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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 tervehdys Tässä numerossa

KAnSiKuVA:

FI*Ninatte´s Apricot Lady (NFO f 03) 
Kasvattaja, omistaja ja kuva: Nina Määttä, 
Ninatte´s

Taas on vuosi vierähtänyt ilojen ja surujenkin parissa, joita rakkaat 
kissamme meille tarjoavat. Usein vuotta taaksepäin miettiessä mie-
leen jäävät vain elämän kohokohdat tai ne ”pohjanoteeraukset” tai 

suuret surut. Tavallinen arki saa ehkä liian vähän huomiota osakseen, vaik-
ka sitähän se elämä on – harmaata arjen puurtamista. Jospa ainakin jou-
luna muistaisimme nauttia siitä arjesta: perheen ja läheisten yhteiselosta. 
Perheeseen kuuluvat tietenkin karvaiset kumppanimme kehräämisineen ja 
”leipomisineen”.

Viime vuoden näyttelyt on lähes käyty ja saavutukset listattu. Vuoden par-
haat norjalaiset metsäkissat palkitaan esittelynäyttelyssämme 29.1.2012 
Tampereen Ylöjärvellä. Parhaat kissat esitellään kuvin ja omistajien sanoin 
lehdessämme 1-2012.  Esittelynäyttelyyn  ilmoittautumisohjeet löytyvät 
lehdestä, mukaan voi tulla kissan kanssa tai ilman, luvassa on mukava 
päivä mukavien ihmisten parissa.

Aktiivitoimintamme jatkuu helmikuussa: 12.päivä on Tampereella kasvat-
tajien jatkokurssi. Kurssin aiheissa keskitytään norjalaisiin metsäkissoihin. 
Ilahduttavasti on jo ilmoittautumisia tullut.
Tällä kertaa ainakin alkuvuoden tapahtumat ovat Tampereella, koska jäse-
nistön pyyntöjä on kuultu. On toivottu tapahtumia Keski-Suomeen, jolloin 
useammilla olisi mahdollisuus osallistua.

Vuosikokouksemmekin on 12.2.2012 Tampereella, heti kasvattajakurssin 
jälkeen. Tervetuloa!

Vuonna 2011 meidän piti saada terveyskysely valmiiksi, mutta valitettavas-
ti terveyskyselymme tekijän henkilökohtaisista syistä johtuen hän luopui 
tehtävästä. Helsingin Yliopisto kuitenkin haluaa olla mukana projektissa 
aiemmin kerrotulla tavalla edelleen ja terveyskyselylle löytyi uusi tekijä: 
eläinlääketieteen opiskelija Annukka Salo. Annukka oli mukanamme jo 
rotujen terveyspäivässä ja 13.12. tapasin hänet, professori Hannes Lohen 
sekä epidemiologi Anna-Maija Virtalan yliopistolla. 
Kyselylle Annukka antoi aikataulun: pohjatyöt valmiina maaliskuun loppun 
mennessä, jonka jälkeen pilotointi pienelle joukolle. Tämän jälkeen toimen-
piteitä ja varsinainen kysely alkaisi toukokuussa ja olisi syksyllä valmiina. 
Lehdessä 2-2012 tullaan myös julkaisemaan kyselylomake, mutta pääasi-
assa kysely tehdään e-lomakkeella ja siitä infoa tullaan jakamaan jäsenis-
tölle ja kasvattajille.

Oikein rauhallista Joulua teille kaikille!

Sari Sinkko
puheenjohtaja



4 Norjalainen Metsäkissa ryMettis 4/2011

NORJALAINEN METSÄKISSA RY:N 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2012
Aika: Sunnuntai 12.2.2012 kello 16.00
Paikka:  Linkosuo, Kalevanpaasi, Sarvijaakonkatu 3
33560 Tampere 

Käsiteltävät asiat

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. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen 

Norjalainen metsäkissa ry
Hallitus
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Norjalainen metsäkissa ry vuosikokous 19.1.2011

Kokous alkoi mielenkiintoisella esityksellä, jossa Minna Haataja kertoi meille kissojen luustovioista ja meneillään olevista 
tutkimuksista. Lehdessä on oma artikkeli, jossa hän kutsuu mukaan myös norjalaisia metsäkissoja lonkkakuvauksiin. Tutkimuksen 
hinta on edullinen ja omistaja saa kirjallisen lausonnon kissansa lonkista. Aktiivisesti siis mukaan kaikki!

Kokouksessa valittiin uusia toimihenkilöitä ja vahvistettiin yhdistyksen jäsenmaksut ja kulukorvaukset ensivuodelle.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Sinkko ja hallitukseen uusina jäseninä Eila Tähti, Henriikka Neittaanmäki, Kirsi 
Kovanen sekä varajäseneksi Päivi Kupila. Hallituksessa jatkavat edellisenä vuonna valitut: Jenni Mäkinen, Larisa Maximova ja 
Kati Nieminen sekä varajäsenenä Anneli Kotola.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Kulukorvaukset sovittiin esityksen mukaisesti.

Kokous vahvisti toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2012. Ne löytyvät liitteenä.

Sari Sinkko

1. NORJALAINEN METSÄKISSA RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

Toiminta-ajatus:
•	 Yhdistys pyrkii toiminnallaan tekemään norjalaista metsäkissaa tunnetuksi ja edistämään rodun säilymistä 
korkealla tasolla.

Yleinen toiminta:
•	 Yhdistys jakaa tietoa rodusta rotuesitteillä, kotisivuilla sekä järjestämällä vuosittain esittelynäyttelyn. 
Yhdistys korostaa eri yhteyksissä että rodun nimeä, norjalainen metsäkissa, voidaan käyttää ainoastaan 
rekisteröidystä norjalaisesta metsäkissasta.
•	 Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tapahtumiin, joissa voi tehdä rotua tunnetuksi
•	 Pentuvälitys jakaa tietoa jäsenten varattavissa olevista FIFé:en rekisteröidyistä pennuista ja aikuisista 
kissoista. 
•	 Yhdistys julkaisee rotua koskevia ilmoituksia tarvittaessa
•	 Yhdistys järjestää esittelynäyttelyn 29.1.2012 ja kasvattajakurssin 12.2.2012.
•	 Yhdistys jakaa palkintoja hallituksen päätösten mukaisesti kotimaisissa näyttelyissä jäsenten valmistuville 
norjalaisille metsäkissoille ja vuoden norjalaisille metsäkissoille.
•	 Yhdistyksen rotupöytä pyritään pitämään esillä mahdollisimman monessa kissanäyttelyssä
•	 Yhdistys tukee yhteistyössä Helsingin Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa eläinlääkäriopiskelija Annukka 
Salon lisenssiaattityötä tutkimuksesta norjalaisen metsäkissan terveydentilasta. Yhdistys tiedottaa kasvattajia 
ja kissojen omistajia terveyteen liittyvistä asioista.  
•	 Yllä olevaan liittyen yhdistys kustantaa norjalaisten metsäkissojen verinäytteiden ottoa Hannes Lohen DNA-
pankkiin geenitutkimuksen tukemiseksi.
 
Tiedotustoiminta:
•	 Yhdistyksen jäsenlehti METTIS ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden sisällön kehittelyä jatketaan.
•	 Yhdistys julkaisee internetissä omaa www-kotisivua, jonka sisältöä päivitetään.
•	 Yhdistys pitää yhteyksiä ulkomaisiin norjalaisen metsäkissayhdistyksiin ja -kerhoihin.
•	 Hallitus valtuuttaa 1-2 edustajaa osallistumaan kansainväliseen metsäkissatapaamiseen, mikäli sellainen 
järjestetään.
•	 Yhdistys tiedottaa jäsenilleen hallituksen tietoon tulleista muista rotua koskevista asioista.

Jäsentoiminta:
•	 Pyritään järjestämään jäsentapahtuma jäsenten toiveiden mukaisesti.

Rahoitus:
•	 Toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenmaksuilla, esittelynäyttelyiden ja rotupöydän tuotoilla.

1. Hallitus



6 Norjalainen Metsäkissa ryMettis 4/2011

TALOUSARVIO 2012   NORJALAINEN METSÄKISSA RY    
       
VARSINAINEN TOIMINTA    ARVIO  TOTEUTUNUT   
 TUOTOT     2011  2011  2012
  ESITTELYNÄYTTELYTUOTOT 2100,00 1098,50 2100,00  
  ROTUPÖYTÄTUOTOT  1500,00 381,50  1000,00  
  ILMOITUSTUOTOT  470,00  408,00  500,00  
  KASVATTAJIEN RUUTUMAKSUT 1350,00 1404,00 1500,00  
  MUUT     
       
 KULUT      
  ESITTELYNÄYTTELYKULUT -1500,00 -1293,36 -1200,00  
  METTIS LEHTIKULUT  -5800,00 -3634,64 -6800,00  
  ROTUPÖYTÄKULUT  -1000,00 -24,00  -700,00  
  KOKOUSKULUT   -600,00  -455,90  -500,00  
  PALKINNOT   -850,00  -427,91  -500,00  
  PANKKIKULUT   -150,00  -180,31  -200,00  
  KISSALIITON YHTEISTYÖMAKSU -50,00  -51,00  -50,00  
  VAKUUTUS   -160,00  -77,00  -80,00  
  AKT-KULUT   -200,00  -76,00  -200,00  
  POSTIKULUT   -600,00  -305,25  -400,00  
  ERIKOISNÄYTTELYKULUT     
  DNA + TERVEYS TUTKIMUS -3000,00 -265,00  -3000,00  
  MATKAKULUT   -300,00    -500,00  
  ROTUESITTEET JA MAINOKSET     
  TOIMISTOTARVIKKEET  -50,00    -50,00  
  ILMOITUSKULUT   -300,00  -185,96  -300,00  
  MUUT    -60,00  -13,50  -60,00  
  TERVEYSKYSELY       -1000,00  
  JÄSENTAPAHTUMA      -500,00  
             
VARAINHANKINTA       
 TUOTOT      
  JÄSENMAKSUT   6000,00 6307,50 6500,00  
       
       
SIJOITUS- JA RAHOITUSTUOTOT       
 TUOTOT      
  SIJOITUS- JA RAHOITUSTUOTOT     
       
       
TILIKAUDEN TULOS    -3200,00 2609,67 -4440,00  
       
NEGASTIIVINEN TALOUSARVIO PERUSTELUT:        
Terveysasiat vaativat taloudellista panostusta, aikaisempien vuosien voittovaroja käytetään rodulle tärkeään asiaan. 
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KASVATTAJAKuRSSi

TAMPEREELLA
12.2.2012

Linkosuo
Sarvijaakonkatu 3 
33560 Tampere 

Genetiikan syventävä kurssi

Kurssin pituus 6 tuntia + tauot

Genetiikan syventävän kurssin tavoitteena on kissankasvattajien genetiikan osaamisen lisääminen. 
Kurssi on avoin kaikille rotukissayhdistysten jäsenille. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on 
Kasvattajan peruskurssia vastaavat tiedot perusgenetiikasta.

