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Jäsenmaksut 2014
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
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Kuusi vuotta on jo vierähtänyt tätä palstaa kirjoitellen ja yhdistystä eteenpäin yh-
dessä hallituksen kanssa luotsaten. Aika tuntuu lyhyeltä, vuodet kuluvat kuin siivillä, 
vaikka niihin on mahtunut paljon, niin yksityiselämässä kuin yhdistyksessäkin. Kun 
kesällä tuli ”taas” pyöreät vuodet mittarissani täyteen tuli aika harkita asioita. Päätin 
että haluan sen vähän vapaa-ajan joka työltäni perhe-yrityksissämme jää, käyttää 
omalle perheelle, niin karvaisten kuin karvattomienkin hemmottelemiseen.

Puheenjohtajakaudellani olemme tehneet paljon.  Ihan ensimmäiseksi uusimme 
kotisivujen layoutin, tekniikka tosin kehittyy ja varmaan uudistusta taas kaivataan 
siihenkin. Saimme mm. ruksit pentulistalle vanhempien terveystestejä varten.  Tämä 
on varmasti muokannut kasvattajien asenteita kissojen testaamiseen samoin kuin 
pennun ostajan valveutuneisuutta ostamansa pennun terveystilanteesta. 

Monet hienot esittelynäyttelyt ja mukavat jäsentapahtumat on yhdessä järjestetty. 
Turussa oli myös metsäkissojen erikoisnäyttely �009 johon osallistui ennätysmäärä 
rotumme edustajia.  Tärkeimpänä kokonaisuutena koen kuitenkin terveysasioihin 
perehtymisen.  Kasvatuksen tavoiteohjelman laatiminen on työn alla ja tarkoitus on 
esitellä se hyväksyttäväksi vuosikokoukselle ensi keväänä. Sitä edelsi pitkä, monen 
vuoden ja monien neuvottelujen jälkeinen ELL Annukka Salon tekemä terveyskysely,  
jonka ohjaajina toimivat professorit Hannes Lohi ja Anna-Maija Virtala.  Näin vaiku-
tusvaltaisen työryhmän saimme rodullemme sillä perusteella että tarkoitus oli tehdä 
pilotti kysely joka toimisi mallina Suomen kaikkien rotukissojen terveyskyselylle. 
Onnistuimme omassa osuudessamme loistavasti ja Lohen työryhmällä on menossa 
nyt terveyskysely, joka hyödyntää koko kissamaailmaa ja rotukissojen kasvatusta. 

Kuudessa vuodessa ehdimme paljon yhdessä ja hyvällä yhteistyöllä. Siksipä voin 
hyvillä mielin siirtyä kissojeni hellimiseen.  En tietenkään kaikkia asioita hylkää, vaan 
kansainvälisessä metsäkissaseminaarissa lokakuussa Tanskassa päätin, että suoma-
laista kasvatusmoraalia ja osaamista voisi viedä eteenpäinkin, joten päätin liittyä 
kansainväliseen Fife -rotuneuvostoon.  Kasvattaminen on nykyisin kuitenkin hyvin 
kansainvälistä toimintaa. 

Erityisen lämmin kiitos kaikille hallituslaisille vuosien aikana! On ollut antoisaa tehdä 
yhteistyötä!  Työn iloa uudelle hallitukselle ja puheenjohtajalle!

Kiitos kaikesta ja Hyvää Joulua kaikille!

Sari Sinkko 
puheenjohtaja
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Tapahtumat 2014
2.3.2014  Esittelynäyttely 
 Hämeenlinnassa  

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 on sitoutunut 
PawPedsin terveysohjelmaan

Lisää tietoa englanniksi:  
http://pawpeds.com/healthprogrammes/ -sivuilta. 

