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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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Suomen suvi on aina niin ihanaa aikaa. Tuntuu kuin aivan huomaamatta 
hiirenkorvat puhkeavat täyteen lehteen ja luonto on vihreimmillään. Tulee 
tunne että kohta kesä on ohi! Aivan liian pian!

Kissamme nauttivat auringosta, ihanan kiiltävät mustat turkit muuttuvat 
suklaanruskeiksi....ainakin meillä. Mutta kesä on kerran vuodessa ja siitä 
pitää kissankin saada nauttia.

Toukokuun PIROKin näyttelyssä oli ensi kertaa Breed BIS norjalaisille metsä-
kissoille. Rotummehan on niin hyvin edustettuna lähes jokaisessa näyttelys-
sä että voi olla että näitä “Rodun Paras” - kisoja voi tulla jatkossa muissakin 
näyttelyissä . PIROKin Breed BIS-näyttelyn voittajat esitellään valokuvin 
tässä lehdessä.

Ponnistuksemme rakkaan rotumme terveyden hyväksi otti taas uuden 
askeleen eteenpäin kun Kasvatuksen tavoite-ohjelman työryhmä piti pa-
laverin ja alkoi työstää ohjelmaa esiteltäväksi vuosikokoukselle.  Siitä on jo 
maininta tässä lehdessä: eli kokoonnumme Lahdessa �.��.�0��. Varaathan 
päivän kalenterissasi jo valmiiksi. Lisää infoa löydät yhdistyksen ajankohtais-
ta sivulta.

Oletko jo huomannut että yhdistyksellämme on omat Facebook - sivut? 
Kannattaa käydä katsomassa ja tykkäämässä, sitä kautta saat myös tietoa 
tulevista järjestettävistä tapahtumista ja muitakin ajankohtaisia tietoja.

Nautitaan kesästä ja auringosta ja yritetään välttää kesän pahimmat vaarat: 
lämpöhalvaus, punkin puremat sekä auringonpolttamat (etenkin vaaleiden 
kissojen korvat!)

Sari Sinkko 
puheenjohtaja
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Tapahtumat 2013
12-13.7  HCM-ultrauspäivät 
 Lahdessa

2.11  Syyskokous ja  
 jäsentapahtuma

Yhdistyksen tuki DNA-
näytteenottoon 

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

NORJALAINEN
METSÄKISSA RY:N
SYYSKOKOUS JA  
JÄSENTAPAHTUMA

 
Aika:  �.��.�0�� klo. �0-�7
Paikka: Ravintola Teivaan Lokki
Osoite: Jalkarannantie �9, Lahti
www.ravintolalokki.fi

Ohjelma:
Tulokahvi
Syyskokous
Kasvatuksen tavoiteohjelman luonnoksen käsittely.
Lounas noutopöydästä 
Lisäohjelma suunnitteilla.

Tervetuloa!

Tarkempi kutsu julkaistaan syksyllä, muutokset mahdollisia. 
Kahvi/lounaspaketin hinnasta osallistuja maksaa �0 eur. 

Norjalainen metsäkissa 
ry on sitoutunut PawPed-
sin terveysohjelmaan

Lisää tietoa englanniksi: http://
pawpeds.com/healthprogram-
mes/ -sivuilta.

Suosituksena on että kaikki kas-
vatukseen käytettävät kissat ovat 
testattuja kissojen perinnöllisen 
sydänsairauden HCM:n osalta ter-
veiksi. Yhdistys ei voi kuitenkaan 
valvoa pentujen vanhempien 
terveystietoja, joten kannat-
taa pyytää kasvattajalta kopiot 
vanhempien terveystesteistä ja 
pyytää kasvattajaa vielä selventä-
mään tulokset.

HCM-ULTRAUSPÄIvÄT 
12. JA 13. HEINÄKUUTA LAHDESSA

Norjalainen metsäkissa ry järjestää metsäkissojen HCM ultraus-
päivät Vethaus Lahden eläinlääkäriaseman kanssa. Ultraukset 
suorittaa pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Seppo Lamberg 
12.7. klo 14.00 - 19.00 ja lauantaina 13.7. klo 9.00 - 15.00. Tilaisuus 
järjestetään ensisijaisesti yhdistyksen jäsenten kissoille.

Ultrauksen hinta on 139 €/kissa, ja se maksetaan paikan päällä. Yh-
distys on sitoutunut Pawpedsin terveysohjelmaan, joten jokaisen 
ultrattavan kissan tulokset tulee antaa lähetettäväksi PawPedsiin.

Mikäli ultrattavasta kissasta ei ole annettu näytettä Hannes Lohen 
tutkimukseen, se on mahdollista antaa samalla.

Molemmille päiville mahtuu 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
Aikaa on varattu 30 min/kissa, jolloin ei tarvitse koko päivää olla 
jonottamassa vaan voi tulla sovittuun aikaan.

Jokaiselle ultrattavalle pieni yllätyslahja Royal Caninilta.

Ajanvaraus, joka on samalla sitova ilmoittautuminen, pikaisesti 
Jarkko Kousalle 040-5141241 / jarkko.kousa@gmail.com.

Eläinlääkäriaseman osoite: Lahden Vethaus, Launeenkatu 12, 
15100 Lahti
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FiFén 2013 yleiskokouksen päätöksistä 
poimittuja asioita, jotka koskevat myös 
norjalaisia metsäkissoja:

1.1.2014 alkaen pentu- ja nuorten luokan ikärajat muuttuvat niin, 
että pentuluokassa (luokka 12) kilpailevat 4-7 kk ikäiset ja nuorten 
luokassa (luokka 11) kilpailevat 7-10 kk ikäiset.

1.1.2014 alkaen näyttelyissä saavutettua titteliä ei enää menetetä, 
jos kissan väriryhmä vaihtuu. Kissa menettää kuitenkin nykyisessä 
luokassaan mahdollisesti saavutetut sertit. Esimerkiksi jos kissa kil-
pailee luokassa 5, mahdolliset luokan 5 sertit mitätöityy, mutta kissa 
ei menetä IC-titteliään. Kissan kilpailu uudessa väriryhmässä alkaa 
luokasta 5.

1.1.2014 alkaen kasvatuksessa on kielletty pentueet, joiden molem-
mat vanhemmat ovat kokovalkoisia (EMS-värikoodi w). Tämä koskee 
kaikkia rotuja.

1.1.2014 alkaen alustavasti hyväksyttiin kaksi uutta rotua – La Perm 
pitkä- ja lyhytkarvaisena. Rotujen EMS-koodit ovat LPL (pitkäkar-
vainen) ja LPS (lyhytkarvainen). Alustavasti hyväksyttyjen rotujen 
kissoilla ei ole serttioikeuksia eivätkä ne kilpaile paneelissa. Tulevai-
suudessa, rodun virallisen hyväksynnän jälkeen, La Perm –rotu tulee 
kategoriaan II täysin kilpailuoikeuksin.

1.1.2016 alkaen kategoriajako muuttuu. Norjalainen metsäkissa 
kilpailee edelleen kategoriassa II, mutta siitä siirtyy pois kolme rotua - 
pyhä birma, ragdoll ja turkkilainen van. Eli vuoden 2016 alusta lähtien 
kategoriassa II kilpailee american curlit, maine coon, neva masquara-
de, norjalainen metsäkissa, siperiankissa ja turkkilainen angora.

Yhdistyksen 
valmistumislahjat 

Norjalainen metsäkissa ry lahjoittaa 
yhdistyksen jäsenten titteliin valmis-
tuneille norjalaisille metsäkissoille 
valmistumislahjan. 

JW- ja DSM -arvon saaneet kissat 
palkitaan 1.7.2012 alkaen. Halutessasi 
kissallesi valmistumislahjan, ilmoita 
kissan virallinen nimi ja valmistumis-
titteli palkintovastaavalle. 

Pokaalilaattojen kaivertamiseen 
joudutaan varaamaan hieman aikaa 
ja samalla kertaa pyritään tilaamaan 
useampia laattoja, joten välttämättä 
pokaalia ei saa välittömästi. Palkin-
tovastaavan kanssa voit sopia, missä 
näyttelyssä palkintovastaava on 
seuraavan kerran tavattavissa.

Kati Riihiluoma 
Ruovedenkatu 20 E 74 
33720 TAMPERE 
Puh. 040 7295 482 
miwwimau@gmail.com
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Sohva - Champion 2013

Onko kissallasi tuuhein turkki, komein 
kauluri, suurimmat korvat, pöyheim-
mät pussihousut, pisin häntä tai 
sielukkaimmat silmät?  Vai onko se 
luonteeltaan loistavin letkeä kotilei-
jona?!

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

Vuoden 2013 vaihtoehtoiseen vuo-
denkissa kilpailuun kaivataan lisää 
osallistujia!  Kilpailuun voi osallistua 
millä tahansa kissaa kuvaavalla; 
valokuvalla, piirroksella,  kirjoituksella 
tai näiden yhdistelmällä . Kilpailuun 
voivat osallistua kaikki norjalaiset 
metsäkissat ikään ja sukupuoleen 
katsomatta.  Näyttely titteleitä tässä 
kilpailussa ei tarvita vaan riittää että 
kissasi on kotonaan se maailman 
paras kissa.

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

KTO- ryhmä tiedottaa

Kasvatuksen tavoiteohjelman laadinta on käynnistetty. Ohjelman tarkoitus 
on kartoittaa rodun menneisyys ja nykytilanne, käydä läpi rodun terveysti-
lanne ja toimintamallit.

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa 28.4.2013 Helsingin messukeskuk-
sessa tehtiin toimikunnan valinta. Äänestyksissä päätettiin toimikunnan 
koosta, jossa päädyttiin kahdeksaan henkeen. Tämän jälkeen äänestettiin 
toimikunnan jäsenet, alla äänestystulos.

Ehdokas  Saadut äänet  Valittu/äänimäärä ei riittänyt
Emilia Varhimo  19  Valittu
Hertta Niemi  21   Valittu
Kristiina Rautio  22   Valittu
Jarkko Kousa  21   Valittu
Kirsi Kovanen  21   Valittu
Henna Raudaskoski  21   Valittu
Sari Sinkko  23   Valittu
Eila Tähti  22   Valittu 
Satu-Meri Salo   1   Äänimäärä ei riittänyt

Lähtölaukaus KTO- toimikunnan työlle haettiin aloituskokouksessa 3.6.2013 
Vantaan Ilolassa. Kokouksessa valittiin toimikunnan projektinvetäjäksi Emi-
lia Varhimo ja toimikunnan sihteeriksi Hertta Niemi. Kokouksen tarkoitukse-
na oli selventää toimikunnan sisäistä työnjakoa ja laittaa projekti virallisesti 
aluille. Jatkossa työryhmä ottaa mielellään vastaan jäsenistön ajatuksia.

Hertta Niemi

Paikkakunta Eläinlääkäriasema HCM-ultra  

1. kissa

HCM-ultra 2. saman 
omistajan kissa

HCM- ja munuaisult-
ra samalta kissalta

Espoo Eläinlääkärikeskus Sovet 171,00 145,70 320,00

Helsinki HauMau 162,90 150,90 213,90

Helsinki Kissaklinikka Felina 170,00 160,00 ei lisämaksua

Helsinki Malmin Eläinklinikka Apex 175,00 150,00 tapauskohtaisesti

Lahti Vethaus Lahti 159,00 159,00 196,00

Tampere Hakametsän Eläinlääkäripalvelu 155,50 144,00 245,50

Turku Vettori Turku 170,90 170,90 270,34

Hinnat on esitetty taulukossa siten, että ensimmäisessä 
hintasarakkeessa on yhden kissan HCM-ultrakäynnin hinta 
(sis. poliklinikkamaksut). Seuraavassa sarakkeessa on saman 
omistajan samalla kertaa ultrattavan toisen kissan HCM-
ultran hinta ja kolmannessa yhden kissan samalla kertaa 
tehtävän HCM- ja munuaistutkimuksen hinta.

Hintoja kysellessä osoittautui, että yhden kissan HCM-tut-
kimuksen hinnassa ei ole suurtakaan vaihtelua klinikoiden 
välillä. Sen sijaan seuraavista kissoista otettavat hinnat vaih-
televat jo enemmän. Todellisia yllätyksiä seurasi kuitenkin 
vasta HCM- ja munuaisultran yhteishintaa kysellessä – har-
vassa paikassa hinta-arviota osattiin edes suoralta kädeltä 
antaa, ja vaihtelua oli aina 170 eurosta 320 euroon! Yhdeltä 
asemalta yhteistä hinta-arviota ei munuais- ja sydänultra-
ukselle pystytty antamaan. Kysytyt munuaisultrien hinnat 

eivät sisällä rauhoitusta, joka on toisinaan tarpeen koska 
kaikki kissat eivät tahdo rauhoittua selälleen tutkimusta 
varten. HCM-ultraa varten kissaa ei rauhoiteta.

Hintakyselyn lopputuloksena voidaan todeta, että varsinkin 
useamman kissan ultrausta suunniteltaessa tarjousta on 
syytä kysyä useammalta kuin yhdeltä eläinlääkäriasemalta - 
erityisesti jos samalla aiotaan tutkia myös munuaiset. Lähes 
kaikilla asemilla hinta-arvion kyselyyn suhtauduttiin hyvin 
asiallisesti ja palvelu oli iloista, joten kysymistä ei tarvitse 
turhaan jännittää.

HUOM! Yhdistys ei ota vastuuta hintojen paikkansapitävyy-
destä. Hinnat on kysytty eläinlääkäriasemilta touko-kesä-
kuussa 2013. Artikkelin kirjoittaja suosittelee aina kysymään 
hinta-arvion ajanvarauksen yhteydessä yllätyksiltä välttymi-
seksi.

PawPeds-hyväksyttyjen HCM-ultrausten hintavertailu
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”Hilda” eli PR Pikkumetsän Filippa, väri mustavalkea (NFO n 09), synt. 24.7.2003 (10 vuotta), vanhemmat: EC Dunderkattens 
Gatto Negro ja Fanfaron Ofelia, kasvattaja Pikkumetsän Anna-Liisa Koponen ja omistaja Hilkka Takalo

Synttärionnittelut

Kaikkien rotujen  
terveyskysely käynnistynyt

Viime vuonna toteutetun norjalaisten metsäkissojen terveysky-
selyn innoittamana on aloitettu Hannes Lohen kissojen geeni-
tutkimusryhmässä Helsingin yliopistossa kaikkia rotuja koskeva 
kissojen terveyskysely, jonka tavoitteena on kartoittaa mitä saira-
uksia 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 perinnöl-
listen sairausten tutkimusta ja sitä kautta esimerkiksi DNA-testien 
kehittelyä. 

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

Mettis –lehden edelliseen numeroon oli 
vuoden kissoihin kohtaan Paras kastraatti 
naaras livahtanut virheellinen kasvattajan 
sukunimi.

