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voimassa oleva kasvattajasopimus asuinmaansa FIFe 
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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 
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Jäsenmaksut 2010

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 2010 toimii 

Kirsi Kovanen
Raunismäentie 51
07150 Laukkoski
kirsi.kovanen@kolumbus.fi 
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Kansikuva: 

Taas on vuosi vierähtänyt, kunnollisten vuoden aikojen vaihdellessa. On 
aika katsella mitä kuluvana vuonna saatiin aikaan ja mitä suunnitelmia on 
uudelle vuodelle.

Yhdistyksen osalta merkittävin aikaansaannos on ollut se, että saim-
me terveyskyselyn alulle. Syyskokouksen osallistujat saivat kuulla kuin-
ka eläinlääketieteen kandidaatti Ira Kallio-Kujala aikoo tehdä aivan uut-
ta ja merkittävää tekemällä kyselyn rotumme terveydestä. Tämän kyselyn 
pohjalta on tarkoitus saada aikaan myös tieteellinen julkaisu, puhumatta-
kaan siitä mitä tietoa me saamme rotumme terveydestä. Asia on siis työn 
alla, mutta koska se on tiedekunnan ”käsissä”, se tehdään huolella ja pe-
rusteellisesti, joten innolla odotamme milloin pääsemme sitten tekemään 
oman osamme – vastaamaan runsain joukoin kyselyyn.

Lehden osalta voimme vain yhdessä todeta, että lehtitoimikunnan voima-
varat eivät ole yksin riittäneet runsaan sisällön tuottamiseen tänä vuonna, 
monestakin syystä. Siihen on uusia suunnitelmia ensi vuodelle, mutta jo-
kainen teistä voi omalta osaltaan osallstua lehden tekoon. Jos et halua kir-
joittaa, laita kuvia tai juttuvinkkejä tulemaan! Kaikki otetaan kiitollisuudel-
la vastaan. Kuvista sen verran, että kun puhumme hyvälaatuisista kuvista, 
tarkoittaa se sitä, että kuvassa näkyy kissa (ei esimerkiksi iso sohva, jos-
sa kuvan keskellä pieni kissa). Eli toimitus ei rajaa eikä suurentele kuvia. 
Kuva ei myöskään saisi olla kovin tumma ja mielellään kokoa ainakin 500 
kt (silloin saadaan ehkä ”valmistumiskuvan” kokoinen kuva lehteen) mie-
lellään yli 1 Mt. Kissan ei tarvitse olla näyttelyvoittaja, kunhan on norjalai-
nen metsäkissa. Kuvan mukaan sitten tietoja kissasta ja kuvaaja.

Yhdistys teetti myös roll-upit, jotka tulette näkemään rotupöydässä ja näyt-
telyissä ensi vuonna. Tämä siksi että yleisö huomaisi missä niitä oikeita 
norjalaisia metsäkissoja on ja voisi sitten kysellä  omistajilta ja kasvattajil-
ta haluamiaan kysymyksiä.

Huomatkaa vielä ajankohtaista palstalta ilmoittautuminen Vuoden norjalai-
nen metsäkissa 2010 – kilpailuun!

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Sari Sinkko
puheenjohtaja 

International 
Champion 
Morgunstrálan´s 
Hot´n Sweet 
(NFO n 09) 

omistaja:
Sari Sinkko 
kuva: Anni 
Zitovitz

“Molly” eli Usvaniityn Mary Reid, NFO 
a 03 23
Kasvattaja ja Kuva: Jenni Mäkinen
Omistaja: Tove Mattson

Puheenjohtajan terveiset



VUODEN 2010 NORJALAINEN 
METSÄKISSA 

Yhdistys palkitsee 2010 menesty-
neimmät norjalaiset metsäkissat: 
Paras uros ja naaras, Paras kast-
raattiuros ja naaras, paras nuori ja 
veteraani, paras siitosuros ja siitos-
naaras sekä paras kasvattaja.

Jos ilmoitat kissasi SRK:n Suomen 
Kissaliiton Vuoden kissa kilpailuun, 
riittää että ilmoitat pistelaskijallem-
me oman nimesi ja kissojesi nimet 
jotka osallistuvat yhdistyksemme kil-
pailuun. Mikäli ilmoittaudut vain yh-
distyksen vuoden kissa kilpailuun, 
lähetä Kissaliiton sivuilta tai Kissa-
lehdestä löytyvä ilmoittautumislo-
make sekä kopiot ulkomaisista tu-
loksista näyttelyluettelon sivuineen 
pistelaskijalle: 

Kati Nieminen
Luisukatu 4 A 1
33240 Tampere
kati.nieminen@pp3.inet.fi 
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AJANKOHTAISTA

Kultahuiskan Geisha [NFO f 03] 
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Nenukan Sparkling Star (Sisu) (NFO e 09)
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Lemmikkimessut 27.–28.11.2010 Helsingissä
Norjalainen metsäkissa ry:llä oli 
osasto Helsingin messukeskukses-
sa järjestetyillä lemmikkimessuilla. 
Messuilla kävi tuhansia lemmikeis-

tä kiinnostuneita ihmisiä ja osastol-
lammekin riitti kissoille silittelijöitä. 
Messujen päävastuu ja järjestely oli 
Kovasen Kirsillä perheineen, joten 

suuri kiitos heille, jälleen kerran!

Teksti ja kuvat Sari Sinkko

Kujakeikarin Hessu Hopo nautti silityksistä ja huomiosta

Osastolla riitti kävijöitä!
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Scandinawian Winner 2010

Scandinawian Winner Show järjes-
tettiin tänä vuonna 11.-12.09. Mos-
sissa Norjassa. Näyttely on kaksipäi-
väinen yhden sertin näyttely, johon 
päästäkseen kissan täytyy olla saa-
vuttanut vähintään International 
Champion/International Premior tit-
telin. Nuorten kissojen täytyy olla 
saavuttanut värin paras/tuomarin 
paras tuloksen. Pennuille riittää EX1 
tulos. 

Kissoja oli näyttelyyn ilmoitettu 604. 
Paikalla oli kissoja ainakin Norjas-
ta, Ruotsista, Suomesta, Virosta ja 
Venäjältä. Suomalaisia metsäkissa-
harrastajia paikalla oli niukasti; kol-
me ihmistä ja kaksi kissaa (kissat 
SP,GIC FIN*FoxyPaw’s Baron,JW ja 
IC S*NC’s Killer Queen.JW).
Näyttelyssä omistajat eivät saa itse 
esitellä kissoja tuomarille vaan as-
sistentit hakevat kissan häkiltä ar-
vosteluun. 

Arvostelujen seuraaminen onnis-
tui hyvin, koska tuomaripöydät oli 
sijoitettu suoraan katsomon eteen 
niin että tuomarit olivat katsomoon 
päin. Mikäs sen mukavampaa kuin 
seurata katsomossa istuen kun joku 
muu esittelee omaa kissaa tuomaril-
le. Arvostelun seuraamista vaikeut-
ti kyllä jonkin verran se, että näytte-
lyluettelot loppuivat jo heti aamulla 
ja suuri osa näytteilleasettajista jäi 
niitä ilman. No, onneksi aina löytyi 
joku jolta luetteloa sai lainaksi. Lo-
pulta luettelo kyllä saatiin lauantai-
na pois lähtiessä, joten olipahan ho-
tellilla sitten illalla lukemista. Meidän 
osalta lauantain arvostelu oli nope-
asti ohi, kun Bjarki oli neljäs arvos-

teltu kissa. Ja kun värin parhaan va-
lintaan tarvittavaa määrää kissoja ei 
VII väriryhmässä ollut, niin saimme 
jo heti aamusta alkaa jännittämään 
seuraavan päivän tuomarin parhaan 
valintoja. 

Seuraavana päivänä tuomarin par-
haan valinnoissa oli Bjarkia vas-
tassa vain yksi kastraattiuros, Ja 
tietenkin Suomesta! Tällä kertaa 
paneelipaikka menikin sitten tuolle 
vastassa olleelle siperiankissa Pata 
Ässälle. Siispä meillä oli taas aikaa 
kierrellä näyttelyhallia ja kierrellä 
näyttelyhallia. Nyt luettelon kanssa 
onnistuttiinkin sitten ’bongaamaan’ 
paikalta Bjarkin sukulaisia; Bjarkin 
mummo PR, EC Liljan’s Älva,DM ja 
Bjarkin siskonpoika FIN*Foxypaw’s 
Idols Eye.

Paneeli oli järjestetty siten että kaikki 
tuomarit istuivat oman pöytänsä ta-
kana ja assistentit kantoivat jokaisen 
kissan vuorollaan tuomarille. Panee-
lin seuraaminen olikin hivenen han-
kalaa, kun pöytiä ja katsomoa oli 
koko hallin pitkänsivun mitalta. Nor-
jalaisille metsäkissoille SW’10 tit-

teleitä tuli yhteensä  4 ; aikuinen 
uros GIC SW’09’10 (N) Vanity’s 
Dumle,JW , kastraattinaaras SP 
SW’10 S*Kringlans Mousse , nuori 
SW’10 S*Just Catnap’s Santos,JW 
ja pentu SW’10 (N) Migoto’s Johan-
ne. Ainoa suomalainen II-kategori-
an kissa joka onnistui SW’10 titte-
lin saavuttamaan oli siperiankissa 
’Herkku’ ( EP,EC SW’09’10 Ermak 
Dauria, DSM ).

Vaikka sen suurempaa menestys-
tä ei näyttelystä tullutkaan, oli mu-
kava huomata, ettei Norjakaan mi-
kään ’mahdoton’ paikka ole lähteä 
näyttelyyn. Matkustuskilometrejä to-
sin kertyy aika reilusti, mutta kun 
lähtee matkaa tarpeeksi väljällä ai-
kataululla niin matkakin sujuu lep-
poisammin. 
Bjarkikin onnistui taas hurmaamaan 
uusia ystäviä itselleen niin näyttely-
paikalla kuin hotellissa. Vielä maa-
nantaina kotiin lähtiessä hotellin 
siivoojat napsivat pojasta kuvia kän-
nykkään.

