Odessa (ns 
09 22)

 376,72 p.
 Om.&Kasv. Sari Sinkko

6. FIN*Sunshire´s Imperius (ds 03 
23)

 360,95 p.
 Om. Tuula Riippi, Kasv. Eeva 

Poutiainen

7. FIN* Nalle-Puhin Bernard (e 09 
23)

 360,64 p.
 Om. Teija Putkuri, Kasv. Kati 

Nieminen

8. DK*Hass´Tarzan Mama Mia (e 
03)

 356,96 p.
 Om. Tiia & Janne Kellari, Kasv. 

Lena Hass

9. FIN*FoxyPaw´s Night Hawk (n 
09 23)

 356,74 p.
 Om. Piritta Saari, Kasv. Karita 

Sumell & Mikael Axelqvist

10. FIN*Katinkurun Villakarvajalka 
(n 03 24)

 355,70 p.
 Om.&Kasv. Jenni-Riikka Wacklin 

& Kai Naskali

11 FIN*Suvipäivän Magni (n 03 24)
 336,80 p.
 Om. Veikko Mytty, Kasv. Suvi 

Sippola

12. Fin*Katinkurun Kirjokehrääjä (f 
09 24)

 336,78 p.
 Om. Tuija Kallio, Kasv. Jenni-

Riikka Wacklin & Kai Naskali

13. FIN*Hopeahännän Willem-Ale-
xander (w)

 324,73 p.
 Om. Marjo Muukkonen, Kasv. 

Sari Sinkko

14. FIN*Kalicalanin Simsalabim (ds 
09 22)

 324,04 p.
 Om. Riitta Horn, Kasv. Päivi Ku-

pila

15.  FIN*Hopeahännän Hehkeä 
Hertta (g 09 22)

 322,50 p.
 Om.&Kasv. Sari Sinkko

16. FIN*Hopeahännän Ihana Iines 
(n 03 24)

 321,20 p.
 Om.&Kasv. Sari Sinkko

17. FIN*Hopeahännän Hellä Hur-
muri (n 23)

 315,29 p.
 Om. Tarja & Pauli Härkönen & 

Sari Sinkko, Kasv. Sari sinkko

FIN*FoxyPaw´s Full Time Lover, JW 
(n 09 24).

FIN*FoxyPaw´s Rosy Dawn, JW 
(fs 03 22).

FIN*FoxyPaw´s Baron (ns 24).



synt. 5.2.2008
isä: FIN*Tähtitassun Rosvo-Roope
emo: CH Zealous’s Zemya Hamilton
kasv: Mikael Axelqvist & Karita Su-
mell
om. Kirsi Ovaskainen

Vuosien ajan Kirsi on etsinyt siitosu-
rosta lähinnä ulkomailta. Muutaman 
kerran etsintä on johtanut kontaktei-
hin kasvattajiin. Hän ei kuitenkaan 
tullut vakuuttuneeksi, että pentu, 
joka häntä kiinnosti täyttää hänen 
kriteerit. Kotimaassa on myös ollut 
yhdistelmiä, jotka ovat hieman kiin-
nostaneet. Ennen Mopon pentueen 

syntymää Kirsi kertoi kasvattajille 
olevansa kiinnostunut ko. yhdistel-
män urospennusta.

Pentueen synnyttyä 5.2.2008 Kir-
sille alkoi tulla pojan kuvia sähköpos-
tin välityksellä kiitettävän paljon. Aina 
uuden kuvaerän tultua Kirsi tuskaili 
mitä tehdä. Hän yllytti allekirjoittanut-
ta, että lähtisin katsomaan pentua. 
Vastaukseni oli aina sama ”Sinun on 
itse nähtävä pentu, en minä pentua 
voi sinulle valita”.  Kieltämättä Kirsiä 
oli hieman yllytettävä päätöksen te-
koon. Hänen oli uskottava tietoihinsa 
pennun taustoista ja saamiinsa ku-
viin. Hän osti pennun kuin ”sika sä-
kissä” näkemättä pentua etukäteen.

Alkoi jännitys Mopo pojan tule-
vasta kehityksestä. Tuleeko hänes-
tä siitoskäyttöistä urosta vai ei. Sii-
tostestejä otettiin pojan varttuessa 
ja viimeinen niistä HCM-sydäntut-
kimus otettiin Mopon yksivuotispäi-
vänä. Kaikki testit ovat osoittaneet 
Mopon olevan terve siitoskäyttöön 
sovelias uros.  Päivänvalon lisään-
tyessä  Mopo on jo ehtinyt ahkeras-
ti harjoitella äänenavauksia. Ensim-
mäinen naaras on hiljan kohdattu ja 
Mopon isyys on jo varmistunut.

Minulle taitaa olla vieläkin epäsel-
vää miten Mopo päätyi hoiviini. Ym-
märrän hyvin ettei Kirsi voi pitää ko-
tona leikkaamatonta urosta. Luonani 
Mopon seurana on usea leikkaama-
ton uros, joista vanhin on lähes 16 
vuotias ”Akseli”.  Mopo otettiin ystä-
vällisesti miesjoukon jatkeeksi eikä 
yhteiselämä ole tuottanut ongelmia. 

FIN*FoxyPaw’s Full Time Lover, JW, ”Mopo”

Tärkeintä on, että Mopo on onnelli-
nen muiden seurassa ja mielihyvin 
häntä hoidan.

Siitospojasta näyttelytähti!
Etukäteen kasvattaja varoitteli Kir-
siä, että Mopolla on näyttelyissä ko-
via kilpailijoita. Varoitukseen  Kir-
si totesi, että Mopo käy käyttelyissä 
pärjää hän tai ei pärjää. Olihan Kirsil-
lä jo ennestään yli 20 vuoden näyt-
telykokemus, joten hän oli varsin tie-
toinen näyttelyasioista. Taisi Mopo 
järjestää yllätyksen niin kasvattajalle 
kuin omistajalle kuuden kuukauden 
loistavalla pentu- ja nuorten luokan 
kilpailuajalla. Vuoden kissapisteiden 
mukaan Mopon voitto näyttää tiukal-
ta, mutta kokonaistulosta, 13 x BIS, 
katsoessa hänen voittomäärä pentu- 
ja nuorten luokissa on kiistaton ver-
rattuna muihin kilpailijoihin.

FIN*FoxyPaw’s Full Time Lover, JW, 
”Mopo” on 

Suomen Kissaliitto ry:n ”Vuoden 
nuori”
Norjalainen metsäkissa ry:n ”Vuo-
den nuori”
Suomen Rotukissayhdistyksen 
”Vuoden nuori”
Skogkatt of the Year Nr. 1

Mopon hoito on minulle sydämen 
asia ja olen siinä luottamuksen ar-
voinen.

Eila Tähti
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1. Hopeahännän
 323,30 p.
 Sari Sinkko

2. FoxyPaw´s 
 317,10 p.
 Karita Sumell & Mikael Axelqvist

3. Leoline 
 307,17 p.
 Laura Helander

4. Suvipäivän 
 305,80 p.
 Suvi Sippola

Vuoden kasvattaja 2008

Vuoden nuori 2008

5. Nalle-Puhin 
 304,40 p.
 Kati Nieminen

6. Tähtitassun 
 297,20 p.
 Eila Tähti

7. Deimos 
 293,83 p.
 Jasmin Etelämäki



FIN* Hopeahännnän Odessa (NFO ns 09 22).
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Ensimmäinen Hopeahännän pentue 
syntyi 2002. Olen luonteeltani sellai-
nen, etten piiperrä mitään vain ohi-
mennen, vaan teen kaiken täysillä. 
Se toivottavasti näkyy myös kasva-
tuksessani. Kasvatustavoitteeni on, 
kuten kaikilla kasvattajilla tulisi olla: 
terve, hyväluonteinen ja rodunomai-
nen kissa. Satsaan myös kissojen ko-
koon. Kasvatukseen en käytä pieniä 
naaraita, ja mielestäni kollin kuuluu 
olla muhkea ja reilun kokoinen. Myös 
turkin laatu on tärkeä, se helpottaa 
elämää kissan kanssa kotona, vaik-
kei koskaan näyttelyissä kävisikään. 
Turkin kuuluisi pysyä takuttoma-
na ilman erityisiä hoitotoimenpitei-
tä. Kasvatustyö on meillä koko per-
heen harrastus: Vanhimman poikani 
(23v) kanssa kasvatamme. Hänellä 
on omat kissat, minulla omat ja osal-
la kissoista meillä on yhteishuolta-
juus. Kaikki kuitenkin ovat minun ni-
melläni. Jannen kotona on syntynyt 
jo viisi ihan omaa pentuetta. Mieheni 
kanssa reissataan ainakin ulkomaan 
matkat ja nuorimmainen poikamme 
(21v) asuu silloin kotona hoitaen koi-
rat ja kissat. Ilman näitä tukijoukkoja 
ei näyttelyissä käyminen onnistuisi.
Vuoden 2008 paras norjalai-
nen metsäkissa kasvattaja -titte-
li tuli tällä kertaa ilman suurem-
paa yritystä tittelin eteen, tasaisilla 
tuloksilla.Oikeastaan olen tähän hy-
vin tyytyväinen, koska tavoitteenani 
on kasvattaa tasaisen hyviä kisso-
ja. Onneksi kasvattini ovat löytäneet 
ihanat kodit, joista moni on kiinnos-
tunut myös näyttelyistä.  Useammal-
lakin omistajalla on useampikin Ho-
peahännän-kissa kotonaan. Näitä 
hyvinhoidettuja kissoja on kasvat-
tajana ilo katsella näyttelyissä. Itä-
Suomesta lähteekin  yleensä iso 
jengi kohti näyttelyitä, usean auton 
ja kissan voimin.

Vuonna 2006   vuoden paras kasvat-
taja voittohan tuli lähes kokonaan ko-
tona asuvilla omilla kasvateilla. 2007 
olin rodun 2.paras kasvattaja. Vuosi 
2008 alkoi hienolla näyttelymenes-
tyksellä.  Paras tulos kasvattajaryh-
mänä oli Kirkkonummella, kun kuu-
desta kasvatistani viisi oli paneelissa 
ja kaksi oli kategorian voittajia. Päi-
vän kruunasi vielä ”ottopoikamme” 
Rigon kategoria voitto aikuisissa.

Kasvattaja ryhmä minulla oli 15 ker-
taa, kaikkiaan 20 kasvattiani osallis-
tui näyttelyihin vuoden aikana, saa-
vutuksina: 

• 5 Premior 
• 6 Champion
• 7 International Champion
• 5 International Premior
• 2 Grand International Premior
• 3 Grand International Champion
• 4 Eurooppa Champion
• 1 Eurooppa Premior

• 37 Värin Paras
• 68 Tuomarin Paras
• 19 Kategoria voittoa

Suuri kiitos kissojen omistajille siitä 
että annatte ”vauvoilleni” ihanan ko-
din, huolimatta siitä käyttekö näytte-
lyissä vai ette. Tiedän, että kissa on 
teille rakas perheenjäsen, kuten mi-
nullekin jokainen kissani omana eri-
laisena persoonanaan.

-Sari Sinkko-

Vuoden kasvattaja 2008

FIN* Hopeahännän
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Kasvattaja: Tuuli Sahlberg
Omistajat: Karita Sumell & Mikael 
Axelqvist

Helmikuun alussa 2005 syntynyt ja 
siis tämän lehden ilmestyessä vast-
ikään neljä vuotta täyttänyt Kehrää-
jän Orvokki eli Okki on ensimmäinen 
taloomme muuttanut metsäkissa 
naaras. Näin muutamaa vuotta myö-
hemmin on edelleen pakko todeta, 
että ei olisi valinta voinut paremmin 
osua nappiin! Okissa yhdistyvät mie-
lestämme kaikki  upean lemmikin ja 
siitokissan ominaisuudet, t.s.  luon-
netta ja persoonaa löytyy roppakau-
palla eikä ulkoisessa olemuksessa-
kaan ole moittimista.   

Okilla on toistaiseksi ollut kaksi 
pentuetta. Ensimmäissä pentuees-
sa isänä on Tähtitassun Hra Tossa-
vainen ja toisessa ruotsintuontikol-
limme Restless Desperado, josta 
lisää tämän lehden Vuoden Siitos-
uros otsikon alla. Okki on osoittau-
tunut juuri niin hienoksi siitoskis-
saksi kuin alunperin toivoimme ja 
on jälkeläisien suhteen täyttänyt (ja 
myös ylittänyt) kaikki odotuksem-
me, niin laadullisesti kuin määrälli-
sesti.  Ensimmäiseen pentueeseen 
syntyi kuusi palleroa lähes kaikissa 
Tikkurilan väreissä ja toiseen pen-
tueeseen hurjat yhdeksäna, eli yh-

teensä viisitoista jälkeläistä kahdes-
sa pentueessa! Okki ei tosin itse ole 
ollut moksiskaan tuosta naperoiden 
määrästä, päin vastoin. Pentuja on 
hoidettu antaumuksella aina luovu-
tusikään asti ja vielä senkin jälkeen. 
Onkin ollut varsin hupaisa näky kun 
yhdeksän lähes luovutusikäistä pen-
tua on pyrkinyt samanaikaisesti ni-
sälle, emosta kun on näkynyt kor-
keintaan nenä ja hännänpää....Siis 
varsinainen supermamma!   

On hienoa todeta, että Okin viides-
tätoista jälkeläisestä kävi vuoden 
2008 aikana Suomessa näyttelyssä 
kokonaista kaksitoista kissaa. Osal-
listumisia kertyi yhteensä 152, jois-
ta muutama ulkomailla. Jälkeläisten 
upeista näyttelytuloksista & merii-

Vuoden siitosnaaras 2008

Vuoden siitosuros 2008

1. GIC S*Restless Desperado (n 
09 23)

 321,17 p.
 Om. Karita Sumell & Mikael 

Axelqvist, Kasv. Ulrika & Lars 
Olofsson

2. EC FIN*Godfather´s Ziggy Star-
dust, JW (e 09)

 265,83 p.
 Om.&Kasv. Mari Koski

GIC FIN*Kehrääjän Orvokki

teistä mainittakoon mm. 15 katego-
riavoittoa sekä  Lohiperho-pentu-
een kaksi JW-kissaa, Baron ja Rosy 
Dawn.  Erityismaininnan ansaitse-
vat Iinu (Indian Woman) Okin en-
simmäisestä pentueesta sekä Bjar-
ki (Baron), Tahvo (Night Hawk) ja 
Britannia sekä täällä kotona asuva 
Roosa (Rosy Dawn) toisesta pen-
tueesta tukijoukkoineen, jotka ovat 
viettäneet lukemattomia tunteja eri 
kulkuvälineissä  näyttelyihin mat-
kustaen. Edellä mainituille kissoille 
kuuluu myös hyvin pitkälle kiitos sii-
tä, että Okki saavutti  vuoden 2008 
siitosnaaraan titteliin oikeuttavat pis-
teet.  Haluammekin mitä nöyrimmin 
kiittää kaikkia Okin jälkeläisten sekä 
muiden FoxyPaw’s kissojen omista-
jia innostuneisuudesta  ja omistau-
tumisesta. Ilman heidän kaikkien pa-
nosta nämä upeat tulokset eivät olisi 
olleet mahdollisia.  Näin kasvattajan 
näkökulmasta parhaita palkintoja 
kun on  juuri se, että voi näyttelyissä 
omin silmin olla todistamassa oman 
kasvatustyön tuloksia. 
 
Karita Sumell & Mikael Axelqvist
FIN*FoxyPaw’s NFO
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1. GIC FIN*Kehrääjän Orvokki (fs 
09 24)

 323,38 p.
 Om. Karita Sumell & Mikael 

Axelqvist, Kasv. Tuuli Sahlberg



Kasvattajat: Ulrica & Lars Olofsson, 
Ruotsi
Omistajat: Karita Sumell & Mikael 
Axelqvist

Syntyessään vaivaiset 67 grammaa 
painanut ja elokuvateeman innoit-
tamana Desperadoksi nimetty  rus-
keatiikeri-valkoinen pentu syntyi 
Restlessin kissalaan kesällä 2006, 
viiden pennun pentueeseen.    Olim-
me  juuri noihin aikoihin alkaneet 
katsella uutta siitosurosta ja niinhän 
siinä lopulta kävi, että houkutus kävi 
ylivoimaiseksi. Kolmisen kuukautta 
myöhemmin Ressu kiiti pienoisessa 
kantokassissa Blue1:n lennolla ilmo-
jen halki Suomeen! 

Ressun näyttelymenestys vuonna 
2007 niin nuorissa kuin avoimessa 
luokassakin oli todella upea.   Tulok-
sena m.m. Kissaliiton vuoden nuo-
ri sekä Norjalainen Metsäkissa ry:n 

vuoden nuori & aikuinen. Erityisen 
iloisia ja ylpeitä olemme myös sii-
tä, että Ressun toissavuotiset saa-
vutukset saivat viime vuonna jatkoa 
Vuoden Siitouroksen tittelin muo-
dossa.