Kissan GIP FI*Meadowpaws Nocturne 
(NFO n 22) ovat kasvattaneet 

Merja & Mikko Luukkonen  (ei Muukko-
nen kuten tekstissä virheellisesti luki)

Lehden toimituskunta pahoittelee tapah-
tunutta virhettä



Breed BIS PIROK 25.05.2013
Tampereella  Pirkanmaan Rotukissayhdis-
tyksen  järjestämässä kissanäyttelyssä  oli 
lauantaina 25.05.2013 erikoisuutena nor-
jalaisten metsäkissojen rodun paras – pa-
neeli  (Breed BIS), joka oheisohjelmineen 
järjestettiin Norjalainen metsäkissa ry  :n 
kanssa. Näyttelyyn oli ilmoittautunut yh-
teensä 102 norjalaista metsäkissaa. Kissat 
oli jaettu arvosteltavaksi viidelle tuoma-
rille , jotka olivat saaneet eniten ääniä ai-
emmin keväällä järjestetyssä tuomariääne-
tyksessä. 

Norjalainen metsäkissa ry:n puolesta 
näyttelyssä oli mukana varsin runsas rotu-
pöytä. Rotupöydässä itse kissoja edusti SC 
FI*Ballawhane AnarchyInTheUK  eli tut-
tavallisemmin Hynynen, jota omistajansa 
Meemu  Haveri esitteli näyttely- yleisölle 
rotupöydässä päivystäessään. 

Oheisohjelmistona näyttelyssä palkittiin 
Norjalainen metsäkissa ry:n vuoden kissat 
2012 ja jokaista tuomaria  oli pyydetty 
valitsemaan kissoista suosikki esiintyjän-
sä. Lisäksi Rodun paras –paneelin aikana 

tuomarien tutkiskellessa kissoja Eila Tähti 
kertoi yleisölle Norjalaisista metsäkissois-
ta. 

Rodun parhaista eli Best in Show kis-
soista valittiin vielä paneelin lopuksi näyt-
telyn paras Norjalainen metsäkissa eli 
Best of Best –metsäkissa, joka oli Ceder-
skogens Max Magma. 

Kiitos kaikille näyttelyyn osallistuneil-
le, talkootyöhön osallistuneille ja palkin-
toja lahjoittaneille! Onnittelut voittajille!!

Best in show aikuinen uros:
NW,SC FoxyPaw’s Icebreaker,JW,DVM,DSM  

(NFO w 64)
synt. 24.04.2009

isä:  GIC Dorian av Tyssedal  ( NFO n 09 22)
emo: EC Tähtitassun Balladi Helena (NFO w 64)

om: Eila Tähti & Kirsi Ovaskainen
kasv: Karita Sumell & Mikael Axelqvist

Best in show aikuinen naaras:
SC FoxyPaw’s Rosy Dawn, JW,DVM,DSM   

(NFO fs 03 22), synt. 01.12.2007
isä: SP,SC Restless Desperado,JW,DVM,DM  

(NFO n 09 23)
emo: SC Kehrääjän Orvokki,DM   (NFO fs 09 

24)
om & kasv: Karita Sumell & Mikael Axelqvist

kuva: Mikael Axelqvist

Best in show kastraattiuros:
Cat’omatic Snöhetta  (NFO ns 03)

synt. 31.01.2012
isä: IC Migoto’s Leopold  (NFO as 03)

emo: IC Sassiscaja from A-Riverway  (NFO 
ns 22)

om: Henna Raudaskoski
kasv: Auli Ruotsalainen

Best in show veteraani
IP,SC Kirsikan HelmiLiina  (NFO n 03 22) 

synt. 18.01.2006
isä: EC Kirsikan Gretzky  (NFO 09 22)

emo: EP Kirsikka Felis audax, DM  (NFO f 09 )
om & kasv: Kirsi Ovaskainen

Paras siitosuros:
GIC Suvipäivän Oskari O  (NFO n 03)

synt. 10.09.2008
isä: IC Cipukan Johan Lund,JW  (NFO n 09)

emo: CH Suvipäivän Laureline  (NFO n 03 24)
om: Katja Gröning
kasv: Suvi Sippola
kuva: Heikki Siltala

Paras siitosnaaras:
PR,GIC Hillevillan Rebekka  (NFO n 09)

synt. 05.07.2008
isä: SC Marmatin Armas  (NFO n 23)

emo: CH Ratsutallin Hillevi  (NFO f 24)
om: Taru Kyntäjä
kasv: Ulla Lammi

kuva: FI*Draconian

Paras kasvattaja : 
Hopeahännän

Sari Sinkko�



Tuomarin suosikkiesiintyjät  PIROK 25.5.2013

Best in show kastraatti naaras:
SP Hopeahännän Harley Quinn   (NFO fs 09)

synt. 19.12.2008
isä: EC Isgårdens Rigoletto,DSM,DVM  (NFO 

ns 09 22)
emo: IC  Hopeahännän Hehkeä Hertta  (NFO 

g 09 22)
om & kasv: Sari Sinkko

Best in show nuori ja 
Best of Best norjalainen metsäkissa:

Cederskogens Max Magma   (NFO ds 09 22)
synt. 23.11.2012

isä: GIC Mariskogens Cider  (NFO ns 22)
emo: IC Ruby av Härjedalen  (NFO g 09 22)

om: Sari Sinkkko
kasv: Kauko & Petra Hellengren Leinonen

Best in show pentu: 
Nalle-Puhin Taj Mahal  (NFO e 03)

synt.  06.01.2013
isä: SC Huiskulan Clemens,JW,DVM  (NFO 

a 09 24 )
emo: GIC Nalle-Puhin Heluna    ( NFO e 09)

om: Mirka Vanhanen & Kati Nieminen
kasv: Kati Nieminen

Cristiano Federico Sandon :  
SP Hopeahännän Harley Quinn  ( NFO fs 09)

synt. 19.12.2008
isä: EC Isgårdens Rigoletto, DSM,DVM (NFO 

ns 09 22 )
emo: IC Hopeahännän Hehkeä Hertta (NFO 

g 09 22)
Omistaja & kasvattaja : Sari Sinkko

kuva: Heikki Siltala

Isabella Maillard-Chiavuzzo:
Vihurin Myrskytuuli Jane (NFO n 09 )

synt. 16.01.2013
isä: GIC Ninatte’s Cloud Nine ( NFO n 03)
emo: CH Chessa of Westnord ( NFO f 03 ) 
omistaja ja kasvattaja : Katja Laakkonen

kuva: Heikki Siltala

Allessandro Chibaudo:
Nalle-Puhin Taj Mahal (NFO e 03)

synt. 06.01.2013
isä: SC Huiskulan Clemens,JW,DVM ( NFO 

a 09 24)
emo: GIC Nalle-Puhin Heluna (NFO e 09)

omistaja: Mirka Vanhanen & Kati Nieminen
kasvattaja : Kati Nieminen

kuva: Heikki Siltala

Fabrice Calmes:
Laramillan Indigo ( NFO a)

synt. 21.10.2013
isä: EC Godfather’s Ziggy 

Stardust,JW,DVM,DM  (NFO e 09 )
emo:  iC Laramilllan Gaia  (NFO N )

omistaja: Mirja Niskanen
kasvattaja: Marjatta ja Ari Keskinen

kuva: FI*Laramillan

Gerson Alves Pereira:
IC Ennio de Khazad-Dum (NFO n 23) 

synt. 12.10.2009
isä: IC Cachmere de La Chardadate ( NFO n 09 23 )

emo: Anka de Khazad-Dum  (NFO n 09 23)
omistaja: Pia ja Johanna Vuoltee  C/O Maarit 

Schulte
kasvattaja: Nicole DelPatrie

kuva: Heikki Siltala 9
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Kuka olet ?
Eila: Olen ”nuori” eläkeläinen, jolla tällä 
hetkellä on aikaa helliä kissoja. 

Henna: Olen turkulainen yliopisto-opis-
kelija, aineyhdistelmänäni hieman erikoi-
sempi englannin kääntäminen + biologia. 
Isona minusta tulee kääntäjä, tarkoituksena 
erikoistua luonnontieteiden/tekniikan/lää-
ketieteen alan teksteihin.  Ikää on mittaris-
sa kohta 25.

Henriikka: Olen Henriikka Neittaan-
mäki, 20-vuotias alun perin Jyväskylästä 
kotoisin oleva helsinkiläinen. Opiskelen 
toista vuotta eläinlääketiedettä Helsingin 
yliopistossa. Tällä hetkellä kissat kiinnos-
tavat paitsi harrastuksena myös ammatil-
lisessa mielessä, mutta aika näyttää mihin 
valmistuttuani päätän suuntautua.

Jarkko: Nimeni on Jarkko Kousa, olen 
34vuotias ja asun Vääksyssä. Talomme si-
jaitsee Päijänteen eteläisimmässä saaressa. 
Koulutukseltani olen keittiömestari ja ny-
kyisin työskentelen avainasiakaspäällikkö-
nä tukkumyynnin parissa.

Jenni-Riikka: Nimeni on Jenni-Riikka 
Wacklin, olen kohta 37 vuotias ja asun 
Uudellamaalla Pornaisissa. Alunperin olen 
kotoisin Keski-Suomesta Jyväskylän poh-
joispuolelta Suolahdesta. Koulutukseltani 
olen gradun kirjoitusta vaille valmis maa ja 
metsätaloustieteiden maisteri pääaineenani 

kotieläintenravitsemustiede. Tällä hetkellä 
työskentelen elintarviketeollisuudessa. 

Kati: Olen Kati Riihiluoma, kolmen-
kympin kriisiä lähestyvä tamperelainen. 
Kotoisin olen Etelä-Pohjanmaan lakeuk-
silta. Viime vuodet olen työskennellyt hoi-
toalalla.

Kirsi: Olen Kirsi Kovanen. Asun Por-
naisissa.

Olli: Olen Olli Varhimo, 70-luvun loppu-
metreillä syntynyt paljasjalkainen espoo-
lainen. Minulla on kaupallinen koulutus ja 
työskentelen myynnin sekä markkinoinnin 
parissa.

Sari: Sari Sinkko, kohta 50 v. Asun Ylä-
maalla 3 km Venäjän rajalta. Virallinen 
asuinpaikkakunta on Lappeenranta.

Ketä perheeseesi kuuluu?
Eila: Perheeseen kuuluu joukko eri ikäisiä 
norjalaisia metsäkissoja. Ainut lähiomai-
nen minulla on ”silmäteräni” Joni Tähti, 11 
vuotias pojanpoikani, hän ei asu luonani. 

Henna: Perheeni on tällä hetkellä mies-
voittoinen: kiitettävän eläinrakas avokki 
Timo sekä komeat kollit Darwin (Dra-
conian HarmonyDivine, NFO), Huxley 
(Cat’omatic Snöhetta, NFO) ja  Dawkins 
(Kharn-Ka Thuban Draco, SOM).  Lisäksi 
meiltä löytyy vihreä puupyton Vertigo se-
kä 180-litrainen akvaario. Aiemmin olen 
omistanut myös kesyrottia, chinchillan se-
kä pari hiirtä.

Henriikka: 11-vuotias kotikissa Eetu 
Pörri ja 4-vuotias norjalainen metsäkis-
sakolli SC FI*Kalicalanin Caro Miu, JW, 
DVM, ”Adam”.

Jarkko: Perheeseeni kuuluu puolisoni 
Raunon lisäksi  4 norjalaista metsäkissaa 
SC  Kattskogens Alma,  SC Heinuntuvan 
Konsta, Tähtitassun Aurinkoinen JW  ja  
FoxyPaw´s Cherry Mash. 

Jenni-Riikka: Perheeseeni kuuluu mie-
heni Kain lisäksi 7 norjalaista metsäkissaa; 
EC FIN*Tähtitassun Purr Kissa, EC FIN* 
Tähtitassun Purr Iina, EC FIN* FoxyPaw’s 
Indian Woman, SC FIN* Katinkurun Vil-
lakarvajalka,  SP,GIC FIN* FoxyPaw’s 
Baron, JW,DVM,DSM jaPR, SC FI* 
FoxyPaw,s  Dusty Miller ja FI*Katinkurun 
Katajanmarja. 

Kati: Perheeseeni kuuluu kaksi nor-
jalaista metsäkissaa, FoxyPaw’s Goofer 

Dust ja FoxyPaw’s Mr. Goodbar.
Kirsi: Perheeseeni kuuluu mies ja 5 

lasta, joista nuorin on 3-vuotias ja vanhin 
täyttää pian 11 vuotta.

Olli: Perheeseeni kuuluu lisäkseni vai-
moni Emilia, kaksi tytärtä, viisivuotias 
Pinja ja kolmevuotias Minea, norjalaiset 
metsäkissat Elli (Felicis Emeliia) ja Stella 
(Miss Mikkus’ Jingle Kizz) sekä tiibetin-
terrieri Vappu (Onnentuojan Valpuriina).

Sari: Perheeseeni kuuluu mieheni Mika, 
jo kotoa muuttaneet aikuiset pojat (kaksi), 
kolme koiraa ja vaihteleva määrä norjalai-
sia metsäkissoja

Kuinka kauan kissat ovat 
olleet osa elämääsi?
Eila: Kissat ovat pyörineet ympärilläni 
konttausiästä asti, vietinhän lapsuuteni 
maaseudulla. 

Henna: Kissoja kohtaan olen tuntenut 
sielujen sympatiaa aina ja lähikontaktiin 
pääsin jo pienenä naapurin kissojen sekä 
sukulaisteni burmakasvatuksen kautta. To-
dellinen onnenpäivä koitti kuitenkin vas-
ta vuonna 2010 - voitaisiin kai sanoa 20 
vuoden odotuksen jälkeen - kun olimme 
muuttaneet asuntoon johon sai ottaa lem-
mikkejä ja näin Tarun (Draconian) sivuilla 
ilmoituksen, että heille oli syntynyt pieni 
musta norskipoika. Ajelin junalla Vaasaan 
katsomaan neliviikkoista kääröä, joka nuo-
laisi pari kertaa kättäni ja nukkui sen jäl-
keen koko loppuvierailuni, tiesi ilmeisesti 

Hallitus esittelyssä

Henriikka Neittaanmäki

Henna Raudaskoski
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että en enempää vakuuttelua kaivannut…  
Darwinille seuraksi tuli ihana löytökis-
sapoika Mendel, jonka sydäntäsärkevän 
ja aivan liian pikaisen poismenon jälkeen 
Darwinin seuraksi saapui Dawkins-somali. 
Alkuvuonna 2012 perheemme täydentyi 
vielä Huxley-herralla.

Henriikka: Olen mitä ilmeisimmin hu-
rahtanut jo sitterissä istuessani, sillä ensim-
mäinen sanani oli ”kissa”, ja menoa se on 
ollut sen jälkeen. Jo pienenä sain tutustua 
sukulaisten kissoihin, ensimmäinen oma 
kissani on tänä keväänä 11 vuotta täyttä-
vä kotikissa Eetu. Rotukissaharrastuksessa 
olen ollut mukana siskoni hankittua met-
säkissan vuonna 2007. Ensimmäinen oma 
metsäkissani, toiveiden täyttymys, Adam 
saapui taloon vuonna 2009.

Jarkko: Kotipaikallani Mäntyharjussa 
on aina ollut kissoja. Lapsuuteni olen asu-
nut maatalossa jossa oli lehmiä, lampaita, 
vuohia, kanoja, ym. Lemmikkeinä on ollut 
vuosien saatossa mm. akvaarioita ja lin-
tuja. Koiraharrastuksen parissa olen ollut 
myös koko ikäni, ensimmäisen koirani 
sain ollessani n. 13v. Sen jälkeen olen toi-
minut metsästyskoirien parissa, mm. koe-
tuomarina on tullut toimittua vuosia. Kar-
jalan karhukoirien parissa olen ollut yli 15 
vuoden ajan. Rotukissoihin tutustuin vasta 
muutamia vuosia sitten.

