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Hallitus ja toimihenkilöt 2011
Puheenjohtaja, Mettis-lehden toimituskunta,
Hannes Lohi-Yhteyshenkilö
Sari Sinkko
Mäkikatu 1 B, 53100 LAPPEENRANTA
Puh. 0400 599 947, sari.sinkko@pp.inet.fi

Sihteeri, KV-yhteyshenkilö 
Jasmin Etelämäki
Laivanvarustajankatu 1 D 31, 00140 HELSINKI
Puh. 050 535 8672, jasmin.etelamaki@iki.fi

Rahastonhoitaja, Jäsenrekisteri, Messuvastaava,
Rotupöydän yhteyshenkilö
Kirsi Kovanen
Rauninmäentie 51, 07150 LAUKKOSKI
Puh. 040 510 1757
kirsi.kovanen@kolumbus.fi

Varapuheenjohtaja, Kotisivujen päivitykset
Jenni Mäkinen
Juntinraitti 2, 23660 KALANTI AS
Puh.040 723 9770, jenni.makinen@uusikaupunki.fi

Palkintovastaava
Larisa Maximova
Multisillankatu 7 E 50, 33750 TAMPERE
Puh. 044 284 9617, nightlegend@dnainternet.net

Mettis-lehden toimituskunta
Minna Viljanen
Hemmintie 8 A 4, 04600 MÄNTSÄLÄ
Puh. 0400 469 461, minna.viljanen@gmail.com

Mettis pisteet
Kati Nieminen
Luisukatu 4 A 1, 33240 TAMPERE
Puh. 040 776 1395, kati.nieminen@pp3.inet.fi

Mettis-lehden toimituskunta
Päivi Kupila
Halssinlantie 23, 40400 JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 767 1789, paivi.kupila@pp.inet.fi

Paw-Peds yhteyshenkilö
Sirpa Selin
Havukuja 3 C 61, 00980 HELSINKI
Puh. 040 730 4242, heinuntuvan@surok.fi

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

Mettiksen taitto (hallituksen ulkopuolelta):
Annukka Seppävuori

Jäsenmaksut 2011
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 kuka tahansa 
norjalaisesta metsäkissasta kiinnostunut henkilö maksamalla 
jäsenmaksun yhdistyksen
tilille. 

Pankkiyhteys
FI25 5357 1420 0404 59
BIC OKOYFIHH  

Jos sinulla ei ole viitenumeroa (löytyy lehden osoitelipukkees-
ta), käytä viitettä 9991. HUOM! Älä kirjoita viestiin/lisätietoihin 
mitään.

Lähetä maksukuitista kopio sekä nimi ja osoitetietosi jäsenre-
kisterinhoitajalle, niin yhdistys saa yhteystietosi jäsenlehden 
postitusta varten.

Jäsenrekisterinhoitajana vuonna 2011 toimii
Kirsi Kovanen
Raunismäentie 51
07150 Laukkoski
kirsi.kovanen@kolumbus.fi

Yhdistyksen Pentulista/ kasvattajaruudut

Yhdistys noudattaa FIFe:n ja SRK:n sääntöjä (Yh teistyösopi-
mus/SRK). Pentulistalla sekä kasvattajaruuduissa julkaistaan 
vain FIFe-kasvattajien FIFe-rekisteröityjä kissoja/kasvattajia. 
Kasvattajalla pitää olla voimassa oleva kasvattajasopimus 
asuinmaansa FIFe yhdistyksen kanssa.

Kasvattaja voi tilata kotisivun pentusivulla olevan OnLine-lin-
kin kautta käyttäjätunnukset itselleen ja ne saatuaan päivittää 
itse pentulistan tietoja. Tunnukset myönnetään vain FIFe-
kasvattajille. Myös kasvattajaruututiedot päivittyvät palvelun 
kautta.

Postin kautta lähetettävien osoite on

Jenni Mäkinen
Juntinraitti 2
23660 KALANTI AS
puh 040 7239770, jenni.makinen@uusikaupunki.fi

Pentuvälittäjä
Sari Sinkko
0400 599 947
info@norjalainenmetsakissa.fi

Yhdistyksen kotisivu
www.norjalainenmetsakissa.fi
info@norjalainenmetsakissa.fi
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Puheenjohtajan palsta

Vuosi on vaihtunut ja talvi taittumassa kevääksi, uusi näyttelyvuosi 
on jo alkanut monin eri näyttelyin ja uusin säännöin Vuoden 
Kissa -kilpailussa. Tarkemmat ohjeet kannattaa lukea Kissaliiton 

sivuilta.

Tästä lehdestä voitte lukea vuoden 2010 menestyneimmistä 
metsäkissoistamme ylpeiden omistajien kertomana ja kauniiden 
valokuvien kuvittamina. Onnittelut kaikille hienoista tuloksista!

Tänä vuonna yhdistys on päättänyt tukea Hannes Lohen DNA-
tutkimusta maksamalla verinäytteiden ottamisesta aiheutuneita 
kuluja. Jos olet kiinnostunut järjestämään omalla paikkakunnallasi 
joukko näytteenotto tilaisuuden ota yhteyttä hallituksen jäseneen niin 
kerromme kuinka se käytännössä järjestyy. Eli nyt verta luovuttamaan 
hyvän asian puolesta!
Useinhan verinäytteen antaminen onnistuu vuosittaisen rokotuksen 
yhteydessä jopa ilmaiseksi, mutta nyt on siis mahdollisuus hoitaa asia 
myös ”yhdistyksen laskuun”.
Mitä enemmän Lohi saa verinäytteitä, sen nopeammin on meillä 
mahdollisuus saada erilaisia apuvälineitä kasvatukseen, mm. HCM:n 
toteamiseksi geenitesti, sitä kaikki kasvattajat odottavat.
Verinäytteiden antaminen edesauttaa myös ihmisten lääketiedettä, 
lisää tietoa löydät kissangeenit.fi- sivuilta.

Hallitus päätti uusista pantujen suositushinnoista. Ne on porrastettu 
sen mukaan ovatko vanhemmat näyttelyissä menestyneitä ja onko 
vanhemmille tehty FeLV ja FIV -testien lisäksi GSD IV ja HCM-testit. 
Pääpainona tietenkin terveys (ja luonne, jota kissoilla ei vielä testata). 
Oletusarvona on,  että vain terveitä kissoja käytetään kasvatuksessa. 
Olemmehan sitoutuneet noudattamaan Paw Pedsin terveysohjelmaa. 
Tästä on kasvattajille lähetetty myös muistutus sähköpostilla.
Kannattaa huomioida myös se että vuoteen 2015 mennessä kaikki 
GSD IV -kantajat tulee jättää pois kasvatuksesta, vielä on siis aikaa 
testata ja tehdä suunnitelmia.

Yhdistys järjesti jo perinteisen kissojen esittelynäyttelyn Heinolassa 
20.3. Aurinkoisena kevätpäivänä lähes 400 ihmistä sai tutustua 
lähes kuutenkymmeeneen kissaan. Kristiina Rautio kertoi katsojille 
eri rotujen ominaisuuksista ja järjestettiin myös leikkimielinen Match 
show. Kuvia ja juttua voitte lukea seuraavasta lehdestä. Järjestelyt 
sujuivat joustavasti, siitä kiitos kaikille osallistujille ja Eila Tähden 
pitopalvelulle kiitos herkullisesta ruokatarjoilusta!

Kevät kokouksessa tavataan, RUROK:in näyttelyn yhteydessä 
Myllypuron tenniskeskuksessa. Kutsun löydät tästä lehdestä.

Oikein aurinkoista kesän odotusta kaikille!

Sari Sinkko
puheenjohtaja

Tässä numerossa

KANSIKUVA:
SC FI*FoxyPaw´S ICebreaker, Jw 
“SISu”
s. 24.4.2009
Kasv. Karita sumell & Mikael Axelqvist
Om. Eila Tähti & Ovaskainen Kirsi 
Kuva: Tessa
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Haastattelussa
Vuoden 2011 hallitus
uuteen hallitukseen voit tutustustua seuraavien esittelyjen avulla. kutakin hallituksen jäsentä pyydettiin 
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Kissalasi nimi? Kerro myös kissalasi historiasta. Mahdollisia suunnitelmia?
2. Tämän hetkiset kissa-asukkaasi?
3. Mitä muuta ehdit tehdä kissojen palvelustehtäviesi ohella?
4. Mitä kissaharrastus on sinulle antanut?
5. Mitä toivot alkaneelta vuodelta?

Kasvattajanimeni on FI* Hopeahän-
nän. Minulla on vain kaksi nappia on 

tai off. En tee mitään puoliteholla tai ”pie-
nesti”, niinpä tavoitteenani on joku päivä 
olla kokopäiväinen kissankasvattaja.

Kotonani asustaa Neljä kastraattia, 
viisi naarasta ja kaksi kollia sekä muu-
tama pentu.

Minulla on kaksi lemmikkiläinliiket-
tä: Faunatar Lappeenranta ja Imatra. 
Minulla on lemmikkieläintarvikkeiden 
tukkuliike. Vähintään puolet työajastani 
käytän kuljetusliikkeidemme ja logis-
tiikkatalomme talousosastolla.  Harras-
tuksiini kuuluu koirien kanssa lenkkeily 
aina kun ilmat sallivat. (koiriemme ulos-
meno pakkasraja on ehdottomasti -10). 
Mutta suurimman osan valveilla olo 

Sari Sinkko, puheenjohtaja

ajastani käytän kissojeni hyvinvointiin.
Kissaharrastus on antanut minulle 

vaihtoehdon edelliselle elämälleni. Mat-
kustin ennen työn merkeissä paljon. 
Luulin että haluan työn, jossa ollaan 
vain yhdellä paikkakunnalla, mutta ei 
– olen sielultani ikiliikkuja! Joten minul-
le tärkeintä kissaharrastuksessa ovat 
näyttelymatkat ja kasvatus. Pennut ja 
niiden kehityksen seuraaminen ovat  
elämääni tasapainottava ja rauhoittava 
asia, näyttelymatkoilla taas saan rau-
haa levottomalle ”sielulleni” joka halu-
aa aina olla menossa johonkin suun-
taan. 