-Jenni-Riikka Wacklin-   
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World Winner 2010
Worl Winner titteli
Jokavuotinen maailman voittaja-
näyttely järjestettiin tänä vuon-
na Ranskassa St.Etiennessä 
30.-31.10.2010.Tämän näyttelyn ka-
tegoriavoittajat saavat lisätä oman 
nimensä yhteyteen tittelin WW’10. 
Näyttelyyn pääsemiseksi on tietyt 
vaatimukset: Kissan täytyy olla vä-
hintään International Champion/Pre-
mior ja nuorien kissojen tulee olla 
saavuttanut vähintään Tuomarin Pa-
ras tulos sekä pentujen EX1 tulos. 
(Tarkemmat säännöt löytyvät aina 
näyttelykutsusta).

Aamu alkaa
Viime vuonna Sveitsin järjeste-
lyt tuottivat hienoisen pettymyksen, 
tänä vuonna Ranska oli yrittänyt pa-
rastaan. Aamu valkeni ikävästi ve-
sisateisena. Tälle järjestäjät eivät 
tietenkään voineet mitään. Perus-
teellinen eläinlääkärin tarkastus oli 
eri hallissa kuin varsinainen näyttely, 
joten väkisinkin joutui itsensä ”virkis-
tävässä” vesisateessa kastelemaan. 
Eläinlääkäri oli harvinaisen perus-
teellinen, jopa mikrosirut tarkastet-
tiin jokaiselta kissalta.

Mietimme, että onneksi perjantai-
na aurinko paistoi kirkkaalta taivaal-
ta ja saimme nauttia viinilaseistam-
me aurinkoisella terassilla istuen. 
Näyttelypäivänähän olimme sisäl-
lä hallissa, joten vesisade ei haitan-
nut lainkaan. 

Suomalaiset harrastajat
Norjalaisten metsäkissojen harras-
tajia oli Suomesta paikalla viisi ih-
mistä ja neljä kissaa. Samat ihmiset 
kuin viime vuonna Sveitsissä, kissat 
olivat hieman vaihtuneet, oikeastaan 
nekin vain allekirjoittaneella.

Avajaiset ja arvostelut 
Näyttely alkoi hitaasti...ensin odo-
teltiin avajaisten alkua, koska tuo-
mareita kuljettava auto oli jumissa 
ruuhkassa. Sitten tuomareita kuljet-
tava auto oli jumissa parkkipaikalla. 
Vihdoin tuomarit sitten saatiin ava-
jaisiin ja he siirtyivät sen jälkeen  -ei 
suinkaan vielä arvostelemaan vaan 
nauttimaan kahvista ennen arvos-
teluja. Me näytteilleasettajat emme 
voineet itseämme virkistää, ellei sat-
tunut omia eväitä mukaan. Vasta kel-
lo 12.00  jälkeen sai sämpylöitä ja 
hotdogeja ja kello 13.00 jälkeen lou-
nasta, jos sitä sitten riitti, suosituim-
mat annokset loppuivat kesken. No, 
ruoka ei ollut pääasia vaan näytte-
lyn huima kansainvälinen tunnelma, 
joka tempaisikin mukaansa ja jänni-

tys alkoi.
Lauantaina kissat arvosteltiin ja tuo-
marit valitsivat parhaansa paneeliin. 
Arvostelun kulkua voi seurata sei-
nälle heijastetuista taulukoista, jotka 
tällä kertaa toimivat ihan mukavasti.
Arvostelutilat olivat joidenkin tuoma-
rin pöytien kohdalla hieman ahtai-
ta, mutta kaikki sujui oikein jousta-
vasti, yleisöä oli lauantaina paikalla 
huomattavasti vähemmän kuin sun-
nuntaina. Silloin tuntui että käytävät 
olivat täynnä ihmisiä ja muutamia 
koiriakin oli yleisössä, eurooppalai-
seen tapaan kuulemma. 

Paneelissa
Sunnuntaina järjestettyyn paneeliin 
suomalaisista metsäkissoista pääsi-
vät: SC FI*FoxyPaw’s Icebreaker (ai-
kuinen uros), PR & EC FI* Hopea-
hännän Leah Isadora, DM (kastraatti 
naaras) ja SP FI*Hopeahännän Riku 
Rohkea (kastraatti uros). Riku ja 
Icebreaker olivat myös värin par-
haita ja erikoisohjelma numerona 
oli VP-pokaalien (todella suurien!!) 
jakaminen sunnuntai-iltana kello 
17.00 jälkeen esiintymislavalla. Jo-
kainen kissa esiteltiin ja yleisö sai 
katsella monen värisiä kissoja.  
Paneeliin tilatut pöydät olivat kuu-
lemma jääneet Ranskan lakkojen 
jalkoihin, joten tuomarit seisoivat pit-
kän pöydän takana ja kissat siirtyivät 
pöydällä tuomarilta toiselle ollen hy-
vin lähellä toisiaan. Kakkoskatego-
riassa oli tuomareita 14,  joten aika 
monta kissaa oli samaan aikaan 
pöydällä, vaikka osaa assistentit pi-
tivät  käsissään. Kollit otettiin esille 
kahdessa erässä, silti joillakin kis-
soilla oli ”hermot tiukilla”. Suurin osa 
kesti tuon lava esiintymisen hienos-
ti taustalla pauhaavine musiikkei-
neen ja kuulutuksineen. Suomeen 
ei kakkoskategoriassa voittoja tullut 
tällä(kään) kertaa.

Arvostelusetelit
Värin Parhaiden esittely ilmeises-
ti sitten aiheutti sen, että arvostelu-
setelit jaettiin vasta kello 18.00 jäl-
keen, jolloin lähes kaikilla oli jo kiire 
juniin ja lentokoneille. Me saimme 
omat setelimme anteeksipyyntöjen 
kera postissa pari viikkoa myöhem-
min. Siinäkin oli nähty hieman vai-
vaa, lmukana olevassa kirjeessä oli 
monin eri kielin kirjoitettu anteeksi, 
jopa suomeksi: anteeksipyyntö.

Maailmanvoittajat 2010
Kaksi maailmanvoittaja titteliä tuli 
norjalaisille metsäkissoille:

WW’10 WW’08 EC S*Just Catnap’s 
Alma Snowfl ake, DM, DSM – aikui-
nen naaras
Rebicats Ewotek*DK – pentu 3-6 
kuukautta
Kummatkin kissat olivat väriryhmäs-
tä neljä, Mario Ottinon valitsemia pa-
neeliin. 

Ranskasta
Ranska ei  ole aiemmin ollut mat-
kailukohteeni, joten tulipahan siel-
täkin pieni ”pläntti” nähtyä. Maa on 
kallis, jopa Suomen hintoihin ver-
rattuna. Ravintola iltaan sai kevyes-
ti menemään kolminumeroisen sum-
man, toki sillä useimmiten sai kyllä 
laadukkaan illallisen viineineen. Tak-
si oli kallista ja isojen boxien kans-
sa matkustaminen alkoi tuntua ai-
kamoiselta tuskalta, varsinkin kun 
matkalaukkuakaan ei tullut valittua 
sieltä pienimmästä päästä. Ranksa-
laisten ruokailutapoja katsellessa ei 
voi kuin ihmetellä heidän linjojaan. 
Nuoret miehet söivät aamupalaksi 
hillolla voideltua patonkia ja kastoi-
vat sitä kaakaossa! Missähän ovat 
kuidut ja vitamiinit, joista meillä niin 
puhutaan. 
Etukäteen ranskalaiset sanoivat että 
siellä puhutaan englantia – jos joku 
ei puhu, etsi seuraava henkilö, kyllä 
aina joku löytyy. En kyllä tiedä kuinka 
pitkältä sitä seuraavaa englanninkie-
len taitoista henkilöä olisi pitänyt et-
siä – useimmissa ravintoloissa ei ku-
kaan puhunut englantia, taksikuskit 
eivät osanneet englantia, saati ka-
dulla vastaan tulijat joilta yritti neu-
voa kysyä. Mutta kyllä siellä selvittiin 
ja takaisinkin vielä, kaikesta huoli-
matta.

Katseet tulevaisuuteen
Ensi vuonna maailman voittajat vali-
taan Puolassa.

-Sari Sinkko-
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World Winner 2010 suomalaiset tuomarin parhaat

SC FI*FoxyPaw’s Icebreaker, JW ”Sisu”

Isä: GIC Dorian av Tyssedal
Emo: EC FI*Tähtitassun Balladi He-
lena
Kasv. Karita Sumell & Mikael Axel-
qvist
Om. Eila Tähti ja Kirsi Ovaskainen 
kuva: Tessa

PR & EC FI*Hopeahännän Leah Isadora, DM

isä: EC Eirikr Hopeahännän 
Viking*UA
emo: IP & EC FI* Hopeahännän 
Hannabella. DM
kasvattaja ja omistaja: Sari Sinkko
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World Winner 2010 suomalaiset tuomarin parhaat

SP FI*Hopeahännän Riku Rohkea

isä: EC SE*Isgården’s Rigoletto
emo: PR & EC FI* Hopeahännän 
Leah Isadora, DM
kasvattaja: Sari Sinkko
omistaja: Larisa Maximova 
kuva: Heikki Siltala

WW’10 WW’08 EC S*Just 
Catnap’s Alma Snowfl ake, 
DM DSM

WW 2010 DK*Rebicats Evotec

World Winner 2010 norjalaiset metsäkissat
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Terveellistä kissanruokaa – Osa 3: Kotiruokaa kissalle
Jospa tekisin kissanruuan itse?
On mahdollista valmistaa hyvälaa-
tuista, ravinteikasta kissanruokaa 
itse, sillä edellytyksellä, että 

a) käyttää vain hyvälaatuisia raa-
ka-aineita 

b) ei jätä mitään kissalle tärkeää 
ravinnetta pois reseptistä  

c) ymmärtää kissan ainutlaatui-
sen ravintotarpeen ja eri ravinteiden 
merkityksen sekä niiden oikean suh-
teen ja määrän kissan ruuassa.