Jenni-Riikka: Eläinhullu olen ollut koko 
ikäni . Suosikkieläimiäni ovat aina olleet 
kissat, hevoset ja vuohet. Eläimistä kissat 
ovat kuuluneet  elämääni  miltei aina.  Ys-
täviemme maatilalla oli aikanaan kissoja, 
joilla oli aika-ajoin pentuja. Pentuja käytiin 
heillä sitten innolla ihastelemassa ja taisin 
muutamia pentuja päästä nimeämäänkin. 
Heiltä meillekin sitten aikanaan tuli ensim-
mäinen kissa; kaunis tumma kilppari tyttö 
nimeltään Emmi-Emilia. 

Kati: Olen ollut kissatyttö jo pienestä 
pitäen. Lapsena pehmoleluistani löytyi 
enemmän kissoja kuin nalleja. Ensimmäi-
sen kissani sain 8-vuotiaana. Valkoisen, 
kuuron kotikissaurokseni kanssa saimme 
kulkea yhteistä matkaa 14 vuotta. Vuosien 
varrella olen tutustunut erirotuisiin kissoi-
hin, mutta norjalaiset metsäkissat tunsin 
ns. omimmaksi.

Kirsi: 1986 kannoin kotiin 2-vuotiaan 
kotikissan, vanhempani eivät oikein ilahtu-
neet tempauksestani. Ja Isäni moitti kissaa 
Etelä-Vantaan takkuisimmaksi yksilöksi. 
No takkuja siinä ei ollut, mutta karva vä-

hän avonainen niin suttuiseltahan se näytti. 
Pari vuotta myöhemmin, ensimmäisessä 
näyttelyssä se oli paras uros kaikkien yl-
lätykseksi, siihen sitten sen ainainen par-
jaaminen loppui. Samaisessa näyttelyssä 
näimme Satukissan Rudolfin, joka teki 
lämpimällä värillään ja villillä ilmeellään 
meihin vaikutuksen, kun samoinhin ai-
koihin vielä HS:ssa oli juttu rotukissojen 
määristä isäni katsoi norjalaisen metsä-
kissan olevan Suomessa sopivan harvinai-
nen. Niinpä loppuvuodesta 1988 haimme 
ensimmäisen NFOn Vaasasta. Reilu puoli 
vuotta myöhemmin haimme pyhä birman 
Ruotsista ja noin vuotta myöhemmin so-
mali-kissa liittyi joukkoon. Näin lähti ak-
tiivinen rotukissaharrastus käyntiin. Van-
hempani jatkoivat muutettuani pois kotoa 
kasvatustaan Kalliopirtin nimellä.

Olli: Ensimmäiset kissamme Emili-
an kanssa olivat pitkäkarvaiset kotikissat 
Lyyli ja Tuikku, jotka tulivat meille joulu-
kuussa 2002. He olivat meille tullessaan jo 
yli kymmenvuotiaita, mutta valtasivat silti 
sydämemme täysin. Ensimmäinen mettik-
semme on Elli, joka tuli meille loppuvuo-
desta 2010.

Sari: Olen aina rakastanut kaikenlaisia 
eläimiä:  lintuja, sammakoita, kissoja koi-
ria.  Undulaatteja kasvatin 7 vuotiaana ja 
koiran kasvatuksen aloitin 15-vuotiaana. 
Olen kuitenkin ollut elämäni ajan aika 
lailla ura ihminen. Jouduin luopumaan 
koiraharrastuksesta kun työ ja työmatkat 
olivat suuri osa elämääni. Haaveilin  aina 
että olisipa olemassa “silloin kun minulla 
on aikaa” - koira. Sellaista ei ollut...jostain 
sain päähäni että hankin kissan. Niinpä 
ostin kotikissan, joka matkusti mukanani 
työmatkoilla. Sitten sen kaveriksi tuli “va-
hingossa” norjalainen metsäkissa ja sitten 
toinen, EC Havheksen’s Hannibal, DM  jo-
ka olikin  SE kissa elämässäni. Se muutti 
minut, koiraihmisen, kissa ihmiseksi. Se 
sai minut myös luopumaan menestyksek-
käästä urastani ja ryhtymään Lemmik-
kieläinliikkeen omistajaksi. Kauppiaana 
voin itse määrätä työaikani ja se sopii suu-
ren karvaisen perheen hoitamiseen erittäin 
hyvin.

Miksi juuri norjalainen 
metsäkissa?
Eila: Vuonna 1977 ostaessani ensimmäisen 
rotukissan, pyhä birma -kissan, oli norja-
lainen metsäkissa juuri hyväksytty uudeksi 

roduksi FIFessä. Siitä vierähti vielä kaksi 
vuotta ennen rodun rantautumista Suo-
meen. Olen ollut aitiopaikalla näkemässä 
Suomen ensimmäiset norjalaiset metsäkis-
sat sekä niiden kasvatuksen alusta alkaen. 
Kiinnostus rotuun oli syntynyt ja oma nor-
jalainen metsäkissa oli saatava. 

Henna: NFO on aina miellyttänyt minua 
pohjoismaisten juurtensa ja luonnollisen 
ulkonäkönsä vuoksi.  Somalin ja norjalai-
sen metsäkissan välillä valintani kallistuu 
norskin puolelle mm. hieman tasapainoi-
semman ja harkitsevamman luonteen se-
kä huomattavasti laajemman geenipoolin 
perusteella.  Myös NFO:n standardin koen 
hieman järkevämmäksi, koska siinä paino-
tetaan enemmän kokonaisuutta kuin soma-
lien standardissa joka painottaa väriä.

Henriikka: Metsäkissa parhaimmillaan, 
hyvin hoidetussa täydessä turkissa, villi il-
me silmissään ja tupsut suurissa korvissaan 
on mielestäni kissamaailman upein ilmes-
tys. Vaikuttava mutta luonnollinen ulkonä-
kö yhdistettynä lempeään luonteeseen ja 
rodun varsin hyvään elinvoimaisuuteen ja 
terveyteen on vastustamaton yhdistelmä.

Jarkko: Norjalaisen metsäkissan luon-
nollinen olemus, pohjoismaiset piirteet ja 
luonteen ominaisuudet ovat tehneet mi-
nuun hyvin syvän vaikutuksen. Norjalaiset 

Jarkko Kousa



��

metsäkissat ovat hyvin älykkäitä ja seural-
lisia. 

Jenni-Riikka: Kukapa ei haluaisi ko-
tiinsa ’mini ilvestä ’,  jolla on upea ylväs 
villi olemus ,mutta luonne on kuitenkin ys-
tävällinen, seurallinen ja älykäs. Toki ter-
veyspuolikin puhui rodun puolesta vahvas-
ti.  Ensimmäisen norjalaisen metsäkissan 
olen nähnyt joskus 90- luvulla kissanäyt-
telyssä Jyväskylässä. Jo ensi silmäyksellä 
kissa jäi kovasti mieleen ja sitä piti käydä 
useampaankin otteeseen katsomassa. Ni-
meä en kissalle valitettavasti tiedä enkä 
omistajaakaan sattunut tapaamaan, mutta 
komea ruskeavalkoinen kolli oli kyseessä. 
Myöhemmin kissaa hankkiessa ja rotua va-
litessa ihastuimme Myyrmäessä lemmikki-
messuilla näytteillä olleeseen metsäkissaan 
niin että rotu tuli valittua saman tien.

Kati: Alun alkujaan ihastuin norjalaisen 
metsäkissan ulkoisiin piirteisiin. Kissan 
hankinnassa painavimpana vaakakupissa 
oli/on terveys niin rotu kuin yksilötasolla. 

Olli: Kotikissamme olivat pitkäkarvaisia 
ja hyvin paljon mettisten näköisiä. Mettik-
sissä viehättää erityisesti villikissamainen 
olemus ja hyvin aktiivinen ja osallistuva 
luonne.

Sari: Norjalainen metsäkissa on kissan 
näköinen ja kokoinen kissa!  Ainut oikea 
minulle!

Millä kasvattajanimellä 
kasvatat?
Eila: Kasvattajanimeni on paras mahdolli-
nen  FI*Tähtitassun 

Henna: Kasvattajanimeä minulla ei vie-

lä ole, mutta toivon että tulevaisuudessa 
saan sellaisen hankinnalle pätevän syyn - 
naaraskissan muodossa. Darwinilla on yh-
det pennut Ryytimaan kissalassa ja on ollut 
todella ihanaa saada kuulumisia pentujen 
uusilta omistajilta ja nähdä oman kissansa 
piirteitä pennuissa. Opiskelukämpän koko 
vain rajaa kissamäärää melko tehokkaas-
ti…

Henriikka: En ole kasvattaja, omistan 
tällä hetkellä yhden siitosuroksen.

Jarkko: Kasvattajanimemme on 
FI*Jarraun´s  ja se on hyväksytty FiFessä 
14.9.2011

Jenni-Riikka: Kasvattajanimemme on 
FI*Katinkurun ,  ja tällä hetkellä jaloissa 
pyörii kissalamme  8. pentue. 

Kati: Kasvatusasiat ovat vielä ajatusta-
solla. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tul-
lessaan.  

Kirsi: Minun kasvattaja nimeni on Ku-
jakeikarin, se on hyväksytty 1989 ja en-
simmäiset Kujakeikarin pennut syntyivät 
1990. Ensimmäinen ragdoll muutti ta-
louteen 1994. Nyt teen aktiivisesti työtä 
norjalaisen metsäkissan, ragdollin ja pyhä 
birman kanssa. Pentueita on vuosien var-
rella ollut seuraavasti 33 NFO pentueetta, 
19 RAG pentuetta, 11 SBI pentuetta ja 1 
SOM pentue. Ehkä vielä jonain päivänä 
taloudessani huseeraa taas myös somali 
kissa, mutta tällä hetkellä toiminnallises-
ta puolesta huolehtivat kotikissat Tiivi ja 
Latte.

Olli: Meillä on vaimoni kanssa yhtei-
nen kasvattajanimi FI*Niittykissan. En-
simmäinen pentueemme näki päivänvalon 
elokuussa 2012.

Sari: Olen kasvattanut norjalaisia met-
säkissoja vuodesta 2002 lähtien kasvatta-
janimellä Hopeahännän.

Mitä asioita haluat itse 
painottaa kasvatuksessasi?
Eila: Tuskin 30 vuotta sitten osasin kuvi-
tella kissaharrastuksen tempaavan minut 
mukaansa vuosikymmeniksi. Kissojen 
terveyteen ja sitä myöten kasvatukseen 
liittyvät asiat ovat vuosien myötä suuresti 
lisääntyneet. Tiedon saanti ja sen nopeus 
on helpottunut. Suhtaudun kaikkeen huo-
mattavasti kriittisemmin ja tiedonhalu vain 
kasvaa vuosi vuodelta. Minulle on tärkeää 
terveysasiat ja pehmeät, inhimilliset arvot. 
Kasvatan suurella sydämellä ja rakkaudel-
la, toivoen jokaisen Tähtitassun antavan 

pitkän ilon omistajilleen. 
Henna: Vaikea sanoa miten mieli muut-

tuu käytännön kokemuksen myötä, mutta 
toistaiseksi mielenkiinnon kohteeni nume-
ro 1 on kiistattomasti terveys ja genetiikka. 
Terveiden kissojen kasvattaminen tosin on 
ehkä yksi kaikkein vaativimpia tavoittei-
ta koska hallittavia asioita on niin paljon, 
mutta asetetaan se nyt kuitenkin tulevai-
suuden tavoitteeksi. Mikäli ajatellaan ro-
dun ulkomuotoa, minua miellyttää eniten 
hyvin vahvarakenteinen, kohtuullisen ko-
koisilla korvilla ja sopusuhtaisella pään pi-
tuudella varustettu kissatyyppi. Jos  pitäisi 
valita, kasvattaisin mieluummin ali- kuin 
ylityypitetyn pentueen.

Henriikka: Vaikka itse en kasvata, ar-
vostan tiettyjä piirteitä kasvattajien toi-
minnassa. Ensisijaisena pitäisin terveyden 
nostamista etusijalle ja siihen liittyen har-
kittujen yhdistelmien tekoa ja siitoskisso-
jen huolellista valintaa. Terveys ei tarkoita 
vain terveen papereita sydän- tai munuai-
sultrasta, vaan myös siitoskissan yleistä 
hyvää elinvoimaisuutta ja vahvasti periy-
tyviä hyviä emo-ominaisuuksia. Jokainen 
pentu on ensisijaisesti uuden omistajansa 
lemmikki, ja terveydelliset heikkoudet, 
kuten yliherkkyydet ovat huomattava vai-
va paitsi kissalle, myös omistajalle. Kasva-
tuksella tulisi mielestäni pyrkiä tuottamaan 

Jenni-Riikka Wacklin
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omistajille miellyttäviä ja helppoja lem-
mikkejä, mihin olennaisena osana kuuluu 
myös kissan hyvä luonne ja käsiteltävyys. 
Kyse on rodunjalostuksesta, joten tervey-
den, elinvoimaisuuden ja luonteen lisäksi 
olisi hyvä, että pennut myös näyttäisivät 
metsäkissalta. Kasvattajien työ ei todella-
kaan ole yksinkertaista.

Jarkko: Emme ole vielä kasvattaneet yh-
tään pentuetta, mutta toivottavasti tulevan 
kesän ja loppuvuoden aikana kissalaamme 
syntyy  1 tai 2 pentuetta. Kasvatuksessa ha-
luamme vaalia ensiksi terveyttä, niin haas-
teellista kuin se varmasti onkin. Toiseksi 
tärkeintä on pyrkiä saamaan tasapainoisia, 
hyväluonteisia ja rodunomaisia pentuja. 
Ulkomuodollisesti riittävän vahvaraken-
teinen, tasapainoinen kissa on kaunis. Lii-
an suurta kokoa en pidä tarpeellisena ihan-
nointina metsäkissoille.  

Jenni-Riikka: Kasvatuksessa  ilman-
muuta tärkeimpänä asiana ovat terveyteen 
liittyvät asiat. Ulkomuodollisesti minua 
miellyttävät suuret ,  vahvarakenteiset  
kissat, joilla on myös kauniit päänlinjat.  
Koon puolesta ei kuitenkaan ole tarkoitus 
kasvattaa norjalaista metsäkissaa aina vain 
suuremmaksi , vaan pikemminkin ’palaut-
taa’ rotuun suurta kokoa suunnittelemalla 
yhdistelmät niin että sukusiitosprosentti 
on mahdollisimman pieni.  Myös silmien 
asento ja niissä oikea metsäkissan ilme 
ovat mielestäni tärkeitä säilyttää.

Kati: Terveysasioiden lisäksi näen tär-
keänä norjalaisen metsäkissan pysyvän 
rodunomaisena ja määritelmän mukaisena, 
esim. suuren koon säilyminen niin uroksil-
la kuin naarailla. Kasvatuksen tulisi olla 
hyvin suunniteltua, niin että se kestää tar-
kastelun pitemmälläkin aikavälillä.