Toivon tulevalta vuodelta parempaa 
terveyttä itselleni, se olisi nyt ykkösasia. 
Viime vuonna minut pysäytettiin tämän 

asian kohdalla. Ilman terveyttä en voi 
saada yllämainittuja asioita. Toivon yh-
distyksen osalta että saamme aloitta-
miamme asioita eteenpäin positiivises-
sa hengessä.

KUVA: Heikki Siltala

Päivi Kupila

Kasvattajanimeni on Kalicalanin. En-
simmäiset norjalaiset metsäkissat 

saapuivat meille alkusyksystä vuon-
na 2004. Kasvattajanimi vahvistettiin 
2006.

Tällä hetkellä meillä on kolme kis-
saa,  
”Lotta”, GIC smileTail´s Pippi-Lotta (s. 
2004) ja Lotan tytär ”Angeli” sC Kalica-
lanin Nieidda Angeli (s. 2006), ja ”Ron-
ja”, smileTail´s Ronja R (s. 2004). En-
simmäinen pentue syntyi Lotalle
vuonna 2006, josta sitten jäi kotiin An-
geli. Toisen pentueensa Lotta sai 2008 
ja kolmas pentueemme syntyi sitten An-

gelille 2009. Kasvatustoiminta on näin 
ollut pienimuotoista. 

Kissojen hoidon ja työssä käynnin 
lisäksi pyrin ainakin harrastamaan kai-
kenlaista liikuntaa.

Kissaharrastus on tuonut minulle 
paljon uusia ystäviä ja mukavia hetkiä 
yhteisen harrastuksen – ja elämänta-
van - parissa. Mielenkiintoista on ollut 
myös kaikki se tieto, mitä kissaharras-
tus on tuonut ja mitä se myös vaatii.

Alkaneelta vuodelta toivon kovasti 
jo uusia pentuja taloon.

Päivi ja Angeli.
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Kissalani nimi on Deimos. Kasva-
tuksen aloitti edesmennyt ystäväni 

Johanna sirola vuonna 1997 ja perin 
kasvattajanimen Johannalta syksyllä 
2008. Metsäkissojen lisäksi kasvatan 
manx- ja cymric-rotuja mutta jatkossa 
on tarkoitus jatkaa lähinnä metsäkisso-
jen parissa

Kotonani asuu kolme Deimos-naa-
rasta, Riva 5v, Vespa 4v ja Vanja 1v. 
Kotona ääneenlausumaton toiveeni on 
ottaa vielä yksi tyttö seuraavan parin 
vuoden aikana.

Kissojen kanssa puuhailun lisäksi 
juoksen jumppasalilla aina kun ehdin ja 
opiskelen venäjän kieltä. Valitettavasti 
työni rajoittaa usein laadukasta vapaa-
ajanviettoa eikä kissojen kanssa ulkoi-
lun lisäksi useinkaan jää aikaa kuin 
maailmanparantamiselle ystävien ja 
perheen kanssa kahvikupin tai viinilasin 
ääressä.

Kissaharrastukselta olen saanut 
omien lemmikkieni lisäksi ennen kaik-
kea uusia eläin- ja ihmisystäviä, joihin 
en varmasti muuten olisi törmännyt. 
Kissat yhdistävät erilaisia ihmisiä ympä-
ri suomen ja on hienoa tutustua erilai-
siin tyyppeihin näyttelyjen ja muun kis-
saharrastamisen yhteydessä. Erityisesti 
Deimos-sijoitustyttöjen perheistä on tul-
lut läheisiä ja varoitankin aina minulta 
sijoitusnaarasta harkitsevaa siitä, että 
koko pentuhomman pahin riesa on jat-
kuvasti nurkassa tyhjään kahvikuppiin-
sa lisää täytettä kerjäävä kasvattaja.

Tietysti myös kissan käyttäytymi-
seen, terveyteen ja ylipäänsä eläinten-
kasvatukseen perehtyminen on ollut 
todella palkitsevaa.

Olen heti alkuvuodesta muuttamas-
sa uuteen kotiin ja toivon, että kissa-
kolmikkoni pitää uudesta kodistamme 
yhtä paljon kuin minä.

Jasmin Etelämäki

KUVA: Marko Savikko

Tähän mennessä olen kasvattanut 
neljä pentuetta nimellä Norleon. 

Kasvattajanimen sain vuonna 2005 
ja ensimmäinen pentue syntyi vuoden 
2007 lopussa. Maltillisesti mennään 
ja suuria suunnitelmia ei ole. seuraava 
pentue on suunnitteilla vuoden 2011 
loppuun tai vuodelle 2012. 

Meillä on kotona “akkavalta”, kissa-
asukkeja on tällä hetkellä neljä kappa-
letta: saga 6v., Lulu 5v., Iines pian 4v. ja 
ainoa oma kasvatti Lilli, pian 2v. Lilli on 
ainoa leikkaamaton, kun sagakin steri-
loitiin joulukuussa 2010. sylissä on kui-
tenkin kollin kokoinen aukko, kun rakas 
Roope menehtyi syksyllä... eli ehkä jos-

Minna Viljanen
kus vielä tyttöjoukon jatkeena on taas 
kollipoikakin.

Kissojen paijauksen lisäksi olisi 
tarkoitus alkaa keväällä rakentamaan 
taloa, joten aikaa muuhun ei taida lii-
etä. Kissatarha oli tietysti suunniteltu jo 
ennen kuin talomalliakaan on valittu :-).

Kissaharrastus on antanut minulle 
monta hyvää ystävää ja monen moni-
tuista mukavaa näyttelypaikkaa, ilman 
kissanäyttelyitä tuskin olisi tullut käytyä 
Riiassa tai Pietarissa, eikä ehkä joissain 
suomen kaupungeissakaan.

Alkaneelta vuodelta toivon organi-
sointikykyä, jotta kaikki tehtävät tulee 
tehtyä ajallaan.

Minna ja viimeisimmän pentueen 
musta riiviö.

Ensimmäinen NFO, PR,CH satukis-
san Björn (NFOd23) eli Pörri, muutti 

meille 1992 perheen jäseneksi ja eh-
dottomasti ainoaksi kissaksi, joka ei käy 
näyttelyissä. Toisin kävi! Pörri sai kave-
rikseen GIC satukissan Nessin (NFOf23 
09). Kasvattaja nimi KULTAHUIsKAN 
rekisteröitiin 10.10.1993. Ensimmäiset 
pennut rekisteröitiin maaliskuussa-95. 
suunnitelmissa on tälle vuodelle kah-
deksas Kultahuiskan pentue sekä Kul-

tahuiskan Geishan näyttelyttäminen 
aikuisten luokissa.

Tällä hetkellä meillä asuu 
seitsemän kissaa. EC Kultahuis-
kan Dana 14v (NFO n23 09),  
EC, EP Kultahuiskan Esmeralda (NFOf 
09 22)12v, EC Kultahuiskan Fiona 
(NFOa 09 23) 11v, EP Kultahuiskan 
Fifel (NFOn 09 23)11v, EP, EC Neige-
Christal`s Betty-VI (NFO n 23)10v, sC 
Kirsikan Inkeri (NFO a03) 2v ja Kulta-

huiskan Geisha (NFOf 03)10kk.
Käyn töissä hankkimassa kissoil-

le ruokarahaa, tapaan ystäviä ja käyn 
näyttelyissä.

Olen saanut elämääni ihania kisso-
ja, hyviä ystäviä ja kauniita muistoja.

Toiveet alkavalle vuodelle: Terveyttä 
koko meidän porukalle, uusia haasteita 
näyttelyissä ja ehkä Kultahuiskan H-
pentue näkee päivänvalon.

Anneli Kotola
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Kissalani nimi on Usvaniityn. Harras-
tukseni alkoi vuonna 2003 ja näyt-

telyiden kiehtova maailma vei monen 
muun kissaharrastajan tavoin meidän-
kin perheen mukanaan. Tutustuttua-
ni kissamaailmaan kastraattiurosten 
kanssa alkoi pikkuhiljaa myös kasvatus 
kiinnostaa. Ensimmäinen pentue syn-
tyi loppuvuodesta 2008. Meillä on päi-
vänvalon nähnyt vasta kaksi pentuetta, 
toinen kesällä 2010… Hiljaa hyvä tulee, 
sanotaan. suuria suunnitelmia ei ole 
vaan edetään pikkuhiljaa. Katsellaan 
nyt ihan rauhassa, miten nämä pennut 
kasvavat ja kehittyvät, suunnitellaan 
jatko sitten myöhemmin.

Kotona asustelee tällä hetkellä kak-
si kastraattiherraa sekä kaksi rouvaa, 
joista nuorempi on oma kasvattini. Per-
heeseeni kuuluu mieheni lisäksi myös 
kolme kouluikäistä tenavaa, joiden 
harrastukset vievät suuren osan vapaa-
ajasta. Lisäksi harrastuksiini kuuluvat 
taasen monen vuoden tauon jälkeen 
aktiivisemmin hevosurheilu.

Kissaharrastuksen myötä olen tu-
tustunut moniin uusiin mukaviin ihmi-
siin sekä saanut heistä myös uusia ystä-
viä… Kilpailu tuo myös pientä jännitystä 
elämään, eihän sitä muutoin jaksaisi 
aamuisin kukonlaulun aikaan lähteä 
ajelemaan satojen kilometrien päähän, 
pakkohan siinä on jokin viehätys olla. 
Kasvatustyön myötä ei aina tarvitse 
itse olla paikan päällä jännittämässä… 
On todella hienoa, kun kasvattini ovat 
pärjänneet näyttelyissäkin oikein muka-
vasti ja lähettelevät kuulumisia kilpailu-
paikalta. Mukavaa on saada myös kuu-
lumisia niiltä kasvateilta, jotka viettävät 
kissanpäiviä omien ihmistensä luona!

Alkaneelta vuodelta toivon, että 
vuoden aikana hallitus saa esitettä-
väksi tuloksia terveyspuolen tutkimuk-
sen osalta sekä muutoinkin edistettyä 
terveyspuolen asioita. Lisäksi toivon, 
että koko rotukissa väki saisi edistettyä 
yleisesti kissojen asemaa tuomalla ro-
tukissoja tunnetuksi kuitenkaan vähek-
symättä kauniita kotikissojakaan. Tie-
tysti toivon myös  jännittäviä ja mukavia 
näyttelypäiviä kasvateilleni. 
  