Ressulla on ollut toistaiseksi kahdet 
jälkeläiset, täällä kotona loppuvuo-
desta -07 syntynyt yhdeksän pen-
nun Lohiperho-poppoo sekä Katin-
kurun kissalaan helmikuussa -08 
syntynyt trio.  Molemmat pentueet 
ovat osoittaneet, että Ressu on juu-
ri niin mainio siitoskissa kuin etukä-
teen aavistelimme. Kaikki jälkeläiset 
ovat olleet poikkeuksetta tyypiltään, 
rakenteeltaan ja turkiltaan erittäin 
hyviä  ja mikä parasta, aivan upean 
luonteen omaavia! Ja kun vielä pen-
tujen näyttelymenestys on ollut mitä 
mahtavin, niin  ei voi muuta kuin to-
deta, että ei se kollin valinta tainnut 
ihan väärin mennä. Haluamme suu-

resti kiittää  kaikkia Ressun jälkeläis-
ten omistajia kissojen aktiivisesta 
näyttelyttämisestä. Ilman heitä täl-
laiset saavutukset eivät olisi mah-
dollisia! Ressun kahdestatoista pen-
nusta kun peräti yksitoista kävi viime 
vuonna näyttelyssä vähintään sen 
yhden kerran. Merkittävimpinä tu-
loksina mainittakoon lukemattomi-
en värin parhaiden sekä nominoin-
tien lisäksi yhteensä kuusitoista 
kategoriavoittoa sekä ennen kaik-
kea kaksi Junior Winner -titteliä. Ja 
nuo JW-kissat ovat vieläpä samas-
ta pentueesta.

Tällä hetkellä Ressu viettää rauhal-
lista kotielämää haaremiaan pai-
mentaen ja seuraavia ”treffejä” odo-
tellen. Mielenkiinnolla odotamme 
mitä tulemaan pitää....

Karita Sumell & Mikael Axelqvist
FIN*FoxyPaw’s NFO  

Vuoden veteraani 2008

1. EC FIN*Godfather´s Darshiva, 
DM (n 09 23)

 65,17 p.
 Om.&Kasv. Mari Koski

2. EC&IC FIN*Godfather´s Meria-
doc (n 09 23)

 40,09 p.
 Om. Marjo-Anne & Markku Kivi-

ranta, Kasv. Mari koski

Vuoden siitosuros 2008

GIC S*Restless Desperado, JW

3. EC FIN*Godfather´s Reet Peti-
te, DM (g 09)

 40,00 p.
 Om.&Kasv. Mari Koski

4. EC CH*Haendel de la Forge 
 (n 23)
 35,00 p.
 Om. Pirkko Penttinen & Matti 

Lyhteilä, Kasv. Joelle & Laurent 
Pillonel

EC FIN*Godfather´s Darshiva, 
DM (n 09 23).

EC FIN*Godfather´s Reet 
Petite, DM (g 09).

EC CH*Haendel de la Forge (n 23).

EC&IC FIN*Godfather´s Meriadoc 
(n 09 23).
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Synt. 31.7.1997
Isä: EP & EC Spar Konge Felis Ju-
batus, DM (NFO n 09)
Emo: EC Silvanian Estelle, DM 
(NFO n 09 23)
Kasvattajat: Janne Kellari & Mari 
Koski
Omistaja: Mari Koski
Kuva: Alan Robinson

Darre syntyi Junnun ja Essin en-
simmäiseen yhteiseen pentuee-
seen kolmen veljensä kanssa. Oli it-
sestään selvää, että Darre jää kotiin 
kasvatusta jatkamaan, koska ensim-
mäiseen mettispentueeseen ei yh-
tään tyttöä tullut. Pentuna ja nuorena 
Darre menestyi hienosti näyttelyissä 
ollen mm. Vuoden mettisnuori, SRK:

Vuoden veteraani 2008

EC Godfather’s Darshiva, DM (NFO n 09 23)

n Vuoden nuori ja Skogkatt of the 
Year -kilpailun voittaja 1998. JW-tit-
telikin olisi saavutettu, ja vieläpä tup-
lana, jos sellainen olisi ollut jo silloin 
olemassa.

Darre sai kolme pentuetta hänel-
le varta vasten Tanskasta hankitun 
sulhasen, monien hyvin tunteman 
Ranen (EP & EC Danish Design’s 
Grand Brut, DM) kanssa. Toisesta 
pentueesta jäi kotiin pentueen ainoa 
tyttö Mosse (EC Godfather’s Modes-
ty Blaise, DM). EC:ksi valmistumisen 
jälkeen kävi Darre näyttelyissä har-
vakseltaan jääden sitten niistä tois-
taiseksi eläkkeelle. Yli neljän vuoden 
näyttelytauon jälkeen Darre kuiten-
kin palasi kokeilumielessä areenoille 
veteraaniluokkaan yhdeksän ja puo-
len vuoden iässä ollen heti katego-
rian paras! Oli hienoa jälleen huo-
mata, että metsäkissakin voi pärjätä 
tuossa yleensä birmojen ja ragdol-
lien hallitsemassa luokassa. Viime 
vuonna Darre osallistui näyttelyihin 
vain kolmena viikonloppuna, joten oli 
todella yllätys, että vuoden takainen 
veteraanien kakkossija vaihtui nyt 
ykköseksi! Yllättävää on myös ollut, 
että veteraaniluokassa menestymi-
sen lisäksi Darre on vielä vanhoilla 
päivilläänkin ollut leikkaamattomi-
en sarjassa kaksi kertaa värin paras 
ja tuomarin paras, ja valinnoissa on 
oltu mukana useammankin kerran.

Koska Darre on aina nauttinut näyt-
telyissä esiintymisestä, säilyttänyt 
tyyppinsä metsäkissaksi ilmeisen 
hyvin, ja turkin laatua ovat tuoma-
rit vieläkin kehuneet erinomaisek-
si, eivät lopulliset eläkepäivät taida 
olla ihan vielä ajankohtaisia. Tänä-
kin vuonna on suunnitelmissa osal-
listua muutamiin näyttelyihin ja ehkä 
jossain vaiheessa aloittaa uusi kier-
ros kastraattiluokissa.

Mari & Darre
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Aikuiset

# Pisteet Nimi Sex EMS koodi Omistaja Maa 
1 1040 EC S* Isgårdens Rigoletto M NFO ns 09 22 Sari Sinkko Finland

 1040 EC Amareoth Forest Eyes*PL, DSM M NFO n 09 Dorota & Daria Biskupskie Poland 

 1040 EC Niemen Duszek Lasu*PL, JW M NFO n 24 Leszka Szpineter Poland

 1040
SW’08 EC Purple Haze Blue 
Tanis*CH, JW M NFO w Li Sellgren Sweden

5 1030 GIC DK*Rakias Frida F NFO n 02 21 Jørgen & Marian Seemann Denmark

6 1020 EC FIN* Hopeahännän Sylvesteri M NFO ns 09 Sari Sinkko Finland

 1020 EC Edolia Forest Eyes*PL F NFO f 09 Dorota & Daria Biskupskie Poland

 1020 GIC Phoenix von den Masuren*CH F NFO f 09 23 Annemarie Berta Stahnke Switzerland

9 1015 GIC CH*Fram’s P. Teddy Bear M NFO w 63 Bianca Elshoff The Netherlands

10 990 GIC DK*Librian’s Bisonhjerte, JW M NFO ns 02 21 Lisbet Ginnerup & Brian Sørensen Denmark

Pennut/Nuoret

# Pisteet Nimi Sex EMS koodi Omistaja Maa 

1 780 
FIN*FoxyPaw’s Full Time 
Lover, JW M NFO n 09 24 Kirsi Ovaskainen Finland 

 780 S*NC’s Sister Moonshine, JW F NFO n 09 22 Catherine Meyer-Körber Switzerland

3 760 FIN*FoxyPaw’s Baron, JW M NFO ns 24 Jenni-Riikka Wacklin & Kai Naskali Finland

 760
NL*Sterrekatten’s Pure Love, 
JW M NFO n 09 23 Margriet Hiemstra The Netherlands

5 740 PL*Atlas Gabriella, JW F NFO f 24 Magdalena & Miroslaw Rybaccy Poland

 740 Pearl Jam Blue Tanis*CH F NFO w Judith Zuurveld The Netherlands

7 720 CH*Fram’s P. Teddy Bear M NFO w 63 Bianca Elshoff The Netherlands

 720 DK*Librian’s Bisonhjerte, JW M NFO ns 02 21 Lisbet Ginnerup & Brian Sørensen Denmark

9 710
S*Wonderwoods Denver 
Startrack M NFO e 24 Brigitte & William Mosconi France

10 706 Dee Dee de Khazad-Dûm*F F NFO n 09 23 Nicole Del Patrie France

Kastraatit

# Pisteet Nimi Sex EMS koodi Omistaja Maa 

1 1040 EP Amper Makaranta*PL M NFO n 09 22 Sylvia Helmers Germany

2 1035 EC & EP Oshina Bo Gatta*PL, DSM F NFO n 09 23 Anna Zaleska Poland

3 1020 EC & EP WW’08 SW’05 S*Aristo Limaz 
Terrie Viking, JW M NFO n 09 24 Gunilla Andersson & Lasse 

Cajander Sweden

4 1015 GIP Didi Murasu*PL F NFO n 09 23 Magdalena & Miroslaw Rybaccy Poland

5 980 EC & EP Liisa Annikki av Trulla*D F NFO g 09 Dr. Alexander & Marion Platz Germany

6 966 EP F*Far Away Frozen Lands Adonis M NFO ds Angélique Estéoulle France

7 940 GIC & IP Mister Bombastic de la 
Forge*CH M NFO n 09 Joëlle & Laurent Pillonel Switzerland

 940 IP & EC Myrna du Bocherex F NFO ns 09 23 Sandro Chiavuzzo Switzerland

9 880 GIP DK*Lindskjalv’s Lue M NFO n 03 Lone Højris Denmark

10 835 GIP ObiOne de la Forge*CH F NFO n 03 Joëlle & Laurent Pillonel Switzerland

Skogkatt of the Year 

Tähän kansainväliseen ranking-kil-
pailuun voivat osallistua kaikki FI-
Feen rekisteröidyt norjalaiset met-
säkissat kaikkialta maailmasta. 
Voidaan siis sanoa, että Suomesta 

löytyy vuoden 2008 Maailman pa-
ras norjalainen metsäkissa aikuinen 
sekä nuori.

Nämä kissat sijoittuivat kärkisi-
joille myös Norjalainen metsäkissa 

ry:n ”Vuoden kissa”-kilpailuissa, jo-
ten kuvat ja tarinat näistä kissoista 
löytyvät tästä lehdestä.
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VALMISTUNEET

CFA CHAMPION

N*Fjaschos Fritz
Valkoinen metsäkissauros saavutti 
CFA Championiksi vaadittavat kuu-
si “winner ribbonia”. “Valkoisen unel-
mapojan” onnelliset omistajat ovat 
Pirkko & Jari Pohjankylä, Polarhei-
ms cattery, kasvattaja: Bjarte Lien, 
Norja
kuva: Kati Lummevaara.

Eurooppa Champion Tähtimetsän 
Forest-Lady, DM
Ikää lähes kolmetoista vuotta, pää-
si kymmenen vuoden tauon jälkeen 
näyttelyyn ja keräsi kaikki kuusi 
CFA Championiksi tarvittavaa win-
ner ribbonia. Tuomari Kim Everet si-
joitti veteraani-Ladyn fi naaliringis-
sä kuudenneksi! Virkeän veteraanin 
omistajat ovat Pirkko & Jari Pohjan-
kylä, Polarheims cattery, kasvattaja: 
Katri Paaso, kuva: Heikki Siltala

INTERNATIONAL 
CHAMPION/PREMIOR

IC N*Lindbrekkas Shamicka (NFO 
f 03 22) 
Valmistui International Championik-
si 23.11.2008
emo: N*Lindbrekkas Solina
isä: Rodney av Borgund*N
Kasvattaja: Vigdis Skogås Nordvik
Omistaja: Minna  Viljanen

IP FIN* Deimos Austin Healey 
”Sprite” NFO n 09 22 
Valmistui Tallinnassa 9.8 Internatio-
nal Premioriksi.
Kasvattaja: Johanna Sirola
Omistajat Satu ja Olli Tapola

EUROOPPA 
CHAMPION/PREMIOR

EC Marmatin Dudley (NFO d 22) 
“Pennanen”
Valmistui Kuopiossa 6.12.2008
om. Minna Toivanen
kas. Annikki Sundqvist
kuva. Tiina Mickelsson

Onnittelut uusista 
titteleistä!

Osa valmistumisjutuista ja 
kuvista julkaistaan 

seuraavassa lehdessä.
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Uudet arvonimet: Distinguished Merit 

synt. 18.1.2003
emo: IP & EC May Gamgee Felis 
Audax*DK, DM (NFO g 23)
isä: EC DK*Havheksens Hannibal, 
DM (NFO a 09 23)
om & kasv. Sari Sinkko

Niin ne vuodet vierähtävät ja pik-
ku prinsessa Hannabellamme siir-

prinssin” isää Snowman Felis Au-
dax* DK:ia.

Sitten tietenkin kaunis kiitos pen-
tujen omistajille, jotka ovat hoita-
neet ja näyttelyttäneet Hannabellan 
pentuja näihin korkeampiin arvoi-
hin. Olette erityisen huolella valit-
tua ”joukkoa”, kuten tiedätte, minun 
on hyvin vaikea myydä yhtään Han-
nabellan pentua. (Onneksi viimei-
seen pentueeseen syntyi vain yksi, 
ei edes tarvinnut miettiä, että sen pi-
täisi meiltä muuttaa). 

Hannabellan kauneutta on ihas-
teltu kaukomailla asti ja monta  vuot-
ta odottivat kasvattajat Kiinassa, 
kunnes Hannabella sai urospennun. 
Ensimmäisessä pentueessa oli viisi 
naarasta, kolmannessa pentueessa 
oli viisi urosta. CFA Grand Champi-
on Simo Samurai on kuulemma erin-
omainen siitosuros Hong Kongissa. 
 
-Sari Sinkko-

Syntynyt 1.3.2003
Isä MoonCat’s Halloween Treat 
(NFO es 09 23)

ovat olleet todella helppoja. Roosa 
vaan istuu ja samalla kuuluu Blumbs 
kun pentu syntyy vaivatta.

Roosan 6v syntymäpäivät lähes-
tyvät kuten myöskin Roosan viides 
pentue. Laskettu aika on n.5.3.

Roosa saa kiittää viittä jälkeläis-
tänsä jolloin hänestä tuli DM:
EP Nalle-Puhin LionKing Simba 
(NFO a 23)
ICNalle-Puhin Queen Nala (NFO d)
IC Nalle-Puhin Herttuatar (NFO d 
03 22)
IC Nalle-Puhin Heluna (NFO e 09)
IC Nalle-Puhin Sebastian (NFO a 
24)
Joten Roosan puolesta Iso Kiitos!
 

tyi vanhempiensa tavoin ”aatelissu-
kuun”, eli Hannabellalle myönnettiin 
Distinguished Merit (DM) arvonimi 
16.11.2008 seuraavien jälkeläisten 
ansiosta:

IC FIN* Hopeahännän Maud Angeli-
ca (NFO gs 09 23)
EC  FIN* Hopeahännän Leah Isado-
ra (NFO a 09 23)
IP & IC  FIN* Hopeahännän Sisukas 
Sissi (NFO fs 03 24)
EP  FIN* Hopeahännän Samu San-
teri (NFO ds 24)
IC  FIN* Hopeahännän Willem-Ale-
xander (NFO w)

Hannabella haluaa kiittää ensin tie-
tenkin pentujen isää, neljän ensim-
mäisen EC Eirikr Hopeahännän 
Viking*UA.ta  ja viimeisen ”pikku-

EC FIN* Hopeahännän Hannabella, DM ( NFO g 09 23)
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IC SmileTail’s Aurora Borealis, DM (NFO f 09 22)

om: Kirsi Ovaskainen
kasvattaja: Minna & Kjeld Krogh, 
Tanska

Kirsikalle myönnettiin Distinguished 
Merit (DM) arvonimi 1.6.2008 seu-
raavien jälkeläisten ansiosta:
EP Kirsikan Herodes (NFO d 03 22)
IC Kirsikan Harald ( NFO d 09 22)

Äiti Utblicken’s Emma (NFO fs 09)
Kasvattaja Sari Ikävalko
Omistaja Kati Nieminen

Kauan etsin itselleni ensimmäis-
tä siitosnaarasta, kunnes huoma-
sin SmileTail’sin nettisivut. Näin 
että kilpparitabby/valkea tyttö oli vie-
lä vailla kotia ja otin heti yhteyttä Sa-
riin.

Niin Roosa sitten muutti meille 
asumaan.

