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Hallitus 2013
Puheenjohtaja 
Sari Sinkko 
Rummuntie 342, 54410 YLÄMAA 
Puh. 0400 599 947 
sari.sinkko@pp.inet.fi

Sihteeri 
Eila Tähti 
Tuurinmäentie 14, 02200 ESPOO 
Puh. 040 502 8518 
eila.tahti@surok.fi

Varapuheenjohtaja 
Olli Varhimo 
Juhannustie 5 C, 02200 ESPOO 
Puh. 040 539 6663 
olli.varhimo@gmail.com

Rahastonhoitaja, jäsenrekisteri, palkinnot 
Kati Riihiluoma 
Ruovedenkatu 20 E 74, 33720 TAMPERE 
Puh. 040 7295 482 
miwwimau@gmail.com

Kansainvälinen yhteistyö, Kotisivujen päivittäjä 
Henna Raudaskoski 
Yo-kylä 21 A 1, 20540 TURKU 
Puh. 050 338 9358 
raudaskoski@gmail.com

Terveysasiat 
Henriikka Neittaanmäki 
Tilanhoitajankaari 14 C 44, 00790 HELSINKI 
Puh. 040 717 6192 
henriikka.neittaanmaki@gmail.com

METTIS toimituskunta 
Sari Sinkko, Henriikka Neittaanmäki, Jarkko Kousa 
Jenni-Riikka Wacklin 
Kaskitie 2 C 11, 07170 PORNAINEN 
Puh. 040 554 5523 
j-r.wacklin@pp.inet.fi

Rotupöytä 
Jarkko Kousa 
Riiheläntie 21, 17200 VÄÄKSY 
Puh. 040 5141 241, jarkko.kousa@gmail.com 
Tiina Vuorela, Kati Riihiluoma, Eila Tähti

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

Jäsenmaksut 2013
Varsinainen jäsen   14 eur (saa lehden) 
Perhejäsen   4 eur (ei saa lehteä) 
Kasvattajan maksama  
uusi jäsen   7 eur (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 osoitelipuk-
keesta), käytä viitettä 9991. HUOM! Älä kirjoita viestiin/lisätie-
toihin mitään.

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

Jäsenrekisterinhoitajana vuonna 2013 toimii 
Kati Riihiluoma 
Ruovedenkatu 20 E 74, 33720 TAMPERE 
Puh. 040 7295 482 
miwwimau@gmail.com

Pentulista ja kasvattajaruudut
Yhdistys noudattaa FIFe:n ja Suomen Kissaliiton sääntöjä 
(Yhteistyösopimus). Pentulistalla sekä kasvattajaruuduissa 
julkaistaan vain FIFe-kasvattajien FIFe-rekisteröityjä kissoja/
kasvattajia. Kasvattajalla pitää olla voimassa oleva kasvattaja-
sopimus asuinmaansa FIFe yhdistyksen kanssa.

Kasvattaja voi tilata kotisivun pentusivulla olevan OnLine-
linkin kautta käyttäjätunnukset itselleen ja ne saatuaan 
päivittää itse pentulistan tietoja. Tunnukset myönnetään 
vain FIFe-kasvattajille.

Myös kasvattajaruututiedot päivittyvät palvelun kautta. Kas-
vattajailmoituksen ruutumaksu on 20 eur kalenterivuosi.

Neuvonta puh. 040 502 8518 
info@norjalainenmetsäkissa.fi

Yhdistyksen kotisivu
www.norjalainenmetsakissa.fi

info@norjalainenmetsakissa.fi



Puheenjohtajalta
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Niin se aika vaan kuluu ja taas on vuosi vaihtunut. Uusi vuosi tuo mukanaan uusia 
haasteita, toivottavasti myös paljon positiivisia uusia ajatuksia. Hallituksessakin 
on taas aivan uusia jäseniä ja uusia ideoita otetaan jatkuvasti vastaan myös koko 
jäsenistöltä.

Kissaliiton Omakissa -ohjelma on tuonut kustannusten korotuksia harrastukseem-
me. Tavoitteena on uuden ohjelman myötä monen toiminnan helpottuminen, 
kannattaakin seurata Kissaliiton sivuilta kuinka projekti edistyy.

Vuoden ensimmäisessä lehdessä perinteiden mukaisesti esitellään viime vuoden 
menestykseimmät kissat omistajien sanoin ja kuvin.  Onnittelut kaikille menesty-
neille kissoille. Parhaat palkitaan PIROKin näyttelyssä �5. toukokuuta. Siinä näytte-
lyssä on myös Suomessa ensimmäistä kertaa Breed BIS norjalaisille metsäkissoille, 
joten kaikki joukolla mukaan katsomaan toivottavasti paljon erilaisia rotumme 
edustajia. Lehdessä kerrotaan myös kuinka voit vaikuttaa tuomari valintoihin ko. 
näyttelyssä, joten lähetä meille sähköpostia ja kerro mielipiteesi.

Lehdestä löydät myös ohjeet uuden tittelin, �0�� Sohva-Championin valintaan, 
joten kannattaa lähettää kuvia ja juttuja omasta rakkaasta kissasta. Terveyskyse-
lymme alustavia tuloksia saimme lukea viime lehdestä- Nyt on menossa kaikkien 
rotujen terveyskysely, siihenkin ohjeet löytyvät tästä lehdestä, eli jos jäi omaan 
kyselyymme vastaamatta, siihen kannattaa osallistua.

Messukeskuksessa �8.4. järjestämme kevätkokouksen. Tervetuloa osallistumaan!

Antoisia lukuhetkiä lehtemme parissa ja toivottavasti pian lämmintä kevään odo-
tusta kaikille.

Sari Sinkko 
puheenjohtaja

 
PS. Muistithan maksaa jäsenmaksusi vuodelle 2013? Muuten tämä on viimei-
nen lehti joka postitetaan.
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Tapahtumat 2013
27.4.  Kevätkokous
25.5.  PIROK 
  NFO Breed Best In Show

NORJALAINEN
METSÄKISSA RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS 2013

Aika: Sunnuntai 28.4.2013 kello 8.30

Paikka: Messukeskus, Helsinki, 

RUROKin näyttely, rotupöydän luona

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.  Henkilövalinnat työryhmään Kissakasvatuksen   
 tavoiteohjelma

10.  Muut asiat

11.  Kokouksen päättäminen

Norjalainen metsäkissa ry

Hallitus

Jäsenmaksu 2013 - 
muistutus.

Tämä numero ( 1/2013) leh-
destä on lähetetty vielä kaikille 
vuoden 2012 jäsenille. 

Jos et ole vielä maksanut 
jäsenmaksuasi, voit maksaa sen 
yhdistyksen tilille (IBAN-tilinu-
mero FI25 5357 1420 0404 59 
- BIC OKOYFIHH)  käyttämällä 
lehden osoitekentän vieressä 
olevaa jäsennumeroa viitenu-
merona. 

Jäsenmaksu vuodelle 2013 on 
14 euroa varsinaiselta jäseneltä 
ja 4 euroa perhejäseneltä. Per-
hejäsen on samassa taloudessa 
varsinaisen jäsenen kanssa 
elävä henkilö, lehti postite-
taan vain varsinaisen jäsenen 
tiedoilla.

Jos olet uusi jäsen tai liität 
kasvattajana uusia jäseniä 
yhdistykseen, viitenumero on 
9991. Muistathan myös lähet-
tää yhteystietosi tai liitettävien 
jäsenten yhteystiedot jäsenre-
kisterin ylläpitäjälle, jotta  lehti 
löytää perille.

Lehti 2/2013 postitetaan vain 
vuoden 2013 jäsenmaksun 
maksaneille.

Valmistumislahjat 

Norjalainen metsäkissa ry lahjoittaa yhdistyksen jäsenten titte-
liin valmistuneille norjalaisille metsäkissoille valmistumislahjan. 
JW- ja DSM -arvon saaneet kissat palkitaan 1.7.2012 alkaen. 
Halutessasi kissallesi valmistumislahjan, ilmoita kissan virallinen 
nimi ja valmistumistitteli palkintovastaavalle. Pokaalilaattojen 
kaivertamiseen joudutaan varaamaan hieman aikaa ja samalla 
kertaa pyritään tilaamaan useampia laattoja, joten välttämättä 
pokaalia ei saa välittömästi. Palkintovastaavan kanssa voit sopia, 
missä näyttelyssä palkintovastaava on seuraavan kerran tavatta-
vissa.

Yhdistys palkitsee vuosittain myös menestyneimmät norjalai-
set metsäkissat. Vuoden 2012 parhaat norjalaiset metsäkissat 
palkitaan PIROKin näyttelyssä Tampereella 25.5.2013.



Yhdistyksen tuki DNA-näytteenottoon 

Yhdistys tukee Hannes Lohen geenipankin DNA-näyt-
teen ottoa 20 eur/kissa. Tuki maksetaan lääkärinlaskua 
vastaan, johon on näytteenotto eritelty. 

NFO Breed Best In Show 25.5.2013
 
PIROK järjestää lauantaina 25.5.2013 erikoisnäyt-
telyn, jossa toteutetaan norjalaiselle metsäkissa 
–rodulle Breed Best In Show, eli Rodun Paras  
-paneeli. Erikoispaneeli järjestetään, kun paikalla on 
vähintään 50 kyseisen rodun kissaa. Rodut,    joilla 
on oma paneeli eivät osallistu oman kategorian 
paneeliin. Rodun paras -paneelin tulokset kelpaavat 
FIFe -titteleihin sekä SRK: n Vuoden Kissa  –pistei-
siin. Rodulle lasketaan omat lisäpisteet. Täydellinen 
kutsu on Pirokin kotisivulla http://www.pirok.org

PIROK on pyytänyt Norjalainen metsäkissa ry : ltä  
listaa tuomareista joiden haluaisimme rotuam-
me arvostelevan. Jotta myös yhdistyksen jäsenet 
pääsisivät vaikuttamaan arvosteleviin tuomareihin 
järjestämme tuomareista äänestyksen. 

Laita 5 tuomaria suosituimmuusjärjestykseen ja 
lähetä vastauksesi osoitteeseen  
info@norjalainenmetsakissa.fi

Vastaus aikaa on 15.4 asti.

Tulonsa vahvistaneet tuomarit:

de Bruijn Ad, NL I,III,IV 
Ghibaudo Allessandro, IT II 
Maillard Chiavuzzo Isabelle, CH II 
Sandon Christiano Federico, IT II   
Calmés Fabrice, FR I,II,III,IV 
Jyrkinen Jaana, FI I,II,III,IV 
Nissen Aase, DK I,II 
Sundqvist Malin,SE I   
Coste Louis, FR I,II,III,IV 
Lubrano Robert, FR I,II,IV 
Pereira Gerson Alves, BR I,II 
Sviksa Linda, LV I,II   
Eriksson Ulrika, SE III 
Lund Lone, DK I,II,III,IV 
Pocci Katia, IT III 
Vinkel Marina, EE I,II,IV 

Excellentsääntö poistettu
 
Suomen Kissaliiton 16.03.2013  pidetyssä liittoko-
kouksessa vahvistettiin sääntömuutos, jonka myötä 
ns. ex-sääntö poistuu heti.

Huomioitavaa kuitenkin on, että ex-sääntö koskee 
vielä sellaisten pentueiden rekisteröintiä, joissa 
astutus on tapahtunut ENNEN 16.03.2013.

Sohva - Champion 2013

Onko kissallasi tuuhein turkki, komein kauluri, suurim-
mat korvat, pöyheimmät pussihousut, pisin häntä tai 
sielukkaimmat silmät?  Vai onko se luonteeltaan loista-
vin letkeä kotileijona?!

Kerro meille mikä tekee juuri sinun kissastasi vuoden 
2013 Sohva-Championin !

Norjalainen metsäkissa ry julistaa vuodelle 2013 vaihto-
ehtoisen vuodenkissa kilpailun. Kilpailuun voi osallistua 
millä tahansa kissaa kuvaavalla; valokuvalla, piirroksella,  
kirjoituksella tai näiden yhdistelmällä . Kilpailuun voivat 
osallistua kaikki norjalaiset metsäkissat ikään ja suku-
puoleen katsomatta.  

Osallistumiset osoitteeseen  mettis@norjalainenmetsa-
kissa.fi   otsikolla  ’Sohva Champion’ . Parhaat palkitaan 
ja esitellään vuoden viimeisessä lehdessä. 

Kaikkien rotujen  
terveyskysely käynnistynyt

Viime vuonna toteutetun norjalaisten metsäkissojen 
terveyskyselyn innoittamana on aloitettu Hannes Lohen 
kissojen geenitutkimusryhmässä Helsingin yliopistossa 
kaikkia rotuja koskeva kissojen terveyskysely, jonka 
tavoitteena on kartoittaa mitä sairauksia ja miten paljon 
Suomessa asuvilla kissoilla esiintyy. Kissojen yleisimpien 
terveysongelmien tietäminen hyödyttää niin kissan 
omistajaa kuin kasvattajaakin ja edistää ongelmien 
havaitsemista ja niihin puuttumista. Tulokset edistävät 
myös kissojen perinnöllisten sairausten tutkimusta ja 
sitä kautta esimerkiksi DNA-testien kehittelyä. 

Niiden norjalaisten metsäkissojen omistajien osalta, jot-
ka eivät vastanneet viime vuonna toteutettuun rotum-
me omaan kyselyyn, toivotaan vastaavan tähän uuteen 
kyselyyn. Kaikkien kissojen, myös edesmenneiden ja 
täysin terveiden kissojen tiedot ovat tärkeitä! Mikäli olet 
vastannut rotumme omaan kyselyyn, ei samojen kisso-
jen osalta tarvitse enää uudelleen vastata. Lisää tietoa 
tutkimuksesta ja linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen 
löytyvät osoitteesta www.kissangeenit.fi

Norjalainen metsäkissa ry on sitoutunut PawPedsin terveysohjelmaan
Lisää tietoa englanniksi: http://pawpeds.com/healthprogrammes/ -sivuilta.

Suosituksena on että kaikki kasvatukseen käytettävät kissat ovat testattuja kissojen perinnöllisen sydänsairauden HCM:n 
osalta terveiksi. Yhdistys ei voi kuitenkaan valvoa pentujen vanhempien terveystietoja, joten kannattaa pyytää kasvatta-
jalta kopiot vanhempien terveystesteistä ja pyytää kasvattajaa vielä selventämään tulokset.
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PawPeds-tiedotteita
PawPedsin ylläpitäjä Ulrika Olsson on vastannut 
myöntävästi Norjalainen metsäkissa ry:n ehdotuk-
seen, että Suomeen saataisiin oma PawPeds -päivittä-
jä.  Koska tunnukset tulevat henkilölle, eivät yhdistyk-
selle, ne päätettiin pyytää allekirjoittaneelle. 

Kunhan PawPedsin puolella saavat tunnukset luotua, 
alkaa jo kauan haudottu projekti eli kaikkien Suo-
messa FIFE -rekisteröityjen norjalaisten metsäkissojen 
lisääminen PawPedsiin. Tästä tulee tulevaisuudessa 
olemaan hyötyä mm. jalostuksen tavoiteohjelman 
vaatimien lukujen laskennassa. Puuttuvia kissoja on 
nelisen tuhatta ja monelta PawPedsista löytyvältä 
puuttuu tietoja, joten aivan hetkessä homma ei 
käy. Tietokantaan tullaan ensin lisäämään vanhim-
mat kissat, jotta nuorempien sukutauluja voidaan 
rakentaa niiden pohjalta. Jatkossa uudet kissat tullaan 
lisäämään tietokantaan viimeistään vuosittain, kun 
rekisteröintitiedot tulevat Kissaliitolta. Toki sukutau-
luja lisätään vuoden mittaan aiemminkin, tarpeen 
mukaan.

Kunhan lisääminen pääsee käyntiin, otan erittäin 
mielelläni vastaan myös huomautuksia tietokannassa 
olevista virheistä (esim. kissalla väärät vanhemmat). 
Koska minulla ei vielä toistaiseksi ole tunnuksia, 
pyydän että odotatte kunnes yhdistyksen sivuille 
ilmestyy tiedotus asiasta! Näin vältetään ylimääräinen 
huomautusten varastoinnista johtuva työ.

Kansainvälisen yhteistyön vastaava / PawPeds -yhte-
yshenkilö 

Henna Raudaskoski (raudaskoski@gmail.com)

Onnittelut 1.3.2013 tasan 10vuotiaille SmileTail’s Taivas-pentueen ipanoille! Kuvassa koko kuusikko 9viikon iässä. Tästä pentueesta 
meni kasvatukseen useampi yksilö, joten lapsenlapsia löytyy ainakin USA:sta, Italiasta, Saksasta, Tanskasta Suomen lisäksi. 
Emo: IP & EC Utblicken’s Emma, DM
Isä: CH MoonCat’s Halloween Treat 
Kasvattaja ja kuva: Sari Ikävalko 

IP, EC Hopeahännän Hannabella, DM (Nfo g 09 23) täytti 10 
vuotta 18.1.2013
om+kasv. Sari Sinkko
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Skogkatt of the year 2012
Tähän kansainväliseen ranking –kilpailuun voivat osallistua kaikki FIFe:een 
rekisteröidyt norjalaiset metsäkissat kaikkialta maailmasta. Jälleen ovat 
suomalaiset kissat saavuttaneet kilpailussa pistesijoja. 
Onnea menestyneille kissoille!