Kurssiohjelman painopisteet ovat perinnöllisyyden taustan käsittelyssä, värien periytymisessä 
ja populaatiogenetiikassa. Lyhyesti käsitellään myös yleisimpiä perinnöllisiä sairauksia sekä 
geenitekniikan kissakasvatukselle tuomia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Kurssimateriaaliin kuuluu Genetiikan syventävä kurssi kasvattajille -vihko. Kurssimateriaali ovat 
Suomen Kissaliiton omaisuutta. Sitä ei myydä sellaisenaan, vaan se kuuluu osana järjestettävään 
Genetiikan syventävään kurssiin ja on osallistujalle ilmainen.

Kurssin aihealueet

•	 Perinnöllisyyden tausta 
•	 Värien ja turkinlaadun periytyminen 
•	 Lyhyesti yleisimmistä perinnöllisistä sairauksista 
•	 Kissarodut populaatioina 
•	 uusia työkaluja kasvatustyöhön 
•	 Jokaiselle osallistujalle Genetiikan syventävä kurssi -vihko, osallistujatodistus sekä 
palautelomake. 

Kurssilla keskitytään nimenomaan metsäkissoihin. 
Kurssin hinta 25 €

Sis. Aamukahvin ja ruokailun

ilmoittautuminen 25.1. mennessä:
info@norjalainenmetsakissa.fi

Mettiksen numeroon 3-11 oli pujahtanut seuraavia virheitä / puutteita:

sivu 14-15 olleen artikkelin KISSATIETOA NETTIKURSSILTA  oli kirjoittanut Auli Ruotsalainen
sivu 22: SP Hopeahännän Riku Rohkea, DVM kuvan on ottannut Nina Määttä
sivu 23: Hopeahännän Pablo Picasso, JW kuvan on ottanut Nina Määttä

Toimitus pahoittelee virheitä! 

Oikaisuja
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Suomen Kissaliitto ry:n terveys-
ja hyvinvointitoimikunta (THT) 
järjesti rotujen terveyspäivän 

Tampereella. Yhdistyksemme edustajat 
olivat : Sari Sinkko (pj) Larisa Maximo-
va (hallituksen jäsen) sekä hallituksen 
ulkopuolelta Henriikka Neittaanmäki 
(eläinlääketieteen opiskelija) sekä An-
nukka Salo (norjalainen metsäkissa –
terveyskyselyn tekijä, eläinlääketieteen 
opiskelija).

Jaana Tähtinen puhui otsikolla: ” 
Mitä kuuluu geenipankkiin?”

Kissoille on perustettu oma
seerumipankki

ELT Anu Näreaho ja dekaani Antti So-
kura Eläinlääketieteellisestä tiedekun-
nasta tutkivat kissojen loisia ja viruksia. 
(infektiosairauksia). Tämänhetkinen 
päämielenkiinto on toksoplasmoosis-
sa. Seerumipankkiin ei tarvita erillisiä 
verinäytteitä vaan ne saadaan Hannes 
Lohen DNA-pankin verinäytteistä.

Kissojen DNA-mikrosiru on 
valmistunut! 

Kissojen sirussa on kymmeniätuhansia 
DNA-merkkejä sairausgeenien paikan-
tamiseksi. Tämä on erittäin tehokas 
työkalu, jonka avulla saadaan selvitet-
tyä nopeasti erilaisia sairauksia ja se 
mahdollistaa geenitestien aikaansaa-
misen moniin eri sairauksiin. Nyt vain 
tarvitaan paljon verinäytteitä, että gee-
nitestit valmistuisivat.

Ensimmäiseen suomalaiseen kissojen 
geenitutkimukseen saatiin kansainvä-
listä rahoitusta

Kyseessä Prof.Hannes Lohen ja prof. 
Marjukka Anttilan(EVIRA) yhteistutki-
mus, jossa tutkitaan kissojen refluksi 
nefropatiaa(RN). Kyseessä on perin-
nöllinen munuaissairaus, joka aiheut-
taa munuaisten vajaatoimintaa.  Se on 
ragdolleilla valitettavan yleinen (Suo-
messa 110 varmaa tai todennäköistä 
RN-kissaa). Sairautta esiintyy ympäri 

maailmaa, koska sitä löytyy myös tuon-
tikissoilla. Ruotsissa ollaan vakuuttu-
neita siitä että sairautta esiintyisi myös 
birmoilla, mutta siitä ei ole varmuutta, 
koska sairaus sekoitetaan oireiden 
perusteella helposti ns. ”vanhuusajan 
munuaisrappeumaan”. Jos sairaus on 
rodussa harvinainen, kissat todennä-
köisesti menehtyvät munuaisten vajaa 
toimintaan noin 10-vuotiaina. Muille 
roduille kuin ragdolleille kerrottiin, että 
kun on saatu tarpeeksi näytteitä, voi-
daan hakea rahoitusta ja päästä tutki-
muksissa eteenpäin. Kontrollinäytteet 
rodun vanhoista terveistä kissoista ovat 
yhtä tärkeitä kuin sairaidenkin näytteet!

Genlab Niinin näytteistä muistutet-
tiin että näytteiden käyttöön tarvitaan 
kissanomistajan tai kasvattajan lupa, 
joka kannattaa käydä antamassa  si-
vuilla www.kissangeenit.fi. ELT Tirri Nii-
nin laboratoriossa on 10.000 kissan 
näytteet, jotka olisivat käyttökelpoisia 
tutkimuksissa kunhan tuo lupa annet-
taisiin.

Aina kun kissa sairastuu siitä tulisi 
lähettää heti näyte geenipankkiin. Gee-
nitutkimuksia voidaan aloittaa vasta, 
kun vähintään noin 20 sairaasta kis-
sasta on saatu näyte. (Riippuu tietenkin 
sairauden periytymistavasta!). 

Kuolleista kissoista on erittäin tär-
keää saada näyte geenipankkiin. Jos 
kissa lopetetaan näytteen voi ottaa lo-
petuksen yhteydessä. Mikäli kissa lähe-
tetään EVIRAan ruumiinavaukseen on 
näyte otettava ennen lähetystä. Jos kis-
sa on kuollut kotona ja diagnoosi on jo 
selvä korvanpala tai kielipala kelpaavat 
geenipankkiin. Jos pentu syntyy kuol-
leena ja sillä on selvä rakennevika, lai-
tetaan valokuva ja näyte geenipankkiin.

MHC-geenialueen monimuotoisuuden 
kartoitus jatkuu

MHC-geenit ovat erittäin polymorfisia 
(paljon muuntelua). Ne ovat lähek-
käin kromosomissa – kytkeytyneenä 
toisiinsa ja periytyvät ryhmänä, haplo-
tyyppinä. MHC-alleelien periytyminen 
on kodominanttia ts. sekä isän-että 
äidinpuolen geenimuodot ilmenevät 

samassa solussa. Kussakin kissassa 
on siis 2 haplotyyppiä, isältä ja emol-
ta peritty. MHC-haplotyyppi vaikuttaa 
solujen kykyyn esitellä antigeeneja ja 
myös immuunivasteen suuruuteen. Joi-
denkin sairauksien on todettu olevan 
yhteydessä tiettyihin MHC-alleeleihin: 
monet autoimmuunisairaudet, jotkut 
neurologiset häiriöt, herkkyys tietyille 
virustaudeille sekä tietyt allergiat.  Vaik-
ka tietyt MHC-geenimuodot saattavat 
lisätä tautiriskiä, ne eivät aina johda 
sairastumiseen, sillä taustalla vaikuttaa 
myös muita mekanismeja: muut geenit 
+ ympäristö – alttiusgeeneja. Rotujen 
jalostushistorian vuoksi MHC-geenialu-
een monimuotoisuus on usein kapealla 
pohjalla. Tämä altistaa autoimmuuni-
sairauksille: sokeritauti, kilpirauhasen 
vajaatoiminta, AIHA (anemia), eosino-
fiilinen granulooma (EOG), ientulehduk-
set. Infektioherkkyyden lisääntyminen 
voi aiheuttaa FIPiä.

FLA-tyypityksellä saadaan kissalle ja 
rodulle tyypillinen DNA -profiili

Tämä kertoo rodun geneettisestä mo-
nimuotoisuudesta tämän kromosomi-
alueen suhteen. Se antaa mahdollisuu-
den selvittää tiettyjen geenien osuutta 
autoimmuunisairauksissa tai FIP-herk-
kyydessä. Tämän tyypityksen avulla voi-
daan monimuotoisuuden säilyvyyden 
kannalta valita sopivimpia parituskump-
paneita.