Kirsi: Kasvatuksessa tärkeintä on mie-
lestäni terveys ja sitten tulevat perässä 
luonne ja ulkonäkö. Kaikki kissat ovat 
kuitenkin ensisijaisesti lemmikkejä. Niin-
pä toivon, että kasvattini ilahduttavat 
omistajiaan mahdollisimman pitkään ter-
veinä. Olenkin yrittänyt panostaa tervey-
teen osallistumalla moniin tutkimuksiin 
ja hankkimalla mahdollisimman paljon 
terveys faktaa myös vanhemmista jo kast-
raateista kissoistani. Alku vuosina oli vain 
Felv ja FIV testit ja kasvattajien jakamat 
kokemukset ja omat karttuvat tiedot omista 
kissoista ja kasvateista, niinpä yrityksen ja 
erehdyksen kautta opittiin aina jotain. Nyt 
on mahdollista selvittää kissojen todellinen 

sen hetkinen terveys mm. ultra-äänitutki-
musten myötä, vaikka vieläkään emme voi 
tietää terveydestä kaikkea. Toivottavasti 
geenitutkimusten myötä saamme tulevai-
suudessa käyttöön joidenkin ikävien sai-
rauksien kitkemiseksi geenitestit. Tähän 
kehitystyöhön tarvitaan paljon aktiivisia, 
avoimia kasvattajia ja kissan omistajia mu-
kaan.

Olli: Haluamme kasvattaa kissoja, jotka 
ovat rotumääritelmältään tyypillisiä norja-
laisia metsäkissoja ja ovat sekä luonteel-
taan perheenjäseniksi täydellisiä että ter-
veitä.  Kissamme totutamme alusta alkaen 
koko perheeseemme.

Sari: Se mitä teen, teen aina täysillä. 
Siispä kasvatan tosissani ja rakennan omia 
linjoja. Nykyisin kissalaani syntyvien 
pentujen sukutaulut ovat aikalailla “omaa 
käsialaani”. Se mahdollistaa panostuksen 
kissojen terveyteen.  Tiedän ja tunnen kis-
sat sukutaulussa, tiedän niistä kaiken mah-
dollisen. Panostan terveyteen, luonteeseen, 
kokoon ja aika lailla ulkonäköön. Oikeas-
taan niinhän kasvattajan tulee tehdä. Ko-
konaisuus on tärkeä. Kyllä ihminen joka 
ostaa rotukissan haluaa että se on stan-
dardin mukainen niin ulkonäöltään kuin 
luonteeltaankin. Toiveena tietenkin että se 
eläisi terveenä mahdollisimman kauan.

Mitä ajattelit tehdä kehittääk-
sesi Norjalainen metsäkissa 
ry:n toimintaa seuraavien 
vuosien aikana?
Eila: Jättäydyin omasta halusta pois hal-
litustoiminnasta vuoden 2009 alusta. Kat-
soin, että lähes 20 vuoden työpanos minun 
osalta riittää. Oli aika antaa tilaa nuorem-
mille tekijöille. Irrottautuminen kuitenkin 
epäonnistui, koska paluuta takaisin toivot-
tiin syksyllä 2011. Paluulle asetin yhden 
ehdon, haluan hoitaa sihteerin tehtäviä. 
Olen aikaisemmin toiminut Norjalainen 
metsäkissayhdistyksen ja SUROKin pu-
heenjohtajana, joten uskon tietäväni mitä 
puheenjohtaja sihteeriltä odottaa. Kehit-
tämisen jätän nuoremmille, lähinnä yritän 
huomaamattomasti ohjailla  heidän toimin-
taa. 

Henna: Minut on valittu yhdistyksen 
Pawpeds – ja kansainvälisen yhteistyön 
vastaavaksi, joten ensimmäisenä tavoit-
teena on saada kaikki Suomessa syntyneet  
norskit tietokantaan. Koska myös kotisivut 
ovat vastuullani, pyrin pitämään ne mah-

dollisimman ajankohtaisina.  Tänä vuonan 
aikaa varmanakin tulee menemään paljon 
PawPeds-projektin parissa. 

Henriikka: Olen tällä hetkellä hallituk-
sen terveysvastaava. Ylläpidän terveysre-
kisteriä, johon kootaan keskitetysti mm. 
HCM-, ja munuaisultrien sekä GSD IV -
testien tuloksia. Mikäli rekisteriin saadaan 
runsaasti tuloksia, voi se olla tulevaisuu-
dessa tehokas työkalu kasvattajille. Yritän 
pitää itseni ajan tasalla kaikissa terveyteen 
liittyvissä asioissa ja mahdollisuuksien mu-
kaan tuoda niitä esiin myös yhdistykselle. 
Mettis-lehteen pyrin hankkimaan ajankoh-
taisia terveyteen liittyviä artikkeleita.

Jarkko: Hallituksessa vastuullani on täl-
lä hetkellä rotupöytä sekä kuulun Mettis-
lehden toimituskuntaan. Haluan antaa pa-
nokseni yhdistyksen toimintaan ja kehittää 
metsäkissaharrastusta avoimempaan suun-
taan. Pyrin toiminnallani viemään harras-
tusta eteenpäin positiivisella mielellä ja 
”yhteen hiileen puhaltamisella”. Yhteisen 
asian eteenpäin viemiseksi tarvitaan jo-
kaisen panosta. Koiraharrastuksen parissa 
olen seurannut mm jalostuksen tavoiteoh-
jelmien kehittymistä ja pevisaa, näen että 
rotukissaharrastuksen parissa meillä on 
paljon tehtävää mm. näissä asioissa.

Jenni-Riikka: Vastuualueenani  on kuu-
lua METTIS -lehden toimituskuntaan. 
METTIS – lehteen pyrin etsimään vähän 
kevyempääkin sisältöä jolla toivottavasti 
saataisiin aktivoitua myös kaikkia lemmi-
kin omistajia. Rotupöytään pyrin myös eh-
timykseni mukaan tekemään kaikenlaista 
kivaa. 

Kati: Omien hallitustoimieni lisäksi 
olen kehittämässä muun hallituksen kanssa 
rotupöydän tuotteistusta. Vaikka oma vas-
tuualueeni viekin toisinaan useita tunteja 
viikosta, yhdistystoiminnassa oleminen on 

Kirsi Kovanen
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ollut myös antoisaa.
Kirsi: Toivoisin Norjalainen metsäkis-

sa ry:n selvittävän mahdollisuutta toimia 
Kissaliiton jäsenyhdistyksenä. Tämä toisi 
paljon lisää työtä vastuu henkilöille, mutta 
profiilin nostaminen varmasti veisi rodun 
asioita eteenpäin. Vaikuttamismahdolli-
suudet kaikkiin kissa-asioihin paranisi ja 
jokavuotinen kohokohta voisi olla kansain-
välisen NFO näyttelyn järjestäminen. Ehkä 
profiilin kohotus saisi myös yhdistyksen 
jäsenmäärän nousuun. Yhdistys on tehnyt 
paljon työtä terveysasioiden edistämisek-
si. Yhdistyksen tiedotus välittyy kuitenkin 
jäsenille ja tällä hetkellä olisi tärkeää saa-
da vielä paljon laajemmin tietoa rodusta. 
Niinpä jäsenmäärän kasvattaminen auttaisi 
sekä tiedon jakamisessa että keräämises-
sä. Yhdistyksen kasvattaja jäsenien pitäi-
si oikeasti satsata jäsenhankintaan, aluksi 
liittämällä omat uudet kasvattien omistajat 
ja jakaa esim. osallistuessaan esittelynäyt-
telyihin tietoa yhdistyksestä.

Olli: Haluaisin saada mettisperhettä 
entistä paremmin yhteen. Pyrin aistimaan 
jäsenistön toiveita yhdistykseltä ja näin 
hyvinkin uutena harrastajana kehittämään 
toimintaa sellaiseksi, että se palvelisi kas-
vattajien lisäksi myös lemmikkikissan 
omistajia.

Sari: Tämä on jo kuudes vuosi pu-
heenjohtajana. Olemme panostaneet hal-
lituksen kanssa paljon kissojen terveyden 
eteen. Terveyskyselyn tuloksia odotamme 
ja toivottavasti tänä vuonna saamme jalos-
tuksen tavoite ohjelman valmiiksi. Sitten 
voisikin olla jo aika siirtyä eläkkeelle tästä 
pestistä...

Mitä muita 
harrastuksia sinulla on?
Eila: Kesät möyrin puutarhassa kukkien 
parissa, käsityöharrastuksella olen täyttä-
nyt rotupöydän tarjontaa ja ilahduttanut 
ystäviä. Mikä on ihanampaa kuin tehdä 
hyvää ruokaa, johon tulee voita, kermaa, 
sokeria … Olen myös tehnyt vapaaehtois-
työtä vanhusten parissa ja lukenut äänikir-
joja.

Henna: Kissaharrastuksen kanssa sopii 
hyvin yhteen valokuvaus – jostain kum-
man syystä valokuvausharrastus vain on 
tuottanut viime vuosina lähinnä karvaisia 
elukoita sisältäviä kuvia! Kummallista. 
Uuden järjestelmäkameran kaipuu on tie-
tenkin ikuista, kun digikuvaustekniikka 

kehittyy kehittymistään... mutta eipä tuo 
vanhakaan ole huonosti palvellut! 

Henriikka: Opiskelualallani tuntuu toi-
sinaan, että koulu on myös harrastus, eikä 
pelkästään positiivisessa mielessä! Kissa-
asioiden ulkopuolelta olen kiinnostunut 
kulttuurista ja matkustelusta.

Jarkko: Olen harrastanut pienestä pitäen 
metsästystä ja kalastusta, sekä ammattii-
ni liittyen kaikkea ruokaan liittyvää, mm 
konditoriatuotteiden, kuten erikoiskakku-
jen tekoa.  Uusimpana harrastuksena on 
asuntovaunun kanssa matkailu, tämä han-
kinta tuli siksi että kissat on helpompi ottaa 
reissuille mukaan.

Jenni-Riikka: Teen kaikenlaisia käsitöi-
tä, luen, piirrän, maalaan ja hoidan pientä 
puutarhaamme. Vielä kun saisi vuorokau-
teen toiset 24 tuntia niin ehtisi harrastaa 
enemmän.

Kati: Nykyisin harrastuksiini kuuluvat 
enää valokuvaus, kirjallisuus ja käsityöt, 
kuten neulominen ja ompeleminen. Suurin 
osa vapaa-ajasta kuitenkin kissojen kanssa 
touhatessa.

Kirsi: Tällä hetkellä kissojen hoidon li-
säksi, pääharrastukseni tuntuu olevan las-
teni harrastuskuljetukset. Kun maaseudulla 
asutaan, niin illat sukkuloin autolla vieden 
harrastuksiin ja hakien pois. Aikaisemmin 
viikonloput vietin näyttelyissä, nyt näytte-
lyiden sijaan on ohjelmassa vuoroin säh-
lyä, jalkapalloa, partiota tai ratsastusta. No 
ehkä muutaman vuoden kuluttua pääsen 
taas viettämään viikonloput näyttelyihin 

kissojen kanssa. No joskus toki ehdin itse-
kin hevosen selkään. 

Olli: Harrastan kissojen lisäksi kalastus-
ta eri muodoissaan, erityisesti lajikalastus 
(fongaus) on viime vuosina ollut vahvas-
ti painotettuna harrastuksessani. Seuraan 
aktiivisesti myös kotikaupunkini Espoon 
ylpeyttä eli Espoo Bluesin esityksiä kau-
kalossa.

Sari: Muita harrastuksia...elämä kis-
sojen ja koirien kanssa on elämäntapa. 
Nuorimman koiran kanssa harrastamme 
näyttelyitä ja erilaisia lajeja ollaan kokeiltu 
mm. agilitya. Metsässä viihdyn hyvin koi-
rien kanssa ulkoillen.

Terveisesi yhdistyksen 
jäsenille:
Eila: Jäsenet ovat yhdistyksen voimavara 
ja teitä on suuri joukko. Jokainen jäsen 

Olli Varhimo

Sari Sinkko
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Olli Varhimo

on tärkeä yhdistykselle, ei vain palvelujen 
pyytäjänä ja saajana vaan myös antajana. 
Pitäkää yhteyttä toimihenkilöihin, antakaa 
heille toiveita ja vinkkejä mitä odotatte 
yhdistykseltä. Myös teidän kunnia-asia on 
tukea yhdistyksen toimintaa. Se on monel-
la tapaa mahdollista myös hallituksen ul-
kopuolisille jäsenille. Olen ylpeä, että olen 
saanut tehdä töitä loistavalle rotuyhdistyk-
selle, eikä se työ ole vielä päättynyt.

Henna: Toivon, että kaikki joilla on epä-
selvyyksiä esim. PawPedsin, yhdistyksen 
sivujen/Online-palvelun tai melkein min-
kä tahansa yhdistykseen liittyvän kanssa, 
uskaltavat laittaa viestiä sähköpostitse tai 
vaikka Facebookissa, tai tulla kyselemään 
näyttelyssä.  Jos en tiedä, niin etsin jonkun 
joka tietää! ;)

Henriikka: Toivon, että jäsenistö pyrkii 
omalla panostuksellaan edistämään rotum-
me terveyttä, mm. lähettämällä tuloksia 
terveysrekisteriin ja kaikista kissoistaan 
verinäytteet Hannes Lohen geenipankkiin. 
Avoin keskustelu on tärkeää, sairauksiin 
liittyvät asiat ovat harvoin yksiselitteisiä, 
ja varsinkin kasvattajien tulisi olla kiinnos-
tuneita etsimään tietoa ja tarvittaessa ky-
symään neuvoa muilta. Minulle voi myös 
esittää toiveita Mettis-lehden terveysartik-
keleihin liittyen!

Jarkko: Jäsenistön aktiivisuutta tar-
vitaan. Ideoita toivotaan avoimesti niin 
Mettis-lehden sisältöön, rotupöytään kuin 
muuhunkin toimintaan. Vielä tärkeämpää 
olisi saada aktiivisia jäseniä konkreettises-
ti toimintaan mukaan tekemään ja touhua-
maan. Positiivista yhteistyötä rodun sisällä 
tulee kehittää eri harrastajien ja kasvattajien 

kesken. Jäseniltä toivoisin avointa ja rehtiä 
keskustelua mm terveysasioista, aktiivi-
suutta osallistua mm. terveystarkastuksiin. 
Näin takaamme terveen ja hyvinvoivan ro-
dun kehittymisen tulevaisuudessakin.

Jenni-Riikka: Uusia ideoita toimintaan, 
rotupöytään ja METTIS – lehteen tarvi-
taan aina! Aktivoitukaa ja kertokaa meille 
ideoitanne .  METTIS – lehteen otetaan 
kaikenlaista aineistoa ilolla vastaa; valmis-
tumisilmoituksia, 10 ja 10+ vuotiaiden kis-
sojen syntymäpäivä onnitteluja, valokuvia, 
piirustuksia, junioripalstalle juttuja ,  ja  
myös juttuja niistä lemmikkikissoista!

Kati: Haluan toivottaa hyvää kevään al-
kua kaikille jäsenille ja kissoille! 

