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NORJALAINEN METSÄKISSA RY

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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Puheenjohtajan terveiset

Tätä kirjoittaessani vuoden päätapahtuma, metsäkissojen erikoisnäyttely 
on vielä edessäpäin. Tilaisuutta on suunniteltu jo kauan ja suunnitelmat-
kin ovata muuttuneet moneen kertaan. Kissojensa kanssa osallistuville on 
vielä tässä lehdessä oma infokirje, jota voi lueskella ennen näyttelyyn tu-
loa. 

Näytteille asettajan kannalta tärkeimpiä asioita on muistaa häkkisisustus-
kilpailu, parhain valitaan yleisöäänestyksessä. Toki voi tulla ihan perus-
verhoilla, mutta mielikuvituksen saa laittaa valloilleen tällä kertaa. Näytte-
lyymme on osallistumassa noin 180 kissaa, joka on todella hyvä määrä. 
Näemme varmaan paljon eri ikäisiä ja näköisiä rotumme edustajia.

Norjalaisille metsäkissoille on oma paneeli normaalipaneelin jälkeen. Tuo-
marit valitsevat erikois tuomarin parhaat tähän paneeliin. Nämä tulokset 
eivät ole Vuoden Kissa -kisassa mukana, mutta varmasti voittajille merki-
tyksellisiä voittoja kuitenkin.

Näyttelyn pystytystalkoisiin perjantaina on jokainen tervetullut, samoin 
myöskin lauantai-illan siivouksiin. Päivän aikana tarvitaan ihmisiä rotu- ja 
palkintopöytiin, sekä monenmoisiin tehtäviin. Jokainen käsipari on terve-
tullut, joten reippaasti vaan kysymään mitä voisi tehdä.

Toinen syksyn tärkeä tapahtuma on vuosikokous, joka pidetään TURO-
Kin näyttelyn yhteydessä sunnuntaina, kutsu tässä lehdessä.  Taas tarvi-
taan hallitukseen innostuneita ja aktiivisia tekijöitä. Tuntuuko sinusta että 
jotku asiat voisivat olla paremmin? Tai että sinulla riittäisi aikaa ja ideoita 
yhdistystoimintaan? Kokoukset olemme pääosin pitäneet näyttelyiden yh-
teydessä, joten siihen ei ole mennyt ”ylimääräistä” aikaa, paljon keskustel-
laan sähköpostilla, mutta yhdistyksessä on  erilaisia tehtäviä, joihin pitäisi 
saada reippaita tekijöitä. 

Nähdään Turussa,

Sari Sinkko
puheenjohtaja

EC, DM FIN* Hopeahännän Hannabella (NFO g 09 23)
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AJANKOHTAISTA

Pentujen luovutus
Rotutoimikunta muistuttaa, että eh-
doton alaikäraja pentujen luovutuk-
selle on 12 viikkoa. Lisäksi pennun 
tulee olla kahdesti rokotettu ja sen 
pitää painaa vähintään 1 kg. Esim. 
perjantaina 6.3.2009 syntynyt pentu 
voidaan luovuttaa aikaisintaan per-
jantaina 29.5.2009. 

FIFe kasvatus- ja rekisteröinti-
sään nöt 3.3.3 Pennut 
Pentuja ei saa luovuttaa uudelle 
omistajalle tai uuteen kotiin ennen 
kuin ne ovat 12 viikon ikäisiä ja niillä 
on täydellinen rokotussuoja kissarut-
toa ja kissafl unssaa vastaan, mikä-
li eläinlääkäri ei ole toisin opastanut. 
SRK Luovutettavan pennun tulee 
olla vähintään kilon (1kg) painoinen. 

Geno- ja fenotyyppien 
rekisteröinnistä SRK:ssa
1) Punaisille, cremeille ja kilpikon-
navärisille kissoille voidaan merkitä 

rekisterikirjaan erillinen yksivärinen 
genotyyppi (perimä) ja kuviollinen 
fenotyyppi (ilmiasu). 

Esim. PER d (PER d 22) Kissa on 
perimältään yksivärinen punainen, 
mutta ilmiasultaan kuviollinen. 

2) Hopea- ja savupennut, joiden 
vanhemmista kumpaakaan ei ole re-
kisteröity hopeaksi/savuksi voidaan 
rekisteröidä seuraavin edellytyksin: 
- ainakin yhden isovanhemmis-
ta tulee olla rekisteröity hopeaksi/
savuksi
- kasvattaja toimittaa ko pennuista 
polveutumismäärityksen JA/TAI
- hopeaksi epäillyn vanhemman vä-
rintarkistustuloksen, jonka mukaan 
ko. kissa on hopea 
Rekisterikirjaan lisätään erilliset 
geno- ja fenotyypit vanhemmalle/
vanhemmille. 

3) Van- (01) ja harlekiini- (02) valko-
laikut voidaan rekisteröidä erillisin 

geno- ja fenotyypein kuviollisuuden 
osalta, mikäli kissasta toimitetaan 
tapauskohtaisesti tarpeelliset dna-
testin tulokset.

Erikoisnäyttely
Norjalaisten metsäkissojen erikois-
näyttely järjestetään TUROKin näyt-
telyn yhteydessä Turussa. Lisää tie-
toja: www.norjalainemetsakissa.fi  ja 
www.turok.fi 

VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen vuo-
sikokous pidetään 22.11.2009 Turun 
näyttelyn yhteydessä messukeskuk-
sen kahviossa alkaen kello 14.00. 
Kutsu toisaalla tässä lehdessä.

Tervetuloa metsäkissojen erikoisnäyttelyyn 21.11.2009 Turkuun!

Mettis-rinki ja häkkien sisustuskilpailu
Metsäkissat on järjestetty omaan rinkiinsä kasvattajien mukaan. Toivoimme, että mettissukupolvet olisivat 
näyttelyssä vierekkäin, häkit on numeroitu valmiiksi tätä varten, ja sukulaisuussuhteista olisi myös kiinnos-
tavaa olla jotain pientä tietoa häkkien ulkopuolella. 

Parhaasta häkkisistuksesta järjestetään yleisökilpailu, äänestyslippuja jaetaan näyttelyssä kävijöille met-
säkissaringissä. Lipukkeet voi palauttaa niille varattuun pahvilaatikkoon. Samalla yleisö voi äänestää suosik-
kimetsäkissaansa.

Päivän ohjelmasta
Käythän tutustumassa myös juhlarotupöydän antimiin.

Metsäkissoille järjestetään oma paneeli koko näyttelyn paneelin jälkeen.Tämä tapahtuu paneelipaikalla 
auditoriossa.

Arvosteluista
Normaalin arvostelun lisäksi jokainen tuomari valitsee metsäkissapaneeliin uros/naaras kastraatin, aikuisen 
uroksen ja naaraan, nuoren uroksen ja naaraan sekä pentu uroksen ja naaraan. Yhteensä siis 8 tuomarin 
parasta.  Seuraathan arvostelua, että osaat tuoda kissasi paikalle oikeaan aikaan. Erikoistuomarinparaskor-
tilla saat palkinnon palkintopöydästämme, joka sijaitsee lähellä rotupöytäämme. Myös paras naaras ja uros 
veteraani  norjalainen metsäkissa palkitaan paneelin yhteydessä. Erikoispaneelissa omistajat esittelevät itse 
omat kissansa.

Jokaista väriryhmää on myös varmasti seuraamassa yhdistyksen jäseniä ja kasvattajia, jotka tietävät 
erikoisnäyttelyn kulusta, kysy viereiseltä metsäkissan omistajalta jos et ole varma mihin sinun pitäisi kissasi 
tuoda. Myös assistentit on ohjeistettu erikoisnäyttelystämme.

Lisätietoja  yhdistyksen sähköposti info@norjalainenmetsakissa.fi   tai puheenjohtaja Sari Sinkko, puh. 0400 
599 947

Pääset mukaan koristeluun perjantaina tai näyttelyn siivoukseen lauantaina, ilmoittaudu Suvi Sippolalle, 
puh 045 674 7894.

Hauskaa näyttelypäivää!

Norjalaisen metsäkissa ry:n hallitus
p.s. olethan huomannut, että yhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina klo 14! Tervetuloa paikalle ker-
tomaan mielipiteesi mettis-toiminnan kehittämisestä!
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KOKOUSKUTSU
Norjalainen metsäkissa ry:n sääntömääräinen syyskokous

Sunnuntai 22.11.2009 klo 14.00
Turun Messu- ja Kongressihalli, 
Messukentänkatu 9-13 Turku

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. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä varajäsen 
4§:n mukaisesti

7. Valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja

8. Valitaan yhdistyksen edustaja SRK:n kevät- ja syysliittokokoukselle vuodelle 2010

9. Esitetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavalle 
toimikaudelle

10. Päätetään jäsenmaksuista

11. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista

12. Ilmoitusasiat

13. Kokouksen päättäminen

 Norjalainen metsäkissa ry
 Hallitus
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Kissojen älykkyys: Oppivaisuuden lajeja ja oppimisen niksejä

Kissaemo palaa pentujensa luo hiir-
tä suussaan roikottaen ja kutsuu 
pentuja pehmeän kujertavalla äänel-
lä. Pennut ryntäävät kilvan nuuhki-
maan hiirivainajaa ja nahistelemaan 
sen omistusoikeudesta. Mutta seu-
raavana päivänä emo tuokin pesälle 
rotan, ja tilanne näyttää aivan toisel-
ta. Emon ääni on kireä ja jännitty-
nyt, lähes kirkuva. Pennut lähestyvät 
saalista hyvin varovasti, yrittämättä-
kään koskettaa sitä.

Meneillään on tärkeä oppitun-
ti: pennut oppivat vaarattoman ja 
vaarallisen saaliseläimen eron. Kun 
pennut vanhemmiten alkavat met-
sästää itse, niiden on tiedettävä, että 
hiiri on vaaraton, mutta rotta voi puo-
lustautuessaan purra pahasti.

Kissanpennuilla ei ole synnyn-
näistä tietoa siitä, mikä eläinlaji on 
vaaraton ja mikä vaarallinen. Eikä 
voisikaan olla, sillä jo nykyisten kis-
sojen luonnonvaraiset esi-isät eli-
vät laajalla alueella, jonka eri osissa 
oli aivan erilaisia saaliseläimiä. Pen-
nut tietävät synnynnäisesti vain sen, 
mikä emon äänistä tarkoittaa vaara-
tonta eläinlajia ja mikä vaarallista.

Tämä ilmiö on muutakin kuin 
osoitus kissanpentujen oppivaisuu-
desta. Saksalainen kissojen käyttäy-
tymisen asiantuntija, professori Paul 
Leyhausen on korostanut, että erityi-
sen mielenkiintoista tässä on kisso-
jen kyky ymmärtää käsitteitä, kuten 
vaarallinen ja vaaraton. Samanlai-
sella vaarattomuutta viestivällä ku-
jerruksella, jolla emo esittelee hiiren, 
se voi yhtä lailla tuoda pikkulinnun 
tai sisiliskon. Pennut oppivat luokit-
telemaan kaikki nämä vaaraton-ku-
jerruksella esitellyt eläimet yhteen 
ryhmään ja varoitusäänin säestetyt, 
kuten rotat, toiseen.

Käsitteiden ja luokittelujen ym-
märtäminen on kyky, jonka aikai-
semmin uskottiin olevan ominaista 
vain ihmisille. Etenkin viime vuosi-
kymmeninä tutkijat ovat löytäneet 
monilta eläinryhmiltä kyvyn käsittei-
den käyttämiseen. Ihmisapinat, del-
fi init ja papukaijat ovat siinä virtu-
ooseja. Muista eläimistä juuri kissat 
kuuluvat siihen harvalukuiseen jouk-
koon, joiden luonnollisessa käyttäy-
tymisessä on havaittu käsitteisiin pe-
rustuvaa oppimista.

