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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

IP & EC Hopeahännän 
Hannabella, DM 
(NFO g 09 23) nauttii 
kesästä (kuva, 
omistaja ja kasvattaja 
Sari Sinkko)

Tässä numerossa

KAnSiKuVA:

SC FI*Katinkurun Villakarvajalka 
”Kirppu”

s. 22.2.2008
Kasv., om. ja kuva:
Jenni-Riikka Wacklin & Kai Naskali

OIKAISU  NUMEROON 1/2011

Mettis-lehdessä numero 1/2011 oli vir-
he vuoden 2010 kastraattiurosten koh-
dalla liittyen omistaja ja -kasvattajatie-
toihin. Vuoden 2010 kastraattiuros, sija 
4, EP FI*Marmatin Xaver (NFO n 09), 
omistajia ovat Anne ja Elina Mast, eikä 
Elina Mast, kuten virheellisesti mainit-
tiin.

Marmatin Xaverin kasvattaja on An-
nikki sundqvist.

Tätä kirjoittaessani suomeen on saapunut ensimmäinen helleaalto! En-
simmäinen tarkoittaa sitä, että niitä on vielä tulossa lisää! Kesä on siis 
alkanut ja jatkuu vielä toivottavasti pitkään. 

Kissat nauttivat elämästään kesälläkin. Useimmat varmaan saavat ulkoilla 
valjaissa tai tarhassa kotipihalla tai mökillä enemmän kuin talvella. Kannat-
taa muistaa punkkisuojat – ainakin meillä itärajalla punkkeja on todella pal-
jon.

Itse olen todennut että kissoilla toimii parhaiten niskaan valeltava liuos, 
ettei panta turhaan kuluta kauluria.

Kissoille voi sattua myös tapaturmia kesällä. Ampiaisen pisto, hyttysen 
purema tai jopa käärmeenpurema voi yllättää. Kannattaa varautua hätätilan-
teisiin jo ennalta. Kissat voivat myös saada lämpöhalvauksen, jos niillä ei ole 
varjoisaa suojaa helteillä. Kuumaan autoonhan kukaan ei toki kissojaan jätä.  
Valkoisen kissan korvat ovat myös arat suoralle auringonvalolle, joten aurin-
kovoidettakin voidaan tarvita. Kissan kesäapteekki kannattaa siis täydentää 
siinä kuin omakin.

Kesällä näyttelymatkoillakin kannattaa miettiä erilaisia viilennyskeinoja 
ja muistaa juottaa kissaa, jos se itse on kuumissaan ja ”unohtaa” juoda.

Kevät näkyy myös pentulistalla, joka on aikalailla pitkä. Kaikille kasvat-
tajille lähetettiin sähköpostia, jossa kerrottiin uusista astutusmaksu suosi-
tuksista, samoin kuin pentujen hintasuosituksista. Ne ovat luettavissa myös 
tässä lehdessä ja kotisivuillamme. Pentulistalta näkyy että kaikki kasvattajat 
eivät vielä testaa kissojaan HCM:n ja GsD IV:n osalta. Kasvattajan velvolli-
suus on kuitenkin kertoa näistä sairauksista (ja muistakin) mitä kissa voi saa-
da. samalla tietenkin tulee mainita että pennun vanhempia ei ole testattu. 
Usein pennunostajat eivät ensimmäistä pentua ostaessaan ole vielä selvillä 
kaikista mahdollisista asioista.

Rotukissojen kasvattajat ovat yhtä vahvoja kuin heikoin lenkki. Kun kas-
vatetaan ja otetaan pennusta hinta, pitää muistaa että kasvattajan vastuu jat-
kuu, vaikka ostajan auton perävalot jo näkyvistä häipyvät.  Jos ns. kunnolliset 
ja oikeat kasvattajatkin toimivat vastuuttomasti, on hyvin vaikea perustella 
sitä, miksi kannattaa maksaa rotukissasta enemmän kuin Keltaisen Pörssin 
sekarotuisesta pennusta.  Tuntuu että kirjoitan aina tästä samasta asiasta, 
mutta valitettavasti se on asia johon minä ja muutkin hallituksen jäsenet tör-
määmme lähes jatkuvasti. siis siihen, että pennulla ilmenee jokin ongelma, 
ja kasvattaja välttelee vastuutaan asiasta. Olemme tekemisissä elävien eläin-
ten kanssa ja kaikki on mahdollista. Vaikka kasvattaakin sydämellä ja rakkau-
desta kissoihin, tulisi muistaa, että kasvattajana toimiminen on vastuullista 
työtä (vaikka kasvattaisi vain yhden pentueen). se vaatii kasvattajalta panos-
tusta opiskeluun, tiedon etsimiseen ja ennen kaikkea rehelliseen toimintaan! 
Vain siten voimme viedä rotukissojen kasvatusta eteenpäin!

Nauttikaa kesästä ja auringosta kissojenne kanssa!

Sari Sinkko
puheenjohtaja
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mettikset tempaisivat 
tutkimuksen hyväksi

Helsingin yliopistossa tehdään 
professori Hannes Lohen joh-
dolla arvokasta kansainvälistä 

kissojen geenitutkimusta. Olennainen 
osa tutkimusryhmän toimintaa on dna-
pankki. Dna eristetään verinäytteestä. 
Kissan perimän kartoitus mahdollistaa 
perinnöllisten sairauksien ja ominai-
suuksien kartoittamista. Tutkimus puo-
lestaan on mahdollista vain toimitet-
tujen näytteiden avulla. Dna-pankkiin 
tarvitaan sekä terveiden että sairaiden 
kissojen näytteitä, samoin kaiken ikäis-
ten kissojen näytteille on tarvetta. Arvo-
kasta ovat vanhojen kissojen näytteet.

Kampanjoidaan yhdessä norjalaisten metsäkissojen terveyden hyväksi

Uusia projekteja geenitutkimuksessa

Tällä hetkellä kissojen geenipankissa 
on meneillään esimerkiksi seuraavia 
uusia tutkimusprojekteja, joihin toivo-
taan lähetettävän paljon näytteitä:
- Kissojen rintalastojen kehityshäiriötut-
kimus (lattarinnat, kuopparinnat, rinta-
lastakoukut
tms).
- Astma-projekti
- Epilepsia-projekti
- Refluksi nefropatia-projekti
- FIP-projekti
- sydänsairaudet (HCM, RCM)
- Lihavuus-projekti 

- suun sairaudet-projekti
- Kissojen pakko-oireet (koirilta löydet-
tiin hiljattain pakko-oireita aiheuttava 
geeni)
Voit lukea lisää geenitutkimuksesta 
osoitteessa http://www.kissangeenit.
fi/

Mettikset tempaisivat Jyväskylässä

Keski-suomen eläinklinikalla Jyväsky-
lässä järjestettiin norjalaisten metsä-
kissojen joukkonäytteenottotilaisuus 
lauantaina 19.3.2011. Näytteenotta-
jana toimi eläinlääkäri Kirsi Hartikai-
nen. Keskisuomalaiset metsäkissat 

Melli osallistuu tutkimustyöhön, kuvassa vasemmalla Mellin omistaja Mirja Rantanen, oikealla eläinlääkäri Kirsi 
Hartikainen.