Aikuiset
# Points Title + Name of Cat Sex EMS Colour Owner Name Country
1 1030 GIC S*Restless Nim, DVM F NFO f 09 24 Rikke Smedegaard Skov Denmark
2 1020 SC FIN*FoxyPaw’s Icebreaker, JW, DVM, DSM M NFO w 64 Eila Tähti & Kirsi Ovaskainen Finland
3 980 SC NL*Sterrekatten’s Zeus M NFO n 23 Sarah Runzis Switzerland
4 970 SC FIN*Hopeahännän Pablo Picasso, JW M NFO d 03 Sari Sinkko Finland
5 950 SC F*Forest Cat Farrell, JW, DVM M NFO n 09 23 Marie-Pierre François France
6 940 SC D*Ian Fleming’s Major Boothroyd M NFO w 64 Hardy Förster Germany
7 937 GIC Princesse des Fines Terres*CH F NFO w 64 Hardy Förster Germany
8 932 GIC S*Wonderwoods Fill My Eyes, JW F NFO w 63 Li Sellgren Sweden
9 930 IC Floyd Dipper Boy des Iles Lofoten*F M NFO n 09 24 Silva Ceroni Italy

10 925 SC Bia Igmu Kiyo’Kag*PL, JW, DVM, DSM F NFO f 09 23 Malgorzata Bartoszewska Poland
11 900 GIC For Your Eyes Only de la Colline d’Astraia*F F NFO d 09 23 Sarah Runzis Switzerland
12 876 SC NL*Titran’s Telemachos, DVM M NFO n Renée Lanser The Netherlands
13 874 SC Edda Edelweiss du Valldall*F F NFO n 09 23 Maria Hofstätter Austria
14 870 GIC Azzurra Chilemon*PL F NFO g 23 Isabelle Maillard Switzerland
15 863 SC Ervik des Iles Lofoten*F M NFO n 03 Karolina Sett Poland
16 847 SC Eressea’s Dante, DVM M NFO e 23 Nicole Wolters Germany
17 840 GIC Eowyn de Laïloken*F F NFO f 09 Marie-Pierre François France
18 828 GIC Falko av Randsfjord*D M NFO ds 23 Daniela Schultes Germany
19 823 IC Gericault av Skara Brae*CH, JW M NFO n 23 Roxane Bellière Switzerland
20 816 GIC NL*Glitnir’s Pan Pantalaimon M NFO a Karoline Schuncken The Netherlands

Pennut
# Points Title + Name of Cat Sex EMS Colour Owner Name Country

1

780 S*Don Tomaso’s Princess Priscilla, JW F NFO w 63 Véronique Sangin France
780 Gericault av Skara Brae*CH, JW M NFO n 23 Roxane Bellière Switzerland
780 S*Just Catnap’s Mimosa, JW F NFO n 22 A. Lewandowska & M. Pamfil Poland
780 S*Wonderwoods Groovin’Is Easy, JW M NFO w 62 Li Sellgren Sweden

5
760 Helios de Khazad Dum*F, JW M NFO ns 09 22 Izabela Maja Krajewska Poland
760 S*Sillyzones Hi Hat, JW M NFO d 03 24 Izabela Maja Krajewska Poland

7 743 S*Miss Mikkus’Jingle Kizz, JW F NFO f 09 24 Emilia & Olli Varhimo Finland

8

740 Ghost Rider Forest Myths*NL, JW M NFO n 09 Sarah Runzis Switzerland
740 PL*Manwe Milanor M NFO n 09 23 Miguel Andújar López Spain
740 D*Muffin’s James Potter M NFO ns 09 23 Sari Sinkko Finland
740 NL*Perun’s Johnny Magic M NFO n 09 P. van Ballegooijen & F. Gerrist The Netherlands

12
720 FIN*Tähtitassun Aurinkoinen, JW F NFO n 09 24 Jarkko Kousa & Rauno Sysi-Aho Finland
720 E*Vestvegr Cate Blanchett F NFO n 03 Miguel Andújar López Spain
720 Wii Fi des Fines Terres*CH M NFO w 64 Catherine Meyer-Körber Switzerland

15 713 Gangsta Cop des Iles Lofoten*F F NFO a 09 23 Birgit Lintl Germany
16 680 S*Just Catnap’s Camelia F NFO n 03 Hardy Förster Germany
17 660 Fredo Calina*PL M NFO as 24 Andrzej Lasota Poland
18 650 S*Restless Geonosis, JW M NFO n 09 24 Linda Reiersen Norway
19 649 Harfang de Laïloken*F M NFO n 02 23 Birgit Lintl Germany
20 641 D*Limburgerfjord’s Sora F NFO n 09 23 Nicole Wolters Germany

Kastraatit
# Points Title + Name of Cat Sex EMS Colour Owner Name Country

1
1040 SP & SC D*Månneskinn’s Lenja, DM, DSM, DVM F NFO n 09 23 Renée Lanser The Netherlands
1040 GIP & SC S*NC’s Sister Moonshine, JW, DVM F NFO n 09 22 Catherine Meyer-Körber Switzerland

3 1030 SP Vendel Ice Moon*PL M NFO a 09 Karolina Laskowska Poland
4 1020 GIP NL*Grimnir’s Nola Strindberg F NFO n 09 22 P. van Ballegooijen & F. Gerrist The Netherlands
5 1015 SP Vega Ice Moon*PL F NFO f Karolina Laskowska Poland
6 1000 SP Armoria du Soleil de Minuit*F F NFO f 09 23 Virginie Jost France
7 980 SP FIN*Hopeahännän Harley Quinn F NFO fs 09 Sari Sinkko Finland
8 970 GIP Doo-Bop Groove Armada*PL F NFO fs 03 22 Joanna Wernerowicz Poland
9 940 GIP E*Vestvegr Bob Dylan M NFO n 09 22 Miguel Andújar López Spain

10 900 GIP Toad de Chatssel*CH M NFO a 09 Luca Severino Switzerland
11 683 IP DK*Fyrendal’s Mongo Jerry M NFO d 02 21 Lene Merethe Hansen Denmark

SP FIN*Hopeahännän 
Harley Quinn

FI* Tähtitassun 
Aurinkoinen, JW

D*Muffin’s 
James Potter

S*Miss Mikkus’
Jingle Kizz, JW

SC FIN*Hopeahännän 
Pablo Picasso, JW

SC FIN*FoxyPaw’s 
Icebreaker, JW, DVM, DSM
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VUOdeN KISSAT �0��

Paras Aikuinen uros

1.  SC, NW FI*Foxypaw’s Icebreaker, JW, DVM, DSM  
 (NFO w 64)
 653,43p
 Om. Kirsi Ovaskainen & Eila Tähti
 Kasv. Karita Sumell & Mikael Axelqvist

2. SC FI* Hopeahännän Pablo Picasso, JW (NFO d 03)
 652,08 p.
 Om & Kasv. Sari Sinkko   

3. SC, NW FI* Tähtitassun Carl Philip, JW, DVM  
 (NFO w 64)
 632,41 p.
 Om. Tarja Korpijärvi,  kasv. Eila Tähti 

4.     SC  FI* FoxyPaw’s Dusty Miller (NFO ds 24)                    
  611,41p                                                                                       
        Om. Jenni-Riikka Wacklin & Kai Naskali
  Kasv. Karita Sumell & Mikael Axelqvist

5. SC FI* Tähtitassun Lucky Star, JW, DVM (NFO n 09 
24)
 591,70 p.
 Om. Nina Lampi & Jarmo Lindqvist 
           Kasv. Eila Tähti      

6. SC FI* Heinuntuvan Eemeli, JW (NFO n 24)
 591,39 p.
 Om. Tarja Silventoinen 
 Kasv. Sirpa Selin & Teppo Eloranta

7. SC  FI* Tähtitassun Daniel, DVM (NFO d )
 560,97 p.
 Om. Tiina Kreus, kasv. Eila Tähti
  
8. GIC  Morgunstrálan Hot’n Sweet (NFO n  09 )
 558,41p.
 Om. Sari Sinkko, kasv. Joan & Sigmar Jacobsen 
    
9. GIC FI* Ballawhane AnarchyIn TheUK (NFO n 09 22)
 541,22 p.
 Om. Meemu Haveri, kasv. Kristiina Rautio
      
10.   GIC FI* Heinuntuvan Konsta (NFO n)
 531,49 p.
 Om. Jarkko Kousa & Rauno Sysi-Aho
 Kasv. Sirpa Selin & Teppo Eloranta

 

 

Nimeni on: NW, SC FoxyPaw’s Icebreaker, 
JW, DVM, DSM, ystävilleni Sisu

Asun sellaisessa talossa jossa: Meillä on tilaa 
ja valoa sekä suuri terassi minua varten.

Perheeseeni kuuluu: Palvelijani Eila, kauko-
suhteella myös Kipa, lasteni äidit Olga ja Wee-
ra, lapseni Victoria sekä joukko enempi ja vä-
hempi sukulaisiani.

Elämä olisi kurjaa ilman: Kotona olevia kilp-
pari rouviani Olgaa ja Viiviä, he kilpailevat 
suosiostani. En oikein tahtonut ymmärtää miksi 
väärän värinen Weera minua lähenteli. Onneksi 
sekin asia selvisi ja kotona on nyt kolme kau-
nista vauvakissaa. Elämä olisi kurjaa myös il-
man joka iltaista lihasten hieronta ja rentoutus 
hetkeä.

Pärjäisin hyvin ilman: Kovaa ääntä ja tuulta 
antavaa kuivauslaitetta, mutta elämä on!

Olen ylpeä itsestäni koska: En pienistä her-
mostu ja elämänasenteeni on kohdallaan.

Pelkään kaikista eniten: Olen iso kissa, enkä 
pelkää mitään. No myönnettäköön en pelkää, 
mutta inhoan ulkotarhaa, koska terassi on mi-
nun tasoisen kissan paikka.

Jos en olisi norjalainen metsäkissa, olisin 
aivan varmasti:  Muita vaihtoehtoja ei ole. 
Elämä on täydellistä norjalaisena metsäkissana 
tuomarin pöydällä.

Maailman paras paikka on: Terassielämä on 
sitten kesä tai talvi, kevätauringossa makoilu on 
ihanaa.

Jos saisin itse valita, söisin mieluiten: Minua 
päivittäin omenapuusta härnäävän tipun. On 
niitä joskus terassillekin eksynyt, en vaan kerro 
mihin olen ne jemmannut.

Paras kaverini on: Pakko vastata Mopo (SC 
FoxyPaw’s Full Time Lover, JW, DVM), en tie-
dä onko paras, mutta kaveri kuitenkin.

Suurin saavutukseni elämässä: Onnellinen 
ja tasapainoinen elämä sekä lapseni, joita sil-
loin tällöin saan tavata. Lisäksi upea valkoinen 
turkkini.

En ole kovinkaan ylpeä siitä, että: Vanhempia 
tulisi kunnioittaa, siitä huolimatta joudun välillä 
osoittamaan kaapin paikan vuotta vanhemmalle 
Mopolle.

Elämän tarkoitus on: Saada päivittäin ihailua 
ja kehuja siitä kuinka valtavan komea ja ihana 
olen.

Ystävänkirjaan haluaisin haastaa seuraa-
vaksi: äitini Tähtitassun Balladi Helenan

2.  SC FI* Hopeahännän 
 Pablo Picasso, JW

3.  SC, NW FI* Tähtitassun 
 Carl Philip, JW, DVM
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VUOdeN KISSAT �0��

Paras Aikuinen uros
VUOdeN KISSAT �0��

Paras Aikuinen naaras

1. IC FI* Tähtitassun SuviUnelma (NFO f 09)
 652,16 p.
 Om. Hertta Niemi, Kasv. Eila Tähti
  
2.    GIC FI* FoxyPaw’s Bibbity-Boo (NFO n 09 22 )  
 612,53p.
       Om & Kasv. Karita Sumell & Mikael Axelqvist

3. SC FI* Tähtitassun Victoria (NFO n 24)
 551,54p.
 Om & Kasv. Eila Tähti

4. GIC S* NC’s Killer Queen, JW (NFO n 03 22)                     
 550,94 p.                                                                                  
 Om. Kristiina Rautio, Kasv. Suzanne Zobell

5. SC FI* FoxyPaw’s Britannia (NFO ns 09 23)
 529,59 p.
 Om. Jaana Taalikka 
 Kasv. Karita Sumell & Mikael Axelqvist

6. GIC FI* Hopeahännän Donatella (NFO n 09 24 )
 524,60 p.
 Om. Larisa Maximova, Kasv. Sari Sinkko

7. CH FI* Felicis Edda (NFO f 09 22)
 517,00p
 Om & Kasv. Sanna Halttunen

8. IC S* Nenya’s Shadowcat, JW (NFO n 03 24)
 503,85 p.
 Om. Kati Nieminen
  Kasv. Lena  Björkander (Söderstedt)
 
9. GIC FI* Kattskogens Alma (NFO f 09 23)
 499,00p
 Om. Jarkko Kousa & Rauno Sysi-AHO
 Kasv. Eija Sysi-Aho

10.    SC FI* Kultahuiskan Geisha (NFO f 03)
 498,51p
 Om & Kasv. Anneli Kotola

   

Nimeni on: GIC FI*Tähtitassun SuviUnel-
ma, kotona minut tunnetaan Unelmana.

Asun sellaisessa talossa jossa: On hyvä 
juosta ja katsoa puissa olevia lintuja parvek-
keelta. Joskus hyvällä tuurilla saattaa pihvi 
lentää parvekkeen verkotuksen läpi; voi niitä 
onnen päiviä. 

Perheeseeni kuuluu: Kaksi kahdella jalalla 
kulkevaa, pyhä birma kastraattiuros Elliot ja 
uusimpana tulijana koiraherra Kamu.

Elämä olisi kurjaa ilman: Huiskia. Voisin 
leikkiä niillä jatkuvasti!

Pärjäisin hyvin ilman: Pesuja!

Olen ylpeä itsestäni koska: Olen meidän 
perheen prinsessa.

Pelkään kaikista eniten: Yksin oloa.

Jos en olisi norjalainen metsäkissa, olisin 
aivan varmasti: Mangusti!

Maailman paras paikka on: Mamman kai-
nalo.

Jos saisin itse valita, söisin mieluiten: Lat-
zia hyytelössä, omnomnom!

Paras kaverini on: Mamma.

Suurin saavutukseni elämässä: No tämä 
voitto!

En ole kovinkaan ylpeä siitä, että: Olen vä-
lillä kiukutellut edustustilaisuuksissa, mutta 
kun ei aina voi olla hyvällä mielellä.

Elämän tarkoitus on: Rakastaa kaikkia. <3

Ystäväkirjaan haluaisin haastaa seuraa-
vaksi: Tiedemies Huxleyn eli Cat’omatic 
Snöhettan.

Kuva: Joona Laurikainen2.  GIC FI* FoxyPaw’s 
 Bibbity-Boo

3.  SC FI* Tähtitassun
 Victoria
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2.  SP FI*Karvanaaman 
 Brima

3.  IP&SC FI*Hopeahännän  
 Willem-Alexander

VUOdeN KISSAT �0��

Paras Kastraattiuros

1. SP&GIC FI*FoxyPaw’s Baron,JW,DVM (NFO ns 24)
 591,08 p.
 Om. Jenni-Riikka Wacklin & Kaj Naskali
 Kasv. Karita Sumell & Mikael Axelqvist

2. SP FI*Karvanaaman Brima (NFO n 09 22)
 571,48 p.
 Om. Maija Hirvonen, Kasv. Mari Mälkki

3. IP&SC FI*Hopeahännän Willem-Alexander (NFO w)
 562,35 p.                                                                                      
 Om. Marjo Muukkonen, Kasv. Sari Sinkko

4. GIP&EC  S*Magoria’s Mr. Lordi (NFO n  )
 557,75 p.
       Om. Tuula Setälä
        Kasv. Johan Asp & Maria Magnusson-Asp

5. EP FI*Nalle-Puhin LionKing Simba (NFO a 23)
 551,55 p.
 Om & Kasv. Kati Nieminen
 
6.    SP&SC FI*Nalle-Puhin Sebastian,DVM (NFO a 24)
 551,41p
 Om & Kasv. Kati Nieminen

7.     SP&CH FI*Deeamore Kaamoksen Kajo (NFO a)
 551,06p
 Om. Anna Korhonen, Kasv. Janna & Matti Huolman
 
8.    IP FI*Tähtitassun Juhannus  (NFO w 61)
 548,00p
 Om. Elisa Sinkko & Jarno Mäkeläinen
 Kasv. Eila Tähti

9.    SP FI*Dragonian AutumnReflection (NFO n 09)
  544,88p
 Om & Kasv. Taru Kyntäjä

10. GIP FI* Hopeahännän Donatello (NFO n 09 24)
 540,83p 
 Om. Marjo Muukkonen
 Kasv. Sari Sinkko

Nimeni on: SP, GIC FIN* FoxyPaw’s Baron, 
JW, DVM, DSM ystävien kesken Bjarki

Asun sellaisessa talossa jossa: On meille kis-
soille ulkoiluhäkki ja kivoja kaappeja, joihin ei 
kuulemma saisi mennä. 

Perheeseeni kuuluu: ’’Mamman’’ ja ’’Papan’’ 
lisäksi entiset heilani Brella ja Hetja, sisarpuo-
leni Iinu ja Kirppu sekä pikkuveljeni Dusty . 

Elämä olisi kurjaa ilman: Sinistä lempihuis-
kaani!!  Se on maailman paras huiska ja jos sitä 
ei minulle heilutella tarpeeksi usein, muistutan 
asiasta tuuppimalla palvelusväkeä selkään.

Pärjäisin hyvin ilman: sadepäiviä, silloin ei 
ole yhtään hauska istuskella ulkohäkissä.

Olen ylpeä itsestäni koska: osaan tehdä val-
tavia loikkia täydestä vauhdista ja avata kaapi-
novia. Ja koska vain kerta kaikkiaan olen niin 
komea ilmestys.

Pelkään kaikista eniten:  Ei kai näin isolla po-
jalla mitään pelättävää ole!

Jos en olisi norjalainen metsäkissa, olisin ai-
van varmasti: Karhu! Kutsumanimenikin tar-
koittaa pientä karhua. 

Maailman paras paikka on: saunan lauteilla 
loikoilemassa, mamman sylissä, paperikassissa 
ja tietenkin ulkohäkissä.

Jos saisin itse valita, söisin mieluiten: keitet-
tyä kalaa ja kyllä herkkujakin voisin useammin 
syödä.

Paras kaverini on: pikkuveljeni Dusty ja sis-
kopuoleni Kirppu

Suurin saavutukseni elämässä: Kuulemma 
nuo kaikenmaailman tittelit nimeni edessä ja 
jäljessä, mutta minusta suurempia saavutuksia 
ovat jokainen auki saatu kaapin ovi ja onnis-
tuneet huiskan saalistukset. Ja tietenkin ne 10 
ihanaa lasta jotka minulla on.

En ole kovinkaan ylpeä siitä, että: onnistuin 
kerran tekemään ulkohäkin verkkoon reiän ja 
karkasin siitä hetkeksi talon katonharjalle juok-
sentelemaan mutta tulin kyllä heti takaisin kun 
huudettiin.

Elämän tarkoitus on: Leikkiä ja kehrätä

Ystävänkirjaan haluaisin haastaa seuraa-
vaksi: sisarpuoleni Katinkurun Kirjokehrääjän
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2.  IP&SC FI*Kirsikan 
 HelmiLiina

3.  GIP FI*Meadowpaws
 Nocturne

VUOdeN KISSAT �0��

Paras Kastraattiuros
VUOdeN KISSAT �0��

Paras Kastraattinaaras

1. SP FI*Hopeahännän Harley Quinn (NFO fs 09)
 610,54 p.
 Om.& Kasv. Sari Sinkko
  
2. IP&SC FI*Kirsikan HelmiLiina (NFO n 03 22)
 580,37 p.
 Om&Kasv. Kirsi Ovaskainen 

3. GIP FI*Meadowpaws Nocturne (NFO n 22)
 5563,18 p.
 Om. Kaisa Heikkinen & Pasi Ikäheimo                                                                                            
      Kasv. Merja & Mikko Muukkonen

4. IP FI*Hopeahännän Lumikuningatar (NFO w )
 550,72p
 Om. Tuuli Kaskinen, Kasv. Sari Sinkko

5. GIP FI*Deeamore Fiona Volpe (NFO fs 09)
 540,48p
 Minna Mantila, Kasv. Janna & Matti Huolman

6. GIP FI*Kehrääjän Ääninen R (NFO f)
 537,87p
 Om.Tuula Setälä,  Kasv.Tuuli Sahlberg

7. IP&CH FI*Spot-On Hyvälempi (NFO a 22)
 536,72p
 Om. Soili-Marja Heinänen
 Kasv. Anne & Jarmo Tuovinen

8.     GIP FI*Meadowpaws Elegia (NFO n 09 22)
 526,37p
 Om. Kaisa Heikkinen & Pasi Ikäheimo
 Kasv. Merja & Mikko Muukkonen

9.     SP&IC FI*Heinuntuvan Kreetta (NFO n 09 22)
        511,00p
 Om. Sanna Halttunen, 
 Kasv. Sirpa Selin & Teppo Eloranta

10. GIP FI*FluffyTail’s Love Of MyLife (NFO f 03 22)
 501,23p
 Om. Katja Laakkonen, Kasv. Kirsi & Seppo Ihalainen     

Nimeni on: SP Hopeahännän Harley Quinn, 
Harlekiini ja Harikka ovat lempinimiäni

Asun sellaisessa talossa jossa: on paljon 
tilaa sisällä ja ulkona. Mutta missään ei näy 
muita taloja vaikka kuinka yritän kurkkia.

Perheeseeni kuuluu: Paljon norjalaisia met-
säkissoja, palvelijani Sari ja hänen palve-
lijansa Mika sekä pari kahelia koiraa, jotka 
luulevat olevansa jotenkin viisaita, mutta me-
hän vedätetään kissa kavereiden kanssa niitä 
mennen tullen. 