Käpälien käyttely helppo oppia
Kissojen oppimiskyvyssä on muuta-
kin mielenkiintoista. Mallioppiminen 
eli toisten tekemisten tarkkailemi-
seen perustuva oppiminen on yleis-

tä apinoilla, mutta melko harvinaista 
muualla eläinmaailmassa. Kissoilla 
sitä esiintyy, etenkin pennuilla.

Hyvä esimerkki mallioppimises-
ta on tapaus, jossa perheen kissa oli 
opetettu vetämään ulko-oven ulko-
puolella olevasta, soittokelloon yh-
distetystä narusta halutessaan si-
sään. Myöhemmin kissa sai pennut, 
ja vähän vartuttuaan kaikki pennut-
kin alkoivat sisään pyrkiessään ve-
tää narusta samoin kuin olivat näh-
neet emonsa tekevän.

Kaikkien eläinten on helpointa 
oppia sellaisia asioita, jotka muis-
tuttavat niiden luonnollista käyttäy-
tymistä. Tästä johtuu sekin, että kis-
sojen on helpompi oppia tekemään 
asioita käpälillään kuin koirien. Kä-
pälien käyttely kuuluu kissojen luon-
nolliseen metsästyskäyttäytymi-
seen, kun ne sieppaavat saaliin ja 
pitelevät sitä kiinni. Koirat tarttuvat 
saaliiseen vain hampaillaan, josta 
syystä idea käpälien käyttämisestä 
on koirille vaikeampi omaksua.

Yksilölliset erot oppivaisuudessa 
ja oivalluskyvyssä ovat suuria. Kaik-
ki kissat pystyvät oppimaan kahden 
asian välisiä yhteyksiä, kuten että 
purkinavaajan ääni keittiössä merkit-
see ruokaa. Jotkut harvat kissat kek-
sivät yrittää mitä omalaatuisimpia 
suorituksia. Kissan on esimerkiksi 
havaittu kopeloivan tassullaan avai-
menreiästä törröttävää avainta, kun 
ovenavausyritykset ovat ensin kilpis-
tyneet siihen että ovi on ollut lukos-
sa, ja koettavan kääntää tassullaan 
stereoiden volyyminappulaa, kun 
musiikki on pauhannut liian lujaa.

Tottumuksia sääntöjen tilalle
Kissat ja koirat käsittelevät maa-
ilmaa eri tavoin paitsi käpälillään, 
myös aivoillaan. Älykkyystesteissä 
on havaittu, että kissojen älykkyys ja 
oppimiskyky ovat keskimäärin koiri-
en tasoa, mutta kissojen vahvat alu-
eet ovat hyvin erilaisia kuin koirien. 
Kissat ovat eteviä itsenäisessä on-
gelmanratkaisussa, koirat ohjeiden 
noudattamisessa. Kissan bravuurei-
hin kuuluu muun muassa paikkojen 
hahmottaminen tarkkoina, kolmiulot-
teisina ”karttoina”. Koirat taas ovat 
mestareita havainnoimaan eri yksi-
löiden välisiä sosiaalisia suhteita.

Kissa näkee myös ihmisen eri ta-
valla kuin koira. Siksi kissan ja koiran 
onnistunut opettaminenkin perustuu 
osaksi eri nikseihin.

Koira on kissaa voimakkaammin 
laumaeläin, josta syystä ihmisen 
antamat kehut merkitsevät koiralle 
enemmän kuin useimmille kissoille 

– poikkeuksiakin tosin on. Kissa tar-
vitsee kuitenkin yleensä konkreet-
tisemman palkinnon, jos sen halu-
taan oppivan jotain.

Palkinnon ei tarvitse olla aineel-
linen, kuten ruokaa, vaan se voi olla 
myös jonkin kissan toivoman asian 
onnistuminen. Esimerkiksi kissan-
luukun käytön opettelu nopeutuu, 
jos sitä harjoitellaan hetkinä, jolloin 
itse haluaa ulos. Kun kissa tekee oi-
kean suuntaisen yrityksen luukun 
avaamiseksi, sen voi palkita raotta-
malla luukkua lisää ja päästämällä 
sen läpi. Sen sijaan kissan työntä-
minen luukusta läpi väkisin hidastaa 
kissan mahdollisuuksia oppia sen 
käyttö, koska luukun merkitys muut-
tuu: siitä tulee kissan mielestä epä-
miellyttävä asia.

Kuten älykkyydessä, myös oppi-
miskyvyssä on yksilöllisiä eroja. Esi-
merkiksi kissanluukun käytön jotkut 
kissat oppivat ensi yrittämällä, toisil-
le taas moinen hökötys pysyy mys-
teerinä pitkään.

Jos tehtävä vaikuttaa kissalle lii-
an vaikealta, sitä voi helpottaa pur-
kamalla tehtävän osiin. Kissanluu-
kun tai luukulla varustetun, katetun 
hiekkalaatikon tapauksessa ensim-
mäinen vaihe voi olla, että luukku 
tuetaan kokonaan auki, jolloin kis-
sa pääsee vaivatta kulkemaan läpi. 
Kun se on tottunut kulkemaan siitä, 
luukku tuetaan vähän pienemmälle 
raolle, jolloin kissa joutuu jo työntä-
mään sitä hiukan. Kun tämä sujuu, 
kissa oivaltaa pian voivansa työntää 
luukun auki silloinkin, kun se on ko-
konaan kiinni.

Kissalle on vielä mahdottomam-
paa kuin koiralle ymmärtää sel-
laista abstraktia asiaa kuin sääntö. 
Siksi kiellettyjen ja sallittujen asioi-
den opettaminen siitä näkökulmas-
ta käsin, että kissan edellytettäisiin 
noudattavan tiettyjä sääntöjä, on 
tuomittu epäonnistumaan. Sen si-
jaan kissa on tapauskollinen, kuten 
useimmat eläimet, ja toivotunlais-
ten tapojen syntymiseen ihminen voi 
myötävaikuttaa hyvinkin paljon. On-
nistuneen opettamisen avain kisso-
jen kohdalla onkin usein siinä, osaa-
ko omistaja ensin itse katsoa asiaa 
riittävän hyvin kissanäkökulmasta ja 
miettiä, millä keinoin lemmikin voisi 
houkutella omaksumaan halutunlai-
sen tavan.

Artikkeli on aiemmin julkaistu Eläin-
maailma –lehdessä.

Helena Telkänranta
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Valokuvauskipailun satoa
Määräaikaan mennessä tuli muka-
vasti valokuvia norjalaisista metsä-
kissoista ulkoilemassa ja nauttimas-
sa Suomen suvesta. Voittajakuva oli 
kannessa oleva ”Milla”, jonka oli ku-
vannut Pirjo Havukainen. Milla kuu-
lemma joka aamu nuuskuttelee 
pihalla kesän tuoksut kaikessa rau-

hassa elämästä nauttien. Millan 
ikuistanut Pirjo sai palkinnoksi kah-
den hengen yöpymisen Susi-hotel-
lissa Tallinnassa. Onnittelut.

Raati haluaisi myös mainita eri-
tyisesti kuvan tolpan päässä istu-
vasta Folkkesta – Follow Me Gyro 
Gearloose, kuvan on ottanut Lari 

Anttonen.
Tässä myös muita valokuvauskil-

pailun satoa!
Onnnittelemme voittajia ja kiitäm-

me kaikkia kisaan osallistuneita!

Hallitus

“ KOHTAAMINEN KESÄILLASSA”. Kesä on mennyt mukavasti kotimaassa kierrel-
len. Siilien seuranta on ollut erityisen hupaisaa puuhaa Henkan mielestä. Hyvää 
loppukesää toivottelee Henkka ja perhe

Metsäkissani nimi on Luna (ikää 4 kk),Kuva on otettu Nasto-
lassa, Salajärven rannalla. Omistaja: Anne Tulokas

FIN* Sannilan Bonaparte eli Jesse, ruskeatiikeri/valkeametsäkissauros ja IP FIN* Cat’omatic Apollo Aureus eli Nikke, siniho-
peatabby norjalainen metsäkissauros. Om: Sirpa Nousiainen

Follow Me Gyro Gearloose paistattelee 
päivää, kuvan on ottanut Lari Anttonen.
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− ”tulin, näin, voitin!”

Tämä tarina kuvastaa ehkä jonkin-
laista kissahulluutta...Toki kasvat-
tajana minulla on tietyt tavoitteet ja 
suunnitelmat kissojeni ja linjojeni 
suhteen, mutta pääasiassa kissani 
(ja koirani) ovat minulle lemmikkejä 
ja ne asuvat meillä valittuina suurel-
la sydämellä. 

Suurin osa kissoistamme on valit-
tu sillä perusteella että ne sopivat 
sisustukseen :o) Se on minusta ai-
van luonnollista, kun asiaa miettii 
tarkemmin. Kauneus on katsojan sil-
mässä ja tietyt värit miellyttävät tiet-
tyjä ihmisiä.  Koirani valitsin niin, että 
ihastuin kauniiseen kaulapantaan ja 
siihen piti etsiä sopiva koira, toinen-
kin jäi kotiin samalla perusteella. Va-
linnan voi tehdä myös niin, että on 
valmis nimi ja kun sopiva pentu syn-
tyy nimeää sen mukaisesti kotiin jää-
vän pennun. Minulla oli jo kauan ol-
lut mielessä sisko ja sen veli Odessa 
ja Orlando, kun sitten 6.8.2008 näki 
päivän valon pikkuinen hopeatabby-
tyttö, varasti se sydämeni aika pian 
ja sai nimekseen Odessa. Sisaruk-
sia oli kolmaskin, jolle sopivasti löy-
tyi nimeksi Orissa. 

” Oi Odessa, sä helmi Mustanme-
ren...” tuo laulu kuvaa hyvin Odes-
saa niin kissaamme kuin kaupunkia-
kin. Miksi Odessa? No siihen liittyy 
sellainen tarina, että 13-vuotiaana 
vanhempani vievät minut ja velje-
ni lähes kuukauden mittaiselle au-
tomatkalle silloisen Neuvostoliiton 
läpi – Leningrad-Novgorod-Mosko-
va-Oryl-Kiev ja viikko Odessassa ja 
sitten samaa matkaa takaisin. Voitte 
ehkä vain kuvitella kuinka ”innostu-
nut” murkkuikäinen on istumaan per-
heen kanssa ei-ilmastoidussa au-
tossa heinäkuun helteissä noin 3000 
kilometriä suuntaansa. Positiivisin-
ta tuolloin matkassa oli että laihduin 
10 kiloa, tosin keitettyjä kananmunia 
en syönyt yli 10 vuoteen, koska se 
oli tuolla matkalla lähes ainoa ruoka 
mitä suostuin syömään.

Kun aikaa oli kulunut reilut 30 
vuotta – aika kultaa muistot, sano-
taan – ja tuli nimettyä kissa Odes-
saksi niin päätin että Odessan täytyy 
päästä nimikkokaupunkiinsa. Niinpä 
sitten matkaa suunnittelemaan. Hie-
man nielaisin, kun lentoliput maksoi-
vat reilun 3000 euroa ja yö hotellissa 
300 euroa...mutta hullua ei pidät-
tele mikään ja matkaan oli päästä-
vä. Niinpä puhelimen luuriin kiin-
ni ja soittelemaan (niin, todellakin, 
netin kautta ei voinut kissapaikko-

ja varata). Ukrainalaiselta lentoyhti-
öltä sain puhelimitse varattua liput 
hieman edullisemmin ja vääntämäl-
lä väänsin luottokortin numeroa huo-
noa englantia puhuvalle virkailijalle. 
Jännittyneenä odottelin sitten että 
mikähän summa se oli jonka hän ti-
liltäni veloitti....Pääasia oli että liput 
saatiin. Outoa oli että meidän henki-
lötiedot eivät olleet kovinkaan tärkei-
tä mutta kissojen passinumerot oli-
vat ehdottomasti tärkeimmät faktat 
jotka varausta tehdessä tarvittiin.