Kirsi: Toivoisin kaikilta avoimuutta ja 
ahkeruutta terveysasioiden eteenpäin vie-
miseksi. Ja edelleen tarvitaan kaikkien pa-
nostusta rodun arvostuksen lisäämiseksi. 

 Olli: Sellaista asiaa ei ole, minkä vuok-
si minua ei voisi tulla hihasta vetämään. 
Olkaa aktiivisia ja kertokaa, mitä toivotte 
rotuyhdistykseltänne!

Sari: Suuri kiitos yhdistyksen jäsenille 
monenlaisista mielipiteistä ja vinkeistä sii-
tä mitä yhdistykseltä haluatte. Tulkaa vaan 
rohkeasti kysymään ja juttelemaan ja lait-
takaa meille ideoita.

Eila Tähti

”JJ” eli IC Tähtitassun Jussi Juonio, väri creme (NFO e), synt. 24.5.2004 (9 vuotta)
Vanhemmat: EP & IC Kirsikan Fralle ja IC Tähtitassun Utu-Unelma
Kasvattaja Tähtitassun Eila Tähti ja omistaja Hilkka Takalo
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Rikke syntyi Norjassa 25.10.2012 ystäväni 
Eva Dahlin tunnetussa kissalassa. Arvostel-
lessani rotukissoja useamman vuoden ajan 
olen joko arvostellut  tai nähnyt paneelissa 
Dumlen. Silloin kun on kissa niin sanottu-
na käsissä niin voi kokonaisuutta katsella 
tarkemmin. Olen aina pitänyt tästä kome-
asta isosta uroksesta kun taas emää olen 
saanut ihailla vain kuvista, mutta rakastuin 
hänen ulkonäköönsä. Molemmilla kissoil-
la on tosi vahvat ja hyvät sukutaulut ja 
mikä ihaninta Warm Cottonin sukutaulus-
sa on emän puolelta kauniita suomalaisia 
kissoja.  Rikkessä on paljon isoisoäitinsä  
Rosyn ulkonäköä. Pentueen syntyessä pen-
tuja oli 2 urosta ja 2 naarasta.  Harkinnassa 
oli myös aluksi urospentu mutta tietäessäni 
kuinka kovaa työtä leikkaamattoman urok-
sen pitäminen on, niin päädyin naaraspen-
tuun.  Rikke oli minulle alusta alkaen yk-
kösvaihto naaraista. Hyvän ystäväni Eilan 
kanssa keskustelin myös Rikken olles-
sa noin puolitoista - kaksi kuukautta, 
hänen profiilistaan. Profiili ei ollut ihan 
suora silloin ja koska minulla ei ole ollut 
montaa Norskipentuetta itsellä, oli vaike-
aa arvioida kehitystä. Eva kyllä kertoi että 
profiili suoristuu ja niinhän se myös teki. 
Kiitän Eilaa kuitenkin näistä juttutuoki-
oista. Rikkeä kävi ihailemassa myös nor-
jalainen tuomari , häneltä sain myös ter-
veisiä kehityksestä.  Myös toinen tuomari 
olisi halunnut  ostaa Rikken, mutta minä 
olin jo varannut hänet, onnekseni. 

Näin Rikke saapui Suomeen päivää 
vaille 3 kuukautisena ja tuli meille 
kotiin kuin olisi jo asunut  täällä ko-
ko ajan. Itsevarma ja rohkea luonne 
on hyväksi ja muut kissat ottivat hänet 
hyvin vastaan paitsi minun kaksi ve-
näjänsinistä kissaani. Heille Rikk-
en leikkisyys, itsevarma olemus 
ja päättäväisyys on liikaa. 
Tullessaan Rikkellä 
oli  mie-

(N) Migoto’s Rikke, JW
Vanhemmat : Isä  SW09,SW10,SW,NW,SC N*Vanity´s Dumle, JW,DSM,DVM
Emo IC S*Just Catnap´s Warm Cotton, JW 

lettömän pitkä vauvaturkki ja isoissa kor-
vissaan ihanat pienet tupsut. Väritys on 
mielestäni kuin karamelli; minun heikko-
uteni.  Nyt turkki on vaihtumassa kun neiti 
on juuri täyttänyt kuusi kuukautta. 

Rikken näyttelyura alkoi Tallinnan 
näyttelyssä luokassa 12 pentuluokka. Hän 
osallistui 8 näyttelyyn luokassa 12 ja oli 
8 kertaa BIS; Näyttelyn paras pentu kate-
goriassa II. Tallinnassa hän oli myös Best 
of the Best; Näyttelyn paras nro 2 kaikista 
kissoista  ja samoin Riikassa Best of the 
Best Näyttelyn paras nro 3 kaikista kissois-
ta.  Tämä Riikan tulos oli tosi kova, koska 
Rikke voitti komean valkoisen maine coon 
juniorin ja kauniin Birman Moskovasta. 

Minulla on ollut kauniita kissoja aikai-
semminkin, mutta kukaan ei ole aikaisem-

min voittanut yhdessä luokassa kaikkia 
BIS-tuloksia  häviämättä ollenkaan. Se 
aika tulee kyllä jokaisella aikanaan, mut-
ta Rikke on minulle tärkeä ja rakas ilman 
tuloksiakin. 

 Meidän neiti Rikke on hiukan nirso ja 
huono syömään vaikka kuinka vaihdellaan 
ruokia. Saa nähdä kuinka neiti kasvaa ja 
kehittyy. 

Hyvää kevättä ja näyttelyssä nähdään !
Tellervo ja Rikke

1.  23.2.2013 FELIX, Tallinna Eesti 
EX1,BIV,NOM,BIS-kitten, Best of Best II 
Elena Zagorskaja

2. 24.2.2013 FELIX, Tallinna Eesti 
EX1,BIV, NOM,BIS-kitten 
Yan Roca Folch

3.  9.3.2013 CFCA, Riika Latvia 
EX1, BIV, NOM, BIS-kitten, Best of Best 
III Boris P. Lupan

4. 10.3.2013 CFCA, Riika Latvia 
EX1, BIV,NOM, BIS-kitten 
Arina Kozyr

5. 23.3.2013 TUROK, Turku Suomi
EX1, NOM, BIS-kitten 

Alessandro Ghibaudo

6. 24.3.2013 TUROK,  Turku Suomi 
EX1, BIV,NOM,BIS-kitten 
Ulrika Olsson

7. 13.4.2013 ISROK, Kuopio Suomi 
EX1,BIV,NOM,BIS-kitten 
Marc Grastucci

8. 14.4.2013 ISROK, Kuopio Suomi 
EX1, BIV,NOM,BIS-kitten 
Martin Sanda

Kuva: Tessa

 



�7

Nimeni on: GIP&EC Magoria’s Mr.Lordi

Asun sellaisessa talossa jossa: On kaksi 

kerrosta ja ulkohäkki.

Perheeseeni kuuluu: Palvelijoiden lisäksi, 

tyttäreni Milla sekä Kummitus, Pyry ja Leo 

kaikki norjalaisia metsäkissoja.

Elämä olisi kurjaa ilman:Mammaa ja taps-

tikkuja

Pärjäisin hyvin ilman: Pesuja.

Olen ylpeä itsestäni koska: Olen niin komea.

Pelkään kaikista eniten: Ainoastaan Dyson-imuria, vanhaa imuria en pelännyt ollenkaan.

Jos en olisi norjalainen metsäkissa, olisin aivan varmasti: Mustapantteri

Maailman paras paikka on: Mamman vieressä, aina kaikkialla.

Jos saisin itse valita, söisin mieluiten: Tapstikkuja 

Paras kaverini on: Tyttäreni Milla

Suurin saavutukseni elämässä: Jälkeläiset

En ole kovinkaan ylpeä siitä, että: Olen kömpelö, loikat tahtovat jäädä lyhyiksi.

Norjalaisen metsäkissan 
    ystäväkirja

�7
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Pentueen
neuvola-
käynnit
Usein kuulee puhuttavan, että pennut vie-
dään rokotettavaksi. Minä miellän pentu-
een neuvolakäynnin eläinlääkärillä pen-
tuetarkastukseksi, jossa pennut samalla 
rokotetaan mikäli terveydentila sen sallii. 
Onneksi hyvin harvoin käy siten, että pen-
nun rokotusta täytyy siirtää myöhemmäk-
si.

Neuvolakäynnille tulostan mukaan pen-
tueen kehityksen seurantalistan, joka sisäl-
tää astutuspäivät, emon kantoajan voin-
titiedot sekä synnytyksen kulun. Mikäli 
astutusta on edeltänyt joitakin hoitotoimia 
nekin olen kirjannut muistiin.

Kirjaan pentueen seurantalistalle synty-
mäjärjestyksessä - syntymäaika, paino, vä-
ri ja sukupuoli. Lisäksi taulukossa on tilaa 
huomautuksia sarakkeelle, johon kirjaan 
mahdollisen nesteytyksen ja letkuruokin-
nan, silmien avautumisen, emon syömiset, 
kaikki pentujen ongelmat ja mahdolliset 
lääkitykset. Kiinteänruokinnan aloituksen 
ja mitä uutta ruokaa on tarjottu. Madotus ja 
siihen käytetty aine on ylhäällä. Muutokset 
merkitsen päivittäin luovutukseen asti.

Pentujen Painoja seuraan ensimmäi-
sinä vuorokausina 4-6 tunnin välein ja  
kirjaan ne muistiin.  Aikaa myöten punni-
tukset vähenevät aamu- ja ilta punnituksiin 
kunnes hieman ennen luovutusikää punnit-
sen pennut vain kerran päivässä.

eläinlääkäriasemalla Pyrin käyt-
tämään pentuetarkastuksiin aina samaa 
eläinlääkäriä. Hänellä on vuosien kokemus 
pentueistani ja tieto niiden kasvuolosuh-
teista. Varmasti hän huomaa jos jotain on 
pielessä. Kotoa lähtiessä en siisti pentuja, 
jos silmäkulmassa tai kirsun pielessä on 
kökkö se saa jäädä siihen. Eläinlääkäri 
näkee kökön väristä onko syytä huolestua. 
Ensimmäisenä lääkäri tutkii seuranlistan, 
jonka käymme yhdessä läpi. Siitä hän 
kirjaa lääkäriaseman tiedostoon pentujen 
yksilötiedot. Listan mukaisessa järjestyk-

sessä annan pennut tarkastukseen.
Ensimmäiseksi pentu punnitaan ja pai-

no kirjataan koneelle. Punnituksen jälkeen 
lääkäri tarkastaa pennun kohta kohdalta 
päästä hännän päähän. Ensin käydään läpi 
kaikki imusolmukkeet, sen jälkeen tarkas-
tetaan korvat, silmät, suu syvälle nieluun, 
hampaat ja purenta. Tutkimus etenee rin-
talastaan, vatsan seutu tunnustellaan ja tar-
kastetaan napatyrättömyys. Onko hännän 
alus siisti ja sukupuoli määritelty oikein. 
Jo kahdeksan viikon iässä ovat kivekset 
yleensä löydettävissä. Häntä käydään läpi 
tyvestä hännän päähän nikama nikamal-
ta. Viimeiseksi pennun sydän ja keuhkot 
kuunnellaan pienimmällä mahdollisella 
stetoskoopilla, koska sillä kuulee parhaiten 
jos sydän- tai hengitysäänissä on huomaut-
tamista.  Kun kaiken on todettu olevan kun-
nossa voidaan pentu rokottaa. Rokotusalue 
kaikille kissoilleni on lantion seutu.

Toinen neuvolakäynti
Kolme neljä viikkoa ensimmäisestä eläin-
lääkärin tarkastuksesta vien pentueen toi-

seen tarkastukseen. Tarkastus on lähes 
ensimmäisen toisto. Seurantalistan läpi-
käynti, pentueen perusteellinen tarkastus ja 
terveiden pentujen rokotus. Lisäksi kaikil-
le pennuille asennetaan tunnistesiru ennen 
rokotusta. Tällä käynnillä pennuille teh-
dään pentukohtainen tarkastusraportti, jo-
ka on hienoa liittää pentumappiin pennun 
muuttaessa uuteen kotiin. Lääkäriasemalla 
tarkastan itse kaikki paperit läpi, ettei mer-
kintöjä ja allekirjoituksia puutu, koska nii-
tä tulee pentua kohti todella paljon.

Minulle on tärkeää, että tarkastuksissa 
olen koko itse mukana ja avustan pennun 
käsittelyssä.

Pentua en koskaan luovuta heti toisen 
rokotuksen jälkeen vaan jätän seuranta-
aikaa nähdäkseni ettei rokotuksesta tule 
jälkioireita.

Kasvattajana minulle on tärkeää pitkä-
aikainen luetettava suhde  käyttämääni 
eläinlääkäriin sekä luottamus eläinlääkäri-
asemaa ja sen toimintaa kohtaan.

Teksti ja kuva: Tähtitassun Eila Tähti

Pennun sydän ja hengitysäänet kuunnellaan tarkalla stetoskoopilla. Pieneläinsairauks-
ien erikoiseläinlääkäri Kirsi Juuti työssään
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Minua ja Pörkarvan kissalaa kohtasi sa-
noin kuvaamattoman suuri suru kesäkuus-
sa 2011, kun Tanskan tuontiurosnuoremme 
DK*Europa’s Sommer Job eli Jooseppi 
menehtyi FIP:iin kahdeksan kuukauden 
ikäisenä. Itselleni tuo menetys oli erityisen 
raskas, sillä Jooseppi asui perheessämme ja 
oli ehtinyt tulla minulle todella rakkaaksi. 
Pian ja Johannan kanssa juteltuani tulimme 
tulokseen, että uusi pentu hakuun mahdol-
lisimman nopeasti. Show must go on. 

Melko pian Johanna huomasi ruotsa-
laisen S*NC’s-kissalan sivuilla suunnitel-
man, joka sai meidät kiinnostumaan. Tai 
lähinnä Johannan ja Pian, itse olin vielä 
surullinen Joosepin menetyksestä. Tuos-
sa ks. suunnitelmassa pentueen emona oli 
WW’08’10’11 EC S*Just Catnap’s Alma 
Snowflake, DM, DSM, DVM, joka on ai-
van mielettömän upea ilmestys sekä isänä 
punainen uros, jolla oli sukutaulussa osin 
samoja linjoja, joita edesmenneellä Joose-
pillamme oli. 

Sitten alkoi hyvin pitkä odotus. Tie-
simme, että tuleva emo Alma osallistuisi 
syksyllä 2011 SWS- ja WW -näyttelyihin, 
joten astutus olisi ajankohtainen vasta nii-
den jälkeen. Elettiin loppuvuotta 2011, kun 
suunnitelmassa uros vaihtui GIC S*Zygot’s 
Cornetto, DVM:iin. S*NC’s-kasvattaja Su-
sanne Zobell tiedusteli olemmeko edelleen 
kiinnostuneita yhdistelmästä. Johanna tut-
ki sukutaulun ja ilmoitti hänelle, että kyllä 
ollaan. Järjellä ajateltuna, kun Joosepin 
kuolemasta oli kulunut aikaa ja suurin su-
ru ehtinyt laantua, suunnitelma vain parani 
entisestään. 