Elämä olisi kurjaa ilman: Minua palvovia 
ihmisiä.

Pärjäisin hyvin ilman: Niitä koiria!

Olen ylpeä itsestäni koska: Olen niin kau-
nis! Olen myös erittäin siisti ja siksi minulla 
on ihan hirveästi hommia kun peittelen kaik-
kien jäljiltä hiekkalaatikot uudelleen käyttö-
kuntoon.

Pelkään kaikista eniten: Ei minulla ole mi-
tään pelättävää. Tai se voisi olla aika kauheaa 
jos emäntäni ei enää palvelisikaan minua.

Jos en olisi norjalainen metsäkissa, olisin 
aivan varmasti: Queen of Sheba

Maailman paras paikka on: Mamman syli 
ja toiseksi paras talon korkeimman kiipeily-
puun ylin taso. Se on aina varattu minulle. 

Jos saisin itse valita, söisin mieluiten: Pel-
kästään broilerin sydämiä, ne ovat ihan nam, 
nam.

Paras kaverini on: Poikani Pablo ja oma äi-
tini Hertta. Ne ovat tosi kauniita ja kumpikin 
palvoo minua.

Suurin saavutukseni elämässä: Kai se jo-
kaisella äidillä on sama asia: omat kauniit 
lapsukaiset, jotka saatoin maailmaan.

En ole kovinkaan ylpeä siitä, että: Olen 
kyllä ylpeä ihan kaikesta mitä teen. 

Elämän tarkoitus on: Olla kaunis ja nauttia 
siitä!

Kuva: Tessa
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VUOdeN KISSAT �0��

Paras Nuori
VUOdeN KISSAT �0��

Paras Veteraani

2.  S*Vildhjärtas 
 Nyxx Nightwish 

3.  FI* Tähtitassun 
 Aurinkoinen, JW

1. S* NC’s Joyride, JW (NFO a 03 23)
 391,08 p.
 Om. Eeva Boström , Kasv. Susanne Zobell

2. S*Vildhjärtas Nyxx Nightwish (NFO fs 09 22 )
 390,98 p.
 Om. Ingela Meling 
 Kasv. Malin Holgesson & Stefan Tömbladh

3. FI* Tähtitassun Aurinkoinen, JW (NFO n 09 24)                     
 390,97 p.                                                                                  
          Om. Jarkko Kousa & Rauno Sysi-Aho
           Kasv. Eila Tähti

4. Muffin’s James Potter (NFO  ns 09 24)
 390,79 p.
 Om. Sari Sinkko, Kasv. Sabrina Kaiser

5. S* Miss Mikku’s Jingle Kizz, JW (NFO f 09 24)
 390,69 p.
 Om. Olli & Emilia Varhimo, Kasv. Lilly Åkersson
 
6. FI* Nalle-Puhin Gil Grissom (NFO a 09 23 )  
 371,22 p.
 Om. Satu Lindberg,  Kasv. Kati Nieminen

7. FI*FoxyPaw’s Trick Bag (NFO n 22)
 371,00 p.
 Om. Jarno Herranen
 Kasv. Karita Sumell & Mikael Axelqvist 
   
8. FI*Godfather’s Eliza Doolittle (NFO g 09 24)
 370,76 p.
 Om& Kasv. Mari Koski

9.  S*NC’S Alladin Sane (NFO n 03 24)
 351,20p.
 Om. Minttu Ruskamo, Pia & Johanna Vuoltee
 Kasv. Suzanne Zobell

10. FI* Heinuntuvan Konsta (NFO n)
 350,97p
 Om. Jarkko Kousa & Rauno Sysi-Aho
 Kasv. Sirpa Selin & Teppo Eloranta

 

 

Nimeni on: S*NC’s Joyride, kutsumanimeltäni 
Linus.

Asun sellaisessa talossa jossa: Tilaa on paljon, 
ja kerroksia on kolme. Talvisin talo lämmite-
tään puulla, ja silloin on kivaa loikoilla keittiön 
lämmössä kavereitten kanssa.

Perheeseeni kuuluu: Emäntä, kuusi kissaa mi-
nun lisäkseni sekä kaksi koiraa. 

Elämä olisi kurjaa ilman: Kavereita. Ja keit-
tiön ikkunaa, josta voi katsella lintuja ja mai-
semia.

Pärjäisin hyvin ilman: Kynsien leikkaamista, 
mutta se on kuulemma välttämätöntä.

Olen ylpeä itsestäni koska: Minulla on rautai-
set hermot. 

Pelkään kaikista eniten: En oikeastaan mi-
tään, en edes pölynimuria. Suihkussa käynti ei 
tosin ole mukavaa, mutta en pelkää sitä.

Jos en olisi norjalainen metsäkissa, olisin ai-
van varmasti: Berninpaimenkoira.

Maailman paras paikka on: Talon kuisti. 
Juoksen oven luo hurjaa vauhtia ja pyydän 
emäntää avaamaan oven. Jostain syystä ovi sul-
jetaan aina perässäni talvisin. Olen kuistilla vä-
hän aikaa ja sitten pyydän päästä takaisin sisäl-
le. En ymmärrä miksi emäntä nauraa pienelle 
äänelleni. Omasta mielestäni olen jo iso mies. 

Jos saisin itse valita, söisin mieluiten: Hieno-
ja purkkiruokia.

Paras kaverini on: Maatiaiskissa Morris.  

Suurin saavutukseni elämässä: Junior Win-
ner 2012.

En ole kovinkaan ylpeä siitä, että: Joskus 
hiekka lentää hiekkalaatikon ulkopuolelle, kun 
käyn vessassa, vaikka yritän olla siisti poika.

Elämän tarkoitus on: Elää tässä hetkessä.

Ystävänkirjaan haluaisin haastaa seuraa-
vaksi: S* Magoria’s Mr. Lordin. Hän on yhden 
perheessämme asuvan tytön isä. Ihailen kovasti 
Lordi-setää. 

Kuva: Mikko Ruskamo
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VUOdeN KISSAT �0��

Paras Veteraani

1. EP FI*Nalle-Puhin LionKing Simba (NFO a 23)
75,21p
Om&Kasv. Kati Nieminen

2.    SC&EC FI*Suvipäivän Igor (NFO n 09 24)
50,03p
Om.Veikko Mytty
                  Kasv.Suvi Sippola
             
3. GIP FI*Sannilan Bonaparte (NFO n 09 23) 
50,02p
Om.Sirpa Rajavaara
Kasv.Marjo Korhonen

4. EP Kirsikan Felix Audax,DM (NFO f 09 )
30,00p
Om.Kirsi Ovaskainen
Kasv.Minna Krogh

   

 

1. EP FI*Nalle-Puhin LionKing Simba (NFO a 23)
 75,21p
 Om&Kasv. Kati Nieminen

2.     SC&EC FI*Suvipäivän Igor (NFO n 09 24)
 50,03p
 Om.Veikko Mytty
 Kasv.Suvi Sippola
             
3. GIP FI*Sannilan Bonaparte (NFO n 09 23) 
 50,02p
 Om.Sirpa Rajavaara
 Kasv.Marjo Korhonen

4. EP Kirsikka Felix Audax,DM (NFO f 09 )
 30,00p
 Om.Kirsi Ovaskainen 
 Kasv.Minna Krogh

Nimeni on: Simo, Simba

Asun sellaisessa talossa jossa: Saan ulkoilla 
tarhassa sekä valjaissa ulkona

Perheeseeni kuuluu: Äitini-Roosa, Siskoni 
Heluna ja Hertta, veli Sebastian,Vikkan (ruot-
sista muuttanut), Arppa, kolme kotikissaa, kol-
me pyhää birmaa 

Elämä olisi kurjaa ilman: Tapolan makka-
raa…Nam…

Pärjäisin hyvin ilman: ”pienenpientä” mahaa-
ni

Olen ylpeä itsestäni koska:  Olen tämän vuo-
den paras veteraani

Pelkään kaikista eniten: Imuria

Jos en olisi norjalainen metsäkissa, olisin ai-
van varmasti: Karvinen 

Maailman paras paikka on: Pehmeä alusta 
missä nukkua

Jos saisin itse valita, söisin mieluiten:  pentu-
jen nappuloita

Paras kaverini on: Pyhä birma nimeltä Wiltsu

Suurin saavutukseni elämässä: Norjalainen 
metsäkissa yhdistyksen sekä myös Pirokin pa-
ras veteraani

En ole kovinkaan ylpeä siitä, että: minulla on 
iso massu…

Elämän tarkoitus on: syödä ja nukkua

Ystävänkirjaan haluaisin haastaa seu-
raavaksi: Isäni EP&EC Tähtitassun Puuha 
Peten,DSM

VUOdeN KISSAT �0��

Paras Kasvattaja

Vuoden Kissojen kuvat: 
Heikki Siltala, Tessa, Petré, 

Marika Lahti, Paraskeva, Nina Määttä 

1. FoxyPaw’s
 342,06 p
 Karita Sumell & Mikael Axelqvist
  
2. Tähtitassun
 321,20 p
 Eila Tähti  

3. Hopeahännän
 319,31 p.
 Sari Sinkko
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VUOdeN KISSAT �0��

Paras Siitosuros
1. SC,NW FI*FoxyPaw’s 
 Icebreaker,JW,DVM,DSM 
 (NFO w 64)
 328,25 p.
 Om.Kirsi Ovaskainen & Eila Tähti 
 Kasv.Karita Sumell & Mikael Axelqvist
  
2. SC FI*Kujakeikarin Hessu Hopo 
 (NFO ns 09 24)
 197,00p
 Om.Kristiina Rautio
 Kasv.Kirsi Kovanen

3. CH S*Restless Zooropa 
 (NFO d 03 24 )
 182,93 p.
 Om.Kaita L,Kajander-Kiri K, 
 Lankinen Hanne
  Kasv. Ulrica & Lars Olofsson

VUOdeN KISSAT �0��

Paras Siitosnaaras
1. SC FI* Heinuntuvan  
 Olga Maria, DM, DVM 
 (NFO f 09 23)
 318,02 p.
 Om.Eila Tähti
 Kasv. Sipa Selin& Teppo Eloranta
 
2. GIC S*NC’s Killer Queen,JW 
 (NFO n 03 22)
 288,93 p.
 Om.Kristiina Rautio
 Kasv. Susanne Zobell  

3. SC FI*FoxyPaw’s Bittity-Boo 
 (NFO n 09 22)
 189,00p
 Om & Kasv. Karita Sumell & 
 Mikael Axelqvist

4.    IC FI*Tupuliinin Kuuma Kesä  
 (NFO ns 09 24) 
 187,33p
       Om. Carita Malkamäki
       Kasv. Leena Visanen

   

 

SC Heinuntuvan Olga Maria, DM, DVM (NFO f 03 23)
s. 8.6.2007
Vanhemmat. IC Kirsikan Harald (NFO d 09 22) x EC S*Rockringen’s Shebang, DM (NFO f 03)
Kasvattaja: Sirpa Selin & Teppo Eloranta
Omistaja: Eila Tahti

NW, SC FI*FoxyPaw´s Icebreaker, JW, DVM, DSM “Sisu”
s. 24.4.2009
Vanhemmat: GIC Dorian av Tysseldal x EC Tähtitassun Balladi Helena
Kasv. Karita Sumell & Mikael Axelqvist
Om. Eila Tähti & Kirsi Ovaskainen
Kuva: Tess
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Mitä kissoja teillä on tällä 
hetkellä:
Talossa tassuttelee tällä hetkellä yhteensä 
seitsemän metsäkissaa, viisi leikkaamaton-
ta naarasta sekä kastraatti uros & naaras. 

Ensimmäinen metsäkissanaaraamme  
ja samalla tämänhetkisistä kissoistamme 
vanhin  on reilun kahdeksan vuoden ikäi-
nen Okki eli SC FI*Kehrääjän Orvokki, 
DM (NFO fs 09 24). Okki on lauman alfa-
naaras ja talon ehdoton pomo. 

Okkia toista vuotta nuorempi naaras 
EC FI*Tähtitassun Balladi Helena (NFO 
w 64)  eli Hellu on edesmenneen Ruotsin-
tuontimme S*Restless Explorerin ainoasta 
pentueesta ja näin ollen meille erityisen 
tärkeä kissa.  

Reilun viiden vuoden ikäinen Roosa eli 
SC FI*FoxyPaw’s Rosy Dawn, JW DVM 
DSM (NFO fs 03 22) on vuorostaan taas 
Okin jälkeläinen ensimmäisestä Lohiper-
ho-pentueesta. Roosa on myös ensimmäi-
nen omasta kasvatuksestamme kotiin jää-
nyt kissa. 
Järjestyksessä toinen omaan kasvatukseen 
jäänyt kasvattimme on huhtikuussa neljä 
vuotta täyttävä Pippi eli SC FI*FoxyPaw’s 
Bibbity-Boo, DVM (NFO n 09 22). Pippin 
lupausta herättävät raamit ja vahva luonne 
tulivat hyvin esiin jo nuorella iällä, eikä 
tämän tytön kotiin jättäminen ollut kovin-
kaan vaikea päätös.  
Talon kuopus ja samalla kolmas omasta 
kasvatuksesta kotiin jäänyt naaras on ku-
luvan vuoden maaliskuussa kaksi vuot-
ta täyttävä Namu eli IC FI*FoxyPaw’s 
Bubble Yum  (NFO w 64), joka vuorostaan 
on Hellun jälkeläinen.  
Tämänhetkistä kastraattikerhoamme 
edustavat kaksi Ruotsintuontiamme CH 
S*Zealous’ Zemya Hamilton (NFO f 24) 
sekä SP SC S*Restless Desperado, JW 
DVM DM (NFO n 09 23). Molempien 
kissojen rooli  tähänastisessa kasvatus-
työssämme on ollut erittäin merkittävä ja 
olemme syystäkin ylpeitä kaikesta  siitä, 
mitä nämä kaksi kissaa ovat kasvatuksel-
lemme antaneet. Ressu ja Zemi nauttivat 
silminnähden  siitosuran jälkeisistä lep-
poisista kissanpäivistä ja meille on itses-
tään selvää, että kaikki sekä nykyiset että 

tulevat kastraattimme viettävät koko lopun 
elämänsä meidän seurassamme.  

Talossa asustelevien seitsemän kissan 
lisäksi omistuksessamme on myös Hellun 
veli FI*Tähtitassun Rosvo- Roope (a 03 
23), joka kuitenkin on pennusta asti asu-
nut Karitan vanhempien luona täällä Kok-
kolassa.  Roope otettiin alkujaan puhtaasti 
lemmikiksi, mutta on sittemmin kunnos-
tautunut muutaman pentueen isänäkin.  

Kuinka kauan olette toimineet 
kasvattajana/kuinka kauan 
yleensä kissaharrastuksessa: 
Kummankin lapsuuden kodissa on ollut 
kissoja. Omia kissoja meillä on ollut vuo-
situhannen vaihteesta asti.  Ensimmäinen 
metsäkissa S*Restless Explorer tuli meille 
2005. Kasvattajanimemme hyväksyttiin  
Fife’:ssä alkuvuodesta 2006 ja ensimmäi-
nen FoxyPaw’s pentue syntyi  helmikuussa 
2007. 

Parhaat/ikimuistoisimmat 
kokemukset kasvattajana:
Vielä varsin lyhyen kasvattajauran varrel-
le mahtuu jo nyt lukuisia hienoja ja iki-
muistoisia kokemuksia.  Näyttelypuolelta 
ensimmäisenä tulee mieleen Rudolfin eli 
S*Restless Explorerin näyttelyvoitto v. 
2005 vasta toisessa näyttelyssämme.  Myös 
Okin & Ressun  loppuvuodesta 2007 syn-
tynyt  yhdeksän pennun  Lohiperho-pentue 
on jäänyt vahvasti mieleen.  Kyseinen pen-
tue oli kasvatuksessamme vasta toinen ja 
pennuissa riitti hoitamista niin Okille kuin 
meillekin!  Ikimuistoisiin kokemuksiin 
lukeutunee myös kolmen kasvatin muuta-
man viikon sisään saavuttamat JW-tittelit  
syksyllä 2008. Samaan kategoriaan kuuluu 
myös omien kasvattien & kissojen ja tie-
tenkin kasvatuksemme viime vuosien hui-
kea menestys Kissaliiton Vuoden kissa & 
kasvattaja-kisassa.  

Entäs haastavimmat hetket 
kasvattajana:
Vaikka meillä on synnytyksien ja pentujen 
kanssa toistaiseksi sujunut pääsääntöisesti 
hyvin, niin vastasyntyneen tai muutaman 
päivän ikäisen pennun menetys on aina 

raskasta eikä siihen varmaan koskaan totu.  
Jokaisen pentueen kohdalla on myös aina 
haastavaa tehdä n.s. oikeita päätöksiä kun-
kin pennun tulevasta kodista ja soveltu-
vuudesta (tai soveltumattomuudesta) esim. 
kasvatukseen.

Ehkä raskaimpiin kokemuksiin kuuluu 
kuitenkin ensimmäisen metsäkissamme 
S*Restless Explorerin menettäminen nuo-
rella iällä. Rudolf menehtyi FIP:iin  1v 3kk 
iässä ja hetken aikaa kävi mielessä koko 
kasvatustoiminnan hautaaminen jo ennen 
ensimmäistäkään pentuetta.   Onneksi näin 
ei sitten kuitenkaan tapahtunut.

Ajankohtaisemmista haasteista voisi 
mainita sopivien sulhasehdokkaiden löytä-
minen omille naaraille. Kriteerit täyttäväs-
sä kissassa kun pitäisi yhdistyä standardin 
mukainen mutta myös omaa silmää miel-
lyttävä ulkonäkö, mielenkiintoinen suku-
taulu sekä tietenkin mahdollisimman hyvä 
tuntemus linjojen mahdollisista terveys-
riskeistä. Myös jonkinlaisen oman näppi-
tuntuman saaminen esim. tietyn kollin tai 
linjojen potentiaalista ja ennen kaikkea yh-
teensopivuudesta omille naaraille on myös 
oma haasteensa.  

Mitä mieltä olette norjalaises-
ta metsäkissan kehityksestä 
sinä aikana kun olette rotua 
seuranneet kasvattajana:
Oma kasvattajahistoria on vielä varsin ly-
hyt ja näin ollen rodun kehitystä  kyseisenä 
ajanjaksona  on varsin vaikea arvioida. Mi-
tään maininnan arvoisia huomioita ei tule 
heti mieleen. Ehkä sellaista konkreettista 
silmin havaittavaa kehitystä ei sitten tällä 
aikavälillä ole tapahtunut?    

Miltä mieltä olette norjalaisen 
metsäkissan nykytilasta:
Vaikka jotkut tahot maalailevat aika synk-
kääkin kuvaa metsäkissan nykytilasta, niin 
itse näemme vallitsevan tilanteen melko 
hyvänä. Rotu on edelleen varsin terve ja 
geenipooli on ainakin nykyisellään riittä-
vän laaja. Monen muun rodun kohdalla ti-
lanne on aika paljon huonompi.  Tosin aina 
löytyy pieniä asioita, joiden näkisi olevan 
toisin tai ainakin paremmin, mutta koko-

Kasvattajahaastattelussa 
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naiskuvaan ne eivät juurikaan vaikuta. 