TEKsTI: Päivi Kupila
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osallistuivat tilaisuuteen, jonka aikana 
saatiin yhteensä 16 metsäkissanäytet-
tä tutkimusprojektiin lähetettäväksi. 
Eläinlääkäri Kirsi Hartikainen näkee täl-
laisten tilaisuuksien merkityksen suure-
na. Hänen mielestään on tärkeää, että 
saman rodun sisältä saadaan riittävän 
suuria määriä näytteitä ja toteaa, että 
osallistujat tekevät palveluksen rodulle 
ollessaan mukana.  Testejä kehittämäl-
lä päästään edelleen siihen, että tietty-
jä sairauksia saadaan karsittua, pohtii 
Hartikainen. Hartikaisen sydäntä lähel-
lä ovatkin erityisesti kissat ja työssään 
hän nauttii sitä, että saa keskittyä kis-
sojen terveyden edistämiseen. Hän on 
kouluttautunut ja erikoistunut erityisesti 
kissasairauksiin suorittaen monivuoti-
sen kissasairauksien koulutuskoko-
naisuuden, jonka aikana syvennetään 
kissoihin liittyvää tietoutta erityispiir-
teineen. Hartikainen näkee tärkeäksi 
myös eläinlääkärien valtakunnallisen 
verkoston, jossa on mahdollisuus kolle-
gatason yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon. 
Hartikaisen ”oma” rotu on ollut erityi-
sesti cornish rex, jonka kasvattajanakin 
hän on 1990-luvulla toiminut kissojen-
sa ”säde” ja ”Pirpana” kanssa.
 
Järjestä näytteenottotilaisuus

DNA-pankin tilanne 11/2010 oli 1134 
näytettä. Eri rotujen vertailuissa norja-
lainen metsäkissa on hyvin edustettu-
na, kuten alla olevasta taulukosta voi 
huomata. Näytteiden määrästä voimme 
kiittää aktiivisia metsäkissojen kasvat-
tajia ja omistajia. Lisää näytteitä kui-
tenkin tarvitaan. Voit tukea arvokasta 
tutkimustyötä järjestämällä DNA-näyt-
teenotto-tilaisuuksia kotipaikkakunnal-
lasi. Norjalainen metsäkissa ry. maksaa 
näytteenoton. Näytteen lisäksi kissasta 
tarvitaan sen rekisteri- ja terveystiedot. 
Tietojen anto tapahtuu helposti valmiil-
la lomakkeella. Lisäksi tarvitaan kopio 
kissan rekisterikirjan sukutaulusivusta. 
Eläinlääkäri Kirsi Hartikainen toteaa, 
että tällaista tilaisuutta järjestettäes-
sä tilanteen sujuvuutta helpottaa, että 
kaikki paperit on etukäteen täytetty. 
samoin on hyvä järjestää tapahtuma 
sopivalle paikalle, kuten esimerkiksi 
eläinklinikalle. 

Rotu   Näytemäärä

Pyhä birma   132
Norjalainen metsäkissa  125
Ragdoll    118
Korat    105
Cornish rex   75

Burma    72
Sfinx     70
Eurooppalainen   64
Brittiläinen   54
Ocicat    52
Devon rex    34
Itämainen lyhytkarva  29
Abessinialainen   21
Maine coon   21
Venäjänsininen   21
siamilainen   20
Persialainen   18
siperiankissa   17
Bengali    16
somali     15
Maatiainen    10
Turkkilainen van    9
Balineesi    6
Egyptin mau    5 
American curl    4
Cymric     4
Don sfinx    4
Itämainen pitkäkarva   4
Exotic     2
Burmilla    1
Kartusiaani    1
Kuriilien bobtail, pitkäkarvainen  1
Manx     1
Peterbald     1
Pitkäkarvainen selkirk rex   1
singapura    1 

SUOMEN KISSALIITON LIITTOKOKOUKSEN 
PÄÄTÖKSIÄ 26.3.2011 
Kevään liittokokouksessa vahvistettiin suomen Kissaliiton tilinpäätös vuodelta 2010 ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaudet 
viime vuoden hallitukselle. Lisäksi  tehtiin taas sääntömuutoksia ja tarkennuksia jo voimassa oleviin säännöksiin.

Kasvattajia ja siitosuroksen omistajia koskevat muun muassa seuraavat säännöt:
• suomen Kissaliitto edellyttää, että kaikilla kissoilla on käytössä vähintään 6 m2 lämmintä, ihmisasumiseenkin 

sopivaa tilaa. sama sääntö koskee myös siitosuroksia. (Aiemmin määriteltiin tilaksi 4m2).  säännöissä määritellään 
myös millaiset ulkotilat (tarhat) kissoilla tulee minimissään olla. 

• siitokseen käytettävän kissan kohdalta painotusta terveyteen kasvattajasopimukseen: Siitostoiminnassa 
käyttämäni kissa on terveydeltään moitteeton ja hyväluonteinen. Otan lisäksi huomioon kissan iän ja 
sen periytyvät ominaisuudet tehdessäni päätöksiä kissan jalostuskäytöstä. Vältän käyttämästä kissaa 
siitokseen mikäli sen tiedetään periyttävän haitallisia ominaisuuksia jälkeläisilleen. sama muutos tehtiin 
siitosuroksen omistajan sopimukseen. 

• Kasvattajasopimukseen ja siitosuroksen omistajan sopimukseen lisättiin liitteeseen: Olen tietoinen että omistamani 
kissojen ja sen jälkeläisten tietoja luovutetaan vuosittain kyseessä olevan rodun rotuyhdistyksille. 

•	 Erityistarkkailu muutetaan ”valvottu kasvatus ja siitostoiminta”.

Kannattaa lukea tarkkaan Kissa-lehti, jossa sääntömuutokset kerrotaan yksityiskohtaisesti.

Sari Sinkko
Norjalainen metsäkissa ry

liittokokousedustajana
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Aikuiset
#  Pisteet  Titteli + Kissan nimi  sukupuoli  Ems Väri  Omistaja  Maa 
1  1040  SC FIN*FoxyPaw’s Icebreaker, JW M NFO w 64 Eila Tähti & Kirsi Ovaskainen Finland 
   1040  sC Paloma Blanca vom schiltwald*CH, DsM F NFO w Monika Küttel switzerland 
3  1030  sC s*Rockringen’s Jumpin’Jack Flash, DsM, DVM  M  NFO n 09 24  Renée Lanser-Weissbach  The Netherlands  
4  1002  sC I*Claudia’s House Ocean’s Eleven, JW M NFO n Daniele Mazzanti Italy 
5  956  sC DK*Rakias Frida, DsM, DVM  F NFO n 02 21  Jørgen & Marian seemann  Denmark  
6  940  GIC Bia Igmu Kiyo’Kag*PL, JW F NFO f 09 23 Malgorzata Baroszewska Poland 
7  930  sC sW’08 Purple Haze Blue Tanis*CH, JW, DsM, DVM M NFO w Li sellgren sweden 
8  915  GIC NL*Titran’s Telemachos M NFO n Renée Lanser-Weissbach The Netherlands 
9  890  GIC Dancing Lord de Laïloken*F M NFO d 03 Marie-Pierre François France 
10  847  sC s*Wonderwoods Endless Love, JW F NFO w Carina Avemark sweden 
11  837  sC Ethel Mo Cushle*PL, DsM, DVM F NFO n 09 K. Kalicinski & M. skotarczyk Poland 
12  833  selenia av skara Brae*CH F NFO fs 09 23 sarah Runzis switzerland 
13  830  GIC Cathrine von Lacman*CZ F NFO ns 03 24 Jindriska Chodurova Czech Republic 
14  816  IC s*NC’s Invisible Man, JW M NFO n 09 24 Jørgen & Marian seemann Denmark 
15  780  GIC Muiño do Lago Jakobusland*Es M NFO d 09 22 Leticia Morales Hernandez spain 
   780  IC s*Vimmerskogen’s Gordon M NFO n 09 22 Teresa Martinez Carralero spain 
17  726  GIC s*Wonderwoods Dance of Joy F NFO w Li sellgren sweden 
18  625  sC NL*Titran’s Thor, DVM M NFO n Patricia & Isabelle Casagrande switzerland 