Itsetehty kissan ravinto oikein 
valmistettuna voi olla se paras ja ter-
veellisin vaihtoehto kissalle, mutta 
väärin tehtynä se on taatusti se huo-
noin vaihtoehto, joka johtaa vakaviin 
puutteisiin, sairauksiin ja pahimmas-
sa tapauksessa ennen aikaiseen 
vanhentumiseen/kuolemaan.

Raakaravinto vaiko keitetty?
Kissan on luonnostaan raa’an lihan 
syöjä. Se ei grillaa tai keitä hiiriään... 
Kissan elimistö ja ruuansulatuseli-
met (vatsan alhainen, hapan, pH-
arvo ja erittäin lyhyt suoli) ovat luotu 
sulattamaan raakaa lihaa ja kevyitä 
hiiren ja linnun luita. Emme saa kui-
tenkaan unohtaa, että kissanpennun 
elimistö oppii vähitellen sulattamaan 
raakaruokaa ja monet kissat, jotka 
eivät ole saaneet raakaa lihaa pie-
nestä asti, eivät sitä heti edes pysty 
sulattamaan. 

Monet raakaravinnon puolusta-
jat väittävät, että raa’an lihan muka-
na kissa saa tärkeitä entsyymejä. To-
siasia on, että teuraseläin, josta liha 
on peräisin, on lihaa ostettaessa ol-
lut jo useamman päivän  kuolleena. 
Emme siis voi puhua ”elävästä” ra-
vinnosta. 

Patogeeniset bakteerit ovat vaa-
rallisia sekä kissalle että omistajalle. 
Siksi raaka-aineiden tuoreus ja hy-
gienia ovat hyvin tärkeitä, jos päät-
tää ruokkia kissaa raa’alla lihalla. 
Kissa toki selviää normaalisti pie-
nestä bakteerimäärästä, sillä kissan 
vatsahapot ovat tuhtia tavaraa, mut-
ta pahentumaan alkaneen lihan bak-
teerikanta on niin suuri, että ainakin 
kissanpennut ja immuunipuolus-
tukseltaan heikot kissat voivat sai-
rastua. Kissa ei tosin hevillä moista 
lihaa edes syö, sillä se ei ole raa-
donsyöjä.

Bakteerivaaran vuoksi en suosit-
tele valmiiksi jauhettua lihaa raaka-
aineena. Parempi on ostaa  isompi li-
hanpala ja jauhaa lihamyllyllä se itse 
välittömästi ennen ruuan valmistus-
ta. Jauhetussa lihassa bakteerit li-
sääntyvät erittäin nopeasti. 

Ongelmallista on myös, jos os-

taa jo valmiiksi pakastettua lihaa. 
Jos liha on välillä ehtinyt vähän sula-
maan (esim. kuljetuksen aikana), ja 
se pakastetaan uudelleen, niin bak-
teerit lisääntyvät räjähdysmäisesti. 
Raaka liha tulisi ostaa mahdollisim-
man tuoreena ja käsitellä se heti ja 
pakastaa valmiina annoksina. Ker-
ran pakastettua lihaa ei missään ta-
pauksessa saa pakastaa raakana 
uudelleen.

Tauriinilisä aina välttämätön
Totta tosin on, että mm. kissalle niin 
tärkeä tauriini tuhoutuu suureksi 
osaksi kypsennyksessä. Se on yksi 
hyvä argumentti raa’an lihan puoles-
ta. Myös rasvahapot säilyvät parem-
massa muodossa, kun niitä ei kuu-
menneta.

Suosittelen silti tauriinilisää sekä 
raakaravintoon että kypsennettyyn 
ruokaan, sillä esim. naudan lihassa 
on vähemmän tauriinia kuin hiiressä. 
Aptus Multicat-tableteissa on taurii-
nia. Lisäksi voi antaa kissoille ”na-
muiksi” valmistettuja tauriini-tablet-
teja. Sydän on hyvä tauriinin lähde. 
Sydän ei kuulu sisäelimiin vaan on 
täyttä lihaslihaa.

Meillä kissat syövät (valmisruuan 
lisäksi) lampaan lihaa raakana (nau-
danlihan voi myös antaa raakana) 
ja kanaa vain kypsennettynä. Lam-
paanviulut ostan suoraan tuottajalta. 
En suosittele lihaa, joka pakasteena 
myydään erityisesti koiria ja kisso-
ja varten, vaan kannattaa ostaa se 
joko suoraan tuottajalta tai sitten li-
hatiskistä, josta ostaa lihan omaan-
kin käyttöön.

Vihanneksia ja viljaa ei kos-
kaan tulisi antaa kissalle keittämät-
tä – niistä se saattaa saada paho-

ja vatsanväänteitä. Hiiren vatsassa 
olevat kasvinosat ovat ns. esisula-
neita. Kypsennys vastaa tätä ”esisu-
latusta”.

Barffaajat ja Internetin laskimet
Kissan syö hiiren mukana erilaisia 
vitamiineja ja kivennäisaineita JOKA 
PÄIVÄ. Monet barffaajat (”Bones 
and raw food”-teorian kannattajat) 
sen sijaan usein lisäävät vitamiine-
ja enemmän tai vähemmän säännöl-
lisesti raakaruokaan (tai luottavat sii-
hen, että käytetyissä aineksissa on 
tarpeeksi vitamiineja), mikä on hy-
vin kyseenalainen käytäntö ja joh-
taa pidemmän päälle puutetiloihin. 
Kun teemme itse ruokaa kissalle – 
oli se sitten kypsennettyä tai raa-
karavintoa, meidän tulee huolehtia 
siitä, että matkimme hiiren ravinto-
ainekoostumusta: kissan on saata-
va kaikki tärkeät ravintoaineet ruu-
astaan joka päivä.

En myöskään suosittele käyttä-
mään Internetistä löytyviä Barf-las-
kimia, sillä ne eivät ota huomioon 
mm. eri kivennäisaineiden biologis-
ta saatavuutta. Esimerkki: laskimeen 
annetaan käytetyn lihan määrä. Las-
kin ilmoittaa, kuinka paljon kalsiumia 
(esim. kalsiumkarbonaattia) on lisät-
tävä, jotta kalsiumin ja lihassa ole-
van fosforin suhde saataisiin kissalle 
sopivaksi (1.1:1 – 2:1; kalsiumia tuli-
si aina olla enemmän kuin fosforia). 
Laskuri ei kuitenkaan ota huomioon, 
että esimerkiksi kalsiumkarbonaatin 
biologinen saatavuus on hyvin alhai-
nen, kun taas kalsiumsitraatti tai -ke-
laatti imeytyy hyvin elimistöön, mikä 
saattaa johtaa siihen, että kalsiumin 
ja fosforin suhde ruuassa on oikea, 
mutta kissan elimistö ei silti saa tar-
peeksi kalsiumia ... 

Valmiit reseptit
On mahdollista valmistaa hyvää kis-
sanruokaa itse, jos vähän perehtyy 
kissan ravintotarpeisiin ja käyttää 
mieluiten ammattilaisten (ravintotie-
teilijöiden tai ravinto-oppiin perehty-
neiden eläinlääkäreiden) valmiiksi 
laskemia reseptejä. 

Valmisruokaa ja lihaa lisukkeeksi?
Jos ruokit pääasiassa täyspitoista 
valmisruokaa, ja lisukkeiden osuus 
koko päivän ruoka-annoksesta ei ole 
enempää kuin 10%, niin voit antaa li-
haa tai juustoa tai kermaviiliä lisuk-
keeksi. Jos lisukkeiden määrä ylittää 
10%, niin nämä lisukkeet, joiden ra-
vintokoostumus ei ole tasapainossa 
(esim. lihassa on paljon fosforia mut-
ta ei kalsiumia) vievät nopeasti koko 
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ruokinnan epätasapainoon ja joita-
kin ravinteita on yhtäkkiä liikaa ja toi-
sia liian vähän.

Kissat eivät ”luonnossa” syö hii-
riensä lisäksi mitään lihanpaloja. 
Kissan ravintoa ovat hiiret ja linnut, 
jotka ovat täydellisiä ravintopaket-
teja - kaikki ravintoaineet löytyvät 
oikeissa suhteissa. Jos halutaan 
antaa itsetehtyä ruokaa joko valmis-
ruuan lisäksi tai pelkästään sellaise-
na, suosittelen aina tätä ”hiiren” mal-
lia. 

Reseptiesimerkki
Käytämme vähärasvaista lihaa, kos-
ka vähärasvaisen lihan proteiini-
määrä on aina suurempi kuin ras-
vaisemman vaihtoehdon. Kissahan 
tarvitsee paljon hyvälaatuista eläin-
peräistä proteiinia. Silloin tällöin voi 
käyttää kokonaista keitettyä broile-
ria nahkoineen (mutta ehdottomas-
ti ilman luita!), jolloin eläinperäisen 
rasvan määrä saadaan reseptissä 
suuremmaksi. Tällöin jätetään myös 
öljy sillä kertaa kokonaan reseptis-
tä pois.

Reseptien kalsiumin sekä vita-
miinien lähteenä käytetään Orionin 
Aptus-tuotteita, koska tiedän, että 
niitä saa koko Suomesta apteekeis-
ta ja eläinkaupoista. Calfosumin bio-
loginen saatavuus on erittäin hyvä, 
joten en ota muita kalkinlähteitä re-
septissä huomioon. Multicatin tilalla 
on mahdollista käyttää myös muita 
monivitamiinivalmisteita, joista löy-
tyvät kaikki B-ryhmän vitamiinit, vi-
tamiini A, D, E sekä tauriini.