Jenni Mäkinen

Kasvattajanimeni on FI*Nalle-Puhin. 
Tähän mennessä on syntynyt 11 

pentuetta. siitä on jo kohta 8v, kun 
ensimmäinen metsäkissa hurmasi mi-
nut. Roosa muutti meille Jyväskylästä 
smileTail’s-kissalasta. Ensin kävin näyt-
telyissä ahkerasti, jonka myötä kasva-
tus alkoi tuntumaan hyvältä ajatuksel-
ta. sitten  löysin hyvän kollin, jota sain 
kunnian käyttää:  punatiikeri/valkea 
kolli EP&EC Tähtitassun Puuha Pete, 
DsM. Pennuista tuli hienoja, joista jätin 
itselleni kaksi ja siitä kipinä sitten oikein 
leimahti liekkeihin. Tälle vuodelle on 
suunnitteilla ainakin kaksi pentuetta.

Kotona asustavat kotikissat Viiru 
12v, Fifi 10v ja Lola 9v. Metsäkissat: IC 
smileTail’s Aurora Borealis (Roosa) mel-
kein 8v, EP Nalle-Puhin LionKing simba 
(simo) 6v, IC Nalle-Puhin Herttuatar 
(Hertta) 5,5v, sC Nalle-Puhin sebastian
(sebu) 4,5v, CH Nalle-Puhin N. Boa Vista 
(Nata) 2,5v ja sC Huiskulan Clemens,JW 
(Arppa) 2v.ja uusin tulokas Pyhä birma - 
neiti Tamus Wildcat (Wiltsu) 11kk.

Rakastan kissanäyttelyitä. Niissä 
minut yleensä tapaa assistenttina työs-
kentelemässä.
Muuta en ehdi harrastamaan.

Paljon hyviä ystäviä joiden kanssa 
voi keskustella ihan mistä vaan. sekä 
uuden harrastuksen.

Tulevalta vuodelta toivon terveyttä 
kaikille kissoille sekä ihmisille. Viime 
vuosi oli aika raskas, menetin monta 
hyvää ystävää, äitini sekä kissojen tai-
vaaseen on mennyt monta uutta tähteä. 
Toivon että tämä vuosi olisi edellistä 
hieman parempi. 

Kati Nieminen

Kissala Loki’s. sain kasvattajaoi-
keudet vuonna 2009. Tällä hetkel-

lä kissalassa on yksi tyttökissa ja yksi 
kastraattipoika. Ensimmäinen pentue 
on suunnitelmissa syksylle 2011.

Kissani ovat Hopeahännän Dona-
tella, Hopeahännän Riku Rohkea.

Kasvatan myös ravihevosia. Olen 
yrittäjänä Faunatar lemmikkieläinkau-
passa.

Kissaharratus on tuonut uutta jän-
nitystä minun elämääni, ja saan tutus-
tua uusin ihmisiin.

Toivon, että kotiväki ja kaikki eläi-
meni pysyvät terveenä tänä vuonna.

Larisa Maximova

Kasvatamme yhdessä aviomieheni 
Teppo Elorannan kanssa nimellä 

FIN*Heinuntuvan. Ensimmäinen nors-
ki tuli meille lokakuun viimeinen päivä 
vuonna 1991 Tähtitassun kissalasta.  
Kissan nimi oli Tähtitassun Golden star 
alias Tuikku. Tuikku oli monella tavoin 
viisas kissa ja hallitsi meidän laumaa. 
Vuosia meidän kanta oli että naarasta 
ei kotiimme tule ja kasvattajaksi emme 
rupea. Ei pitäisi koskaan sanoa ”Ei iki-
nä”.

Haimme ensimmäisen naaraam-
me pitkien sähköpostikeskustelujen 
jälkeen Ruotsista, Rockringen’s kissa-
lasta. shebang on edelleen meidän iso-
mummi joka hallitsee lauman johtajaa.
Kotona on 7 norskia ja isopomo on she-
bangin sekä Tähtitassun Vihtorin  tytär 
sophia alias Toffe. Vihtorin isä muuten 
oli Junnu eli spar Konge Felis Jubatus 
joka muutti meille tammikuussa 1996, 
kun Jette  Eva Madsen tuli arvostelu-
reissulle surokin näyttelyyn.

Tällä hetkellä työelämäni on todella 
vaativaa, olen mukana täysipäiväisenä 
ja joskus jopa täysipäisenä projektissa, 
joka valmistelee toiminnanohjausjär-
jestelmän käyttöönottoa todella isossa 
ympäristössä. Eli  valitettavasti töiden 
jälkeen siviilielämä jää vähille.

Kissaharrastus alkoi meillä siis 
1991 ja jatkuu todella tärkeänä osana 
elämäämme niin pitkään kuin ajatus 
kantaa. Parhainta koko harrastuksessa 
on kaikki ystävät joihin vuosien aikana 
on tutustunut . Ja toiseksi parasta on 
pentujen syntyminen,  kun synnyttävä 
naaras kaivaa pesää meidän sänkyyn ja 
ensimmäinen vauva tulee maailmaan.

Sirpa Selin

Olen tavallinen kissanomistaja ja 
kasvattinimeä minulla ei ole.
Tällä hetkellä kotona asustaa viisi 

norjalaista metsäkissaa. Kolme kast-
raatti urosta ja kaksi leikkaamatonta 
kollia.

sen ihmeellisempiä muita harras-
tuksia kissojen palvelustehtävien ohella 
ei ole.

Kissaharrastus on antanut minul-
le uusia tuttavuuksia ja ystäviä. Kissat 
muutenkin tuoneet elämään uusia asi-
oita. Alkaneelle vuodelle ei minulla ole 
erityisiä toiveita. 

Veikko Mytty
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1. SC FI*FOxYPAw’S ICEbREAKER (NFO w 64)
 667,90 pt.
 Omistaja: Kirsi Ovaskainen & Eila Tähti
 Kasvattaja: Karita Sumell & Mikael Axelqvist
 Kuva: Heikki Siltala

4.  SC FI*Tähtitassun Vintiö,Jw (NFO n 09 24), 561,18 pt. Om. Tiina Kreus, Kasv. Eila Tähti

5.  IC DK*Morgunstralán’s Hot’n Sweet (NFO n 09), 557,75 pt.
 Om.Sari Sinkko, Kasv. Joan & Sigmar Jacobsen

6.  EC SE*Isgården’s Rigoletto, DVM,DSM  (NFO ns 09 22), 555,52 pt.
 Om. Sari Sinkko Kasv.Catherine Olsson 

7.  SC FI*Nalle-Puhin Sebastian,DVM (NFO a 24 ), 550,75 pt. Om.&Kasv. Kati Nieminen

8.  SC FI*Hopeahännän willem-Alexander (NFO w ), 543,28 pt. Om. Marjo Muukkonen, Kasv Sari Sinkko

9.  EC FI*Godfather’s Ziggy Stardust, Jw,DVM (NFO e 09), 536,49 pt. Om. & Kasv. Mari Koski

10. GIC FI*Kalicalanin Caro Miu, Jw (NFO d 22), 524,64 pt. Om.Henriikka Neittaanmäki, Kasv. Päivi Kupila

11. GIC FI*wishmaster Kid brother (NFO n 09), 514,90 pt. Om.Meemu Haveri, Kasv. Janne & Tiia Kellari

12. SC FI*Marmatin Kavaljeeri (NFO w), 485,00 pt. Om. Anne Mast,  Kasv.Annikki Räsänen

12. GIC FI*Ameliinan beni (NFO d 09 23) 485,00 pt. Om. Pirkko Penttinen & Matti Lyhteilä, Kasv.Sari Huuskonen

12. EC Felicis Tristan De Milou,DSM (NFO a 23) 485,00 pt. Om. Pirkko Penttinen&Matti Lyhteilä, Kasv. Sanna Halttunen

Vuoden 2010 UROS

2. GIC FI*TäHTITASSUN LUCKY STAR,Jw (NFO n 09 24)
 600,65 pt.
 Omistaja: Nina Lampi & Jarmo Lindqvist
 Kasvattaja: Eila Tähti
 Kuva: Heikki Siltala

3. SC FI*HUISKULAN CLEMENS,Jw (NFO a 09 24)
 580,48 pt.
 Omistaja: Kati Nieminen
 Kasvattaja: Anne Liede
 Kuva: Heikki Siltala
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2. SC FI*HOPEAHäNNäN ODESSA (NFO ns 09 22)
 583,98 pt.
 Omistaja ja Kasvattaja: Sari Sinkko
 Kuva: Heikki Siltala

Vuoden 2010 NAARAS

4.  GIC FI*Hopeahännän Tiikerililja (NFO ns 03 24), 547,51 pt. Om&Kasv. Sari Sinkko

5.  GIC FI*Hopeahännän Luminaria (NFO w ), 547,14 pt. Om&Kasv. Sari Sinkko

6.  SC FI*Kalicalanin Nieidda Angeli (NFO f 22 ), 532,92 pt. Om&Kasv. Päivi Kupila

7.  EC FI*Godfather’s Reet Petite,DM,DVM (NFO g 09 ), 514,95 pt. Om&Kasv. Mari Koski

8.  IC FI*Hopeahännän Donatella (NFO n 09 24), 507,76 pt. Om.Larisa Maximova, Kasv. Sari Sinkko

9.  IC FI*Nalle-Puhin Melody (NFO n 23), 497,19 pt. Om. Johanna Viander, Kasv. Kati Nieminen

10. CH FI*Nalle-Puhin Pearl (NFO f), 481,85 pt. Om. Johanna Viander, Kasv. Kati Nieminen

11. GIC FI*Nalle-Puhin Heluna (NFO e 03), 388,00 pt. Om. Mari Koski Kasv. Kati Nieminen

1. SC FI*FOxYPAw’S ROSY DAwN, Jw (NFO fs 03 22)
 664,70 pt.
 Omistaja ja kasvattaja: Karita Sumell & Mikael Axelqvist
 Kuva: Karita Sumell & Mikael Axelqvist

3. GIC FI*FOxYPAw’S THUNDER&LIGHTNING (NFO f 09 22)
 548,86 pt.
 Omistaja: Sari witick
 Kasvattaja: Karita Sumell & Mikael Axelqvist
 Kuva: Sari witick
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Vuoden 2010 NUORI