Mitä mieltä olette metsäkisso-
jen tulevaisuudesta:
On sanomattakin selvää, että vastuu rodun 
tulevaisuudesta on hyvin pitkälti meidän 
kasvattajien omissa käsissä.  Lisääntynyt 
siitoskissojen testaaminen sekä kansain-
väliset geenitutkimukset  antavat meille 
toivottavasti lisää tietoa m.m. kissojen pe-
rinnöllisistä sairauksista ja saamme näin 
käyttöön lisää ”työkaluja” mahdollisien 
ongelmien ennalta ehkäisemiseksi sekä 
kasvatustoimintamme edistämiseksi ja pa-
rantamiseksi. 

Mitä ajatuksia omasta kasva-
tustyöstä tulevaisuutta ajatel-
len:
Yksi merkittävä tulevaisuuden haaste on 
varmaankin omien kasvatuksellisten vi-
sioiden toteuttaminen menettämättä n.s. 
”punaista lankaa”.  Pienetkin harha-aske-
leet voivat viedä kasvatusta väärään suun-
taan tai pahimmassa tapauksessa johtaa 
umpikujaan. Edellä mainitut seikat mieles-
sä tulemme mitä ilmeisimmin jatkamaan 
samalta ajatuspohjalta kuin tähänkin asti. 
Meille on tärkeää, että oma toiminta on 
pitkäjänteistä ja että se kestää tarkastelua 
vielä kymmenienkin vuosien kuluttua.  
Laajemmassa perspektiivissä voisi todeta, 
että myös oman kasvatustoiminnan mah-
dollinen heijastuminen koko populaation 
kehitykseen on asia, jota ajoittain tulee 
pohdittua. 
Mitä ajatuksia metsäkissojen 

tuonnista / kansainvälisestä 
toiminnasta:
Suomi on pieni maa. Kansainvälinen toi-
minta ja ennen kaikkea yhteistyö ja ver-
kostoituminen myös oman maan rajojen 
ulkopuolelle on erittäin tärkeää ja pitkällä 
tähtäimellä melkeinpä välttämätöntä. Itse 
päätimme heti ensimmäisen metsäkissan 
hankinnan yhteydessä suunnata katseet 
ulkomaille ajatuksena tuoda maahan uusia 
linjoja. Lisäksi olemme alusta asti pyrki-
neet aktiivisesti luomaan kontakteja ulko-
maisiin kasvattajiin.   

Onko kissalassanne ollut 
tuonteja tai astutuksia ulko-
mailla:
Tuontikissoja meillä on tähän päivään 
mennessä  kolme, kaikki länsinaapuris-
tamme Ruotsista.  Ensimmäinen oli tuossa 
jo aiemmin mainittu sinitiikeri-valkoinen 
uros S*Restless Explorer. Toinen tuonti 
oli kilpikonna naaras S*Zealous’ Zemya 
Hamilton ja viimeisin on nyt jo kastraat-
tikerhoon siirtynyt Ressu eli S*Restless 
Desperado. Tulevaisuuden suunnitelmissa 
on myös jossain vaiheessa uuden siitosu-
roksen tuominen ulkomailta. 

Olemme myös käyneet useampaan 
otteeseen Ruotsissa astuttamassa naarai-
tamme. Ensimmäinen ulkomaan astutuk-
sesta syntynyt pentue oli v. 2009 synty-
nyt Albert Collins-pentue, jossa emona 
FI*Tähtitassun Balladi Helena ja isänä 
Dorian av Tyssedal*D. Tähän pentueeseen 
syntyi myös monille  näyttelyistä tuttu 
Icebreaker eli Sisu. Tämän jälkeen ovat  

Jouluaattona syntyneet FI* FoxyPaw’s Gingerbread Boy & Jingle Belle.

naaraamme vierailleet läntisessä naapuri-
maassamme neljästi ja uutta verta tullaan 
mitä todennäköisimmin hakemaan ulko-
mailta myös jatkossa.

Mitä neuvoja/ohjeita teillä 
olisi uusille kasvattajille /kis-
saharrastajille:
Uusille kasvattajille tai kasvatusta harkit-
seville haluaisimme sanoa, että kannattaa 
jo kasvatustoimintaa harkittaessa hyvin 
perusteellisesti miettiä, riittääkö omat rah-
keet ja aika varmasti siihen kaikkeen, mitä 
toiminta pitää sisällään. Kasvatus vaatii 
aikaa, panostusta ja jossain määrin paksua 
lompakkoakin. Lisäksi on paljon perehty-
mistä vaativia asioita niin genetiikan kuin 
terveysasioidenkin puolella. Myöskään 
pentujen kanssa kaikki ei aina mene niin 
kuin Strömsössä. Uusien kasvattajien olisi 
myös syytä lukea ajatuksella allekirjoitta-
mansa kasvattajasopimus ja miettiä, mitä 
siinä oikeasti sanotaan ja mihin kaikkeen 
se velvoittaa.  On tärkeä ymmärtää, että 
jokaisella kasvattajalla on omalta osaltaan 
vastuu rodun tulevaisuudesta. 

Yksi kullan arvoinen asia aloittelevalle 
kasvattajalle on hyvä mentori, jonka mer-
kitystä ei voi kylliksi korostaa. Meillä on 
ollut onni ja ilo saada mitä parhainta opas-
tusta omilta mentoreiltamme ja he ovat 
myös omalla toiminnallaan pitkälti viitoit-
taneet suunnan omalle kasvatuksellemme.  
Myös rehellisyys ja suoraselkäisyys omas-
sa toiminnassa ovat asioita, jotka kannattaa 
pitää mielessä heti kasvattajauran alkumet-
reiltä lähtien.   

Terveiset muille harrastajille / 
metsäkissayhdistykselle:
Haluamme lähettää iloiset kevätterveiset 
kaikille niille kissaihmisille, joihin olem-
me tämän jalon harrastuksen kautta saa-
neet vuosien varrella tutustua!  

Seuraavaan haastatteluun 
saatte haastaa jonkun metsä-
kissoja kasvattavan kissalan, 
kenelle haaste esitetään:
Jenni-Riikka Wacklin & Kai Naskali, 
FI*Katinkurun

Karita Sumell  & Mikael Axelqvist
Kokkola
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Kasvattajanimenne, mitä rotu-
ja olette kasvattaneet? 
Siriuksen; aloitin jo vuonna 1975 yksivä-
ridiluutio persialaisten kasvatuksen, sitten 
alkoivat Suomesta katoamassa olleet rus-
kea- ja sinitabbyt kiinnostaa. Tuosta  oli 
v1988 luontevaa hakea lisää haastetta ja 
siirtyä hopeatabbyihin, tavallaan näiden 
sivutuotteena tulivat savut. Kasvatin muu-
taman sukupolven norjalaisia metsäkissoja 
1986 alkaen, aloitin noviisi-kissa Takulla. 
Exoticit tulivat kissalaani 1989, siis 24v 
sitten. 2001 toin ensimmäisen Amerikan 
curlin tänne Pohjoismaihin, tuolloin rotu ei 
ollut FIFessä hyväksytty rotu, vaan ”kilpai-
limme” muutamat vuodet ensin Muut pit-
käkarvarodut (XLH)-nimikkeen alla.  Tuo 
Ipi-kissani oli mukanani Portugalin FIFe-
kokouksessa rotua edustamassa, kun rodun 
hyväksymisestä äänestettiin. Heti alusta asti 
olen kasvattanut curleja myös lyhytkarvai-
sina, vaikka monelle tuomarille on todella 
vaikeaa verrata näitä lyhytkarvakissoja 
muihin II-kategorian (pitkäkarvaisiin) ro-
tuihin, minusta noissa lyhytkarvoissa monet 
rodun piirteet tulevat paremmin esille - ja 
tuon lyhyen turkin alle ei voi piilottaa mi-
tään, tämä lisää haastetta ja kiinnostavuutta 
myös exoticeissa.

Mitä kissoja teillä tällä hetkellä 
ja käyttekö näyttelyissä omien 
kissojenne kanssa?
Meiltä löytyy melkoinen variaatio: PER, 
EXO, ACS, ACL, NFO, MCO, kotikissa. 
Osa kissoistamme on puolisoni Pam Dela-
Barin nimissä ja CFA-rekisterissä. Koska 
hän on kaikkien rotujen CFA-tuomari, hän 
ei valitettavasti voi olla jäsen FIFe-yhdis-
tyksessä, siksi osa kissoistamme on FI-
Fessä, osa CFAssa, käymme kummissakin 
näyttelyissä, enimmäkseen kyllä Fifessä 
niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Meistä 
on tärkeää säilyttää tuntuma näytteillepa-
nijana olemiseen, samoin kasvattamiseen. 
Suurin osa tuomareistamme ei näin ajattele 
ja se näkyy ratkaisuissa, valitettavasti. Toki 
ei ole kovin helppoa yhdistää tuomarointia, 
kasvattamista ja kilpailemista työelämään, 
mutta kyse on valinnoista.

Arvosteltavat kategoriat
Kaikki. 

Kuinka kauan olette toimineet 
tuomarina? 
Ensimmäisen tuomaritutkintoni tein 1984.  
Tuo tutkintoni oli persialaisille, mutta oli-
pa sinne arvosteltavieni kissojen joukkoon 
ujutettu myös Pan’s Trude, jonka helpos-
ti tunnistin oikeaan rotuun ja väriin, vielä 
tuolloin sukupuolia ja rotujakin sai sekoit-
taa tarkoituksena hämätä tuomarikokelasta.  
Tuon ajan persialaiset eivät olleet samaa 
tyyppiä kuin nykyään, eli ei se Trude niin 
hirmuisesti eronnut huonotyyppisimmistä 
persialaisista. 

Huh, miten aika on kulunut, ensi vuonna 
tulee 30v tuomarina täyteen. Tuossa ajassa 
olen käynyt arvostelemassa Euroopan lisäk-
si Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Afrikassa, 
Aasiassa ja Australiassa, pian yhteensä 700 
näyttelyssä. Valtaosa näistä näyttelyistä on 
tietenkin FIFe-näyttelyitä, mutta olen saa-
nut kunnian arvostella myös muissa organi-
saatiossa (mm CFA, TICA, CCCA, NZCF, 
SACC). On hienoa tutustua niin tuomari- 
kuin kasvattajakollegoihin eri puolilla maa-
ilmaa. Minusta on valtavan mielenkiintoista 
oppia minulle uusia rotuja, vertailla eri kat-
to-organisaatioiden standardeja ja myös eri-
laisia arvostelu/näyttelykäytäntöjä. Meillä 
FIFessä on tosi paljon hyvää, mutta uudis-
tuksia tarvittaisiin kiivaasti, näyttelyissä on 
usein aika tylsää, paljon vain odottamista.

Parhaat ja ikimuistoisimmat 
kokemukset tuomarina
Toissa kesänä olin Etelä-Afrikassa arvos-
telumatkalla, kissojen taso näyttelyissä oli 
vaihtelevaa, mutta matkasta mieleen jäi 
muutama upea kokemus. Yhdessä luonnon-
puistossa pääsin isoon gepardiaitaukseen 
silittämään aikuisia gepardiuroksia, niiden 
valtavan kova kehrääminen ja ihana olemus 
jäi iäksi mieleeni. Tuolla matkalla pääsin 
myös leikittämään leijonanpentuja, niiden 
tassut olivat jo oman kämmeneni kokoi-
set ja niinhän siitä jäi yksi leijonankynnen 
naarmu ranteeseeni. Kolmannessa paikassa 
teimme hyvin läheistä tuttavuutta norsu-

jen kanssa, nekin kun päättivät tulla sateen 
suojaan samaan katokseen missä olimme. 
Noiden jättiläisten välissä tuli kyllä mie-
leen, että onneksi ovat ystävällisiä vaikka 
selvästi nauttivatkin kiusanteosta, kuopivat 
mutaa ja tönivät, mutta pienen hetken aina 
tottelivat komentamista.

Norjalaisten metsäkissojen kanssa mie-
leen on jäänyt EC S*Heaven Hills Big 
Bang, DM (s.1993). Arvostelin tuon kissan 
sen ensimmäisessä näyttelyssä pentuluo-
kassa. kun se tuli pöydälleni, hengitykseni 
salpautui ja kyyneleet alkoivat valua; se oli 
mielestäni täydellinen! Sen arvostelu sete-
liin piirtyi valtava sydän. Tein siitä VP:n, 
TP:n ja onnekseni kollegani olivat kans-
sani sama mieltä, ja pikkukissasta tuli KP. 
Vuosien jälkeen arvostelin saman kissan 
veteraanina ja kuinka hienosti se olikaan 
säilyttänyt tyylinsä; siinä oli edelleen ”sitä 
jotakin”, mikä minuun tehosi!

Toinen saman värinen mieleen jäänyt 
kissa on suomalainen EP&EC Tähtitassun 
Elmeri, DM. Arvostelin 1990-luvun alussa 
Eilan ihanat pennut ja superlupaava Elme-
ri niistä jäi mieleen, tuo upea kissahan on 
myös tehnyt Norskihistoriaa olemalla Vuo-
den Kissa! 

Arvostelumatkoilta on paljon muistoja 
kommelluksista, yllättävin oli kai kun vuo-
sia sitten Jugoslavian sodan aikoihin  olin 
matkalla Pescaraan (IT). AlItalia oli taas 
lakossa ja kun saavuin Rooman tunteja 
myöhässä  ketään ei ollutkaan minua vas-
tassa ja matkaa olisi vielä jäljellä 220km. 
Oli myöhäinen ilta ja huomasin että olin 
unohtanut lompakkoni kortteineen kotiin, 
mukana vain muutama liira edelliseltä reis-

Tuomarihaastattelussa 
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sulta, sillä pääsin lentokentältä Rooman 
keskusrautatieasemalle. En tiennyt hotellini 
enkä näyttelypaikan  nimeä enkä osoitetta, 
en järjestäjien puhelinnumeroa….. Kaiken-
laisten kommervenkkien jälkeen saavuin 
Pescaraan juuri oikeaan hotelliin joskus 
klo 3 aamuyöstä, vieläpä mukanani sotaa 
pakoon lähteneen tytön vanha äiti, joka oli 
tullut etsimään tytärtään Italian rannikolta. 
Tuon jälkeen ajattelin, että mikään ei ole 
mahdotonta kun oikein päättää!

Entäs haastavimmat hetket 
tuomarina?
Norjalaiset metsäkissat jaettiin aluksi vain 
neljään ryhmään (A, Aw, B, Bw) ja sain 
joitakin kertoja Ruotsissa valtavia luokkia 
arvosteltavakseni, tiukimpia serttikilpailuja 
olivat näyttelyt, joissa oli yli 20 avoimen 
luokan norskia kisaamassa yhdestä aino-
asta sertistä. Voi vain kuvitella miltä tuntui 
kissojen omistajista saada tuo haluttu CAC, 
mutta kuinka saada niitä champion-arvoon 
tarvittavat kolme. Kissojen kilpailijathan 
vaihtelivat eri näyttelyissä, turkin kunto 
myös ja meillä tuomareillakin on vähän eri-
lainen tulkinta standardista. Tuohon aikaan 
oli vielä useita tuomareita, jotka eivät olleet 
kovinkaan  tottuneita norjalaisiin metsäkis-
soihin. Kun kissa oli champion, jatko oli 
helppoa, kilpailijoita ei ollut enää montaa.

Toisenlainen haaste oli kun ensimmäistä 
kertaa olin Australiassa arvostelemassa ja 
sain ison joukon paikallisia venäjän sini-
siä & venäjän valkoisia arvosteltavakseni, 
jouduin kyllä ”skarppaamaan” tosissani.  
Heidän standardinsa on lähes identtinen 

FIFe-standardimme kanssa, mutta kissat 
näyttävät hyvin erilaisilta. Tuo näyttely 
oli heidän Nationalinsa eli vuoden tärkein 
näyttely ja sain kunnian valita kaikista ly-
hytkarvoista parhaan (aikuiset, kastraatit ja 
nuoret yhdessä), tuo oli todella haastavaa.

Mitä mieltä olette norjalaises-
ta metsäkissan kehityksestä 
sinä aikana kun olette rotua 
seuranneet tuomarina/kasvat-
tajana?
1980-luvun alkupuolella norjalaiset met-

säkissat olivat enemmän nykyisen siperian 
kissan kaltaisia. Nykyajan norjalaisiin ver-
rattuna pään linjat olivat ”pehmeämmät”,  
korvat pienemmät, pinchiä näki useammin, 
samoin hyvinkin heikkoja alaleukoja. Pro-
fiili ei välttämättä ollut suora, turkinlaatu 
oli joskus liian villava tai silkkinen, vää-
rää turkinlaatua seliteltiin milloin milläkin. 
Häntämutkia löytyi ehkä useammin, mutta 
niistä myös rankaistiin arvostelussa nykyis-
tä napakammin.

Aluksi rotu oli standardinsa mukaisesti 
mukavan roteva farmikissa, sitten tuli vai-
he, jossa kaikkea ”venytettiin” ja valitetta-
vasti osa kissoista alkoi muistuttaa vartalol-
taan IV-kategorian kissoja, osalla oli jopa 
itämaisen vinot ja aivan liian syvällä olevat 
pienet silmät, aivan väärä ilme. Nyt ollaan 
toivoakseni taas palaamassa hyvärakentei-
siin kissoihin, joskin standardin vaatima 
iso koko joskus puutuu. Koska kyseessä on 
isokokoinen rotu, se kehittyy hitaasti, mikä 
tuomarienkin tulisi muistaa. Sukupuolierot 
kuuluvat tällekin rodulle, kollin tulee näyt-
tää kollilta, mutta kollinposkista ei saa ro-
kottaa.

Rodun kehitys on mielestäni loogista, 
aluksi oli vain muutama kasvattaja ja näyt-
telyihin tuotiin ihan lemmikkitasoisiakin 
kissoja. Ei ollut varaa valita puolisoa kissal-
le kovinkaan suuresta joukosta, tyypiltään 
paras oli ehkä aivan liian läheistä sukua. 
Noviiseista saatiin lisää kaivattua geeni-
pohjaa, mutta myös epätasaisia pentueita. 
Nyt suositulla rodulla on paljon kasvattajia 
ja valikointi on helpompaa. Yhteydet ulko-
maille ovat helpottuneet; sähköposti kul-

Ensimmäinen norskipentueeni IC Siriuksen Ofelia, PR Siriuksen Ottilia ja EP Siriuksen Osiris, s. 2.12.1986 (CH Koivuhaan 
Hector x PR Takku). Ofelia sai aikanaan pennut EC Satukissan Rudolfin kanssa, IC Siriuksen Waltterin, Welmerin (2 x VPK) ja 
Wilman. Ruskeatiikerivalkea Osiris oli aikoinaan tosi menestyksekäs kastraattiherra, se oli 10 x rodun paras kastraatti, 9 x TPK 
ja 5 x KPK-uros, 3 x KPK-tot.

Meillä on “kimppauros”, joka asuu tällä 
hetkellä USAssa, se on punatiikerivalkea 
“Bing” Felis Jubatus Bing Clawsby of 
Vanir (DanishDesigns Erik Segersall x 
Lige Nu Felis Jubatus), kasv Jette Eva 
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kee, kasvattajilla on kotisivut, PawPed on 
kaikkien ulottuvilla ja lentoliput suhteessa 
paljon halvempia.

Miltä mieltä olette norjalaises-
ta metsäkissasta tällä hetkellä?
Rotu on onnistunut saamaan vankan aseman 
kissamaailmassa, se on tunnettu ja arvostet-
tu suuressa osassa maailmaa. Kova kilpailu 
II-kategoriassa on ehkä ollut hyväksi rodul-
le, kasvattajat ovat joutuneet paneutumaan 
myös rodun terveysongelmiin ja ovat Suo-
messa siinä asiassa edellä montaa muuta 
rotua. Norjalaisten metsäkissojen luonne 
on pysynyt mukavana, ne ovat reippaita 
”oikeita” kissoja, toki näyttelytilanteessa 
tuomarilla on oltava ammattitaitoa käsitellä 
niitä oikein, huomioiden varsinkin nuorten 
kissojen erityistarpeet. Eikös sitä sanota: 
”sitä saa mitä tilaa”?