Resepti 1:
500 g raakaa vähärasvaista nau-
danlihaa tai lampaanlihaa (lihamyl-
lyn läpi jauhettuna) tai keitettyä vä-
härasvaista broilerin tai kananlihaa 
(keittiökoneella karkeaksi jauhettu-
na). Lihasta osa voi olla sydäntä ja 
toisinaan (korkeintaan) viidesosa 
maksaa.
10 g rypsiöljyä ja 5 g lohiöljyä TAI 
15 g rypsiöljyä, jos kissa ei pidä ka-
lasta
100 g höyrytettyä mietoa vihannes-
sekoitusta ilman herneitä, sipulia 
ja paprikaa (minä käytän Hokkai-
do-kurpitsan, kesäkurpitsan ja par-
sakaalin sekoitusta, koska kurpit-
san kuitu on erittäin hyvää vatsan 
ja suolen toiminnalle, mutta kurpit-
san voi korvata myös porkkanoilla), 
joka muusataan sauvasekoittimella/
keittiökoneella
15 g Aptus Calfosum jauhetta
0,5 teelusikallista (eli 2,5g) jodisuo-
laa

Kaikki aineet sekoitetaan keskenään 
hyvin. Seokseen voidaan lisätä vä-
hän joko lähdevettä, keitettyä vettä  
tai – mikä parasta – kanan keitinlien-
tä, jotta saadaan se mukavan koste-
aksi. Älä lisää liikaa vettä (seos saa 
olla kosteaa, muttei ”soppamaista”), 
muuten alla annetut energiamäärät 
eivät enää täsmää ja joudut ruok-
kimaan isompia annoksia. Voidaan 
pakastaa annoksina.

TÄRKEÄÄ: Ruoka-annok-
sen lisäksi annetaan Aptus Multi-
cat-tabletteja pakkauksen ohjeen 
mukaan (1 tabletti kissan 2 kg elo-
painoa kohti ja kasvaville pennuille 
1 tabletti per painokilo) niinä päivi-
nä, kun tätä itsetehtyä ruokaa an-
netaan. Näin varmistetaan tärkeiden 
vitamiinien saanti ja tauriinilisä. Mui-
ta vitamiinivalmisteita ei tule samaan 
aikaan käyttää! 

Reseptin energiamäärä
Jos reseptissä käytetään vähäras-
vaista naudanlihaa, 100 grammas-
sa on n. 130 kcal.

Jos reseptissä käytetään keitet-
tyä broilerin/kananlihaa (ilman nah-
kaa), 100 grammassa on n.150 
kcal.

Jos reseptissä käytetään keitet-
tyä broileria nahkoineen (tällöin öljy 
jätetään reseptistä pois!), 100 gram-
massa on n. 200 kcal.

Jos reseptissä käytetään vähä/
keskirasvaista lammasta (esim. lam-
paan viulua, josta näkyvä rasva on 
leikattu pois), 100 grammassa on 
n.180 kcal.

Kalsiumin ja fosforin suhde on 
käytetystä lihasta riippuen 1.2:1 – 
1.4:1.

Aikuisen kissan energiantarve on 
aktiivisuudesta riippuen 60-70 kcal 
per KG elopainoa.

Muutama sana vielä vedestä. 
Kissat juovat tarpeeksi, jos juoma-
astia on mieleinen, sen paikka so-
piva sekä vesi on raikasta ja mais-
tuvaa. Kissan juoma-astian paikka ei 
ole ruokakupin vieressä! Kissa aavi-

kon eläimenä on varustettu vaistol-
la, joka sanoo, että saalista ei saa 
koskaan syödä vesilähteen ääressä 
(kallisarvoinen vesi saattaisi saas-
tua saaliin jämistä) ... Lisäksi ruoka-
kupin hyvät tuoksut saattavat saada 
kissan unohtamaan, että tarkoitus 
olikin juoda. Kannattaa sijoittaa ve-
sikippo aina muutaman metrin pää-
hän ruokapaikasta – mielellään kis-
san usein kulkeman reitin äärelle. 
Meillä on useita vesiastioita ”ripotel-
tu” taloon, jotta kissat aina ”törmää-
vät” niihin ja muistavat juoda. 

Kissan juomakuppi (kuten ei 
myöskään ruokakuppi!) ei koskaan 
saa olla muovia. Juokaapas vet-
tä muovipullosta, niin tiedätte, kuin-
ka pahalta se haisee ja maistuu... 
Lisäksi monet kissat saattavat rea-
goida allergisesti muoviin. Lasinen 
kippo on paras ja helpoin pitää puh-
taana. Ruokalautasena käy myös 
hyvin posliini – siis sellainen lauta-
nen, jolta itsekin syömme.

Jotkut kissat pitävät vesijohtove-
destä, toiset eivät. Meillä muutamat 
juovat mieluummin (vähäsuolaista 
ja hiilihapotonta) kivennäisvettä. Joi-
denkin mielestä lähdevesi on poikaa. 
Kannattaa kokeilla. 

Hyvää ruokahalua kissoillenne, ter-
veyttä ja pitkää ikää!

Copyright: 
Elina Sistonen MA CCN (Small Ani-
mal Nutritionist; Certifi ed Cat Nutri-
tionist)
Osterweg 40
D-25899 Niebüll

sähköposti: service@cats-country.de
www.cats-country.co.uk
www.cats-country.info
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Norjalainen metsäkissa ry:n sääntö-
määräinen kokous järjestettiin tänä 
vuonna 30.11.2010 ja paikkana oli 
Gardenia Helsinki. Useina vuosina 
kokous on ollut Turun näyttelyviikon-
loppuna, joko näyttelypäivän aikana 
tai sitten jossain ravintolassa näytte-
lypäivän päätteeksi. Tällä kertaa hal-
litus halusi kokeilla vähän erilaista 
järjestämistapaa, ja varsinaisen ko-
kouksen lisäksi oli myös muuta oh-
jelmaa. 

Kokoukseen osallistui 20  jäsentä 
ja hallituksen jäseniä oli tästä mää-
rästä 6. Varsinainen kokous alkoi 18:
30, mutta puolisen tuntia aikaisem-
min aloitettiin yhdistyksen tarjoamil-
la kahveilla ja maittavillä sämpylöillä 
ja juustokakulla. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Teppo Eloranta ja kokouksen sih-
teeriksi Sirpa Selin. Päätettiin myös, 
että pöytäkirjantarkastajiksi valitut 
Eila Tähti ja Pirjo Havukainen toimi-
sivat tarpeen vaatiessa myös ään-
tenlaskijoina. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
Sari Sinkko. Hallituken jäsenistä ero-
vuorossa olivat varsinaiset jäsenet 
Jenni Mäkinen, Jasmin Etelämä-
ki, Kati Nieminen ja Laura Helander 
sekä varajäsen Suvi Sippola. Laura 
Helander ja Suvi Sippola eivät olleet 
halukkaita lähtemään uudelleen eh-
dolle. Tämän lisäksi Pia Vuoltee oli 
ilmoittanut hallitukselle ennen ko-
kousta, että eroaa hallituksesta kes-
ken kauden. Hallitukseen valittiin siis 
2 vuoden toimikaudelle 4 varsinais-
ta jäsentä ja 1 varajäsen ja  1 vuo-
den toimikaudelle yksi varsinainen 
jäsen. Kahden vuoden toimikaudel-
le valittiin varsinaisiksi jäseniksi Jen-
ni Mäkinen, Jasmin Etelämäki, Kati 
Nieminen ja Larisa Maximova ja va-
rajäseneksi Anneli Kotola. Yhden 
vuoden toimikaudelle valittiin varsi-
naiseksi jäseneksi Sirpa Selin. Hen-
kilövalinnoista ei tarvinnut äänestää, 
koska osa ehdotetuista henkilöistä 
ilmoitti heti että ei ole käytettävissä 
ja Sirpa Selin halusi itse yhden vuo-
den hallitus ”pestin”.

Toiminnan tarkastajaksi valittiin 
Erkki Kaskela ja varalle Eila Täh-
ti. Puheenjohtajana jatkava Sari 
Sinkko valittiin yhdistyksen edusta-
jaksi SRK:n kevät- ja syysliittokoko-
ukseen. Varaedustajaa syyskokous 
ei valinnut, vaan päätettiin että jos 
Sari Sinkko on estynyt osallistumas-
ta liittokokouksiin, voi hallitus valita 

Syyskokous 2010, hallituksen kokoonpanoa ja kissojen terveyttä
varaedustajan. 

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja 
tulo- ja menoarvio seuraavalle toimi-
kaudelle. Jäsenmaksut päätettiin pi-
tää ennallaan. Toimihenkilöille ei ai-
kaisemman käytännön mukaisesti 
makseta jatkossakaan palkkioita. Il-
moitusasioita ei tällä kertaa ollut.

Kokouksen päätyttyä puheenvuoro 
annettiin Royal Caninin asiantunti-
jalle Elli Holapalle, joka kertoi Royal 
Canin säilykeruokien valmistuksesta 
ja ominaisuuksista ja jakoi osallistu-
jille reilusti kyseisiä säilykeruokia. 

Viimeisenä mutta ei todellakaan vä-
häisimpänä vuoron sai Ira Kallio-Ku-
jala, joka toteuttaa norjalaisen met-
säkissan terveyskyselyä. Ira kertoi 

työnsä etenemisestä ja siitä, mitä eri 
asioita kyselyssä tulee ottaa huomi-
oon. Iralle sai myös esittää kysymyk-
siä ja ehdotuksia työhön liittyen.
Yksi oleellisimmista asioista kyselyn 
onnistumisessa tulee tietenkin ole-
maan se, että vastauksia saadaan 
mahdollisimman paljon ja myös niil-
tä metsäkissojen omistajilta, jotka 
eivät ole yhdistyksen jäseniä. Jotta 
kasvattajat voisivat antaa kasvatin-
omistajiensa yhteystietoja Iralle, täy-
tyy heidän pyytää erikseen suostu-
mus yhteystietojen luovuttamiseen. 
Toivottavaa olisikin, että kasvatta-
jat olisivat asiassa aktiivisia, kunhan 
kyselyyn vastaaminen tulee ajan-
kohtaiseksi! 