Suosituksena on että kaikki kasvatukseen käytettävät kissat ovat tes-
tattuja kissojen perinnöllisen sydänsairauden HCM:n osalta terveiksi. 
Yhdistys ei voi kuitenkaan valvoa pentujen vanhempien terveys-
tietoja, joten kannattaa pyytää kasvattajalta kopiot vanhempien 
terveystesteistä ja pyytää kasvattajaa vielä selventämään tulokset.

Yhdistyksen 
valmistumislahjat 

Norjalainen metsäkissa ry lahjoit-
taa yhdistyksen jäsenten titteliin 
valmistuneille norjalaisille metsä-
kissoille valmistumislahjan. 

JW- ja DSM -arvon saaneet kissat 
palkitaan 1.7.2012 alkaen. Halutes-
sasi kissallesi valmistumislahjan, 
ilmoita kissan virallinen nimi ja 
valmistumistitteli palkintovastaa-
valle. 

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

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

Syyskokouksen 
muistio
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
Lahdessa �.��.�0��. Kokoukseen osallistui �� jäsen-
tä, joista �� oli äänivaltaisia.

Henkilövaalit
Puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet.
Puheenjohtajaksi ehdotettiin Sari Sinkkoa (kieltäytyi), Jarkko Kousaa ja Kati 
Riihiluomaa (kieltäytyi)  Puheenjohtajaksi toimikaudelle 2014 valittiin Jarkko 
Kousa.

Hallituksen jäsenmäärä päätettiin säilyttää nykyisen kokoisena 6 jäsentä ja 2 
varajäsentä. Hallituksessa on avoinna neljä varsinaisen jäsenen paikkaa, joista 
kolme on kaudelle 2014-2015 ja yksi kaudelle 2014.

Varsinaiset jäsenet kaudelle 2014-2015 ovat Elli Kaukiainen, Kati Riihiluo-
ma,  Eila Tähti ja kaudelle 2014 Jutta Välimaa.

Varajäsen kaudelle 2014-2015 on Rauno Sysi-Aho.
Hallituksessa jatkavat kaudelta 2013-2014 Henna Raudaskoski, Jenni-Riik-

ka Wacklin ja Olli Varhimo.

Jäsenmaksut
Jäsenmaksut säilyvät ennallaan varsinainen jäsen 14 €, perhejäsen 4 € ja kas-
vattajan maksama uusi jäsen 7 €, kasvattajaruutu 20 €. Esitettiin myös jäsen-
maksujen korotusvaihtoehtoa, jotta pystyttäisiin tekemään jäsenlehti värillise-
nä. Korotusvaihtoehto hävisi äänestyksessä.

Talousarvio
Hallitus esitti -3431 € tulo- ja menoarviota. Keskustelua syntyi Mettis-lehden 
värillisyydestä ja sisällöstä.  Lehden 5000 € varaus nostettiin 7000 €, joka se-
kään ei kata lehden kaikkien numeroiden tekemistä värillisenä. Tulo- ja meno-
arvio hyväksyttiin -5431 € alijäämäisenä.

Liittokokousedustaja
Yhdistyksen liittokokousedustajaksi Kissaliiton kokouksiin vuodelle 2014 va-
littiin tuleva puheenjohtaja Jarkko Kousa.
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Kissaliiton syksyn liittokokous 2013
Liittokokous järjestettiin Tampereella ja yhdistystä edustamassa oli Kati Riihi-
luoma. Kokouksen aluksi valittiin Kissaliiton 2014 puheenjohtaja (Veikko Saa-
rela) ja hallitus. Hallitusvalintojen jälkeen valittiin eri toimikuntien jäsenet. 

Useita sääntömuutosehdotuksia käytiin läpi runsaan keskustelun saattelema-
na. Sääntömuutokset löytyvät kokonaisuudessaan Kissaliiton kotisivuilta www.
kissaliitto.fi . 