4.  DK*Morgonstralan’s Hot’n sweet (NFO  n 09), 376,91 pt. Om. sari sinkko, Kasv. Joan & sigmar Jacobsen

5.  FI*Witsarin Maranellonpunainen (NFO d 09 24), 360,21 pt. Om. sanna Junno, Kasv. sari Witick

6.  FI*Dragonian AutumnReflection (NFO n  09), 358,35 pt. Om. & Kasv. Taru Kyntäjä

7.  FI*Tähtitassun Daniel (NFO d 24), 356,42 pt. Om. Tiina Kreus, Kasv. Eila Tähti

8.  FI*FoxyPaw’s Icebreaker (NFO w 64), 355,49 pt. Om.Kirsi Ovaskainen & Eila Tähti,
       Kasv.Karita sumell & Mikael Axelqvist

9.  FI*Tähtitassun Bertil (NFO n 23), 338,97 pt. Om.Anna Korhonen, Kasv. Eila Tähti

10. FI*Witsarin Ferrari (NFO d 24), 334,03 pt. Om. & Kasv. sari Witick

11. FI*Nalle-Puhin Quasimodo (NFO ns 09 24), 326,76 pt. Om. Ritva Kajanus, Kasv Kati Nieminen

12. FI*Hopeahännän Isabella  (NFO a 09 ), 324,89 pt. Om. saana & sami Röksä, Kasv. sari sinkko

13. FI*Nalle-Puhin Esmeralda (NFO g 09 23), 314,35 pt. Om. Pia Hassell, Kasv. Kati Nieminen

1. FI* TäHTITASSUN CARL PHILIP, Jw (NFO w 64)
 399,24 pt.
 Omistaja: Tarja Korpijärvi
 Kasvattaja: Eila Tähti
 Kuva: Marika Lahti

2. FI*FOxYPAw’S JUPITER FIVE (NFO n 03 22)
 394,38 pt.
 Omistaja: Pirkko Penttilä ja Matti Lyhteilä
 Kasvattaja: Karita Sumell & Mikael Axelqvist
 Kuva: Heikki Siltala

3. FI*TäHTITASSUN LUCKY STAR, Jw (NFO n 09 24)
 377,90 pt.
 Omistaja: Nina Lampi & Jarmo Lindqvist
 Kasvattaja: Eila Tähti
 Kuva: Heikki Siltala
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Vuoden 2010 KASTRAATTIUROS

4. EP FI*Marmatin Xaver (NFO n 09 ), 518,04 Pt. Om.Elina Mast, Kasv. Annikki Räsänen

5. GIP CH*Haendel de la Forge (NFO n 23), 499,52 pt. Om. Pirkko Penttinen & Matti Lyhteilä, Kasv.Joellé & Laurent 
Pillonel

1. SP&GIC FIN*FOxYPAw’S bARON, Jw (NFO ns  24)
 660,72 pt.
 Omistaja: Jenni-Riikka wacklin & Kaj Naskali
 Kasvattaja: Karita Sumell & Mikael Axelqvist
 Kuva: Jenni-Riikka wacklin & Kaj Naskali

2. SP FI*HOPEAHäNNäN RIKU ROHKEA
 (NFO ns 03 24)
 658,57 pt.
 Omistaja: Larisa Maximova
 Kasvattaja: Sari Sinkko
 Kuva: Heikki Siltala

3. EP FI*KIRSIKAN HERODES, DVM (NFO d  03 22)
 552,84 pt.
 Omistaja: Anita Liimatainen
 Kasvattaja: Kirsi Ovaskainen
 Kuva: Heikki Siltala

Vuoden 2010 KASVATTAJA
FOxYPAw’S, 342,63 pt. Karita Sumell & Mikael Axelqvist

TäHTITASSUN, 317,40 pt. Eila Tähti

HOPEAHäNNäN, 309,33 pt. Sari Sinkko

LUNA-PURR, 291,89 pt. Katariina Kauppinen
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Vuoden 2010 KASTRAATTINAARAS

4. GIP FI*spot-on Artic Cat (NFO n 09 ), 538,20 pt. Om. soili-Marja Heinänen, Kasv. Anne & Jarmo Tuovinen

5. IP&GIC FI*spot-on Hedvig (NFO n 23), 476,00 pt. Om. soili-Marja Heinänen, Kasv. Anne & Jarmo Tuovinen

6. IP&EC FI*Hopehännän Leah Isadora (NFO a 09 24), 413,21 pt. Om. & Kasv. sari sinkko

1. GIP&EC FI*GODFATHER’S MODESTY bLAISE, DM
 (NFO n 09)
 581,97 pt.
 Omistaja & Kasvattaja: Mari Koski
 Kuva: Pekka Raiski

2. IP&EC FI*Hopeahännän Hannabella, DM
 (NFO g 09 23)
 568,80 pt.
 Omistaja & Kasvattaja: Sari Sinkko
 Kuva: Anni Zitovitz

3. GIP FI*Deimos Lotus Elise ( NFO n 09 23)
 538,91 pt.
 Omistaja: Auli Lastunen
 Kasvattaja: Jasmin Etelämäki
 Kuva: Auli Lastunen
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Vuoden 2010 SIITOSUROS

Vuoden 2010 SIITOSNAARAS

3. EC SE*ISGåRDEN’S RIGOLETTO, DVM, DSM
 (NFO ns 09 22)
 307,33 pt.
 Omistaja: Sari Sinkko
 Kasvattaja: Catherine Olsson
 Kuva: Paraskeva

1. SC FI*FOxYPAw’S ICEbREAKER,Jw (NFO w 64)
 343,33 pt.
 Omistaja: Kirsi Ovaskainen & Eila Tähti
 Kasvattaja: Karita Sumell & Mikael Axelqvist
 Kuva: Heikki Siltala

2. SC FI*NALLE-PUHIN SEbASTIAN, DVM (NFO a 24)
 315,84 pt.
 Omistaja & Kasvattaja: Kati Nieminen
 Kuva: Heikki Siltala

4. EC sE*Restless Desperado, JW (NFO n 09 24), 303,25 pt.
     Om. Karita sumell & Mikael Axelqvist, Kasv. Ulrica & Lars Olofsson

2. EC FI*TäHTITASSUN bALLADI HELENA (NFO w)
 321,33 pt.
 Omistaja: Karita Sumell & Mikael Axelqvist
 Kasvattaja: Eila Tähti
 Kuva: Heikki Siltala

1. GIC FI* FOxYPAw’S THUNDER&LIGHTNING (NFO f 09 22)
 322,67 pt.
 Omistaja: Sari witick
 Kasvattaja: Karita Sumell & Mikael Axelqvist
 Kuva: Sari witick
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Vuoden 2010 VETERAANI

3. GIP&EC CH*HAENDEL DE LA FORGE (NFO n 23)
 45 pt. 
 Omistaja: Pirkko Penttinen & Matti Lyhteilä
 Kasvattaja: Joellé & Laurent Pillonel
 Kuva: Heikki Siltala

4. EC FI*Felicis Tristan De Milou (NFO a 23), 40 pt. Om. Pirkko Penttinen & Matti Lyhteilä, Kasv. sanna Halttunen

5. IP&EC FI*Hopeahännän Hannabella, DM (NFO g 09 23), 35,09 pt. Om. & Kasv. sari sinkko

1. GIP&EC FI*GODFATHER’S MODESTY bLAISE
 (NFO n 09)
 60,41 pt.
 Omistaja & Kasvattaja: Mari Koski
 Kuva: Pekka Raiski

2. EC FI*GODFATHER’S REET PETITE,DM,DVM
 (NFO g 09)
 50,06 pt.
 Omistaja & Kasvattaja Mari Koski
 Kuva: Heikki Siltala
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Vuoden 2010 AIKUINEN UROS
ja SIITOSUROS

Vuoden 2010 norjalaiset metsäkissat esittäytyvät

s. 24.4.2009
Isä: GIC Dorian 
av Tysseldal
Emo: EC 
Tähtitassun 
Balladi Helena
Kasvattaja:
Karita sumell & 
Mikael Axelqvist
Omistaja:
Eila Tähti & 
Ovaskainen 
Kirsi

”Sisu” ja pojat 
Bertil, Daniel ja 
Carl Philip.
KUVAKOLLAASI: 
Marika Lahti ja 
Kirsi Ovaskainen

Jälkeläiset Tähtitassun Bertil, Daniel, 
Carl Philip, Kaarle Kustaa ja Victoria 
syntyivät Ruotsin kuninkaallisten hää-
päivänä 19. kesäkuuta. sisu kilpaili 
siitosluokassa vuoden 2010 aikana 
vain kolmena viikonloppuna. Tuloksena 
huippupisteet 343,33 !
• Bertil, ruskeatäplikäs, neljä näyttelyä 
kaikissa tuomarin paras.
• Daniel, punainen, kymmenen näytte-
lyä kahdeksassa tuomarin paras ja ker-
ran Best in show

• Carl Philip, JW, valkoinen, kahdeksan 
näyttelyä kuudesti Best in show
• Victoria, ruskeatäplikäs, kaksi näytte-
lyä värin paras tot. (aikuiset + pennut).

Bertil/Anna Korhonen, Daniel/Tii-
na Kreus ja Carl Philip/Tarja Korpijärvi  
mahdollistivat sisun osallistumisen sii-
tosluokkiin, teitä suuresti kiittäen

Eila ja Kirsi

sC FI*FOXyPAW´s ICEBREAKER, JW

sisu osallistui vuonna 2010 näyt-
telyihin aikuisena viidessä eri 
maassa. Vuoden aikana hän sai 

23 kertaa Best in show –tuloksen.  Mai-
nitsemisen arvoista on myös värin- ja 
tuomarin paras tulos maailmannäytte-
lyssä Ranskassa kovassa seurassa.

Eila Sisun huoltaja &
Kirsi Sisun näyttelyvastaava
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Vuoden 2010 norjalaiset metsäkissat esittäytyvät

Alkuvuodesta ensimmäistä mam-
malomaansa viettänyt Roosa pa-
lasi näyttelykuvioihin huhtikuun 

loppupuolella RUROK:in näyttelyssä 
Helsingissä ollen heti Best In show 
kumpanakin päivänä.  Hieno avaus 
vuodelle, sillä näyttelykunto Roosalla ei 
ollut vielä tuossa vaiheessa paras mah-
dollinen.  Roosa valmistui myös kysei-
senä näyttelyviikonloppuna sC:ksi.