-Minna Viljanen-

Tupuliinin Anni-Frid [NFO f 03] 
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Mitä pienempi tila, 
sitä parempi makuu-
paikka

- tuumii nuori metsä-
kissakolli Rölli. 

kuvat: Heli Lampela

Muistoissa

EC, GIP Avalonin 
Bossanova
 
28.5.1992 - 29.8.2010
 
Hienon kesän ja 
pitkän yhteisen 
taipaleen päässä sai 
nukahtaa ikiuneen sylissäni.  
 
Rakasta punaista kissaa 
kaivaten: 
Kaisa, Kari, Ippe ja Eino 
sekä Kummitäti Krista
Nappi, Nekku, Passi, Jaska, 
Olli ja Mikko
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Kerttu tuli taloon
Minä, Kerttu Emilia, olen rotuani cor-
nish rex, (jos joku ei kissarotuja tun-
ne, niin cornarihan on semmoinen 
kiharainen samettiturkkinen sirojal-
kainen isokorvainen sosiaalitapa-
us) ja synnyin tuolla Vaasanseudulla 
toukokuussa 2010. Siellä vietin on-
nellisen pikkupentuaikani, painiseu-
rana 3 iloista veljeäni Cosmo, Kyös-
ti ja Unski. Sitten eräänä elokuisena 
yönä minut laitettiin Cosmon ja Uns-
kin kanssa laatikkoon ja kasvattaja-
ni ajelivat puoliyötä Vantaalle. Siel-
lä minua jo odotettiin, uusi emäntäni 
Sari oli ihan intopinkeänä sisustanut 
häkkiä ja hankkinut leluja ja kuppeja 
ja pesää ja sitä sun tätä, että tuntisin 
oloni hyväksi. Mutta mieluiten olisin 
jäänyt velipoikien kanssa leikkimään. 
Niin vain päivän aikana minua retuu-
tettiin ympäriinsä kuin mitäkin näyt-
telykalua, osa ihmisistä tuntui pitä-
vän, osa jopa nauroi minulle. Uusi 
emäntä sai kuulla mm. vertauksen, 
että kolme rexiä (n.9kg kissaa) syö 
ja ulostaa kolme kertaa enemmän 
kuin 5 metsäkissaa (n.25kg kissaa). 
Mitä tähän voi pieni rex sanoa? Olo 
oli vähän surkea, mutta päivän päät-
teeksi kun jouduin vielä laatikkoon 
ja ihan yksin tällä kertaa, niin päätin 
pitää vähän meteliä.  Tiedättehän, 
että pienen rexin ääni on ihan kuu-
luva eikä sitä kukaan halua kuunnel-
la kovin kauan. Niinpä uusi emän-
tä sitten otti minut syliinsä autossa. 
Siihen syliin minä sitten käperryin 
ja nukahdin. Nukuin ihan koko mat-
kan, kunnes oltiinkin päästy Jyväs-
kylään asti.                      

Uudessa kodissani minut vietiin 
ensimmäisenä yönä makuuhuonee-
seen. Kuljin ja tutkin paikat ja lopulta 
päädyin sänkyyn emännän ja isän-
nän kanssa. Arvatkaas, kun päivän 
olin käymättä vessassa, että oliko 
kova hätä? Siinä sitten kävi pikkui-
nen moka, pissi tulikin sänkyyn. Ei 
tainnut olla paras ensivaikutelma vai 
mitä… Emäntä lähti pyykille ja isäntä 
laittoi uudet täkit ja lakanat sänkyyn. 
Sitten me nukuttiin. Seuraavana päi-
vänä opeteltiin käymään laatikolla 
ja sen jälkeen olen kyllä ollut ihan 
siisti tyttö. Erityisen kivaa on käydä 
laatikolla, kun emäntä siivoaa niitä.  
Käyntien määrästä en sitten sano-
kaan mitään. 

No sitten ne muut kissat, mut-
han oli tuotu vanhainkotiin! Porukka 
oli enemmän ja vähemmän tylsää 
kalkkisväkeä ja kaikenlisäksi mel-
koisia karvaturilaita. Täällä oli odot-
tamassa 12vee Pyrtsi, Sissi 10vee, 
Emma 9v ja Milla 6vee. Melkois-
ta seniiliä väkeä totesin. Eihän niitä 

ekaan viikkoon oikeastaan tarvinnut 
katsella, kun ne muutti ulkotarhaan 
jostain syystä. Kävi ne syömässä si-
sällä ja paineli sitten ulos taas. Välil-
lä ne yritti pöhistä mulle jotain, mut-
ta minä tyttö en paljon semmoisesta 
välitä. Mäkin kävin testaamassa sen 
ulkopaikan, elokuussa vielä tarkeni. 
Ihan kiva siellä oli käydä, mutta kyllä 
sisällä on kivempaa. Enkä kyllä enää 
menisi, nyt on luntakin. 

Isäntä oli muka kova pala pur-
tavaksi, mutta kyllä pieni rex tietää 
mitä tehdä. Kun kiipeää syliin ja käy 
siihen kerälle ja vähän kehräilee, niin 
kyllä karskikin mies siinä pehmenee.  
Hyvä lisäkeino on vähän nuolla sen 
käsiä, joskus paljasta reittäkin, jos 
on alushoususillaan. Sen verran pie-
ni olin ja sinnikäs, että paikkani talos-
sa löytyi helposti. Osallistuin myös 
nettisurffailuun täydellä teholla, mo-
nitori on mainio leikkipaikka. Moni-
torin ja ikkunan väliin jäi hyvä kolo, 
missä tarkkailin liikennettä. Eläkeläi-
siin nähden kuulemma olen aika kä-
tevä, kun en pudottele tavaroita tuu-
healla hännällä ja muutenkin liikun 
sirommin ja ketterämmin. Kai se on 
vähän koko asia. Ketterästi ja sin-
nikkäästi pomppaan tiskipöydällekin 
aina uudelleen ja uudelleen.

Nyt kun on mennyt aikaa, niin on 
musta tullut ihan hyvä kaveri metsä-
kansan kanssa. Emäntä luuli, että 
mä saisin niistä lämpöisiä unikave-
reita, mutta en mä oikein niiden vie-
reen viitsi liian lähelle mennä. Me-
nee karvoja suuhun ja silmiin. Mutta 
kyllä mä joskus yhtä aikaa takan 
päällä nukun, kun se on sopivasti 
lämmitettynä. Arvatkaas, joskus joku 
on nyt yrittänyt nuolla mua! Ällöä, 
yleensä annan korville saman tien 
ja siihen loppuu se nuoleskelu. On-

neksi mun ei tarvii nuolla noita, pitäi-
si varmaan oksentaa karvapallo heti 
sen jälkeen.  

Mun paras kaveri noista karvai-
sista taitaa olla Emma. Emma on jo 
ties kuinka kamalan monen kissan 
mummo. Kunnon eläkeläinen siis. 
Ja kulmahammaskin siltä jo puuttuu. 
Emma on kertonut, että sillä on lap-
senlapsia USA:ssa, Italiassa, Tans-
kassa ja vaikka missä. Ja ei se tiedä 
edes määrääkään, omia lapsiahan 
sillä on 16. Mutta ollakseen tuollai-
nen supermummo, niin jaksaa sen 
mun kanssa vielä painiakin välillä. 
Me hyökätään vuorotellen toistem-
me päälle ja sitten juostaan ja mä 
syljeksin sen karvoja suusta. 

Sitten nuo ihmiset on ihan jees. 
Tykkään tulla itse tuon 6vuotiaan ty-
tön luokse nukkumaan. Kun taas tuo 
3vee poika kantaa mua miten sattuu. 
Kun ei satu, niin on ok. Tykkään kor-
keista paikoista, joten emännän har-
tiatkin on välillä sopivia kiipeilypaik-
koja. Vieraita tulen vastaan ovelle 
ja jos tarjoilu osuu sopivasti, käyn 
maistamassa ekana syömiset pöy-
dässä, että voiko niitä tarjota muille-
kin. Aika moni on sanonut, että olen 
paljon ihanampi kuin kuvissa, mutta 
kuvathan ei kerro koko totuutta J

Mä olen oikeasti aika iso tyttö, 
vaikka mulle usein metsäkansan rin-
nalla nauretaan. Painoin puolivuo-
tiaana jo 2,6kg. Emäntä luuli, että 
mä olisin keskikokoinen, mutta sit-
ten sille sanottiin, että joku kastraat-
tinaaraskin painaa vain 2,8kg. Ja jot-
kut aikuiset huiput vain jotain 2,2kg. 
Huippua musta ei tainnut tulla, mutta 
tiedättehän, että olen silti maailman 
paras Kerttu. 