Ulkonäöllisesti norjalaiset metsäkissat 
ovat mielestäni jo varsin homogeeninen 
rotu. Minulle hyvin tärkeä turkinlaatu on 
tasaisesti parantunut. Valtavan eron olen 
huomannut norskien turkin hoidossa, tosi 
pitkään seliteltiin niiden olevan ”luonnon-
rotu”, jota ei muka voinut pestä. Olen ker-
ran jos toisenkin todennut hyvän turkinlaa-
dun olevan geenissä, se joko on tai ei, turkin 
likaisuus on tietenkin ihan eri asia. 

Poikkeaako suomalaiset 
metsäkissat muissa maissa 
arvosteltavista metsäkissois-
ta ja miltä suomen tilanne 
mielestänne näyttää muihin 
verrattuna?
Suomen parhaat metsäkissat ovat aivan 
maailman huippuluokkaa, näyttäviä, uljai-
ta, tasapainoisia ja kilttejä kissoja, joilla on 
hieno ”villi” ilme. Ehkä tämänkin hetken 

paras taso norjalaisissa metsäkissoissa on 
Ruotsissa. Tanskassa, Saksassa ja Norjassa-
kin on paljon kauniita norjalaisia. Tuntuu, 
että joihinkin maihin viedään paljon hy-
väsukuisia norjalaisia metsäkissoja, mutta 
niitä ei ehkä osata yhdistää oikein, taso ei 
vaan oikein nouse.

Mitä tulisi mielestänne huomi-
oida metsäkissojen kehityk-
sessä tulevaisuudessa?
Terveysasioista huolehtimisen ja hyvän 
luonteen lisäksi toivon rodun pysyvän isona 
kissana, jolla on vahva luusto, suuret tassut, 
pitkä häntä ja linjakas päänmuoto. Turkin-
laadun tulisi olla niin hyvä, että silmät um-
messa rodun siitä tunnistaisi. Minusta aivan 
perusasia on tuo ”norski-ilme”, sen pitää 
säilyä, sillä se on suurimmalle osalle rodun 
ihailijoista ”se juttu”. Korvatupsut pitää 
myös säilyttää.

Tuomaripöydällä en tietenkään törmää 
tähän, mutta rodun geneettistä pohjaa tulisi 
pitää mahdollisimman laajana. Joskus tun-
tuu, että katsoopa sukutauluja missä päin 
varsinkin Eurooppaa, paljolti samat nimet 
sieltä aina löytyvät. Ehkä noviisit voisivat 
olla sallittuja erityistapauksissa? Yhteis-
työ myös eri organisaatioiden kasvattajien 
kanssa ei ole huono asia. Kaikkiaan kasvat-
tajien yhteistyö on todella tärkeää, kukaan ei 
yksin pärjää. Itse en oikein ymmärrä miksi 
kasvattaa kissoja, jos terveiden ja rotutyy-
pillisten pentujen rekisterikirjoihin halutaan 
merkintä ”Ei kasvatukseen”.

Ja toki ne ”puolinorjalaiset” eri myynti-
foorumeilla ärsyttävät ja säälittävät, vaikka 
rodun asema ei niistä uskoakseni huoju! 
Silti valistustyötä aina vaan tarvitaan.

Minulle kissojen värit ovat yksi kiin-
nostukseni kohteista. Toivoisin, että myös 

norjalaisten metsäkissojen kasvattajat pe-
rehtyisivät vielä paremmin väreihin ja ku-
vioihin. Pikkupennun väriä ei ole aina ihan 
helppo määrittää, perusgenetiikan osaami-
nen ja kokemus toki auttaa. Kissoja pom-
potellaan väristä toiseen näyttelyissä, osaa 
siksi että eivät täytä jämptisti oikein mitään 
EMS-koodia, osaa siksi, että ovat vaikkapa 
vaihtamassa turkkia juuri tuolla hetkellä ja 
totuuden nimessä jopa siksi että tuomari ei 
ole ajan tasalla. Suuri osa II-kategorian tuo-
mareista on tehnyt opintonsa aikana, jolloin 
värillä ei ollut mitään merkitystä ja he yk-
sinkertaisesti unohtavat tarkistaa mitä väriä 
arvosteltavan kissan tulisi olla. Jos se on 
kaunis, se saa serttinsä… ja valmistuu ehkä 
ihan väärässä väriryhmässä, kissan omistaja 
rahat valuvat ihan hukkaan. Eri väriryhmis-
sä saatuja serttejä/titteleitä ei voi yhdistää. 
Uskon että tuo muutama vuosi sitten saatu 5 
pistettä värityksestä auttaa tässä asiassa, täl-
lä muutoksellahan kehotetaan tarkistamaan 
se värikin.

Mitä ohjeita teillä olisi näytte-
lyihin valmistautuessa?
Puhdas on kaunis! Jos kissan näyttelytrim-
maus on vielä opetteluasteella, harjoittele 
vaikka muutamaa viikkoa ennen näytte-
lyä. Tiheäturkkinen norjalainen metsäkissa 
tarvitsee monta(!) kunnollista vaahdotusta 
vaikkapa käsitiskipesuaineella (reippaasti 
suoraan pullosta), kunnon huuhtelun, hyvän 
kissashampoon ja lisää huuhtelua. Jos kis-
san saa kuivattua föönillä, tulos on paljon 
parempi kuin antamalla sen kuivua haale-
assa saunassa tai jopa ihan itsekseen. Eron 
huomaa ilmavampana ja kiharattomampana 
lopputuloksena. Hännän päällinen ja kissan 
leuka tarvitsevat vielä tarkistuksen, niitä 
kannattaa huoltaa eli puhdistaa tarvittaessa 
pesujen välilläkin. Joidenkin metsäkissojen 
turkki on parhaimmillaan 2-7 päivää pesun 
jälkeen, toisten taas heti pesua seuraavana 
päivänä (nuo suttuiset kollipojat). FIFe-
standardissa (yleinen osa) kuvaillaan val-
kolaikkuväritys niin että värillisessä osassa 
ei saa olla valkeita hajakarvoja, monikohan 
II-kategorian näyttelyttäjä on sen lukenut;)

Oletteko tuomarina muissa 
maissa käydessänne tai muihin 
rotuihin verrattuna havainneet 
jotain sellaista jota metsäkis-
sayhdistyksen tai metsäkissa-
harrastajien tulisi huomioida?
En keksi mitään ainakaan juuri nyt.

Nykyään meillä ainoana norskina kotona on FIFe ja CFA CH Vanir Moto Guzzi, ruskeat-
abby bicolour naaras, s.14.7.2010 (Vanir Gomez x CH Vanir Lady Gaga), kasv.  Chery 
McDonnel & Suzanne Eide, USA. “Suzy” ei ole voinut kilpailla FIFessä tuota CH-arvoa 
edemmäksi, koska se ei ole FIFe-rekisterissä. Sääli, olihan se myös 2 x TP.
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SUPREME CHAMPION 
FI*Ballawhane AnarchyInTheUK
NFO n 09 22, synt. 22.02.2011

Valmistui Jyväskylässä 16.02.2013
Isä: PR/SC FIN*Kujakeikarin Hessu Hopo (NFO ns 09 22)
Äiti: GIC S*NC´s Killer Queen, JW (NFO n 03 22) 

“HYNYNEN” 

“Iso mies. 2,5 viikkoa ja kohta puolkiloo rikki. Kissamaa-
ilman Jouni Hynynen.” Näin kirjoitti Hynysen kasvattaja, 
Kristiina Rautio sosiaalisessa mediassa maaliskuun 12.päi-
vänä 2011. Sex Pistols -pentuetta oli kovasti odotettu maa-
ilmaan eikä minulla ollut pienintäkään aikomusta hankkia 
talouteemme kissaa. Paitsi kun näin Hynysen. Ballawhane 
AnachyInTheUK oli varastanut sydämeni ensimmäisistä 
villeistä kuvista lähtien. Ilme oli kuin viiripäällä ja tassut 

kuin karhulla. Kaikki si-
tä, mikä iski minuun 

kuin kuuma veitsi 
voihin.

Neljästä sisa-
ruksesta Hy-
nynen oli aina 
se, joka pönötti 
vatsa kaarella 
kuvissa ja on-
nistui saamaan 

nassulleen mitä hölmöimmän ja samaan aikaan puhuttele-
vimman ilmeen. Eniten Hynysessä viehätti kuitenkin pojan 
todella vankka rakenne. Noista pienen pennun suurensuuris-
ta lapasista en saanut enää silmiäni irti.

HyNyNeN oN keräNNyt, niin kissanäyttelyissä kuin nii-
den ulkopuolellakin, aikamoisen fanikerhon ympärilleen. 
Hynysen kuulumisia kysellään säännöllisesti myös “ei-
kissaihmisten” keskuudessa. Hynynen on kotikaupungis-
samme tuttu vieras niin ravintolassamme kuin suutarissa 
tai rock-festivaaleilla. Hynysen ikimuistoisia ristiäisiä Pro-
vinssirockissa 2011 muistellaan varmasti vielä vuosikausia; 
80 000 ihmistä paikalla, joista läheisimmät 30 mukana it-
se tilaisuudessa. Paikalle kutsuttiin kasvattajan suureksi 
yllätykseksi ihan ihmis-Hynynen antamaan nimeä pojalle. 
Omistaja pysyi varsin rauhallisena, kuten kissakin, mutta 
kasvattajalla hiukan kädet vapisivat suuren idolin tavatessa. 
Ballawhane AnarchyInTheUK ,”Hynynen” osoitti jo silloin 
olevansa coolein kundi kaupungissa. Hynysen ristiäisissä 
myöhemmin yöllä soitto soi, sirkustaiteilijat esittivät temp-
pujaan, puhalsivat tulta ja raketit paukkuivat. Pikku-Mies 
luonnollisestikaan ei saanut enää niiihin bakkanaaleihin itse 
osallistua. 

Näyttelyissä käymiNeN Hynysen kanssa on enemmän 
kuin mukavaa. Leikkaamaton, erittäin viriili nuori mies 
osaa käyttäytymissäännöt paremmin kuin omistajansa (tai 
kasvattajansa..) Jäätävä rauhallisuus on omiaan kuvaamaan 
pojan käytöstä. Big Impressive Gentleman on  usein kuultu 
yleisvaikutelma Hynysestä. Pojan luonne on täyttä kultaa ja 
hermot ihan omaa luokkaansa. Mikäs siinä on pojan kanssa 
reissatessa. Näyttävimmillään uskon kuitenkin pojan olevan 
vasta kolmivuotiaana. Turkkia ollaan vieläkin pojalle vain 
haaveiltu, mutta upeat kuviot ainakin erottuvat lyhyessä 
kuontalossa edukseen.

HyNyNeN, HyNe, Hynskä, Hynnerö, Hynde... haluaa lopuk-
si lähettää kaikille tutuille ja tuntemattomillekin terveisiä. 
Näyttelyissä tulkaa moikkaamaan ja painamaan tassunjäl-
keni sydämeenne. Useinmiten tapaatte minut pikkuveljeni 
Kuosmasen kanssa. Kasvattajalle Hynnerö haluaa lähettää 
mitä rakkaimmat terveiset ja onnittelut ensimmäisestä kate-
gorian II Supreme Champion-kasvatista.  Ertyisesti Hynde 

haluaa muistaa myös Hannaa, joka Hynystä on kannellut 
paneelissa. Omistaja Meemu kiittää kaikkia kissaih-

misiä läsnä- ja myötäelämisessä Hynysen taipaleen 
varrella. Meidän taipaleemme ei ole ollut se helpoin 
mahdollinen, mutta sitäkin suuremmalla rakkaudel-

la kuljettu. 

Meemu Haveri
Kuva: AlfaFoto



��

Säännöllinen hampaiden harjaus kotiolois-
sa yhdistettynä eläinlääkärin suorittamiin 
hammastarkastuksiin röntgenkuvauksi-
neen ennaltaehkäisevät monia hampaista 
johtuvia ongelmia. Omistajan olisi hyvä 
harjauksen ohessa kurkistaa kunnolla kis-
san suuhun muutaman kerran vuodessa, 
näin kissan normaali suun ja hampaiston 
ulkonäkö pysyy tuoreessa muistissa. Täl-
löin mahdollisiin muutoksiin voidaan rea-
goida jo aikaisessa vaiheessa.

Kissan normaalit hampaat
Kissalla on maitohampaita 26 kpl ja py-

syviä hampaita 30 kpl. Kissan kaikkien 
maitohampaiden tulee olla vaihtuneet 6 kk 
ikään mennessä, ensimmäisenä vaihtuvat 
etuhampaat (3-4 kk iässä) ja viimeisenä 
takana sijaitsevat puremahampaat (4-6 
kk iässä). Mikäli maitohampaat eivät ole 
vaihtuneet pysyvien hampaiden puhjettua, 
tulee maitohampaat poistaa eläinlääkärin 
toimesta. Irtoamattomat maitohampaat 
voivat aiheuttaa pysyviin hampaisiin pu-
rentavirheen, ja ne ahtauttavat hampaita 
altistaen hampaan kiinnityskudoksen tu-
lehdukselle (parodontiitti). Aikuisella kis-
salla on oikealla ja vasemmalla puolella 
leukaluuta 
- yläleuassa  3 etuhammasta (incisivus), 1 
kulmahammas (caninus), 3 poskihammasta 
edeltävää (premolaris) ja 1 poskihammas 
(molaris) = 8 kpl x 2 = 16 kpl yläleuassa
- alaleuassa 3 etuhammasta (incisivus), 1 
kulmahammas (caninus), 2 poskihammas-
ta edeltävää (premolaris) ja 1 poskihammas 
(molaris) = 7 kpl x 2 = 14 kpl alaleuassa.

terveet Hampaat ovat kiiltävän valkoi-
set ja pinnaltaan tasaiset. Kissan kulma-
hampaassa voi joskus esiintyä pitkittäis-
suuntainen ruskea uurre, se on normaali 
löydös. Normaali purenta muodostuu niin, 
että yläetuhampaat asettuvat hieman alaetu-
hampaiden päälle/eteen, alakulmahammas 
asettuu yläleuan kolmannen etuhampaan ja 
kulmahampaan väliin, sekä premolaarit ja 
molaarit muodostavat symmetrisen siksa-
kin. 

Hampaiden harjaus
Lemmikkien hampaiden harjaaminen saat-
taa kuulostaa oudolta. Kissan hampaiden 
pinnalle kerääntyy kuitenkin bakteereja 
samaan tapaan kuin meillä ihmisilläkin, 
joten bakteerikerroksen poistaminen on 
ensiarvoisen tärkeää suun terveyden yl-
läpidossa. Kissoille on saatavilla pieniä 
hammasharjoja, jotka voidaan asettaa 
vaikkapa omaan etusormeen. Eläinlää-
käriltä tai apteekista saa lemmikin maku-
nystyröitä hiveleviä hammastahnoja mm. 
kanan ja kalan makuisena. Ihmisten fluo-

rihammastahnoja ei kannata käyttää, vaa-
rana on fluorin yliannostus, eivätkä kissat 
pahemmin taida pitää ihmisten suosimasta 
piparmintun maustakaan. Hampaat har-
jataan etupinnoilta kissan pitäessä suuta 
kiinni. Sisäpintoja ei välttämättä tarvitse 
puhdistaa, mikäli kissa ei pidä siitä, että 
harja työnnetään suun sisään. Harjaus on 
hyvä tehdä kerran päivässä.

Purentavirheet
Liian ahtaat hammasvälit altistavat puren-
tavirheille ja suun tulehduksille. Tämä on 
ongelma etenkin lyhytkalloisilla kissoilla, 
joilla leuat ovat lyhyet, mutta suussa on 
kuitenkin sama 30 hammasta kuin pidem-
pikalloisillakin kissoilla. Purentavirheitä 
ovat mm.
- alapurenta eli alaleuka pureutuu yläleuan 
eteen = alaetuhampaat sijaitsevat yläetu-
hampaiden edessä, yleensä lyhytkalloisilla 
roduilla
- yläpurenta eli yläleuka pureutuu normaa-
lia enemmän alaleuan eteen = alaetuham-
paat sijaitsevat yläetuhampaiden takana, 
yleensä pitkäkalloisilla roduilla
- ristipurenta eli yläleuka pureutuu enem-
män oikealle tai vasemmalle suhteessa ala-
leukaan
- kulmahampaiden väärä asento, joita voi 
olla erilaisia – alakulmahammas voi pureu-
tua kitalakeen, kääntyä liikaa eteen, taakse 
tai sivulle

Purentavirheitä ei korjata esteetti-
sistä syistä. Lievästi asentovirheistä 
(kulma)hammasta voidaan yrittää oikaista 
kotona sormin eläinlääkärin antamien oh-
jeiden mukaan. Purennan korjaus on tar-
peen, mikäli purentavirhe aiheuttaa suuhun 
traumaa, kuten kulmahampaan pureutuessa 
kitalakeen. Traumaa aiheuttava virheasen-
toinen hammas voidaan lyhentää, jolloin 
hampaan ydin täytetään ja katkaisukohtaan 
laitetaan paikka. Hammas voidaan tarvitta-
essa myös poistaa. Leukojen epäsuhtainen 
pituus toisiinsa nähden on yleensä perin-
nöllistä, joten purentavirheestä kärsivää 
kissaa ei tule käyttää jalostukseen.