Hotellin varaaminen jo melkein 
uuvutti. Netti ei Ukrainassa kovin hy-
vin toimi, joten puhelin taas käteen 
ja soittelemaan. Paikallinen yhdistys 
yritti myös varata huoneita, joissa 
saisi olla kissan kanssa, mutta vai-
keaa se kyllä oli. Sain varattua meil-
le viiden tähden hotellista huoneet, 
mutta viime hetkellä yhdistyksen jä-
sen kyseli, että oletteko hulluja kun 
maksatte 300 euroa / yö, vaikka hei-
dän suosittelemansa hotelli maksai-
si vain noin 70 euroa / yö. Niinpä pe-
ruin varauksemme ja vaihdoimme 
hotellin. 

Lentomatkan jälkeen saavuim-
me todella lämpimään heinäkuiseen 
Odessaan. Taksi vei meidät hotel-
lille ja jätti sinne. Melkein itku  tuli 
kun astuimme hotellin aulaan, joka 
oli kuin suoraan 80-luvun neuvos-
tovallan ajoilta. Katsoimme miehe-
ni kanssa toisiimme, ja totesimme 
että käydään katsomassa huone, 
ennen kuin kannetaan tavarat ja 
kirjaudutaan sisään. Huoneet olivat 

yhtä ankeat kuin aula. Eihän mei-
dän prinsessat voi sellaisessa asua, 
emmekä mekään. Äkkiä hissiin, ulos 
hengittämään ja soitto siihen viiden 
tähden hotelliin, onneksi oli nume-
ro tallessa. Voi ei, he olivat antaneet 
huoneemme pois kun peruimme va-
rauksen. Ääneni oli varmaan niin 
epätoivoinen, kun sanoin että mak-
samme mitä vaan, mutta tässä toi-
sessa hotellissa emme pysty nuk-
kumaan, joten he toivottivat meidät 
tervetulleeksi, ensin yhdeksi yök-
si ja sitten varaustilanteen mukaan 
loput voidaan katsoa. Lopulta sitten 
onneksi saimme asua koko viikon 
tuossa ihanassa hotellissa, saimme 
nauttia sen upeasta uima-allas alu-
eesta ja hienoista ravintoloista.

Hotellin ehtona oli että kissat oli-
sivat häkeissä, lupasin että ovat, 
vaikka eihän meillä edes ollut häkke-
jä mukana! Tiedän kyllä että Iines ja 
Odessa ovat niin hienoja neitejä että 
ongelmia ei tule. Tosin Mika valvoi 
ensimmäisen yön, epäillen tuhoja 
syntyvän,  kun Iines spurttaili ympäri 
huonetta verrytellen lentomatkan ai-
kana puutuneita jalkojaan. Päädyim-
me ratkaisuun, että laitoimme kissat 
aamupäiväksi kylpyhuoneeseen kun 
siivooja kävi. Loppuviikosta hotellin 
johtaja kysyi että missä kissamme 
ovat, nielaisin hädissäni, ja mumisin 
jotain epämääräistä, mutta hän ha-
lusikin vain esitellä oman persialais-
pentunsa valokuvia.

Sitten itse näyttelyyn: Meidät toi-
votettiin tervetulleeksi, Odessan 

Odessa Odessassa

Odessa tuulettaa, näyttelypaikka oli todella lämmin.
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saapuminen Suomesta asti Odes-
saan oli herättänyt huomiota jo etu-
käteen ja saimme lämpimät hymyt 
ja kiitokset kohteliaisuudesta tuoda 
Odessa heidän näyttelyynsä. Odes-
saa kuvattiin jopa televisioon . Näyt-
telyssä oli paljon tuttuja Venäjän 
näyttelyistä, Pietarista ja Moskovas-
ta. Kakkoskategorian kissoja oli 83 
ja ne oli jaettu kolmelle tuomarille: 
Gomorro, Prushniak ja Milcent oli-
vat tuomareina. Suurin osa oli maine 
cooneja, eikä mitään kotimaisia kis-
soja, vaan tuontikissoja Euroopan 
kuuluisista kissaloista. Myös muuta-
ma metsäkissa oli paikalla, ne olivat 
suomalaista sukujuurta (FIN* Blue-
Viking kissojen jälkeläisiä) ja kasvat-
taja oikein mukava tuttavuus. 

Näyttelypaikka oli , kuten arva-
ta saattaa, ihanan kuuma. Kissat 
arvosteltiin urheilupalatsin aulas-
sa, tuomarit olivat aulan päässä ja 
kissat huudettiin arvostelutilaan nu-
meroilla, muuten ei sinne saanut 
mennä. Onneksi kutsuminen tapah-
tui venäjäksi, ukraina ei olisi minul-
ta sujunut.

Serttikilpailua ei meillä ollut, mut-
ta TP valinnassa oli sitten sitäkin 
enemmän upeita naaraita nuoria 
neitejämme vastassa. Onneksi olivat 
eri tuomareilla, joten kummallakin oli 
mahdollisuudet paneeliin, ja kumpi-
kin paneelipaikan otti, molempina 
päivinä. Ensimmäisen päivän pa-
neeli oli yhtä sähellystä, ja en oikein 
tiedä menikö äänet oikein,kun vaih-
toivat kissojemme numerolappuja 
kesken kaiken. Joka tapauksessa 
äänet menivät 1-1-1 ja arpa ratkaisi 
Milcentin eduksi, joka kieltään näyt-
täen  miestuomareille (!) riemuitsi ar-
paonnestaan ja sipearian kissa voitti. 
Seuraavana päivänä oli uusinta kier-
ros, ja nyt miestuomarit olivat samaa 
mieltä voittajasta, joka oli siis Odes-
sa, omassa nimikkokaupungissaan! 
Iines sai sitten Milcentiltä yhden ää-
nen. Sunnuntain päivän aikana jär-
jestäjät kyselivät miksi olimme siellä, 
kerroin tarinani, ja he sitten ”palkitsi-
vat” minutkin paneelissa sampanjal-
la, kutsuivat siis ilman kissaa sinne 
ja kertoivat kuinka olin päättänyt tuo-
da Odessan Odessaan, kaupunkiin 
joka oli ikimuistoisesti jäänyt mielee-
ni 33 vuoden takaa. Meistä tuli julk-
kiksia paikallisissa kissapiireissä. 
Matka oli tällä kertaa oikea nautin-
to, ja mitä muuta se voisikaan olla. 
Yöpyminen viiden tähden hotellissa, 
nauttien luxus-palveluista ja ihanasta 
auringon paisteesta. Näyttelypäivän 
jälkeen oli todella virkistävää pulah-
taa uima-altaaseen vilvoittelemaan. 

Odessa kaupunkina oli osittain to-
della upea ja eurooppalainen, toi-
saalla taas todella vanha ja ränsisty-
nyt. Lapsuuden aikaiset muistikuvat 
tuli kirkastettua, samat hotellit löy-
tyivät kuin silloin ennen...Nautimme 
ihanien ravintoloiden maukkaasta 
ruuasta pimeän tähtitaivaan alla me-
renrannassa. ”Odessa” - shampanja 
maistui viileän kuplivana raikkaalta. 
Ah, tuntui olo niin ihanalta, että pitää 
jo miettiä mihin kaupunkiin seuraa-
vaksi suuntaisi. Lähes koko maapal-
lo on tullut kierrettyä ilman kisso-
ja, joten uuden kierroksen voi sitten 
tehdä kissojen kanssa. 

Kalliit sertit, mutta se ei ollut tä-
män matkan päätavoite.

-Sari Sinkko-



Foxypaw’s kissat päiväunilla

FIN* GIP. GIC Foxypaw’s Baron, JW oli ainoa suomalainen metsäkissa paneelissa.

Raymond Saetre tuomaroimassaSuomessa harvemmin nähty metsäkis-
sanväri ambersavu.
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Scandian Winner Show 09 järjestet-
tiin tänä vuonna 19-20.9 Nyköpingis-
sä Ruotsissa.

Näyttely on kaksipäiväinen yh-
den serrtin näyttely, johon ei-
vät kaikki kissat pääse.Näyttelyyn 
tarvitaan vähintään IC/IP titte-
li tsi sen tulee ollatietyn ajan kulu-
essa saavuttenut VP/TP tuloksen 
arvostelussa.Pennuilla riittää yksui 
EX1 tulos kun nuorilla tsrvitsee olla 
vähintään 3x EX1 tai VP/TP.
  
Kissoja oli ilmoitettu 824kpl, joista 
norjalaisia metsäkissoja oli 173.

Suurin osa kissoista oli tieten-
kin Ruotsalaisia, mutta joukossa oli 
myös Suomesta,Norjasta,Tanskasta
,Saksasta.

Hauskinta tässä on se että Ruot-
salaisille tämä oli Suuri näyttely 
mutta me Suomalaiset suurin osa 
saimme viettää yhtä suuressa näyt-
telyssä heti seuraavana viikonloppu-
na Tampereen Pirokin järjestämässä 
näyttelyssä. Sinne kissoja oli ilmoi-
tettu yhtä paljon 825.

Oli hienoa seurailla arvosteluja kos-
ka tilaa oli yllättävän paljon. Ainoa 
miinus jonka keksin on että kakkos 
ja ykköskategoria oli toisella puolel-
la hallia ja kolmos ja neloskategoria 
toisella puolella hallia. Sunnuntaina 
oli harmi ettei nähnyt kaikkia Suo-
malaisten tuomarinparas valintoja. 
No liikunta teki hyvää kun sai juos-
ta hallia kun yritti seurailla  TP:
itä.

Kaikki kissat kannettiin omalta 
häkiltä suoraan tuomarin häkkiin. Eli 
näyttely oli assistentti kantoinen.

Lauantaina arvosteltiin kaikki kissat 
ja sunnuntaina saatiin seurailla tuo-
mareiden TP:iden valintoja.

Paneeliin pääsi ainoastaan yksi 
Suomalainen metsäkissa GIP/GIC 
FoxyPaw’s Baron,JW.

Muita kakkoskategorian pa-
neelikkissoja olivat Lumikissan 
GIP Pata Ässä(SIB),IC Recknagel 
Miroslavsaatan,JW (SBI d),EC Zha-
manen Ladhar Bheinn,JW,DSM (SBI 
g) sekä Suomeen SCANDINAVIAN 
WINNER-09 tittelin tuoneen EP/EC 
Ermak Dauria,DSM. Tämä punainen 
Siperiankissa Herkku sai hienosti  
kaikkien tuomarien äänet.

Ykköskategorian ainut Suomalai-
nen SW-09 tittelin haltija on hieno 
mustapersialainen SW07,SW04 EC 
ES*Maradán-A-Grinch,DSM
Kolmoskategoriaan tuli sinnekkin 
yksi voitto hieno sinikilpikonna Bur-

ma CH Seirene Justify My Love,JW.
Neloskategoriaan tuli useampi voit-
to: Quan Tamashii, SW08,SW05 EC 
Anatolian Maximum Pleasure sekä 
suomessa kasvanut mutta ruotsa-
laisen omistama SP&CH Mummeli 
Vippelinha Funny.

Scandinawian Winner
SW09 tittelin saavutti kaksi norjalais-
ta metsäkissaa WW08 IP DK Zacks 
Goodie  sekä N*Vasnity’s Dumle.