-Sari Ikävalko-                                          
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Tässä hauskat mutta järkevät oh-
jeet kaikille kissojen omistajille en-
nen Joulua:

1. Raivaa tilaa pöydältä lahjojen pa-
ketoimista varten.
2. Hae vaatekomerosta kassi jossa 
lahjat ovat ja sulje komeron ovi.
3. Avaa komeron ovi ja nosta kissa 
pois komerosta.
4. Hae keittiön kaapista lahjapape-
rirullat.
5. Mene takaisin ja nosta kissa pois 
kaapista.
6. Hae lipaston laatikosta teippirulla, 
sakset sekä pakettikortteja.
7. Levitä lahjat ja paketointitarvik-
keet pöydälle.
8. Hae lipaston laatikosta unohtunut 
lahjanaru, nosta pois kissa joka on 
ollut laatikossa viime visiitistä asti.
9. Ota lahjat pois kassista.
10. Ota kissa pois kassista.
11. Avaa laatikko tarkastaaksesi lah-
ja, poista kissa laatikosta, sulje laa-
tikko.
12. Levitä lahjapaperi leikataksesi 
lahjalle sopivan kokoisen palan pa-
peria.
13. Leikkaa sopivan kokoinen pala.
14. Heitä pois leikattu pala, jonka 
kissa on saksia jahdatessaan repi-
nyt.
15. Pistä kissa laukkuun josta otit 
lahjat ja leikkaa lahjapaperista toi-
nen sopivan kokoinen pala.
16. Aseta lahja leikatun lahjapaperi-
palan päälle.
17. Nosta paperin reunat lahjan 
päälle teipataksesi ne, ihmettele 
miksi reunat eivät enää ylety ja huo-
maa kissa lahjan ja paperin välissä.
Poista kissa ja yritä uudelleen.
18. Teippaa paperin reunat yhteen.
19. Käytä seuraavat 20 minuuttia lei-
katen teipinpätkää kissasta varovas-
ti kynsisaksilla.
20. Taittele paperin kulmat mahdolli-
simman siististi.
21. Etsi lahjanarua - jahtaa kissaa 
eteiseen ja takavarikoi varastettu 
narurulla.
22. Kiedo naru paketin ympärille.
23. Avaa paperi jonka kissa on repi-
nyt jahdatessaan narua ja heitä se 
pois.
24. Toista vaiheet 12-22 kunnes jäl-
jellä on lahjapaperia enää yhteen 
pakettiin.
25. Jätä väliin vaihteet 12-16 sääs-
tääksesi aikaa ja suojellaksesi vii-
meistä paperinpalaa. Etsi lahjalle 
sopiva pahvilaatikko.
26. Aseta lahja laatikkoon ja teippaa 
laatikko kiinni.

27. Avaa teipit ja laatikko ja poista 
kissa laatikosta.
28. Kerää kaikki paketointitarvikkeet 
sekä lahja kassiin ja suuntaa lukitta-
vaan huoneeseen.
29. Lukitse ovi ja pura paketointitar-
vikkeet.
30. Poista kissa pahvilaatikosta, 
avaa ovi, heitä kissa ulos ja lukit-
se ovi.
31. Levitä viimeinen lahjapaperinpa-
la (tämä voi olla hankalaa ahtaas-
sa kylpyhuoneessa, mutta yritä par-
haasi!)
32. Sulje pahvilaatikko, kääri laatik-
ko paperiin ja varovasti korjaa repe-
ämät paperissa teipillä. Lisää lah-
janaru ja koristele ruseteilla sekä 
pakettikortilla peittääksesi pahiten 
kärsineet kohdat.
33. Kirjoita pakettikortti, nojaa taak-
sepäin ja ihastele valmista pakettia. 
Onnittele itseäsi saavutuksestasi.
34. Avaa ovi ja mene keittiöön kork-
kaamaan olut ja ruokkimaan kissa.
35. Käytä seuraavat 15 minuuttia et-
sien kissaa.
36. Avaa lahjapaketti ja pahvilaatikko 
ja löydä kissa.
37. Kerää kaikki revityt paperinpalat, 

ruoki kissa ja vetäydy kylpyhuonee-
seen viimeistä yritystä varten. Tar-
kista että olet yksin ja ovi on lukittu.
38. Lahjaa antaessasi hymyile kau-
niisti, älä välitä lahjan saajan ilmees-
tä.
39. Vanno itsellesi että seuraava-
na vuonna käytät kaupan paketoin-
tipalvelua.

Kirjoittaja tuntematon

Turvallinen joulu kissoille

Joulu voi olla hyvinkin vaarallista ai-
kaa kissoille. Joulukukat, palavat 
kynttilät, pakettien narut, joulukuu-
sen koristeet ym. aiheuttavat kissalle 
helpolla vaaratilanteita. Ohessa muu-
tama muistamisen arvoinen asia. 

Kynttilät
Älä koskaan jätä palvaa kynttilää yk-
sin kissan kanssa. Turkki voi syttyä 
tuleen, kynttilä voi kaatua ja aihe-
uttaa pahimmillaan koko rakennuk-
sen tuhoutumisen. Omakohtaise-
na kokemuksena on käynyt niinkin, 
että kissa ehti hypätä kynttilän pääl-

Joulu, kissat ja lahjat

Mototassun Hiljainen Suukko (Hilja) [NFO f 09 24]
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le, vaikka seisoin itse kissan ja kynt-
tilän vieressä ja yritin estää sekä sa-
nallisesti että nappaamalla kissan... 
Tuloksena oli hiiltyneet mahakar-
vat, mutta ei onneksi sen pahem-
paa. Useaan kertaan on myös puuh-
kahäntä heilunut uhkaavasti liekkien 
lähellä, joten nykyisin meillä polte-
taan kynttilöitä vain seinälle kiinnite-
tyissä lampeteissa tai huoneissa, jo-
hon kissat eivät pääse. 

Joulukuusi ja koristeet 
Joulukuusi on useimpien kissojen 
mielestä jotain aivan ihanaa, ja jos 
sitä ei onnistuta kaatamaan, niin ai-
nahan sieltä voi käydä irrottelemas-
sa koristeita ja sitten leikkiä niillä. 
Joulukuusen nauhat ja koristeet voi-
vat niin ikään aiheuttaa kissalle har-
mia, kissa voi loukata itsensä rikki 
menneisiin koristepalloihin tai syödä 

EC SE* Isgården’s Rigoletto, 
DVM,DSM (NFO ns 09 22)
emo: IP & EC S*Utblicken’s Birthe 
DSM ( NFO f 09)
isä: CH S*Aroma’s Hugo Boss 
(NFO ns 09 23)
kasvattaja: Catherine Olsson, Ruotsi
omistaja: Sari Sinkko / Hopeahän-
nän

Rigo saavutti Distinquished Show 
Merit -tittelin Pietarissa 20.11.2010, 
jolloin hän sai 13. BIS-voittonsa ai-
kuisena. Rigo oli kolme  vuotta ja 
kahdeksan  kuukautta vanha kun 
voitto tuli. Tuomarit ovat kehuneet 
erityisesti tämän “luomu-uroksen” 
macho-ilmettä, upeaa turkkia, kau-

nista profi ilia ja otsaa, lihaksikas-
ta vartaloa  ja erinomaista näyttely-
kuntoa. Rigo onkin aina ollut helppo 
näyttelyissä, se nauttii esiintymises-
tä ja ottaa saamansa huomion vas-
taan laiskan onnellisena. Varsinkin 
kun parikin kertaa on käynyt niin, 
että kun Rigo käy kylvyssä menevät 
tyttömme aivan pyörälle päästään. 
Usein  Rigo saa “kylpypalkaksi”  hie-
man laatuaikaa neidon kanssa. Nyt-
kin kun pesin Rigon näyttelyyn Lu-
minaria kellahti selälleen lattialle 
eikä siitä noussut ennenkuin laskin 
sen Rigon luo. 

Rigo on ollut ja varmaan on jat-
kossakin monessa mukana. Sen 
huippunäyttelyvuosi oli 2008 jolloin 
se oli Vuoden norjalainen metsäkis-
sa 2008 ja Skogkatt of The Year -ki-
sassa myöskin ykkönen täysillä pis-
teillä.

Rigo on ollut tv-mainoksessa ja 
se kulkee mukanani mainostamas-
sa Miamor-ruokia sekä tietenkin it-
seään ja rotuaan.

Useampikin pennunostaja on 
menettänyt sydämensä tämän hur-
murin puskiessa koko vartalollaan 
rakkauden osoituksiaan jokaiselle, 
joka jaksaa häntä rapsuttaa.

Rigo ei ole paljon enää näytte-
lyissä käynyt, eikä paljon varmaan 

jatkossakaan käy, koska meriitte-
jä sillä on mielestäni ihan riittäväs-
ti (toki aina enemmänkin voisi olla 
jonkun mielestä). Minulle on tärkein-
tä että Rigo säilyy laiskana, iloisena 
pullerona ja voi hyvin.

Seuraava tavoite onkin DM-titte-
li, mutta sen hoitelevat Rigolle hä-
nen pentunsa, ei tarvitse isukin vai-
vautua enää itse.

Rigon emokin on saavuttanut tä-
män vielä aika harvinaisen DSM-tit-
telin.
Rigolla on tähän asti näyttelyistä 
saavutettu:
28 x Värin Paras
33 x Tuomarin Paras
15 x Kategorian Paras
1 x Best of Best

Distinguished Show Merit 
(DSM)tittelin saavuttaa:
10 x Kategorian paras, KP (Best in 
Show /BIS) kansainvälisessä näytte-
lyssä ennen 1.1.2008 saadut Paras 
vastakkainen sukupuoli-arvot (VSA/
VSK) lasketaan mukaan.
Luokissa 1-10, 14. Aikaväli vähin-
tään 2 vuotta + 1 päivä.
DSM tullut voimaan 1.1.2003. 

koristenauhaa. 
Joulukuusi kannattaa mahdol-

lisuuksien mukaan kiinnittää tuke-
vasti, esimerkiksi kattoon asennet-
tuun koukkuun, jotta kissa ei saisi 
sitä kaadettua.

Myrkylliset kukat ja joulukuusen 
jalan vesi
Kannattaa muistaa myös se, että 
monet joulukukat ovat myrkyllisiä, 
esimerkiksi hyasintti, amaryllis, jou-
luruusu, joulutähdet ja misteli. 

Vesihän maistuu kissan mieles-
tä aina paremmalta jostain muualta 
juotuna, kuin omasta kupista. Jou-
lukuusen jalkaa ovat ainakin lap-
suudenkodissani olleet kissat käyt-
täneet juomakuppina innoissaan, 
mutta vesi voi hyvin olla myrkyllistä 
jos siihen on lisätty lannoitusainetta. 

Lahjapaperit ja -narut
Kun jouluaatto on edennyt siihen 
pisteeseen, että lahjoja jaetaan, 
saattaa pakettien seasta löytyä 
muutama innokas karvakeräkin… 
Pakettinaru on kissan mielestä mitä 
oivallisin lelu, mutta ei kannata an-
taa kuitenkaan kissan pureskella 
sitä, sillä terävät reunat aiheuttavat 
helposti haavoja suuhun ja syötynä 
naru voi hyvinkin kiertyä suolistoon 
ja aiheuttaa tukoksen. 