Näyttelyvuosi myös jatkui hyvässä 

Vuoden 2010 NAARAS

synt. 01.12.2007
Isä: PR sC  sE*Restless Desperado, JW
Emo: sC FI*Kehrääjän Orvokki, DM
Kasvattaja/ omistaja:  Mikael Axelqvist & Karita sumell

sC FI*FOXyPAW’s ROsy DAWN, JW DVM

myötätuulessa.  Toukokuun Tampereen 
näyttelyssä Roosa saavutti lauantaipäi-
vän BIV:insä  ansiosta ensimmäisenä 
kasvattinamme DVM-tittelin!  Roosan 
osalta näyttelykausi päättyi  seinäjoel-
la lokakuun alussa, ja tuolloin vuoden  
17 näyttelypäivän osalta tuloksia oli 
kertynyt  15 x BIV, 14 x NOM sekä 10 
x BIs. Vuoden aikuinen naaras -titteliä 
ajatellen ratkaisevat voittopisteet tulivat  
Helsingin huhtikuun näyttelyn lisäksi 

Vantaan elokuun sekä Tampereen syys-
kuun isoista näyttelyistä.  

Kiitämme ja kumarramme!   

Mikael Axelqvist &
Karita Sumell

FI*FoxyPaw’s  NFO    

KUVA: Mikael Axelqvist & Karita Sumell
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Pyryn omistaja Tarja otti minuun 
yhteyttä etsiessään kissaa, jon-
ka kanssa hän voisi käydä näyt-

telyissä. Häntä kiinnosti kesäkuussa 
syntyneen pentueen punainen Daniel 
tai ruskea Bertil. Molemmat pojat olivat 
varattuja, joten Tarja jäi odottamaan 
jos jompikumpi varaus peruuntuisi. 
Elokuussa syntyneessä pentueessa oli 
ruskeatäplikäs/valkoisia uroksia joista 
Tarja kiinnostui, koska näytti ilmeiseltä 
että kesäkuun poikien varaus oli pitävä. 
Hänen mielipahaksi jouduin ilmoitta-
maan, että nuoremmat urokset muut-
tavat lemmikkikoteihin, koska eivät ole 
ns. näyttelytasoisia. Tarja ja miehensä 
Erkki halusivat vielä tulla katsomaan 

pentuja. Heti vierailun kättelyssä sanoin 
Tarjalle, että aion puhua sinut ympäri ot-
tamaan valkoisen Carl Philipin. Toivoin 
löytäväni kyseiselle pennulle kotimaas-
ta näyttelykodin. Tarjaa ehkä askarrutti 
valkoinen väri, kuinka sen laittaa mah-
dollisimman hyvin näyttelyihin. Lupasin, 
että autan ja neuvon minkä osaan ja 
hän varmasti oppii vähitellen. Muuta-
maa päivää myöhemmin Tarja soitti ja 
kyseli koska pentu voisi muuttaa heille.

Lempinimen Pyry saanut Carl Phi-
lip matkasi ensimmäiseen näyttelyyn 
seinäjoelle, kuten Bertil ja Danielkin. 
Molemmat veljet kävivät tuomarin par-
haina loppukilpailuissa Danielin yltäes-
sä tasatulokseen. Pyryn toisen päivän 

tulos oli värin paras, valinnassa hän 
päihitti muiden joukossa isänsä. Viik-
koa myöhemmin Pyry oli näyttelyssä 
Helsingissä ja Best in show molempi-
na päivinä. Marraskuuhun mahtui vie-
lä kaksi näyttelyviikonloppua ja neljä 
kertaa Best in show voitto. Juuri viisi 
kuukautta täyttäneenä Pyry sai Junior 
Winner -arvonimen.

Kiitos Tarja ja Erkki kissarakkaasta 
ja hyvästä kodista Pyrylle.

Rakkaudella norjalaisia metsäkis-
soja

Eila

s. 19.6.2010
Isä: sC FoxyPaw´s Icebreaker, JW
Emo: sC Heinuntuvan Olga Maria
Kasv. Eila Tähti
Om. Tarja Korpijärvi

FI*TäHTITAssUN CARL PHILIP, JW

Vuoden 2010 NUORI

KUVA: Marika Lahti
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Vuoden 2010 KASTRAATTIUROS

Bjarkille näyttelyvuosi 2010 oli 
jälleen varsin menestyksekäs. 
Vuoden aikana Bjarki oli 16 ker-

taa tuomarinparas ja kategoriavoittoja 
kertyi yhdeksän, joista kuusi tuli kaikilla 
tuomariäänillä. Lisäksi täytyy mainita 
vielä Latviassa saatu Best of  Best tu-
los. Vaikka vuosi 2009 oli Bjarkille me-
nestyksekäs emme siltikään osanneet 
odottaa samaa seuraavalta vuodelta. 
Tuntuukin uskomattomalta että Bjarki 
on toisena vuonna peräkkäin vuoden 
paras kastraattiuros !

Vuosien mittaan on ollut hauska 
seurata kuinka Bjarki on saanut pal-

jon ihailijoita joka näyttelyssä; ja poika 
onkin tallentunut useisiin kameroihin 
niin kotimaassa kuin ulkomailla. Eten-
kin Bjarkin runsas turkki on herättänyt 
suurta ihastusta ja välillä ihmettelyäkin 
: ’Eikö se koskaan ole lyhyessä turkis-
sa?’ . Toki se lyhytkin karva pojalla löy-
tyy mutta Bjarki on tuumannut että kun 
nämä Etelä-suomen talvet ovat niin 
lämpimiä niin parempi pitää karva sil-
loin lyhyenä ja kun kesät taas ovat niin 
kylmiä niin on paras kasvattaa kunnon 
karva ettei palele. 

 Bjarkilla on selkeästi aina ollut 
erikseen ’näyttelyluonne’ ja ’kotiluon-

ne’. Näyttelyissä Bjarki on viileän rau-
hallinen äijä jota ei ympäristö juurikaan 
hetkauta, mutta kotona se on kehräävä 
leikkisä nallekarhu joka on ihan hup-
suna huiskiin. Lokakuussa Bjarki sai 
uudeksi leikkikaveriksi veljensä Dustyn 
ja siitä lähtien meno onkin ollut mel-
koinen. Kaksi kollia kun päättää ruve-
ta juoksemaan ja painimaan niin siinä 
tanner tömisee ja matot ovat nurkassa 
rullalla. 

Tänä vuonna näyttelyissä nähtä-
neenkin siis veljekset kuin ilvekset …

suuret kiitokset vielä Karitalle ja Mi-
kaelille tästä upeasta pojasta!

sP & GIC FIN*FOXyPAW’s BARON, JW
synt. 01.12.2007
Isä: sC s*Restless Desperado
Emo: sC FIN*Kehrääjän Orvokki

Kasv. Karita sumell & Mikael Axelqvist
Om. Jenni-Riikka Wacklin & Kai Naskali
Kuva: Karita sumell & Mikael Axelqvist
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Vuoden 2010 KASTRAATTI-
NAARAS ja VETERAANI

Mosse syntyi Darren ja Ranen 
toiseen pentueeseen neljän 
veljensä kanssa. Koska Mos-

se oli pentueen ainoa tyttö ja vieläpä 
toivotun värinen mustavalkea, sai se 
jäädä kotiin kasvatusta jatkamaan.

Mosse sai kuusi pentua Tanskan 
reissun tuliaisina elokuussa 2001 ko-
mean ”kermakaramellin” EC Flödekara-
mel Felis Jubatus, DM kanssa. Tämän 
Mossen ainoaksi jääneen pentueen 
ansioilla Mosse oli Vuoden mettissiitos-

naaras 2002 ja sai myös DM-tittelin.
Lähes neljän vuoden näyttelytauon 

jälkeen yhdeksänvuotiaana Mosse pala-
si kokeilumielessä areenoille kastraatti- 
ja veteraaniluokkaan, ja koska tyttö oli 
yllättäen vieläkin tuomarien mieleen, 
niin päätimme jatkaa näyttelyissä käy-
mistä, onhan Mosse aina sukulaistensa 
tavoin nauttinut esiintymisestä. Tiu-
kimman kisan veteraanisarjan voitos-
ta Mosse kävi oman tyttärensä Ritvan 
(EC Godfather’s Reet Petite, DM, DVM) 

GIP & EC FI*GODFATHER’s MODEsTy BLAIsE, DM

synt. 23.4.2000
Isä: EP & EC Danish 
Design’s Grand Brut, DM 
(NFO a 23)
Emo: EC Godfather’s 
Darshiva, DM
(NFO n 09 23)
Kasvattajat: Janne Kellari 
& Mari Koski
Omistaja: Mari Koski
Kuva: Pekka Raiski

kanssa, joka oli Vuoden mettisveteraani 
edellisvuonna ja jäi siis tällä kertaa hy-
väksi kakkoseksi.

Mossella on tavoitteena saavuttaa 
vielä sP-titteli, ja jatkoa katsellaan sit-
ten sen jälkeen…

Mari & Mosse
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Vuoden 2010 SIITOSNAARAS

Milli jatkaa emonsa Okin jalan-
jäljillä. Okki on ollut kaksi vii-
me vuotta paras siitosnaaras 

ja tänä vuonna Milli “peri” paikan.
Milli sai ensimmäisen pentueensa 

3.1.2010. Pentueeseen syntyi 6 upeaa 
pentua, joista peräti viisi on käynyt näyt-
telyissä.

Pentujen isä on sC Nalle-Puhin se-
bastian. suuri kiitos Katille että sain 
käyttää sebastiania Millin sulhasena. Il-
man sebua tämä menestys ei olisi ollut 
mahdollista.

Pentue oli ensimmäinen minulle 
kasvattajanimellä Witsarin. En osannut 
uneksiakaan tällaisesta alusta kasvat-
tajan uralla.

Milli on ollut mitä parhain emo. 
Pentuja hoidettiin täydestä sydämestä. 
Milli ei malttanut olla pentuhuoneesta 
poissa paria minuuttia kauempaa ker-
rallaan. Voi sitä ylpeää ilmettä kun Milli 
esitteli pentujaan meille ja kaikille pen-
nuista kiinnostuneille. Kaikki pennut 
ovat suurikokoisia ja riskejä ja ennen 
kaikkea erittäin hyväluontoisia. 