Kissaliiton OmaKissa –järjestelmää on otettu käyttöön vaiheittain. OmaKis-
sasta voit tarkastella omien kissojesi tietoja, tehdä niihin muutoksia ja lähettää 
muutospyyntöjä rotukirjaajalle. Mikäli kissa- tai kasvattajatiedoista löytyy vir-
heitä, joiden korjaamiseen omat oikeudet eivät riitä, korjauspyynnön voi välit-
tää rotukirjaajalle. Korjauspyyntö lähetetään lomakkeella, joka otetaan käyttöön 
kissarekisterin kanssa samaan aikaan. Sähköinen ilmoittautuminen näyttelyihin 
on otettu nyt käyttöön.

1.1.2014 astuvat voimaan mm. seuraavat sääntömuu-
tokset:
Vuoden Kissa –tuloksiin lasketaan vain kotimaisten näyttelyiden tulokset. 

Kasvattaja tai omistaja voi muuttaa jo rekisteröidyn pennun väriä ilmoitta-
malla siitä ao. rotukirjaajalle ennen kuin pentu täyttää 10 kk.

Muistathan myös, että pentuluokkien ikärajamuutokset astuvat voimaan vuo-
den alusta. Pentuluokka 4-7 kk ja nuortenluokka 7-10 kk ikäisille kissoille. 

Jäsenmaksut 
vuonna 2014
Jäsenmaksut lähetetään pos-
titse tammikuun alkupuolella. 
Jäsenmaksun 2014 eräpäivä 
on 31.01. Käytä maksaessasi 
henkilökohtaista viitenumeroa-
si. Olethan muistanut ilmoittaa 
osoitemuutokset jäsenrekiste-
rinhoitajalle.

Kasvattaja-
ruutumaksut 
vuonna 2014
Kasvattajaruutumaksut lähete-
tään sähköpostitse joulukuun 
loppupuolella. Maksun eräpäi-
vä on 15.01.2014.
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GIC FI* Draconian September Ashes “Väinö” (NFO n 09) valmistui Ruotsin Sollentunassa Grand International Championiksi 
16.11.2013. Syntynyt 31.05.2012. 
Emo IP,GIC FIN* Hillevillan Rebekka, DM ja isä IP,GIC FIN* Suvipäivän Oskari O, DVM
Kasvattaja: Taru Kyntäjä. Omistaja: Elli Kaukiainen
Kuva: Tessa

SP Kehrääjän Äänien R NFOf valmistui 25.5.2013 Tampereella
omistaja: Tuula Setälä
kasvattaja:Tuuli Sahlberg
kuva: Tessa

FI*FoxyPaw’s Trick Bag (NFO n 22)
s. 8.10.2011 
Valmistui Grand International Championiksi 29.6.2013 Tallin-
nassa. 
Omistaja: Jarno Herranen
Kasvattaja: Karita Sumell & Mikael Axelqvist
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Rakenteelliset ongelmat
Hyvin pitkä pää ja kapea kuono voivat 
johtaa purentaan liittyviin ongelmiin, kun 
kaikki hampaat eivät enää mahdu kunnolla 
suuhun. Silmien sijaintiin ja avoimuuteen 
tulee kiinnittää huomiota, sillä liian syväl-
lä sijaitsevat silmät voivat johtaa mm. räh-
mimiseen ja alaluomen sisäkierteisyyteen. 
Alaluomen kääntyessä sisäänpäin kohti 
silmää, hankaavat karvat helposti silmän 
pintaa aiheuttaen jatkuvaa ärsytystä. On-
gelma voi vaatia leikkaushoitoa. Rotumme 
kokoon ja rakenteeseen tulee myös kiinnit-
tää huomiota, sillä vaikka metsäkissa on 
suurikokoinen rotu, ei sen tule olla kuin 
maine coon. Kasvava koko tuo mukanaan 
luusto-ongelmia, kuten lonkkavikoja, sel-
kärangan häiriöitä ja nivelrikkoa. Tällä 
hetkellä rotumme on rakenteeltaan terve, 
ja jalostuksessa tuleekin pitäytyä kul-
taisella keskitiellä välttäen jonkin tietyn 
ominaisuuden liiallista korostamista, sillä 
extreme-ominaisuudet tuovat väistämättä 
mukanaan ongelmia.