Nuoret
#  Pisteet  Titteli + Kissan nimi  sukupuoli  Ems Väri  Omistaja  Maa  
1  780  s*NC’s Invisible Man, JW M FO n 09 24 Jørgen & Marian seemann Denmark 
   780  NL*Perun’s Higher Ground, JW  M  NFO n 03  Renée Lanser-Weissbach  The Netherlands  
   780  samson av Trulla*D, JW M NFO n Dr. Alexander & Marion Platz Germany 
   780  DK*ZACs Tabasco, JW M NFO d 09 22 Christina & Lars Kyed Denmark 
5  760  NL*Titran’s Pauline Borghese, JW F NFO n 09 22 Renée Lanser-Weissbach The Netherlands 
6  740  s*NC’s Vogue, JW F NFO n 23 Annika Berner sweden 
   740  selenia av skara Brae*CH F NFO fs 09 23 sarah Runzis switzerland 
   740  NL*Titran’s Telemachos M NFO n Renée Lanser-Weissbach The Netherlands 
9  720  F*Forest Cat Farrell M NFO n 09 23 Marie-Pierre François France 
10  718  Cyber[shot] Groove Armada*PL, JW M NFO n 09 22 K. Kalicinski & M. Dobrolubow-stefaniak Poland 
11  700  Elora Danan de Laïloken*F F NFO w 61 Marie-Pierre François France 
   700  Xena Duszek Lasu*PL F NFO n 09 23 Jindriska Chodurova Czech Republic 
13  680  Fanelle des FriggOdin*F F NFO fs 09 Renée Lanser-Weissbach The Netherlands 
14  669  Don Juan vom InnLand*D M NFO w 64 Markus Forstner Germany 
15  660  Glade Gustav Felis Jubatus M NFO n sandro Chiavuzzo switzerland 
16  650  s*Little L’s Humble, JW M NFO w sylvia Dahlkvist sweden 
17  623  Chantelle av Fager F NFO n 09 23 sandro Chiavuzzo switzerland 
18  610  s*Wonderwoods Easy Rider, JW M NFO w Li sellgren sweden 
19  560  DK*Fyrendal’s Katinka F NFO f 09 23 Lene M. Hansen Denmark 
20  543  s*Restless Fergus Crane M NFO d 09 22 Markus Forstner Germany 
21  533  Etu Igmu Kiyo’Kag*PL F NFO f 22 Malgorzata Baroszewska Poland 
22  494  s*Älvdansens Ayer’s Rock M NFO as 22 sarah Pillonel & sylvain Martin switzerland 

Skogkatt of the Year 2010

Kansainvälisessä skogkatt of the Year kisassa oli jälleen ilahduttavaa suomalaismenestystä, kun aikuisissa 
jaetulle ykkössijalle sijoittui sC FI*FoxyPaw’s Icebreaker, JW ja kastraateissa jaetulle ykkössijalle sijoittui GIC & sP 
FIN*FoxyPaw’s Baron, JW.

Onnittelut voittajille! 
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Kastraatit
#  Pisteet - Titteli + Kissan nimi  sukupuoli  Ems Väri  Omistaja  Maa 
1  1040   GIC & SP FIN*FoxyPaw’s Baron, JW  M  NFO ns 24  Jenni-Riikka Wacklin & Kai Naskali  Finland  
   1040  sP s*Wonderwoods Durango starbeam M NFO e 24 Li sellgren sweden 
3  1030  sC & sP D*Måneskinn’s Lenja, DM, DsM F NFO n 09 23 Renée Lanser-Weissbach The Netherlands 
4  1020  sC & sP Liisa Annikki av Trulla*D, DsM F NFO g 09 Dr. Alexander & Marion Platz Germany 
5  995  sP DK*Mi-Chi’s Hells Bells, DsM M NFO n 09 22 Christina & Lars Kyed Denmark 
6  990  sP Irek Makaranta*PL, DsM M NFO n 09 22 Anna & Rafal Lewandowsky Poland 
7  988  IP DK*Hagsten’s Hjalte M NFO w 61 Rikke Nielsen Denmark 
8  970  IC & GIP NL*Titran’s Nefertite F NFO n 23 Klaas & Miranda Mantje The Netherlands 
9  920  sP Camden de Laïloken*F M NFO d 03 Marie-Pierre François France 
   920  sP DK*Fyrendal’s Dukke Lise F NFO f 09 23 Jane Kjeldskouv Andersen Denmark 
11  750  sP sW’10 s*Kringlans Mousse F NFO f 03 22 Lisbet Lindell sweden 
12  680  IP & sC Narvik de Chez Monney*CH M NFO n sarah Pillonel & sylvain Martin switzerland 
   680  Ch. & GIP s*Runsvik’s Quattro M NFO n 22 Elisabet Karlsson sweden 
14  637  sP DK*seecom’s Asteria F NFO fs Jørgen & Marian seemann Denmark

sC FIN*FoxyPaw’s Icebreaker, JW, NFO w 64. Omistajat: Eila Tähti & Kirsi Ovaskainen. Kuva: Heikki siltala

GIC & SP FIN*FoxyPaw’s Baron, JW, NFO ns 24. Omistajat: Jenni-Riikka Wacklin & Kai Naskali. Kuvat: Heikki Siltala
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KISSAPERHEEN ARKEA

Kello on 3.25. On maanantai-
aamu. Kuulen unen läpi voimis-
tuvaa töminää, joka muistuttaa 

lähenevää norsulaumaa. Ääni voimistuu 
ja lähenee, herään hätkähtäen. Kuulen, 
kuinka jotain saapuu kovalla vauhdilla 
portaita ylös yläkertaan. Ennen kuin eh-
din herättää itseni ymmärtämään, mitä 
on tapahtumassa, kolme neljästä kis-
sastamme juoksee pää kolmantena jal-
kana makuuhuoneeseen loikkien ylitse-
ni. Riehumisen ääni loittonee ja portaat 
tömisevät. Kuulen kolinaa alakerrasta, 

Kissaperheen elämä on täynnä tapahtumia ja yllättäviä käänteitä, 
joiden parissa palveluskunta tekee parhaansa

TEKSTi: Tiina Vuorela

kun nojatuoli keikkuu paikallaan ja 
pyykkiteline kaatuu rämähtäen. On yöl-
lisen laukkakisan aika. startti on joka 
yö samoihin aikoihin. Kuulen keittiöstä 
tuulikellon rämpytystä. Mietin, miksi 
opetin yhden kissoistamme soittamaan 
sitä, jos ruokakuppi on tyhjä. Nuhtelen 
itseäni etten sulkenut yläkerran ovea. 
Mutta oli niin ihanaa, kun illalla kissat 
käpertyivät viereeni nukkumaan, kehrä-
ten levollisina. Huokaisen syvään ja yri-
tän saada unen päästä kiinni. On enää 
muutama tunti aikaa nukkua.