Kiitokset kuuluvat tietenkin pentu-
jen omistajille Jarille&Pialle, sannalle, 
Annikalle ja Erjalle/Julialle pentujen 
näyttelyttämisestä. Toivottavasti jatkos-
sakin näen teitä pentujen kanssa näyt-
telymaailmassa. Mielenkiinnolla odot-
telen jatkoa aikuisten luokissa….. Lisää 
mielenkiintoa on minulle tiedossa kun 
Millin toisen pentueen ainokainen aloit-
taa näyttelyuransa. Milli on valitettavas-
ti nyt pentunsa tehnyt. Minulle jäi sitten 
Millin ensimmäinen ja viimeinen pentu. 

Kaikkein suurin kiitos kuuluu Ka-
ritalle ja Axelille että luovutitte minulle 
näin upean siitoskissan. Karitalle eri-
tyiskiitos kaikesta tuesta ja näyttelyseu-

GIC FIN*FOXyPAW’s THUNDER&LIGHTNING

syntynyt 1.12.2007
Isä: sC Restless Desperado, JW  NFO n 09 23
Emo:  sC Kehrääjän Orvokki, DM   NFO fs 09 24
Kasvattaja: Mikael Axelqvist & Karita sumell 
Omistaja: sari Witick
Kuva: sari Witick

rasta. Monta näyttelymatkaa ja -koke-
musta olisi jäänyt tekemättä ilman kan-
nustustasi. Olen nyt yhtä uutta mielen-

kiintoista harrastusta ja elämäntapaa 
rikkaampi. 

Milli ja Sari
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Vuoden 2010 KASVATTAJA

Kasvattiemme ahkera näyttelyttä-
minen sai jatkoa myös vuonna 
2010 ja pisteillä 342,63 olimme 

metsäkissayhdistyksen Vuoden Kasvat-
taja toisen kerran peräkkäin. Kyseisillä 
pisteillä olimme samalla myös  ensim-
mäistä kertaa suomen Kissaliiton kate-
gorian II paras kasvattaja.  Vau!

suurin kiitos tästä saavutuksesta 
kuuluu jälleen kerran  kaikille niille kas-
vattiemme omistajille,  jotka aikaisem-
pien vuosien tapaan kiitettävästi toivat 
kasvattejamme mukaan näyttelyihin.  
Vuonna 2010 meillä oli kasvattajaluok-
ka yhteensä 13 kertaa. suomessa  näyt-

FI*FOXyPAW’s

telyihin osallistuneita kasvatteja oli  17  
ja kyseisten kasvattien yhteenlaskettu 
kotimaisten näyttelypäivien määrä oli 
166. saavutuksina kotimaisista näyt-
telyistä yhteensä  44 x BIV, 75 x NOM 
sekä 38 x BIs. 

Erityismaininnan ansaitsee  eh-
dottomasti Icebreaker eli kotoisammin 
sisu, joka yhdessä ”huoltojoukkoineen” 
osallistui yhteensä 37 näyttelyyn  muu-
tamat ulkomaan näyttelyt mukaan luet-
tuna. Näistä näyttelyistä kategoriavoit-
toja tuli huimat 25!  Aivan käsittämä-
töntä!

Näitä muutamia kasvatuksen pa-

rissa vietettyjä vuosia kokonaisuutena 
tarkasteltaessa voimme hyvillä mielin 
todeta, että monia asioita on tehty oi-
kein ja tästä on hyvä jatkaa.  Vielä ker-
ran mitä nöyrimmät kiitokset kaikille 
kasvattiemme omistajille kuluneesta 
vuodesta. Toivottavasti saamme nähdä 
kasvattejamme yhtä runsaslukuisina 
näyttelyissä myös tulevina vuosina!

Mikael Axelqvist &
Karita Sumell

FI*FoxyPaw’s  NFO

Foxypaw’s Jupiter Five (NFO n 03 22) ja Foxypaw’s Idol’s Eye (NFO ns 03 22).
KUVA: Mikael Axelqvist ja Karita Sumell
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Hei kaikki, olen Rasmus, virallisel-
ta nimeltäni Norleon san sebas-
tian ja olen riiviö. Olen syntynyt 

28.7.2010 ja marraskuun alusta lähtien 
olen pitänyt uutta kotiväkeäni valppaa-
na auttaen heitä samalla kehittämään 
luovuuttaan. Ensimmäisten päivien ai-
kana ehdin kokeilla mm. kynsien teroit-
tamista nahkasohvaan, tassujen laitta-
mista leivänpaahtimeen ja livahtamista 
kaikista avoimista ovista sisään. Tiedän 
muuten nyt, että jääkaapissa on kylmä, 
roskiskaapissa on kaikkea tooooosi 
mielenkiintoista ja vessaan tai vaate-
kaappiin on ikävä jäädä pitemmäksi 
aikaa suljetun oven taakse. Palvelus-
väkeni sanoo, että ei edes muista mitä 
kaikkea ehdin puuhailla alkupäivinä. 
Ne käyttää paljon semmoista harmaa-
ta isoa teippiä millä tykkäävät koristella 
paikkoja. Mielestäni kyllä aika ikävästi 
laittavat sitä niin, etten saa tiettyjä kaa-
pinovia auki tai kantobokseja pudotel-
tua enää kirjahyllystä meidän kissojen 
huoneessa. Kummallista sakkia, onko 
tuo nyt kaunista teidän mielestänne?

Kahden ihmispalvelijan lisäksi sain 
neljä uutta kissakaveria tänne muutta-

essani. Noista metsäkissatyttö Nuppu 
tykkää ihan hirveästi painia kanssani 
tai ainakin se aina ulisee ja murisee 
ihan sen kuuloisesti, että sillä on tosi 
hauskaa. samoin uusi aby-kaverini 
Jassu on tosi hassu, sillä ei ole paljon 
yhtään turkkia ja sen hännällä on tosi 
kiva leikkiä. Nuo ihmiset sanovat Jas-
sua vinkulelukseni, Jassukin kun pitää 
hauskaa meteliä aina kun jahtaan sitä 
tai hyökkään sen kimppuun yllättäen. 
Ragdoll-tyttö Peppiin olen kovin ihastu-
nut, Peppi on niin pieni ja kaunis. Pepin 
kanssa juoksen välillä kilpaa ja painin 
ihan pikkuisen, Peppi ei tykkää kovin 
rajuista leikeistä ja minä olen tosi kil-
tisti aina Pepin kanssa. Kaikkein paras 
painikaverini on kuitenkin toinen metsä-
kissapoika Rölli, jonka kanssa otetaan 
ihan kunnon mestaruustason painimat-
sit päivittäin. Minut kuulemma oikein 
erityisesti tilattiin emoltani Lilliltä Röllin 
painikaveriksi ja näin hienosti Lilli tila-
uksen kuuli! 

Palveluskuntaa täällä olen joutu-
nut hieman kouluttamaan, tuo mies-
puolinen varsinkin oli alkuun aivan 

liian hidas antamaan ruokaa. Jouduin 
puraisemaan sitä varpaasta, että saa-
tiin vähän vauhtia tyyppiin. Kävin myös 
pureskelemassa jotain kivoja naruja 
telkkarin alla, että se huomaisi minut 
ja sainkin ihan mukavasti huomiota. 
Tuon naispuolisen huomion saa yleen-
sä helposti, esim. leikkimällä verhonip-
suilla katonrajassa tai pudottelemalla 
niitä bokseja (mikä ei siis enää onnistu, 
tyhmää). Muutamana aamuna viikossa 
nuo meinaavat nukkua pommiin, mutta 
onneksi minä aina muistan herätellä ne 
kuuluvalla äänelläni ja raapimalla tar-
mokkaasti makuuhuoneen ovea. Miten 
ne pärjäsivätkään ennen minua?! 

Tämmöistä täällä, terveisiä vaan ko-
vasti sisaruksilleni sessalle, Millalle ja 
Minnille, Mortille ja simolle. Muistakaa 
tekin riiviöidä, että pysyy jännitys ihmis-
tenne elämässä! 

Ai niin, minä alan kuulemma käydä 
jossain näyttelyissäkin, onhan se hyvä 
että te kaikki voitte tulla minua ihaile-
maan sinne. Onneksi lempikamuni Rölli 
lähtee mukaan turvaksi ja tueksi. Näh-
dään!

Pieni musta riiviö
Touhukkaan metsäkissapojan elämää uudessa kodissa, jossa kyytiä 
on saanut kissakavereiden lisäksi myös sisustus. 

TEKSTI JA KUVAT: Heli Lampela

Rasmus saattaa toisinaan olla hetken paikoillaankin, ehkä jo uusia kujeita 
suunnitellen?

kaunis sisustuselementti: hyllyyn 
teipatut kuljetuskopat ■
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NORJALAINEN METSÄKISSA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2011

Aika: Sunnuntai 24.4.2011 kello 15.00
Paikka: RUROKin näyttely, Myllypuron Tenniskeskus, Varikkotie 4, 00900 Helsinki

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
7. Luetaan toiminnantarkastajan lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
9. Yhdistyksen sääntömuutokset:
 
 - 4 § lisäys: Hallitus on päätösvaltainen kun puolet jäsenistöstä on läsnä. Hallituksen kokoukset
   voidaan pitää sähköisesti, ajantasaisesti.
 - 7 § Kokousten koollekutsuminen
 Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus julkaisemalla kutsun yhdistyksen kotisivulla tai   
 tiedotuslehdessä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa  
 käsiteltävät asiat.
 -  8 § , syyskokous, kohta 6 : Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen 

Norjalainen metsäkissa ry
Hallitus

Kokouskutsu
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THT tiedote 1/2011: Ekinokokkilääkityksestä
THT tiedottaa ekinokokista ja Eviran ohjeistuksen soveltamisesta

Ekinokokit ovat Echinococcus-sukuun kuuluvia pieniä heisimatoja. Elämänkierrossa pääisäntänä on petoeläin (yleensä 
koiraeläin) ja väli-isäntänä kasvinsyöjänisäkäs. Myös ihminen voi saada ekinokokkitartunnan ja sairastua erittäin vakavasti. 
Tartunnan lähde on yleensä pääisännän ulosteissa olevat munat.