Roosa ei koskaan ole ollut mi-
kään näyttelytähti(muutama TP-tu-
los tuli pienenä) mutta sitä parem-
pi emo pennuilleen josta saan kiittää 
Saria! Samoin kaikki synnytykset 

IP Kirsikan Haakon ( NFO d 03 22)
EP & CH Kirsikan Henrik ( NFO n 
03 22)
GIC Kirsikan HelmiLiina (NFO n 03 
22)
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EP Kirsikka Felis Audax*DK, DM ( NFO f 09)
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Voittajanäyttely 2008
Suomen Kissaliitto järjesti Voittaja 
2008 näyttelyn Järvenpäässä 13.-
14.12.2008. Näyttely oli World Win-
ner ja Scandinavian Winner tyyliin 
kaksipäiväinen. Tuomarit arvoste-
livat kissat lauantaina ja tuomarei-
den parhaat valittiin  sunnuntaina. 
Lounaan jälkeen oli paneeli, eli Vuo-
den 2008 voittajat valittiin. Tällä ker-
taa yhtään titteliä ei tullut norjalaisille 
metsäkissoille. Paneelissa rotuam-
me edustivat seuraavat kissat:

Aikuiset naaraat:
IC FIN*Kujakeikarin Dorothea om. 
Markku Peltonen
GIC FIN*Tähtitassun Heidi Sprintti 
om. Nina Harikko

Nuoret:
FIN*Katinkurun Kirjokehrääjä om. 
Tuija Kallio
FIN*Gunsmokes Danny om. Eeva 
Poutiainen

-Sari Sinkko-

FIN* Katinkurun Kirjokehrääjä
NFO f 09 24, EX1, TP
Kasvattaja: Jenni-Riikka Wacklin ja Kai 
Naskali
Omistaja ja kuva : Tuija Kallio

GIC FIN* Tähtitassun Heidi Sprintti
NFO f 09 23. CACE,VP, TP
kasvattaja: Eila Tähti
omistaja: Nina Harikko
kuva: Heikki Siltala

Näyttelytilastoa 2008

Vuonna 2008 norjalainen metsäkis-
sa oli näyttelyiden suurin roturyh-
mä. Vuoden kaikista 20690 arvos-
teluista oli norjalaisen metsäkissan 
osuus 2500.

Jako eri “luokkiin” oli seuraava:
aikuiset 1004
kastraatit 613
nuoret 436
pennut 445 
 
Lukumäärät väriryhmittäin (tässä on 
mukana myös tarkistukset)
NFO I: 109
NFO II: 189
NFO III: 254
NFO IV: 534
NFO V: 158
NFO VI: 520
NFO VII: 194
NFO VIII: 523
NFO IX: 81
Eila TähtiFIN* Ninatte’s Red Cracker (NFO ds)
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Norjalainen metsäkissa ry:n vuosit-
tainen esittelynäyttely pidettiin tänä 
vuonna Kotkan keskustassa sijaitse-
vassa VPK-talossa. Edellisinä vuosi-
na yhdistys on järjestänyt esittely-
näyttelyt mm. Forssassa, Lohjalla ja 
Kauniaisissa, mutta tällä kertaa oltiin 
aiempaa idempänä.

VPK-talo oli hyvällä sijainnilla 
keskustassa ja yleisöä saapui pai-
kalle tasaisena virtana heti kymme-
nestä lähtien. Yhteensä kissoja kävi 
ihastelemassa päivän aikana yli 550 
ihmistä! Talkooporukkaa oli vähäi-
sesti, mutta hommat hoituivat siitä 
huolimatta sujuvasti ja tunnelma oli 
leppoisa. 

Ohjelma alkoi kissojen leikkimie-
lisellä match - showlla, jonka tuo-
marina toimi Arja Martikainen. Kis-
sat oli jaettu kolmeen eri ryhmään: 
pitkäkarvaisiin aikuisiin, lyhytkarvai-
siin aikuisiin ja alle 10 kuukauden 
ikäisiin nuoriin. Ensin kissat arvioi-
tiin ”pareittain” niin, että tuomari an-
toi aina toiselle punaisen nauhan ja 
toiselle sinisen. Arvostelu alkoi pit-
käkarvakissoista, joita paikalla oli 20 
kappaletta (näistä siis 10 sai punai-
sen nauhan ja 10 sinisen). Toisena 
arvosteltiin lyhytkarvakissat, joita oli 
9 kappaletta ja kolmantena vuoron-
sa sai 11 nuorta/pentua. 

Jokaisen ryhmän lopuksi kissat tu-
livat vielä takaisin lavalle jaoteltuna 
sinisiin ja punaisiin saamiensa nau-
hojen mukaan. Kummastakin väristä 
valittiin paras jatkoon (paras pk, pa-
ras lk ja paras nuori). Loppukilpailus-
sa oli vastakkain 6 parasta kissaa. 
BIS2 oli tällä kertaa Trollin Andy, 
nuori American curl ja BIS1 IC Kis-
sahallion Hudson, aikuinen euroop-
palaiskolli.  

Tulokset:

PK   

Punainen/Sininen Sijoitus

EC Kujakeikarin Black S
Taimyrin Bastion P
Deimos Vespa Granturismo S
Cherish’s Firefl y P
Kujakeikarin Gerhard S
IC Hopeahännän 
Willem-Alexander P
Tähtitassun Hymyhuuli S
CH Popcornin Adroit Angelica P
EC Isgården’s Rigoletto P

Esittelynäyttely Kotkassa 1.2.2009
teksti: Minna Viljanen
kuvat: Heikki Siltala

Deimos C’est Combien S
Katinkurun Kirjokehrääjä P
Francesca’s Quickstep S
PR Kuutsa’s I will Survive P
Namby-pamby’s BillyKid S
Fellow’s Joe Dalton S 
 SIN 1
Siperiankulta Ootzatootsie P 
 PUN 1
Kalliopirtin X-Lady S
Cherish’s Flowerfay P
Stardoll’s Furry Fellow P
Tähtitassun Ruupert S

LK
Raitakatin Kylantha S
GIP amas Don Gabriel José P
Nemo Pongo P
Bessemjanka’s Kaneli S 
 SIN1
IC Kissakallion Hudson P 
 PUN 1    

BIS1
PR Raitakatin Jango Fett S
Stonehenge Valentin P
GIP&CH Amas Monsieur Verdoux S
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saapumisesta Suomeen. Norjalai-
nen metsäkissa ry järjestää erikois-
näyttelyn Turokin näyttelyn yhtey-
dessä lauantaina 21.11.2009. Kaikki 
innokkaat voivat ilmoittautua talkoo-
väeksi ottamalla yhteyttä Sari Sink-
koon.

PR Siriuksen Eero Curl P

Nuoret
Trollin Andy P 
 PUN 1

BIS 2
Peikkolan Skywise S
Siperiankulta Selina P
Taleak’s MC Antayera S
Trollin Frodo S
Glitterglam Arctic Saga P
Siperiankulta Sandokan S
Hilirimpsis Hattiwatti P
Kuutsa’s Missisippi Cabaret S 
 SIN 1
Maplehill’s Lady Sunshine P
CH Popcornin Adroit Angelica P

Loppukilpailuun päässeet kis-
sat: Fellow’s Joe Dalton (NFO), Si-
periankulta Ootzatootsie (SIB), 
Bessemjanka’s Kaneli (RUS), Kissa-
kallion Hudson (EUR), Trollin Andy 
(ACL) ja Maplehill’s Lady Sunshi-
ne (SBI).

Match – shown jälkeen oli ensim-
mäisen rotuesittelyn aika. Arja Marti-
kainen pääsi ääneen tässäkin osuu-
dessa ja esitteli eri kissarotujen 
historiaa ja ominaisuuksia yleisöl-
le, jota oli runsaasti paikalla. Rotue-
sittelyiden välissä saatettiin käyntiin 
Suomen Agilitykissat ry:n järjestä-
män agilitykisan alkuerät, joista fi -
naaliin selvisi 9 kissaa. Jo alkuerissä 
nähtiin vikkelien suoritusten lisäksi 
myös vähän verkkaisempia esityk-
siä… Kissojen esiintyminen radalla 
näytti kiinnostavan yleisöä erityisen 
paljon ja osa kilpailijoista sai raiku-
via aplodeja keksiessään mitä eri-
laisempia tapoja kiertää esteet tai 
jäädessään venyttelemään tai pe-
seytymään radalle.

Toisen rotuesittelyn jälkeen vuoros-
sa oli agilityn fi naali. Ainoana nor-
jalaisena metsäkissana fi naalissa 
oli Rigo, ohjaajanaan omistaja Sari 
Sinkko. Agilityssa voiton vei kisa-
kokemusta paljon kerryttänyt koti-
kissauros Nemo Pongo (ohjaaja ja 
omistaja: Virve Lindqvist) ajalla 4,59 
s, toiseksi tuli Kirsi Kovasen ohjaa-
ma Francesca’s Quickstep ajalla 
24,75 s ja kolmossijalle ylsi Tuisku 
Kovasen ohjaama Maplehill’s Lady 
Sunshine ajalla 25,67 s. Yhdistys 
palkitsi vielä tsempparipalkinnolla 
Siperiankulta Sandokanin ”Santun”, 
joka ei fi naalissa yltänyt mitaleille 
pienen unisuuden takia, mutta meni 
täysillä alkuerissä. 

Päivän päätteeksi palkittiin yleisön 
suosikkikissat. Suosikin sai valita 
sekä metsäkissojen että muiden ro-
tujen joukosta erikseen. Ääniä oli kä-
vijämäärästä johtuen todella paljon 
ja ääntenlaskenta aloitettiinkin jo hy-
vissä ajoin ennen neljää. Metsäkis-
soista selvästi eniten ääniä keräsi 
Hilirimpsis Hattiwatti, Taavi, vaikka 
ääniä kertyi hyvin muillekin metsä-
kissoille. Muiden rotujen osalta kil-
pailu oli tiukempaa ja ääntenlaskun 
aikana useammallakin kissalla näyt-
ti olevan hyvät mahdollisuudet voit-
toon. Voiton vei lopulta venäjänsini-
nen Bessemjanka’s Kaneli.

Kahviossa, arpajaispöydässä ja ro-
tupöydässä kävi kaikissa kova ku-
hina päivän mittaan. Arvat menivät 
viimeistä myöden ja lisäarvonnas-
sa Catmax ja Deltta – merkkiset 
kiipeilypuut menivät hauskasti vä-
hän nuoremmille osallistujille. Toisen 
voitti Samuel Muukka ja toinen meni 
Jähin perheeseen siperiankissalap-
sosten iloksi.  

Vaikka esittelynäyttely sujuikin pie-
nellä porukalla sujuvasti, tarvitaan 
marraskuiseen erikoisnäyttelyyn 
paljon innokasta talkooväkeä! Tänä 
vuonna tulee täyteen 30 vuotta en-
simmäisen Norjalaisen metsäkissan 
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Kerro hieman itsestäsi, koska tulit 
mukaan yhdistyksen toimintaan 
ja mitä olet vuosien varrella teh-
nyt yhdistyksessä?

Kirsi Ovaskainen, 41-vuotias virka-
mies. Kolmen pojan äiti. 
Kasvattajanimeni on FIN* Kirsikan.

Olin Suomen Norjalainen metsä-
kissarengas ry:n (nyk. Norjalainen 
metsäkissa ry) perustamiskouko-
uksessa 22.1.1989, joten olen ollut 
aina yhdistyksen jäsen. Nyt siis kun-
niajäsen, josta olen hyvin mielissäni.

Hallituksessa olen ollut vuosi-
na 1993-1996 ja 1999-2006. Vuosi-
na 1997-1998 toimin hallituksen ul-
kopuolella mettis pisteiden laskijana. 
Olen toiminut yhdistyksessä vuoden 
mettis pisteiden laskijana, pentulis-
tan ylläpitäjänä ja pentuvälittäjänä. 
Esittelynäyttelyiden vastuulla on ollut 
muutaman kerran häkkien kuljetus ja 
kissojen hankinta esittelypaikalle.

Olin myös Pääassistentti Norja-
laisten metsäkissojen erikoisnäytte-
lyssä 1.8.1999.

Vieläkö yhdistyksen toiminnassa/ 
metsäkissaharrastajina  on muka-
na samoja ihmisiä, kuin perusta-
misen alkuvuosina?

Eila Tähti, FIN* Tähtitassun
Minna Krogh, Felis Audax*DK (os. 
Laine, Eddan)
Kirsi Kovanen, FIN* Kujakeikarin

Onko oma metsäkissaharrastuk-
sesi muuttunut näiden 20 vuoden 

aikana? Osasitko kuvitella silloin 
tämän päivän tilanteesi?

Näyttelyt on harrastuksen alusta asti 
ollut minun juttuni. Lapsieni synnyt-
tyä ja lasten ollessa pieniä näytte-
lyissä käyminen ei ollut mahdollista 
suuressa mittakaavassa. Nyt lasteni 
ollessa jo vanhempia voin jos vaan 
taloudellinen tilanne antaa siihen 
mahdollisuuden käydä näyttelyis-
sä sekä kotimaassa että ulkomail-
la paljonkin.

Olen aina ollut kiinnostunut met-
säkissojen rekisterikirjoista ja taus-
toista. Ensimmäisen metsäkissan 
hankin 1986 eli 23 vuotta sitten ja 
siitä asti olen saanut kerättyä use-
amman metsäkissan rekisterikir-
jasta kopion. Nettiaikana tiedon ke-
rääminen on helppoa, mutta 1980 
ja 1990 luvulla rekisterikirjoista piti 
pyytää kopio omistajalta.

Yksi hulluus on se, että saunaan 
mennessäni on mukanani näyttely-
luettelo. Luen JOKAISEN näyttely-
luettelon ja siihen merkkaamani tu-
lokset myös muiden rotujen osalta, 
yleensä vain kategoria 2. Olen tätä 
tehnyt niin kauan kuin olen näytte-
lyissä käynyt. Minulla on tallessa 
kaikki näyttelyluettelot 23 vuoden 
ajalta sekä yhdistyksen lehdet al-
kaen lehdestä 1/89! Seuraan myös 
muiden maiden metsäkissojen näyt-
telytuloksia.

Ensimmäinen metsäkissani Täh-
titassun Aatu oli uros, enkä silloin 
Aatua ostaessani vuonna 1986 aja-
tellut lainkaan kasvatusta. Käydessä-
ni Aatun ja vuonna 1988 hankkimani 
pyhä birma uroksen Neige-Cristal’s 
Feux alias Foxin kanssa enemmän 
näyttelyissä kiinnostukseni herä-
si myös kasvatukseen. Ensimmäi-
nen FIN* Kirsikan metsäkissapentue 
syntyi vuonna 1996. Tähän päivään 
mennessä on metsäkissan pentuei-
ta ollut kissalassani seitsemän. Oma 
mielikuvani “täydellisestä” metsäkis-
sasta ei ole muuttunut näiden vuosi-
en aikana.
 
Miten yhdistystoiminta on mieles-
täsi muuttunut vuosien varrella?

Olen ollut yhdistyksen hallituksessa 
14 vuotta monenlaisessa kokoon-
panossa, joten on selvää, että jotkut 
asiat hallituksen vaihtuessa tehdään 
erilailla kuin edellisen hallituksen ai-
kana ja se on hyvä asia. Mielestäni 
yhdistys on parantanut Norjalaisen 
metsäkissan tunnettavuutta näiden 
vuosien aikana.  

 
Miten kissaharrastus yleensäkin 
on muuttunut vuosien varrella?
23 vuoden aikana kaikki on muut-
tunut suuremmaksi. Näyttelyitä on 
enemmän ja lähes kaikki näyttelyt 
ovat kaksipäiväisiä ns. kahden ser-
tin näyttelyitä. Kun itse aloitin näyt-
telyissä käynnit olivat näyttelyt kak-
sipäiväisiä yhden sertin näyttelyitä. 
Myös kissamäärät näyttelyissä ovat 
kasvaneet huimasti. Kasvattajia oli 
vuonna 1990 noin 30 ja vuonna 
2009 noin 70.
 
Millaisiin asioihin tulisi kiinnittää 
huomiota ja mitä pitäisi kehittää?

Olen tyytyväinen rivijäsen. Uskon, 
että hallitus tekee kaikkensa ihanan 
rotumme eteen.
 
Oletko yhä aktiivisesti mukana 
yhdistyksen toiminnassa?

Hallituksessa en ole enää ollut vuo-
den 2006 jälkeen. 
Olen lupautunut mukaan järjestä-
mään norjalaisten metsäkissojen eri-
koisnäyttelyä Turkuun 21.11.2009.
 
Mitkä ovat tulevaisuuden suunni-
telmasi?

Kuka tietää ??

Mitä neuvoja antaisit yhdistyk-
sen nykyisille ja uusille aktiivijä-
senille?

Kertokaa rohkeasti omia ideoita.

Mitä terveisiä haluaisit sanoa ihan 
tavallisille rivijäsenille?

Jokainen rivijäsenkin voi omalta 
osaltaan tehdä rotua tunnetuksi !!!

Kunniajäsen Kirsi Ovaskainen

FIN* Kirsikan Henrik
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1. Kerro hieman itsestäsi, koska 
tulit mukaan yhdistyksen toimin-
taan ja mitä olet vuosien varrella 
tehnyt yhdistyksessä?

Olen ”nuori” eläkeläinen, jolla täl-
lä hetkellä on aikaa helliä kissoja. 
”Silmäteräni” on kuitenkin Joni, seit-
semänvuotias pojanpoikani. Jonin 
kanssa käymme uimassa, tutkim-
me luontoa, olen jopa löytänyt itseni 
luistinradalta tänä talvena. On todet-
tava, että kyllä pojatkin osaa shop-
pailla, kun mummon lompakko on 
mukana. Kesät möyrin puutarhassa 
kukkien parissa, käsityöharrastuk-
sella olen täyttänyt rotupöydän tar-
jontaa ja ilahduttanut ystäviä. Mikä 
on ihanampaa kuin tehdä hyvää ruo-
kaa, johon tulee voita, kermaa, so-
keria … Teen myös vapaaehtoistyö-
tä vanhusten parissa ja olen jopa 
lukenut äänikirjoja.