-Kati Nieminen- 



12 Norjalainen Metsäkissa ry.

VALMISTUNEET

PREMIOR

PR FIN*Kalicalanin Loitsunhaltija 
(NFO f 09 22)
s. 24.3.2008
valmistui Jyväskylässä 30.8.2009
Isä: GIC FIN*Pikkumetsän Ox (NFO 
as 22)
Emo: GIC FIN*SmileTail´s Pippi-Lot-
ta (NFO d 09 22)
Omistaja: Eija Pitkänen
Kasvattaja: Päivi Kupila
Kuva: Eija Pitkänen

INTERNATIONAL PREMIOR

IP FIN* Hopeahännän Riku 
Rohkea (NFO ns 03 24)
S: 21.7.2008
valmistui 19.9.2009 Scandinawian 
Winner Showssa
isä: EC S*Isgårdens Rigoletto
emo: EC FIN* Hopeahännän Leah 
Isadora
omistaja: Larisa Maximova
kasvattaja Sari Sinkko
kuva: Marja-Leena Possakka

IP FIN*  Snowmate’s Mr. Big (NFO 
w)
valmistui 15.8.09 Tallinnassa
isä: EC FIN* Deeamore Nobleza 
Nugan, JW
emo: IC FIN* Blue-Viking Sweetest 
Thing
Kasvattaja: Turo Häkämies ja Kata-
riina Penttilä
omistaja: Mari Kulmala

INTERNATIONAL CHAMPION

IC FIN*Marmatin Kavaljeeri 
(NFOw) “Lumi”
Valmistui Tampereella 4.10.2008
Omistaja: Anne Mast
Kasvattaja: Annikki Sundqvist
Isä: EC S*Barkli`s Snowstorm
Emo: EC FIN*Marmatin Wild Wild 
Night

IC FIN* Hopeahännän Odessa 
(NFO ns 09 22)
S.6.8.2008
valmistui 11.7.09 Ukrainassa, Odes-
sassa nimikkokaupungissaan
isä: EC S*Isgårdens Rigoletto
emo: IC FIN* Hopeahännän Maud 
Angelica
omistaja ja kasvattaja Sari Sinkko
kuva: Pekka Raiski

GRAND 
INTERNATIONAL 
PREMIOR 

GIP, EC, DM May Gamgee Felis 
Audax (NFO g 23)
S.21.12.2001
valmistui 15.8.09 Tallinnassa
omistaja: Sari Sinkko
kasvattaja: Minna ja Kjeld Krogh, 
Tanska
isä: IC S* Chewbacca’s Reddie Ed-
die
emo: CH Miriel Felis Audax
Kuva: Tessa
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VALMISTUNEET

GIP Deimos Austin Healey Sprite 
(NFO n 09 22)
valmistui 6.9.09 Hyvinkäällä
omistajat: Satu ja Olli Tapola
kasvattaja: Johanna Sirola

GRAND INTERNATIONAL CHAMPION

GIC FIN* Hopeahännän Ihana 
Iines (NFO n 03 24)
S: 1.7.2008
valmistui 12.7.2009 Odessassa, Uk-
rainassa
isä: EC S*Isgårdens Rigoletto
emo: EC FIN* Hopeahännän Han-
nabella
omistaja ja kasvattaja Sari Sinkko

GIC FIN*Kalicalanin Nieidda 
Angeli (NFO f 22)
s.26.12.2006
valmistui  Kirkkonummella 
10.10.2009
isä: GIP & EC FIN*Deeamore Nob-
leza Nugan, JW (NFO n 23)
emo: GIC FIN*SmileTail´s Pippi-Lot-
ta (NFO d 09 22)
Kasvattaja ja omistaja: Päivi Kupila
Kuva:Sari Muhonen
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Madde on ihana Ruotsin 
prinsessa (saanut lempi-
nimensäkin Ruotsin vil-
likkoprinsessan mukaan). 
Alunperin minulle piti tul-
la jo puoli vuotta aiemmin 
Mar’Michelsiltä kaunis pu-
nainen tyttö, mutta se jäi-
kin kasvattajalle (surullis-
ten tapahtumien johdosta). 
Mutta onni oli myötä ja mi-
nulle ehdotettiinkin toisen-
laista suunnitelmaa, joka 
on melko samanlainen lin-
joiltaan (Madde on puna-
tytön tätipuoli). Ja kun sin-
ne syntyi kaunis sinikilppari, niin se 
oli sitten siinä! Madde on rekisteröity 
sinikilpikonnahopea/valkeaksi, mut-
ta siitä valkoisesta voidaan olla mon-
taa mieltä.

Kissamäärää en halua liialliseksi 
kasvattaa, joten Madde oli niin sa-
nottu sijoitustyttö tämän vuoksi. Ja 
sain Maddelle maailman ihanimman 
sijoituskodin, kiitos paljon Anniinalle! 
Madden kaverina oli alusta asti sa-
manikäinen kasvattityttöni Leoline 
Lulu Lumituisku sekä koirakavereina 
oli silloin Zorro-sheltti ja Venla-collie. 
Lulu ja Madde olivat meillä hoidossa 
usein, melkein kerran kuukaudessa 
ja olivat välillä pitkiäkin aikoja meil-
lä (pari viikkoakin kerrallaan mones-
ti). Joten kotimme ja kissamme olivat 
Maddelle tuttuja. 

Pentunsa Madde teki luonani, tähän 
vaikutti monet asiat – tietenkin tär-
keimpänä se että halusin itse valvoa 
pentujen syntymää ja kasvua, mut-
ta myös se että Anniinalla oli juuri 
muutto käynnissä uuteen asuntoon. 
Ja kun Madde oli kuin perheenjäsen 
meidän kissoille, niin ongelmia ei ol-
lut yhtään! Lisäksi Madden avoin ja 
reipas luonne auttoi asiaa todel-
la paljon! Mikä vain uusi kissa tulee 
eteen, niin Madde menee sitä koh-
den otsa edellä puskien! Hassu tilan-
ne sattuikin ensimmäisen poikays-
tävän Nukiksen kanssa, kun Madde 
meni heti puskemaan toista ja Nu-
kis näytti erittäin hämmästyneeltä ja 
juoksi karkuun pelottavaa tyttöystä-
väänsä. Varsinainen casanova ;)

Ensimmäinen pentue syntyi 

26.03.2007 ja pentueen isänä oli rus-
keatiikeri GIP&EC FIN*Deeamore 
Nobleza Nugan, JW – eli Nukis. 
Tämä yhdistelmä oli päätetty jo van-
hempien ollessa pieniä pentuja (tai 
oikeastaan jo suunnitteluvaiheessa). 
Sukutaulu oli minulle jo osittain tut-
tu kun olin saanut käyttää Nukiksen 
isää Nepoa jo aiemmin.

Pentuja syntyi 5 kpl, joista 2 oli tyt-
töä (ruskeatabby Sadepäivän Ilo eli 
Sohvi, kilpikonnasavu Keisarin Mor-
sian eli Molla – hassu ”mustanaa-
mio” joka jäi kotiin) ja 3 poikaa (ho-
peatiikeri Tiikerin Päiväuni eli Tiikeri, 
punainen Karibian Aurinko eli Kassu 
ja punatiikeri Viidakon Tuli eli Sim-
ba). Jälkeläisistä kaikki kävivät näyt-
telyissä nuorina, mutta aikuisena 4 
jatkoi uraansa hienosti.

Toinen pentue syntyi 11.11.2007 ja 
tämän pentueen isänä oli sinivalkea 
FIN*Slytiger’s Thunder King eli Jymy. 
Tämän yhdistelmän olin myös päät-
tänyt jo Jymyn syntyessä, ihastuin 
siihen todella paljon! Sukutaulu on 
yhdistelmässä minusta mielenkiin-
toinen, mutta sellainen jota ei var-
maan moni muu tekisi koskaan. Itse 
olen kyllä tyytyväinen! 

Oli  mukava yhdistää kaksi kuvio-
tonta diluutiokissaa. Ja odotin kovin 
pentueeseen sinivalkoisia tai sinisiä, 
mutta niinhän siinä kävi että sain kol-
me cremeä poikaa ja yhden sinikilpi-
konnatytön. Pojat ovat cremevalkea 
Jimi Jäämies eli Jimi (josta en mil-
lään voinut luopua vastoin kaikkia 
järjellisiä syitä), cremevalkea Jesper 
Jääprinssi eli Jesse, cremehopea-

ARVONIMET

valkea Joona Jääkarhu eli 
Scott ja tyttelistä tuli sinikil-
pikonnahopeavalkea Jose-
fi ina Jäähile eli Majda.

Pennuista kaksi kävi näytte-
lyissä pentuina ja vain yksi 
jatkoi uraansa aikuisenakin 
pärjäten vallan mainiosti.

01.10.2009 myönnettyyn 
arvonimeen Distinguished 
Merit (DM) oikeuttavat jäl-
keläiset:

IC FIN*Leoline Keisarin 
Morsian, NFO fs
IP&IC FIN*Leoline Tiikerin Päiväuni, 
NFO ns 23
PR & IC FIN*Leoline Karibian Aurin-
ko, NFO d
GIC FIN*Leoline Jimi Jäämies, NFO 
e 09
IC FIN*Leoline Sadepäivän Ilo, NFO 
n 22

Haluan kiittää erityisesti Anniinaa 
jonka avulla ja tuella ja ystävyydellä 
olemme saaneet näin ihania pentu-
ja aikaiseksi! Ja kiitos Evalle kun myi 
meille tämän kauniin tytön! Ja kii-
tos Päiville ja Hannelle kun lainasit-
te Nukista ja Jymyä ruotsinprinses-
sallemme! Ja kaikkein suurin kiitos 
Ericalle, Päiville ja Hannalle kun jak-
soitte näyttelyttää Madden ipanoita 
aikuisten sarjassa titteleitä keräten!

Laura 

DISTINQUISHED MERIT

S*Strickertgården Elly Escada, DM

Anniina Laukkanen
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ARVONIMET

Yanna on Ruotsista hankki-
mani perheemme kuninga-
tar ja ensimmäinen naaraani. 
Olemme yhdessä kasvaneet 
kasvatusmaailmaan kiinni ja 
rakkauteni norjalaisiin metsä-
kissoihin ja niiden kasvatuk-
seen pohjautuu suuresti ko-
kemuksiini Yannan kanssa. 
Yanna oli ihanin kissa aloit-
taa kasvatus, koska kaikki as-
tutuksesta, synnytykseen ja 
pentujen luovutukseen sujui 
mallikelpoisesti. Yanna oli siis 
täydellisin mamma mitä vaan 
voi olla! Yanskulla oli rakkaut-
ta vaikka muilla jakaa, ja myös 
Madden pentueissa Yanna oli 
hoitamassa kovin lapsosia. 
Nyt Mollan pentueissa Yan-
na näytti välillä vähän jo siltä, 
että tarvitseeko hänen hoitaa 
vielä näitäkin ;) 

Yannan sukutaulu on minus-
ta mielenkiintoinen ja siihen 
ihastuinkin aivan ensimmäise-
nä! Sitten kun pennut syntyi-
vät maailmaan, niin sieltä löy-
tyi se yksi sydäntenmurskaaja, 
jolle en vaan voinut sanoa ei. 
Ensin kylläkin kasvattaja ai-
koi pitää ainoan hopeakilpi-
konnan itse, mutta onnekse-
ni sain kerran viestiä että tyttö 
on minun jos haluan niin. Ja 
tottakai halusin! Yanna on vä-
riltään kilpikonnahopeatabby/
valkea ja onkin kyllä yksiä 
kauneimman värisiä kissoja 
mitä tiedän – niin kauniin puh-
taan vaaleanhopea! 

Ensimmäinen pentue syntyi 
05.05.2005. Isänä oli EP&IC 
FIN*Mornee Naavanenä, eli 
Nepo, ruskeatiikeri/valkea 
komea nuorimies, jonka sil-
miin minä rakastuin. Suuri kii-
tos Päiville kun lainasi Nepoa 
Yannalle! 

Pentueeseen syntyi 2 tyt-
töä (kilpikonnahopeatiike-
ri Adalmiina Aamukaste eli Miina 
ja kilpikonnatiikeri/valkea Aada Au-
rinkoinen eli Aada) sekä 4 poikaa 
(punatäplikäs/valkea Aapeli Aa-
murusko eli Aapeli, punatäplikäs/

valkea Aapo Aamuaurinko eli Aapo, 
punahopeatäplikäs/valkea Aatu Au-
rinkotuuli eli Aatu ja hopeatäplikäs/
bicolour Akseli Aristokatti eli Aku). 
Jälkeläisistä kaikki kävivät näytte-

lyissä ja neljällä on aikuisista 
luokista saadut tittelit.

Toinen pentue syntyi 
24.01.2006. Isänä oli hopea 
PR&GIC FIN*Polarheim’s El-
vis, eli meidän oma Eevu. 
Tämä on ollut helpoin astutus-
reissumme, koska kissat olivat 
tuttuja toisilleen ja suorastaan 
nauttivat toistensa seurasta. 