Herätyskello soi ja nousen uupu-
neena sängystä. Laskeudun portaita ja 
huomaan askelmilla monia kissojen jät-
tämiä ansoja. Useita leluja on sijoiteltu 
sopivin välein pitkin portaita. Tasapai-
nottelen itseni turvallisesti alakertaan. 
Lelukoppa on kaatunut ja kaikki lelut on 
levitetty pitkin alakertaa. Huomaan rin-
taliivieni viilettävän ohitseni ja riennän 
perään. Nappaan vaatekappaleen höl-
mistyneen kissan ympäriltä ja nostan 
kaatuneen pyykkitelineen ylös. Jatkan 
matkaani keittiöön ja eteeni ilmestyy 

”Minäkö tehnyt jekkuja, eihän toki, tässähän me olemme nukkuneet koko ajan…”



9www.norjalainenmetsakissa.fi Mettis 2/2011

lauma edestakaisin juoksentelevia kis-
soja naukuen ja kehräten. Kuulostavat-
ko askeleeni ruokakellolta? Kompaste-
len kissoihin ja yritän raivata tietäni ruo-
kapurkkien luo. Keittiö tuntuu kaikuvan 
nälkäisten kissojen naukumisesta. Ko-
mentava naukuminen ja kärsimättömät 
katseet kielivät kurnivista vatsoista. An-
nostelen märkäruokaa sekä kuivaruo-
kaa kuppeihin ja asettelen kupit riviin 
lattialle. Ahnaat karvapallerot ryhtyvät 
maiskuttaen nauttimaan aamupalaan-
sa. Paitsi se yksi, joka jälleen nirsoilee 
ruoan kanssa. En anna periksi nirppa-
nokkaisuudelle ja hetken kuluttua piloil-
le hemmoteltu vanhin kissamme tyytyy 
kohtaloonsa ja alkaa nakertamaan kui-
varuokaansa. Energiatankkauksen jäl-
keen riehuminen jatkuu.

Avaan vessan oven ja sen kum-
memmin ajattelematta jätän sen auki. 
Kerkeän juuri avaamaan pöntön kan-
nen kun yksi kissoistamme ryntää 
paikalle, hyppää pöntön päälle ja jää 
tasapainoilemaan pöntön reunoille. sy-
dämeni pysähtyy hetkeksi ja nappaan 
kissan syliini turvaan. Rauhoittelen it-
seni ja jatkan aamutoimiani. Kissoja 

ryntäilee milloin mistäkin ja jatkan kom-
pastelua kodinhoitohuoneeseen ja jal-
kani osuu johonkin märkään. Huomaan 
astuneeni oksennuslätäkköön. Edessä 
on pikakäynti suihkun puolella. siirryn 
siivoamaan hiekkalaatikoita. Kantaes-
sani jätöksiä roskikseen, kuulen kuinka 
hiekkalaatikoilla rapistellaan. Joudun 
tyhjentämään hiekkalaatikot uudelleen. 

Avaan vaatekaapin oven ja nostan 
henkarista mustan vaatteen, jonka 
huomaan tarvitsevan pikaista karvois-
ta puhdistusta. suljen oven ja kuulen 
vaimeaa raapimisääntä. Avaan oven ja 
poistan kissan kaapista. Kaikki lipas-
ton laatikot on jälleen avattu ja kaikki 
laatikoissa olevat vaatteet ovat karvo-
jen peitossa. Nähtävästi pehmeä nuk-
kumisalusta on tullut tarpeeseen. Pu-
keuduttuani istun sohvalle nauttimaan 
aamukahvista. Toinen mettiksistämme 
on huomion tarpeessa ja kiipeää syliini 
pyörimään. Käteni puskeminen aiheut-
taa kahvikupin läikkymisen paidalleni. 
Kiidätän paidan pyykkikoriin ja noudan 
vaatekaapista uuden, joka myös kaipaa 
pikaisesti karvanpoistoa. Puhdistan pai-
dan ja vilkaisen uudelleen vaatekaap-

piin. Poistan kissan kaapista.
Vilkaisen kelloa ja huomaan, että 

on jo kiire. Ihmettelen mihin kaikki 
aika joka aamu katoaa vaikka heräisi 
kuinka aikaisin. Pakkaan työlaukkuani 
ja poistan sieltä kissanlelun. Yritän ot-
taa kissoista pääluvun. Ketään ei näy 
missään. Etsin kiireellä kissoja sohvan 
alta, verhojen sekä tv-tason takaa. Jos-
tain kuuluu rapinaa. suunnistan äänen 
suuntaan ja avaan vessan oven. Vastas-
sani on palasiksi revitty wc-paperirulla 
ja kissa viaton ilme naamallaan. Poimin 
kiireessä paperinpalaset ja nuhtelen 
kissaa, joka ryntää yläkertaan riehu-
maan. Yksi kissa on siis löytynyt. Jatkan 
etsintöjäni ja löydän toisen kissan vaa-
tekaapista. Missä vaiheessa se on sin-
ne taas vilahtanut. Kolmas kissa löytyy 
takan päältä ja neljäs viimeistelemässä 
ruokakuppien sisältöä. Kaikki ovat tal-
lessa! 

suljen ulko-oven perässäni kiinni. 
Pohdin, onko jokaisessa kissa-taloudes-
sa töihin lähtö joka aamu samanlaista 
sirkusta. Mutta kaikesta huolimatta päi-
vääkään en vaihtaisi pois!

Kissaharrastajat liikkeellä 
Heinolassa
Esittelynäyttely on tärkeä foorumi tehdä kissaharrastusta tunnetuksi

Kristiina Rautio 
oli mukana 
arvostelemassa 
myös norjalaisia 
metsäkissoja.

KuVAT JA TEKSTi:
Päivi Kupila

►

■
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Norjalainen metsäkissayhdistys 
ry. järjesti vuosittaisen perin-
teisen esittelynäyttelynsä tänä 

vuonna Heinolassa 20. maaliskuuta 
2011. Keväisenä lauantaina liki 400 
kissojen ystävää tutustui lähes kuuteen-
kymmeneen kissaan. Päivän aikana kis-
sojen omistajat ja kasvattajat kertoivat 
kiinnostuneelle yleisölle rodustaan ja 
esittelivät kissojaan. Välillä ehdittiin 
istua kahviossa vaihtamassa lisää kis-
sakuulumisia ja ostettiin tietenkin myös 
arpoja. Rotupöydän erilaiset kissatava-
rat tekivät myös hyvin kauppansa. 

Näkkäri, Rigo ja Lara

Päivän aikana oli tietenkin ohjelmassa 
kissojen Match show sekä rotuesittelyt. 
Esittelynäyttelyn asiantuntevana tuo-
marina toimi Kristiina Rautio kertoen 
yleisölle eri rotujen ominaisuuksista. 
Leikkimielisen Match shown voitti Näk-
käri alias FI*Gnome´s Britannia silver 

(BRI ns 11). Näkkärin onnelliset omista-
jat ovat Pirjo Terässalmi ja Piritta Häkki-
nen. Yleisön suosikkikissa norjalaisista 
metsäkissoista oli Rigo eli Isgårdens Ri-
goletto (NFO ns 09 22). Rigon omistaja 
on sari sinkko. Muista roduista suosikin 
aseman sai Lara eli GIP&GIC siruCats 
Ultima Urania (BEN n 24). Laran omista-
ja on Katja Patrikainen. Yhdistys onnit-

telee lämpimästi voittajia!
Hallitus esittää kiitoksen myös kai-

kille näytteilleasettajille ja talkoolaisille 
sekä tietenkin innokkaalle yleisölle.