Eviran tiedote 17.12.2010:
Koirien ja kissojen ekinokokkilääkitys on annettava ennen Suomeen tuloa Suomeen tuleville koirille ja kissoille on 
annettava enintään 30 päivää ennen sen saapumista Suomeen annos asianomaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä  
myyräekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Lääkityksestä on oltava eläinlääkärin antama todistus. Lääkityksen 
antanut eläinlääkäri merkitsee annetun hoidon lemmikkieläinpassiin, jonka on seurattava kaikkia maahan saapuvia 
kissoja ja koiria. Lääkityksen tarkoituksena on estää ekinokokkiloisen tulo Suomeen. Suomessa ei ole koskaan todettu 
myyräekinokokkoosia.

Koirien ja kissojen ekinokokkilääkitysvaatimusta on tarkennettu 1.12.2010 lähtien. Vaatimus koskee EU:n sisämarkkinoilla 
tapahtuvaa tuontia. Ekinokokkilääkitys (pratsikvantelia tai epsiprantelia sisältävää lääkettä) on siis annettava ennen 
maahantuloa, sillä vaatimusta oli sovellettu virheellisesti ja lääkitys oli usein annettu koirille ja kissoille jo Suomessa ennen 
ulkomaille matkustamista.

Ekinokokkilääkitys ei toimi ennaltaehkäisevästi vaan se tuhoaa vain ne loiset, jotka koira on voinut saada oleskeltuaan maassa, 
jossa ekinokokkiloista esiintyy. Suomessa ennen matkaa annettu loislääkitys ei estä ekinokokkiloisen maahantuloa.

Käytännössä lääkityksen voi antaa joko siinä maassa, josta lähtee koiran tai kissan kanssa Suomeen, esimerkiksi Latviassa, 
vaikka matkustaakin Viron kautta Suomeen. Jos matkustajalle on käytännöllisempää, voi lääkityksen antaa koiralle myös 
vasta Virossa. Tärkeätä on, että lääkitys on annettu ulkomailla ennen Suomeen tuloa niin, että loiset tuhoutuvat eivätkä pääse 
leviämään Suomessa.

Evira suosittelee, että eläimet lääkitään uudelleen 30 päivän kuluttua edellisestä lääkityksestä. Koirilta ja kissoilta ei vaadita 
heisimatolääkitystä, jos eläin tuodaan Suomeen 24 tunnin kuluessa siitä, kun se on viety pois Suomesta.

Lisätietoja:
Neuvontapuhelin lemmikkieläinten tuojille ja viejille
puh. 020 690 991 ma-ke klo 9-11
Sähköpostiosoite:  ehyt@evira.fi

KISSOJEN VALMISTUMISILMOITUKSET
1.1.2011 alkaen kissojen valmistumisilmoitukset lähetetään suoraan Kissaliitolle. Katso ohjeet www.kissaliitto.fi. Kissaliitolle 
lähetetään myös JW, DM, DSM ja DVM –titteleiden anomukset.

KISSOJEN REKISTERÖINTIASIAT
Muistathan, että kaikki kissojen rekisteröintiin liittyvä posti lähetetään nykyään
suoraan Kissaliiton toimistolle.
Suomen Kissaliitto
Kotkankatu 9
00510 HELSINKI

Näyttelytoimikunnan ohjeisiin kannattaa tutustua Kissaliiton sivuilla, osoiteessa http://www.kissaliitto.fi/ntkohjeet.php

NTK ohje 4 Sertifikaattien mitätöiminen
NTK ohje 3 Keltainen kortti, diskaus pykälän 3.9a perusteella
NTK ohje 2 Määrittelyluokka 13c
NTK ohje 1 Kissan vetäminen pois arvostelusta kesken näyttelypäivän

Ajankohtaista
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Pentulista

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

Synt: 10.03.2011, luovutus aikaisintaan: 
09.06.2011
- ruskeatäplikäs (NFO n 24), uros
- ruskeatabby (NFO n 22), naaras
- ruskeatäplikäs (NFO n 24), naaras
- ruskeatabby/valkoisella (NFO n 09 22), 
uros
Isä: SC FI*Tähtitassun Vintiö, Jw (NFO n 
09 24) , testit: FeLV, FIV,
Emo: SC FI*NariNetta´s wild Riviera 
(NFO n 22), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

SaNT´raGoNa
Sanja Sateenranta-Soininen ja Eelis 
Soininen, Varkaus, +358-44 253 1958, 
sanja.sateenranta@surok.fi

Synt: 25.02.2011, luovutus aikaisintaan: 
27.05.2011
- punakuviollinen (NFO d 22/23), uros
- punakuviollinen (NFO d 22/23), uros
- punakuviollinen (NFO d 22/23), uros
- punakuviollinen (NFO d 22/23), naaras
Isä: FIN*Marmatin Quentin (NFO d) , 
testit: FeLV, FIV,
Emo: FIN*Pikkupantterin Amiga (NFO d 
09 23), testit: FeLV, FIV,

VIPMILLS 
Elisa Putti, Hämeenlinna, +358 400 
911415, elisaputti@gmail.com
Synt: 20.02.2011, luovutus aikaisintaan: 
27.05.2011
- musta (NFO n), uros
- ruskeatiikeri (NFO n 23), uros
- musta (NFO n), uros

Isä: NL Sterrekatten´s Van Halen (NFO n 
23) , testit: FeLV, FIV, GSD IV,
Emo: Fin* Vipmill´s Ex-File (NFO a ), 
testit: FeLV, FIV,

DuNDerkaTTeNS
Monica Lundqvist, Jakobstad / Pietarsa, 
+358(0)50 5921097, dunderkattens@
kolumbus.fi

Synt: 30.01.2011, luovutus aikaisintaan: 
30.04.2011
- sinihopeatiikeri bicolor (NFO as 03 23), 
uros
Isä: S*winterland’s Juventus (NFO as 09 
24) , testit: FeLV, FIV,
Emo: S*Noscada’s beyoncé (NFO f 03 
23), testit: FeLV, FIV,

SaNT´raGoNa
Sanja Sateenranta-Soininen ja Eelis 
Soininen, Varkaus, +358-44 253 1958, 
sanja.sateenranta@surok.fi

Synt: 29.01.2011, luovutus aikaisintaan: 
30.04.2011
- punainen (NFO d), uros
Isä: FIN*Marmatin Quentin (NFO d) , 
testit: FeLV, FIV,
Emo: FIN*Sant’Ragona Adasha (NFO f), 
testit: FeLV, FIV,

GIa-MarIeN
Iida-Maria Ahonen, Lemi, 0440854535, 
gia-marien@hotmail.com

Synt: 25.01.2011, luovutus aikaisintaan: 
19.04.2011
- hopeatiikeri/valkoinen (NFO ns 09 23), 
naaras
- sinitiikeri/valkoinen (NFO a 09 23), 
uros
- ruskeatiikeri (NFO n 23), naaras
- ruskeatiikeri (NFO n 23), naaras
- hopeatiikeri (NFO ns 23), uros
Isä: CH S*Animaniac’s Opus One (NFO 
ns) , testit: FeLV, FIV,
Emo: FIN*Kehrääjän wirve (NFO n 09 
23), testit: FeLV, FIV,

DuNDerkaTTeNS
Monica Lundqvist, Jakobstad / Pietarsa, 
+358(0)50 5921097, dunderkattens@
kolumbus.fi

Synt: 24.01.2011, luovutus aikaisintaan: 
18.04.2011
- sinikilpikonna (NFO g), naaras
- sini-valkea (NFO a 09), uros
- sinitiikeri valkoinen (NFO a 09 23), uros
- musta-valkea (NFO n 09), naaras
Isä: S*winterland’s Juventus (NFO as 09 
24) , testit: FeLV, FIV,
Emo: FI*Dunderkattens Rosso (NFO f 09 
22), testit: FeLV, FIV,

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

Synt: 23.01.2011, luovutus aikaisintaan: 
23.04.2011
- valkea (NFO w), naaras
- punahopetabby (NFO ds22), uros
- punahopeatäplikäs (NFO ds24), uros
Isä: EC Isgården’s Rigoletto, DVM,DSM 
(NFO ns 09 22) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, 
HCM
Emo: GIC Hopeahännän Luminaria (NFO 
w), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

DuNDerkaTTeNS
Monica Lundqvist, Jakobstad / Pietarsa, 
+358(0)50 5921097, dunderkattens@
kolumbus.fi

Synt: 20.01.2011, luovutus aikaisintaan: 
14.04.2011
- sinitiikeri (NFO a 23), naaras, lemmikki
- sinitiikeri valkoinen (NFO a 09 23), 
naaras
Isä: S*winterland’s Juventus (NFO as 09 
24) , testit: FeLV, FIV,
Emo: CH S*Cat Raising Aston Martin 
(NFO a 24), testit: FeLV, FIV,

Kissanpennun alin luovutusikä on 12 viikkoa!