Rakkaudesta syntyi 4 tyttöä 
(hopeatabby Lisa Lumisa-
de eli Maud, kilpikonnatabby/
valkea Lulu Lumituisku eli 
Lulu, kilpikonnahopeatab-
by Lilli Lumipallo eli Lilli sekä 
kilpikonnatabby/valkea Lyyli 
Lumihiutale, eli Lyyli) sekä 1 
cremetabby poika Luca Lumi-
leijona eli Luca.

05.08.2009 myönnettyyn ar-
vonimeen Distinguished Merit 
(DM) oikeuttavat jälkeläiset:

EP FIN*Leoline Adalmiina Aa-
mukaste, NFO fs 23
IP FIN*Leoline Aapo Aamu-
aurinko, NFO d 09 24
IP FIN*Leoline Aapeli Aamu-
rusko, NFO d 09 24
IP & IC FIN*Leoline Akseli 
Aristokatti, NFO ns 03 24
IP FIN*Leoline Lilli Lumipallo

Suuri kiitos kasvattieni omista-
jille Ericalle, Anulle, Marialle, 
Miralle ja Minnalle, kun ovat 
jaksaneet harrastaa näyttelyi-
tä ja tuoneet ihania kissojaan 
näytteille! On ollut suuri onni 
saada ihania ystäviä! 

Ja kiitos myös Jarkolle, että 
jaksoi kärsivällisesti odottaa 
muutaman vuoden että Yan-
na heltyi ja näytti rakkauttaan 
myös hänelle eikä ollut enää 
vain ja ainoastaan minun kis-
sa ;) Vieläkin Jarkko on ih-
meissään, kun Yanna tulee 
kehräten syliin ja vaatien lu-

jasti turkkinsa kampausta ja rapsu-
tuksia häneltäkin – ja tätä tapahtuu 
nykyään päivittäin!

Laura

S*Korkeken’s Yanna Yahoo, DM

DISTINQUISHED MERIT

Laura Helander

Isosisko Aada (NFO f 09 23) ja pikkusisko Lyyli (NFO 
f 09 22).

Yanna ja isosisko Aada (f 09 23) sekä Yannan tissillä 
Lisa (NFO ns 22) ja Luca (NFO e 22).
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Kauanko olet toiminut II-kategori-
an tuomarina? Mitä rotua kasvatat 
tai olet kasvattanut?

Olen toiminut kategorian II tuoma-
rina nyt 1,5 vuotta. Kasvattamani 
rotu on ollut maine  coon. Aika-
naan omistamani metsäkissanaaras 
ei onnistunut saamaan pentuja, jo-
ten mettiskasvattajaa minusta ei tul-
lut. Nykyään kodissani asustaa nuo-
ri birmaneito, joten ehkä olen myös 

birmakasvattaja tulevaisuudessa. 

Mitä mieltä olet suomalaisis-
ta metsäkissoista tällä hetkellä? 
Miten rotu on mielestäni kehitty-
nyt ja muuttunut vuosien saatos-
sa Suomessa ja muualla? Onko 
eri maiden metsäkissoissa suu-
ria eroja?

Suomalaiset metsäkissat ovat ylei-
sesti ottaen todella kauniita eivätkä 

Marjatta Koskenkangas
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Tuomarihaastattelut
häpeä ollenkaan kansainvälisessä 
vertailussa. Toistaiseksi minulla on 
kokemusta vain Ruotsin mettiksistä, 
joten kovin laajaa vertailua on vaikea 
tehdä. Metsäkissa on toki muuttunut 
vuosien varrella, itse olen ollut mu-
kana kuvioissa vuodesta 1990 saak-
ka ja kyllähän ne sen ajan metsäkis-
sat usein erilaiselta näyttivät. 

Onko joku suomalainen metsäkis-
sa jäänyt erityisesti mieleesi? 

Kyllä kaikkien mieleenjäänein met-
tis on toki Elmeri. Omat mettikseni 
olivat samaan aikaan näyttelyissä 
ja muistan Elmerin pikkupennusta 
saakka. Muitakin toki on. 

Millaisia metsäkissojen haluaisit 
nähdä tuomarinpöydällä jatkos-
sa? Millaisia terveisiä lähettäisi 
suomalaisille metsäkissan kas-
vattajille ja näytteilleasettajille?

Ihannekissani on terve, hyvinhoi-
dettu, hyvärakenteinen ja hyvä-
luonteinen, mahdollisimman hy-
vin standardinmukainen kissa. Ilme 
on minulle todella tärkeä, met-
säkissan tulee myös näyttää ro-
dunomaiselta ensi vilkaisulla.

Minna Krogh
Kauanko olet toiminut II-kategori-
an tuomarina? Mitä rotua kasvatat 
tai olet kasvattanut? 

Nimeni on Minna Krogh. Ja minulle 
on  suuri  kunnia arvostella metsä-
kissojen juhlanäyttelyssäNimeni on 

Minna Krogh. Ja minulle on  suuri  
kunnia arvostella metsäkissojen juh-
lanäyttelyssäOlen aiemmin arvos-
tellut vastaavanlaisessa Metsäkissa 
näyttelyssä Tanskassa, Hollannissa 
ja Ranskassa-nyt siis Suomen Tu-
russa. Kiitos yhdistykselle ja onnea 
näyttelylle.Iloitsen siitä jo kovin etu-
käteen!

Kuten kaikki metsäkissoihin liitty-
vä se on varmasti hieno kokemus!
 
Valmistuin kansainväliseksi  II 
kategorian  kissatuomariksi   Fifes-
sä  v.1996.

Norjalaisia Metsäkissoja olen 
kasvattanut vuodesta 1986. Ensin 
siellä Suomessa Eddan kasvatta-
ja nimellä ja viimeiset parisenkym-
mentä vuotta  Tanskassa Felis Au-
dax kasvattajanimellä.

Mitä mieltä olet suomalaisis-
ta metsäkissoista tällä hetkellä? 
Miten rotu on mielestäni kehitty-
nyt ja muuttunut vuosien saatos-
sa Suomessa ja muualla? Onko 
eri maiden metsäkissoissa suu-
ria eroja?. 

Suomalaiset norjalaisen metsäkis-
san kasvattajat ovat kasvaneet ja 
kehittyneet rodun mukana  ja mie-
lestäni voivat olla hyvin ylpeitä kis-
soistaan.

Henkilökohtaisesti olen ylpeä jo-
kaisesta norjalaisesta metsäkissas-
ta ,joka edustaa rotuaan positiivi-
sella tavalla. Oli se sitten maalla, 
kaupungissa,kotona sohvalla lököt
ellen,näyttelytähtenä, tuotteliaana k
asvatuskissana,ulkomailla tai  koti 
Suomessa.

Rotu lienee minusta eniten muut-
tunut siten,että  hyväksyttyjä vä-
rejä on tullut alkuajoista lisää, sa-
moin myös kissojen luonteet ovat 
tänä päivänä sosiaalisempia ja 
aiempaa  helpompia käsitellä näyt-
telyissä.

Tähän jälkimmäiseen vaikutta-
nee paljolti se,että tänä päivänä on 
näyttelyitä huomattavasti aiempaa 
enemmän ja ne ovat myös  aiempia 
suurempia. Kilpailu on ehkä entistä 
kovempaa, koskapa myös taso on 
keskimäärin aiempaa korkeampaa, 
eikä vain rodun sisällä, mutta koko 
puolipitkäkarvaryhmässä. Kissat ku-
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Marjatta Koskenkangas
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ten omistajansakin ovat  siis ehkä 
enemmän kouliintuneita. Nykyään-
hän saavat omistajat itse myös esi-
tellä kissansa lähes tulkoon kaikissa 
näyttelyissä- jotenka ehkä  hiukan 
siksikin  omistajat oppivat esitte-
lemään kissansa mahdollisimman 
edustavasti ja edustavassa kunnos-
sa niin luonteeltaan kuin muutenkin.  
Kissojen näyttelyä edeltävät päivät 
niitä kammataan,usein  ne  myös 
pestään, trimmataankin, sekä kyn-
net leikataanTähän jälkimmäiseen 
vaikuttanee paljolti se,että tänä päi-
vänä on näyttelyitä huomattavas-
ti aiempaa enemmän ja ne ovat 
myös  aiempia suurempia. Kilpailu 
on ehkä entistä kovempaa, koskapa 
myös taso on keskimäärin aiempaa 
korkeampaa, eikä vain rodun sisäl-
lä, mutta koko puolipitkäkarvaryh-
mässä. Kissat kuten omistajansakin 
ovat  siis ehkä enemmän kouliintu-
neita. Nykyäänhän saavat omistajat 
itse myös esitellä kissansa lähes tul-
koon kaikissa näyttelyissä- jotenka 
ehkä  hiukan siksikin  omistajat op-
pivat esittelemään kissansa mahdol-
lisimman edustavasti ja edustavassa 
kunnossa niin luonteeltaan kuin muu-
tenkin.  Kissojen näyttelyä edeltävät 
päivät niitä kammataan,usein  ne  
myös pestään, trimmataankin, sekä 
kynnet leikataanKuten yksi kollega-
ni napakasti asian ilmaisi,eihän mis-
sikään osallistu  missikisoihin tukka 
likaisenaKuten yksi kollegani napa-
kasti asian ilmaisi,eihän missikään 
osallistu  missikisoihin tukka likaise-
naJo ihan pienestä pitäen kissojen 
totuttua käsittelyyn ja erilaisiin siltä 
näyttelyissä vaadittaviin asioihin aut-
taa se niitä esiintymään siellä  eduk-
seen, rennosti ja jotkut jopa oppivat 
nauttimaan näyttelytähden osas-
taan.

Monet maailman huippukis-
sat polveutuvat aika usein samois-
ta esivanhemmista. Minusta nor-
jalainen metsäkissa on yhä yksi 
kissamaailman kauneimmista täh-
distä, silloin kun se on parhaimmas-
sa turkissaan, kauniisti hoidettu, 
hyvä luonteinen, näyttelyissä viihty-
vä kissa, jonka kaikki Monet maail-
man huippukissat polveutuvat aika 
usein samoista esivanhemmista. 
Minusta norjalainen metsäkissa on 
yhä yksi kissamaailman kauneim-
mista tähdistä, silloin kun se on par-
haimmassa turkissaan, kauniisti hoi-
dettu, hyvä luonteinen, näyttelyissä 
viihtyvä kissa, jonka kaikki Kaunista 
kissaa  katsellessa on kuin kokoaisi 
palapeliäKaunista kissaa  katselles-
sa on kuin kokoaisi palapeliäKaunis-

ta kissaa  katsellessa on kuin koko-
aisi palapeliäKissat joilla on hyvän 
rakenteen ja rodunomaisen ulko-
muodon  ja hyvän luonteen lisäk-
si hippusen karismaa eivät jättäne 
ketään kylmäksi ja onneksi on pal-
jon kauniita metsäkissoja joilla juu-
ri tämä pieni extra on  kuin kerma-
na kakun päällä. Vaikka me kaikki 
tavoittelemme tietä tähtiin ja täydel-
lisyyttä-se jäänee haaveeksi mutta 
aika lähelle on mahdollista päästä. 
Kansainvälinen yhteistyö, osaavat 
kasvattajat jotka tuovat kauniita ro-
dunomaisia kissoja tuomareille näy-
tille takaavat sen, että taso rodus-
samme pysyy korkeana ja samoin 
rodun suosio myöskin.