Kissan hammasongelmista

Normaali purenta edestä, alakulmahampaat 
pureutuvat reunimmaisen yläetuhampaan 
ja yläkulmahampaan väliin, yläetuhampaat 
pureutuvat hieman alaetuhampaiden eteen. 
Kaikissa kulmahampaissa näkyvä pituus-
suuntainen ruskea juova on normaalilöydös 
kissalla. Kuva: http://www.dentalvet.com/en-
cyclopedia/m04970.htm

Normaali purenta edestä, alakulmahampaat pureutuvat reunimmaisen yläetuhampaan ja yläkulmahampaan väliin,
yläetuhampaat pureutuvat hieman alaetuhampaiden eteen. Kaikissa kulmahampaissa näkyvä pituussuuntainen
ruskea juova on normaalilöydös kissalla. Kuva: http://www.dentalvet.com/encyclopedia/m04970.htm

Normaali purenta sivulta (oikea puoli), premolaarit ja molaarit pureutuvat siksakiin, alakulmahammas pureutuu
yläkulmahampaan eteen. Kuva: http://www.dentalvet.com/encyclopedia/m04970.htm

Normaali purenta edestä, alakulmahampaat pureutuvat reunimmaisen yläetuhampaan ja yläkulmahampaan väliin,
yläetuhampaat pureutuvat hieman alaetuhampaiden eteen. Kaikissa kulmahampaissa näkyvä pituussuuntainen
ruskea juova on normaalilöydös kissalla. Kuva: http://www.dentalvet.com/encyclopedia/m04970.htm

Normaali purenta sivulta (oikea puoli), premolaarit ja molaarit pureutuvat siksakiin, alakulmahammas pureutuu
yläkulmahampaan eteen. Kuva: http://www.dentalvet.com/encyclopedia/m04970.htm

 
Normaali purenta sivulta (oikea puoli), 
premolaarit ja molaarit pureutuvat siksakiin, 
alakulmahammas pureutuu yläkulmaham-
paan eteen.  Kuva: http://www.dentalvet.
com/encyclopedia/m04970.htm

Kissoilla esiintyy monia hampaiden ja suun 
ongelmia, joista tässä esitellään muutamia yleisimpiä. 
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Suun tulehdukset
Kissan suussa on monenlaisia bakteereja, 
jotka kertyvät päivän mittaan hampaan 
pinnalle. Osa bakteereista on harmittomia, 
osa tauteja aiheuttavia. Nämä ”pahat” bak-
teerit aiheuttavat suusta tulevan pahan ha-
jun, jonka omistaja saattaa havaita ennen 
muita suun tulehdusoireita. Hampaan pin-
nalla sijaitsevaa bakteerimassaa kutsutaan 
plakiksi. Kun ienrajaan kertyy runsaasti 
plakkia, voi se aiheuttaa ientulehduksen 
eli gingiviitin. Kissan ikenet punoittavat 
ja saattavat vuotaa jopa verta. Ientulehdus 
voi parantua, mikäli hampaita puhdistetaan 
hammasharjalla säännöllisesti. Hampaita 
ei kuitenkaan saisi harjata voimallisesti, 
mikäli kissalle on jo ehtinyt kehittyä ver-
tavuotava ientulehdus.
Vähitellen hampaan pinnalla oleva plak-
ki mineralisoituu, eli muodostuu näkyvää 
hammaskiveä. Mikäli ientulehdusta ei 
hoideta, se voi edetä hampaan kiinnitys-
kudoksen tulehdukseksi, eli parodontiitik-
si. Kissan omasta immuunipuolustuksesta 
ja plakin/hammaskiven määrästä riippuu, 
eteneekö ientulehdus parodontiitiksi. Plak-
ki ja hammaskivi työntyvät syvemmälle 
ientaskun sisään ja mahdollistavat hyvät 
olosuhteet bakteerien kasvulle. Parodon-
tiitti aiheuttaa ikenien vetäytymistä ja ve-
renvuotoa, ientaskujen syvenemistä ja se 
myös tuhoaa leukaluuta. Hammas alkaa 
löystyä ja voi lopulta jopa irrota. Parodon-
tiitti voi pahimmillaan aiheuttaa mm. ala-
leuan murtumia, fistelin nenäonteloon tai 
syviä limakalvohaavaumia huulen sisäpin-
taan. Parodontiittia hoidetaan säännöllisillä 
hammaskiven poistoilla (6-12 kk välein), 
ja poistamalla huonokuntoiset hampaat.
Kissoilla esiintyy myös koko suun alu-
eella esiintyvää tulehdusta, stomatiittia. 

Se on immuunivälitteinen tulehdus, joka 
voi esiintyä caliciviruksen aiheuttaman 
kissaflunssan yhteydessä. Kissan kielessä, 
suun limakalvoilla ja ikenissä on kivuli-
aita haavaumia, jotka haittaavat syömistä. 
Haavaumia on yleensä eniten premolaari-
en ja molaarien alueella, eli kulmahampai-
den takana, jopa nielussa saakka. Oireina 
on usein kissan laihtuminen ja lisääntynyt 
syljen eritys. Röntgenkuvissa voi olla näh-
tävissä parodontiittia. Stomatiitin hoitona 
on infektoituneiden hampaiden poisto ja 
jäljelle jäävien hampaiden perusteellinen 
puhdistus. Toisinaan voidaan joutua pois-
tamaan lähes kaikki hampaat, mutta kis-
sa pärjää varsin hyvin ilman ainuttakaan 
hammasta. Tärkeintä on hoitaa kivulias 
tulehdus pois.

FORL
Yleinen kissojen suun alueen ongelma on 
nk. FORL (feline odontoclastic resorptive 
lesion) eli hampaan syöpymä, jossa ham-
paan rakenne alkaa tuhoutua. Sitä esiintyy 
n. 30%:lla kissoista, eikä sen syntymeka-
nismi ole täysin selvillä. Hammas voi näyt-
tää päällepäin aivan normaalilta, tai ikenet 
voivat punoittaa. Joskus punoittava ien 
kasvaa liikaa syöpyneen hampaan kohdal-
la. FORL on kivulias, mikäli syöpymästä 
on yhteys suuonteloon. FORL diagnosoi-
daan varmimmin hampaiden röntgenkuva-
uksella, jossa havaitaan jo hyvin aikaiset 
syöpymät hampaan juuren alueella. Hoito-
na on syöpyneen hampaan poisto, tai kruu-
nuamputaatio, mikäli hampaan juuret ovat 
jo syöpyneet pois. Kruunuamputaatiossa 
ien avataan syöpyneen hampaan kohdalta 
ja hammas katkaistaan sen kaulaosasta. 
FORL on etenevä sairaus, joten sitä tulee 
seurata vuosittaisilla hampaiden röntgen-
kuvauksilla. 

Hammasmurtumat
Hampaisiin voi tulla myös murtumia. 
Niiden hoito riippuu murtuman sijainnis-
ta ja koosta. Pienehköt kiillevauriot eivät 
välttämättä vaadi lainkaan hoitoa, tai niitä 
voidaan tasoittaa hiomalla. Hampaan kruu-
nun murtumat, jotka yltävät ytimeen (pul-
paan) saakka, vaativat aina juurihoidon, 
pulpa-amputaation tai hampaan poiston. 
Juurihoidossa juurikanava puhdistetaan 
ja muotoillaan, jonka jälkeen se täytetään 
täytemateriaalilla ja päälle laitetaan paik-
ka. Pulpa-amputaatiossa hampaan kruunu 
katkaistaan, poistetaan osa ydinmateriaa-

Vähitellen hampaan pinnalla oleva plakki mineralisoituu, eli muodostuu näkyvää hammaskiveä. Mikäli
ientulehdusta ei hoideta, se voi edetä hampaan kiinnityskudoksen tulehdukseksi, eli parodontiitiksi. Kissan
omasta immuunipuolustuksesta ja plakin/hammaskiven määrästä riippuu, eteneekö ientulehdus
parodontiitiksi. Plakki ja hammaskivi työntyvät syvemmälle ientaskun sisään ja mahdollistavat hyvät
olosuhteet bakteerien kasvulle. Parodontiitti aiheuttaa ikenien vetäytymistä ja verenvuotoa, ientaskujen
syvenemistä ja se myös tuhoaa leukaluuta. Hammas alkaa löystyä ja voi lopulta jopa irrota. Parodontiitti voi
pahimmillaan aiheuttaa mm. alaleuan murtumia, fistelin nenäonteloon tai syviä limakalvohaavaumia
huulen sisäpintaan. Parodontiittia hoidetaan säännöllisillä hammaskiven poistoilla (6 12 kk välein), ja
poistamalla huonokuntoiset hampaat.

Kissoilla esiintyy myös koko suun alueella esiintyvää tulehdusta, stomatiittia. Se on immuunivälitteinen
tulehdus, joka voi esiintyä caliciviruksen aiheuttaman kissaflunssan yhteydessä. Kissan kielessä, suun
limakalvoilla ja ikenissä on kivuliaita haavaumia, jotka haittaavat syömistä. Haavaumia on yleensä eniten
premolaarien ja molaarien alueella, eli kulmahampaiden takana, jopa nielussa saakka. Oireina on usein
kissan laihtuminen ja lisääntynyt syljen eritys. Röntgenkuvissa voi olla nähtävissä parodontiittia. Stomatiitin
hoitona on infektoituneiden hampaiden poisto ja jäljelle jäävien hampaiden perusteellinen puhdistus.
Toisinaan voidaan joutua poistamaan lähes kaikki hampaat, mutta kissa pärjää varsin hyvin ilman
ainuttakaan hammasta. Tärkeintä on hoitaa kivulias tulehdus pois.

Kissan stomatiitti. Ikenissä ja nielussa on useita haavaumia (mustat nuolet).
http://pethealthlibrary.purinacare.com/articles/cats articles/stomatitis in cats/

FORL

Yleinen kissojen suun alueen ongelma on nk. FORL (feline odontoclastic resorptive lesion) eli hampaan
syöpymä, jossa hampaan rakenne alkaa tuhoutua. Sitä esiintyy n. 30%:lla kissoista, eikä sen
syntymekanismi ole täysin selvillä. Hammas voi näyttää päällepäin aivan normaalilta, tai ikenet voivat

Kissan stomatiitti. Ikenissä ja nielussa on  
useita haavaumia (mustat nuolet). http://
pethealthlibrary.purinacare.com/articles/
cats-articles/stomatitis-in-cats/

Alahampaissa FORLin aiheuttamaa ikenen 
liikakasvua hammassyöpymien päälle (valkeat 
nuolet). Huomaa myös ylähampaiden runsas 
hammaskivi. Kuva: http://www.tierzahn-
heilkunde.com/katze_forl11.html

 

punoittaa. Joskus punoittava ien kasvaa liikaa syöpyneen hampaan kohdalla. FORL on kivulias, mikäli
syöpymästä on yhteys suuonteloon. FORL diagnosoidaan varmimmin hampaiden röntgenkuvauksella, jossa
havaitaan jo hyvin aikaiset syöpymät hampaan juuren alueella. Hoitona on syöpyneen hampaan poisto, tai
kruunuamputaatio, mikäli hampaan juuret ovat jo syöpyneet pois. Kruunuamputaatiossa ien avataan
syöpyneen hampaan kohdalta ja hammas katkaistaan sen kaulaosasta. FORL on etenevä sairaus, joten sitä
tulee seurata vuosittaisilla hampaiden röntgenkuvauksilla.

Alahampaissa FORLin aiheuttamaa ikenen liikakasvua hammassyöpymien päälle (valkeat nuolet). Huomaa myös
ylähampaiden runsas hammaskivi. Kuva: http://www.tierzahnheilkunde.com/katze_forl11.html

Röntgenkuvassa näkyvät tummemmat alueet ovat syöpynyttä hammasta. Kuva: http://www.fraga
veterinaren.se/tandsjukdomen forl hos katt/

HAMMASMURTUMAT

Hampaisiin voi tulla myös murtumia. Niiden hoito riippuu murtuman sijainnista ja koosta. Pienehköt
kiillevauriot eivät välttämättä vaadi lainkaan hoitoa, tai niitä voidaan tasoittaa hiomalla. Hampaan kruunun
murtumat, jotka yltävät ytimeen (pulpaan) saakka, vaativat aina juurihoidon, pulpa amputaation tai
hampaan poiston. Juurihoidossa juurikanava puhdistetaan ja muotoillaan, jonka jälkeen se täytetään
täytemateriaalilla ja päälle laitetaan paikka. Pulpa amputaatiossa hampaan kruunu katkaistaan, poistetaan
osa ydinmateriaalista ja täytetään juurikanava juurihoidon tapaan. Molemmissa edellä mainituissa
hoitotavoissa hammas säilyy elävänä. Hampaat on hyvä kontrolloida röntgenkuvauksella vuoden välein.
Mikäli hammas on katkennut juuresta saakka, on ainoa hoitovaihtoehto koko hampaan poisto.

Röntgenkuvassa näkyvät tummemmat 
alueet ovat syöpynyttä hammasta. 
Kuva: http://www.fraga-veterinaren.se/
tandsjukdomen-forl-hos-katt/

lista ja täytetään juurikanava juurihoidon 
tapaan. Molemmissa edellä mainituissa 
hoitotavoissa hammas säilyy elävänä. 
Hampaat on hyvä kontrolloida röntgenku-
vauksella vuoden välein. Mikäli hammas 
on katkennut juuresta saakka, on ainoa 
hoitovaihtoehto koko hampaan poisto.
 
ELK Minna Haataja

Lähteet: Chrons A & Kuntsi-Vaattovaara 
H. Tietopaketti koirien ja kissojen ham-
mashoidoista ja suukirurgiasta. ELTDK. 
2006; Sarkiala-Kessel E. Koiran ja kissan 
hammas- ja suusairaudet. ELTDK. 2012; 
Fossum. Small animal surgery. 4th ed. 
2012.

Kulmahampaan pulpaan (valkea nuoli) 
asti yltävä murtuma. Kuva: http://www.
avdc.org/dentaldisease.html

Kulmahampaan pulpaan (valkea nuoli) asti yltävä murtuma. Kuva: http://www.avdc.org/dentaldisease.html

ELK Minna Haataja

Lähteet: Chrons A & Kuntsi Vaattovaara H. Tietopaketti koirien ja kissojen hammashoidoista ja
suukirurgiasta. ELTDK. 2006; Sarkiala Kessel E. Koiran ja kissan hammas ja suusairaudet. ELTDK. 2012;
Fossum. Small animal surgery. 4th ed. 2012.
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GIC S’ Harley Honey’s Gibson valmistui Grand International Championiksi 23.02.2013 Tallinnassa.

Luna-Purr I Will Stay
kasv. Kata Kauppinen
om. Marika Lehtinen
isä Fellow’s william Dalton
emo Poo Nai’s Ellora
kuva: Henna Raudaskoski

EC FIN*Tähtitassun Purr Iina eli Hetja lomailee Lapissa.
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Vuonna 2012 Suomessa rekisteröitiin 228 
norjalaista metsäkissaa, mikä on 28 % vä-
hemmän kuin vuonna 2011. Tuontinaaraita 
rekisteröinneistä oli 11 kappaletta ja tuon-
tiuroksia 5. Suomessa syntyneistä pennuis-
ta 107 oli uroksia ja 105 naaraita. Pentueita 
syntyi 58 (15 vähemmän kuin vuonna 2011) 
ja keskimääräinen pentuekoko oli 3,65 pen-
tua (3,95 vuonna 2011). Kasvatukseen käy-
tettiin 56 eri naarasta eli kahdella naaraalla 
oli kaksi pentuetta, kaikilla muilla yksi. Eri 
uroksia puolestaan oli pentueiden isinä 37 
kappaletta eli yhtä naarasta kohden käytössä 
oli 0,66 urosta, mikä on edelleen melko kau-
kana ihanteesta (1,0).

Selkeästi eniten pentuja syntyi vuonna 
2012 Kujakeikarin kissalaan (21 kpl). Mui-
den kasvattajien pentumäärät jäivät joko 
kymmenen tienoille tai pienemmiksi. Kaik-
kiaan pentueita syntyi 44 eri kasvattajalle, 
joista neljällä oli pentuja 10 tai enemmän. 
Rodun kehitykseen Suomessa vaikutti siis 
suurehko joukko kasvattajia varsin tasaver-
taisesti. Kahdessa suurimmassa pentueessa 
oli kummassakin 7 pentua (Huom! Tilastos-
sa näkyvät vain rekisteröinti-ikään selvin-
neet pennut.) ja pienimpiä, yhden pennun 
pentueita syntyi viisi. 

Kasvattajien lisäksi vuositasolla on listat-
tu myös urokset. Naaraita ei listattu, koska 
listaus jossa jokaisella naaraalla on yksi pen-
tue, ei ole kovin informatiivinen. Kolleista 
viidellä oli yli 10 pentua. Urosten mahdolli-
set ulkomailla syntyneet pennut eivät kuiten-
kaan listauksessa näy, koska luvut perustuvat 
vain Kissaliiton rekisteröintitilastoihin.

Vuositilastojen lisäksi julkaistaan myös 
Jaana Tähtisen genetiikkapäivää varten las-
kemat isoisätilastot sekä yhdistyksen omat 
tilastot eniten käytetyistä uroksista ja naa-
raista koko siltä ajalta, jonka norjalaisia met-
säkissoja on Suomessa ollut sekä 20 eniten 
pentuja kasvattanutta kissalaa koko ajanjak-
solta. Huomionarvoista on, että niin urok-
sissa kuin naaraissakin tilastoja dominoivat 
alkuvuosien kissat. Urosten tilastoa johtavil-
ta Pan’s Torolta ja Danish Design’s Grand 
Brutilta on ilmeisesti mennyt hyvin hillitysti 
jälkeläisiä kasvatukseen, sillä PawPeds-tie-
tokannasta löytyy vain 6 Toron jälkeläistä ja 
9 Grand Brutin jälkeläistä joille on itselleen 
merkitty jälkikasvua. Naaraiden tilaston joh-
tajien, Fjordkattens Fannyn ja Afrodite av 
Æsenen luvut ovat hyvin vastaavat - 6 ja 8.

2012 2011

Rekisteröintejä 228 315

Tuonteja 16 26

Syntyneitä 212 289

Uroksia 107 141

Naaraita 105 148

Pentueita 58 73

Keskim. pentuekoko 3,65 3,95

Kasvattajia 44

Tuontinaaraat 11

Tuontiurokset 5

Käytetyt naaraat 56

Käytetyt urokset 37

Suhdeluku 0,66

Pentuja per kasvattaja 4,818181818

Kasvattajat 2012

Kujakeikarin 21

Fluffypaw’s 12

Sunshire’s 11

Louhelan 10

Kissafarin 9

Karvanaaman 8

Hopeahännän 7

Tähtitassun 7

Niittykissan 7

Heinuntuvan 6

Urokset

1 FI SRK LO 85344 Sunshire’s Lancelot 17

2 FI SRK LO 87021 Restless Zooropa 13

3 FI SRK LO 87490 Ashik’s Super Star 12

4 FIN SRK LO 79039 Hilirimpsis Hattiwatti 10

5 FIN SRK LO 80838 Huiskulan Clemens 10

6 FIN SRK LO 78001 Kujakeikarin Hessu Hopo 9

7 FIN SRK LO 80267 Suvipäivän Oskari O 9

8 FI SRK RX 86857 Noynarock Melchior 9

9 FI SRK LO 85152 Eirik v.d. Gehlen Bieke 8

10 FIN SRK LO 63688 Kalliopirtin Gössi 8

Kaikki luvut perustuvat 
Suomessa rekisteröityihin - 
urosten pennut ulkomailla
eivät näy tilastoissa.