Kissojen FLA-tyypityksessä tehdään 
yhteistyötä Dr.Lorna Kennedyn ryhmän 
kanssa. Projektia rahoittaa Suomen 
Kissaliitto. Alustavaan tutkimukseen 
lähetettiin vuoden 2010 alussa noin 
20 kissaa/rotu niistä roduista, joista 
näytteitä saatiin riittävästi. Jotta tulok-
set vastaisivat mahdollisimman hyvin 
rodun geenipoolia, lähisukulaiset kar-
sittiin pois tutkimuksesta. Norjalai-
sista metsäkissoista löytyi tarpeeksi 
näytteitä tähän tutkimukseen, mutta 
jatkossa tarvittaisiin lisää terveiden kis-
sojen näytteitä, jotta voitaisiin lähettää 
enemmän kissoja analysoitavaksi. Sii-
toskäytössä olleden kantavanhempien 
näytteitä toivottaisiin. Samaa näytettä 

ROTUJEN TERVEYSPÄIVÄ 
15.10.2011 TAMPEREELLA
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voi käyttää DNA-pankissa, joten terveys-
tiedot tietenkin mukaan.
Alustavien FLA-tyypistystulosten mu-
kaan rotumme tilanne oli odotusten mu-
kainen: 19 tutkittua kissaa olivat 13 eri-
laista haplotyyppiä (68,4%). Tämä tulos 
johtuu rotumme alkuperästä: rotu on 
saanut alkunsa eri puolilla Norjaa synty-
neistä kissoista, noviiseja reksiteröitiin 
myös muista maista, joten rotumme 
geenipohja on laajahko. Vertauskohta-
na esimerkiksi pyhä birma 20 tutkittu/ 
5 haplotyyppiä (25%). Tai korat 20/5 
(25%). Muiden rotujen prosentit: Britti-
läinen (71,4%), Burma (35,3%), Cornish 
Rex (91,7%), Eurooppalainen (83,3%), 
Ocicat (50 %), Itämainen lyhytkarva 
(100 %), Ragdoll (70%)

Sekvesteritutkimus

Silmäsairauksiin erikoistunut ELL Sari 
Jalomäki Apexista ja prof. Hannes Lohi 
ovat aloittaneet yhteistyön sekvesterei-
den geneettisen taustan selvittämisek-
si. Sarveiskalvon sekvesteri on krooni-
nen, kuolioinen rappeumamuutos, joka 
ilmenee 2-7 vuoden iässä, joko toisessa 
tai molemmissa silmissä. Aiheuttajaksi 
epäillään liian avoimia luomirakoja, luo-
mien sisäänpäin kiertymää, kyynelnes-
teen tuoton ja laadun heikkoutta (kuivat 
silmät) tai jokin kroonisesti sarveis-
kalvon hyvinvointia heikentävä tekijä 
(herpesvirus infektio?).  Persialaisilla ja 
exoticeilla tätä esiintyy poikkeuksellisen 
paljon, muita riskirotuja ovat siamilai-
nen ja burma. Tähän tarvitaan näyttei-
tä kissoista joilla on sekvesteri sekä yli 
7-vuotiaiasta silmätutkituista kissoista, 
joilla sekvesteriä ei löydy.

Rintalastojen kehityshäiriö projekti

Prof.Antti Iivanainen tekee tutkimusta 
erilaisista rintalastojen kehtiyshäiriöis-
tä. Jos kissalla on ollut pentuna rinta-
lastan kehityshäiriö tai se on saanut 
pennun jolla on rintalastan kehityshöi-
riö, tulisi antaa näyte geenipankkiin. Jos 
syntyy kuollut kehityshäiriöinen pentu, 
se pitäisi lähettää anatomian laitoksel-
le jatkotutkimuksiin. Näistä lähetetään 
automaattisesti näytteet DNA-pankkiin.  
Huomioitavaa oli että geenipankissa ei 
ollut yhtään norjalaisen metsäkissan 
geeninäytettä tämän projektin osalta.

Epilepsiakissoja kaivataan!

Menossa on koirien suuri epilepsia tut-
kimus, jolloin on suuri mielenkiinto kis-
sojen epilepsiasta. Tässä toivottiin akti-
voitumista näytteiden suhteen!

Käyttäytymisongelmat

Käytöshäiriöisistä kissoista kaivataan 
näytteitä. Jos kissalla on esim. pakon-
omainen nuoleminen, villapurenta tai 
jokin muu häiriö, kertokaa siitä näyt-
teenoton yhteydessä. Kun saadaan tar-
peeksi näytteitä, päästään tutkimaan 
paremmin, jolloin omistajille lähetetään 
tarkempi tutkimuslomake.

DNA-testit ja kasvatus: kaksiteräinen 
miekka

Suurimmassa osassa yksilöitä on joita-
kin ei-toivottuja geenejä. Ihmiselläkin on 
noin kahdeksan haitallista mutaatiota/
yksilö. Geenitestien yleistyessä ”mikro-
sirun” myötä kasvatuksessa pyritään vä-
hentämään sairastuvien kissojen mää-
rää, mutta niin, että geneettinen varanto 
(geenipooli) ei kapene entisestään. 

Resessiivisesti periytyviin ominai-
suuksiin olevilla geenitesteillä heterot-
sygootteja voidaan käyttää homotsy-
goottisten terveiden (N/N) kanssa, jol-
loin syntyvät kissat eivät sairastu, mutta 
heteretsygoottien geenejä voidaan ”hy-
vällä omallatunnolla” siirtää seuraaville 
sukupolville. Karsinta voidaan tehdä on-
gelmitta vähittäin ja geenejä säästämäl-
lä. Vähitellen geenivirheestä voidaan 
päästä kokonaan eroon. Tästä esimerk-
kinä rodussamme GSD IV.  Eli Jaana 
Tähtisen terveiset: GSD IV N/+ kissoja 
voidaan ja pitää käyttää kasvatukses-
sa jos ne muilta ominaisuuksiltaan 
ovat kasvatukseen sopivia. Syntyneet 
pennut tulisi testata ennen myyntiä ja 
jatkoon voi valita GSD IV N/N kissoja. 
(tämä ohje pawpeds.com sivuilla). Kun 
kysyttiin että missä niitä GSD IV positii-
visia kissoja on, vastasi Carin Sahlberg, 
että Saksassa on tällä hetkellä eniten 
ja varsinkin amber-värisillä kissoilla 
sairautta olisi esiintynyt enemmän kuin 
muilla väreillä. Mutta jos olette tutki-
neet ruotsalaisten ja norjalaisten kas-
vattajien sivuja, löytyy myös sieltä GSD 
IV-kantajia, joten onneksi tähän on sel-
keä geenitesti ja perityminen tiedetään. 
Geenitestihän on pakollinen 1.1.2012 

jälkeen tapahtuneista astutuksista rek-
siteröitävien pentujen vanhemmista. 

Dominoivasti periytyvät sairau-
det tai sellaiset joihin on olemassa 
ns.riskigeenitesti

On myös sairauksia joissa heterotsygoo-
tit joko sairastuvat tai saattavat sairas-
tua. Tällöin tulee suuri kiusaus karsia 
sairaus nopeasti rodusta. Tärkeää olisi 
kutienkin tuntea sairauden käyttäyty-
minen ja rodun tilanne tarkkaan ennen 
äkkinäisiä peruuttamattomia toimenpi-
teitä!

Missä iässä ilmenee? Sairastavat-
ko kaikki geenivirheen omaavat? Miten 
vaikeana sairaus ilmenee? Paljonko 
esiintyy rodussa? Jos sairaus on rodus-
sa harvinainen (muutama %), voi karsia 
nopeasti, yhdessä sukupolvessakin. 
Mutta jos sairaus on yleinen (yli 15%), 
karsintanopeus on harkittava huolella, 
muuten rodussa voidaan ajautua aikaa 
myöten suurempiin ongelmiin kuin mitä 
yritetään torjua.

Tälläisiä riskitilanteita on ollut mm. 
PKD persialaisilla, HCM maine cooneil-
la (32-36 % positiivisia)  ja ragdolleilla 
(22-25 % positiivisia).  Liian nopean 
karsinnan seuraukset, jos mutaatio on 
yleinen,  ovat että sukusiitosaste kas-
vaaa rodussa. Tämän seuraksena tulee 
sukusiitosdepressio, jolloin pentuekoko 
pienenee, epämuodostumat lisääntyvät 
sekä ”kaivetaan esille” muita haitallisia 
sairauksia.

Tähtinen kertoi maine coonien 
HCM-geenitestitulosten ja sydänultra-
uksen tutkimustuloksista ja vertailuista. 
Loppuyhteenvetona tämän sairauden 
osalta oli, että DNA-testistä huolimatta 
siitoskissojen säännölliset sydänten UÄ-
tutkimukset ovat erittäin tärkeitä. 

Carin Sahlberg kertoi devon rexien 
ja sfinksien genetiikasta ja karvojen 
kehityksestäHän kertoi myös Susan 
Littlen uudesta kirjasta: Cat clinical me-
dicine & management, kissanpennun 
hoidosta. Susan Littlen mukaan kissan-
pennun kuoleman kolme suurinta riskiä 
ovat: Hypotermia(liian alhainen lämpö), 
Hypoglykemia(liian vähäinen ravinto)  
ja (de) Hydration(kuivuminen)  sekä 
neljäntenä Hypoxia (huono ”hapetus”). 
”Fading kitten” - syndroomaa ei ole ole-
massakaan, vaan näihin neljään asiaan 
kasvattajien tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota.
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Tutkimuksissa on todettu että pen-
tujen synnynnäisiä vikoja on rotukissoil-
la hieman enemmän kuin kotikissoilla, 
mutta erot eivät ole tilastollisesti mer-
kittäviä. 14,9% pentueissa on yksi tai 
enemmän vikoja ja 8,2 % pennuista 
syntyy kuolleina. 

Kissan pentujen synnynnäiset viat:
• näkyvät selvästi vastasyntyneessä 
(esim.kitalakihalkio)
• löytyvät vain tutkimalla/ruumiinava-
uksessa (palleatyrä)
• löytyvät vain erikoistestauksessa (lys-
osomaalinen kertymäsairaus)

Syyt vikoihin:
• ei-perinnölliset syyt
• infektiot in utero -yleensä virustaudit
• lääkkeet
• kemikaalit, myrkyt
• korkea lämpötila (emon kuume)
• kohdunsisäiset olosuhteet (istukan 
kehitys, kohtutulehdus)
• ravintotekijät

Epämuodostukset syntyvät pääasi-
assa elintenkehityksen aikana (12-24 
vrk).