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

Listalla julkaistaan vain FIFe-kasvattajien Suomen Kissaliittoon rekisteröityjä pentuja. Kasvattajalla on oltava voimas-
saoleva 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. Ilman OnLine -tunnuksia olevan jäsenen on lähetettävä välitettävän kissan tiedot ja rekisterinu-
mero kotisivujen ylläpitäjälle.
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DuNDerkaTTeNS
Monica Lundqvist, Jakobstad / Pietarsa, 
+358(0)50 5921097, dunderkattens@
kolumbus.fi

Synt: 14.01.2011, luovutus aikaisintaan: 
08.04.2011
- punahopeatäplikäs valkea (NFO ds 09 
24), uros
Isä: S*winterland’s Juventus (NFO as 09 
24) , testit: FeLV, FIV,
Emo: S* Redtail’s Mirage (NFO fs 23), 
testit: FeLV, FIV,

TroLLTruMMa
Jaakko Tapala, Helsinki, 0400-500 972, 
jaakko.tapala@trollhouse.fi

Synt: 28.12.2010, luovutus aikaisintaan: 
28.03.2011
- ruskea täplikäs (NFO n 24), uros, 
lemmikki
- ruskea täplikäs (NFO n 24), uros, 
lemmikki
- ruskea täplikäs (NFO n 24), naaras, 
lemmikki
Isä: EC Kujakeikarin black (NFO n musta) 
, testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: Katinkurun Tupasvilla (NFO n 09 
24 ruskea t), testit: FeLV, FIV,

MIISuNPeSäN
Tiiu&Harry wasenius, Helsinki, 
+358443160915, vesiboa@suomi24.fi

Synt: 22.12.2010, luovutus aikaisintaan: 
21.03.2011
Isä: CH Huiskulan Kaskisavu 
(hopeatiikeri) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, 
HCM
Emo: Miisunpesän AprilÒANeil 
(ruskeatäplikäs/valko), testit: FeLV, FIV, 
GSD IV,

SILk-SIGrID´S
Sari Yrjänä, Ii, +358-50-4142758, sari.
yrjana@luukku.fi

Synt: 14.12.2010, luovutusikäinen
- sinikilpikonna valkealla (NFO g 09), 
naaras, näyttelytasoinen
- sinikilpikonna valkealla (NFO g 09), 
naaras, näyttelytasoinen
Isä: EC Drakborgens Torsten Turifax af 
Tuss (NFO e) , testit: FeLV, FIV, HCM
Emo: GIC SmileTail´s Linda Victory (a 
03), testit: FeLV, FIV, HCM

wINDSor
Merja Hallivuori, Espoo, 040 33 22683, 
merja@schuhtag.fi

Synt: 30.11.2010, luovutusikäinen
- 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,

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

Synt: 21.11.2010, luovutusikäinen
- sinihopeatiikeri (NFO as 23), uros, 
näyttelytasoinen
Isä: EC S*Drakborgens Turifax af Tuss 
(NFO e) , testit: FeLV, FIV,
Emo: FIN*Mirkulan bella Cullen (NFO as 
23), testit: FeLV, FIV,

MeaDowPawS
Merja ja Mikko Luukkonen, Liminka, 
+358400 485 698, meadowpaws@
gmail.com

Synt: 21.11.2010, luovutusikäinen
- ruskeatabby valkea (NFO n 22), naaras, 
näyttelytasoinen
Isä: SC S*Sherwoodskogens Tornado 
(NFO n 09 22) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, 
HCM
Emo: CH FIN*Kalicalanin Amitie (NFO n 
22), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

ryyTIMaaN
Sari Rydman, Raisio, +358-50-577 
9919, suhinasari@gmail.com

Synt: 03.11.2010, luovutusikäinen
- musta valkea (NFO n 09), naaras
Isä: Dunderkattens beli (NFO n 09) , 
testit: FeLV, FIV, GSD IV,
Emo: CH Ryytimaan baby beast (NFO f), 
testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

DröMkaTTeNS
Mikaela björkgård, Pietarsaari, 050-
5454729, miknum@hotmail.com

Synt: 31.10.2010, luovutusikäinen
- musta/valkoinen (NFO n 09), uros, 
lemmikki
- sinivalkoinen (NFO a 03), uros
- sinivalkoinen (NFO a 03), uros
Isä: FIN*DrömKattens Crestor (NFO a 
09)
Emo: S*Red Creek`s Anki (NFO n 03 
24), testit: FeLV, FIV,

DröMkaTTeNS
Mikaela björkgård, Pietarsaari, 050-
5454729, miknum@hotmail.com

Synt: 30.10.2010, luovutus aikaisintaan: 
22.11.2011
- musta/valkoinen (NFO n 03), naaras
Isä: FIN*Dunderkattens Got-To-Live (NFO 
n 09) , testit: FeLV, FIV,
Emo: S*Tassajara`s Amstel (NFO f 09), 
testit: FeLV, FIV,

wILDLING’S
Katja Iso-Seppälä, Kangasala, +358-40-
4802910,  wildlings@kolumbus.fi

Synt: 22.10.2010, luovutusikäinen
- musta (NFO n), 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

kaLLIoPIrTIN
Marja & Markku Peltonen, Vantaa, 040-
823 9949

Synt: 15.08.2010, luovutusikäinen
- ruskeatabby-valkea (NFO n 09 22), uros
Isä: GIC Kujakeikarin Iivari (NFO n 09 22) 
, testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: GIC Kalliopirtin Viveka (NFO ns 22), 
testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

JoruNNS
Paula Nousiainen, Iisalmi, 0505268624, 
palanousi@gmail.com

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,

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, fluffytails@
gmail.com
Ilmoitus jätetty 11.11.2010

Tavoistani poiketen, etsin aikuiselle 
kissalleni pysyvää sijoituskotia. Miu-
Mau on 6,5 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, 
eila.tahti@surok.fi
Ilmoitus jätetty 15.3.2011



26 Norjalainen Metsäkissa ryMettis 1/2011

Suomen Kissaliitto ry
28.12.2010

Tiedote koskien kasvatus- ja rekisteröintisääntöjä 1.1.2011 

SRK:n syysliittokokouksessa 30.10.2010 päädyttiin odottamaan FIFen tarkennusta siitä, kuinka kasvatus- ja 
rekisteröintisäännöt tulee yhtenäistää 1.1.2011. 

FIFen hallitus on 24.12.2010 vahvistanut, että kasvatus- ja rekisteröintisääntöjen yhtenäistämisellä tarkoitetaan 
vain sitä, että rekisteröinnit tehdään standardoidusti, maasta riippumatta. 

Tämän myötä SRK:n kansalliset lisäykset sääntöihin ovat voimassa myös 1.1.2011 lähtien.

LEHDEN ILMOITUSHINNAT
Koko Jäsenet Kaupalliset
1/1-sivu 30 € 80 €
1/2-sivu 20 € 50 €
1/4-sivu 10 € 30 €
Takakansi 4-väri 140 €

PENTULISTA, KASVATTAJA- JA SIITOSRUUDUT
Yhdistys noudattaa FIFe:n ja SRK:n sääntöjä (Yhteistyösopimus/SRK). Pentulistalla sekä kasvattajaruuduissa 
julkaistaan vain sellaisten FIFe-kasvattajien ilmoituksia, joilla on voimassaoleva kasvattajasopimus SRK:n kanssa ja 
jotka rekisteröivät pennut Suomen Kissaliiton rekisteriin.

Kasvattajailmoituksen ruutumaksu on 18 €/vuodessa. Ilmoitus julkaistaan kotisivuilla ja se on voimassa
31.12.2011 asti

Kuvat jpg-muodossa lehtivastaavalle.

SEURAAVA LEHTI 2/2011
Ilmestyy kesäkuussa
Deadline 30.4.2011

Otamme mielellämme vastaan kaikenkarvaisia juttuja mettiksistä ja tietenkin hyvälaatuisia valokuvia. Muista lähettää
myös kissasi valmistumiskuva kissan täydellisillä henkilötiedoilla varustettuna! 

Lähetä kaikki lehteen tuleva materiaali osoitteella:
Minna Viljanen
Päivi Kupila
Sari Sinkko
mettis@norjalainenmetsakissa.fi

AINEISTO-OHJEITA
Toimittakaa kaikki lehteen tuleva aineisto sähköpostin
liitteenä: Mettis@norjalainenmetsakissa.fi

Toimitusasioita
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Vuoden 2011 Norjalainen metsäkissa ry:n jäsenmaksu tulisi maksaa 31.3.2011 mennessä.

Suuri osa jäsenistä onkin hoitanut jo jäsenmaksun tältä vuodelta. Jäsenmaksusi on 
maksettu, jos osoitetarrastasi puuttuu jäsennumero.

Joulukuussa 2010 liitetyt tai liittyneet uudet jäsenet ovat automaattisesti vuoden 2011 
jäseniä.

Yhdistyksen tilinumero on muuttunut.
Jäsennumerot ovat vaihtuneet, koska jäsenrekisterissä oli useita samoja numeroita, ja  
maksuja oli vaikea kohdistaa oikein. 

Kasvattajanimen kaikkien omistajien tulee olla jäseniä.
Vuoden Norjalainen metsäkissakilpailuun osallistuvien kissojen kaikki omistajat tulee olla 
jäseniä.

Hyvä Kasvattaja, kun maksat pentujesi uudet omistajat jäseniksi, toimita jäsenrekisterin 
hoitajalle mieluiten sähköpostitse omistajien yhteystiedot. Kuittikopiota ei tarvitse toimittaa. 
Käytä viitteenä omaa jäsennumeroasi tai viitettä 9991.

Muistathan ilmoittaa jäsenrekisterihoitajalle, jos osoitteesi muuttuu tai on virheellinen.

Rahastonhoitaja & Jäsenrekisteri Kirsi Kovanen
kirsi.kovanen@kolumbus.fi       Puh. 040 510 1757
Rauninmäentie 51, 07150 LAUKKOSKI 

Jäsenmaksut vuonna 2011: 
Varsinainen jäsen 11 €                           Perhejäsen 4 €                 Kasvattajan maksama uusi jäsen 5,50 €

Jäsenmaksu perustuu v. 2010 syyskokouksen päätökseen. 

Norjalainen metsäkissa ry. Osoite Puhelin Pankki  www.norjalainenmetsakissa.fi
Yhd.rek.nro   151.468 Mäkikatu 1 B 0400 599 947 OP-POHJOLA

Kotipaikka    Helsinki 53100 LAPPEENRANTA FI2553571420040459

MAKSAJA 
BETALAREN

Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer

FI25 5357 1420 0404 59 TILISIIRTO   GIRERING
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten 
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för  
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Saaja 
Mottagare

Norjalainen metsäkissa ry. Jäsenmaksu 2011

Maksaja 
Betalare

 
 
 

Allekirjoitus 
Underskrift

Viitenumero 
Ref. Nr

     OTA NUMERO OSOITETARRASTA

Tililtä nro 
Från konto nr

Eräpäivä 
Förfallodag

   31.3.2.2011 EUR
         €

PANKKI



28 Norjalainen Metsäkissa ryMettis 1/2011

Ku
va

 ©
 JM

. L
ab

at
 - 

01
/2

01
1.

 

  www.royalcanin.fi 

Pennun
elämän eväät

Oikea kasvuajan 
ruokinta on aikuisiän 
terveyden perusta.

Poikkeuksellisen turvallista ruuansulatusta
Vahvempaa vastustuskykyä
Turvallista kasvua

Ensiaskeleet hyvään kissanelämään
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