Jouluruoat
Jouluruoat saattaisivat myös olla kis-
san mieleen, mutta niidenkin kanssa 
kannattaa käyttää harkintaa! Moni 
ihmisten herkku kun on kissalle ai-
van liian suolainen tai ja maustettu. 

Hyvää ja turvallista joulua kaikille 
kissoille ja kissan omistajille!

UUDET ARVONIMET

EC SE* Isgården’s Rigoletto, DVM, DSM

KUVA PUUTTUU
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UUDET ARVONIMET

”Ritva” saavutti tittelin yhdeksänvuo-
tiaana Seinäjoella 2.10.2010
ollen myös TPA.

Synt. 18.8.2001
Isä: EC Flödekaramel Felis Jubatus, 
DM (NFO e 09 23)
Emo: GIP & EC Godfather’s Modes-
ty Blaise, DM (NFO n 09)
Kasvattajat: Janne Kellari & Mari 
Koski
Omistaja: Mari Koski
Kuva: Pekka Savolainen

EC Godfather’s Reet Petite, DM, DVM (NFO g 09)

emo: GIP & EC FI* Hopeahännän 
Hannabella, DM (NFO g 09 23)
isä : EC Eirikr Hopeahännän 
Viking*UA (NFO ns 23)
kasvattaja ja omistaja: Sari Sinkko

Prinsessa ”Leia” saavutti DM-tittelin 
12.9.2010 Rigassa. Leia on jo kol-
mannessa polvessa tämän arvoni-
men saavuttanut kissani. Paitsi emo 
Hannabella myös isoäiti GIP&EC 
May Gamgee Felis Audax*DK, DM 
on tuon arvonimen saavuttanut ai-
kanaan. Myöskin isoisä eli EC DK* 
Havheksen’s Hannibal on DM. Joten 
aikamoisen arvokasta sukua kaik-
ki :o) 

Leia on ollut erinomainen siitos-
naaraas, jonka vahvuutena on eri-
koisesti se, että pennuilla on ollut 
erinomaiset kolmiot ja kollipennut 
ovat kasvaneet todella suuriksi. Mm. 
ensimmäisen pentueen Lumituisku 
on lähes 10 kiloinen, samoin Riku 
Rohkea. Pienemmät pojat ovat sii-
nä kahdeksan kilon paikkeilla.  Leia 
itse oli nuorena keskikokoinen naa-
ras, painoa ennen sterilointia oli 4,8 
kiloa, nyt on rouvalle jokunen satag-
rammaa tullut lisää.

Leia haluaa kiittää pentujaan, 
heidän isiään  ja omistajiaan, jot-
ka ovat tämän tittelin tehneet mah-
dollisiksi:

PR & EC FI* Hopeahännän Leah Isadora (NFO a 09 23)

• Supreme Champi-
on FI*Hopeahännän Riku 
Rohkea(NFO ns 03 24) om. Larisa 
Maximova isä: EC SE* Isgårdens 
Rigoletto, DVM (NFO ns 09 22) 

• Grand International Premior FI* 
Hopeahännän Lumitaika (NFO 
w) om. Päivi Luukka isä: IC Prince 
Christian Felis Audax*DK 

• Grand International Champi-
on FI* Hopeahännän Hella 
Hurmuri(NFO n 23) om. Tarja ja 
Pauli Härkönen isä: EC FI* Hopea-
hännän Casanova BB (NFO d)

• International Champion FI* Ho-
peahännän Hehkeä Hertta (NFO 
g 09 22) om. Sari Sinkko isä: EC 
FI* Hopeahännän Casanova BB 
(NFO d)

• International Champion FI* Ho-
peahännän Donatella (NFO n 
09 24) om. Larisa Maximova isä:  
EC SE* Isgårdens Rigoletto, DVM 
(NFO ns 09 22) 

• PR & EC FI*Hopeahännän Leah 
Isadora, DM

-Sari Sinkko-
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VALMISTUNEET

CHAMPIONPREMIOR
INTERNATIONAL 
CHAMPION

FI*Usvaniityn Araian (NFO d 22)
valmistui premioriksi
Vantaalla 22.8.2010 ollen samalla 
tuomarin paras.
Isä: CH Ennio E’Xodja*PL
Emo: GIC FI* Heinuntuvan Henriik-
ka
Kasvattaja: Jenni Mäkinen
Omistaja: Marja-Leena Pulkkinen
KUVA: Fi*Kissafarin Canberra 
”Kiara”

Fi*Kissafarin Canberra ”Kiara” 
(NFO e) 
valmistui Championiksi Vantaalla 
10.7.2010. 
Syntynyt: 21.4.2009.
Isä: GIC Fi*Leoline Jimi Jäämies 
(NFO e 09)
Emo: CH Fi*Norleon Skadi (NFO d)
Kasvattaja ja omistaja: Kati Seppä
INTERNATIONAL CHAMPION
Kuva: Donatella

IC FI*Hopeahännän Donatella 
(NFO n 09 24)
isä: EC SE* Isgårdens Rigoletto, 
DVM (NF0 ns 09 22)
emo: IP & EC FI*Hopeahännän 
Leah Isadora, DM (NFO a 09 23)
Valmistui Riikassa 12.9.2010
Kasvattaja: Sari Sinkko
Omistaja: Larisa Maximova
Kuva: Heikki Siltala

IC FIN*Katinkurun Korpiorvokki 
(NFO ns 09 24)
Valmistui International Championik-
si Tampereella 4.9.2010
Syntynyt 11.3.2009
Isä: SP&GIC FIN*FoxyPaw’s Baron, 
JW (NFO ns 24)
Emo: EC FIN*Tähtitassun Purr Iina 
(NFO f 03 23)
Kasvattaja: Jenni-Riikka Wacklin & 
Kai Naskali
Omistaja: Tiina ja Marleena Makko-
nen
Kuva: Saima Harmaja

FIN*Lumileon Saima Harmaja 
(NFO es 09 22)
valmistui Tampereella 5.9.2010 In-
ternational Championiksi.
Isä: Odysseus vom Schiltwald*CH 
(NFO es)
Emo: D*Red River vom Mäuseturm 
(NFO d 09 22)
Kasvattaja: Maria Heiskanen-
Schüttler
Omistaja: Anu Kovanen
Kuva: Nina Määttä

INTERNATIONAL 
PREMIOR

IP FI*Deeamore Elysimum Mons 
”Rölli” (NFO n 24) 
valmistui International Premioriksi 
Tallinnassa 13.11.2010.
syntynyt: 27.5.2008
Isä: GIC Laterna Magina’s Sleeping 
Bag
Emo: Deeamore Noraina Nesree
Kasvattaja: Janna ja Matti Huolman
Omistaja: Heli LampelaKUVA: 
Deeamore Sentosa Isla ”
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INTERNATIONAL 
PREMIOR

IP FI*Deeamore Sentosa Isla 
”Nuppu” (NFO n 03 23)
valmistui International Premioriksi 
Tallinnassa 14.11.2010 
syntynyt: 22.5.2007
Isä: GIC Laterna Magina’s Sleeping 
Bag
Emo: Deeamore Noraina Nesree
Kasvattaja: Janna ja Matti Huolman
Omistaja: Heli Lampela

GRAND 
INTERNATIONAL
CHAMPION

GIC Nalle-Puhin Heluna (NFO e 
03)
 ”Heluna” valmistui GIC:ksi Hyvin-
käällä 6.6.2010
Synt. 9.11.2006
Isä: EC Godfather’s Ziggy Stardust, 
JW, DVM (NFO e 09)
Emo: IC SmileTail’s Aurora Borealis, 
DM (NFO f 09 22)
Kasvattaja: Kati Nieminen
Omistaja: Mari Koski
Kuva: Heikki Siltala

SUPREME
CHAMPION

FIN*Marmatin Armas (NFO n 23)
valmistui Supreme Championiksi 
Seinäjoella 2.10.2010.
Isä: Marmatin Wise Wilbur (NFO d 
09 24)
Emo: Marmatin Tiuhti (NFO n 23)
Kasvattaja: Annikki Sundqvist
Omistaja & kuva: Anu Kovanen

GIC FI* Hopeahännän Luminaria 
(NFO w)
valmistui GIC.ksi 11.9.2010 Latvi-
assa.
syntynyt: 18.6.2009
isä: EC FI* Hopeahännän Sylveste-
ri (NFO ns 09)
emo: CH FI* Hopeahännän Tiffany 
Keiju (NFO w)
omistaja ja kasvattaja: Sari Sinkko

GIC Hopeahännän Tiikerililja 
(NFO ns 03 24)
valmistui GIC.ksi 20.11.2010 Pieta-
rissa
syntynyt 18.5.2009
isä: EC SE*Isgården’s Rigoletto, 
DVM,DSM (NFO ns 09 22)
emo: IC FI* Hopeahännän Lilla Lilli 
(NFO ns 09 24)
omistaja ja kasvattaja: Sari Sinkko
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Carlitto Camelion*PL (Tito) [NFO n 03]

CH Spot-On Hedvig [NFO n 23]
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Kissanpennun alin luovutusikä on 12 
viikkoa!

Norjalaisella metsäkissalla on aina 
rekisterikirja! Se on merkkinä siitä, että 
pentue on syntynyt puhdasrotuisista 
ja rekisteröidyistä vanhemmista ja 
rekisteröity asianmukaisesti SRK:n 
rekisteriin. Rekisteröimätön pentu ei voi 
saada rekisterikirjaa myöhemmin eikä 
sitä katsota kuuluvaksi puhdasrotuisiin 
kissoihin, vaikka kumpikin sen 
vanhemmista olisi rekisteröity.

Listalla julkaistaan vain FIFe-kasvattajien 
Suomen Kissaliittoon rekisteröityjä 
pentuja. Kasvattajalla on oltava 
voimassaoleva kasvattajasopimus SRK:n 
kanssa.