Urokset isoisinä 1981 - 2011

Nimi Isoisänä 

Skvätteskogs Pilatus 167

Tähtitassun Elmeri 134

Satukissan Egil 131

Spar Konge Felis Jubatus 121

Danish Design’s Grand Brut 114

Porfyrgårdens Figaro 114

Pan’s Toro 112

SmileTail’s Ari Behn 107

Trollgumman’s Urban 98

Barkli’s Truls 96

Vipmill’s DeNiro 95

Volsung King Knut 94

Satukissan Ässä 86

Drakborgens Nimrod Åskboll 85

Sakeena’s Oscar Wilde 85

NFO-rekisteröinnit vuonna 2012
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Urokset kokonaiskäyttö

1 FIN SRK RX 5447 Pan’s Toro 67

2 FIN SRK RX 63216 Danish Design’s Grand Brut 64

3 FIN SRK RX 9739 Skvätteskogs Pilatus 59

4 FIN SRK LO 64461 Barkli’s Truls 56

5 FIN SRK RX 68534 Drakborgens Nimrod Åskboll 55

6 FIN SRK RX 9059 Gjervfjellet Nero 48

7 FIN SRK LO 61687 Tähtitassun Vihtori 46

8 FIN SRK LO 63728 Vipmill’s DeNiro 46

9 FIN SRK RX 52876 Ambient Chacacahn 46

10 FIN SRK LO 70928 Godfather’s Ziggy Stardust 45

11 FIN SRK RX 60617 Spar Konge Felis Jubatus 45

12 FIN SRK LO 69649 Barkli’s Snowstorm 44

13 FIN SRK RX 57958 Axel Oxenstierna Felis Jubatus 44

14 FIN SRK RX 59058 Øytun’s Kanutten 43

15 FIN SRK LO 68759 Polarheim’s Eachann 41

16 FIN SRK RX 53651 Satukissan Zeus 39

17 FIN SRK LO 5760 Satukissan Egil 38

18 FIN SRK LO 66443 Haendel de la Forge 38

19 FIN SRK RX 60405 Volsung King Knut 37

20 FIN SRK LO 67726 Trollgumman’s Urban 36

Kasvattaja Pentu-
määrä

1. pen-
tue

1 Tähtitassun 227 1986

2 Dunderkattens 190 1992

3 Polarheim’s 187 1993

4 Satukissan 187 1981

5 Marmatin 169 1996

6 Hopeahännän 142 2002

7 Kujakeikarin 117 1990

8 Blue-Viking 94 1998

9 Kehrääjän 90 1996

10 Gyllenetigerns 78 1998

11 Nordcat’s 78 1992

12 Cougar’s 74 2002

13 Suvipäivän 71 1995

14 Karhuvuoren 69 1984

15 Deeamore 63 2000

16 Tapun-Tassu 63 1997

17 Firdafylkes 59 1995

18 FluffyTail’s 59 2003

19 Godfather’s 55 1996

20 Heinuntuvan 55 2003

Naaraiden kokonaiskäyttö

1 FIN SRK LO 7447 Fjordkattens Fanny 40

2 FIN SRK RX 6221 Afrodite av Æsene 36

3 FIN SRK RX 6968 Satukissan Lena 34

4 FIN SRK RX 8398 Soikkulan Metsän-Tähti 30

5 FIN SRK LO 60771 Målarkluddens Terrakotta 28

6 FIN SRK LO 60957 Tähtitassun Sydänkäpy 28

7 FIN SRK RX 8652 Kissakodin Birka 28

8 FIN SRK RX 60192 Polarheim’s Henriette 27

9 FIN SRK LO 66066 Polarheim’s Wilma 26

10 FIN SRK RX 56127 Svalbardia Polymorpha Felis 
Jubatus

26

11 FIN SRK LO 66859 Godfather’s Purple Rain 25

12 FIN SRK LO 64836 Fanfaron Jasmine 24

13 FIN SRK RX 50763 Jänkkäkissan Juuli 24

14 FIN SRK LO 61453 Forestflower’s Café Vanilla 22

15 FIN SRK LO 67725 May Gamgee Felis Audax 22

16 FIN SRK LO 72202 Kehrääjän Orvokki 22

17 FIN SRK RX 54123 Målarkluddens Madonna 22

18 FIN SRK RX 56364 Merlin’s Candida 22

19 FIN SRK LO 69707 Marmatin Wild Wild Night 21

20 FIN SRK LO 77059 Heinuntuvan Olga Maria 21

21 FIN SRK RX 59413 Tähtitassun Peppiina 21

22 FIN SRK RX 9525 Sunniva av Baune 21

Lolcat’s Rose (NFO f) 4 viikkoa
Isä: CH BlackOnyx Indigo, emo: IC Lolcat’s Padme. 
Kasvattaja, omistaja ja kuva: Kaisa Savolainen
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Ensimmäinen metsäkissamme Kattsko-
gens Alma tuli meille maaliskuussa 2011 
Raunon kummisedän- ja tädin kissalasta 
Loviisasta. Halusimme lähteä käymään 
näyttelyissä yhden kerran jotta näkisimme 
millaista se on. Hyvinkään näyttelyihin sit-
ten ilmoitimme Alman nuorten luokkaan. 
Itse näyttelyistä emme ymmärtäneet al-
kuunkaan mitään, onneksi Alman kasvat-
tajat tulivat opastamaan ensikertalaisia. 
Päätimme käydä näyttelyissä sen verran 
että Alma valmistuu Championiksi.

Kevään aikana olimme menettäneet 
täysin sydämemme tälle upealle rodulle. 
Niinpä mieleen oli tullut että Alma tarvit-
see kaveriksi toisen kissan, metsäkissan 
tietysti. Ajatuksissa oli löytää pentu jonka 
kanssa voidaan käydä joskus näyttelyis-
sä. Seurailimme pentulistaa aktiivisesti. 
Heinä-elokuun vaihteessa huomasimme 
Heinuntuvan kissalassa koko mustan met-
säkissan pennun Konstan. Pitempään miet-
timättä ilmoitimme että haluaisimme tulla 

katsomaan pentuetta. Sirpan ja Tepon luo 
ajeltiin seuraavana iltana. Meidät hurmasi  
musta, pörröinen, pieni pentu joka ihmette-
li meitä pyöreillä, keltaisilla silmillään.

Näyttelyistä iNNostuNeiNa aloimme 
kierrellä näyttelyissä kahden kissan kans-
sa. Konsta pärjäsi jo pentuna ja nuorena to-
della hienosti, ollen lukuisia kertoja panee-
lissa ja kaksi kertaa voitettiin BIS. Samana 
päivänä kun Konsta täytti yhden vuoden, 
hän valmistui IC:ksi. 

Syksyn 2011 aikana lähdimme kas-
vattajakurssille ja kasvattajanimem-
me FI*Jarraun´s hyväksyttiin FiFe:ssä 
14.9.2011. 

Kevättalvella 2012 kissalaamme alet-
tiin hakea toista naarasta. Kahteen kissa-
laan oli tulossa pentuja joista odottelimme 
sattuisiko meille tulemaan kolmas metsä-
kissa. Aurinkoisena toukokuun 7.päivänä 
saimme kuvan vastasyntyneestä pennusta 
Tähtitassun kissalasta. Kauniin värityksen 
ja todella hienon rakenteen omaava naaras-
pentu oli syntynyt. Vain paria viikkoa myö-
hemmin saimme iloisen viestin toisesta 
kissalasta, myös FoxyPaw´s –kissalaan oli 
syntynyt lupaava pentu. Kauniin, erikoisen 
värityksen omaava, vahva naaraspentu oli 
nähnyt päivänvalon. Asiaa ei sen kauem-
min tarvinnut miettiä, meille muuttaa kaksi 
pentua yhtä aikaa, Tähtitassun Aurinkoinen 
ja FoxyPaw´s Cherry Mash.

Näyttelyissä aloimme olla jo tuttu 
näky. Olimme saaneet ison joukon uusia 
ystäviä ja tuttavia. Myös kissamme menes-
tyivät paremmin kuin odottaa saattoi. Syk-
syllä 2012 Kuopiossa Aurinkoinen yllätti 
meidät ollen BIS-pentu.  Tästä eteenpäin 
alkoi Aurinkoisen hurjan hieno näytte-
lymenestys. Cherry sai näyttely toisensa 
perään todella hienoja arvosteluja ja Alma 
sekä Konsta sai sertejä omissa luokissaan.

Tammikuussa 2013 Lahdessa SUROK:
n näyttelyissä sunnuntaina Heinuntuvan 
Konsta valmistui Supreme Championiksi. 
Muutamaa tuntia myöhemmin paneelissa 
Aurinkoinen räjäytti jättipotin saaden vii-
dennen BIS-voittonsa ja näin ollen Tähti-
tassun Aurinkoisesta tuli Junior Winner.

Näyttelymenestys kaikilla kolmella ty-
töllä jatkui edelleen hienosti. Aurinkoinen 

Triplajuhlaa

ehti saada pentu- ja nuortenluokissa yh-
teensä 7 BIS-voittoa ja kaikki voitot tuli-
vat suomalaisissa näyttelyissä. Muutamaa 
viikkoa myöhemmin, maaliskuun alussa 
URK:n näyttelyissä Kattskogens Alma 
valmistui Supreme Championiksi. 

Jatkossa näyttelyissä käydään nuo-
rempien tyttöjen kanssa ja toivomme että 
kissalamme ensimmäiset pennut näkisivät 
päivänvalon kesän tai syksyn aikana.

NäiN pieNestä, syntyneestä kiinnostuk-
sesta norjalaisia metsäkissoja kohtaan on 
syntynyt elämäntapa. Yhdestä näyttely-
käynnistä on syntynyt aktiivinen harras-
tus. 

Tästä haluamme esittää kiitokset kaikille 
niille lukuisille ystävillemme joita olemme 
harrastuksen parissa saaneet, Kiitos kaikil-
le teille jotka olette auttaneet ja opastaneet 
meitä harrastuksemme alkumetreiltä asti. 
Suuriakin Suuremmat kiitokset kuuluvat 
kissojemme kasvattajille Eija & Reijo Sy-
si-Aho (Kattskogens), Sirpa Selin ja Tep-
po Eloranta (Heinuntuvan), Karita Sumell 
& Mikael Axelqvist (FoxyPaw´s) ja Eila 
Tähti (Tähtitassun). Kiitos että olette luot-
taneet meille näin ihanat perheenjäsenet, 
olette opastaneet ja auttaneet meitä jokai-
sessa käänteessä.

FI*Jarraun´s kissala, 
Jarkko Kousa & Rauno Sysi-Aho

Tähtitassun Aurinkoinen JW (NFO n 09 
24) valmistui Lahdessa 20.1.2013 Junior 
Winneriksi
Syntynyt: 7.5.2012
Emä: SC NariNetta´s Wild Riviera
Isä: SC FoxyPaw´s Full Time Lover JW, DVM
Kasvattaja:  Eila Tähti
Omistaja: Jarkko Kousa & Rauno Sysi-Aho

SC  FI*Kattskogens Alma (NFO f 09 23) 
valmistui Helsingissä 2.3.2013 Supreme 
Championiksi
Syntynyt: 6.12.2010
Emä:  IC Kattskogens Belkira 
Isä: SC Hilirimpsis HattiWatti
Kasvattaja: Eija Sysi-Aho
Omistaja: Jarkko Kousa & Rauno Sysi-Aho
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JUNNUPALSTA
Junnupalstalle voivat kaikki nuoret kissafanit lähettää juttuja, piirustuksia ja valokuvia.

Pinja on hyvin eläinrakas viisivuotias - hä-
nelle kissat ovat todella tärkeä osa jokapäi-
väistä elämää. Pinjan kotona asuu tällä het-
kellä kaksi ihanaa norjalaista metsäkissaa, 
kilpikonnavärinen Elli (IC Felicis Emeliia, 
kuvassa Pinjan kanssa) ja kilpikonnatäpli-
käs/valkea Stella (IC Miss Mikkus’ Jingle 
Kizz, JW). Kissojen lisäksi talouteen kuu-
luu isän ja äidin lisäksi pikkusisko Minea 
(3v) ja puolivuotias tiibetinterrieri Vappu. 
Pinja asuu pienimuotoista kasvatustoimin-
taa harjoittavassa Niittykissan kissalassa 
Espoossa.  Vastaaja Pinja 5v 

Minkälainen kissa sinulla on? 
Minkä rotuinen se on?
Norjalainen metsäkissa. Mul on kyl aina-
kin kaks kissaa. Se kovaääninen on Stebu 
ja se pehmee on Elli. Elliä kutsun joskus 
Eltsoksi ja Stebun oikee nimi on Stella.

Miltä kissa näyttää? (esim. 
onko sillä pitkät tai lyhyet kar-
vat, minkä värinen se on ym.)
Toisella kissalla on lyhyet karvat, toisella 
pitkät. Tai on sillä toisellakin aika pitkät 
karvat. Toinen on musta ja toinen on aika 
värikäs.

Milloin kissa tuli teille/minkä 
ikäinen se oli silloin? Minkä 
ikäinen kissa on nyt?
Toinen kissa on kaksi vuotta ja toinen on 
vielä yksi. 

Mitä hassua kissasi osaa
tehdä?
Ei kyl kauheen mitään, mutta joskus se 
kyllä tekee jotain hassuja temppuja. Joskus 
se yrittää pyydystää kärpästä ja se menee 
hassuksi tempuksi. Mökillä se tippui soh-
valta, kun metsästi kärpästä.

Mitä tuhmaa kissasi tekee?
Ei se kyl kauheen mitään tuhmaa tee, mut-
ta välillä se tekee silleen, et se voi vaikka 
kynsillä raapasta koiraa tai silleen. 

Mitkä ovat kissan lempileikke-
jä/lempileluja?
Ainakin niitten lempilelut on huiskat ja 
yleensä lempileikit on sellaisia, että mä 

Nuori kissafani

leikitän niitä huiskalla ja niiden pitää saada 
se huiska kiinni.

Mikä on kissasi lempiruokaa/
herkkua?
No ainakin lempiruoka on sellainen kala ja 
lempiherkku on sellainen kissantikku

Mitä teette yhdessä kissasi 
kanssa?
No välillä me istutaan sohvalla ja katsotaan 
tv-ohjelmaa. Joskus ne tulee mun kanssa 
nukkumaan.

Mikä on parasta kissassasi?

No sillä toisella on aika kova pörinä ja toi-
nen kissa on niinku aika pehmeä.

Oletko käynyt kissanäyttelyis-
sä?
Se on vähän kivaa, mut välillä mä taas kyl-
lästyn siihen. Näyttelyissä on parasta se, 
että mä näen erilaisia kissoja.

Onko teillä muita eläimiä? Jos 
on, niin kerro mitä eläimiä ja 
miten ne tulevat keskenään 
toimeen.
Meillä on koira. Ei tuu kauheen hyvin toi-
meen. Ei ne kuitenkaan silleen tappele.
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Arvoisat lukijat. Tämä kertomus on tosi. 
Tosin siinä on osittain fiktiivisiä kohta-
uksia, joihin tulee suhtautua varauksella. 
Teksti soveltuu kaikille ikäluokille.

miNulla oN kissa. Tai oikeastaan se on 
Norjalainen metsäkissa. Sen virallinen ni-
mi on Katinkurun Tupasvilla. Minulle se 
on pelkkä Tupu. Minä olen Roosa Tapala 
7v. Minä omistan Tupun. Nyt kerron teille 
otteita Tupun elämästä. Tai oikeastaan lä-
hinnä Tupun elämästä filmitähtenä.

Eräänä kauniina aurinkoisena aamupäi-
vänä isäni sai puhelun. Tapahtumapaikkana 
oli meidän mökki. Mökki sijaitsee Hiiden-
vedellä eräässä niemessä.  Soittaja oli nai-
nen. Se oli eläintenhoitaja. Nainen teki heti 
vaikutuksen. Minä ja isi ei tiedetty sellaista 
ammattia lainkaan. Minustakin tulee isona 
eläintenhoitaja. Tai ehkä tulee. Siinä saa 
varmaan leikkiä ja hassutella eri lemmikki-
en kanssa päivät pitkät. Tai oikeastaan päi-
vät varmaan tuntuisivat lyhyitä, koska aina 
tuntuu siltä, jos on mukavaa puuhastelua. 

Nyt jälleen asiaan ja siihen soittoon. Nai-
nen kysyi isiltä onko hänellä Norjalainen 
metsäkissa joka on pyörinyt vähän maail-
malla. Isi sanoi, että on vaikka se oikeas-
taan on minun kissani. Ei se haittaa. Nainen 
kysyi voisiko sitä lainata. Voi kauhistuksen 
kananhäkki mikä kysymys. Ei kissoja noin 
vain lainailla tuntemattomille ihmisille. No 
pikkuhiljaa asia selvisi ja kauhistukseni 
muuttui uteliaisuudeksi. Kyse olikin Tupun 
ammatinvalinnasta.

Nyt paljastan teille arvoisat lehdenlu-
kijat mistä oli kysymys. Hankkeena oli 
suomalainen suurelokuva, jossa Tupulle 
oli varattuna oma rooli tähtien kanssa. Jän-
nityksen värähtely alkoi tuntua yhä suu-
remmalta sisälläni vaikka kyse olikin vasta 
hankkeen suunnitteluvaiheesta.  Järkevänä 
kissanomistajana olin kuitenkin vielä hie-
man varuillani Tupun turvallisuuden suh-
teen.  Lopulta yhteistuumin tulimme isin 
kanssa vakuuttuneiksi,   että Tupua ei olla 
kaappaamassa vaan kysymys oli todella 
elokuvasta amerikkalaiseen tyyliin.

Päivä seurasi päivää, kunnes tuli lopul-
ta se päivä, jolloin kuvausten oli tarkoitus 
alkaa. Ensimmäinen kuvausaamu näissä 
elokuvamaailman kiemuroissa on aina 
sekavin. Niin se oli nytkin.  Itse en ollut 
nukkunut koko edellisenä yönä lainkaan. 
Pelkkää levotonta pyöriskelyä ja Tupu pei-

ton alla vakiopaikassaan.  Sen viikset aina 
kutittaa kivasti. Tupu heräsi haukotellen 
noin viiden aikaan aamulla. Tarkkaa aikaa 
en tiedä, koska herätyskelloni on rikki. Tar-
koitukseni on hankkia uusi kello, mutta en 
ole vielä löytänyt sellaista mikkihiirikelloa. 
Lähtö kuvauksiin tapahtui tasan kello kah-
deksan. Tämän tiedän siksi, että kysyin sitä 
eläintenhoitajalta, joka nouti Tupun kuva-
uksiin. Koko aamu elettiin hermostuksen 
vallassa ja jokainen tiuski toisilleen mitä 
ihmeellisimmistä aiheista. Nyt myöhem-
min vähän nolottaa.  Tupu itse lojui sohval-
la selällään, kuten sillä on tapana tiukoissa 
tilanteissa.  Hoh hoijaa, tulisi jo hakemaan, 
niin pääsisi tositoimiin. Ura on tärkein.

Yksi pikkuinen asia kumminkin painoi 
Tupun mieltä. Hän tarvitsi Stuntin. Näin 
on elokuvamaailmassa tapana, koska itse 
tähteä ei saa vaarantaa onnettomuuksille. 
Kaikki sinänsä oli ok, kunnes tuli puheeksi 
sana Reidar. Virallinen nimi on Troll Trum-
ma Reidar. Voi hemmetti (yleensä en käytä 
näin vahvoja ilmauksia) mietti Tupu. Se-
hän on se yksi mun villeimmistä pennuista. 
Nätti poika, mutta täpötäynnä  itseään. Ei 
sellaisesta pojasta ole stuntiksi. Ei se kui-
tenkaan uskoisi ohjaajaa ja laittaisi koko 
filmausalueen hyrskyn myrskyn.  Tosiasiat  
kuitenkin pitää hyväksyä ja Reiska olkoon 
sitten stunttini . Tosin itse olin ajatellut hie-
man kokeneempaa ammattistunttia rapakon 
takaa Hollywoodista.

elokuvasta ei kerrottu muuta, kuin 
että se olisi road-movie. Siitä aamusta alkoi 
arki. Aamusta kuvauksiin ja rättiväsyneenä 
illalla kotiin. Ei mitään ”kissan elämää” 
vaan totista totta filmitähtien maailmassa.

Kuvauksia oli monta päivää ja viimein 
koitti se päivä, jolloin kuvaukset alkoivat 
olla loppusuoralla ja meille kaikille alkoi 
selvitä mistä elokuva kertoi. Tupu itse oli 
ollut alun perin lojaali työnantajaansa koh-
taan eikä kyselyistä huolimatta suostunut 
meille elokuvasta kertomaan vaan ylpeänä 
käveli aina häntä pystyssä pois.

Elokuva oli Mika Kaurismäen ohjaama 
Tie Pohjoiseen. Siinä esiintyy Uuno Tur-
hapuro tai oikealta nimeltään Vesa- Matti 
Loiri. Toisena Tähtenä oli Samuli Edelman. 
Oli siinä muitakin elokuvamaailman huip-
puja. Nyt ei jaksa millään muistaa nimiä. 
Joskus minulla on tosi huono muisti. Ker-
ran unohdin läksyt. Muuten olen kyllä ihan 

hyvä koulussa.
Lopulta elokuva sai ensi-illan ja siitä tuli 

hitti. Katsottuani elokuvan tulimme siihen 
tulokseen isin ja Tupun kanssa, että Tupun 
rooli oli hyvä. Hieman ehkä olisi eräässä 
lyhyessä kohtauksessa pitänyt olla tassut 
vähän enemmän esillä. Tosin ohjaaja sen 
päättää. Näin oli siis päästy elokuvamaail-
man huipulle ja oli nimenkirjoitusten aika. 
Käytiin ostamassa mustetta johon Tupu 
kostutti tassunsa ja löi tassulla nimimerkin 
fanien kortteihin

Kaiken tämän jälkeen on minun, Tupun 
ja isin elämä muuttunut. Ei päivää ilman 
tuottajien ja käsikirjoittajien  soittoja.  Ei 
hetkenkään rauhaa.  Niin ja fanit siinä 
ohessa. Tupu on tullut aika tarkaksi mai-
neestaan. Huipulla täytyy olla. Niin ainakin 
luulen vaikka en itse asiasta sinänsä tiedä. 
Olen kuitenkin vasta koululainen.  Ensim-
mäisellä luokalla. Itse koulunkäynti on mi-
nusta kivaa. 