Kati Nieminen tarkistaa arpajaisvoittoja.

Kristiina Rautio arvostelemassa 
norjalaisia metsäkissoja.

■
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Metsäkissa nettiviidakossa

Kissaystäville on tarjolla monen-
laisia tietopaketteja internetis-
sä: eläinlääkäriklinikka, vertais-

tukea ja vinkkejä keskustelupalstoilta, 
näyttelykuvia ynnä muuta. Tietoa on 
suomeksi, englanniksi ja metsäkissan 
omistajille erityisesti myös ruotsinkielel-
lä.  Kissankasvattajalle internetin kissa-
palstat ja vinkit ovat usein tuttuja ja osa 
keskustelupalstoilla liikkuvasta mutu-
tiedosta aiheuttaa jopa päänvaivaa.  
Internet mahdollistaa kuitenkin univer-
saalin kokemusten jakamisen muiden 
kissaihmisten kanssa, luo vaivattoman 
tavan yhdistää voimat kaikille tärkeän 
asian edessä sekä välittää ajantasai-
sinta tietoa, ja on siksi yhä tärkeämpi 
kissatietokanava. Myös suomalaisin 
vapaaehtoisten voimin on syntynyt pari 
hienoa harrastajat yhteen kokoavaa 
kissasivustoa.  Tässä jutussa on koottu 
muutamia (metsä)kissamaailman pe-
russivustoja.

Terveystutkimusta ja
sukutauluasiaa

www.pawpeds.com PawPeds on ruot-
salaisten rotukissa-aktiivien aloitteesta 
perustettu englanninkielinen sivusto, 
josta löytyy paljon tietoa eri kissarotujen 
terveydestä, erityisesti pohjoismaisten 
metsäkissojen sukutauluja ja esimer-
kiksi kissankasvatuksen internet-kurs-
seja tai ohjeet kissatarhan rakentami-
seen. sivustoilla on esiteltymyös Paw-
Pedsin alaisia metsäkissojen terveys-
ohjelmia, joihin Norjalainen metsäkissa 
ry on liittynyt. Norjalainen metsäkissa 
ry lähettää kaikkien suomalaisten kas-
vattajien pentujen tiedot PawPedsiin 
vapaaehtoisvoimin päivitettävään su-
kutaulutietokantaan, josta voi kissan ni-
mellä hakea sen tiedossa olevan suku-
taulun kymmenenteen polveen saakka. 
Pawpeds -tyyppisiä sivuja on olemassa 
myös muilla kielillä, mutta suomalais-

Internet tarjoaa tänä päivänä kissan omistajalle ja kasvattajalle runsaasti 
mahdollisuuksia erilaisen tiedon hankintaan ja kissaharrastukseen liittyvien 
kokemusten jakamiseen.

TEKSTi: Jasmin Etelämäki

ten kissankasvattajien keskuudessa 
tämä tietokanta lienee kaikkien yleisim-
min käytetty.

sairausasioissa kannattaa olla yh-
teydessä eläinlääkäriin vertaispuoska-
roinnin sijaan. Toki sairauden laajem-
paa ymmärtämistä tukevia hyviä artik-
keleita löytyy netistä paljon, toistaiseksi 
harvemmin suomenkielellä. Muutama 
eläinlääkäriklinikka julkaisee myös net-
tiartikkeleita, niitä löytyy muun muassa 
seuraavista osoitteista

http://www.clinivet.fi/  
http://www.catvet.fi/Hoitoohjeet.

html  (linkkejä eteenpäin englanninkie-
lisille kissoihin erikoistuneille eläinlää-
kärisivuille)

http://www.lahdenelainlaakariase-
ma.fi/page/kissojen-sydantutkimus 
(suomenkielinen HCM-artikkeli)

www.kissangeenit.fi  Tietoa suo-
messa Helsingin yliopistossa meneil-
lään olevasta kissangeenitutkimukses-
ta.  

Vertaistukea ja vinkkejä kissamai-
sen elämän kiemuroihin

www.incat.fi suomalaisista kissasi-
vuista kissayhdistys Incat tarjoaa aloit-
televalla kissanomistajalle paljon käy-
tännöntietoa sekä keskusteluosuuden, 
jonka kautta voi vaikkapa etsiä kyytiä 
kaukana olevaan näyttelyyn tai myydä 
vanhoja kissatavaroita.  Incatissa on 
myös hassuja keskusteluja vaikkapa 
kissannimistä ja paljon erirotuisten kis-
sojen kuvia.

www.lemmikkipalstat.net Alun pe-
rin koiraharrastajien tarpeisiin tehty 
keskustelupaikka lemmikkipalstat si-
sältää keskusteluosuuden ja kissojen 
ja koirien myynti-ilmoituksia Apulassa. 
Apulasta löytyy toisinaan myös rotukis-
sakasvattajien ilmoituksia.

www.kissamaailman.net Jo edellä 
mainittujen forumien lisäksi kissa-asi-
oista voi keskustella myös täällä.

http://norskskogkatt.ifokus.se/ ja

http://skogkattforum.diskusjons-
forum.no suomenkielistä pelkästään 
metsäkissoihin keskittyvää keskuste-
lufoorumia ei tällä hetkellä ole, aiempi 
vapaaehtoisvoimin ylläpidetty forum ei 
lupaavan alun jälkeen oikein ottanut 
tulta. Pelkästään metsäkissoihin keskit-
tyvää keskustelua löytyy tällä hetkellä 
ruotsiksi ja norjaksi sekä tietysti face-
bookin lukuisista metsäkissaryhmistä 
myös suomeksi ja englanniksi.

Virallista tietoa, sääntöä ja ohjeita

www.kissaliitto.fi suomen kissaliiton si-
vut ovat myös mainitsemisen arvoiset 
vaikka ne palvelevatkin lähinnä kasvat-
tajia ja aktiivisia kissannäyttelyissä kä-
vijöitä.  Kissaliiton sivuilta löytyvät kaik-
ki kissankasvatukseen liittyvät säännöt, 
ohjeet ja lomakkeet mutta myös koottu-
na erilaiset kissoihin liittyvät tiedotteet 
lintuinfluenssan tarttumisesta kissojen 
tuonti- ja vientisäädöksiin.

www.evira.fi Uusimmat yleiset roko-
tussuositukset (eivät välttämättä samat 
kuin näyttelykissoilla) ja maahantuon-
tisäännöt löytyvät elintarvikevalvontavi-
raston sivuilta.