Kansainvälisiä tilastoja ja ver-
tailuja tehtäessä suomalaiset kis-
sat yleisesti ottaen menestyvät hy-
vin eikä tosiaan minusta itsestäni 
ole niin suurta tasoeroa suomalai-
sen tai muualla maailmaa tapaavani 
kissan erolla. Ei ainakaan niin, että 
suomalaiset kasvattajat  saisivat ko-
kea itsenä toista huonommaksi. Mut-
ta toki koskapa kissoja on paljon ja 
moni asia vaikuttaa tähänkin asiaan-
ei koskaan täysin voi verrata etelän 
ja pohjoisen erojaKansainvälisiä ti-
lastoja ja vertailuja tehtäessä suo-
malaiset kissat yleisesti ottaen me-
nestyvät hyvin eikä tosiaan minusta 
itsestäni ole niin suurta tasoeroa 
suomalaisen tai muualla maailmaa 
tapaavani kissan erolla. Ei ainakaan 
niin, että suomalaiset kasvattajat  
saisivat kokea itsenä toista huonom-
maksi. Mutta toki koskapa kissoja on 
paljon ja moni asia vaikuttaa tähän-
kin asiaan-ei koskaan täysin voi ver-
rata etelän ja pohjoisen erojaOnnek-
si myös näyttää siltä,että olemme 
aika yhtenäisellä kannalla, niin kas-
vattajat kuin tuomaritkin miltä rodun-
omaisen kauniin metsäkissan tulee 
näyttää.

Onko joku suomalainen metsä-
kissa jäänyt erityisesti mieleesi? 
Miksi? 

Olen ollut mukana seuraamassa 
Metsäkissan kehitystä siellä Suo-
messa ihan alkuajoistaOlen ollut 
mukana seuraamassa Metsäkissan 
kehitystä siellä Suomessa ihan alku-
ajoista INT Ch Satukissan Egil val-
loitti leijonamaisella olemuksellaan 
minut täysin. Muistaakseni menin sil-
loin katsomaan  sisareni kanssa sia-
milaisia, mutta  jos olisin vain silloin 
kotiväeltä luvan saanut-olisin vienyt 
kotiini salukieni ( persian vinttikoira) 
ihmeteltäväksi tämän karvapallon.

Egilin vanhemmat  Int ch.Pans 
Toro ja Int ch.Pans Trude olivat  en-
simmäiset suomalaiset metsäkissat 
ja Egil niiden ensimmäisestä pentu-
eestaEgilin vanhemmat  Int ch.Pans 
Toro ja Int ch.Pans Trude olivat  en-
simmäiset suomalaiset metsäkis-
sat ja Egil niiden ensimmäisestä 
pentueestaMeni siis aikaa 5 vuot-
ta… sitten minä tapasin Norjalaisen 
metsäkissan ,joka 4 viikkoisena lei-
jonatassuna käveli sydämeeni eikä 
sieltä ole lähtenyt koskaan… ECh. 
Satukissan Rudolf oli Egilin poika, 
norjalaisen ICh.Afrodite af Aesenen 
ollessa sen emo.

Satukissan Rudolf syn-
tyi 27.5.1985 ja se oli sellainen 
kissa,jota ei kukaan sen kerran ta-
vannut unohtanut. Se on siis itse-
oikeutetusti minulle suomalaisista 
metsäkissoista rakkain-koska ensi-
rakkauttaan ei unohda koskaanSa-
tukissan Rudolf syntyi 27.5.1985 ja 
se oli sellainen kissa,jota ei kukaan 
sen kerran tavannut unohtanut. Se 
on siis itseoikeutetusti minulle suo-
malaisista metsäkissoista rakkain-
koska ensirakkauttaan ei unohda 
koskaanSe eli kanssani antoisan 
elämän ja nukkuu ikuista untaan 
vanhan pähkinäpuumme alla-yhdes-
sä ensimmäisen  ja suurimman kis-
sarakkautensa kanssa.Prinsessan, 
jonka aikanaan sille  morsiamek-
si tilasin Ruotsista ja jonka kanssa 
kasvatimme ensimmäiset metsäkis-
sapentueeniSe eli kanssani antoi-
san elämän ja nukkuu ikuista untaan 
vanhan pähkinäpuumme alla-yhdes-
sä ensimmäisen  ja suurimman kis-
sarakkautensa kanssa.Prinsessan, 
jonka aikanaan sille  morsiameksi ti-
lasin Ruotsista ja jonka kanssa kas-
vatimme ensimmäiset metsäkissa-
pentueeni Kuinka voisin myöskään 
unohtaa EC.Tähtitassun Elmeriä 
joka myöskin toi rotua tunnetuksi po-
sitiivisesti todella hienosti.

Karismaattinen kissa ,jonka isän, 
Pilatuksen,  silloin aikanaan haim-
me Puron Anna-Maijalle Ruotsista. 
ja jonka emoa   GIC.Fjordkattens 
Fannya kuskasimme aina välillä mu-
kanamme näyttelyissä, jopa Norjas-
sa asti Tähden Eilan avuksi. kun hän 
rakensi taloa ja meillä tytöillä oli vii-
konloput varattuna kissanäyttelyil-
le jo silloin.ja yhteistyö oli arvokas-
ta jo tuolloin.

Nuoremman polven metsäkis-
soista tulee mieleen sydämenval-
taaja luonteinen EC Hopeahännän 
Casanova BB,joka aina näyttelyis-
sä katosi milloin kenekin tuomarin 
hellään syleilyyn. mm. Raution Kris-
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tiinan kassiin,koska pussaili tuoma-
reita kuten ihka aidon Casanovan 
kuuluukin. viime aikoina minussa 
ihastusta herättänyt suomalainen, 
kaunis, karismaattinen ja minun-
kin kassiini hyvin mahtuva kissa lie-
nee    metsän kuningatar, sen olles-
sa parhaimmillaan  EC Foxy Paw´s 
Rosy Dawn.

Paljon kauniita kissoja -tässä nyt 
muutama mieleeni tuleva.mutta lis-
tasta tulisi pian pitkä eikä sen lop-
pua vielä ole näkyvissä.

Jokainen  mainitsemistani kis-
soista edustaa  minulle metsäkis-
saa parhaimmillaan- karismaattisel-
la kauniilla kokonaisuudella, johon 
yhdistyvät hyvän luonteen ja rotutyy-
pin lisäksi se jokin, joka saa niin kat-
sojan kuin myös tuomarin pysähty-
mään ja ihailemaan niitä!
 
Millaisia metsäkissojen haluaisit 
nähdä tuomarinpöydällä jatkos-
sa? Millaisia terveisiä lähettäisi 
suomalaisille metsäkissan kas-
vattajille ja näytteilleasettajille? 

Tuomaripöydälläni ihanne kissani 
on paljolti aiemmissa vastauksissa 
kuvailemani karismaattinen metsän 
kuningas tai kuningatar Tuomaripöy-
dälläni ihanne kissani on paljolti ai-
emmissa vastauksissa kuvailema-
ni karismaattinen metsän kuningas 
tai kuningatar Toivon,että norjalai-
nen metsäkissa ei koskaan täysin 
muutu Toivon,että norjalainen met-
säkissa ei koskaan täysin muutu 
Toivon,että norjalainen metsäkissa 
ei koskaan täysin muutu Toivon,että 
norjalainen metsäkissa ei koskaan 
täysin muutu Toivon,että norjalainen 
metsäkissa ei koskaan täysin muutu 
Toivon,että norjalainen metsäkissa 

ei koskaan täysin muutu Toivon,että 
norjalainen metsäkissa ei koskaan 
täysin muutu Niin kotona kuin näyt-
telyissä haluaisin nähdä terveitä, h
yvärakenteisia,suurikokoisia,vahv
aturkkisia kissoja.Ihanan luonteen 
omaavia, uteliaita,osallistuvia kis-
soja, joilla ihana, Niin kotona kuin 
näyttelyissä haluaisin nähdä tervei-
tä, hyvärakenteisia,suurikokoisia,v
ahvaturkkisia kissoja.Ihanan luon-
teen omaavia, uteliaita,osallistuvia 
kissoja, joilla ihana, Niin kotona kuin 
näyttelyissä haluaisin nähdä tervei-
tä, hyvärakenteisia,suurikokoisia,v
ahvaturkkisia kissoja.Ihanan luon-
teen omaavia, uteliaita,osallistuvia 
kissoja, joilla ihana, Niin kotona kuin 
näyttelyissä haluaisin nähdä tervei-
tä, hyvärakenteisia,suurikokoisia,v
ahvaturkkisia kissoja.Ihanan luon-
teen omaavia, uteliaita,osallistuvia 
kissoja, joilla ihana, Niin kotona kuin 
näyttelyissä haluaisin nähdä tervei-
tä, hyvärakenteisia,suurikokoisia,v
ahvaturkkisia kissoja.Ihanan luon-
teen omaavia, uteliaita,osallistuvia 
kissoja, joilla ihana, Niin kotona kuin 
näyttelyissä haluaisin nähdä tervei-
tä, hyvärakenteisia,suurikokoisia,va
hvaturkkisia kissoja.Ihanan luonteen 
omaavia, uteliaita,osallistuvia kisso-
ja, joilla ihana, Kasvattajille sanoisin 
sen verran, että vaikka täydellinen 
kissa lienee käytännössä vain unel-
ma-sitä kohti tulee tavoitella ja siihen 
kasvatustyössä tähdätä.

Muistakaa olla kissamaailmassa 
rakkaudesta kissaan ja kissan eh-
doilla.

Kunnioittaa kissaanne voitti se tai 
hävisi näyttelyissä.

Itse minulla on yhä tapana pa-
lata ajassa taaksepäin, josta varsi-
nainen rotumääritelmän tavoittelu ja 

kasvatus sen suuntaviivan mukaan 
alkoiItse minulla on yhä tapana pa-
lata ajassa taaksepäin, josta varsi-
nainen rotumääritelmän tavoittelu ja 
kasvatus sen suuntaviivan mukaan 
alkoiItse minulla on yhä tapana pa-
lata ajassa taaksepäin, josta varsi-
nainen rotumääritelmän tavoittelu ja 
kasvatus sen suuntaviivan mukaan 
alkoiUskokaa kissaanne ja sydä-
meenne- silloin on huominen aina 
toivoa täynnä.

Kansainvälinen yhteistyö on kul-
lanarvoista, samoin näyttelyt, mutta 
tärkeintä on rakastua kissaan joka 
päivä yhä uudelleenKansainvälinen 
yhteistyö on kullanarvoista, samoin 
näyttelyt, mutta tärkeintä on rakas-
tua kissaan joka päivä yhä uudel-
leenKissankasvatus ei aina ole help-
poa, mutta varmasti kovin antoisaa 
ja suurimmilta osiltaan positiivista 
palautetta antavaa.

Siitä ja kissojen kanssa elämi-
sestä tulee hyvin nopeasti mukaan-
sa vievä,onnellinen  elämäntapa! 
Mutta miljonäärin uraa haaveilevan 
kannattaa pysyä poissa tästä elä-
mäntavastaSiitä ja kissojen kanssa 
elämisestä tulee hyvin nopeasti mu-
kaansa vievä,onnellinen  elämänta-
pa! Mutta miljonäärin uraa haavei-
levan kannattaa pysyä poissa tästä 
elämäntavastaMutta kaikkea hyvää 
ei voi eikä pidäkkään laskea rahas-
saMutta kaikkea hyvää ei voi eikä pi-
däkkään laskea rahassaOnnea mat-
kaan! 

tai olet kasvattanut? 

Kategorian II tutkinnon tein kevääl-
lä 2002.

Olen kasvattanut siamilaisia, itä-
maisia ja manxeja, kasvattajanimellä 
Ballawhane, tulevaisuudessa ehkä 
Ballawhane-nimellä tulee myös Cor-
nish rexejä ja mettiksiä...

2. Mitä mieltä olet suomalai-
sista metsäkissoista tällä hetkellä? 
Mitenrotu on mielestäsi kehittynyt 
ja muuttunut vuosien saatossa Suo-
messa ja muualla? Onko eri maiden 
metsäkissoissa suuria eroja?