Yhdistyksessä olen ollut sen pe-
rustamisesta alkaen. Puheenjohta-
jana toimin vuosina 1993 ja 1994. 
Se aika jäi kuitenkin lyhyeksi, koska 
olin samanaikaisesti SUROKin pu-
heenjohtaja eikä aika riittänyt kah-
den puheenjohtajuuden hoitoon. 
Erittäin pitkän rupeaman hoidin rotu-
pöytää, jonka myyntiin olen ommel-
lut ja ompelen edelleen patalappuja, 
kasseja, näyttelyverhoja, kuljetus-
boksin päällisiä… Aikaisemmin ro-
tupöytä olikin kaikissa näyttelyissä 
mukana. Viimeiset vuodet hurahti 
Mettis-lehden teossa. Lehden teko 
oli haastavaa, mutta niin aikaa vie-
vää. Viime vuonna oli todella ihana 
saada käteen muiden tekemä lehti, 
jota ei tuntenut etukäteen kannes-
ta kanteen. Ennen sähköistä aika-
kautta ylläpidin näyttelytuloksia. Yh-

Kunniajäsen Eila Tähti

distyksellä oli tuolloin rotupöydässä 
mappi, josta saattoi seurata kissa-
kohtaisia näyttelytuloksia ja TOP 10 
-listaa. Esittelynäyttelyiden kahvio-
ta olen pyörittänyt pitkälti toistakym-
mentä vuotta. Kahviossa on ruokit-
tu kissojen omistajat ja toimihenkilöt 
sekä myynnillä vielä pystytty tuke-
maan yhdistyksen toimintaa. Asen-
teeni onkin, teen työtä kuin työtä el-
len sitä osaa niin opettelen.
  
2. Vieläkö yhdistyksen toiminnas-
sa/ metsäkissaharrastajina  on 
mukana samoja ihmisiä, kuin pe-
rustamisen alkuvuosina?

Yhdistyksen jäsenlistalla vuon-
na 2008 oli vajaa 10 jäsentä, jot-
ka ovat olleet jäseniä yhdistyksen 
alkuajoista.  Hallitustoiminnassa ja 
muissa tehtävissä on ollut muka-
na Ovaskaisen Kirsi. Hän oli muka-
na jo yhdistyksen perustamiskoko-
uksessa 22.1.1989. Tosin norjalaista 
metsäkissarotua Kirsi on seuran-
nut jo huomattavasti aikaisemmin. 
Edelleen Kirsi on aktiivinen norja-
laisen metsäkissan harrastaja Kirsi-
kan kasvattajana ja näyttelyiden toi-
mihenkilönä. Tiedän hänellä olevan 
vahvan tietämyksen rodun kannas-
ta Suomessa ja se tietämys yltää yli 
maan rajojen.

Kovasen Kirsi (ent. Peltonen) on 
myös ollut monessa mukana. Kirsi 
oli vuoden puheenjohtajana ja teh-
nyt joitakin aikoja Mettis-lehteä. Hal-
lituksessa hän on pienten taukojen 
jälkeen ollut useampaan otteeseen. 
Kuten tiedämme hän kasvattaa Ku-
jakeikarin kissat.

Minna Kroghin (ent. Laine) moni 
tuntee kansainvälisenä kissatuoma-
rina sekä norjalaisen metsäkissan 
kasvattajana. Elämän virrassa Min-
na on löytänyt onnensa ja paikkansa 
Tanskasta. Myös Minna on yhdistyk-
sen perustajajäsen ja Mettis-lehden 
ensimmäinen tekijä.

Uskoisin, että rodun maahan-
tuojakasvattajat Satukissan, Seija 
ja Heikki Suojakari, ovat edelleen ro-
dun kasvatustoiminnassa mukana.
 
3.  Onko oma metsäkissaharras-
tuksesi muuttunut näiden 20 vuo-
den aikana? Osasitko kuvitella 
silloin tämän päivän tilanteesi?
 
Tuskin 30 vuotta sitten osasin kuvi-
tella kissaharrastuksen tempaavan 
minut mukaansa vuosikymmenik-
si. Luonnollisesti asiat ovat vuosi-
kymmenien aikana muuttuneet tietä-

myksen lisääntyessä ja sen saannin 
helpottuessa. Suhtaudun kaikkeen 
huomattavasti kriittisemmin ja tie-
donhalu vain kasvaa vuosi vuodelta. 
 
4. Miten yhdistystoiminta on mie-
lestäsi muuttunut vuosien varrel-
la?

Yhdistyksessä oli jo sen perustamis-
vuonna 1989 huomattava määrä jä-
seniä. Varsinaisia jäseniä oli 142 
ja perhejäseniä 50. Jäsenmääräs-
tä jo voimme päätellä, että rodulla 
on koko sen olemassaoloajan ollut 
vankka asema maassamme. 

Alkuvuosien lehtiä lukiessa huomaa, 
että hyvin samanlaisten asioiden 
parissa toiminta on pyörinyt alus-
ta alkaen. Jäsenistön yhteisiä ta-
paamisia oli enemmän ja niihin osal-
listuttiin aktiivisemmin kuin nykyisin. 
Johtuneeko tapahtumien vähenemi-
nen osallistujien puutteesta.

Mielestäni metsäkissakissayh-
distys on koko toiminta-aikansa ollut 
yhdistys, jonka toiminnasta monet 
muut rotuyhdistykset ovat ottaneet 
mallia ja oppia.

5. Miten kissaharrastus yleensä-
kin on muuttunut vuosien varrella

Vuonna 1977 ostaessani ensimmäi-
sen rotukissan, pyhä birma -kissan, 
oli norjalainen metsäkissa juuri hy-
väksytty uudeksi roduksi FIFessä. 
Siitä vierähti vielä kaksi vuotta en-
nen rodun rantautumista Suomeen. 
Olen ollut aitiopaikalla näkemäs-
sä Suomen ensimmäiset norjalai-
set metsäkissat sekä niiden kasva-
tuksen alusta alkaen. Vuonna 1977 
ei ollut puolipitkäkarvakategoriaa 
vaan pyhä birmani kilpaili persialais-
ten kanssa. Vuosikymmenien aika-
na on uusia rotuja tullut huomatta-
vasti lisää ja rotukissaharrastus on 
lisääntynyt sekä kasvatus että näyt-
telypuolella. Norjalainen metsäkissa 
on usean vuoden ajan ollut kolmen 
eniten rekisteröidyn rodun joukossa, 
joka luonnollisesti merkitsee myös 
sitä, että laajenevassa määrin myös 
perheissä on lemmikkinä norjalainen 
metsäkissa.
 
6. Millaisiin asioihin tulisi kiinnit-
tää huomiota ja mitä pitäisi kehit-
tää?

Yhdistyksen ja kasvattajien pitäi-
si ensisijaisesti kiinnittää huomiota 
terveysasioihin. Onneksemme lää-
ketiede kehittyy myös kissapuolel-
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la ja kasvattajien avuksi tulee uu-
sia keinoja testauttaa siitoskissoja ja 
kasvattaa terveitä hyvinvoivia pentu-
ja. Rotuyhdistysten välistä yhteistyö-
tä esim. koulutusasioissa kannattaisi  
yrittää. On sääli, että kansainvälinen 
metsäkissayhdistysten välinen yh-
teistyö on loppunut kokonaan.

7. Oletko yhä aktiivisesti mukana 
yhdistyksen toiminnassa?
 
Jättäydyin omasta halusta pois hal-
litustoiminnasta tämän vuoden alus-
ta. Katsoin, että lähes 20 vuoden 
työpanos minun osalta riittää. On 
aika antaa tilaa nuoremmille teki-
jöille. Yritin irrottautua tehtävistä jo 
aikaisemmin, mutta jäsenten toivo-
muksesta vuosia tuli toinen toisensa 
perään lisää. Minut tuntevat tietävät, 
että olen tarvittaessa käytettävis-
sä tietoineni ja taitoineni. Onhan mi-
nulla yli 30 vuoden tieto ja kokemus 
näyttelytoiminnasta. Vähäinen ru-

peama ei myöskään ole yli 22 vuo-
den kasvatustyö.
 
8. Mitkä ovat tulevaisuuden suun-
nitelmasi?
 
Uskoni tulevaisuuteen ja siihen liitty-
vät suunnitelmat sammuivat kesäl-
lä 2006, jolloin kymmenvuotias lap-
senlapseni Jasmin kuoli leukemiaan. 
Olen onnellinen jokaisesta aamusta, 
johon saan herätä ja päivästä jon-
ka saan viettää kissojeni parissa. 
Tärkein tulevaisuuden suunnitelma, 
mitä tapahtuu kissoilleni, kun minua 
ei enää ole on jo hoidettu. 
 
9. Mitä neuvoja antaisit yhdistyk-
sen nykyisille ja uusille aktiivijä-
senille?
 
Jäsenmäärästämme on n. 75 % 
rakkaiden lemmikkikissojen omis-
tajia. Heidät tulee ottaa toiminnas-
sa ja tapahtumissa huomioon. Toi-

minta ei saa pyöriä vain näyttely- ja 
kasvatustoiminnan ympärillä! Jokai-
nen jäsen on tärkeä yhdistykselle, ei 
vain palvelujen pyytäjänä ja saaja-
na vaan myös antajana. Hallituksella 
on suuri haaste saada toimintaan tii-
viimmin mukaan näyttely- ja kasvat-
tajajäsenet sekä ns. rivijäsenet.
 
10. Mitä terveisiä haluaisit sanoa 
ihan tavallisille rivijäsenille?
 
Teitä on jäsenkunnasta suuri jouk-
ko.  Pitäkää yhteyttä toimihenkilöi-
hin, antakaa heille toiveita ja vinkke-
jä mitä odotatte yhdistykseltä. Myös 
teidän kunnia-asia on tukea yhdis-
tyksen toimintaa. Se on monella ta-
paa mahdollista myös hallituksen ul-
kopuolisille jäsenille.

Olen ylpeä, että olen saanut teh-
dä töitä loistavalle rotuyhdistykselle, 
eikä se työ ole vielä päättynyt.

Halaukset ja lämmin kiitos huo-
mionosoituksesta!

Ihan ensiksi tahdon kiittää Suomen 
Norjalaista Metsäkissayhdistystä sii-
tä, että valitsitte minut yhdistyksen 
kunniajäseneksi.

Lämmittää sydäntäni, joka tulee 

aina sykkimään erityisen paljon juuri 
norjalaiselle metsäkissalle.

Koskaan en ole itse katunut sitä 
että kissat joihin ihastuin ja joille sy-
dämeni menetin olivat ensimmäiset 

suomalaistuneet metsäkissat Pans 
kissat Norjasta : Trude ja Toro sekä 
niiden poika, Satukissan Egil.

Liekö tähtiin kirjoitettu, että 5 
vuotta myöhemmin minun eteeni 
taaperteli juuri Suojakareilla 4 viik-
koa vanha iso tassuinen tupsukor-
vainen ruskeatiikeri metsäkissa poi-
ka.

Egilin ja Afrodite av Aesenen 
pentu, Satukissan Rudolf.

Se oli rakkautta ensi silmäyksel-
lä… ja niin sain oman ” salonkileijo-
nani” ja siitä se alkoi sitten kissaelä-
mäni ihan tosissaan…ja on jatkunut 
kaikki nämä vuodet. Monien tänä 
päivänä meillä syntyneiden kissan-
pentujen taustalla onkin lähes aina 
jossain ihana Rudolfi ni. Olen sille 
ikuisesti kiitollinen, että se asteli elä-
määni vuonna 1985…

Rudolf itse tuikkii nyt kauniina 
tähtenä taivaalla ja ajattelen sen 
suojelevan sieltä minua isolla tas-
sullaan 

Kiitos siitä sen kasvattajille Suo-
jakareille joita ilman en olisi var-
maan edes tullut mukaan yhdistys-
toimintaankaan…

Olen ollut yhdistyksessä mukana 
sen perustamiskokouksesta lähtien.

Tuolloin tammikuussa 20 vuotta 
sitten kokoontui meitä Puron Anna-
Maijan kotiin Humppilaan, pieni 

Kunniajäsen Minna Krogh
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joukko metsäkissaväkeä.
Anna-Maijan ensimmäinen met-

säkissa oli Satukissan Reidun, Ru-
dolfi n sisar ja kasvattajanimellään 
Debals kasvattanee hän kissoja vie-
lä tänäkin päivänä.Anna-Maija oli 
yhdistyksen ensimmäinen rahas-
tonhoitaja. Ja aika lailla hän silloin 
taiteili ja ideoi kerätäkseen yhdis-
tykseelle kassaa ja koko hänen per-
heensä, miehensä Jukka ja siskon-
sa Ritva olivat mukana yhdistyksen 
alkuaikoina.Ritva yhdsityksen halli-
tuksen jäsenenä hänkin.

Minä olin yhdistyksen ensimmäi-
nen sihteeri, ensimmäinen puheen-
johtaja oli Suojakarin Heikki.

Olin myös Mettis –Lehden toimit-
taja. Lehden alkuaika oli todella sel-
laista pioneeriaikaa…

Sitä koottiin Lohjalla Lindgrenin 
Tiinan olohuoneessa, niitattiin sivuja 
yhteen kävellen ympyrää sohvapöy-
dän ympärillä…

Alusta asti oli itsestään selvää 
että yhdistyksellä olisi oltava oma 
lehti, samoin myöskin esittelynäytte-
ly suunniteltiin jo saman vuoden syk-
syksi ja pidettiin Forssassa.

Lehti ilmestyi kaksi kertaa vuo-
dessa ja yhdistyksellä oli paljon ide-
oita…

Ja yhteishenki oli todella vahva. 
Rotumme oli tuolloin vielä niin pieni 
,että todella voin sanoa hyvällä mie-
lellä, että joka kissan menestyksestä 
oltiin joukolla ylpeitä.

Näyttelyitä oli harvakseen ja ul-
komaista vaihtoehtoina aluksi olivat 
vain Ruotsi ja Norja.

Matkoja tehtiin jo silloin ja hake-
maan ulkomaisia serttejä lähdettiin 
usein kissabussin voimin.

Kissanäyttelyt olivat aluksi kak-
sipäiväisiä, jotenka lauantaina oltiin 
sitten yleensä joukolla viettämässä 
iltaa ja siinä unohtui jo päivän aika-
na saadut voitot tai häviöt.

Sunnuntaina sitten oli vielä näyt-
telyn parhaiden valinta, mutta sert-
tejä vain saatiin yhdet. Tänä päivä-
nä taitaa olla ainoa tämän laatuinen 
näyttely Fifen Maailmanvoittaja näyt-
tely ja Skandinavian winner?

Minut veivät kissat sitten rajo-
jen Ruotsiin ja Norjaan sulkeuduttua 
Tanskaan. Täältä löysivät kissat mi-
nulle miehenkin- joka onkin ollut ai-
van yhtä onnistunut valinta kun Ru-
dolf kissani aikanaan!

Tanskassa olin aiemmin jo tutus-
tunut biologiin ja kissageneetikan 
asiantuntijaan Jette Eva Madseniin 
( Felis Jubatus) hän oli myös todel-
la suureksi avuksi, kun Mettis –leh-
teen etsin hyviä artikkeleita. Jette on 

kirjoittanut monta hyvää artikkelia 
rodustamme vuosien varrella. Joita 
sain hänen luvallaan kääntää. Siis jo 
tuolloin ennen internettiä ja forumei-
ta oli meillä kansainvälistä yhteistoi-
mintaa.

Toki puhelinlaskut olivat vielä 
isompia kun tänään…

Moni asia on helpottunut ja no-
peutunut tänäpäivänä nythän voi 
vain mennä nettiin tai laittaa sähkö-
postia!

Ja teksti viestitkin laittavat aina 
tuoreimpia uutisia , jos ei tietokonet-
ta ole läheisyydessä!

Kun minä muutin Tanskaan en 
voinut enää aktiivisena olla hallituk-
sen jäsenenä, mutta olen ollut mu-
kana rivijäsenenä kaikki vuodet.

Ja näyttelyasettajana ja kasvatta-
jana pitänyt yhteyttä vanhoihin ja uu-
siin metsäkissoihin omistajineen niin 
Suomessa kun muuallakin.

Viime vuodet tosin olen ollut 
enempi näyttelyissä mukana kissa-
tuomarina ja omat kissani ovat sit-
ten muuttuneet todella salonkileijo-
niksi ja sohvalla nukkujiksi…

Alusta alkaen on ollut tärkeää 
kasvattaa kauniita terveitä ja hyvä-
luonteisia rodulle tyypillisiä kissoja 
ja löytää pennuille mahdollisimman 
ihanat kodit.

Kasvattajanimeni muuttui sit-
ten myös mieheni kasvattajanimek-
si Felis Audax, kun heitimme arpaa 
ja minä ja Eddan kasvattajanimeni 
hävisivät…

Aina minulla on ollutkin huono 
arpaonni! Felis Audax tarkoittanee 
suomeksi ilkikurista kissaa…

Eddan kasvattajanimi näki päi-
vänvalonsa vuonna 86 syntyneestä 
ensimmäisestä pentueesta, kanta-
emona oli Fjordkattens Edda ja isä-
nä Rudolf.

20 vuotta on pitkäaika ja kissa-
maailmassa vielä pidempi. Paljon 
on muuttunut sinä aikana kun minä 
olen ollut mukana! On tullut uu-
sia yhdistyksiä, ihmisiä, uusia kis-
soja ja rotuja.Näyttelyitä on todella 
paljon, uusia tuomareita tulee lisää 
koko ajan myöskin. Omistajat saa-
vat näyttelyissä itse esitellä kissan-
sa tuomarille , aiemmin olivat näytte-
lyt asistenttikantoisia , ennen sitä oli 
arvostelu erillisessä huoneessa ,jon-
ne pääsi arvosteleva tuomari ja asis-
tentit. Sitten ilmoittivat tuomarit päi-
vän päätteeksi miten olivat kissat 
arvostelleet. 