Toistaiseksi Tupu on suostunut Mc Do-
naldsin ja liikepankin mainokseen. Sitten 
on yksi haastattelu kissafanissa.  Näihinkin 
Tupu suostui , koska hän koki roolin lähei-
seksi. Muuten ei sen tassut liiku edes ra-
hasta. Jos mukana ei ole alan ammattilaiset 
ja flopin mahdollisuus on suuri, ei kannata 
ottaa riskiä.

Muuten olemme kaikki, siis lähinnä mi-
nä ja Tupu olleet tyytyväisiä Tupun amma-
tinvalinnasta. Suosittelen sitä myös muiden 
kissojen omistajille. Alku on rankkaa, mut-
ta loppu palkitaan aimo annoksella  lupsak-
kaa  kissanelämää. 

Toivon Teille arvoisat lukijat hyviä het-
kiä kissojenne kanssa.

Roosa  7 v.

Filmitähden elämää
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Agilitykisailua

Vuoden 2013 esittelynäyttely järjestettiin aurinkoisena sunnuntai-
na 17.3. Karhulan Seuratalo Sammolla. Tapahtumaa markkinoitiin 
ennakkoon paikallisessa ilmaisjakelulehdessä, Facebookissa sekä 
irtomainoksin. Tämän lisäksi paikallinen sanomalehti Kymen Sa-
nomat kävi tutustumassa kotkalaiseen viiden kissan talouteen teh-
den jutun lähikuva-palstalleen samalla mainostaen esittelynäyt-
telyä. Haastattelu julkaistiin lehden ensimmäisellä aukeamalla 
torstaina 14.3. Tapahtuma herätti jo ennakkoon suurta kiinnostus-

ta ja kiitosta tuli siitä, että alueella järjestetään taas pitkästä aikaa 
kissoihin liittyvä tapahtuma.

Esittelynäyttelyn pystyttäminen alkoi aamulla klo 8. Ahkeralta 
talkooväeltä sujui näyttelyhäkkien, myytävien tuotteiden, arpa-
jaispalkintojen sekä pöytien ja tuolien järjestely vikkelästi. Ylei-
söä alkoi kerääntymään pihalle pikku hiljaa jo ennen kymmentä 
ja ovien avauduttua paikalle kerääntyi yleisöä välillä ruuhkaksi 
asti. Yleisö oli aidon kiinnostunut näkemään yli 20 kissarotua, 

Rotukissojen 
esittelynäyttely Kotkassa

Kissarodut esitteli lavalla Kristiina Rautio.

Väentungosta  - lippuja myytiin yli 700!

Arpajaispöytä

Myyntipöytää
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joita esiteltiin lavalla Kristiina Raution johdolla. Omistajat ker-
toivat yleisölle omista roduistaan ja kissoja otettiin ulos häkeistä 
silitettäväksi. Rohkeimmat kissojen omistajat uskaltautuivat myös 
kokeilemaan agility-rataa. 

Ennakkoon arveltu yleisön kiinnostus tapahtumaa kohtaan to-
teutui ja lippuja myytiin yhteensä 726 kappaletta. Lisäksi myyntiä 
tuli arpojen muodossa, rotupöydässä sekä kahvilassa. Talkoopo-

rukka sai yhdessä aikaan iloisen ja onnistuneen tapahtuman. Kii-
toksia kaikille tapahtumassa mukana olleille mukavasta esitte-
lynäyttelypäivästä! Kiitokset kaikille niille, jotka saivat kerättyä 
tapahtumaa varten runsaasti arpajaispalkintoja ja erityiskiitokset 
pääpalkinnoista Jarraun’s kissalaan (raapimispuu), Hirmuisen kis-
salaan (sirutunnistimella toimiva kissanluukku) sekä Korpijärven 
Tarjalle (monitoimikone).

Myyntipöytää



��

GIP Heinuntuvan Jooseppi (NFO n)
Syntynyt: 1.8.2010
Valmistui Grand International Premieriksi Helsingissä 30.12.2012
Isä: IP Heinuntuvan Aapeli (NFO d 09 22)
Emo: GIC Rockringen’s Lucky Lips (NFO n 09)
Omistaja: Tiina Vuorela
Kasvattaja: Sirpa Selin & Teppo Eloranta (FIN*Heinuntuvan)

Hopeahännän Pikku Pietari (NFO ns 09 24)
synt 14.11.2012
emo: GIC Hopeahännän Tiikerilija (NFO ns 03 24)
isä: Muffin’s James Potter (NFO ns 09 23)
kasvattaja: Sari Sinkko
uusi omistaja: Sergei Ivanov, Venäjä

Catpros Blackberry (Nasu)
NFO n, s.23.5.2011
Valmistui 16,2.2013 Jyväskylässä CH
Isä: Wishmaster Harold Lloyd
Emo: Kalicalanin Sweetheart
Ensimmäinen oma kasvattama ja omistama  
Tiina Ja Liisa Lomakka
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Skogkatt of the Year 1997 1. sija nuorissa
Rodun paras nuori 1997 (jaettu sija)
Rodun paras aikuinen 1998
Rodun paras aikuinen 1999
Rodun paras aikuinen 2000

musta/valkoinen
synt. 10.3.1997
isä: EP & EC Spar Konge Felis Jubatus, 
DM
emo: EC Tähtitassun Minni, DM
Om. ja kasv. Eila Tähti

Vuosi sitten, 15-vuotiaana, sai Vihtori elä-
määnsä ylimääräistä säpinää. Tapaaminen 
nuoren daamin kanssa tuotti hedelmää 
viiden kauniin pennun muodossa. Vuo-
sien 1999 – 2011 välisenä aikana Vihtori 
on tavannut kahdeksan eri naarasta ja saa-
nut yhteensä 46 jälkeläistä. Tähtitassuja 
on syntynyt kahdeksan pentuetta, Neige 
Cristal´s, Heinuntuvan ja NariNetta´s kas-
vattajille kullekin yksi pentue.

NäyttelyideN eNsimmäiNeN koHo-
koHta Vihtorilla oli pentuluokassa Köö-
penhaminassa. Vihtorin voitto 12 pennun 
loppukilpailussa sai hänen häkin edustalle 
melkoista hälinää. Ylimääräistä sydämen 
tykytystä sain matkaseurana olleen Sirpa 
Selinin kanssa, kun huomasimme musta-
valkoisten Vihtorin ja isä ”Junnun” kadon-
neen omista häkeistään.  Hätäinen kierros 
ihmisiä täynnä olevassa näyttelysalissa 
tuotti vihdoin tulosta ja saimme tietää kis-
sojen olevan astearvostelussa, suljettujen 
ovien takana, erillisessä huoneessa. Assis-
tentit olivat heidät sinne vieneet omistajien 
sitä huomaamatta.

viHtoriN toiNeN katoamistemppu 
tapahtui Suomessa Ery-Sydin näyttelyssä. 
Hänen kotimaan sertit tulivat täyteen lau-
antaina, joten Vihtori ei sunnuntaina voinut 
ollut arvosteltavana. Sunnuntai aamuna 
kävin sihteeristössä tarkastamassa, että on-
han kissa otettu pois tuomarin papereista.  
Vihtori oli näyttelypaikalla omassa häkis-
sä, johon en kiinnittänyt numeroa. Itse olin 
hoitamassa rotupöytää, josta muutaman 
kerran kävin katsomassa, että kissalla on 
kaikki kunnossa. Iltapäivällä kissan häkille 
mennessä häkki oli tyhjä. Missä Vihtori?  

Kiersin kaikki tuomaripisteet, vaikka kis-
san ei tuomarilla pitänyt  olla. Palatessani 
häkille assistentti juuri palautti Vihtoria 
sinne, lisäksi hän onnitteli tuomarin par-
haan tuloksesta!  Päivän mittaan Vihtori oli 
viety arvosteluun ja myöhemmin tuomarin 
paras valintoihin. Naapuri häkin omistaja 
kertoi assistentin harmitelleen, kun omista-
ja ei osaa edes kiinnittää numeroa häkkiin. 
Jälkikäteen hymyilytti, mitenkä olisin rea-
goinut, jos Vihtori olisi saanut seikkailla 
loppukilpailuun asti. 

viHtoriN kaNssa tuli kierrettyä monta 
mielenkiintoista Euroopan kohdetta. Yksi 
niistä oli kolmen sertin näyttely viikonlop-
pu Wien-Brno-Wien. Matkaseurana oli jäl-
leen isä Junnu ja Sirpa. Lensimme Wieniin, 
missä oli lauantaina ensimmäinen näyttely. 
Toisen päivän aamuna oli Wienin näytte-

lypaikan edustalta bussikuljetus Brnohon. 
Muutaman bussin kolonnassa kissat omis-
tajineen siirtyivät uuden sertin hakuun uu-
teen maahan. Kolmas näyttelypäivä sitten 
oltiin lauantain näyttelypaikassa Wienissä. 
Isä ja poika omistajineen palasivat kahden 
maan serttien kera kotimaahan. Vihtorin 
kilpailuvuosien tuloksia on vaikea verrata 
tämän päivän tuloksiin. Näyttelyissä valit-
tiin BOB, BIS, BOX ja rodun paras voitta-
jia. Tulokset oli pisteytetty eri tavalla kuin 
nykyisin. Vuoden kissa –kilpailutuloksissa 
kaikki kategoriat sekä urokset ja naaraat 
kilpailivat keskenään.

Vihtorilta terveisiä 
kilpakumppaneille omistajineen.

EC Tähtitassun Vihtori 16 vuotta!
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Pentulista
Uuteen kotiin luovutettaessa pennun tulee olla vähintään 12 viikon ikäinen ja rekisteröity. Pentu saa mukaansa Suomen 
Kissaliiton rekisterikirjan. Yhdistys suosittelee että pentu on rokotettu kissaruttoa ja kissaflunssaa vastaan ja myös vahvis-
tusrokotus on annettu ennen pennun luovutusta uuteen kotiin. Rokotusten yhteydessä pentu on eläinlääkärin tarkasta-
ma ja tästä on kirjallinen todistus. Lisäksi yhdistys suosittelee, että pentu on tunnistusmerkitty. Suosituksena on myös, että 
kasvattaja liittää pennun omistajan Norjalainen metsäkissa ry:n jäseneksi edulliseen kasvattajahintaan (7 eur/jäsen). 

Lista on päivitetty viimeksi 1.4.2013

KUJAKEIKARIN, Kirsi Kovanen, Pornainen, 040-510 1757
Synt: 16.03.2013, luovutus aikaisintaan: 15.06.2013
- musta (NFO n), naaras
- ruskeatabby (NFO n 22), uros
- ruskeatäplikäs (NFO n 24), uros
Isä: EC FIN*Kujakeikarin Black (NFO n) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: IC S*White Chyrstal’s Ninat (NFO n 22), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

HOPEAHäNNäN, Sari Sinkko, Lappeenranta, +358-400-599 947
Synt: 13.03.2013, luovutus aikaisintaan: 13.06.2013
- sinihopeatabby harlekiini (NFO as 02 21), uros
- hopeatabby harlekiini (NFO ns 02 21), uros
Isä: Muffin’s James Potter (NFO ns 09 23) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: SC Hopeahännän Odessa (NFO ns 09 22), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

HOPEAHäNNäN, Sari Sinkko, Lappeenranta, +358-400-599 947
Synt: 12.03.2013, luovutus aikaisintaan: 12.06.2013
- punahopeatäplikäs valkea (NFO ds 09 24), uros
Isä: Muffin’s James Potter (NFO ns 09 23) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: GIC Hopeahännän Luminaria (NFO w), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

LOUHELAN, Kati Kajander-Kiri, Nummela, +358 45 3101013
Synt: 01.03.2013, luovutus aikaisintaan: 24.05.2013
- kilpikonna/valkea (NFO f 09), naaras
- punainen bicolour (NFO d 03), naaras
- punainen/valkea (NFO d 09), naaras
- kilpikonna/valkea (NFO f 09), naaras
- punainen/valkea (NFO d 09), uros
Isä: CH FI*Massey Ferguson (NFO d 09) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: Giselle vom Innland*DE (NFO g 09), testit: FeLV, FIV, GSD IV,

CHARMAKATO, Jukka Pietiläinen, Helsinki, 040 5748508
Synt: 23.02.2013, luovutus aikaisintaan: 23.05.2013
- creme (NFO e), uros
- creme valkoinen (NFO e09), uros
- creme valkoinen (NFO e09), naaras
- creme valkoinen (NFO e09), naaras
- creme bicolor (NFO e03), naaras
- creme valkoinen (NFO e09), naaras
Isä: Godfather’s ZiggyStardust JW,DVM, DM (e09) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: Ann’sLions LovelyTiger (e09), testit: FeLV, FIV, GSD IV,

SUVI-ILLAN, Riitta Andersson, Kirkkonummi, 040 824 6319
Synt: 15.02.2013, luovutus aikaisintaan: 11.05.2013
- valkoinen (NFO w), uros
- valkoinen (NFO w), naaras
- ruskeatäplikäs-valkoinen (NFO n 03 24 ), naaras
Isä: SC Huiskulan Clemens, JW, DVM (NFO a 09 24) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: GIC Foxypaw’s Frostbite (NFO w 64), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

LOLCAT, Kaisa Savolainen, Kuopio, 050-3626260
Synt: 31.01.2013, luovutus aikaisintaan: 02.05.2013
- musta (NFO n), uros
Isä: CH BlackOnyx Indigo (NFO n) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: IC Lolcat’s Padme (NFO f 24), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

VIHURIN, Katja Laakkonen, Tampere, 0400-602848
Synt: 16.01.2013, luovutus aikaisintaan: 17.04.2013
- kilpikonna bicolour (NFO f 03), naaras
- mustavalkea bicolour (NFO n 03), naaras
Isä: GIC Ninatte’s Cloud Nine (n 03) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: CH Chessa of Westnord (f 03), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

NALLE-PUHIN, Kati Nieminen, Tampere, +358-40-776 1395
Synt: 07.01.2013, luovutus aikaisintaan: 07.04.2013
- sinitäplikäs/valkea (NFO a 09 24), uros
- ruskeatäplikäs/valkea (NFO n 09 24), uros
Isä: SC Huiskulan Clemens,JW,DVM (NFO a 09 24) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: IC Nenya’s Shadowcat,JW (NFO n 09 24), testit: FeLV, FIV, GSD IV,

KULTAMURUN, Mirja Rantanen, Lievestuore, +358503590939
Synt: 10.12.2012, luovutusikäinen
- punatabby (NFO d 22), naaras
Isä: CH Dream-World’s Typhoon (NFO d 24) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: CH ArcticWilds Amamos La Vida (NFO d 24), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

SALOKATIN, Kati Salonen, Jämsänkoski, 040-7016347
Synt: 07.12.2012, luovutusikäinen
- mustasavu-valkea (NFO ns 09), uros
- mustasavu-valkea (NFO ns 09), uros
Isä: GIC FI*Luna-Purr I’m Ready (NFO e 09) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: S*Miss Mikkus’ I Do I Do (NFO n 09 22), testit: FeLV, FIV, GSD IV,

SATUHELMEN, Marjut ja Maarit Hyvärinen, Oulu, 050-9309123
Synt: 02.06.2012, luovutusikäinen
- sinitiikeri/valkea (NFO a 09 23), uros
Isä: S*Ulltofsen Beneton (NFO a 09 23) , testit: FeLV, FIV, GSD IV,
Emo: FI*Blue-Viking Winona (NFO n 09 23), testit: FeLV, FIV, GSD IV,

Välitettävät aikuiset norjalaiset metsäkissat
Etsitään kotia kahdelle reilun vuoden ikäiselle norjalaiselle metsäkissalle. 
Punatabby-valkea kastraatti uros ja mustasavu kastraatti naaras olisivat mukavia 
omia koteja vailla.
Kirsi Kovanen, Pornainen, 040-510 1757
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METTIS
Julkaisija: Norjalainen metsäkissa ry
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa
22. vuosikerta 
Taitto: Marika Lahti

 
LEHDEN ILMOITUSHINNAT 
Koko      Jäsenet           Kaupalliset 
1/1-sivu 50 eur 100 eur 
½-sivu      30 eur    60 eur 
¼-sivu   20 eur     40 eur
Takakansi 4-väri 140 eur

AINEISTOPÄIVÄT  
JA ILMESTYMINEN
lehti         aineistopäivä   ilmestyy 
1                    20.2.                maaliskuussa 
2                    20.5.                kesäkuussa 
3                    20.8.                syyskuussa 
4                    20.11.              joulukuussa

AINEISTO-OHJEITA 
Kaikki lehteen tuleva aineisto lähetetään sähköpostin 
liitteenä osoitteella mettis@norjalainenmetsakissa.fi
Kuvien toimitus jpg-muodossa

Kuvatekstiin: kissan nimi ja arvot, syntynyt, väri, vanhem-
mat, omistaja, kasvattaja, kuvaaja

Otamme mielellämme vastaan kaikenkarvaisia tarinoita 
metsäkissoista ja tietenkin valokuvia. Muista lähettää 
myös kissasi valmistumiskuva kissan täydellisillä tiedoilla.

SEURAAVA LEHTI 2/2013
Deadline 20.5..2013

Lähetä kaikki lehteen tuleva materiaali osoitteella: 
mettis@norjalainenmetsakissa.fifi

Kannessa
SC  FI*Heinuntuvan Konsta 
NFO n 
valmistui Lahdessa �0.�.�0��  
Supreme Championiksi.
Syntynyt: �0.5.�0��
emo:  GIC  Se*Rockringen´s Lucky Lips dM
Isä:  SC  FI*Tähtitassun Lucky Star JW, dVM
Kasvattaja: Sirpa Selin & Teppo eloranta
Omistaja: Jarkko Kousa & Rauno Sysi-Aho
Kuva: Tessa



Lue lisää kissanpennun 
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Ensimmäinen valintasi
     ensi tarpeisiin

Tiineys ja imetys 4 kk ikään astiSyntymä 12 kk ikään asti

Hyvä alku elämälle!
Pienilläkin askelilla on suuri merkitys kis-
sanpennun ensimmäisten elinkuukausien aika-
na. Siksi on tärkeää, että myös pennun saama 
ravinto vastaa mahdollisimman tarkasti kas-
vua ja kehitystä. Royal Caninin Birth & Growth 
-tuotteet on kehitetty kissanpentujen jokaiseen 
kasvuvaiheeseen ja tarpeeseen.
• Ensimmäiseen kasvuvaiheeseen (vieroitukses-
ta 4 kk ikään): Mother & Babycat kaikille kis-
sanpennuille.
• Toiseen kasvuvaiheeseen (4 - 12 kk) Kitten-ruo-
kavaliot kattamaan kehittyvän pennun yksilöllisiä 
tarpeita: Kitten, Kitten Sterilised, Kitten Maine 
Coon ja Kitten Persian.
Health Nutrition. Kunnossa läpi elämän.
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