Pentututkimuksessa oli tutkittu 124 
norjalaisen metsäkissan pentua joista 5 
% oli ollut synnynnäinen vika (lattarinta, 
kitalakihalkio).  Vastaaavia lukuja muil-
ta roduilta, ensin tutkittu määrä pentu-
ja, suluissa pentujen lukumäärä, joilla 
ainakin yksi synnynnäinen vika, jotka 
olivat eri roduilla hieman erilaisia. BEN 

181 (18%), BUR 65(15%) Am. BUR 54 
(80%), DRX 204 (13%), OCI 128 (25%), 
RAG 199 (13%), SBI 217 (12%)

Carin Sahlbergin ohjeet kun syntyy 
pentu, jolla on synnynnäinen vika, olisi 
kasvattajan mietittävä:
• Onko rodussa tai linjassa taipumuk-
sia tähän?
• Onko pennussa tai pentueessa enem-
män kuin yksi ongelma? (silloin syynä 
todennäkoisesti ongelma emolla, ei pe-
rinnöllinen)
• Onko esiintynyt samoja ongelmia sa-
mojen vanhempien kanssa tai toisessa 
yhdistelmässä?
• Löytyisikö mahdollisia syitä emon hoi-
dossa tai ruokinnassa?
• Oliko emo sairastanut raskausaika-
na?
• Saiko emo lääkkeitä tai rokotuksia 
raskausaikana?

Kasvattajan tulee seurata rotunsa 
terveystilannetta: 
• Kerätä dataa pentujen ongelmista ja 
kuolemista (ota valokuvia)
• pitää kirjaa kasvatuksesta, kaikista 
pentueista ja joka pennusta
• kommunikoida avoimesti kasvattaji-
en ja rotuyhdistyksen kanssa
• toimia yhdessä kun uusi ongelma löy-
tyy : kartoittaa ongelman levinneisyys 
ja kliininen kuva, koota sukutauluja, 
teettää ruumiinavaukset, antaa DNA-
näytteet, toimia eläinlääkäreiden ja ge-

neetikkojen kanssa jotta vika voidaan 
karakterisoida ja selvittää sen mahdol-
linen periytyminen geenitestien kehittä-
miseksi.

Outi Niemi kertoi kissojen terveys-
kyselyn tekemisestä ja antoi vinkkejä 
rotuyhdistyksille. Siitä ei tällä kertaa 
enempää, meillähän oli mukana An-
nukka Salo, joka siis aloittaa Ira Kallio-
Kujalalta kesken jääneen projektimme, 
terveyskyselyn läpiviemisen Helsingin 
yliopiston ja Hannes Lohen kanssa.

Lopuksi teimme ryhmätöitä erilais-
ten aiheiden parissa ja kävimme niitä 
läpi. Yhteenvetoa emme saaneet vielä 
tällä kertaa, lähinnä ideoimme erilais-
ten asioiden eteenpäin viemisestä ro-
duissamme.

Kissa-lehteen on tulossa artikke-
li tutkimuksesta, joka tehtiin kissojen 
loisista. Moni muistaa varmaan ne 
musta/keltaiset laatikot, joita jaettiin 
näyttelyissä. Tutkimustulokset ovat siis 
valmistuneet ja pian luettavissa.

Päivä oli kaiken kaikkiaan mielen-
kiintoinen ja antoisa ja jos sinulla heräsi 
kysymyksiä, vastaan mielelläni ja etsin 
vastauksia tarpeen mukaan. 

Muistakaa siis: www.kissangeenit.
fi – sivustoa ja DNA-näytteiden luovutus 
kun käyt kissasi kanssa eläinlääkärissä!

Sari Sinkko

Tähän kansainväliseen ranking-kilpailuun voivat osallistua kaikki FIFeen rekisteröidyt norjalaiset metsäkissat kaikkialta 
maailmasta. Muistathan lähettää oman kissasi tulokset.

Säännöt
• Aikuiset ja kastraatit (luokat 1 - 10) osallistuvat yhteenlasketuilla pisteillä kahdeksasta parhaasta näyttelytuloksestaan. 
   Samasta maasta saa olla korkeintaa 4 tulosta. 
• Pennut (luokat11 ja 12) osallistuva yhteenlasketuilla pisteillä kuudesta parhaasta näyttelytyloksestaan.  
   Samasta maasta saa olla korkeintaan 3 tulosta. 
• Sama kissa voi osallistua useampaan kilpailuun (pennut, aikuinen, kastraatti) 
• Tulokset on saavutettava kansainvälisista FIFe näyttelyistä ajalla 01.01.2011 -  31.12.2011.
• Epätäydelliset ilmoitukset hylätään (esim. uupuu diplomikopioita) 

Lisää tietoa:
http://www.skogkatt-of-the-year.net

Skogkatt of the Year 2011

■
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Ylöjärvellä Työväentalolla, Työväentalontie 22 

29.1.2012 klo 10 – 16 

Ohjelma 
10.30 Kissojen match show 

12.00 Rotuesittely 

14.30 Rotuesittely 

Mukana erirotuisia kissoja 

Liput: 3 € aikuiset ja 1 € lapset 
alle 15 v.                                                               

Kahvio ja arpajaiset sekä 
rotupöydässä kivaa kissatavaraa 
huom. meillä käy vain 
käteismaksu! 

Tervetuloa!  
Järjestäjä: Norjalainen metsäkissa ry                   
www.norjalainenmetsakissa.fi 

 

Kissojen ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen 
Jenni.makinen@uusikaupunki.fi. 15.1.2012 mennessä. Mukaan 
toivotaan eriväriä ja ikäisiä metsäkissoja sekä kaikenrotuisia kissoja! 
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Scandinavian Winner Show 2011
10-11.9.2011 Uppsala, Sweden
Kuvia tämän vuoden SW -näyttelystä Ruotsista. 

FI*FoxyPaw’s Baron, Jw  DVM (”BJarkI”)
omistajat:  Jenni-Riika Wacklin & Kai Naskali

Näyttelyn tuloksena oli HP BIV NOM, eli 
paikka loppupaneeliin tuli jälleen. Väriryhmän 
parhaaksi (BIV) valinnan myötä Bjarki sai DVM 
-titteliin oikeuttavan tuloksen. Voitto meni 
Norjaan metsäkissalle.

FI*FoxyPaw’s Dusty MIller (”Dusty”)
omistajat: Jenni-Riikka Wacklin & Kai Naskali

Tuloksena CAGCIB BIV.  Paneelipaikka oli 
myös lähellä, mutta lopulta sen sai hieno 

siperiankissa.

FI*FoxyPaw’s IceBreaker, Jw DVM 
(”sIsu”)
omistajat: Eila Tähti & Kirsi Ovaskainen

Tuloksena HP NOM. Sisu oli myös mukana 
kovatasoisessa paneelissa, jonka voitto tuli 
Suomeen siperiankissan mukana.
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FI*FoxyPaW’S RoSy DaWn, JW 
DVM DsM (“roosa”)
omistajat: Karita Sumell & Mikael 
Axelqvist

Roosan tuloksena oli HP BIV NOM, 
ja loppupaneelissa tuli muutama 
äänikin. Voiton vei niukasti Norjaan 
hienoilmeinen maine coon.

SE*JUSt CatnaP’S  SElma
omistaja: Josephine Munter, 

SE*Josephines Fina
Selman isä on

FI*FoxyPaw’s Idol’s Eye.

Tuloksena Ex1 BIV NOM. Selma oli 
IV -väriryhmän paras pentu ja myös 

loppupaneelissa. Paneelivoitto jäi 
Ruotsiin ragdollille.

SE*JUSt CatnaP’S mElRoSE
omistaja: Eva-Helen Nyström, 
SE*Fittnescats
Melrosen isä on
FI*FoxyPaw’s Idol’s Eye.

Tuloksena Ex1 BIV NOM. Melrose oli 
VIII -väriryhmän paras pentu ja myös 
paneelissa.

Karita Sumell
FI*FoxyPaw’s
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Jokavuotinen maailman voittajanäyttely järjestettiin tänä vuonna Puolassa Poznanissa
29.-30.10.2011.Tämän näyttelyn kategoriavoittajat saavat lisätä oman nimensä yhteyteen tittelin WW’11. 

Näyttelyyn pääsemiseksi on tietyt vaatimukset: Kissan täytyy olla vähintään International Champion/Premior ja nuorien 
kissojen tulee olla saavuttanut vähintään Tuomarin Paras tulos sekä pentujen EX1 tulos. (Tarkemmat säännöt löytyvät aina 
näyttelykutsusta)

Norjalaiset Maailmanvoittaja-metsäkissat tulivat Ruotsista.

Worl Winner 2011

WW’11 WW’10 WW’08 EC S* Just Catnaps 
Alma Snowflake, DM DSM DVM (NFO n 09 24) 

WW’11 GIP SE*NC’s Back Chat, JW (NFO n 09 22)

Suomalaisista kissoista paneeliin ylsivät:
AIKUINEN UROS
SC Foxypaw’s Icebreaker, JW,DVM 
(NFO w 64)
kasvattaja: Karita Sumell ja Mikael 
Axelqvist
omistaja: Eila Tähti ja Kirsi Ovaskainen
Kuva: Heikki Siltala

PENTU
Tähtitassun JuhannusHeila (NFO w 63)

omistaja ja kasvattaja: Eila Tähti
Kuva: Heikki Siltala



15www.norjalainenmetsakissa.fi Mettis 4/2011

Matkakuvia:

PENTU
Tähtitassun SuviUnelma (NFO f 09)

omistaja ja kasvattaja: Eila Tähti

KASTRAATTINAARAS
GIP Hopeahännän Harley Quinn (NFO fs 09)
kasvattaja ja omistaja: Sari Sinkko
kuva: Paraskeva

Onnittelut kaikille hienoista tuloksista!

Ylävasemmalla: Tallinnan maantie.

Yläoikealla: Vikkan ihailee 
maisemia.

Vasemmalla: Varsovan 
ruokapaikan pihalla otettu

Kuvat: Kati Nieminen
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Nimeni on: GIP Draconian AutumnRef-
lection eli Tristan, Tipsu, Töpsy tai jopa 
Björn – ei sen väliä kun en kuitenkaan 
tunnista omaa nimeäni.

Asun sellaisessa talossa jossa: Meillä 
on tilaa juosta ja kiipeillä. Haluaisin kyl-
lä muuttaa sellaiseen paikkaan, jossa 
meillä olisi myös kiva ulkotarha. 

Perheeseeni kuuluu: Äiskä Cindy ja 
Misty-setä sekä ihmismamma ja pappa. 
Minulla on myös 8 siskoa ja veljeä, mut-
ta he eivät enää asu meillä.   