Tämänpäivän avoin arvostelu lie-
nee kuitenkin enempi yleisöystäväl-
linen! Ja onhan varmaan kissallek-
kin kaikkein mukavinta kun se saa 

olla omistajansa kanssa myös itse 
arvostelutilanteessa.

Titteleitä on tullut myös lisää en-
sin oli vain INT champion/premior. 
Sitten tuli Grand Int Champion/
premior.

Muistaakseni viimeinen grandi 
sertti piti saada niin että kissa oli vä-
hintään Värin paras…

Sitten tuli Europa champion/
premier. Ja tämän vuoden alusta pu-
hutaan nyt sitten Supreme champio-
neista ja Supreme premioreista!

Aluksi oli myös näyttelyissä Ro-
dun Paras kissa. Neljä väriryhmää. 

Aluksi kilpailtiin somaleiden, bali-
neesin , birman, turkkilaisen vanin ja 
angoran kanssa… sitten tuli maine 
coon, ragdoll, siperian kissa…

Niin jopa joskus kisattiin persia-
laisen kanssa ryhmävoitosta kun ei 
ollut 15 puolipitkäkarvakissarodun 
edustajaa paikalla ja ryhmä laitet-
tiin pitkäkarvakissaruhmän kanssa 
yhteen.

Nykyään on metsäkissoilla 9 vä-
riryhmää ja jopa 5 pistettä nyt an-
netaan sitten väristä ja kuviosta ai-
emminhan ei värillä ollur pisteitä 
antavaa merkitystä.

Jos rodun alkuvaiheessa oli kil-
pailu kovaa jo ihan siitä syystä että 
rotu oli uusi eikä sitä ehkä aina sa-
malla lailla osattu arvostaa voittaja-
rotuna kun enemmän perinteisiä ro-
tuja, on kilpailu tänä päivänä todella 
kovaa. Metsäkissa on aina valloitta-
nut sydämiä – ei siis ihme että se 
näyttelyissä ja kasvatuslistoillakin 
on isojen rotujen kermaa!

Jo serteistä on tänä päivänä to-
della iso kilpailu, saatikka sitten vä-
rinparhaista tuomarinparhaista jne.

Taso on minusta korkea ja met-
säkissat ovat kivoja kissoja niin ko-
tona, kasvatuksessa, näyttelyissä ja 
niitä arvostellessa.

Ei ole montaa yhtä näyttävää nä-
kyä minusta kuin se kun täydessä 
talviturkissa oleva iso aikuinen met-
säkissa kolli joka heittäytyy tuomarin 
eteen makaamaan rentona ja katse 
terävänä.

Ja usein laittaa ison tassun siihen 
setelin päälle kuin osoittaen mihinkä 
kohtaan se ruksi tulee laittaa: siihen 
sertin kohdalle ja ison kissan rinnas-
ta kumpuaa syvä kehräys!

Minut kissaharrastus siis on vie-
nyt tuomaroimaan ja muuttamaan 
ulkomaille, en ehkä olisi tätä aluksi 
osannut suunnitella.

Että kissa veisi minut niin totaa-
lisesti…

Ei vain sydäntä…
Paljon on vuosien varrella tullut 

26 Norjalainen Metsäkissa ry.



ystäviä ja joitakin alkuaikojen metsä-
kissa ystäviä tapaan yhäkin näytte-
lyissä ja joskus ihan muuten vaan!

Uudet ihmiset eivät samalla lailla 
tule enää tutuksi, koskapa en enää 
oikeastaan omien kissojeni kanssa 
käy näyttelyissä.

Ja tuomarina ollessa ei samalla 
lailla tietenkää tutustu ihmisiin kuin 
näytteilleasettajana.

Kissoja on myös niin paljon esil-
lä jo ainoastaan meidän omassa ro-
dussamme, ettei niiden ja omis-
tajiensa kanssa valitettavasti tule 
alkuaikojen näyttelyiden tavoin tu-
tuksi.

Kivaa on toki tavata “ vanhoja “ 
alkuajoista mukana olleita ihmisiä. 
Esim. Yhdistyksen kaksi muuta kun-
niajäsentä Eila ja Kirsi ovat ja olleet 
mukana niin kauan kun minä muis-
tan…

En siis ole ainoa jolta metsäkissa 
on vienyt sydämen!

Koko kissamaailma on tänä päi-
vänä isompaa,ammattimaisempaa 
niin hyvässä kun pahassa. Hyväs-
sä siksi että on paljon materiaalia 
on helppo vaihtaa tietoja ja kissa-
kantoja.

Toisaalta taas minusta aina on 
tärkeää että se mailman paras kissa 
on siellä jokaisella kotona oli sitten 
kyseessä näyttely tähti tai ihan vaan 
lemmikkikissa…

Siinä mielessä en toivo että meis-
tä kenestäkään tulee niin ammatti-
laisia, että rakkaus kissaan ja kissa 
perheenjäsenenä jää taka-alalle!

Ei koti ole koti ilman kissaa… ja 
varsinkin metsäkissa on sellainen ” 
kodinvaltaaja” . Kun sille sydämen 
kerran menettää ei sitä enää saa ta-
kaisin!

Toivon että kaikki metsäkissaih-
miset ovat hyviä kissoilleen ja naut-
tivat siitä kunniasta että saavat ja-
kaa elämänsä niin ihanan olennon 
kanssa.

Metsäkissa ei jätä ketään kyl-
mäksi. Pahimman kissanvihaajankin 
se kyllä lämmittää jos ei muuten niin 
tunkemalla syliin sohvalle tai astel-
lessaan nukkumaan keskelle kahvi-
pöytää ison hännän vaarallisesti hei-
lahdellessa juuri siihen täytekakun 
kermareunuksen suuntaan!

Minusta on kissaihmisissä sellai-
nen mukava piirre että jos tulee pu-
heeksi olevansa kissan omistama, 
yleensä tulee hyvin juttuun keske-
nään.

Toivonkin että positiivisuus joka 
on minusta iso piirre metsäkissassa,  
on myös se joka korostaa niiden pa-
rissa olevia ihmisiä.

Tämän suvaitsevaisuuden, posi-
tiivisen ja leikkimielisenkin asenteen 
otamme kaikki mukaamme. Olem-
mehan me mukana kissatouhuissa 
siksi että meillä on kissa tai kisso-
ja ja niille olemme sydämemme me-
nettäneet!

Siksi kasvattajilla on vastuu kas-
vattaa rodunomaisia, hyväluonteisia, 
terveitä ja karismaattisia kissoja ja 
löytää niille hyvät kissanarvoiset ko-
dit ja seurata niiden tassuttelua koko 
niiden pitkän kissanelämän ajan.

Ja kissanomistajilla on vastuu 
hoitaa ja rakastaa kissaansa per-
heenjäsenenä koko sen pitkän elä-
män ajan.

Yhdistystä toivon kannattavan ja 
siihen jäseneksi liiittyvän kaikkien 
niiden joilla on kotona metsäkissa 
perheenjäsenenä.

On hienoa että rodulla on oma 
yhdistys ja muistaa pitää se, että se 
on vain niin hyvä ja toimiva yhdistys, 
kun me itse tahdomme ja sellainen 
miksi sen itse muokkaamme.

Olen vakuuttunut siitä että jokai-

nen yhdistyksen hallitus tekee par-
haansa ja käyttää paljon omaa ai-
kaansa vapaaehtoisesti ja palkatta 
jotta yhdistystoiminta jatkuu. Hienoa 
että 20 vuotta on tullut täyteen ja toi-
vottavasti menestys jatkuu!

On kunniakysymys että Suomes-
sa on aina Norjalainen Metsäkissa 
yhdistys!

Ja muistakaa, että kuka kissan 
hännän nostaa jos ei kissa itse!

Minä henkilökohtaisesti toivon 
kaikille ihania kissanpäiviä! 

Minä itse omassa tulevaisuuden 
suunnitelmassani, tosin ilman sitä 
kristallipalloa, toivon saavani jakaa 
monen monta mukavaa hetkeä kis-
saharrastuksen parissa !En voi ku-
vitella etteikö minulla olisi aina ko-
tonani Norjalainen metsäkissa 
seuralaisena .

Ollaan ylpeitä ihanasta rodus-
tamme!

Ja hymyillään kun tavataan!
Kaikkea mukavaa ja halauksia 

koko metsäkissakansalle.
Ja  kiitos...

TUONNIT

DK*Blomsternbarn Felis Jubatus (NFO n 09)
Isä: Utblickens Bohriz  (NFO n 09 24)
Emo: CH DK*Lille Stjerne Felis Jubatus  (NFO n 09 22)
Kasvattaja: Jette Eva Madsen, Tanska
Omistaja: Tuula Riippi
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Oma kasvattini Lore toivottavas-
ti täyttää 15-vuotta joulun aikaan 
23.12.2008. Pentue jäi ainoakse-
ni metsäkissapuolella ja se käsitti 
vain 2 pentua. Veljeskaksikon emo 
oli GIP/EC Rämemetsän Bunny (eli 
”Bani”) ja isä EC Ambient Chaca-
cahn, DM, molemmat hopeatiike-
reitä.

Hankimme saman aikaisesti kak-
si rotukissaa kesällä 1990; euroop-
palaisen EP&GIC Kissankellon On-
nen Haave (eli ”Tuittu”) sekä norskin 
Banin, molemmat hopeatiikerei-
tä. Kasvattajat saivat innostumaan 
näyttelyistäkin, vaikka alun perin en 
touhusta tiennyt mitään.  Tuitun kas-
vattajan avustuksella kasvatuside-
akin alkoi nostaa päätään ja 1992 
kesällä syntyivätkin ensimmäiset eu-
rooppalaispennut. Tuossa vaiheessa 
en ollut tehnyt selkeää valintaa ro-
tujen välillä ja niin aloin suunnitel-
la pentuja Banillekin. Syksyllä 1993 
Rovaniemellä asustellut ”Sakke” kolli 
sitten jäi Lahden näyttelystä meille ja 
muutaman päivän sisällä Banille tuli 
juoksu ja homma oli nopeasti hoi-
dettu. Joulun alla syntyi kaksi pen-
tua; veljekset Trekkie Lore (hopeati-
ikeri) ja Android Data (ruskeatiikeri). 
Ensin molemmat määriteltiin tytöik-
si ja päätin pitää hopeatiikeritytön 
itse. Isäni taas halusi ruskeatiikerin 
omakseen. Näin molemmat päätet-
tiin pitää ja sen jälkeen ilmeni että 
molemmat ovatkin poikia… Jo omik-
si koettuja pentuja ei enää lähdetty 
kauppaamaan. Banillakaan ei kos-
kaan tehty toisia pentuja vaan se 
leikattiin. Ehkä tässä on osasyy sil-

le miksi en enempää ole metsäkis-
sapuolella kasvattanut, kun ei jäänyt 
sitä tyttöä jatkoon. Vähitellen myös 
eurooppalaisrodusta tuli itselleni se 
”oma juttu”.

Molemmista veljeksistä kasvoi 
ihan mukavat ja luonteeltaan ystä-
välliset metsäkissapojat, jotka aina 
tulivat hyvin toimeen keskenään ja 
myös muiden kissojemme kanssa, 
joista suurin osa eurooppalaisia. Da-
tasta on kirjoitettu juttu yhdistyksen 
lehteen silloin kun se valmistui Eu-
rooppa Premioriksi 23.1.1999. Lore 
ei valmistunut EP:ksi, syynä sen virt-
satiesairastelut. Se leikattiin taan-
noin vähän vajaa 2-vuotiaana (kum-
pikaan pojista ei saanut jälkeläisiä) 
syksyllä 1995 ja puoli vuotta tämän 
jälkeen sairastui ensimmäisen ker-
ran virtsakiteisiin. Lorella vaiva pois-
tui erikoisruokavaliolla pitkäksi aikaa, 
ensin liuotusruokaa ja sitten ylläpito-
ruokaa ja Lore on aina suhtautu-
nut omiin eväisiinsä todella kiltisti. 
Jos jotain muuta murkinaa jonne-
kin unohtuu, käy se heti niitä napsi-
massa mutta muuten ei ole kyllästy-
nyt omiin ruokiinsa, onhan niidenkin 
joukossa onneksi vaihtoehtoja. Lore 
on niin tottunut asiaan, että sille kun 
ruokinnan alkaessa vie ensin toi-
seen huoneeseen oman lautasen, 
kävelee se perässä ja jää sinne syö-
mään, muiden odotellessa keittiössä 
omia ruokiaan. Loren vuoksi ei van-
hemmillani olevilla kissoilla ole tä-
hän n. 12 vuoteen pystynyt pitämään 
kissojen ruokia koko ajan esillä, pait-
si Loren kuivamuonaa, mitä muutkin 
terveet aikuiset voivat vähän syö-

dä, kun pääasiassa kuitenkin syö-
vät muuta. Vuoden 2000 alussa Lore 
sai taas monen vuoden tauon jäl-
keen virtsatieoireita mutta sillä ei to-
dettukaan kiteitä, tai tulehdustakaan. 
Eli kyseessä oli idiopaattinen tuleh-
dus, johtuen enemmän kissan korvi-
en välistä. Lore ei mielestämme ollut 
siihen asti ollut kovinkaan stressaa-
va kissa mutta jokin, mitä itse ei pys-
tytty määrittelemään, oireet aiheutti. 
Nykyään idiopaattisesta tulehduk-
sesta puhutaan paljon, vuosituhan-
nen alussa vaiva oli kuitenkin vie-
lä suht tuntematon. Myös hoitona oli 
aluksi antibioottia, vähän kuin var-
muuden vuoksi. Oireet jäivätkin taas 
pariksi vuodeksi. 2002 talvella oirei-
den uusiessa todettiin jo asian joh-
tuvan kissasta itsestään, se jotenkin 
hermoili niin että sai itselleen oireet 
aikaan, ehkä pidättämällä pissaa-
mista tms jännittämällä / hermoile-
malla niin, että oireet taas alkoivat. 
Pissassa oli vertakin, vaikka mitään 
syytä oikeasti tälle ei ollut. Nyt hoi-
doksi saatiin Saroten-nimistä lääket-
tä, joka oli rentouttava ja rauhotta-
va lääke ja sen avulla virtsaaminen 
sujui kissalla ”vapautuneemmin”. 
Saroten oli tuolloin tavallinen virt-
sateistään yliherkkien kissojen hoi-
tamisessa. Nykyään käytetään sa-
manlaisia lääkkeitä edelleen mutta 
eri nimisiä, Sarotenia ei ole enää 
valmistettu moneen vuoteen. Lo-
relle taannoin riitti parin kuukauden 
kuuri ja taas elämä jatkui normaa-
liin malliin. 2002 loppuvuodesta Lo-
rella oli vaihteeksi oireita mutta tällä 
kertaa löytyikin pitkästä aikaa kitei-
tä. Liuotusruuan avulla niistä pääs-
tiin eroon. Samoin kävi parin vuoden 
kuluttua loppuvuodesta 2004. Kum-
mallisesti nyt vanhemmilla päivillään 
pariin viime vuoteen ei Lore ole saa-
nut oireita, ei kiteiden tai idiopaatti-
sen tulehduksen vuoksi. Erikoisruo-
kaa (ylläpito) se on syönyt edelleen 
eikä siitä ole tingitty ja vaikka joskus 
on tuntunut siltä ettei Lore pysty uu-
sivan sairautensa kanssa elämään 
pitkään, on se nyt enää himpun va-
jaa 15-vuotias ja tällä hetkellä hy-
vässä kunnossa. Netistä kun lukee 
välillä millaisissa kierteissä omista-
jat ovat virtsavaivaisten kissojensa 
kanssa niin niihin verrattuna Lore 
on mielestäni kuitenkin päässyt vä-
hällä, avut ja lääkkeet on löytyneet 
suht nopeasti ja oireet saatu pois 
eikä kissa ole joutunut kipuilemaan 
pitkään. Vaikka oireet ovat uusineet 
niin mielestäni eivät kuitenkaan mi-
tenkään älyttömän usein.