Pentujen oli määrä syntyä ystävän-
päivänä 2012, mutta Alma aloittikin vähän 
sitä ennen juoksun, joten edessä oli uusi 
reissu Cornettoa tapaamaan. Tämän toisen 
reissun tuloksena Alma synnytti Ruotsin 
Euroviisuvoiton kunniaksi seuraavana päi-
vänä 27.5.2012 kuusi pentua, viisi urosta 
ja yhden naaraan. Sitten alkoi jälleen pit-
kä odotus ja toivo siitä, jos jonkun niistä 
urospennuista saisimme. Saimme esittää 
toiveen, mutta kasvattaja tekisi lopulta va-
linnan, kun hän näkisi, miten pennut lähte-
vät kehittymään. 

Kun pennut olivat kahdeksan viikon 
ikäisiä, saimme valita kahden pennun vä-
liltä, Lasse-Kaalepin ja yhden hänen veljis-
tään. Lasse-Kaaleppi oli ollut meidän yksi 
suosikeista alusta alkaen, joten päätöksen 
tekeminen oli lopulta helppoa. 

Onni oli ylimmillään, kun pääsimme 

näkemään Lasse-Kaalepin. Se hetki, kun 
näin ja sain hänet syliini ensi kerran, oli 
hyvin tunteellinen. Muistot Joosepista tu-
livat mieleen, koska Lasse muistutti vä-
ritykseltään niin paljon häntä, vain kuvio 
oli eri. Oli myös todella hienoa tutustua 
Susanneen ja keskustella hänen kanssaan 
kasvatusasioista. Myös hänen hienojen 
kissojensa näkeminen livenä oli upea ko-
kemus, vain emo Alman olimme nähneet 
aikaisemmin. 

kun lasse-kaalePPi saapui uuteen ko-
tiinsa, hän otti saman tien paikkansa kis-
salaumamme johtajana. Yhtään hän ei 
pelännyt, vaan häntä pystyssä hän tutki 
innoissaan uuden kotinsa paikkoja. Kast-
raattikollimme olivat aivan ihmeissään 
tuosta pienestä pallerosta, joka vain tuli 
liki ja puski ja kehräsi. Taisivat jopa pelätä 

S*NC’s 
Alladin Sane, JW
eli Lasse-Kaalepin tarina siitä 
miten pitkä odotus palkittiin.
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hieman, niin itsevarma ja peloton Lasse-
Kaaleppi oli. 

Koska Lasse-Kaaleppi hankittiin siitos- 
ja näyttelykissaksi, tiesi se sitä, että näyt-
telyissä tullaan käymään, mutta hillitysti 
kissan ja perheen ehdoilla. Tai oikeastaan 
perheen, koska Lasse-Kaaleppi ei turhia 
näyttelyssä onneksi stressaile. Takana on 
yhteensä 14 näyttelypäivää pentu- ja nuor-
ten luokissa tuloksina 12 kertaa EX1, seit-
semän kertaa värin paras, seitsemän kertaa 
tuomarin paras ja viisi kertaa kategorian 
paras pentu tai nuori.  

Mieleenpainuvimmat hetket olivat totta 
kai ensimmäinen kategoriavoitto Turus-
sa viime marraskuussa, jolloin kilpailtiin 
viimeistä kertaa pentuluokassa sekä viides 
kategoriavoitto myös Turussa maaliskuus-
sa ollen viimeinen näyttelyviikonloppu 
nuorten luokassa. Kun Lasse-Kaaleppi oli 
ensimmäisen kerran Best In Show, oli se 
minun herkälle luonnolleni aivan liikaa, 
joten kunnon itkuhan siinä pääsi. Mutta 
niin pääsi Pialtakin, joka oli todistamassa 
tapahtumaa. Siinä sitten ripsivärit poskilla 
piti poseerata kissan kanssa ja lähettää ku-
van kera ilouutinen Ruotsiin kasvattajalle. 
Sitten koitti viimeinen näyttelyviikonlop-
pu nuorten luokassa Turussa viime maa-
liskuussa. Alla oli neljä kategoriavoittoa 
ja yksi uupui Junior Winner- tittelin saa-
vuttamiseksi. Tällä kertaa olin varautunut 
enkä laittanut ripsiväriä ollenkaan, ja se 
oli viisas päätös. Olimme pyytäneet Lasse-
Kaalepin kasvattajaa Susannea tulemaan 
näyttelyyn, mutta hän ilmoitti, ettei pääse 
tulemaan. Suunnitelmat kuitenkin muuttui-
vat ja vain pari päivää ennen näyttelyä hän 
ilmoitti, että tulee sittenkin ja odottaa ko-
vin Lasse-Kaalepin näkemistä. Kun sitten 
näyttelypäivän lopussa löysimme itsemme 

jännittämässä paneelia, itku tuli jo ennen 
kuin mitään oli ratkennut. Lasse-Kaaleppi 
näytti paneelissa ollessaan niin hienolta, 
että se pakahdutti sydämeni ja Pialle iski 
paniikkikohtaus silkasta jännityksestä. Su-
sanne jännitti ja seurasi tilannetta vähän 
matkan päästä ja ajatteli varmaan, että 
olemme aivan sekopäistä porukkaa. Kun 
sitten selvisi, että Lasse-Kaaleppi oli voit-
taja ja Junior Winner-titteli saavutettiin, oli 
se jotain aivan uskomatonta. Siinä sitten 
kolme omistajaa ryntäsi paneelialueel-
le kissaa hakemaan, en edes muista kuka 
meistä otti Lasse-Kaalepin ja kuka palkin-
not ja kuka vain haahuili epäuskoisena ym-
päriinsä. Ja oli niin hienoa, että Susanne oli 
paikalla todistamassa voittoa ja oli todella 

onnellinen ja liikuttunut, vaikka menes-
tystä kasvattajana hänelle on jo ennestään 
paljon tullut. 

kaikki tämä tuntuu näin jälkikäteen 
uskomattoman hienolta. Kilpailu oli kovaa 
ja kävimme kovan taiston värin ja tuoma-
rin parhaista saman väriryhmän Tähtitas-
sun Aurinkoisen kanssa. Todella hienoa, 
että molemmat kissat ehtivät valmistu-
maan Junior Winner:eiksi. Mutta kaikesta 
huolimatta nöyränä tätä kirjoitan ja muis-
tutan itseäni siitä, mikä todella on tärkeää. 
Mitkään tittelit ja näyttelymenestys eivät 
ole niin tärkeitä kuin kissan terveys. Tu-
levaisuudelta toivon ennen kaikkea Lasse-
Kaalepille terveyttä ja toivottavasti myös 
upeita ja ihanaluonteisia jälkeläisiä, sa-
manlaisia kuin hän itse. En tiedä vieläkään 
millä ansioilla saimme Lasse-Kaalepin 
elämäämme, emmekä voi kyllin kasvattaja 
Susannea hänestä kiittää. Odottamisessa 
meni yli vuosi ja siinä ajassa perhekin ehti 
kasvaa yhdellä ihmislapsella. S*NC’s-kis-
salaan syntyi tuona aikana myös pentuja 
muista suunnitelmista, mutta pysyimme 
uskollisena alkuperäiselle suunnitelmal-
lemme ja jaksoimme uskoa, että toiveem-
me vielä toteutuu. Ja se toteutui. Nyt meil-
lä on kaikin puolin aivan uskomattoman 
upea kissa! 

Teksti: Minttu Ruskamo
Kuvat: Tessa.lv ja perhealbumi
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Nimi: Bjarne Wikström

Paikkakunta: Tammisaari

Kasvattajanimenne, mitä rotuja kasva-
tatte / olette kasvattaneet: 
Troll-Eken’s, kasvattanut: Somali

Mitä kissoja teillä tällä hetkellä / käytte-
kö näyttelyissä omien kissojenne kanssa: 
Ragdoll/kyllä silloin tällöin

Arvosteltavat kategoriat: II

Kuinka kauan olette toimineet tuomari-
na: 18 vuotta

Parhaat/ikimuistoisimmat kokemukset 
tuomarina:  Moskovassa järjestetyt viiden 
eri kattojärjestön näyttelyt, joissa olen ollut 
arvostelemassa FIFe-tuomarina.

Entäs haastavimmat hetket tuomarina: 
Ehkä silloin kun sinulla on 50 kissa arvos-
teltavana ja lisäksi oppilas.

Mitä mieltä olette norjalaisesta metsäkis-
san kehityksestä sinä aikana kun olette 
rotua seuranneet tuomarina/kasvattaja-
na: Kehitys on kyllä mennyt hyvin paljon 
eteenpäin, varsinkin pohjoismaissa.

Miltä mieltä olette norjalaisesta metsä-
kissasta tällä hetkellä: 
Suomessa  rotu on todella hyvä, Ruotsissa
löytyy minun mielestä ne parhaat.

Poikkeaako suomalaiset metsäkissat 
muissa maissa arvosteltavista metsäkis-
soista ja miltä suomen tilanne mielestän-
ne näyttää muihin verrattuna: 
Siinä suhteessa että meillä on hyvälaatuisia 
ja hoidettuja metsäkissoja Suomessa.

Mitä tulisi mielestänne huomioida met-
säkissojen kehityksessä tulevaisuudessa: 
Metsäkissasta ei saa tulla pieni kissa mis-
sään tapauksessa,  vaan terve suuri hyvä-

luonteinen kissa.

Mitä neuvoja/ohjeita teillä olisi näyttelyi-
hin valmistautuessa: 
Kissan täytyy AINA olla puhdas, siisti, 
kammattu ja harjattu kun se tulee tuomarin 
pöydälle (kuten se yleensä on Suomessa).

Oletteko tuomarina muissa maissa käy-
dessänne tai muihin rotuihin verrattuna 
havainneet jotain sellaista jota metsäkis-
sayhdistyksen tai metsäkissaharrastajien 
tulisi huomioida: 
ei varsinaisesti

Kuvat: Heikki Siltala

Tuomarihaastattelussa 
Bjarne Wikström
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GIP Heinuntuvan Aapeli (NFO d 09 22)
Syntynyt: 5.5.2009
Valmistui Grand International Premieriksi Helsingissä 28.4.2013
Isä: GIC Wishmaster Clark Gable (NFO n 03 22)
Emo: EC Heinuntuvan Sophia, DM (NFO f 09)
Omistaja: Tiina Vuorela
Kasvattaja: Sirpa Selin & Teppo Eloranta (FIN*Heinuntuvan)

IP & SC FIN*Pörkarvan JakeSonOfJonatan, DVM (NFO n 22)
valmistui International Premioriksi Riikassa 9.3.2013
isä: IDP*Black Forest Jonatan (NFO n 09 23)
emo: CH FIN*Pörkarvan Egregius (NFO n)
Kasvattajat: Pia ja Johanna Vuoltee
Omistaja: Minttu Ruskamo
Kuva: Mikko Ruskamo

25.5.2013 Tampereella valmistui Championiksi
CH Draconian SerenadeOfSorrow “Vilja”   ( NFO n 09)
synt. 31.05.2012
isä: GIC FIN*Suvipäivän Oskari O  (NFO n 03)
emo: GIC FIN*Hillevillan Rebekka  (NFO n 09)
om & kasv: Taru Kyntäjä, FIN*Draconian
Kuva: Tessa
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IBD:n syntymekanismi on immuunivä-
litteinen ja se ei ole vielä täysin selvillä. 
IBD:ssä suolisto ylireagoi normaaliflooran 
bakteereille ja normaaleille ruoka-aineille, 
jolloin seurauksena on suoliston krooninen 
tulehdus. IBD:hen sairastuu tyyppillisim-
min keski-ikäinen kissa, mutta vaihteluväli 
sairastuneilla on nuoresta ikääntyneeseen.

Oireet
Oireilun laatu riippuu siitä missä kohdas-
sa ruuansulatuskanavaa tulehdus sijaitsee. 
Mikäli tulehdus on mahalaukussa ja ohut-
suolen alkuosassa  oireilu on tyypillisesti 
oksentelua, ruokahaluttomuutta, painon 
laskua ja ripulia. Ohutsuolen loppuosan 
ja paksusuolen alueen tulehdus aiheuttaa 
puolestaan vähemmän oksentelua ja  tyyp-
pillisemmin kroonista ohutsuoliperäistä tai 
paksusuoliperäistä ripulia. Ohutsuoliperäi-
sessä ripulissa ulosteen määrä on yleensä 
suuri, mutta ulostuskerrat eivät ole lisään-
tyneet. Kissa myös usein laihtuu. Paksuo-
liperäisessä ripulissa ulostuskerrat taas li-
sääntyvät ja uloste on usein limasta ja siinä 
voi olla kirkasta verta joukossa.

Diagnoosi
IBD:n diagnosoinnissa on tärkeää poissul-
kea muut ripulia, oksentelua ja laihtumista 
aiheuttavat sairaudet.

Verinäytetutkimuksilla poissuljetaan 
maksa- ja munuaissairaudet, diabetes sekä 
kilpirauhasen liikatoiminta. Ulostetutki-
muksella voidaan poissulkea sukkulama-
dot, alkueläimet sekä ripulia aiheuttavat 
bakteerit. 

Röntgenkuvauksella ja röntgentutki-

muksen yhteydessä tehtävällä varjoaineku-
vauksella on mahdollista havaita osittaista 
tukosta aiheuttavat muutokset, kuten kas-
vainsairaudet, striktuurat ja suolen tuppe-
uma.

Ultraäänitutkimuksella voidaan tutkia 
vatsaontelon elimiä, havaita mahdolliset 
imusolmukkeiden suurentumiset ja suolen 
kerrosten poikkeamat. 

IBD:n varma diagnoosi vaatii koepalan 
muutuneesta ruuansulatuskanavan osasta. 
Koepala voidaan ottaa tähystämällä mikäli 
muutos sijaitsee mahalaukussa tai ohut-
suolen alkuosassa. Tähystämällä ei voida 
kuitenkaan ottaa ns. Full thickness koepa-
laa eli läpileikkaavaa palaa kaikista maha-
laukun tai ohutsuolen kerroksista.

Usein päädytäänkin laparatomiaan jol-
loin on  mahdollista ottaa full thickness 
koepaloja useasta eri kohdasta ruuansula-
tuskanavaa ja muista elimistä, kuten imus-
olmukkeista, maksasta sekä haimasta.

Hoito
IBD:n hoito riipppuu tulehduksen laadusta, 
mikä selviää koepalan histopatologisesta 
tutkimuksesta. Hoito koostuu useammasta 
eri asiasta ja vaatii pitkäjänteisyyttä.

Ruokavalio
Ruokavalion muutos helpottaa oireita jo 
muutamassa vrk:dessa suurimmalla osalla 
kissoista. IBD:n syntymekanismin vuoksi 
valitaan ruokavalioksi hydrolysoitu aller-
giaruoka tai ruoka, jonka proteiinilähteelle 
kissa ei ole aikaisemmin altistunut. Lisäksi 
ruuan pitää olla hyvin sulavaa, gluteiini-
tonta, vähälaktoosista sekä maistuvaa.

Lääkitys

Kobalamiini l. b12 vitamiini
B12 vitamiini imeytyy ohutsuoliston lop-
puosasta, jejunumista. Tällä alueella oleva 
tulehdus häiritsee imeytymistä ja kissoilla 
saattaa olla IBD:n yhteydessä liian matala 
kobalamiinitaso. Kobalamiinitaso voidaan 
tarkastaa verinäytteellä. Kobalamiinia an-
netaan tarvittaessa nahanalaisina poistok-
sina viikon välein 4-6 kertaa. Positiivisena 
vaikutuksena voidaan havaita ruokahalun 
paraneminen ja oksentelun/ripulin vähene-
minen.