Elämä olisi kurjaa ilman: Leikkiä. 
Haluaisin palkata itselleni kokopäiväi-
sen leikittäjän.

Pärjäisin hyvin ilman: Lohiöljyä. 
Ihan kaikkea muuta syön mielelläni. 
Myös kaikkea mitä ei pitäisi.

Olen ylpeä itsestäni koska: Olen tosi 
hyvä lastenhoitaja. Toimin kätilönä pik-
kusisarusteni synnytyksessä ja hoidin 
niitä niin hyvin, että niistä kasvoi tosi 
kivoja kissoja.

Pelkään kaikista eniten: En minä 
pelkää mitään. Olen maailman rohkein 
kissa. Uusi kovaääninen Dyson on kyllä 
vähän hurja, mutta uskon, että ystävys-

Nimeni on: Eirik von der Gehlen Bieke 
alias Pikkukissa eli Pikkis.

Asun sellaisessa talossa jossa: Näkee 
hyvin naapurin lintulaudalle

Perheeseeni kuuluu: Mamma, 

Norjalaisen metsäkissan ystäväkirja

tyn hänenkin kanssaan ihan pian. 
Jos en olisi norjalainen metsäkissa, 

olisin aivan varmasti: Putkimies. Minus-
ta on hauskaa irroitella viemärinkansia 
ja hajulukkoja ja tutkia viemärien sisäl-
töä

Maailman paras paikka on: Katon-
rajassa pienessä nukkupussissa. Se on 
kyllä oikeasti tarkoitettu pennun kokoi-
sille kissoille, mutta minähän olenkin 
vasta 7-kiloinen ja mahdun sinne hyvin 
vaikka pää ja jalat roikkuvatkin ulkopuo-
lella. 

Jos saisin itse valita, söisin mie-
luiten: Tykkään kyllä melkein kaikesta 
ruuasta, mutta broileri ja possunsydän 
voisivat olla listalla joka päivä. 

Paras kaverini on: Misty-setä. Vaik-
kei se oikeasti ole mun setä kun se on 
maatiainen. Myös pikkusisko Kiaran 
kanssa on tosi mukava telmiä, mutta se 
käy meillä niin harvoin. Cindy-äiskä ei 
oikein ymmärrä mun leikkejä vaikka mä 
tykkäisin kyllä kovasti hassutella senkin 
kanssa. Haluaisin olla kaikkien kaveri.

Suurin saavutukseni elämässä: Kun 
olen kasvanut näin isoksi ja hyväkäytök-
siseksi pojaksi. Mamma on minusta tosi 

Bege, Muru (sillä on ihan hassunväri-
nen naama ja se on muutenkin erilai-
nen kuin me muut) ja tytöt Siiri, Alma, 
Nomppa ja Frida.

Elämä olisi kurjaa ilman: Silitystä ja 
rapsutusta, onneksi mamma ottaa aina 

syliin kun sille tekee jee-tempun
Pärjäisin hyvin ilman: Begeä, se vie 

mun tyttöystävät!!
Olen ylpeä itsestäni koska: Olen 

niin kiltti ja ystävällinen
Pelkään kaikista eniten: Pelkään? 

Mitä se semmoinen on?
Jos en olisi norjalainen metsäkissa, 

olisin aivan varmasti: Koira. Osaan ha-
kea palloa, antaa tassua ja tehdä mui-
takin temppuja.

Maailman paras paikka on: Mikä ta-
hansa missä joku rapsuttaa.

Jos saisin itse valita, söisin mielui-
ten: Kana on kyllä aika hyvää.

Paras kaverini on: Mamma, kissa-
kavereista Muru.

Suurin saavutukseni elämässä: Mi-
nulla on kuulemma kolme komeaa poi-
kaa, mutta en ole vielä nähnyt niitä.

En ole kovinkaan ylpeä siitä, että: 
Kuseksin ympäriinsä ja huudan kellon 
ympäri, mutta minkäs sitä hormoneil-
leen voi.

Elämän tarkoitus on: syödä ja olla 
sylissä.

ylpeä.
En ole kovinkaan ylpeä siitä, että: 

Nyt jäin sanattomaksi. En häpeile mi-
tään. 

Elämän tarkoitus on: Leikkiä. Mi-
nusta ei koskaan tule aikuista.
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Olen kolmannen vuoden eläinlääketieteen opiskelija ja kissaharrastaja. Teen opintoihini liittyvän lisensiaatin tutkiel-
man aiheesta ”Rotukissojen lonkkadysplasian esiintyvyys Suomessa”. Tarkoituksenani on röntgenkuvata suoma-
laisten rotukissojen lonkkia ja yhdessä ohjaajani pieneläinlääketieteen erikoiseläinlääkäri Anu Lappalaisen kanssa 

kartoittaa rotukissojen eriasteisten lonkkadysplasioiden eli lonkkien kehityshäiriöiden yleisyyttä Suomessa.

Mikä on lonkkadysplasia ja miksi sitä pitäisi tutkia?

Lonkkadysplasia on nimitys lonkkanivelen kehityshäiriölle. Se on iän myötä kehittyvä tila, eikä sitä siis esiinny vastasynty-
neillä eläimillä. Erilaisia lonkkien kehityshäiriöitä voidaan tutkia röntgenkuvauksella, kuvista nähtävät muutokset ovat mm. 
nivelruston kuluminen, lonkkien löysyys ja sijoiltaan meno. Kissojen lonkkanivelten kasvuhäiriöiden tutkiminen on jäänyt vä-
hemmälle huomiolle kuin koirilla, sillä aiemmin on luultu, että niitä ei esiinny kissoilla lainkaan. Syynä tähän lienee se, että 
kissat harvoin ilmentävät kipeitä lonkkiaan millään tavalla – ne eivät onnu eivätkä valita kipuaan, vaan saattavat hypätä ja 
juosta ihan normaalisti. Omistajat voivatkin huomata usein vain hyvin epäspesifisiä muutoksia kissan käyttäytymisessä – 
kissa on haluton hyppimään, se tekee tarpeensa hiekkalaatikon ulkopuolelle, on kärttyinen ja sen liikkeet ovat hidastuneita 
jne. Kissojen lonkkaviat diagnosoidaankin usein sattumalöydöksenä jonkin muun röntgentutkimuksen ohessa.  Kasvattajat 
eivät ole osanneet olla huolissaan sairaudesta, ja näin ollen se on joissain roduissa saattanut vahingossa päästä lisäänty-
mään. 

Suurimmassa riskiryhmässä ovat maine coonit, joilla O. F. A:n (Orthopedic Foundation for Animals) vuosien 1974–1995 
välillä keräämän tiedon mukaan on 21,1 % esiintyvyys erilaisia lonkkavikoja. Maine coonit ovat suurikokoisia kissoja, joten 
koolla voi olla merkitystä lonkkien sairauksien kehityksessä. Tätä oletusta ei ole kuitenkaan vielä tutkittu laajasti, siksi tähän 
tutkimukseen halutaan osallistuvan sekä suurikokoisia että ns. normaalin kokoisia kissoja. Rotukissoilla lonkkien sairaudet 
ovat päässeet lisääntymään mm. pienen geenipoolin myötä, joten ongelmaan tulisi tarttua nyt, kun siihen vielä seulontaku-
vausten avulla voitaisiin vaikuttaa. 

Tutkimukseen osallistuminen

Tutkimukseen osallistuvat 2-10 -vuotiaat kissat röntgenkuvataan virka-aikaan Yliopistollisessa eläinsairaalassa Helsingissä. 
Kissoista otetaan kolme röntgenkuvaa, yksi lonkista ja kaksi selästä (lanne- ja rintarangan alueelta). Kissat rauhoitetaan 
kevyesti kuvausta varten ja ne saavat kuvauksen jälkeen herätteen. Itse röntgenkuvaus kestää noin 10 minuuttia, koko 
käyntiin on hyvä varata tunnin verran aikaa. Selkäkuvia on tarkoitus käyttää tutkimuskartoitukseen kissojen spondyloosin 
esiintyvyydestä. Tästä aiheesta lisensiaatintyön tekee eläinlääketieteen opiskelija Satu Marttila. Molemmista tutkimuksista 
on tarkoitus kirjoittaa tieteellinen artikkeli eläinlääketieteelliseen julkaisuun.  Röntgentutkimuksen hinta on n. 30 e. Omista-
ja saa kirjallisen tuloksen kuvauksesta. Mikäli kuvissa havaitaan muutoksia, omistaja huolehtii kissan jatkohoidosta oman 
eläinlääkärin kanssa. Mikäli kissastasi on jo joskus otettu röntgenkuvia lonkkien ja/tai selän alueelta, otamme mielellämme 
vastaan myös näitä kuvia. 

Annan mielelläni lisätietoja
tutkimuksesta kiinnostuneille:
Minna Haataja
p. 040 5443165
email:
minna.m.haataja@helsinki.fi

OSALLISTU KISSOJEN LONKKADYSPLASIATUTKIMUKSEEN
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Vanhusten elämää
Nämä ihanat kissamme elivät 16,5 vuotta luonamme. Yksi pentue: 
kaikki neljä itsellemme 2 naaasta ja 2 urosta.

SF Kissakodin Julietta NFO ns 
s.18.3.1993 k: 20.9.2009

SF Pensselitassun Nasusistiso NFO a 22 (Nasu) 
s.23.112.1994 ja SF Pensselitassun Noctornus 

NFO as 23 (Nestor) s.23.12.1994

SF Roy-Galeen Mickey (Micojani) NFO n 09 23 s. 
9.1.1992 k: 16.9.2008

Poikapennut, kaverukset ovat nyt 16.5 vuotta ja 
ilonamme edelleen.

Kuvat ja tekstit: Tuula Virtanen
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Kun seurailee eri keskustelupals-
toja, niin huomaa helposti miten 
tunteita herättäviä keskustelu-

ja saadaan aikaiseksi. Näin tavallisen 
omistajan silmin monesti ne tuntuvat 
olevan kasvattajia (?), jotka kirjoitte-
levat terveysasioista eri palstoilla. In-
nokkaimmat väittelyt tuntuvat tulevan 
koirista ja kissoista. Toki myös tavalliset 
omistajat kirjoittelevat saadakseen tie-
toa ja vaihtaakseen kokemuksia. Aika 
ajoin myös näyttelyissä kuulee kaiken-
laista..