Palaakseni näyttelyuraan, Lore 

GIP&IC Katinhännän Trekkie Lore 15-vuotta

Kadi Myllys
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käyttäytyi näyttelyissä aina ihan hy-
vin, joskin vähän ujosti. Yleensä tuo-
mareilta kehuja saivat kissan vank-
ka ja lihaksikas rakenne, hyvä pään 
muoto (kolmio), hyvän väriset ja 
muotoiset silmät, tuuhea pitkä turk-
ki ja luonne. Huonoina ominaisuuksi-
na taas joskus mainittiin: profi ili voisi 
olla suorempi ja pidempi, hopea-vä-
rin seassa hiukan rufi smia ja liian 
pehmeä turkin laatu, paljon pohja-
karvaa. Lore oli urallaan pari kertaa 
Tuomarin paras sekä Värin paras 
Kastraatti. Se valmistui International 
Championiksi 9.4.1995. Ensimmäi-
sen kide-episodin jälkeen kun kissa 
näytti voivan hyvin, näyttelyura jatkui 
kastraattina ja Premioriksi valmistut-
tiin 7.3.1998. Saman vuoden kesällä 
International Premioriksi. Grandiksi 
1.8.1999, tähän toinen ulkomainen 
serti haettiin Prahasta asti. Tämän 
jälkeenhän Loren virtsatieongel-
mat muodostuivat idiopaattiksiksi ja 
näyttelyissä käytiin harvakseltaan 
kokeilumielessä eikä näiden käyn-
tien jälkeen Lore koskaan saanut oi-
reita. Lore ehti kerätä CAPE-sertejä 
viisi ja molemmat vaadittavat ulko-
maisetkin näissä mukana, Lore kävi 
jopa hakemassa CAPEn eurooppa-
laiskaverinsa Jedin kanssa Stuttgar-
tista marraskuussa 2001. Sitten al-
koi käydä niin, että aina kun ilmoitin 
Loren näyttelyyn, se sai virtsatieoi-
reita juuri näyttelyn alla, ennakkoon. 
Näyttelykäynti peruttiin ja odoteltiin 
taas pitkään että kissa olisi varmas-
ti ok ja taas sama juttu. Niinpä päätin 
etten enää ilmoita sitä näyttelyihin, 
vaikka ilmoittamisesta kissa ei itse 
voi vielä stressata mutta vinkki meni 
perille. Näin Lore ei koskaan valmis-
tunut EP:ksi.

Muutin pois kotoa vanhempieni 
luota vuonna 1996 ja tuolloin teim-
me kissajaon, vein eurooppalaiset 
(tuolloin 4 kissaa) mukanani ja van-
hemmilleni jäi metsäkissat, eli emo 
Bani ja pojat Data & Lore. Vuon-
na 1999 vanhemmilleni päätyi vie-
lä eurooppalaiskasvattini Jedi, joka 
tuli hyvin toimeen metsäkissojen 
kanssa ja tykkäsi riehua erityises-
ti Datan kanssa. Jaosta huolimatta 
kaikki kissat pysyivät minun nimis-
sä jotta näyttelyissä käyminen sujui-
si jatkossakin helposti. Myös reissu-
jen ajan kissoja kävi hoidossa ristiin 
rastiin, lähinnä meidän eurooppalai-
set kävivät moikkaamassa vanhoja 
mettis-tuttujaan vanhemmillani. Kun 
Lorella diagnosoitiin idiopaattisia oi-
reita, ei sitä ole haluttu enää stressa-
ta eikä se ole juurikaan käynyt kotoa 
missään, lähinnä vain lääkärikäyn-

neillä. Muuten voin sanoa näistä 
kahdesta rodusta (metsäkissa ja eu-
rooppalainen), että ovat soveltuneet 
hyvin kimppaan eikä ongelmia ole 
ollut. Luonteeltaan ja vilkkaudeltaan 
kissat ovat olleet suht samantyyppi-
siä. Metsäkissat ehkä vielä helpom-
pia ja suvaitsevaisempia uusien tu-
lokkaiden kanssa.

Luonteeltaan Lore on ystäväl-
linen ja seurallinen mutta näyttää 
myös selvästi jos ei jostain asias-
ta pidä. Esim. kampaamisesta se 
tykkää jonkin aikaa mutta huitaisee 
tassulla siinä vaiheessa kun on sitä 
mieltä että nyt riittää. Nyt parin vii-
me vuoden ajan asia onkin ollut pie-
noinen ongelma, vanhemmiten kun 
kissan turkin laatu on kuivunut ja se 
takkuuntuu helposti. Nyt Lorea on 
pari kertaa jouduttu käyttämään lää-
kärillä turkin vuoksi, pahimpia tak-
kuja on ajeltu siellä koneella pois. 
Ja kissa on käsittelyn jälkeen todel-
la huvittavan näköinen, mutta vähän 
aikaa saa olla rauhassa kampaa-
mistaisteluista. Myös kiljuviin lapsi-
vieraisiin Lore on suhtautunut vara-
uksella ja pari kertaa se onkin saatu 
ahdistettua nurkkaan niin, että on 
hermostunut totaalisesti. Ei ole teh-
nyt mitään mutta voisin kuvitella 
että jos sitä en olisi käynyt pelasta-
massa, se olisi voinut huitaista tilan-
teessa ennemmin tai myöhemmin.
Niin kuin jokainen kissa, vanhetes-
saan luonne ”muuttuu” ja rauhoittuu, 

nuorempana saadut hepulit ja ral-
lit vähentyvät, joskin edelleen Lore 
kyllä saa juoksentelukohtauksia sil-
loin tällöin, säntäilevät Jedin kans-
sa. Jotkut tavat pysyvät, esim. Lore 
on aina tykännyt nukkua öisin van-
hempieni jaloissa sängyllä ja napsia 
liikkuvia varpaita. Aamulla porukkaa 
voi herätellä ruuan jakoon raapimal-
la makuuhuoneen vaatekaapin ovia. 
Loren fetissinä ovat kengät. Ihan kai-
kenlaiset. Kun vanhemmilleni menee 
kylään ja jättää kengät eteiseen lat-
tialle, niin eipä aikaakaan kun Lore 
on kenkien päällä makoilemassa. 
Kotiin lähtiessä saa välillä maanitel-
la että se suostuu ”aarteistaan” luo-
pumaan…

Lore on kolmikostamme viimei-
nen metsäkissa jäljellä. Emo Bani 
kuoli 28.5.2004 vatsassa sijain-
neen kasvaimen vuoksi 14-vuotiaa-
na (ei tutkittu tarkemmin). Jo seu-
raavana talvena menetimme Loren 
veljen Datan vain 11-vuotiaana 
(11.1.2005) aivokasvaimeen. Met-
säkissojen kanssa en ole käynyt 
näyttelyissä vuosiin ja olen hyvää 
vauhtia vieraantunut rodun ajankoh-
taisista asioista ja nykykissoista, yh-
distyksen lehteä edelleen lueskelen 
kyllä. Arvelisin kuitenkin, että joskus 
tulevaisuudessa kenties uuden met-
säkissan tulen vielä hankkimaan, to-
sin ajankohtaa en ole vielä suunni-
tellut ollenkaan.

Veljekset Katinhännän Android Data & Trekkie Lore kuvassa vuoden ikäisinä.
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Muistan vielä jopa erittäinkin hy-
vin, kun sinivalkoinen neitosemme 
saapui meille Olkahisiin Tähden Ei-
lan mukana Kokkolan näyttelys-
tä 12.6.1994. Olimme käyneet koko 
perheen voimin katsomassa kauno-
kaista jo aiemmin huhtikuussa Eilal-
la Henttaalla. Tuolloin päätös han-
kinnasta varmistui. M-pentueen 
yhteiskuva on ollut Mettis-pöydän 
korttivalikoimassa varmaankin jo 
melkein 15 vuotta. Kissoista kaikki 
ovat saavuttaneet EC-arvon.

Myy tai Mymmeli tai Masse ku-
ten kotoisammin häntä kutsumme 
oli kolmas kissa taloudessamme, ai-
emmin olimme hankkineet kollin Kis-
sakodin Eerikin ja naaraan EC Yö-
hiipijän Anna-Gretan, molemmat 
ruskeatiikereitä. Riki eli noin viisi-
vuotiaaksi, mutta Tutu nukutettiin 
vasta kesällä 2007 vajaan 16 vuo-
den iässä ärtyneen nisäkasvaimen 
seurauksena. Mymmelillä on ol-
lut muitakin kissakavereita vuosien 
saatossa Olkahisten kodissamme: 
EP&GIC Balladin King Oliver ”Kin-
gi”, PR&GIC Tähtitassun Romans-
si ”Sisi”, CH Godfather’s Glorfi ndel 
”Loru” sekä IC Tähtitassun Lumi-
Valkea ”Snoukkari”. 

Mymmeli on ehtinyt käydä noin 
60 kertaa eri näyttelyissä, joista 10 
ulkomailla. EC-arvoon Myy valmis-
tui prinsessa Dianan kuolinpäivä-
nä Poh-Kisin Seinäjoen näyttelys-
sä 31.8.1997. Mieluisimmat tuomarit 
ovat olleet Raymond Saetre ja Geir 

Edvardsen. Tyttömme käyttäytyi 
näyttelyssä aina moitteettomasti ja 
sai käytöksestään lisäpisteitä.

Mymmeli sai kaikkiaan 11 pen-
tua  neljästä eri pentueesta. Belle 
Bebe, Bianca ja Bernard syntyivät 
18.11.1996 isänään Balladin King 
Oliver (d 09 22), Dandy, Denis ja Di-
jon 11.4.1997 samasta yhdistelmäs-
tä. Le Figaro ja Fantastique syntyivät 
3.5.1998 isänään MoonCat’s Dream 
Cream (e 09 23) ja LuckyLuk, Lou-
Lou ja LegoLas 28.1.2000 isänään 
Axel Oxenstierna Felis Jubatus (n 
09 23). 

Nykyisin tyttömme viettää an-

saittuja eläkepäiviään Kangasalan 
kodissamme kahden muun metsä-
kissamme 5,5-vuotiaan Hildan (PR 
Pikkumetsän Filippa), kohta 5-vuo-
tiaan JJ:n (IC Tähtitassun Jussi Juo-
nio) sekä 4-vuotiaan mainecoonin 
Hilarin (Pikkumetsän Kaapo-Coon) 
ja 12- vuotiaan Leisku-terrierin kans-
sa. Hyvät väli on kaikkien kanssa.

Mymmelin kuulo on heikentynyt 
vuosien saatossa, joten ruokaa ha-
lutessaan hän huutaa tai oikeammin 
rääkyy aika korvia vihlovasti. Imu-
rointi ei haittaa häntä pätkääkään, 
toisin kuin muita, jotka säntäävät ko-
neen käynnistyessä heti pakosalle. 
Voimme jopa imuroida hänen turk-
kinsa, siitäkään hän ei tunnu ole-
van harmissaan. Turkin hoito ei suju 
enää niin mallikkaasti, joten paakku-
ja ilmaantuu aika ajoin. Sähköinen 
hiustenleikkauskone on oiva apu 
niihin vaivoihin, keneltäkään muulta 
kissaltamme ajelu ei tosin onnistuisi; 
eivät osaisi kököttää paikallaan yhtä 
kiltisti kuin Mymmeli. Toiset kissat 
joudutaan rauhoittamaan toimenpi-
teen ajaksi, joten ilman eläinlääkä-
riä se ei ole mahdollista.

Mymmeli haluaa lähettää tervei-
siä kissakavereilleen ja heidän omis-
tajilleen!

Viettäkää leppoisia eläkepäiviä 
(niin kissat kuin ihmisetkin), kunhan 
siihen ikään ehditte!

Mymmelin Nöyrä Huoltaja Hilkka Ta-
kalo

PS: Myy esiintyy myös rotupöydän 
postimyynnin kortissa numero 3 
kaikkein ylimpänä muiden M-pentu-
een EC-arvon saavuttaneiden sisa-
rusten kanssa.

IP&ECTähtitassun Myy, DM 15 vuotta 9.3.2009!

Neitimme nykyisin, eli IP&EC Tähtitassun Myy, DM 15 vuotta

Lötkötellään, vuonna 1994
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Ruskeatabby norjalainen metsäkis-
sani Kotikissan Tyyne täytti 18 vuotta 
16.11.2008!  Tyynen kunto on edel-
leen hyvä; turkki kiiltää, kaikki ais-
tit toimivat ja hän on edelleen kova 
kehräämään. Hän tulee hyvin toi-
meen kolmen venäjänsiniseni ja yh-
den kotikissani kanssa. Kun nuorim-
maiseni Kassaran Pena eli Petja tuli 

FIN*Kotikissan Tyyne 18 vuotta

kotiini 13-viikkoisena huhtikuussa 
2000, silloin 9,5 vuotias Tyyne hoi-
vasi Petjaa kuin paraskin emo pen-
tuaan. Emon vaistotko olivat herän-
neet? Olen tosiaan kiitollinen, sillä 
näin vanhaksi en ole saanut pitää 
mitään muuta kissaa. Tyyne on ollut 
terve,  vuotuiset rokotukset on otet-
tu, hammaskiveä poistettu muutama 

kerta, sterilointileikkauksesta toipu-
minen tapahtui melko pian.

Tyynen näyttelyura jäi lyhyeksi, vain 
viiteen kertaan. Paras tulos oli Ex 2; 
sama tulos oli uroksillani huonoin. 
Näinhän on työelämässä; tyttöjen 
katto on poikien lattia. Ainoatakaan 
serttiä ei tullut. Samat kolme virhet-
tä toistuivat; liian heikko leuka, liian 
pienet korvat ja liian silkinpehmeä 
turkki. Näyttelyt Tyynen kohdalta lop-
puivat toukokuussa 1992, jolloin tuli 
EVA. Sitä ennen oli jo yksi Ex3/EVJ. 
En tätä surrut, sillä perheenjäsene-
nä Tyyne on mitä ihanin. Hänen mie-
lialansa vaihtelevat nopeasti.

Vilpitön tarkoitukseni oli pitää toinen-
kin kasvattajille antamani lupaus eli 
pennuttaa Tyyne. Asia kaatui kalkki-
viivoille. 1990-luvun alun lamatilan-
teessa oli paljon uutta kotia etsiviä 
metsäkissoja ja pelkäsin taloudel-
lista ahdinkoa, sillä lama näytti lä-
hes nollaavan arvopaperiomaisuu-
teni. Leikkautin Tyynen toukokuussa 
1993.

Seuraavat rotukissat, joita otin, olivat 
venäjänsinisiä. Niistä ensimmäinen, 
Zarin Dmitri Falalejevits sai minut 
sellaiseen koukkuun, että kun tuli 
kahdesta kotikissastani lupumisen 
aika, seuraajiksi piti saada venäjän-
sinisiä. Olen viime aikoina keskitty-
nyt RUS-rotuun. Kissojen näyttely-
menestys on ylittänyt odotukseni: 
kahdella on Eurooppa-tittelit.

Anja Hietala

Tekstin kirjoittamisen jälkeen saim-
me Anjalta tiedon, että Tyyne on siir-
tynyt 5.1.2009 vihreämmille niityille 
hiirijahtiin.

Anja Hietala ja Kotikissan Tyyne 2.1.2007

E
ila

 S
aa

st
am

oi
ne

n

Kuvassa SmileTail’s Kissalan eka 
pentue, synt. 8.1.2002. Pentuees-
sa ovat Ari Behn “Penni”, Haa-
kon Magnus “Manu”, Mette-Marit 
“Möttönen” ja Märtha Louise “Kirp-
pu”. Kasvattaja onnittelee veteraa-
ni-ikään ehtinyttä kuninkaallista 
porukkaa. Pentueen vanhemmat 
ovat GIC N* Embla’s Solveig ja EC 
Charles Austin av Boxerhaven N*. 
Kasvattaja Sari Ikävalko
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Katso taivaalle, pohjoisen suuntaan. 

Siellä on uusi tähti, loistaen kirkkaana, niin kirkkaana korkeuksistaan. 

Kaipaamme sinua, kaikki lähettävät rakkaat terveisensä.

Tähtesi loistaessa läpi pimeän ja yksinäisen yön, se valaisee polun ja näyttää tien. 

Sen oikean tien.

Lego, näen yhä sinut, lempeän katseesi. Turkkisi oli aina niin komea, hyvin hoidettu.

Monikaan ei todella tuntenut sinua, mutta vain katse, naukaisu tai kehräys sai 

kylmimmänkin sydämen sulamaan.

EP Fanfaron LegoLas, muistan sinut ikuisesti, kyynelsilmin.

Sinut kutsuttiin taivaaseen, ehkäpä uuteen maineeseen ja kunniaan.

Katso taivaalle, pohjoisen suuntaan. 

Siellä on uusi tähti, loistaen kirkkaana, niin kirkkaana korkeuksistaan. 

Kaipaamme sinua, kaikki lähettävät rakkaat terveisensä.

(alkup. sanat: Eddie Cochran, Three Stars) 

Legoa ikävöiden: Teemu, iskä, äiti ja  EP Fanfaron Quasimodo, ”Simo”

In Memoriam 
EP Fanfaron LegoLas ”Lego”

28.1.2000-15.12.2008



Hei!
Lehdessänne olleen virheellisen tie-
don takia pyydämme oikaisemaan 
harhaan johtavan tiedonannon re-
kisteröintiasiassa jossa todetaan TI-
CAn reksiteröivän normaaliin rekis-
teriin kissan kuin kissan, perimästä 
ja vanhemmista huolimatta.

TICA-rekisteriin ei rekisteröi-
dä kissaa, jonka vanhemmat voi-
vat olla minkä rotuisia tahansa ja 
pentu rekisteröitäisiin sen mukaan, 
mitä rotua se sitten sattuisikin muis-
tuttamaan. TICAssa ei sen sijaan ky-
seenalaisteta kissan ulkoasua, vaan 
kissa rekisteröidään esim. punaho-
peaksi, jos se siltä selkeästi näyt-
tää, vaikka vanhemmat eivät olisi-
kaan merkitty hopeakissoiksi. TICA 
ei yritä olla luontoa viisaampi. Koke-
mus on osoittanut että ihmisten laa-
timat säännöt eivät määrää luontoa 
ja perimää.

Noviisina ns. koerekisteriin (ku-
ten myös FIFéssä) voi saada kissan 
jos vanhemmat dokumentein todis-
tettavasti ovat kyseisen rodun al-
kuperämaasta ja vanhempien taus-
toissa ei ole tiedossa mitään muuta 
rotua ja kissa täyttää kolmen arvos-
televan tuomarin mielestä rodun 
määritelmän. 