Suomessa taso on kirjava, mut-
ta parhaat ovat kansainvälisestikin 
huipputasoa. Lähinnähän muutok-

set metsäkissoissa ovat tapahtuneet 
pään-ja vartalon pituudessa, profi i-
lissa, korvien koossa. Parhaat met-
säkissat löytyvät mielestäni edelleen 
Ruotsista, jossa on paljon huippukis-
soja. Metsäkissojen erot ovat mie-
lestäni eri maiden välillä pienenty-
neet, kun metsäkissa on yleistynyt 
manner Euroopassa, esim Puolas-
sa maine coonit jylläsivät näyttelyis-
sä 2000-luvun alussa, mutta nyky-
ään mettikset sielläkin jättävät coonit 
varjoonsa.
3. Onko joku suomalainen 
metsäkissa jäänyt erityisesti mielee-
si?
Miksi? Karhuvuoren Tornado, oli en-
simmäinen tapaamani metsäkissa ja 

Kristiina Rautio
Kauanko olet toiminut II-kategori-
an tuomarina? Mitä rotua kasvatat 



19www.norjalainenmetsakissa.fi 

vuosi oli 1987 ja tietysti myöhemmin 
menestyksekäs ja näyttävä Tähtitas-
sun Elmeri. Mutta ehdoton suosikki-
ni on ruotsalainen miltei 16-vuotias 
Heaven Hill’s Big Bang, se vaan on 
SE METSÄKISSA mulle, isoilla kir-
jaimilla..

Millaisia metsäkissojen haluaisit 
nähdä tuomarinpöydällä jatkos-
sa? Millaisia terveisiä lähettäisi 
suomalaisille metsäkissan kas-
vattajille ja näytteilleasettajille? 

Suuria, vahvarakenteisia, ilmeik-

käitä ja hyvä turkkisia ja tieten-
kin terveitä...ja viimeisen päälle 
laitettuja!!!Terveiset näytteille aset-
tajille??? Metsäkissa vaikka onkin 
luonnonrotu, tarvii myös laittaa näyt-
telyyn, onhan kysymys kauneuskil-
pailusta!!

Kai Ruonala

Kauanko olet toiminut II-kategori-
an tuomarina?

OOPS! Aika monta vuotta jo. Täytyy-
pä tarkistaa FIFe-listalta. 

Mitä rotua kasvatat tai olet kas-
vattanut?

Burmalla aloitin ja olen päätynyt sii-
hen takaisin. Meillä on kotona kaik-
ki ne linjat, mitä tein kahdeksan-
kymmentäluvulta sekä kaikki ne 
ulkomaantuonnit, jotka toin itselle ja 
muille suomalaisille kasvattajille. Vä-
lillä kasvatin myös CRX, RUS, TUA, 
ORI, SIA. Lisäksi minulla on ollut 
EXO PER BRI. Ja tilattuna vielä on 
yksi burmaluonteinen rotu, lähinnä 
kuitenkin huvin vuoksi.

Mitä mieltä olet suomalaisista 
metsäkissoista tällä hetkellä?

Kaiken kaikkiaan suomalaisten kis-
sojen taso rodusta riippumatta on 
varsin hyvä. Kun itse en Suomessa 
arvostele, en ota tarkemmin kantaa 
NFO:n tasoon. 

Miten rotu on mielestäni kehitty-
nyt ja muuttunut vuosien saatos-
sa Suomessa ja muualla?

Kyllähän ne korvat ovat laskeutu-
neet, kissat venyneet ja laihtuneet - 
jopa liikaakin. 

Onko eri maiden metsäkissoissa 
suuria eroja?

Kyllä ja ei, on hyviä ja vähemmän 
hyviä kissoja lähes kaikkialla. Kissa-
maailma on kansainvälistynyt.

Onko joku suomalainen metsä-
kissa jäänyt erityisesti mieleesi? 
Miksi?

Heinosen Pirkon Pörri jotenkin ensin 

tuli mieleen vuosien takaa. Miksikö?

Millaisia metsäkissojen haluai-
sit nähdä tuomarinpöydällä jat-
kossa?

Lihaksikkaita ja hyvin käyttäytyviä 
sekä trimmattuja - ei navetan takaa 
näyttelyyn mukaan kaapattuja.
 
Millaisia terveisiä lähettäisi suoma-
laisille metsäkissan kasvattajille ja
näytteilleasettajille?

Kissanäyttelyt ovat leikkimielinen 
kauneuskilpailu, jossa se virallinen 
kauneus on tuomarien silmissä. 
Näyttelyiden tarkoituksena on edis-
tää rotukissaharrastusta ja kisso-
jen arvostusta. Se antaa kasvattajil-
le mahdollisuuden tavata toisiaan ja 
solmia ystävyyssuhteita, löytää kis-
soilleen siitospartnereita ja itsekin 
vertailla, mitä muut kasvattajat ovat 
saaneet aikaiseksi. Nauttikaa siis 
harrastamisesta tältä pohjalta.

Veikko Saarela

Kauanko olet toiminut II-kategori-
an tuomarina? Mitä rotua kasvatat 
tai olet kasvattanut? 

Kategorian II tuomarina olen toimi-

nut 6 vuotta. Kasvatan persialaisia 
kasvattajanimellä Mimosan.
 
Mitä mieltä olet suomalaisis-
ta metsäkissoista tällä hetkellä? 
Miten rotu on mielestäni kehitty-
nyt ja muuttunut vuosien saatos-
sa Suomessa ja muualla? Onko 
eri maiden metsäkissoissa suu-
ria eroja? 

Välillä tuntuu, että tyypin takia me-
netettiin rakennetta ja kokoa, mut-
ta näyttää, että näitä asioita on saa-
tu takaisin. Harvoin kuitenkin näkee 
yhdistelmää iso komea vahvaraken-
teinen kissa, jolla myös suora profi i-
li ja isot korvat ja oikeanmuotoiset 
silmät. Metsäkissat eroavat paljon 
eri maissa, kauneimpia viime aikoi-
na olen nähnyt Ruotsissa ja Sveit-
sissä. Myös Italiassa joitakin hyvin 
(tuonteja) – mm. parin vuoden ta-
kainen maailmanvoittaja, jonka olen 
muutaman kerran arvostellut. Taso 
toki vaihtelee paljon näyttelystä toi-

seen, olin viikko sitten Sveitsissä Zu-
rich:issä ja odotukset olivat korkeal-
la, metsäkissat kuitenkin juuri tässä 
näyttelyssä olivat vaatimattomia. 

Onko joku suomalainen metsä-
kissa jäänyt erityisesti mieleesi? 
Miksi? 

On useampiakin huippuyksilöitä, 
vanhemmista kissoista pidän pal-
jon Tähtitassun Puuha Petestä, se 
on hieno kissa! Vuosien aikana ja 
vielä nykyäänkin olen nähnyt mon-
ta muutakin todella kaunista kissaa 
tästä kissalasta; Tähtitassun Elme-
ri, Tähtitassun Rititratiralla, Tähtitas-
sun Vihtori ja monta muuta. Huipulla 
pysyminen vuodesta toiseen ei ole 
helppoa, joten ihailen tätä Eilan työ-
tä suuresti. Takavuosina salaa ihai-
lin kissaa Vippmill´s Duracell. Nuo-
resta polvesta minua miellyttävät 
muutamat saman sisarussarjan kis-
sat Foxypaw´s kissalasta ja myös 
eri sarjan =) Kirsikan Henrik on hie-
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no kissa ja aina hienossa kunnossa, 
välillä aivan säihkyvässä! Suvipäi-
vän Lenni on söpö kissa myös. Oli-
sin mielummin vastannut kysymyk-
seen, ketkä metsäkissaihmiset ovat 
jääneet mieleeni ;) Siitä olisi tullutkin 
kiva lista myös.

Millaisia metsäkissojen haluaisit 
nähdä tuomarinpöydällä jatkos-
sa? Millaisia terveisiä lähettäisi 
suomalaisille metsäkissan kas-
vattajille ja näytteilleasettajille?

Suuria ja voimakkaita, jolla on pitkä 
vartalo,tukevat jalat ja piiiiitkä hän-
tä.  Niin ja tärkein tietenkin: sillä on 
oikeanlainen pää: täysin suora pro-
fi ili ja linjakas kolmio. Silmien muo-
to on myös tärkeä, vaikuttaa niin 
paljon ilmeeseen ja suuret korvat 
tupsuineen ovat toki myös tärkeät 
ja… ja… voin hyväksyä kissan kes-
kikokoisena ja jopa ihan vähän hen-
tona, jos ilme ja tyyppi ovat muuten 
oikeat, ei oma rotunikaan persialai-
nen ole suuri karvainen kissa, jonka 

päänmuodolla ei ole paljoa merkitys-
tä, asiahan on juuri päinvastoin!
Terveisiä lähetän kaikille ystävilleni 
ja haluan sanoa, että rakastan met-
säkissoja erityisesti, niiden arvostelu 
on aina mukavaa, koska pidän täs-
tä rodusta paljon. Voitte olla ylpeitä 
kissoistanne ja ne ovat aina hienos-
ti laitettuja Suomessa nykyään. Haa-
veilen myös kauniista metsäkissas-
ta, ehkä minulla vielä taas joskus on 
yksi sellainen?

FIN* Suvipäivän Oskari O nauttii kesäpäivästä.
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Tarra 1

Tarra 2

Tarrat
á 1 eur

Postikortit
á 0,50 / 5 kpl 2,00 eur

Teillä on tilaisuus hankkia rotupöydän tuotteita postimyyntinä.
Tilaukset lähetetään osoitteella 

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

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

Avaimenperä
nahkaa
1,50 eur

Kassi 
• logolla 40 eur, 
• logolla + kasvattajanimellä 50 eur

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

Kangasmerkki
halk. 85 mm
2,50 eur

Ladies Fashion, 10 eur
Classic T-paita, 10 eur
painatus selässä

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

Näyttelyverhojen 
ompelua, malli toiveiden 
mukaan myös omasta 
kankaasta. 

Tiedustelut: 
eila.tahti@surok.fi 

ROTUPÖYDÄN POSTIMYYNTI

Kortti 1

Kortti 2

Kortti 3

Kortti 4

Kortti 5Kortti 7 Kortti 6
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PENTULISTA

WISHMASTER
Janne & Tiia Kellari, Viiala, +358-40-848 
6573, +358-50-383 0008
Synt: 30.08.2009, luovutus aikaisintaan: 
21.11.2009 
- ruskeatabby (NFO n 22), naaras
- ruskeatabby/valkea (NFO n 09 22), uros
- sinitabby (NFO a 22), naaras
- ruskeatäplikäs (NFO n 24), uros
- ruskeatäplikäs (NFO n 24), uros
Isä: CH FIN*Wishmaster Harold Lloyd (NFO 
n 09 22)
Emo: FIN*Wishmaster Faith LeHane (NFO 
n 24)

HOPEAHäNNäN
Sari Sinkko, Lappeenranta, +358-400-599 
947
Synt: 29.08.2009, luovutus aikaisintaan: 
20.11.2009 
- ruskeatabbyvalkea (NFO n 09 22), uros
Isä: EC S*Isgårdens Rigoletto (NFO ns 09 
22)
Emo: IC FIN* Hopeahännän Lilla Lilli (NFO 
ns 03 24)

SATUHELMEN
Marjut ja Maarit Hyvärinen, Oulu, 044-
9936080
Synt: 23.08.2009, luovutus aikaisintaan: 
14.11.2009 
- ruskeatiikeri (NFO n 23), naaras
- sininen/valkea (NFO a 09 ), naaras
- sinitiikeri (NFO a 23), uros
Isä: S*Ulltofsen Beneton (NFO a 09 23)
Emo: FIN*Blue-Viking Winona (NFO n 09 
23)

MOUTOWN
Allu Mero, Helsinki, 050-4055667
Synt: 09.08.2009, luovutus aikaisintaan: 
31.10.2009 
- musta (NFO n), naaras
- musta valkoisella navalla (NFO n 09), 
naaras
Isä: IC N*Isrenna’s Felix (NFO n)
Emo: FIN*Moutown Underground Angel 
(NFO n)

TäHTITASSUN
Eila Tähti, Espoo, +358-40-5028518
Synt: 06.08.2009, luovutus aikaisintaan: 
28.10.2009 
- musta/valkea (NFO n 09), uros, 
näyttelytasoinen
- musta/valkea (NFO n 09), naaras
Isä: EC FIN*Tähtitassun Vihtori (NFO n 09)
Emo: SC FIN*Heinuntuvan Olga Maria (NFO 
f 03 23)