Immunosupressivinen lääkitys on usein 
välttämätöntä IBD:n yhteydessä. Paras 
vaste saavutetaan yleensä prednisolonilla 
jota annetaan suun kautta jopa useamman 
kuukauden ajan hitaasti laskevalla annos-
tuksella. 
Tarvittaessa erityistapauksissa esimerkiksi 
diabeteksen yhteydessä voidaan käyttää 
muuta immunosupressiivista lääkitystä ku-
ten solusalpaajia.  

Lisäksi IBD:n hoidossa käytetään metro-
nidatzoli-antibioottia vähentämään suo-
len tulehdusta. Probiootit (mm.psyllium, 
inuliini,kurpitsansiemen) ja prebiootit 
(mm.Lactobacillus, Bifidobakteerit) tuke-
vat suolen normaaliflooran kehittymistä ja 
syrjäyttävät patogeeneja bakteereja.

Hanna Sillanpää
Eläinlääkäri
CatVet Kissaklinikka

IBD, Idiopatic Inflammatory 
bowel disease
Ruuansulatuskanavaoireet ovat yksi yleisimmistä  syistä miksi kissa
tuodaan eläinlääkärin vastaanotolle. IBD aiheuttaa pitkään jatkuvia
ruuansulatuskanavaoireita.
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Tammikuussa sain puhe-
lun, jossa kerrottiin että 
kansainvälinen Royal Canin 
markkinointiosasto olisi 
kiinnostunut tulemaan va-
lokuvaamaan kissojani. He 
olivat valinneet kotisivuilta-
ni muutamia kissoja, joista 
he olivat kiinnostuneita 
malleina. Hieman häm-
mentyneenä vastasin, että 
periaatteessa sopii, kunhan 
tiedän vähän enemmän. 

Sitten tuli uusi yhteydentotto jossa pyy-
dettiin kuvaamaan kissat juuri sillä 

hetkellä. Taas tuli nimet ja kissoista tuli 
ottaa kuvat jossa näkyivät erityisesti pro-
fiili, leuka, korvat ja tämän hetkinen turkin 
kunto. Laitoin kuvia menemään. Sain vas-
tauksen että he tulevat tammikuun lopussa 
26. tammikuuta tarkemmin ottaen,  kun 
27. päivä olin varattu. Minulle kerrottiin 
että kissat tulee pestä ja laittaa aivan kuten 
näyttelyihin. Niinpä sitten viikon pesin ja 
puunasin kissoja. Koska valittuja kissoja 
oli 9 kappaletta, meni siihen hiukan aikaa. 
Vaatimuksena oli myös 40 m2 kuvaustilaa, 
jonka kerroin järjestyvän yläkerran aulas-
tamme. Joten päädyimme ratkaisuun että 
kuvaaja avustajineen saapuisivat meille 
kotiin. 

Lauantaiaamu koitti ja meille saapui 

kolme vierasta Ranskasta sekä heidän suo-
malainen “avustajansa”, Suomen Royal 
Caninilta. Porukka oli hieman ihmeissään 
eksoottisesta asuinpaikastamme,. Ajo-oh-
jeissa kun oli vielä että, jos teiltä kysytään 
passia olette ajaneet yhden risteyksen ohi 
ja olette Venäjän tullissa.

Aamu alkoi aikaisin ja kissat tarkastet-
tiin vielä kerran. Kissojen tuli täyttää stan-
dardin joka kohta tarkalleen. Pieni hupaisa 
yksityiskohta oli että Sylvesteri halusi niin 
ehdottomasti malliksi että se kiipesi ku-
vaajan reittä pitkin syliin ja nuoli naaman, 
joten hän päätti että se ainakin kuvataan, 
vaikka muut kuvauspäätökset teki tämän 
projektin vastaava Chloe. 

Alkuperäisestä yläkerran aulasta kuva-
uspaikkana luovuttiin koska oli kierrepor-
taat ja tavaroiden raahaaminen olisi ollut 

Suomalaisista norjalaisista 
metsäkissoista tuli 
maailmanlaajuisia valokuvamalleja

Muffin’s James Potter (NFO ns 09 23
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hankalaa. Niinpä studio rakennettiin keit-
tiöömme, johon se mahtuikin mukavasti, 
vaikka ensin ajattelin keittiön olevan liian 
pieni, mutta sopu sijaa antaa.

kuvaukset kestivät kahdeksan tuntia, 
joten oli oikein hyvä ratkaisu tehdä se ko-
tona. Olisi ollut turhan pitkä päivä kissoille 
matkustaa johonkin hotelliin rakennetta-
vaan  studioon. Päivä toteutettiin kissojen 
ehdoilla ja pari kissaa jotka ehdottomasti 
kuviin haluttiin jäivät pois, koska niitä ei 
haluttu stressata, Toinen oli kantavana 
oleva Odessa (muutama kuva otettiin) ja 
toinen Tiikerilija, joka imetti pentujaan. 
Sen poika Pekko kyllä sitten pääsi kuviin, 
esiintyen kuin maailman tähti, reippaasti ja 
iloisesti. Kissoja tultiin kuvaamaan tiettyä 
projektia varten.  Ne esiintyivät paitsi va-
paasti, niistä myös haluttiin kuvia tietyllä 
tavalla. Yllätyksekseni ne olivatkin hyvin 
tottelevaisia ja istuivat juuri siinä asennos-
sa kun ne laitettiin, pää tiettyyn suuntaan 
ja häntä tiettyyn suuntaan. Joidenkin tuli 
kävellä pöydän läpi ja näyttää kuinka met-
säkissa liikkuu.Kyselin Chloelta kuinka he 
päätyivät juuri minun kissoihini. Hän kertoi 
katselleensa kaikkien  Euroopan metsäkis-
sa kasvattajien kotisivut läpi ja kriteerinä 
oli että kissat olivat hänen silmäänsä kau-
neimmat.  Niiden täytyi olla täysin standar-

din mukaisia ja kissoista ainakin osa, mutta 
useampi kuin yksi täytyi olla Best in Show 
voittajia, että hän voi olla varma standar-
din mukaisuudesta ja siitä että osaan pestä 
kissani oikein.  Siispä en oikeastaan voinut 
muuta kuin olla ylpeä että kissani valittiin 
tähän projektiin.  Huomasin että hän rau-
hoitteli kissoja ottamalla ne välillä näyttely 
asentoon, joten kysyin käykö hän näytte-
lyissä. Chloe kertoikin olevansa myös ak-
tiivinen näyttelyharrastaja ja kasvattaja. 

Sattumoisin 27. tammikuuta oli SU-
ROK Kymenpiirin järjestämä esittelynäyt-
tely ja perjantaina Etelä-Saimaan kuvaaja 
kävi kotonani tekemässä jutun kissan kas-
vattajasta. Kerroin hänelle että meillä käy 
nyt ahkerasti kuvaajia, kun huomenna tu-
lee kuvausryhmä Ranskasta. Hänpä sitten 
otsikoi kahden sivun jutun: “Suomalaiset 
mirrit naukuvat ranskaksi mainoksissa”. 
Esittelynäyttelyn yleisö suosio oli taattu 
kun monet tulivat ihmettelemään “mainos-
kissoja” ja vielä useampi ihmetteli haas-
tattelussa antamiani faktoja siitä paljonko 
kissani syövät ruokaa. Monen mielestä 
se oli aivan kauhea määrä...Mutta kaikki 
mainos mitä rotukissoille saadaan parantaa 
toivottavasti ihmisten mielikuvaa kissoista 
ja kissan pidosta. 

Mutta varsinaiseen asiaan palatakseni: 
Kuvat tulevat myös Royal Canini kan-
sainväliseen kuvapankkiin, josta ne ovat 
käytettävissä kaikkialla maailmassa mai-
noksissa. Luovutin kaikki oikeudet kisso-
jeni kuvista Royal Caninille, sain kuitenkin 
omaan käyttööni joitakin kuvia myös. 

Kansainvälinen Royal canin emoyhtiö 
on käynyt Suomessa kuvaamassa vain al-
kuperämaan koirat: Suomen pystykorva, 
Suomen ajokoira ja Karjalan karhukoira 
on kuvattu Suomessa.  Meiltä matka jatkui 
Vaasaan, kuvaamaan maailman hienoim-
mat siperian kissat Lumikissan-kissalaan.

teksti: Sari Sinkko
kuvat  © Jean Michel Labat, Royal Canin

SC Hopeahännän Ihana Iines (NFO n 03 24)

Hopeahännän Puhti Pekko (NFO ns 03 24),  10 viiikkoa kuvassa
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JUNNUPALSTA
Junnupalstalle voivat kaikki nuoret kissafanit lähettää juttuja, piirustuksia ja valokuvia.

Kujakeikarin kissalassa asustelee pari-
kymmentä kissaa, norjalaisia metsäkis-
soja, ragdolleja, pyhä birman kissoja ja 
kaksi kotikissaa, lisäksi kaksi koiraa ja 
pari hevosta. Tuisku on lapsista vanhin ja 
eniten eläimistä kiinnostunut. 9-, 6-, 5-, ja 
3-vuotiailla pikkuveljillä on kaikilla myös 
omat nimikkokissat, mutta ne eivät ole 
heille yhtä tärkeitä. Tuiskun äidille eläimet 
kuuluvat hyvin tärkeänä osana elämään ja 
isä olisi varmasti kaikkein onnellisin ilman 
yhtään nelijalkaista
.
Minkälainen kissa sinulla on? Minkä ro-
tuinen se on?
Kissani nimi on Lady (Maplehill’s Lady 
Sunshine). Se on rauhallinen ja joskus vil-
kas ja laiska. Lady on Ragdoll. Se tykkää 
olla minun kanssa.

Miltä kissa näyttää? Lady on puolipitkä 
karvainen ruskea naamio mitted. Sen pää 
on leveä ja välillä näyttää, että Lady on vi-
hainen kun se kehrää.

Milloin kissa tuli teille/minkä ikäinen se 
oli silloin? Minkä ikäinen kissa on nyt?
Lady tuli meille luovutus iässä vuonna 
2008 ja on nyt viisi vuotta.

Mitä hassua kissasi osaa tehdä?
Joskus kun Lady oli pieni, se kutitti minua 
viiksikarvoilla, että oli pakko herätä ja sit-
ten se vain kehräsi onnesta. Lady ei pidä 
isästäni eikä äidistäni ja kun he koskevat 
Lady alkaa murista, mutta ei pure. Ladyn 
mielestä se on hauskaa. Lady tyhjentää 
kaapit ja levittää aina tavarani kun olen 
esimerkiksi partioleirillä tai jossain kissa-

Nuori kissafani

näyttelyssä ja olen yön poissa.

Mitkä ovat kissan lempileikkejä 
tai lempileluja? 
Ladyllä ei ole oikein mitään lempi 
leikkejä tai lelua, kun rouvan arvol-
le leikkiminen ei oikein sovi. Pen-
tuna se piti palloista.

Mikä on kissasi lempiruokaa/herk-
kua?
Ladyn ehdoton ruoka merkki on 
Latz märkä ruoka pussit ja kaikista 
paras on kana. 

Mitä teette yhdessä kissasi kanssa?
Käymme näyttelyissä ja nukumme joskus 
yhdessä. Kun Ladyllä on pentuja, hoidam-
me ne yhdessä. Ladyllä on ollut kolme 
pentuetta ja sen tyttären pennutkin on jo 
hoidettu maailmaan. Minulla on nyt kolme 
sukupolvea (Lady – Tuisku – Aino).

Mikä on parasta kissassasi?
Se on kiltti ja iloinen! On hauska seurata 
sen ja pentujen elämää.

Oletko käynyt kissanäyttelyissä? Jos 
kyllä, mitä olet tehnyt näyttelyissä ja 
viihdytkö niissä?
Olen ollut paljon näyttelyissä ja viihdyn. 
Näyttely matkojen takia olen päässyt tutus-
tumaan moneen maahan mm Italia, Ruotsi, 
Norja, Viro, Latvia, Liettua ja Puola. Toi-
voisin, että saisin esittää tuomarille kissani 
itse, ikäraja on typerä. Pärjäisin kissojeni 
kanssa kyllä, nyt joudun tyytymään kis-
sojani vientiin arvostelu paikalle ja sieltä 
pois. Anu tai Kirsi esittelee kissan arvoste-
lussa. Ladystä tuomarit ei ole kivoja.

Onko teillä muita eläimiä? Jos on, niin 
kerro mitä eläimiä ja miten ne tulevat 
keskenään toimeen?
Meillä on muita kissoja, kaksi koiraa, ak-
vaariokaloja ja hevosia. Kissat ja koirat 
tulevat toimeen keskenään, mutta kissat ja 
kalat eivät tule, koska jotkut kissat pyydys-
tävät miljoonakalojani. 

Terveisin: Tuisku Kovanen 11v

��-vuotias Tuisku mielestään lähes ammatilainen 
kissojen hoidossa ja kyllähän ympäristö Kujakeikarin 
-kissala onkin tarjonnut mahdollisuuden harjoitte-
luun vauvasta asti. Niinpä esim. Tuiskun kissojen 
synnytykset ja pennut Tuisku huolehtii täysin it-
senäisesti, äidille jää vain sivusta seuraajan virka. 

Maplehill’s  Lady Sunshine  eli Lady noin 
8-kuukauden ikäisenä
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BARF-metodi (Bones and Raw Food tai 
Biologically Appropriate Raw Food) pe-
rustuu raakaravintoon – lemmikille tar-
joillaan pääasiassa kypsentämätöntä lihaa, 
lihaisia raakaluita ja sisäelimiä. Ruokinta-
tapa pyrkii jäljittelemään kissan luonnon-
mukaista ravitsemusta. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
kissa pitäisi palauttaa luontoon, vaan se 
tarkoittaa sitä, että kissalle pitäisi tarjota 
mahdollisimman luonnollinen vaihtoehto. 
Se ei myöskään tarkoita sitä, että kaikesta 
teollisesta ruoasta on luovuttava ellei halua, 
vaikka sekin on varsin hyvä vaihtoehto. 

Luonnossa kissat ovat syöneet pieneläi-
miä, jyrsiöitä ja lintuja. Tätä ne tekevät 
edelleen päästessään vapaana vaelta-
maan ulos. Tämä osoittaa mielestäni 
erittäin hyvin sen, että kissat eivät ole 
muuttuneet niistä ajoista kun me pää-
timme ottaa ne sisälle kotiimme asu-
maan. 

kissat ovat luonnollisesti li-
hansyöjiä. Tämän todistaa hyvin 
niiden hampaisto jossa hamapaista 
puuttuu purupinta, eli hampaat ovat 

kiilamaisia ja teräviä. Lisäksi niiden leu-
at eivät liiku sivusuuntaan lainkaan, eli 
ne ovat fyysisesti kykenemättömiä jauha-
maan ravintoaan. Ne pystyvät ainoastaan 
paloittelemaan ruokansa. 