Listalta poistetaan automaattisesti kaikki 
10 kk täyttäneet pennut.

Välitettävät aikuiset kissat ovat listan 
lopussa. Myös aikuisten kissojen on
oltava FIFe-rekisteröityjä.

KATTSKOGENS
Eija Sysi-Aho, Loviisa, 0400-235 409 / +358 
400 138 704
Synt: 06.12.2010, luovutus aikaisintaan: 
06.03.2011
- kilpikonna/valkeatäplikäs (NFO ), naaras
- hopeatiikerivalkea? (NFO ), uros
- sininvalkoinen? (NFO ), naaras
- hopeatiikeri? (NFO ), uros
Isä: SC Hilirimpsis Hattiwatti (NFO as 23/
sinihopeat) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: IC Kattskogens Belkira (NFO f 24/
kilpikonnar), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

WINDSOR
Merja Hallivuori, Espoo, 040 33 22683
Synt: 30.11.2010, luovutus aikaisintaan: 
22.02.2011
- hopeatabby (NFO ns 22), uros
- hopeatäplikäs (NFO ns 24), uros
- hopeatabby (NFO ns 22), naaras
- hopeatäplikäs (NFO ns 24), naaras
Isä: FIN*Cougar’s Luigi Ferrara (NFO n 
(mustasavu)) , testit: FeLV, FIV,
Emo: FI*Windsor Gigi (NFO ns 22), testit: 
FeLV, FIV,

FOLLOWME
Aila Forstén, Noormarkku, 0400-769950
Synt: 29.11.2010, luovutus aikaisintaan: 
20.02.2011
- sinitäplikäs/valkea (NFO a 09 24), naaras
- cremetabby/valkea (NFO e 09 22), uros
- sinitäplikäs/valkea (NFO a 09 24), uros
- sinitäplikäs (NFO a 24), naaras
- cremetabby (NFO e 22), uros
- sinikilpikonnatabby/valkea (NFO g 09 22), 
naaras
Isä: Ch FollowMe Nick Knatterton (a 24) , 

testit: FeLV, FIV, GSD IV,
Emo: Chakin Dahlia (g 09 22), testit: FeLV, 
FIV, GSD IV,

MIRKULAN
Tiina Junno, Kempele, +358 40 5377262
Synt: 21.11.2010, luovutus aikaisintaan: 
13.02.2011
- sinikilpikonnatiikeri (NFO g 23), naaras
- sininen (NFO a), uros
Isä: EC S*Drakborgens Turifax af Tuss (NFO 
e) , testit: FeLV, FIV, HCM
Emo: FIN*Mirkulan Bella Cullen (NFO as 
23), testit: FeLV, FIV,

NINATTE´S
Nina Määttä, Nokia, +358-40-739 1918
Synt: 19.11.2010, luovutus aikaisintaan: 
11.02.2011
- kilpikonna-valkea (NFO f 09), naaras
Isä: CH Super Trouper Av Skara Brae*CH 
(NFO d 02) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: FI*Slytigers Pina Colada (NFO ns 09), 
testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

ARCTICWILDS
Arto ja Minna Turu, PORI, 0445698843
Synt: 03.11.2010, luovutus aikaisintaan: 
29.01.2011
- ruskeatabby bicolour (NFO n 03 22), uros
Isä: CH DK*Hass’ Tarzan Mama Mia (NFO e 
03) , testit: FeLV, FIV,
Emo: Wishmaster Kendra Young (NFO f 03 
22), testit: FeLV, FIV,

RYYTIMAAN
Sari Rydman, Raisio, +358-50-577 9919
Synt: 03.11.2010, luovutus aikaisintaan: 
27.01.2011
- musta (NFO n), naaras
- musta valkea (NFO n 09), naaras
- musta (NFO n), uros
- punainen (NFO d), uros
- punavalkea (NFO d 09), uros
Isä: Dunderkattens Beli (NFO n 09) , testit: 
FeLV, FIV, GSD IV,
Emo: CH Ryytimaan Baby Beast (NFO f ), 
testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

SUNSHIRE’S
Eeva Poutiainen, Harjavalta, +358-44-
5052268
Synt: 29.10.2010, luovutus aikaisintaan: 
22.01.2011
- valkoinen (NFO w), uros
- valkoinen (NFO w), naaras
- ruskeatiikeri/-täplikäs (NFO n 23/24), 
naaras
Isä: SC FI*Dunderkattens Herman (NFO w) , 
testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: FI*Nordcat’s Xena (NFO n 22), testit: 
FeLV, FIV, GSD IV, HCM

SUNSHIRE’S
Eeva Poutiainen, Harjavalta, +358-44-
5052268

Synt: 27.10.2010, luovutus aikaisintaan: 
22.01.2011
- sinitäplikäs (NFO a 23/24), uros
- valkoinen (NFO w), naaras
- valkoinen (NFO w), uros
Isä: SC FI*Dunderkattens Herman (NFO w) , 
testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: GIC S*Virvlas Dita von Dis (NFO g 03), 
testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

WILDLING’S
Katja Iso-Seppälä, Kangasala, +358-40-
4802910
Synt: 22.10.2010, luovutus aikaisintaan: 
28.01.2011
- sinihopeatäplikäs/valkea (NFO as 09 24), 
naaras
- sinitäplikäs/valkea (NFO a 09 24), uros
- sinitäplikäs (NFO a 24), uros
- mustasavu (NFO ns), naaras
Isä: GIC FI*Suvipäivän Magni (NFO n 03 24) 
, testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: FI*Wildling´s Forever N Always (NFO 
gs 22), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

KARVANAAMAN
Mari Mälkki, Hämeenlinna, +358 40 510 
2392
Synt: 07.10.2010, luovutus aikaisintaan: 
30.12.2010
- sininen (NFO a), uros
Isä: CH FIN*Moutown Begemot (NFO n) , 
testit: FeLV, FIV, GSD IV,
Emo: Aja-Akita vom Arlesbrunnen (NFO nt 
24), testit: FeLV, FIV, GSD IV,

HOPEAHÄNNÄN
Sari Sinkko, Lappeenranta, +358-400-599 
947
Synt: 28.09.2010, luovutus aikaisintaan: 
31.1.2011
- kilpikonnavalkea (NFO f 09), naaras
Isä: IC Morgunstrálan´s Hot´n Sweet (nfo N 
09) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: Hopeahännän Harley Quinn (NFO fs 
09), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

JORUNNS
Paula Nousiainen, Iisalmi, 0505268624
Synt: 13.08.2010, luovutusikäinen
- musta valkealla (NFO n 09), naaras
Isä: S*Winterlands Juventus (NFO as 09 23) 
, testit: FeLV, FIV,
Emo: FIN*Cat´omatic Cute Cotillion (NFO n 
22), testit: FeLV, FIV, GSD IV,

DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad, +358-6-724 
6182, +358-50-592 1097
Synt: 20.07.2010, luovutusikäinen
- kilpikonnatabby bicolour (NFO f 03 22), 
naaras
- sinitiikeri-valkoinen (NFO a 09 23), uros
Isä: FIN*Dunderkattens Beli (NFO n 09) , 
testit: FeLV, FIV, GSD IV,
Emo: FIN*Bifrost’s Esmeralda (NFO g 09 22), 

PENTULISTA
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testit: FeLV, FIV,

SATUHELMEN
Marjut ja Maarit Hyvärinen, Oulu, 040-
1410907
Synt: 08.07.2010, luovutusikäinen
- sinitiikeri/valkea (NFO a 09 23), uros, 
näyttelytasoinen
- musta/valkea (NFO n 09), naaras, 
näyttelytasoinen
Isä: S*Ulltofsen Beneton (NFO a 09 23) , 
testit: FeLV, FIV,
Emo: FIN*Blue-Viking Winona (NFO n 09 23 
), testit: FeLV, FIV,

Välitettävät aikuiset norjalaiset 
metsäkissat

Kotia etsii - FluffyTail´s Oralie Omega-
9 (NFO w - valkea, kuuro) norjalainen 
metsäkissa, naaras, lemmikki, syntynyt 
12.07.2008
Kirsi & Seppo Ihalainen, Lohja, 046-
5880035, 046-6843539
Ilmoitus jätetty 11.11.2010

Tavoistani poiketen, etsin aikuiselle 
kissalleni pysyvää sijoituskotia. Miu-
Mau on 5,5 vuotias leikattu naaras. Hän 

on ylilihava, mutta tulevaisuutensa 
vuoksi tarvitsee tarkkailtua ruokavaliota. 
Ikäväkseni, muiden kissojeni vuoksi, en sitä 
hänelle pysty tarjoamaan. Sijoituskoti saa 
minulta laihdutusopastuksen ja täyden 
tuen Miu-Maun hoidossa.
Eila Tähti, Espoo, +358-40-5028518
Ilmoitus jätetty 24.1.2010
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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. Ilmoitus on sa-
malla hinnalla lehdessä ja kotisivulla ja se on voimassa 
31.12.2009 asti. 

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: 

Minna Viljanen
Päivi Kupila
Sari Sinkko
mettis@norjalainenmetsakissa.fi 

AINEISTO-OHJEITA
Toimittakaa kaikki lehteen tuleva aineisto sähköpos-
tin liitteenä. Mettis@norjalainenmetsakissa.fi 

SEURAAVA LEHTI 1/2011
Ilmestyy maaliskuussa
Deadline 31.1.2011

TOIMITUSASIOITA
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Health Nutrition -säilykkeissä on nyt tarjolla kaksi uutuutta: 

Instinctive paloja hyytelössä ja Digest Sensitive herkästä 

ruuansulatuksesta kärsiville kissoille. Kaikki Health Nutrition 

-säilykkeet ovat täysravintoja, joista kissa saa kaiken 

tarvitsemansa, päivästä toiseen.

www.kissanravinto.fi www.kissanravinto.fi 
Mitä kissa tarvitsee?

www.royalcanin.fi
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