Koerekisteri ei oikeuta kissaa 
osallistumaan näyttelyihin ja näiden-
kin jälkeläiset ovat tarkkailussa. Vas-
ta kolmas sukupolvi on kantarekis-
terissä.

Norjalaiset metsäkissat ovat Suo-
messa edelleen kaikki Fife-organi-

LUKIJAPALAUTE

saation kautta tulleita ja hyväksytty-
jä, joissa mm. vastaavasti aikoinaan 
Fife-noviiseissa ei ollut vaatimusta 
edes vanhempien taustoista, vaan 
itse asiassa kissa rekisteröitiin juu-
ri ilmiasunsa mukaan. TICA ei salli 
vastaavaa, vaan on järjestönä pal-
jon ankarampi ja tiukempi noviisi 
kysymyksissä (dokumentit kissan 
alkuperästä ja tuonnista rodun al-
kuperämaasta vaaditaan). TICA ei 
rekisteröi esimerkiksi FIFé:ssä hy-
väksyttyjä noviiseita, vaan arvioi itse 
niiden sopivuuden rotuun.

Kasvatus Suomessa tapahtuu 
edelleen täysin Fife-pohjaisilla kis-
soilla, organisaatiosta riippumatta, 
vain näyttelyiden poiketessa hieman 
totutusta.

Ulkomailta on tosiaan mahdollista 
tuoda NFO, jonka taustat voivat olla 
kyseenalaiset ja Fife-rekisteröidyt, 
esim. RUS x RUS tai somali-norja-
laiset ym. joita jo toki löytyy tälläkin 
hetkellä kotimaastakin. Näitä tuon-
teja voi siis sekoittua tahtomattam-
me edelleenkin alkuperäisiin norja-
laislinjoihin joten vastuuntuntoisen 
kasvattajan vastuu on suuri ja suvut 
tulisi tuntea kantakissoihin saakka. 
Suomessa kasvattajan on helpompi 
törmätä ns. ”ei toivottuihin” linjoihin 
Fife-rekisteröidyissä NFO-kissoissa 
kuin TICA-järjestön alla olevissa vie-
lä suhteellisen harvalukuisessa kas-
vattaja-ryhmässä. Nämä kasvattajat 
ovat jo Fifessä aikoinaan valikoineet 
erittäin tarkasti linjat, välttäen juu-
ri mm. venäjänsinis- ja somali- lin-

joja. Valitettava tosiasia kuitenkin on, 
että juuri näitä linjoja löytyy nykyi-
sestä NFO-kasvatuksesta paljon, jo-
ten tarkkana tulee olla mikäli haluaa 
pitää metsäkissalinjat aitoina ja puh-
taina muiden rotujen vaikutuksista, 
niillä kasvattajilla jotka tätä ensisijai-
sesti arvostavat.

Rotusekoituksia omaavien linjo-
jen huomattavan määrän takia ei ole 
mahdollista kuitenkaan karsia näitä 
kaikkia pois kasvatuksesta, vaan nii-
hin tulisikin yhdistää juuri näitä puh-
taita alkuperäisiä norjalaisia norja-
lais-linjoja, joita meiltä tällä hetkellä 
löytyy jo muutama kotimaastakin.

TICA on tehnyt säännöillään no-
viisin tuonnin niin monimutkaiseksi 
ja kalliiksi että on kyseenalaista tu-
leeko NFO saamaan Norjasta (alku-
perämaasta) koskaan uusia rodun 
kanta-kissoja. Avainasemassa saat-
taakin olla rodun TICA-edustajat sen 
alkuperämaassa, joka sekin vaa-
tii pitkää ja harkittua kasvatustyötä 
kantarekisteriin pääsemiseksi.

Monissa muissa roduissa (mm. 
persialaisia, ragdolleja…) on Suo-
messa jo kasvatettu vuosikymme-
niä TICA-taustaisilla kissoilla ja siksi 
ei olekaan Kissaliiton kannalta järke-
vää kyseenalaistaa useiden rotujen 
taustoja epämääräisillä lausunnoilla 
tai suomennoksilla, jotka on irrotettu 
asiayhteydestään.

Ystävällisin terveisin,
Jari Pohjankylä, Polarheims cattery

Joskus saattavat kissat mennä se-
kaisin, ja niin kävi myös itselle-
ni eräässä näyttelyssä 1990-luvun 
puolivälissä.

Tuomarilla oli menossa parhai-
den valinta, kun tajusin yht´äkkiä 
oman mustan kastraattinaaraani 
olevan assarin esittelemänä valin-
noissa mukana.

Jännittyneenä seurasin, miten 
kävisi ja kun valinnat olivat ohi, otin 
kissan mukaani ja vein sen omaan 
häkkiinsä takaisin.

Mutta mitä ihmettä, häkissähän 

olikin jo musta kissa???
Olin hetken ihan pihalla, kunnes 

tajusin, että minullahan olikin väärä 
kissa mukanani, nimittäin leikkaa-
maton musta uros, Kovasen Kirsin 
Norjasta tuotu sellainen.

Katsoin kissan kaulalapun nume-
ron ja laitoin sen vähin äänin omaan 
häkkiinsä...

Katselin nolona ympärilleni, mut-
ta kukaan ei ollut huomannut huvit-
tavaa mokaani.

Kerroin sen kyllä myöhemmin asian-
osaisille ja saimme hyvät naurut.

Vielä en ole vienyt kotiini asti 
väärää kissaa, saa nähdä, koittako 
sekin päivä joskus?

 
Nimimerkki, Henkinen Blondi Turun 
suunnalta

Nolojen tilanteiden näytteilleasettaja, osa 1
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Tämän vitsin kertoi ystäväni, joka 
itse lukeutuu kissaihmisiin:

Koira ja kissa pohdiskelevat ih-
misten hämmästyttäviä kykyjä. Koira 
ajattelee: ”Ihmiset antavat meille ruo-
kaa ja avaavat meille ovia. Siispä ih-
miset ovat varmastikin jumalia!” Kis-
sa ajattelee: ”Ihmiset antavat meille 
ruokaa ja avaavat meille ovia. Siispä 
kissat ovat varmastikin jumalia!”

Kautta aikojen on joitain ihmisiä 
ihastuttanut ja toisia taas vihastutta-
nut se, että kissa ei hevin alistu ihmi-
sen määräysvaltaan. Kissan itsenäi-
syyttä on myös usein tulkittu väärin. 
Pitkään uskottiin, että kissa on luon-
nostaan yksineläjä, jolle sen enem-
pää ihmis- kuin kissaseurakaan ei 
ole kovin tärkeää. Vasta viime vuo-
sikymmeninä, kun kissojen käyttäy-
tymistutkimus on päässyt kunnolla 
vauhtiin omana tieteenalanaan, on 
tutkimuksissa vahvistettu sama ha-
vainto, joka on ollut monille kissano-
mistajille tuttu jo pitkään: vaikka kis-
sa liikkuukin metsästäessään yksin, 
muilta osin se on melko sosiaalinen 
eläin, joka solmii tiiviitä suhteita sekä 
lajikumppaneihinsa että sille tutuim-
piin ihmisiin.

Vapaaehtoisesti vauvan rooliin
Ihmisiin luottava kissa käyttäytyy 
omistajaansa kohtaan monessa 
suhteessa samoin kuin kissanpen-
tu emoaan kohtaan. Seurusteluhet-
kien aikana se voi polkea etutassuil-
laan omistajan syliä samalla tavalla 
kuin pennut polkevat emonsa vatsaa 
imetyksen aikana. Aikuisetkin kesy-
kissat myös kehräävät omistajilleen 
usein, kun taas kissan luonnonva-
raisten esi-isien ja villiintyneiden ko-
tikissojen joukossa vain pennut keh-
räävät paljon, aikuiset kissat varsin 
harvoin.

Hyvin tyypillinen pentumainen 
piirre tulee monessa kodissa esiin 
joka päivä kissan ruoka-aikaan. 
Nälkäinen kissa kiehnää kylkeään 
omistajan jalkoihin samaan aikaan, 
kun omistaja käsittelee kissanruoka-
purkkia. Niille, joilla on ollut tilaisuus 
nähdä pentukissan kerjäävän emol-
taan tämän suussa roikkuvaa hii-
ri- tai myyrävainajaa, on tuttua, mi-
ten vaikuttavan samankaltaisin elein 
pentukissa hieroo itseään emoonsa.

Mitä luottavaisemmin kissa suh-
tautuu omistajaansa, sitä enemmän 
sen käyttäytyminen vastaa kissan-
pennun käyttäytymistä emoa koh-
taan. Kesyeläinten joukossa kissan 
suhde ihmiseen on ainutlaatuinen: 
kissan käyttäytymisessä yhdistyy 

Kissa ja ihminen – Miten luottamusta voi vahvistaa?

toisaalta intiimi vauvamaisuus ja 
toisaalta tietynasteinen itsenäisyys, 
jonka ansiosta esimerkiksi jääminen 
päiväksi yksin kotiin on useimmille 
kissoille helpompaa kuin useimmil-
le koirille.

Ihminen on kuitenkin kissal-
le muutakin kuin emo. Pentumaisen 
käyttäytymisen lisäksi kissa lähettää 
luotettaviksi kokemilleen ihmisille sa-
manlaisia viestejä kuin aikuinen kissa 
toiselle kissalle. Se siristelee silmiään 
kertoakseen hyväntahtoisuudestaan, 
ja puskee ihmiskumppania päällään. 
Puskeminen on kissojen keino vah-
vistaa kissayhteisön yhteenkuulu-
vuuden tunnetta: puskemalla ne tar-
tuttavat ominaishajunsa toisiinsa.

Puskemisen vähyys ei silti anna 
syytä huoleen omistajalle, jos suhde 
kissaan on muuten hyvä. Tutkijoiden 
mukaan vaikuttaa siltä, että kissat 
puskevat eniten silloin, kun ne tun-
tevat tarvetta miellyttää toista. Sellai-
set kissaystävykset, jotka ovat täy-
sin rentoja toistensa seurassa, eivät 
juuri puske toisiaan.

Puskemisen määrä riippuu myös 
ympäristöstä. Vapaasti ulos pää-
sevät kissat puskevat omistajiaan 
useammin kuin sisäkissat, koska 
puskeminen on myös tervehdys-
käyttäytymistä tilanteessa, jossa kis-
sa on välillä itse ollut poissa lauman-
sa luota.

Miten luottamusta voi syventää?
Jotkin kissat hakeutuvat ihmisten 
seuraan paljon aktiivisemmin kuin 
toiset. Ero on osaksi perinnöllinen, 
mutta hyvin suurelta osin se syntyy 
opittujen kokemusten kautta. Ratkai-
sevin kausi on elämän alkutaipaleel-
la, kahden–seitsemän viikon iässä. 
Jos ihminen seurustelee pentujen 
kanssa tässä vaiheessa runsaas-
ti, palkintona on pentujen koko lop-
puiän säilyvä luottamus ja kiinnos-
tus ihmiseen.

Peli ei onneksi ole menetetty seit-
semän viikon iän jälkeenkään. Ihmis-
ten seura, hellyyshetket ja leikit edis-
tävät hyvän suhteen ja luottamuksen 
syntymistä edelleen, vaikka vaiku-
tus ei ole niin suuri kuin ensimmäi-
sinä elinviikkoina. Vielä aikuisenkin 
kissan suhtautuminen ihmisiin voi 
muuttua sen mukaan, millaisia koke-
muksia se saa.

Jos kissa ei vaikuta olevan kovin 
kiinnostunut omistajastaan, mutta 
omistaja kaipaisi läheisempää suh-
detta lemmikkiinsä, on onneksi ole-
massa monia keinoja muuttua kiin-
nostavammaksi omistajaksi. Kissaa 

voi ruokkia monta kertaa päivässä 
pienillä annoksilla. Jos kissa pitää 
leluista, sen houkutteleminen yhtei-
siin leikkituokioihin lisää niinikään 
sen mielenkiintoa omistajaan. Hyvä 
keino on myös ruoalla leikkiminen, 
esimerkiksi kuivaruokanappuloiden 
heittäminen kiinniotettaviksi.

Monet kissat tuntevat olonsa 
epävarmaksi, jos ihminen lähestyy 
niitä suoraan ja aktiivisesti. Suhteen 
parantamiseksi on silloin hyväksi an-
taa kissan tehdä seurustelualoitteet 
ja vastata sitten niihin. Se edellyttää, 
että omistaja on tarkkaavainen huo-
matakseen kissan hienovaraisetkin 
lähestymisyritykset.

Varautunut kissa tuntee olon-
sa vaikeaksi myös, jos ihminen kat-
soo sitä suoraan silmiin. Parempi on 
katsoa vähän ohi. Itsevarmempi kis-
sa kestää paremmin katsekontaktia, 
mutta sekin saattaa mielellään mie-
dontaa sitä siristelemällä silmiään. 
Omistaja voi voimistaa ilmapiirin hy-
väntahtoisuutta siristelemällä vasta-
ukseksi omiaan.

Tärkeä osa sitä, miten luotetta-
vaksi kissa kokee ihmisen, on ih-
misen ennustettavuus. Esimerkiksi 
pikkulapsille on tärkeää opettaa kär-
sivällisesti, miten kissojen kanssa 
ollaan ja miltä kissasta tuntuu. Jos 
vanhemmat jaksavat olla tässä joh-
donmukaisia, se edistää lapsen em-
patiakyvyn kehitystä kaikkia elollisia, 
myös ihmisiä kohtaan. Lisäksi lapsi 
saa palkinnokseen sen nautinnon, 
jonka tuottaa tilaisuus seurustelu-
hetkiin luottavaisen kissan kanssa.

Oli omistajan suhde kissaan en-
tuudestaan sitten läheinen tai etäi-
nen, on eräs asia, jolla sen saa 
varmasti huononemaan: kissan ruu-
miillinen rankaiseminen. Tutkijoiden 
mukaan omistajilla on yleensäkin yli-
mitoitettuja odotuksia eläinten ran-
kaisemisen tehokkuudesta. Kissojen 
osalta rangaistus saattaa joissain 
harvoissa tapauksissa tehota sen-
hetkiseen ongelmaan, kuten pöy-
dälle hyppäämiseen, mutta samalla 
se aiheuttaa usein muita, suurempia 
ongelmia. Rangaistukset heikentä-
vät sekä kissan luottamusta omista-
jaan että sen yleistä turvallisuuden-
tunnetta. Tämä voi käynnistää uuden 
ongelmakäyttäytymisen, kuten sisä-
tilojen merkkailemisen virtsalla.

Helena Telkänranta

Artikkeli on aiemmin julkaistu Eläin-
maailma –lehdessä.
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DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad, +358-6-724 
6182, +358-50-592 1097
Synt: 21.02.2009, luovutus aikaisintaan: 
16.05.2009 
- valkoinen (NFO w), uros
- kilpikonnatabby (NFO f 22), naaras
- kilpikonnatiikeri (NFO f 23), naaras
- valkoinen (NFO w), naaras
- valkoinen (NFO w), naaras
Isä: EC S* Barkli’s Snowstorm (NFO w 63)
Emo: FIN*Dunderkattens Gorgonzola (NFO 
n 22)

VIPMILL’S,
Elisa Putti, Hämeenlinna, +358 40 0911415
Synt: 14.02.2009, luovutus aikaisintaan: 
09.05.2009 
- sinikilpikonnatabby/valkea (NFO g 09 22), 
naaras
- sinitabby (NFO a 22), uros
- sinitabby (NFO a 22), uros
- sinikilpikonnatabby/valkea (NFO g 09 22), 
naaras
Isä: Fin*Nordcat´s WakeMan (NFO e 09 22)
Emo: Fin*Vipmill´s Ex-File (NFO a)

WINDSOR
Merja Hallivuori, Espoo, 040 33 22683,
Synt: 13.02.2009, luovutus aikaisintaan: 
08.05.2009 
- ruskeatabby (NFO n 22), uros
- hopeatabby (NFO ns 22), uros
- ruskeatabby (NFO n 22), naaras
- hopeatabby (NFO ns 22), naaras
Isä: FIN¨Polarheim’s Eachann (NFO ns 22 
hopetabby)
Emo: FIN¨Polarheim’s Alfa (NFO n 22 
ruskeatabby)

MIRKULAN
Tiina Junno, Kempele, +358 40 5377262
Synt: 11.02.2009, luovutus aikaisintaan: 
06.05.2009 
- sinikilpikonna (NFO g), naaras
- valkoinen (NFO w), uros
- sininen (NFO a), uros
- sinikilpikonna (NFO g), naaras
Isä: Fin*Deeamoore Kaamoksen Kajo (NFO 
a)
Emo: Fin*Snowmate’s Lynette Scavo (NFO 
w)

KALICALANIN
Päivi Kupila, Jyväskylä, 040-767 1789,
Synt: 11.02.2009, luovutus aikaisintaan: 
06.05.2009 
- punatabby (NFO d 22), uros
- ruskeatabby (NFO n 22), naaras
- punatabby (NFO d 22), uros
- ruskeatabby (NFO n 22), uros
Isä: Ennio E´Xodja*PL (NFO n 09 22)
Emo: IC FIN*Kalicalanin Nieidda Angeli 
(NFO f 22)