Kadonnut kissa

www.karkulaiset.fi Oman kissan katoa-
misesta kannattaa tietysti aina ilmoit-
taa poliisille, lähiseudun löytöeläinta-
loihin ja kissan kasvattajalle. Kissasta 
voi kuitenkin ilmoittaa myös internetin 
kautta. Keskustelupalstoilta tavoittaa 
nopeasti kissanystäviä omalta alueel-
ta ja tällä etsijäkoiraliiton ylläpitämällä 
sivulla on ilmoituksia talteen otetuista 
kissoista ja kissahavainnoista. Etsijä-
koiraliiton kautta voi myös kysyä lai-
naan kissaloukkua. ►
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Näyttelytähden lento ja kuvat

Perusasiat kissanäyttelyistä löytyvät 
päivitettyinä kissaliiton sivuilta, joilla on 
myös lista kaikista suomessa järjestet-
tävistä FIFE-näyttelyistä. Kissaliitto jul-
kaisee sivuillaan myös näyttelysäännöt.
www.heikkisiltala.com Näyttelyiden ym-
pärillä pyörii myös oheistoimintaa. Lem-
mikkimetsäkissan omistajalle hienointa 
antia ovat näyttelykuvat, joita monet 
kissakuvauksesta innostuneet vapaa-
ehtoiset tai valokuvauksen ammattilai-

set julkaisevat. Tässä mainittakoon vain 
Heikki siltalan kissakuvat, joista voi 
hakutoiminnoilla hakea kuvia vaikkapa 
oman kissan kasvattajannimellä ja tar-
kistaa miten oman kissan mahdollisesti 
näyttelyihin osallistuvat sisarukset ovat 
kehittyneet. 
http://www.skogkattslingan.com/
gamlgodingar.php Metsäkissan ulko-
näön kehitystä ja vanhoja (ruotsalaisia) 
näyttelytähtiä voi puolestaan ihastella 
ruotsalaisen sisaryhdistyksemme skog-
kattslinganin sivuilla. 

www.catshow.fi Näyttelytilastoja ja si-
joituksia voi puolestaan tarkastella hie-
nosta suomalaisesta kissanäyttelypor-
taallista. sivulta löytyy myös tietoa tule-
vista näyttelystä mm. näyttelypaikkojen 
osoitteita ja eläinlääkäritarkastuksen 
aikoja.
Lopuksi vielä muistutus yhdistyksen 
omista sivuista. Osoitteessa www.nor-
jalainenmetsakissa.fi  ovat yhdistyksen 
ajankohtaiset tiedotteet ja muun muas-
sa linkit muihin metsäkissayhdistyksiin 
ympäri Euroopan.

Ajankohtaista
Rotukissojen TOP 10 vuonna 2010
Puolipitkäkarvainen, alun perin Yhdysvalloista kotoisin oleva ragdoll on edelleen suosituin rotu. Niitä rekisteröitiin 799 
kappaletta. Ero toista sijaa pitävään, samoin UsA:sta kotoisin olevaan muhkeaan maine cooniin tosin pienenee vuosi 
vuodelta. Maine cooneja rekisteröitiin 533, kun vielä kaksi vuotta sitten suhde oli 822–477 ragdollien hyväksi.

Kissaliiton toimiston aukioloajat
Kissaliiton toimisto on suljettuna vuosilomien aikaan kaksi viikkoa 11.7.- 24.7.2011.
Lisätietoja: www.kissaliitto.fi

1. Ragdoll   799
2. Maine coon   533
3. Pyhä birma   371
4. norjalainen metsäkissa 340
5. Brittiläinen   223
6. itämainen lyhytkarva 219
7. Persialainen   217
8. Burma    211
9. Cornish rex   195
10. Siperiankissa   157

Viennit
Fi*FoxYPAw’S EVEning STAR,

nFo fs 03 24

omistaja: Stefanie Möller,
DE*vom niemetal
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UUSI KOTIMAINEN 
KISSOJEN 
KIIPEILYTELINE!  

Suunniteltu erityisesti 
kookkaille kissoille. 

 
Lisätietoja: 
purrfeed.nettisivu.org 
        

hirmuinen@surok.fi 

 

Tai iltaisin ja viikon- 
loppuisin numeroista: 
   040 744 3823 
   0400 946 023 

   Purrfeed Oy 
   Jari ja Jutta Välimaa 
   Vantaa 
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Valmistuneet

CH Fi*MoToTASSun ViEHKEä 
VEiJARi (nFo n 09 24)

valmistui championiksi 24.4.2011
Rurokin näyttelyssä.
isä: giC Fin*Leoline Jimi Jäämies (nFo e 09)
Emo: CH Fin*Tupuliinin kuuma kesä (nFo ns 
09 24)
omistaja: Mirja Torppa
Kasvattaja: Carita Malkamäki 
(Fin*Mototassun)

valmistui international Championiksi Tallinnassa 26.02.2011.
omistaja: Sari ja Jari Kulmakivi

giC Fi*KALiCALAnin CARo 
Miu, Jw (nFo d 22) “ADAM”

valmistui Seinäjoella 3.10.2010. 
Syntynyt: 11.2.2009 
Emo: SC Fi*Kalicalanin nieidda Angeli 
(nFo f 22) 
isä: CH Ennio E’xodja*PL
(nFo n 09 22) 
Kasvattaja: Päivi Kupila 
omistaja: Henriikka neittaanmäki 
Kuva: Heikki Siltala

giP Fi*HoPEAHännän TiMi 
TiiKERi (nFo d 09 23)

valmistui Tallinnassa 26.2.2011.
isä: Snowman Felis Audax*DK (nFo w)
Emo: EC Fi* Hopeahännän Charlotte BB 
(nFo f)
omistaja: Anne Mielikäinen
Kasvattaja: Sari Sinkko

iC TäHTiTASSun HYMYHuuLi (nFo n 03), ”HYMY”▲

►

►
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Kesä on jännittävää aikaa, voi vaania ötököitä ja perhosia, nauttia 
auringosta ja tuulesta. Ohessa kuvia kesän iloista aiemmasta kesäkissa-
valokuvauskilpailusta

Kesä ja kissa

Kuvassa poseeraa kesänurmikolla 
punahopeatäplikäs Elvis. Elviksen 
omistaa Jaana Kettunen.

kuvassa sinikilpikonnatabby 
Kalliopirtin X-Lady “Emma”. 
Omistaja ja kuvaaja Jenna 
Alakangas.

Tähtitassun 
HuliVili nauttii 
kesäpäivästä 
Kuvaaja ja 
omistaja Maija Piili

Kuvassa poseeraa Viivi, FIN* 
Fluffytail`s Made for me (NO ns 09 
24). Omistaja Saija Varpa

Nordcat´s WakeMan pohtii 
kuumeisesti alas laskeutumisen 
problematiikkaa.
Omistaja Elisa Putti

Kuvassa 
Tähtitassun 
Ruupert NFO a 
23 ( Kasimir ), 
paistattelemassa 
päivää kalliolla
Omistaja Sari ja 
Jari Kulmakivi.
 Kuva: Sari 
Kulmakivi
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Pentulista
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.

Lista on päivitetty 1.6.2011.

CATPROS
Tiina ja Liisa Lomakka, Jyväskylä, 0400 
647 993

Synt: 23.05.2011, luovutus aikaisintaan: 
15.08.2011  
- musta (nFo n), naaras 
- punatabby (nFo d 22), uros 
- punatabby (nFo d 22), uros 
- ruskeatabby valkoisella (nFo n 22), 
uros 
- sinikilpikonna valkoisella (nFo f 09 ), 
naaras 
isä: wishmaster Harold Lloyd (nFo n 09 
22) , testit: FeLV, FiV, HCM 
Emo: Fin*Kalicalanin Sweetheart (nFo f 
09 22), testit: FeLV, FiV, gSD iV, HCM

HEINUNTUVAN
Sirpa Selin & Teppo Eloranta, Helsinki, 
+358 45 638 7138, +358 40 730 4242 
 
Synt: 20.05.2011, luovutus aikaisintaan: 
22.08.2011  
- musta (nFo n), uros 
- ruskeatabby (nFo n 22), uros 
- musta (nFo n), uros 
- musta (nFo n), naaras 
- ruskeatabby/valkea (nFo n 09 22), 
naaras 
- musta/valkea (nFo n 09), naaras 
isä: SC Fi*Tähtitassun Lucky Star, Jw (n 
09 24) , testit: FeLV, FiV,  
Emo: S*Rockringen’s Lucky Lips (n 09), 
testit: FeLV, FiV, gSD iV, 