Keskusteluissa suunta on avoimuu-
teen päin ja muutoksia varmaan tapah-
tuu. Näissä keskusteluissa mennään 
monesti aika henkilökohtaisiinkin asioi-
hin, mitä nyt eri palstoja välin seurailee.
Miten sitten tavallinen omistaja saa luo-
tettavaa tietoa?

Kasvattaja on olennaisessa roolissa

Omistajan pitää luottaa hänen tietoon-
sa ja kokemukseen asioista. Lisäksi 

Kokemuksia terveysasioista
Kirjoitan juttua tavallisena kissan omistajana. Kotona asustaa viisi norjalaista metsäkissaa.

Suvipäivän Igor.

on myös erilaisia terveysluentoja ja 
eläinlääkärissä käynnin yhteydessä saa 
myös tietoa. Onhan myös kasvattajalla 
paljon tietoa omista linjoistaan ja niiden 
seuraamisesta.

Varmaankin lisääntyy entistä enem-
män ostajilla pohjatyön tekeminen, etsi-
vät tietoa rodusta ja sen perinnöllisistä 
sairauksista. Harkitsee tarkkaan kas-
vattajia, joka tuntee rotunsa ja kuinka 
avoimia he ovat. Ja myös miten tietoa 
saa heidän kotisivuiltaan.

Kuinka kasvattaja voi vakuuttaa omis-
tajan terveystesteistä 

Vaikeaa on kasvattajan vakuuttaa taval-
lisen kissan omistaja terveysasioista ja 
niiden seurannasta.

Suurin osa kissoista päätyy lemmi-
kiksi ja niiden seuranta on ongelmallis-
ta. Jalostukseen käytetyistä kissoista 
tehdään alkuun vaadittavat testit, mutta 
seuranta on sitten ongelmallisempaa. 
Mutta monelle suurin ongelma on että teksti ja kuvat: Veikko Mytty

testit maksavat. Ja onko omistaja aina 
halukas niitä maksamaan, kuin kerran? 
Omia kokemuksia

Alkuun ei tullut ajateltua mitään kis-
sojen terveysasioita. Mieleen ei myös-
kään tullut mitä kaikkia testejä pitää ot-
taa ennen astutus asioita. En myöskään 
niistä mitään ymmärtänyt. Tein vain pyy-
detyt testit.

Omalla kohdallani seurannassa to-
siaan tapahtui herätys, kun Iffen jälke-
läinen kuoli fippiin. Silloin alkoi asioita 
ajatella eritavalla. Samalla kun kuuli, 
että osalla jälkeläisistä oli HCM. Iffe ja 
Igge onkin useamman kerran testattu. 
Iffellä on myös todettu ruoka-ainealler-
gia. Joten ruokavalion kanssa pitää olla 
tarkka. Siitoksen käytetyt kissat on asi-
anmukaisesti testattu.

Eli yhteenvetona voi sanoa, että 
uusia asioita tullut paljon eteen näinä 
vuosina, sekä saanut myös uutta ajatel-
tavaa. 
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Kissojen ja koirien rokotuksista huolehdittava 
- raivotautia Venäjän Karjalassa
Evira
Raivotautia (rabiesta) on todettu vuosikymmenten jälkeen Suomen alueen läheisyydessä Venäjän Karjalassa. Raivotaudin 
leviämisen ennaltaehkäisyssä ja ihmisten suojaamisessa on tärkeää, että kissat ja koirat on rokotettu asianmukaisesti. 
Pienpetojen tautitilanteen seuraamiseksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira toivoo, että pienpetonäytteitä lähetetään 
runsaasti Itä-Suomesta tutkittavaksi rabieksen varalta.

Venäjän Karjalassa on todettu raivotautia elokuun viimeisellä viikolla ulkona laiduntaneessa lehmässä. Alue on noin 
150 km:n päässä Suomen rajasta. Raivotautia ei ole todettu näin lähellä Suomen rajaa Venäjällä yli 20 vuoteen. Venäjän 
viranomaisten tutkimukset alueella jatkuvat. Tietoja ei ole siitä, miten laajalle raivotauti on levinnyt alueella. Tätä ennen 
raivotautia on todettu Leningradin läänin eteläpuolella.

Koirien ja kissojen rokottaminen erityisesti Itä-Suomessa tärkeää 

Evira muistuttaa, että koirien raivotautirokotuksista huolehditaan. Luolametsästyksessä käytettävät koirat on rokotettava 
vuosittain. Muut metsästyskoirat ja viranomaiskoirat on rokotettava joka toinen vuosi. Evira suosittelee, että myös kaikki 
muut koirat ja ulkona liikkuvat kissat rokotetaan säännöllisesti. Venäjän Karjalassa todettu raivotautitapaus lisää taudin 
leviämisriskiä myös Suomeen, joten erityisesti Itä-Suomessa kaikkien koirien ja ulkona liikkuvien kissojen rokottaminen 
tautia vastaan on tärkeää.

Metsästäjiltä toivotaan eläimiä tutkittavaksi itäisestä Suomesta 

Evira tutkii luonnonvaraisia eläimiä ja muita epäilyttävistä oireista kärsiviä eläimiä raivotaudin varalta. Metsästäjien 
lähettämät pienpetonäytteet ovat välttämättömiä raivotautivapauden seurannassa. Nyt olisi erittäin tärkeää saada 
näytteitä Pohjois-Karjalasta ja muualta itäisestä Suomesta tutkittavaksi Eviraan raivotaudin varalta. Eläimistä tutkitaan 
raivotaudin lisäksi pienpetojen syöttirokotuksilla aikaansaatua vasta-aineiden antamaa suojaa. Syöttirokotteita levitetään 
kaakkoisrajalle keväisin ja syksyisin. Tämän syksyn rokotuskampanja ajoittuu syys-lokakuun vaihteeseen.

Ilmoita epäilyttävästi käyttäytyvästä eläimestä 

Poikkeuksellisesti käyttäytyvästä luonnonvaraisesta ketusta, supikoirasta, sudesta tai muusta petoeläimestä tulee ilmoittaa 
kunnan- tai läänineläinlääkärille.

Liittokokous järjestettiin Tampereella ja yhdistyksemme edustajana olin paikalla.
Kokouksessa valittiin ensin liiton puheenjohtaja (Veikko Saarela) sekä Kissaliiton hallitus vuodelle 2012. Tämän 
jälkeen valittiin eri toimikuntien jäsenet. (näyttelytoimikunta, rotutoimikunta, tiedotustoimikunta, koulutustoimikunta, 
kurinpitotoimikunta sekä terveys-ja hyvinvointitoimikunta).

Sääntömuutoksia käytiin läpi useita ja ne löytyvät Kissaliiton sivuilta. Huomioitavia ovat mm.
lisäys kasvattajasopimukseen ja siitosuroksen sopimukseen: kissojeni ja niiden jälkeläisten tietoja luovutetaan vuosittain 
kyseisen rodun rotuyhdistyksille, joilla on yhteistyösopimus Suomen Kissaliiton kanssa.
Kasvattajan on tehtävä kirjallinen sopimus kissankaupasta. Sopimukseen tulee käyttää Suomen Kissaliiton sopimusmallia 
tai lomaketta, jossa on vähintään vastaavat tiedot. Lomakkeet löytyvät osoitteesta: www.kissaliitto.fi
Mikäli rotukirjaaja joutuu pyytämään lisätietoja pennun rekisteröintiä varten, veloitetaan pyynnöstä 5€ maksu
Norjalaisille metsäkissoille tuli pakolliseksi eläinlääkärin ottama GSD IV-testi pentujen rekisteröintiä varten. Tämä teksti 
löytyy ajankohtaista sivulta.

Kehitystyöryhmä esitteli työtään uuden järjestelmän saamiseksi Suomen Kissaliitolle kissojen rekisteröintiin ja 
näyttelyilmoittautumisiin.

Näistä kaikesta siis löydät lisää tietoa Suomen Kissaliiton sivuilta:
www.kissaliitto.fi

Sari Sinkko

Liittokokousraportti
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Valmistuneet

International Champion 
Kultahippusten Albin 
“Alvari” (NFO ns 09 24) 
valmistui Tallinnassa 20.8.2011
s.14.5.2009
Isä: SC Hilirimpsis Hattiwatti (NFO as 23)
emo: IC Tähtitassun Hymyhuuli (NFO n 03)
kasvattaja: Sari ja Jari Kulmakivi
omistaja: Tarja Hänninen
kuva: Tessa

International Champion  Excelsior de 
Lailoken (NFO n 09 23)
valmistui Latvia Cesis 11.06.2011 
om. Suvi Sippola 
kuva: Tessa lv

Supreme Champion  Suvipäivän 
Magni (NFO n 03 24) 
valmistui Espoossa 30.7.2011 
om. Veikko Mytty 
kuva: Tessa lv

International Premior Tupuliinin Maggie (NFO f 09) 
24.7.2011 Jelgava Latvia
Omistaja ja kasvattaja Leena Visanen

International Premior Tupuliinin Musliini (NFO n 09) 
23.7.2011 Jelgava Latvia
Omistaja ja kasvattaja Leena Visanen
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DISTINGUISHED SHOW MERIT (DSM) -TITTELI
Saavuttaakseen tittelin kissan täytyy olla kategorian paras tai vastakkaisen sukupuolen paras vähintään kymmenen kertaa 
luokissa 1-10 tai 14. 

Ensimmäisen ja kymmenennen arvonimeen oikeuttavan näyttelytuloksen välillä on oltava vähintään kaksi vuotta ja yksi 
päivä. Aikarajoituksella estetään kissaa saavuttamasta arvonimeä liian nopeasti.”

Arvonimet

DISTINGUISHED SHOW MERIT
SP Hopeahännän Riku Rohkea, DVM (NFO ns 03 24) saavutti 
DSM-tittelin 11.9.2011 Pietarissa. 
Isä: EC Isgårdens Rigoletto DVM, DSM (NFO ns 09 22)
emo: GIP & EC Hopeahännän Leah Isadora, DM  (NFO a 09 23)
omistaja: Larisa Maximova
kasvattaja: Sari Sinkko
Kun ”minimi” aika saavuttaa titteli on kaksi vuotta, kului 
Rikulla  ”huimat” kaksi vuotta ja kaksi kuukautta tittelin 
saavuttamiseen.