TUPULIININ

Leena Visanen, Häijää, +358-50-327 5139
Synt: 30.01.2009, luovutus aikaisintaan: 
24.04.2009 
- mustavalkea (NFO n 09), uros
- mustavalkea (NFO n 09 ), uros
- punavalkea (NFO d 09), uros
Isä: CH*FIN Leoline Jimi Jäämies (NFO e)
Emo: FIN* Tupuliinin Maggie (NFO f 09)

WILDLING’S
Katja Iso-Seppälä, Kangasala, +358-40-762 
2613
Synt: 13.01.2009, luovutus aikaisintaan: 
07.04.2009
- sinikilpikonna tabby (NFO g 22), naaras
Isä: FIN*Polarheim´s DaVinci (NFO f[s] 09 
23)
Emo: FIN*Wildling´s Calla Lily (NFO n 22)

WILDLING’S
Katja Iso-Seppälä, Kangasala, +358-40-762 
2613
Synt: 13.01.2009, luovutus aikaisintaan: 
07.04.2009 
- hopeatäplikäs (NFO ns 24), naaras
- ruskeatäplikäs (NFO n 24), naaras
- hopeatäplikäs valkea (NFO ns 09 24), 
naaras
- hopeatäplikäs valkea (NFO ns 09 24), uros
Isä: GIC F*Ulf de la Cachouteba (NFO n 09 
22)
Emo: FIN*Polarheim´s Eleanor (NFO ns 09 
24)

FLUFFYTAIL’S
Kirsi & Seppo Ihalainen, Lohja, +358-50-
307 5196,+358-46-6843539,
Synt: 11.01.2009, luovutus aikaisintaan: 
05.04.2009 
- kilpikonnatabby/valkea (bicolor) (NFO f 
03 22), naaras
- ruskeatabby/valkea (NFO n 09 22), uros
- ruskeatabby/valkea (NFO n 09 22), uros
- kilpikonnatabby/valkea (NFO f 09 22), 
naaras
- kilpikonnatabby/valkea (bicolor) (NFO f 
03 22), naaras
Isä: FIN* FluffyTail’s Immortal Isaac (NFO d 
09 24)
Emo: FIN* FluffyTail’s Kaylee Katal (NFO n 
03 22)

SLYTIGER’S
Hanne Lankinen, Espoo, +358-40-739 6479,
Synt: 03.01.2009, luovutus aikaisintaan: 
28.03.2009 
- hopeatäplikäs/valkea (NFO ns 09 24), uros
Isä: Puma av Skara Brae*CH (NFO ns 09 23)
Emo: GIN FIN*Marmatin Veronica (NFO as 
09 22)

TäHTITASSUN
Eila Tähti, Espoo, +358-40-5028518
Synt: 03.01.2009, luovutus aikaisintaan: 
28.03.2009 

- musta/valkea (bicolour) (NFO n 03), 
naaras
- musta/valkea (bicolour) (NFO n 03), uros
- musta/valkea (NFO n 09), naaras
Isä: EC Axel Oxenstierna Felis Jubatus, DM 
(NFO n 09 23)
Emo: FIN*Tähtitassun Tuiskutukka (NFO n 
09)

DröMKATTENS
Mikaela Björkgård, Pietarsaari, 050-
5454729,
Synt: 28.12.2008, luovutus aikaisintaan: 
22.03.2009 
- sinitiikeri-valkoinen (NFO as 09 23), uros
- sinitiikeri-valkoinen (NFO as 09 23), 
naaras
- ruskea täplikäs-bicolor (NFO ns 03 24), 
uros
Isä: CH FIN*Pikkumetsän MassaMake (NFO 
ns 09)
Emo: S*Red Creek`s Anki (NFO n 03 24)

NALLE-PUHIN
Kati Nieminen, Tampere, +358-40-776 
1395, +358-3-222 7780
Synt: 28.12.2008, luovutus aikaisintaan: 
22.03.2009 
- ruskeatiikeri (NFO n 23), uros
Isä: Silk-Sigrid’s Sven (NFO n 22)
Emo: Nalle-Puhin Melody (NFO n 23)

HUISKULAN
Anne Liede, Ylöjärvi, 050-344 4194
Synt: 17.12.2008, luovutus aikaisintaan: 
11.03.2009
- sinitäplikäs/valkea (NFO a 09 24), uros
- creme(tiikeri)/valkea (NFO e 09 ( 23 )), 
uros
- creme(tiikeri)/valkea (NFO e 09 ( 23 )), 
uros
- creme(tiikeri)/valkea (NFO e 09 ( 23 )), 
uros
Isä: CH S*Madison´s Frisco Fling (NFO a 24)
Emo: Fin*Huiskulan Juhannusruusu (NFO 
g 03 23)

NORDCAT´S
Tuula & Mika Riippi, Turenki, 03-6526156, 
045-1384670
Synt: 16.12.2008, luovutus aikaisintaan: 
10.03.2009 
 cremetabby / valkea (NFO e 09 22), uros
- sinikilpikonnatabby / valkea (NFO g 09 
23), naaras
Isä: EC N*Fodnaheia´s Kirez (NFO n 09 22)
Emo: FIN*Nalle-Puhin Bianca (NFO g 09 23)

PöRKARVAN
Pia Vuoltee & Johanna Vuoltee-Niilola, Rai-
sio, +358-400-780 221, +358-40-730 4341,
Synt: 15.12.2008, luovutus aikaisintaan: 
09.03.2009 
- ruskeatiikeri (NFO n 23), naaras
Isä: IDP*Black Forest Jonatan (NFO n 09 23)

PENTULISTA

Kasvattajien kotisivut löytyvät osoitteesta : www.norjalainenmetsakissa.fi 
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Emo: CH Pörkarvan Egregius (NFO n)

CHAKIN
Tuija Hotti, Joensuu, +358-50-5885 295
Synt: 30.11.2008, luovutusikäinen
- sinitabby (NFO nfo a 22), uros
- sinitiikeri (NFO nfo a 23), naaras
Isä: FIN*Chakin Bertie (NFO e 09 22)
Emo: FIN*Marmatin Kamee (NFO g)

JATULINTARHAN
Tellervo Sahlberg, Kälviä, 050-303 4407
Synt: 29.11.2008, luovutusikäinen
- sininen (NFO a), uros
Isä: GIC FIN*Kehrääjän Inari (NFO a)
Emo: CH S*Animaniac’s Isle of Sky (NFO f 
24)

TUPULIININ
Leena Visanen, Häijää, +358-50-327 5139
Synt: 03.11.2008, luovutusikäinen
- hopeatäplikäsvalkea bicolour (NFO ns 03 
24), naaras
Isä: Puma av Skara Brae*CH (NFO ns 09 23)
Emo: IC*FIN Tupuliinin Syksyn Sävel (NFO 
ns 09 24)

HARMAATURKIN
Paula Taalikka, Köyliö, 0503577346
Synt: 18.10.2008, luovutusikäinen
- kuviollinenkilpikonna valkea harlekiini 
(NFO f 02 21), naaras
- kilpikonnatabby (NFO f 22), naaras

Isä: EC Godfather´s Ziggy Stardust, JW 
(NFO e 09)
Emo: Wishmaster Eowyn (NFO n 03 23)

FLUFFYTAIL’S
Kirsi & Seppo Ihalainen, Lohja, +358-50-
307 5196,+358-46-6843539
Synt: 12.07.2008, luovutusikäinen
- valkea (NFO w), naaras, lemmikki
Isä: CH MoonCat’s Leonardo da Vinci (NFO 
w 64)
Emo: FluffyTail’s Kaylee Katal (NFO n 03 22)

SILK-SIGRID’S
Sari Soininen, Oulu, +358-50-414 2758
Synt: 11.07.2008, luovutusikäinen
- sinikilpikonna valkealla (NFO g 09), 
naaras, lemmikki
Isä: EC Drakborgens Torsten Turifax af Tuss 
(NFO e)
Emo: GIC SmileTail´s Linda Victory (NFO a 
03)

BREAKBEAT’S
Minna Koivuniemi, Tampere, 0405047578 
(klo16 jälkeen)
Synt: 05.07.2008, luovutusikäinen

- cremevalkea (NFO e 09), uros
- cremehopeatäplikäs/valkea (NFO es 09 
24), uros
Isä: IC S*Drakborgens Nimrod Åskboll (NFO 
ns 09 24)
Emo: FIN*Nalle-Puhin Minni Hiiri (NFO e 
09)

Välitettävät aikuiset norjalaiset 
metsäkissat 

28.1.2007 syntynyt Kameron Knot 
(cremetabby/valkea) kastroitu uros etsii 
vielä omaa kotia.
Kirsi & Seppo Ihalainen, Lohja, +358-50-
307 5196,+358-46-6843539
Ilmoitus jätetty 23.11.2008

Kalliopirtin Uma lemmikkitasoinen kas-
traatti naaras ETSII KOTIA. Uma on syntynyt 
16.7.2006 ja on väriltään ruskeatiikeri-
valkea. Lisätietoja: Marja Peltonen 040-
7291058
Marja & Markku Peltonen, Vantaa, 040-823 
9949
Ilmoitus jätetty 17.3.2008

KASVATTAJAT

ABEONA’S
Marja ja Toni Ala-Piirto
Vantaa
+358-44-538 2545, +358-40-076 2946
marja@abeonas.net

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

BEAUTYHILL
Jaana Kaunismäki & Jari Lepola-
Kaunismäki
Sammatti
+358 50 3865765
beautyhill@dnainternet.net

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

BREAKBEAT’S
Minna Koivuniemi
Tampere
0405047578
minna.koivuniemi@netikka.fi 

CAT’OMATIC
Auli Ruotsalainen
Kuopio
+358-404-111 431
auli@catomatic.net

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

CHAOTIC
Susanna Kontio
Tampere
+358-40-586 2732, +358-50-314 2689
suhinat@hotmail.com

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

COUGAR’S
Terhi ja Juha Kuronen
Hyvinkää
+358-50-364 4159, +358-50-384 3161
cougars@kolumbus.fi 

DEIMOS
Jasmin Etelämäki
Helsinki
050 535 8672
e-mail: jetelamaki@gmail.com

DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist
Jakobstad
+358-6-724 6182, +358-50-592 1097
dunderkattens@kolumbus.fi 
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Yhdistys noudattaa FIFen ja SRKn sääntöjä (yhteistösopimus/SRK). Pentulistalla sekä kas-
vattajaruuduissa julkaistaan vain FIFe kasvattajien FIFe rekisteröityjä kissoja/kasvattajia. 
Kasvattajalla pitää olla voimassa oleva kasvattajasopimus asuinmaansa FIFeyhdistyksen 
kanssa. Kasvattajailmoituksen maksuperuste on muuttunut ja maksu on nykyään 18 e 
vuodessa. Siitosurosilmoitus maksaa mös 18 e/ vuosi. Ilmoitus on samalla hinnalla leh-
dessä ja kotisivulla ja se on voimassa 31.12.2009



FELLOW’S
Helena Hautaviita & Pertti Savumaa
Espoo
050 3463013 & 050 3326990
fi nfellows.cats@gmail.com

FOLLOWME
Aila Forstén
Noormarkku
0400-769950
aila.forsten@pp1.inet.fi 

FOXYPAW’S
Mikael Axelqvist & Karita Sumell
Kokkola
+358-50-524 2395, +358-50-355 2888
karita.sumell@regionline.fi 

GODFATHER’S
Mari Koski
Tampere
+358-50-591 3709
gotfathe@sci.fi 

HARMAATURKIN
Paula Taalikka
Köyliö
0503577346
e-mail: harmaaturkin@suomi24.fi 

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

HEINäHATUN
Marika Wiik
Viitasaari
+358-44-3674213
marre_wiik@hotmail.com

HILIRIMPSIS
Katja ja Arto Blom
Kuopio
+358 44 5485776
orunoma@gmail.com

HILLEVILLAN
Ulla Lammi
Ylistaro
+358-50-4105672
hillevillan@gmail.com

HOPEAHäNNäN
Sari Sinkko
Lappeenranta
+358-400-599 947
sari.sinkko@pp.inet.fi 

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

JATULINTARHAN
Tellervo Sahlberg
Kokkola
050-303 4407
tellervo.sahlberg@kotiportti.fi 

JUNOS
Sanna Jussila
Espoo
0405183735
sanna.jussila@oxinst.fi 

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

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

KATTSKOGENS
Eija Sysi-Aho
Ruotsinpyhtää
+358-400-235 409, +358-400-138 704

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

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

KIRSIKAN
Kirsi Ovaskainen
Kerava
050-5351262
kirsi.ovaskainen@surok.fi 

KISSANPOLKAN
Pauliina Peltonen
Tampere
+358-50-301 8116
kissanpolkan@elisanet.fi 

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

KORPINOIDAN
Nina Harikko ja Jussi Korpela
Kerava
+358 45 674 2000
zabejai@netti.fi 

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

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

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

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

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

LIONEYE’S
Nina Heikkinen
Nurmijärvi
+358-40-517 1581
nina.palenius@surok.fi 

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

MARMATIN
Annikki Sundqvist
Kuopio
+358-50-302 2367
info@marmatin.com

MIISUNPESäN
Wasenius Harry
Helsinki
+358449160915
vesiboa@suomi24.fi  

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

MOONCAT’S
Annaleea Quaranta
Fano, Italia
+358-50-587 7500, +39-347-675 6166
mooncats@jippii.fi 
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NALLE-PUHIN
Kati Nieminen
Tampere
+358-40-776 1395, +358-3-222 7780
kati.nieminen@pp3.inet.fi 

NARINETTA’S
Ninna Möller & Ari Niemi
Muurla
+358-44-523 4762, +358-44-324 7581
narinettas@hotmail.com

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

NOITALINNAN
Nina & Mikko Jaakkola
Parainen
+358 44 33 63 916
saaristolaiset@hotmail.com

NORDCAT´S
Tuula & Mika Riippi
Turenki
03-6526156, 045-1384670
tuula.riippi@gmail.com

NORLEON
Minna Viljanen
Mäntsälä
+358-400-469461
minna.viljanen@gmail.com

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

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

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

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

RAZAWILL’S
Minna Viero
Laihia
0400-868337
razawills@incat.fi 

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

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

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

SANT’RAGONA
Sanja & Eelis Sateenranta
Varkaus
+358-44 253 1958
sanja.sateenranta@gmail.com

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

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

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

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

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

SULOTTAREN
Paula Huhtanen
Oulu
0407151275
paulaemilia81@oululainen.com 

SUNSHIRE’S
Eeva Poutiainen
Padasjoki
044-5052268
eeva.poutiainen@sunshire.com

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

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

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

TäHTITASSUN
Eila Tähti
Espoo
+358-40-5028518
eila.tahti@surok.fi 

USVANIITYN
Jenni Mäkinen
Uusikaupunki
040-7239770
jenni.makinen@uusikaupunki.fi 

VIPMILL’S
Elisa Putti
Hämeenlinna
+358 40 0911415
elisa.putti@armas.fi 

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

WINDSOR
Merja Hallivuori
Espoo
040 33 22683
merja@schuhtag.fi 

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

38 Norjalainen Metsäkissa ry.



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 siitosuroksen omistaja
määrittelee astutusmaksut parhaaksi katsomallaan tavalla. Asia 
kannattaa sopia etukäteen ja siitä on syytä tehdä kirjallinen sopimus.

SIITOSUROKSET

EC Vipmill’s 
e-Male

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 

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

Viriili ja lupaava nuorimies etsii tyttöseu-
raa. Kookas, lihaksikas, suoran profi ilin sekä 
hienon luonteen omaava hurmuri poika. 

FeLV- ja FIV- vapaa ja veriryhmä A.

Anu Kovanen
Seinäjoki
050-402 3919
http://armas.aka.tikru.googlepages.com
anu.kovanen@suomi24.fi 

IC Marmatin Armas
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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 €

PENTULISTA, KASVATTAJA- JA SIITOSRUUDUT
Yhdistys noudattaa FIFen ja SRKn sääntöjä 
(yhteistösopimus/SRK). Pentulistalla sekä kasvattaja-
ruuduissa julkaistaan vain FIFe kasvattajien FIFe re-
kisteröityjä kissoja/kasvattajia. Kasvattajalla pitää olla 
voimassa oleva kasvattajasopimus asuinmaansa FIFe-
yhdistyksen kanssa.

Kasvattajailmoituksen maksuperuste on muuttunut ja 
maksu on nykyään 18 € vuodessa. Siitosurosilmoitus 
maksaa mös 18 €/ vuosi. Ilmoitus on samalla hinnalla 
lehdessä ja kotisivulla ja se on voimassa 31.12.2009 
asti. Muista poistaa leikattu kolli siitosuroslistalta! 
Muistathan ilmoittaa myös tittelimuutokset!

Kuvat jpg-muodossa lehtivastaavalle.

Otamme mielellämme vastaan kaikenkarvaisia juttuja 
mettiksistä ja tietenkin hyvälaatuisia valokuvia. Muista 
lähettää myös kissasi valmistumiskuva kissan täydel-
lisillä henkilötiedoilla varustettuna! Lähetä kaikki leh-
teen tuleva materiaali osoitteella: 

Sari Sinkko
Mäkikatu 1 B
53100 Lappeenranta
sari.sinkko@pp.inet.fi 

AINEISTO-OHJEITA
Toimittakaa kaikki lehteen tuleva aineisto mieluimmin 
sähköpostin liitteenä tai suoraan sähköpostiin kirjoi-
tettuna.

SEURAAVA LEHTI 2/2009
Ilmestyy kesäkuussa.
Deadline 30.4.2009

TOIMITUSASIOITA
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