LOKI´S
Larisa Maximova, Tampere, 
+358458798078 
 
Synt: 14.05.2011, luovutus aikaisintaan: 
06.08.2011  
- ruskeatäplikäs (nFo n 09 24), naaras, 
näyttelytasoinen 
- sinitäplikäs (nFo a 24), naaras, 

näyttelytasoinen 
- ruskeatäplikäs (nFo n 24), uros, 
näyttelytasoinen 
- ruskeatäplikäs, valkoisella (nFo n 09 
24), uros, näyttelytasoinen 
isä: giC S* utblickens DJ BoBo (nFo n 
0924) , testit: FeLV, FiV, gSD iV, HCM 
Emo: iC Fi* Hopeahännän Donatella 
(nFo n 09 24), testit: FeLV, FiV, gSD iV, 
HCM

KISSAFARIN
Kati Seppä, nakkila, 040-5192085 
 
Synt: 04.05.2011, luovutus aikaisintaan: 
27.07.2011  
- kilpikonnatabby / valkoisella (nFo f 09 
22), naaras 
- kilpikonnatabby bicolour (nFo f 03 22), 
naaras 
- kilpikonnatabby /valkoisella (nFo f 09 
22), naaras 
- punatabby / valkoisella (nFo d 09 22), 
uros 
isä: CH Fin*Pikkumetsän MassaMake 
(nFo ns 09) , testit: FeLV, FiV,  
Emo: Fin*Cougar’s Andrea Anders (nFo 
fs 09 22), testit: FeLV, FiV, 

HILLEVILLAN
ulla Lammi, Ylistaro, 050-4105672 
 
Synt: 04.05.2011, luovutus aikaisintaan: 
29.07.2011  
- punatiikeri (nFo d 23), naaras 
- kilpikonnatabby/ valkoinen (nFo f 09 
22), naaras 
isä: Fi*nordicTigers Andreas (nFo d 09 
22) , testit: FeLV, FiV, gSD iV, HCM 
Emo: CH Fin*Ratsutallin Hillevi (nFo f 
24), testit: FeLV, FiV, 

MIRKULAN
Tiina Junno, Kempele, +358 40 
5377262 
 

Synt: 24.04.2011, luovutus aikaisintaan: 
17.07.2011  
- sininen (nFo a), uros, näyttelytasoinen 
isä: Fin*Luna-Purr i’m Ready (nFo e 09) 
, testit: FeLV, FiV, gSD iV,  
Emo: Fin*Mirkulan Bridget Jones (nFo 
g), testit: FeLV, FiV, 

LEOLINE
Laura Helander, Piikkiö (Kaarina), +358-
40-526 5685 
 
Synt: 11.04.2011, luovutus aikaisintaan: 
16.07.2011  
- kilpikonnasavu/valkea bicolour (nFo fs 
03), naaras 
isä: CH Super Trouper av Skara Brae*CH 
(d 02) , testit: FeLV, FiV, HCM 
Emo: Fi*Leoline Afrikan Tähti (ns 09 24), 
testit: FeLV, FiV, gSD iV, HCM

DRACONIAN
Taru Kyntäjä, Vaasa 
 
Synt: 10.04.2011, luovutus aikaisintaan: 
10.07.2011  
- kilpikonnavalkea (nFo f 09), naaras 
isä: Fi*nordicTigers Andreas (nFo d 09 
22 ) , testit: FeLV, FiV, gSD iV, HCM 
Emo: iC Fin*Hillevillan Rebekka (nFo n 
09), testit: FeLV, FiV, gSD iV, 

VAAHTERAMäEN
Auli Rissanen, Toivala, 050-4117944 
 
Synt: 06.04.2011, luovutus aikaisintaan: 
06.07.2011  
- punatiikeri (nFo d 23), uros 
- ruskeakilpikonnatiikeri (nFo f 23), 
naaras 
isä: S*Seerath’s nekobasu (nFo n 24) , 
testit: FeLV, FiV, gSD iV, HCM 
Emo: iC Fin*Cat’omatic Bera (nFo f 23 
), testit: FeLV, FiV, gSD iV, HCM

CRIMSONETTE`S
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Tiina ja marleena Makkonen, 
Punkaharju, 050-5939935 
 
Synt: 04.04.2011, luovutus aikaisintaan: 
04.07.2011  
- sinitäplikäs bicolor (nFo a 03 24), uros 
- sinitäplikäs valkea (nFo a 09 24), uros 
isä: CH DK*Hass’ Tarzan Mama Mia 
(nFo e 03) , testit: FeLV, FiV,  
Emo: iC Fi*Katinkurun Korpiorvokki 
(nFo ns 09 24), testit: FeLV, FiV, HCM

HILIRIMPSIS
Katja Blom, Kuopio, +358 44 5485776 
 
Synt: 04.04.2011, luovutus aikaisintaan: 
06.07.2011  
- mustasavu-valkea (nFo ns 09), naaras 
isä: Carlitto Camelion *PL (nFo n 03) , 
testit: FeLV, FiV, gSD iV,  
Emo: Fi*Hilirimpsis Daigadaigaduu (nFo 
ns), testit: FeLV, FiV, 

FOXYPAW’S
Mikael Axelqvist & Karita Sumell, 
Kokkola, +358-50-524 2395, +358-50-
355 2888 
 
Synt: 22.03.2011, luovutus aikaisintaan: 
15.06.2011  
- valkoinen/vihreäsilmäinen (nFo w 64), 
naaras, näyttelytasoinen 
isä: iC SE*Just Catnap’s Chad (nFo d 09 
22) , testit: gSD iV,  
Emo: EC Fi*Tähtitassun Balladi Helena 
(nFo w 64), testit: FeLV, FiV, gSD iV, HCM

JATULINTARHAN
Tellervo Sahlberg, Kälviä, 050-303 4407 
 
Synt: 17.03.2011, luovutus aikaisintaan: 
17.06.2011  
- punainen (nFo d), uros 
- kilpikonnahopeatäplikäs (nFo fs 24), 
naaras 
- creme (nFo e), uros 
isä: CH S*Animaniac’s opus one (nFo 
ns) , testit: FeLV, FiV, gSD iV, HCM 
Emo: CH S*Animaniac’s isle of Sky (nFo 
f 24), testit: FeLV, FiV, gSD iV, HCM

SANT´RAGONA
Sanja Sateenranta-Soininen ja Eelis 
Soininen, Varkaus, +358-44 253 1958 
 
Synt: 25.02.2011, luovutusikäinen 
- punainen (nFo d), uros 
- punatabby (nFo d 22), uros 
isä: Fin*Marmatin Quentin (nFo d) , 
testit: FeLV, FiV,  
Emo: Fin*Pikkupantterin Amiga (nFo d 
09 23), testit: FeLV, FiV, 

DRöMKATTENS
Mikaela Björkgård, Pietarsaari, 050-
5454729 
 

Synt: 30.01.2011, luovutusikäinen 
- sinikilpikonna(hopea) (nFo gs 09 22), 
naaras 
- sinivalkoinen (nFo a 09 22), uros 
- kilpikonna(savu) (nFo fs 09 22), naaras 
- mustasavu/valkoinen (nFo ns 09 22), 
uros 
- sinivalkoinen (nFo a 09 22), uros 
- kilpikonna (nFo f 09), naaras 
isä: Fi*DrömKattens Bolt (nFo d 09 22) , 
testit: FeLV, FiV,  
Emo: Fi*DrömKattens Adaldrida (nFo as 
09 23), testit: FeLV, FiV, 

DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad / Pietarsa, 
+358(0)50 5921097 
 
Synt: 24.01.2011, luovutusikäinen 
- sinikilpikonna (nFo g), naaras 
- sini-valkea (nFo a 09), uros 
- sinihopeatiikeri valkoinen (nFo as 09 
23), uros 
- musta(savu)-valkea (nFo ns 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, 

DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad / Pietarsa, 
+358(0)50 5921097 
 
Synt: 20.01.2011, luovutusikäinen 
- sinitiikeri (nFo a 23), naaras, lemmikki 
- sinitiikeri valkoinen (nFo a 09 23), 
naaras, lemmikki 
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, 

DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad / Pietarsa, 
+358(0)50 5921097 
 
Synt: 14.01.2011, luovutusikäinen 
- 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 
 
Synt: 28.12.2010, luovutusikäinen 
- ruskea täplikäs (nFo n 24), uros 
- 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, 

SILK-SIGRID´S
Sari Yrjänä, ii, +358-50-4142758 
 
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 
 
Synt: 30.11.2010, luovutusikäinen 
- hopeatabby (nFo ns 22), uros 
- hopeatäplikäs (nFo ns 24), uros 
isä: Fin*Cougar’s Luigi Ferrara (nFo n 
(mustasavu)) , testit: FeLV, FiV,  
Emo: Fi*windsor gigi (nFo ns 22), testit: 
FeLV, FiV, 

KALLIOPIRTIN
Marja & Markku Peltonen, Vantaa, 040-
7291058 / 040-8239949 
 
Synt: 07.11.2010, luovutusikäinen 
- punatabby - valkea (nFo d 09 22), uros 
- hopeatabby - valkea (nFo ns 09 22), 
uros, lemmikki 
- hopeatabby - valkea (nFo ns 03 22), 
uros, lemmikki 
- hopeatabby - valkea (nFo ns 03 22), 
uros 
isä: SC Kujakeikarin Hessu Hopo (nFo ns 
09 22) , testit: FeLV, FiV, gSD iV, HCM 
Emo: iC Kujakeikarin Kanerva (nFo fs 09 
22), testit: FeLV, FiV, gSD iV, HCM

DRöMKATTENS
Mikaela Björkgård, Pietarsaari, 050-
5454729 
 
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 
 
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, 
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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 3/2011
Ilmestyy elokuussa
Deadline 31.7.2011

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

WILDLING’S
Katja iso-Seppälä, Kangasala, +358-40-
4802910 
 
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-
7291058 / 040-8239949 
 
Synt: 15.08.2010, luovutusikäinen 
- ruskeatabby-valkea (nFo n 09 22), 
uros, lemmikki 
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 
 
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 
 
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 
 
ilmoitus jätetty 15.3.2011
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Hallituksen suositukset pentu- ja astutusmaksuille vuonna 2011

SUOSITUSHINNAT PENNUILLE JA  ASTUTUSMAKSUIKSI

Norjalainen metsäkissa ry:n hallitus on päivittänyt yhdistyksen pentu- ja astutusmaksu suositukset. Jokainen 
kasvattaja ja kollin omistaja päättää tietenkin itse hintansa, mutta nämä ovat siis yhdistyksen suositushintoja, joissa 
pääpaino on laitettu kissojen terveydelle.

Pennun suositushinta on 650–1000 euroa riippuen pennun vanhempien terveystesteistä ja vanhempien näyttelytitteleistä. 

650–800 euroa on yhdistyksen suositushinta pennulle, jonka vanhemmilla ei ole minkäänlaista näyttelytitteliä ja niille on 
tehty vain FelV ja FIV-testit sekä veriryhmän määritys.

700–900 on yhdistyksen suositushinta pennulle, jonka vanhemmille on tehty FeLV ja FIV-testit, GsD IV testit sekä HCM-
tutkimukset.

800–1000 euroa on suositushinta pennulle, jonka vanhemmilta on testattu GsD IV, HCM, FeLV ja FIV ja vanhemmat ovat 
saavuttaneet näyttelyissä jonkun tittelin.

Kasvattajan tulee näyttää / antaa kopiot pennun vanhempien/isovanhempien (jos GsD IV geneettisesti negatiivinen) 
terveystestien tuloksista pennun ostajalle ja kertoa niiden merkitys. Yhdistys suosittelee että kasvatukseen käytetään vain 
terveitä kissoja.

Astutusmaksut suositellaan porrastettavaksi näyttelytittelin mukaan siten, että ilman titteliä olevan uroksen käytöstä 
astutusmaksu/ ensimmäinen pentu 80 euroa, Champion urokselle 90 euroa, IC urokselle 105 euroa GIC urokselle 120 
euroa, sC urokselle 135 euroa. DM, DsM, DVM ja JW uroksille suositellaan 150 euron korvausta. Toinen tai useampi pentu 
maksaa 90 euroa / pentu. Lisäksi uroksen omistaja voi pyytää kohtuullisen korvauksen naaraan hoidosta astutuksen 
aikana, yhdistys suosittelee 20 euron korvausta.

Yhdistys suosittelee astutukseen käytettävälle urokselle FeLV, FIV, GsD IV ja HCM-testiä. Mikäli näitä kaikkia neljää 
terveystestiä ei ole tehty, suositellaan astutusmaksuksi 80 euroa / jokainen pentu. Yhdistys suosittelee että kasvatukseen 

käytetään vain terveitä kissoja.

Yhdistys on sitoutunut noudattamaan 
PawPedsin terveysohjelmaa, 
jossa on suosituksia mm. kissojen 
kasvatuskäytöstä, jos niiden 
sukulaisilla on todettu HCM sekä 
ohjeistus, että vuoden 2015 jälkeen 
kasvatukseen ei saa enää käyttää 
GsDIV -kantajia. suosittelemme 
kaikkien kasvattajien noudattavan 
ko. ohjeistusta. Tarkemmat tiedot 
löytyvät yhdistyksen kotisivuilta 
www.norjalainenmetsakissa.
fi tai englanniksi pawpeds.com. 
Myös yhdistykseltä voi kysyä 
info@norjalainenmetsakissa.
fi tai hallituksen jäseniltä, joiden 
sähköpostiosoitteet löytyvät 
yhdistyksen kotisivuilta.

Sari Sinkko
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+12
vuotta

AGEING + 12 , kaksi UUTTA ravintomuotoa

Pieniä paloja kastikkeessa

Aktiivisuus vähenee, ruokahalu hiipuu, turkin kunto heikkenee...
Kun ikääntymisen merkit alkavat näkyä, on aika tehdä muutoksia!   
Ageing +12 -täysravinto auttaa yli 12-vuotiaita kissoja taistelemaan 
ikääntymistä vastaan sisältämiensä antioksidanttien, munuaisille 
suotuisan matalan fosforipitoisuuden ja nivelten hyvinvointia tukevien 
ravintoaineiden avulla. Kuivaruuan nappuloiden erityinen kaksoisra-
kenne ja säilykeruuan pienet palat auttavat herättämään kissan ruoka-
halun. Tryptofaani auttaa ylläpitämään kissan kognitiivisia toimintoja. 

Health Nutrition - ravintoa läpi elämän
www.royalcanin.fi 

UUDENLAINEN NAPPULA
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