JUNIOR WINNER
JW-titteliin valmistui  Vikkan eli 

S*Nenya’s Shadowcat,JW (NFO n 03 
24)  Rurokin näyttelyssä 28.8.2011

Omistaja Kati Nieminen
kasvattaja Lena Södersted, Ruotsi

Kuva :Teppo Erkkilä.

DISTINGUISHED VARIETY MERIT
(kuva vertti) kuva: Heikki Siltala
EP Pörkarvan FamaFert, DVM (NFO  
n 24) saavutti DVM-tittelin 19.6.2011 
Siilinjärvellä.
Synt: 29.06.2006 
Isä: EP/IC Suvipäivän Ivor, NFO ns 09 24  
Emo: CH Pörkarvan Egregius, NFO n  
Omistaja: Pia & Johanna Vuoltee 

DISTINGUISHED VARIETY MERIT
GIC FI*Kalicalanin Caro Miu, JW, DVM
Adam saavutti Distinguished Variety Merit (DVM) – tittelin 
Kes-Kisin näyttelyssä Jyväskylässä 8.10.2011.
Omistaja: Henriikka Neittaanmäki
Kasvattaja: Päivi Kupila
Kuva: Tessa
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CHAMPION
Noynarock Albert 
Noynarock Polaris 
White Chystal’s Ninat 
Noynarock Melchior 
Virvlas Katja Katt 
FoxyPaw’s Jock Scott 
Mototassun Hiljainen Suukko 
Hopeahännän Pablo Picasso, JW 
Hopeahännän Fedwe Galizia 
Rockringen’s Lucky Lips 
Foxypaw’s Red Rover 
ArcticWilds Amamos La Vida 
Sunshire’s Lancelot 
Meadowpaws Elegia 
BlackOnyx Cinnamon 
Hopeahännän Liljankukka 
Sunshire’s Morgana 
Kultamurun Aurinko 
Felicis Edda 
Isgården’s Emmett 
Nalle-Puhin Esmeralda

PREMIOR
Hopeahännän Leonardo da Vinci 
Heinuntuvan Aapeli 
Heinuntuvan Kreetta 

1.8.2011 – 20.11.2011 ajanjaksolla uuden  tittelin 
saavuttaneet kissat: 

Kultamurun Sateenkaari 
Huiskulan Aurinkokuningas 
Cat’omatic Auricomus Amicus 
Sunshire’s Lady Marian 
Heinuntuvan Jooseppi 
Karvanaaman Bernilla 
Nalle-Puhin Quasimodo

INTERNATIONAL CHAMPION 
Draconian HarmonyDivine 
Ennio de Khazad-Düm 
Kultahippusten Albin 
Tähtitassun Carl Philip, JW 
FoxyPaw’s Dusty Miller 
Kalicalanin Amitie 
Felicis Enna 
Marmatin Elina 
Redtails Nonstop 
Quarans La Paz 
Hopeahännän Pablo Picasso 
Rockringen’s Lucky Lips 
FoxyPaw’s Red Rover 
Ninatte’s Falco 
FoxyPaw’s Jock Scott 
FoxyPaw’s Frostbite
 

INTERNATIONAL  PREMIOR
EC Magoria’s Mr. Lordi 
Kehrääjän Ääninen R 
Deeamore Fiona Volpe 
Heinuntuvan Nestori 
Heinuntuvan Aapeli 

GRAND INTERNATIONAL CHAMPION
Tähtitassun Victoria 
Hillevillan Rebekka 
Tähtitassun Daniel 
FoxyPaw’s Jupiter Five 
Tupuliinin Syksyn Sävel 
Witsarin Maranellonpunainen 
Kultahuiskan Geisha

GRAND INTERNATIONAL PREMIOR
Draconian AutumnReflection 
Hopeahännän Harley Quinn 
GIC Spot-on Hedvig 
CH Katinkurun Ruostekirppa 
 
SUPREME CHAMPION
Tähtitassun Heidi Sprintti

SUPREME PREMIOR 
-

Adam saavutti Distinguished Variety Merit (DVM) – tittelin Kes-Kisin näyttelyssä Jyväskylässä 8.10.2011.
 Ensimmäiset värin paras –tuloksensa Adam sai pentuluokassa SUROKin kesänäyttelyssä 1.-2.8.2009, minkä jälkeen värin 
parhaita on tullut tasaisesti pitkin näyttelyuraa yhteensä 18 kappaletta. Adam lienee Suomen ensimmäinen väriryhmästä 5 
DVM-tittelin saavuttanut metsäkissa.
Adam on hyvin persoonallisen ulkonäön omaava metsäkissa. Täydessä turkissa ollessaan se herättää niin hämmennystä 
kuin ihastustakin – turkkia on nimittäin kesähelteillä todella riittänyt! Toinen Adamin ominaispiirteistä on sen leiskuvan 
kuparinväriset, suuret ja avoimet silmät, joilla se on saanut pään jos toisenkin pyörryksiin. Adamin täyttäessä 
rotumääritelmän muiltakin osin varsin hyvin, on tuomareilla harvoin mitään pahaa sanottavaa. Mamman silmissä Adam on 
tietenkin täydellinen!
Adamilla on varsin helppo ja rauhallinen näyttelyluonne, mutta kotioloissa metsäkissamainen veikeys ja kujeilu tulevat esiin. 
Mammanpoika on hyvin seurallinen ja leikkisä, ja vaatii usein hellyyttä ja sylissä pitämistä pienellä piipittävällä äänellään. 
Adam rakastaa pitkiä valjastelulenkkejä ja ulkoilua verkotetulla parvekkeella. 
DVM-tittelin saavutettuaan Adamilla on edessään uusia haasteita. Tavoitteena on kerätä näyttelyistä vielä muutamat 
puuttuvat sertit, ja jäädä toivottavasti alkuvuodesta hetken karvankasvatustauolle. Hartaana toiveena olisi myös 
alkuvuodesta saada maailmaan pari pentuetta pikku-Adameja. Nähtäväksi jää, toteutuvatko suunnitelmat.
Adam on mahdollistanut minulle monia ihania ja ilontäyteisiä hetkiä tämän rakkaan harrastuksen parissa. Haluan kiittää 
kaikkia Adamin kilpakumppaneita ja näyttelyiden kautta saamiani uusia ystäviä ja tuttavuuksia. Erityiskiitos jälleen Adamin 
kasvattajalle Päivi Kupilalle, jota voin tuskin koskaan kiittää kylliksi.

Henriikka Neittaanmäki

GIC FI*Kalicalanin Caro Miu, JW, DVM
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Ajankohtaista
GSD-IV TESTI PAKOLLINEN SIITOSKISSOILLA VUODEN 2012 ALUSTA

Norjalaisilla metsäkissoilla voidaan tavata sokeriaineenvaihduntaan vaikuttava perinnöllinen sairaus GSD (glycogen storage 
disease), joka yleensä johtaa sairastuneen yksilön kuolemaan jo nuorena.

Toistaiseksi kissoissa on tavattu GSD variantti IV, jota ihmisellä kutsutaan myös nimellä Andersenin tauti. Onneksemme 
taudin tutkimiseen on geenitestaus, joka on luotettava. Tutkimus tehdään kissan veri- tai poskisolunäytteestä. 
Kansainvälisen kattojärjestömme FIFen päätöksellä GSD IV -tutkimus tulee norjalaisen metsäkissan kasvatuksessa pakolli-
seksi vuoden 2012 alusta. Tutkimustapaa täydennettiin Kissaliiton määräyksellä SRK 3.5.12. Täydennyksellä näytteenotto 
yhdenmukaistettiin muiden DNA-näytteenottojen mukaiseksi.
Rekisteröintisäännöt kohta SRK 3.5.12

Norjalaisten metsäkissojen kasvatusta varten pakollinen GSD IV-testi; näytteen tulee olla eläinlääkärin ottama tunnis-
temerkitystä kissasta ja näytteenotosta tulee täyttää virallinen kaavake. GSD IV-kantajaksi todetun kissan saa astuttaa 
vain negatiiviseksi GSD IV N/N todetulla kissalla. 

Uutta sääntöä noudatetaan 1.1.2012 alkaen tapahtuvassa kasvatustoiminnassa.
• Testiä ei vaadita jalostuskissalta, jonka molemmat vanhemmat on asianmukaisesti todettu GSD IV N/N negatiiviseksi. 
Kissa voi olla geneettisesti negatiivinen jos sen vanhemmista/ isovanhemmista (jne) on olemassa Kissaliiton sääntöjen mu-
kaisesti hyväksytty testitulos. Geneettisesti negatiivisuutta ei ole rajattu kuinka monta sukupolvea se on voimassa.
• Näytteenotoissa tulee täyttää Kissaliiton lomakesivulla oleva ”Eläinlääkärintodistus DNA-näytteenottoa varten” lomake, 
joka testituloksen kanssa lähetetään rotukirjaajalle.
• Ulkomaiset testitulokset on aina tapauskohtaisia. Niissä on oltava tarvittava määrä identifioivaa tietoa. Jos esim. sirunu-
mero/rekisterinumero puuttuu, niin tulosta ei katsota tarpeeksi luotettavaksi.

GSD IV –kantajaksi todetun kissan saa astuttaa vain N/N negatiiviseksi todetulla kissalla.
Mikäli rekisteröitävän pentueen astutus on tapahtunut vuoden 2011 puolella GSD IV –testiä ei pentueen vanhemmilta 

vaadita.
Aikaisemmin suosituksena olleen testin pakollistamisella estetään vielä harvinaisen taudin leviäminen rodussa.

Eila Tähti

Yhdistys palkitsee 2011 menestyneimmät norjalaiset metsäkissat: 
Paras uros ja naaras, Paras kastraattiuros ja naaras, paras nuori ja veteraani, paras siitosuros ja siitosnaaras sekä paras 
kasvattaja.