Kissojen BARF-ruokinnan tulisi koos-
tua lähes yksinomaan raa’asta lihasta ja 
sisäelimistä, pieni osa voi olla raakaluuta. 
Hiilihydraatteja ei kissan ruokavaliossa 
tarvita mielestäni ollenkaan, mutta moni 
barf-ruokavaliota kissalleen tarjoava pitää 
ruukkusalaattia ikkunanlaudalla saatavilla 
ja monet kissat käyvät napsimassa harvak-
seltaan lehtiä, joten nonkinlainen kasviai-
neksen tarve niillä näyttää olevan. 

Moni on ihmetellyt kissansa tapaa syö-
dä ja syödä, vaikka ovat jo niin lihavia että 
hädintuskin pääsevät liikkumaan. Tämä 
johtuu ruoan laadusta. Sanotaan, että kis-
sa ei tunne nälkää, vaan se syö kunnes sen 
proteiinintarve on tyydyttynyt. 

moni luulee kissani saavan kaiken 
tarvitsemansa kaupan ja eläinlääkärin val-
misruoista. Todellisuudessa teolliset ruoat 
on tehty pääosin hiilihydrateista, joita kis-
san elimistö pysty hyödyntämään heikosti. 
Luontaisessa ruokavaliossa kasviperäisiä 
hiilihydraatteja on korkeimmillaan pari 
prosenttia, teollisessa muonassa kymme-
niä prosentteja (jopa 50 %). Hiilihydraa-
tit ovat kissalle monin tavoin haitallisia: 
ne heikentävät eläinproteiinin sulamista, 
rasittavat haimaa ja altistavat diabeteksel-
le, vaikuttavat vatsan bakteeritasapainoon 
aiheuttaen suolisto-ongelmia ja oksente-
lua, heikentävät verensokerin tasapainoa, 
muuttavat virtsan ph-arvoa emäksiseen 
suuntaan tehden siitä otollisen kasvualus-

tan struviittikiteille, altistavat hammas-
kivelle ja niin edelleen. Kun katsoo 

tätä listaa ja tiedostaan tosiasian 

Kissan barffaus
Jokaisella kissalla on ruokinnan suhteen yksilölliset tarpeet, eikä ole 
olemassa vain yhtä oikea tapaa ruokkia kissaa. Jokainen eläinlaji on 
kuitenkin evoluution myötä kehittynyt omanlaisekseen - mm. sellaista 
ravintoa syödäkseen kun mitä ne luonnossa ovat kautta aikojen 
syöneet. Tähän ajatukseen perustuu BARF. 
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siitä, että teolliset muonat ovat suurelta 
osin hiilihydraattipohjaisia, on kissojen 
ylensyönti järkeenkäypää - se yrittää kai-
kin tavoin tyydyttää proteiinitarpeensa. 

Lisäksi ei ole aivan sama onko liha kyp-
sennettyä vai raakaa, sillä raaka sisältää 
huimasti enemmän hyödyllisiä bakteereja, 
vitamiineja, aminohappoja, kivennäisai-
neita ja entsyymejä kuin kypsennetty. Osan 
näistä kissa pystyy kehittämään omassa 
kehossaan, mutta niitä on saatava myös 
ravinnosta. “ravintoköyhyys” johtuu siitä, 
että useimmat näistä aineista, varsinkin 
entsyymit, tuhoutuvat jos tuote lämmite-
tään yli 42 asteen. 

Proteiinien lisäksi kissat tarvitsevat 
rasvahappoja (omega-6 ja omega-3), joita 
on luonnostaan sian- ja kananlihassa sekä 
rasvaisissa kaloissa, kuten lohessa. Näiden 
lisäksi elintärkeä ravintoaine kissoille on 
tauriini. Sen on saatava riittävästi tauriinia 
päivittäisestä ravinnostaan. Kissa saa luon-
nollisesta ruokavaliostaan tauriinia met-
sästämistään pikkujyrsijöistä ja linnuista, 
jotka se syö luineen ja sisäelimineen. Var-
sinkin sydämet ovat tauriinirikkaita. Koska 
kuumentaminen tuhoaa suurimman osan 
tauriinista (kuten entsyymeistäkin), ei teol-
lisissa kissanruuissa sitä ole kuin lisätyssä 
muodossa. Kissanpennulle tauriinin puute 
voi aiheuttaa sokeutumisen, ja emokissalle 
tauriininpuutos johtaa herkästi kuolleiden 

tai epämuodostuneiden poikasten synty-
miseen. Koska sisäelimet BARF-ruokava-
liossa sisältävät paljon kissalle tärkeää tau-
riinia, olisi kissan hyvä syödä sisäelimiä, 
varsinkin sydämiä usein. 

jano on toinen asia jota kissat eivät 
juuri tunne, vaan niiden pitää saada tarvit-
semansa neste ravinnostaan. Tästä syystä 
kuivamuonaa syötettäessä kissat saavat 
aivan liian vähän vettä elimistöönsä. Nou-
dattamalla BARF-ruokavaliota kissa saa 
luonnollisesti tarvitsemansa nestemäärän 
ruoasta, sillä raaka liha sisältää reilun 60% 
nestettä. Liian vähäinen vedensaanti voi 
johtaa sairauksiin, esim. virtsatietulehduk-
siin, virtsakiviin ja munuaisvaivoihin kun 
virtsa on liian väkevää. 

Vaikka kissa on pääasiassa lihansyöjä, raa-
karuokinnassa on hyvä huolehtia, että kis-
san ravinnosta saama kalsium-fosforisuhde 
on sopiva. Kissan on saatava ravinnostaan 

vähän enemmän kalkkia kuin fosforia. Tä-
mä hoituu kätevästi tarjoamalla kissalle 
raakaa luuta, eli esim. broilerin siivet, kau-
lat, selät tai vaikkapa kokonaisena jauhettu 
kana. 

Luuttomassa lihassa on fosforia kosol-
ti, ja ellei sen tasapainottajaksi ole tarjolla 
kalkkia, alkaa fosforipitoinen ravinto ku-
luttaa kissan kehon omia kalkkivarantoja 
luista. Luiset lihat on tarjottava kissalle ai-
na ja ehdottomasti raakana, sillä kypsyes-
sään luu kovenevat, ja niistä irtoaa syödes-
sä teräviä paloja. Jos kissa syö pääasiassa 
silkka filettä ja ruodittua kalaa, kehittyy 
sille vähitellen kohtalokas kalkinpuutostila 
(paper bone disease eli paperiluusairaus), 
joka voi pennulla johtaa tuskalliseen kuo-
lemaan. Kalsium vaikuttaa niin luustoon 
kuin myös lihaksiin ja niiden supistuvuu-
teen. Niinpä vähintään kolmannes aikui-
sen kissan raakaruokavaliosta on oltava 
luista lihaa, ja kasvavalla pennulla vieläkin 
enemmän, jopa puolet ruokavaliosta tulee 
olla luuta sisältävää 

muistathan, että jokainen kissa on 
yksilö, joten kaikille kissoille sopivia tark-
koja ruokintaohjeita ei ole. Nämä ohjeet 
ovat suuntaa-antavia ja pääosin aikuiselle 
kissalle suunnattuja. Kissanpennuilla on 
omat tarpeensa, kuten millä tahansa kasva-
valla eläimellä. 

Riikka Lahti

Onko sinulla mielessä kissa-aiheisia mietelauseita?  
Lähetä mietelauseesi kuvan kera osoitteeseen mettis@norjalainenmetsakissa.fi

  
       

  
    

Kuvassa on FI*Niittykissan Alexandria
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ROTUPöYDÄN 
    POSTIMYYNTI

Rotupöydän tuotteita mahdollista saada myös postimyyntinä.

Tavaroista ja huppareiden/t-paitojen värivaihtoehdoista ja koosta saa lisätietoa info@norjalainenmetsakissa.fi

Hintoihin lisätään postimaksu.

Tilaukset ja tiedustelut osoitteella info@norjalainenmetsakissa.fi Mahdollista saada myös lisäkuvia.

Huppari 40 eur, Lady ja Unisex mallit, 
hyvälaatuinen Fruit of the Loom 
–laatu, eri värejä.

Minttulelujen hinnat 2 - 4 eur, 
taustalla riippukeinu 15 eur.

Kangaskassi, hinnat 4 – 8 eur, 
koosta ja kankaasta riippuen.

Matkakassi, P 40, K+L 30

Tarvikelaukku, K 28, L 25 
-avattuna K 56

Ostoskori 22 eur.

Kuljetuslaatikon suoja 25 – 40 eur, 
koosta ja kankaasta riippuen.
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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 18.6.2013

NORDICTIGERS, Anu Kovanen, Kauhava, 0504023919
Synt: 19.05.2013, luovutus aikaisintaan: 16.08.2013
- punatabbyvalkea (NFO d 09 22), uros
- puna/cremetäplikäs valkea (NFO d 09 24), uros
- mustavalkea (NFO n 09), uros
- ruskeatäplikäs/tabbyvalkea (NFO n 09 22), uros
Isä: GIC FI*Mototassun Viehkeä Veijari (NFO n 09 24) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, 
HCM
Emo: FI*NordicTigers Be My Love (NFO f 09 22), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

LEOLINE, Laura Helander, Piikkiö (Kaarina), +358-40-526 5685
Synt: 08.05.2013, luovutus aikaisintaan: 08.08.2013
- punavalkea (NFO d 09), uros
- punavalkea (NFO d 09), uros
- musta (NFO n), uros
Isä: FI*BlackOnyx Indigo (NFO n) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: FI*Leoline Keisarin Unelma (NFO f 09), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

NORDICTIGERS, Anu Kovanen, Kauhava, 0504023919
Synt: 07.05.2013, luovutus aikaisintaan: 06.08.2013
- punahopeatabby/valkea (NFO ds 09 22 ), uros
Isä: FI*NordicTigers Cosmo (NFO n 09 22) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: IC FI*Lumileon Saima Harmaja (NFO es 09 22), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

FINNFELINE’S, Tarja Lehtonen, Vesilahti, +358407600510
Synt: 04.05.2013, luovutus aikaisintaan: 04.08.2013
- sinitabby/valkea (NFO a 03 22), uros
- ruskeatabby/valkea (NFO n 09 22), uros
Isä: IC S*Isgården’s Emmett (NFO d 22) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: IC S*Utblicken’s Lill Ammuu (NFO a 02), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

SANT´RAGONA, Sanja Sateenranta, Varkaus, +358-45 8890 748
Synt: 19.04.2013, luovutus aikaisintaan: 19.07.2013
- hopeatiikeri valkoisella (NFO ns 09 23), uros
Isä: CH FIN*Marmatin Neetu-Elmeri (NFO as 09 22) , testit: FeLV, FIV, GSD IV,
Emo: FI*Sant’Ragona Fifi (NFO f 23), testit: FeLV, FIV, GSD IV,

KISSAFARIN, Kati Seppä, Nakkila, 040-5192085
Synt: 29.03.2013, luovutusikäinen
- punatabby (NFO d 22), uros
Isä: EC Fin*Kujakeikarin Black (NFO n) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: CH Fin*Kissafarin Roseau (NFO g 24), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

KUJAKEIKARIN, Kirsi Kovanen, Pornainen, 040-510 1757 / 040-537 3977
Synt: 16.03.2013, luovutusikäinen
- musta (NFO n), naaras, lemmikki
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

SLYTIGER´S, Hanne Lankinen, Espoo, 040-7396479
Synt: 05.03.2013, luovutusikäinen
- musta/valkea (NFO n 09), uros, näyttelytasoinen
Isä: CH FI*Louhelan Massey Fergusson (NFO d 09) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: SE*Zygot’s Gin-Sling (NFO f 03 22), testit: FeLV, FIV, GSD IV,

CHARMAKATO, Jukka Pietiläinen, Helsinki, 040 5748508
Synt: 23.02.2013, luovutusikäinen
- 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, HCM

NALLE-PUHIN, Kati Nieminen, Tampere, +358-40-776 1395
Synt: 07.01.2013, luovutusikäinen
- 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

Välitettävät aikuiset norjalaiset metsäkissat

Uutta kotia etsii 5,5 vuotias kastraattinaaras. Kissa on terve, erittäin kiltti ja 
tottunut lapsiin ja ollut aina sisäkissa. Ongelmana on naapureiden ulkokissat, 
jotka saavat kissan stressaantumaan keväisin merkailemalla talon rappuset ja 
ovenpielet. Annetaan sisäkissaksi kotiin, jossa ei ole muita kissoja. Kissa asustaa 
Kokkolassa.
Mikael Axelqvist & Karita Sumell, Kokkola, +358-50-524 2395, +358-50-355 
2888. Ilmoitus jätetty 18.5.2013

Etsitään kotia reilun vuoden ikäiselle norjalaiselle metsäkissalle. Punatabby-
valkea kastraatti uros olisi mukavaa omaa kotia vailla.
Kirsi Kovanen, Pornainen, 040-510 1757 / 040-537 3977. Ilmoitus jätetty 
18.6.2013

Musta/valkea, 15 kuukautinen, steriloitu naaras etsii uutta kotia perheessä 
ilmenneen astman johdosta.
Eila Tähti, Espoo, +358-40-5028518. Ilmoitus jätetty 17.6.2013
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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 3/2013
Deadline 20.8.2013

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

Kannessa
Sterrekatten’s yin yang  ‘’yinnie’’
NFO f 09 ��
synt. 0�.0�.�0�0
isä: CH Dannebro’s Flying Dutchmann  emo: 
Anfi’s Phoebe Buffay  
om. Elisa Putti
kasv.  Schara Fred J.,Hollanti
Kuva: Elisa Putti



59 % vähemmän hammaskiveä 
kolme viikkoa kestäneen
ORAL SENSITIVE 
-ruokinnan jälkeen.*

Suun ja ruuansulatuskanavan 
terveydeksi, yli 1-vuotiaille kissoille

Oral Sensitive
KAKSI KOLMASOSAA KISSOISTA KÄRSII 
SUUN JA HAMPAIDEN VAIVOISTA

Hammaskiven muodostuminen alkaa, kun 
plakki kiteytyy yhdessä syljen ainesosien kans-
sa. Ajan myötä bakteerit saattavat aiheuttaa 
ientulehduksia, pahanhajuista hengitystä tai 
hampaiden irtoamista. Lisääntynyt mekaani-
nen hankaus vähentää plakin ja hammaskiven 
muodostumista.
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>EFFET BROSSAGE ANTIPLAQUE

>AGENT ACTIF DENTAIRE

REDUCTION
DU TARTRE

Efficacité prouvée:

28JOURS

-59%

KAKSINKERTAINEN VAIKUTUS PARANTAA SUUN HYGIENIAA
Oral Sensitive -nappulan ainutlaatuinen muoto ja koostumus hankaavat 
hampaiden pintaa ja auttavat vähentämään plakin muodostumista. 
Natriumfosfaatit ovat aktiivisia ainesosia, jotka sitovat syljen kalsiumia 
ja estävät sitä kertymästä hampaiden pinnalle hammaskiveksi.

Tulos:

*Kahdessa eniten likaantuvassa hampaassa. 
Tutkimuksen alussa hammaskivi poistettiin ja hampaat 
kiillotettiin. Vertailu tehty ruokaan, jossa ei ole aktiivisia 
ainesosia. (Royal Canin -tutkimus, 2005).
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