SUNSHIRE’S
Eeva Poutiainen, Padasjoki, +358-44-
5052268
Synt: 02.08.2009, luovutus aikaisintaan: 
25.10.2009 
- hopeatiikeri (NFO ns 23), uros

Isä: CH FIN*Sunshire’s Imperius (NFO ds 
03 23)
Emo: FIN*Nordcat’s WeNona (NFO n 09 22)

HUISKULAN
Anne Liede, Ylöjärvi, 050-344 4194
Synt: 28.07.2009, luovutus aikaisintaan: 
20.10.2009 
- cremehopeatiikeri/valkea (NFO es 09 23), 
uros
- punahopeatäplikäs (NFO ds 24), naaras
- kilpikonnasavu/valkea (NFO fs 09), naaras
- hopeatiikeri/valkea (NFO ns 09 23), uros
- sinikilpikonnahopeatiikeri/valkea (NFO gs 
09 23), naaras
- cremevalkea (NFO e 09), naaras
Isä: CH FIN*Sunshire´s Etienne Navarre 
(NFO ds)
Emo: FIN*Huiskulan Juhannusruusu (NFO 
g 03 23)

METTIKSEN
Elina Lankinen, Vantaa, 040-8673534
Synt: 26.07.2009, luovutus aikaisintaan: 
18.10.2009 
- sinihopeatabby/valkea (NFO as 03 22), 
uros
- sinihopeatabby/valkea (NFO as 09 22), 
uros
- sinihopeatabby/valkea (NFO as 03 22), 
uros
- mustasavu/valkea (NFO ns 03), uros
- hopeatabby/valkea (NFO ns 09 22), uros
Isä: FIN*Nordcat’s VaudeVille (NFO n 09 22)
Emo: FIN*Slytiger’s Angelica (NFO as 09 22)

HUISKULAN
Anne Liede, Ylöjärvi, 050-344 4194
Synt: 09.07.2009, luovutusikäinen
- sini/valkea (NFO a 09 ), naaras
- punahopeatiikeri (NFO nfo ds 23), uros
- hopeatiikeri (NFO ns 23), uros
Isä: S*Gunsmoke´s Danny (NFO ns 09 23)
Emo: FIN*Huiskulan Titania (NFO g 09 23)

DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad, +358-6-724 
6182, +358-50-592 1097
Synt: 07.07.2009, luovutusikäinen
- kilpikonna (NFO f 09 22), naaras
- kilpikonna valkoinen (NFO f 09 22), naaras
- ruskeatiikeri-valkoinen (NFO n 09 23), 
uros
Isä: CH FIN* Pikkupantterin Curro (NFO d 
03 23)
Emo: CH S*Cat Raising Aston Martin (NFO 
a 24)

GIA-MARIEN
Iida-Maria Ahonen, Lemi, 0440854535
Synt: 29.06.2009, luovutusikäinen
- hopeatiikeri/valkoinen (NFO ns 09 23), 
uros
Isä: CH S*Animaniac’s Opus One (NFO ns)
Emo: FIN*Kehrääjän Wirve (NFO n 09 23)

LARAMILLAN
Marjatta & Ari Keskinen, Lempäälä, +358-
400-559 537, +358-40-723 6280
Synt: 15.06.2009, luovutusikäinen
- sinitabby valkea (NFO a 09 22), naaras
- sinitiikeri (NFO a 23), uros
- musta (NFO n), naaras
Isä: GIC Nalle-Puhin Sebastian (NFO a 24)
Emo: Wishmaster Foxy Brown (NFO n 09 
24)

HILLEVILLAN
Ulla Lammi, Ylistaro, 050-4105672
Synt: 14.06.2009, luovutusikäinen
- sinitiikeri (NFO a 23), naaras
- sinitabby (NFO a 22), naaras
Isä: IC Marmatin Armas (NFO n 23)
Emo: CH Ratsutallin Hillevi (NFO f 24)

LOLCAT’S
Kaisa Savolainen, Kuopio, 050-3626260
Synt: 13.06.2009, luovutusikäinen
- sinihopeatiikeri valkoisella (NFO as 09 23), 
naaras
- sinihopeatiikeri valkoisella (NFO as 09 23), 
uros
- sinihopeatiikeri valkoisella (NFO as 09 23), 
uros
Isä: S*Winterland’s Juventus (NFO as 09 24)
Emo: FIN*Marmatin Elina (NFO f 23)

SILK-SIGRID’S
Sari Soininen, Oulu, +358-50-414 2758
Synt: 10.06.2009, luovutusikäinen
- punahopeatabby valkealla (NFO ds 09 
22), uros, näyttelytasoinen
Isä: CH Fin*Terhakan Asterix (NFO ds 09 24)
Emo: Fin*Silk-Sigrid´s Natalia (NFO g 09)

DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad, +358-6-724 
6182, +358-50-592 1097
Synt: 10.06.2009, luovutusikäinen
- ruskeatiikeri (NFO n 23), naaras
- ruskeatabby (NFO n 22), naaras
Isä: FIN*Dunderkattens Got-To-live (NFO 
n 09)
Emo: S*Familjelyckans Lady (NFO n 24)

NALLE-PUHIN
Kati Nieminen, Tampere, +358-40-776 
1395, +358-3-222 7780
Synt: 30.04.2009, luovutusikäinen
- sinitiikeri/valkea (NFO a 09 23), uros
Isä: Nordcat’s WakeMan (NFO e 09 22)
Emo: CH Nalle-Puhin Ariel (NFO n 23)

NALLE-PUHIN
Kati Nieminen, Tampere, +358-40-776 
1395, +358-3-222 7780
Synt: 29.04.2009, luovutusikäinen
- kilpikonnaruskeatiikeri/valkea (NFO f 09 
23), naaras
- punatiikeri/ valkea (NFO d 09 23), uros
Isä: EC Haendel de la Forge (NFO n 23)
Emo: IC Nalle-Puhin Herttuatar (NFO d 03 22)
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SALUMIN’S
Tarja ja Pauli Härkönen, Imatra, 0400-
533258
Synt: 17.03.2009, luovutusikäinen
- punatäplikäs/valkea (NFO d 09 24), uros
Isä: GIC FIN*Hopeahännän Hellä Hurmuri 
(NFO n 23)
Emo: FIN*Hopeahännän Hulivili Helinä 
(NFO g 03)

KARVANAAMAN
Mari Mälkki, Hämeenlinna, +358 40 510 
2392
Synt: 26.02.2009, luovutusikäinen
- kilpikonnatiikerivalkoinen (NFO f 09 23), 
naaras
Isä: FIN*Chakin Bertie (NFO e 09 22)
Emo: IC FIN*Karvanaaman Arha (NFO n 09)

DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad, +358-6-724 
6182, +358-50-592 1097
Synt: 21.02.2009, luovutusikäinen
- valkoinen (NFO w), naaras, lemmikki
Isä: EC S* Barkli’s Snowstorm (NFO w 63)
Emo: FIN*Dunderkattens Gorgonzola (NFO 
n 22)

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

09 24)
Emo: FIN* FluffyTail’s Kaylee Katal (NFO n 
03 22)

Välitettävät aikuiset norjalaiset 
metsäkissat 

Waldemar eli Deeamore Splendid 
Merlion on komea, kohta kaksi vuotta 
täyttävä, leikattu uutta kotia etsivä 
kissaherra. Väriltään se on ruskeatäplikäs/
valkea. Leikkisä, rohkea ja erittäin 
ihmisrakas seurakissa. Tiedustelut: 
elina.andberg@gmail.com tai tekstivistillä 
puh. 040 541 3442.
Elina Andberg, Helsinki, 040-5413442
Ilmoitus jätetty 14.5.2009

Kotia etsii - FluffyTail’s Oralie Omega-9 
(NFO w - valkea) norjalainen metsäkissa, 
naaras, lemmikki, syntynyt 12.07.2008
Kirsi & Seppo Ihalainen, Lohja, +358-50-
307 5196,+358-46-684353
Ilmoitus jätetty 17.5.2009

Herttainen leikattu metsäkissatyttö 
(synt. 11.9.2006), kaipaa seurustelua ja 
leikkimistä.
Pohjankylä Pirkko & Jari, Västerskog, 
Sipoo, +358-40Herttainen leikattu 
metsäkissatyttö (synt. 11.9.2006), kaipaa 
seurustelua ja leikkimistä.
Pohjankylä Pirkko & Jari, Västerskog, Sipoo, 
+358-40
Uutta kotia etsii 9.1.2007 syntynut 
punainen kastraattinaaras joka asustelee 

Helsingissä. Rakkaasta kissasta joudutaan 
luopumaan, koska eivät tule kunnolla 
toimeen perheen koiran kanssa. Kissa 
on viralliselta nimeltään FIN*Lioneye´s 
Everlasting Evie, kavereiden kesken 
Lettis. Lettis on hyvin ihmisrakas kissa ja 
haluaakin olla kaikissa perheen askareissa 
mukana. Uudelta kodilta toivomme ettei 
perheessä olisi muita kissoja tai koiria eikä 
pieniä lapsia. Tiedustelut: jenni.vainikainen
@suomi24.fi  
Nina Heikkinen, Nurmijärvi, +358-40-517 
1581
Ilmoitus jätetty 12.10.2009

KASVATTAJAT

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

ARCTICWILDS
Arto ja Minna Turu
PORI
0445698843
arcticwilds@pp.inet.fi 

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

BLACKONYX
Pirjo Packalén
Espoo
040 716 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 

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

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 

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

GIA-MARIEN
Iida-Maria Ahonen
Lappeenranta
0440854535
iima_89@hotmail.com 

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 

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 

KISSAFARIN
Kati Seppä
Nakkila
040-5192085
katzku7@homail.com

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 

KULTAHIPPUSTEN
Sari ja Jari Kulmakivi
Kotka
041-4670591/Sari
sari.kulmakivi@kymp.net 

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

LINNANKISSAN
Virpi Aallonloiske
Turku
+358451110130
virpi.aallonloiske@saunalahti.fi 

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

LOLCAT’S
Kaisa Savolainen
Kuopio
050-3626260
kaisa.savolainen@uku.fi  

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

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

METTIKSEN
Elina Lankinen
Vantaa
040-8673534
elina.lankinen@mettiksen.com

MIISUNPESäN
Wasenius Harry
Helsinki
+358449160915
vesiboa@suomi24.fi  
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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 

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

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

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 

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

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

SATUHELMEN
Marjut ja Maarit Hyvärinen
Oulu
044-9936080
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 



ETSINTÄKUULUTUS

Norjalainen metsäkissa ry täytti tänä vuonna 20 vuotta.
Olisi todella mielenkiintoista kuulla ”vanhoja tarinoita” rodun alkuvaiheista Suomessa. 
Kerro ihmeessä tarinasi ja laita valokuvia. Jutun voit kirjoittaa käsin, koneella tai vaikka 
kertoa jollekin, joka laittaa sen paperille. Voit ottaa myös juttuja vanhoista lehdistä, jotka 

voitaisiin julkaista uudelleen.

Toivommme aktiivisuutta jäsenistöltä nyt tässä asiassa!

Etukäteen kiittäen,

Hallitus
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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 4/2009
Ilmestyy joulukuussa
Deadline 30.11.2009

TOIMITUSASIOITA



Vihdoinkin,

Health Nutrition
 -ruokaa säilykkeenä!

FELINE HEALTH NUTRITION -sarja sisältää nyt myös 
säilykeruokia, jotka on kehitetty vastaamaan kissojen 
vaistomaista valintaa. Sarja sisältää kaksi kissanpennun eri 
kasvuvaiheen ruokaa sekä neljä erilaista aikuisen kissan 
ravitsemukselliset tarpeet huomioon ottavaa säilykettä. 
Ruokia, jotka kissa vaistomaisesti valitsee.

Kissojen hyvinvointi on noussut kokonaan uudelle tasolle!

– 
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