Kaikki kilpailuvuoden aikana kotimaisiin näyttelyihin osallistuneet SRK:n rekisteriin merkityt Norjalainen metsäkissa ry:n 
jäsenten omistamat kissat osallistuvat automaattisesti Vuoden Kissa-kilpailuun. Kissan omistaja voi halutessaan kieltää 
kissansa ottamisen mukaan kilpailuun ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kati Niemiselle viimeistään seuraavan vuoden 
tammikuun 5. päivään mennessä. Ilmoituksen voi tehdä jo kilpailuvuoden kuluessa, vaikka heti vuoden alettua, jos omistaja 
näin haluaa.
Tulokset lasketaan pistelaskijoille toimitettujen tarkistettujen kotimaisten näyttelytulosten perusteella ja niistä ylläpidetään 
ajantasaista kategoria- ja kilpailuluokkakohtaista ”rankingia” internetissä. Ulkomaiset näyttelytulokset otetaan huomioon, 
mikäli niistä on toimitettu arvostelusetelikopiot liiton toimistolle seuraavan vuoden tammikuun 5. päivään mennessä. 
Kopiosta on käytävä ilmi ainakin näyttelyn paikka ja päivämäärä, kissan nimi sekä saavutettu arvostelutulos. Ulkomaisille 
tuloksille ei lasketa enää lisäpisteitä. Yhdistyksemme pistelaskijalle kopioita ei tarvitse toimittaa erikseen.
Täytäthän www.catshow.fi -tilastoissa kissasi tiedot-kohdan, jolloin tuloslaskijan on helppo tarkastaa omistajan jäsenyys 
jäsenrekisteristämme. Lisätietoja antaa:

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

Vuoden 2011 Norjalainen metsäkissa
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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 rekisterinumero kotisivujen ylläpitäjälle.

KARVANAAMAN
Mari Mälkki, Hämeenlinna,
+358 40 510 2392 
Synt: 29.11.2011, luovutus aikaisintaan: 
22.02.2012  
- ambertiikeri (nFO nt 23), uros 
- ruskeatiikeri (nFO n 23), uros 
- ambertabby (nFO nt 22), uros 
isä: iC Eirik v.d. Gehlen Bieke (nFO nt 22) 
, testit: FeLV, FiV, GSD iV,  
Emo: Karvanaaman Frida (nFO a), testit: 
FeLV, FiV, GSD iV, 

NORDICTIGERS 
Anu Kovanen, Kauhava, 0504023919 
Synt: 22.11.2011, luovutus aikaisintaan: 
28.02.2012  
- ruskeatiikeri / valkea (nFO n 09 23), 
uros, lemmikki 
- ruskeatabby / valkea (nFO n 09 22), 
uros, näyttelytasoinen 
- ruskeatiikeri /valkea (nFO n 09 23), 
uros, näyttelytasoinen 
- ruskeatiikeri / valkea (nFO n 09 23), 
uros, näyttelytasoinen 
- sinitiikeri (/ valkea) (nFO a (09) 23), 
uros, näyttelytasoinen 
isä: SC Fi*Marmatin Armas (nFO n 23) , 
testit: FeLV, FiV, GSD iV, HCM 
Emo: iC DE*Quarans La Paz (nFO n 09 
23), testit: FeLV, FiV, GSD iV, HCM

NENUKAN
Päivi Salmi-Wallenius, Riihimäki, +358-
40-5548997 
Synt: 10.11.2011, luovutus aikaisintaan: 
10.02.2012  
- ruskeatäplikäs/ valkea (nFO n 09 24), 
naaras 
- ruskeatäplikäs/ valkea (nFO n 09 24), 
naaras 
- musta/ valkea (nFO n 09), naaras 
isä: iC Fi*Mototassun Viehkeä Veijari 
(nFO n 09 24) , testit: FeLV, FiV, GSD iV, 
HCM 
Emo: Fi*Leoline Hunajaiset Haaveet 
(nFO f 24), testit: FeLV, FiV, GSD iV, HCM

KISSAFARIN
Kati Seppä, nakkila, 040-5192085 
Synt: 02.11.2011, luovutus aikaisintaan: 
01.02.2012  
- creme (nFO e), uros 
- sinikilpikonna (nFO g), naaras 
- sinikilpikonnatäplikäs (nFO g), naaras 
isä: CH Fi*Sunshire’s Lancelot (nFO a 
24) , testit: FeLV, FiV, GSD iV,  
Emo: iC Fin*Kissafarin Canberra (nFO e), 
testit: FeLV, FiV, HCM

HOPEAHäNNäN
Sari Sinkko, Lappeenranta, +358-400-
599 947 
Synt: 06.10.2011, luovutus aikaisintaan: 
30.12.2011  
- sintabby bicolor (nFO a 03 22), uros 
isä: GiC Morgunstralán’s Hot’n Sweet 
(nFO n 09) , testit: FeLV, FiV, GSD iV, 
HCM 
Emo: SC Hopeahännän Odessa (nFO ns 
09 22), testit: FeLV, FiV, GSD iV, HCM

NALLE-PUHIN
Kati nieminen, Tampere, +358-40-776 
1395, +358-3-222 7780 
Synt: 01.07.2011, luovutusikäinen 
- sinitäplikäs bicolour (nFO a 03 23/24), 
uros 
isä: SC Huiskulan Clemens,JW (nFO a 09 
24) , testit: FeLV, FiV, GSD iV, HCM 
Emo: CH nalle-Puhin n. Boa Vista (nFO g 
03 22), 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 
isä: Fi*DrömKattens Bolt (nFO d 09 22) , 
testit: FeLV, FiV,  
Emo: Fi*DrömKattens Adaldrida (nFO as 
09 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, 

VÄLITETTÄVÄT AIKUISET NORJALAISET 
METSÄKISSAT 

Ruskeatäplikäs naaras (leikattu) 
Josefiina, synt. 11.6.2005 etsii uutta 
kotia perheen muuttuneen tilanteen 
takia. On erittäin ihmisrakas, mutta ei 
pidä muista kissoista.  
Sirpa Selin & Teppo Eloranta, Helsinki, 
+358-45-638 7138, +358-40-730 
4242,, Sähköposti 
ilmoitus jätetty 7.12.2011

nuori suloinen norjalainen 
metsäkissauros (kastraatti, hopeatabby, 
10 kk) etsii rakastavaa kotia. Merja 
Hallivuori, Espoo, 040 33 22683  
Merja Hallivuori, Espoo, 040 33 22683, 
Sähköposti 
ilmoitus jätetty 21.9.2011

Aikuinen norjalainen metsäkissa 
-naaras etsii sijoituskotia. Lisätietoja 
sähköpostitse. 
Mari Koski, Tampere, +358-50-591 
3709 
ilmoitus jätetty 30.10.2011
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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 1/2012
Deadline 31.1.2011

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

Osallistu kilpailuun!
Monilla meistä on hauskoja kuvia rakkaista lemmikeistämme.

Norjalainen Metsäkissayhdistys järjestää valokuvaus-kilpailun aiheesta 
”Kissani ja hauska tapahtuma”.
Kilpailu on avoinna Mettis 4/2011 –lehden ilmestymisestä alkaen 31.1.2012 saakka.

Voittajat ilmoitetaan vuoden 2012 ensimmäisessä lehdessä.
Kolme parasta kuvaa palkitaan.
Metsäkissayhdistys ry. pidättää oikeuden käyttää kilpailuun osallistuneita kuvia vuoden 2012 Mettis-lehdissä.

Lähetä kuvasi sähköpostiliitteenä osoitteeseen mettis@norjalainenmetsakissa.fi.

Valokuvauskilpailu
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Norjalainen metsäkissa ry
JÄSENTIEDOTE &

TILISIIRTO JÄSENMAKSUSTA 
VUODELLE 2012

13/12/2011

Tervetuloa Norjalainen Metsäkissa ry:n jäseneksi! 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää norjalaisen metsäkissan kasvatusta ja tunnetuksi 
tekemistä sekä toimia metsäkissoista kiinnostuneiden ihmisten yhdyssiteenä. 

Yhdistyksen  toimihenkilöt vuonna 2012 

Puheenjohtaja Sari Sinkko                                               Sihteeri Eila Tähti
Rummuntie 342, 54410 YLÄMAA                                       Tuurinmäentie 14, 02200 ESPOO
Puh. 0400 599 947                                                              Puh. 040 502 8518
sari.sinkko@pp.inet.fi                                                          eila.tahti@surok.fi

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

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.

Jäsenmaksut vuonna 2012: 

Varsinainen jäsen 11 €                           Perhejäsen 4 €                 Kasvattajan maksama uusi jäsen 5,50 €

Jäsenmaksu perustuu v. 2011 syyskokouksen päätökseen. 

Käytä jäsenmaksun maksamiseen tilisiirron tilinumeroa (tilinumero on vaihtunut) ja ota lehden osoite 
tarrasta viitenumero.

Norjalainen metsäkissa ry. Osoite Puhelin Pankki  www.norjalainenmetsakissa.fi
Yhd.rek.nro   151.468 Rummuntie 342 0400 599 947 OP-POHJOLA

Kotipaikka    Helsinki 54410 YLÄMAA 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 2012

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

Viitenumero
Ref. Nr      OTA NUMERO OSOITETARRASTA

Tililtä nro
Från konto nr

Eräpäivä
Förfallodag    31.1.2012 EUR          €

PANKKI
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+12
vuotta

+7
vuotta

+1
vuotta

Ikääntymisen myötä steriloidun kissan tarpeet muuttuvat.
 
Royal Canin on kehittänyt kolmevaiheisen ravinto-ohjelman, 
joka vastaa steriloidun kissan erityisiin ravintotarpeisiin ja auttaa 
sitä pysymään ihannepainossaan. 

• Yli 1-vuotiaille: Sterilised auttaa ylläpitämään ihannepainoa.

•  Yli 7-vuotiaille: Sterilised +7 auttaa ylläpitämään ihannepai-
noa ja pitämään kissan elinvoimaisena. 

•  Yli 12-vuotiaille: Ageing +12 auttaa suojautumaan ikääntymi-
sen vaikutuksilta, erityinen nappula edistää ruokahalua. 

Health Nutrition -ravintoa läpi elämän
www.royalcanin.fi 
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