Elottoman pennun elvytys
Elottoman pennun elvytykseen liittyvät 
ohjeet ovat viime vuosina muuttuneet. 
Normaalissa synnytyksessä on tärkeää, et-
tä tilanteeseen puututaan mahdollisimman 
vähän, ja annetaan emon hoitaa tilanne 
vaistojensa varassa. Mikäli puuttuminen 
syystä tai toisesta on kuitenkin välttämä-
töntä, tulee vastasyntyneen sikiökalvot 
ensin avata ja tämän jälkeen puhdistaa 
pennun suu ja nenä limasta. Pentu tulee 
kuivata ja pitää lämpimänä. Elotonta pen-
tua voi toistuvasti hieroa, mutta sitä ei saa 
ravistella! Ravistelu tai lian voimakas hei-
jaus voi aiheuttaa pennulle aivovaurion. 
Pentujen sujuvan alkutaipaleen varmis-
tamiseksi kannattaa pentuja käsiteltäessä 
käyttää suojahanskoja ja napanuora tulee 
katkaista puhtailla välineillä. Napavarren 

käsittely jodipitoisella puhdistusaineella 
(esim. Betadine) vähentää huomattavasti 
napatulehdusten määrää.

Calici, herpes ja 
kissalan virustorjunta
Herpes- ja calicivirukset aiheuttavat kis-
soille hengitystietulehduksia ja voivat 
heikentää kissan vastustuskykyä altistaen 
näin esim. sekundaarisille bakteerituleh-
duksille. Infektion saaneet kissat voivat 
jäädä viruksen kantajiksi. Calicivirukseen 
on olemassa rokote, mutta se ei suojaa 
kaikilta viruskannoilta eikä sen tarjoama 
suoja ole 100-prosenttinen. Calicivirus on 
hyvin kestävä myös kissan ulkopuolella, se 
säilyy hyvin pinnoilla ja tekstiileissä ja sen 
tuhoamiseen vaaditaan hyvä puhdistusai-
ne. Infektion sairastaneet kroonikot erittä-
vät virusta ympäristöön. Herpesviruksella 
puolestaan on vain yksi muoto, johon on 
olemassa rokote, mutta jonka teho ei kui-
tenkaan ole 100-prosenttinen. Herpesvirus 
on kissan ulkopuolella heikko ja tuhoutuu 
pesuaineilla helposti. Herpestartunnat saa-
neet kissat voivat jäädä kantajiksi ja erittä-
vät virusta stressitilanteissa. Herpesvirusta 
voidaan akuutissa tilanteessa tukihoitaa 
esim. lysiini-ravintolisällä.

Kissalan virustorjuntaan keskeisenä 
kuuluu hyvä rokotussuoja kaikilla kissoil-
la. Emot tulisi rokottaa ennen astutusta, 
mikäli rokotus on menossa pian vanhaksi. 
”Lyhyet häät” eli kollin ja naaraan pitämi-
nen yhdessä vain noin 2 vrk on edullista 
myös virustartuntojen torjunnan kannalta. 
Ruokakupit tulisi pitää erillään hiekka-as-
tioista ja molempien riiittävästä puhdistuk-
sesta tulisi huolehtia. Taloudessa olisi hyvä 
olla maksimissaan 8-10 (jalostus)kissaa, ja 
kissat tulisi pitää max. 3 kissan pienryh-
missä. Virustartuntojen välttämiseksi emo 
ja pennut tulisi eristää muista kissoista.

Pentukuolleisuus
Terveyskyselyn perusteella rotumme pen-
tukuolleisuus on 9,2 %. Pentukuolleisuu-
teen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. emon 
terveydentila, synnynnäiset epämuodos-
tumat, napatulehdukset ja streptokokki-
infektiot pennuilla. Napatulehdukset eivät 
välttämättä näy navassa, vaan voivat le-
vitä suoraan vatsaonteloon kohtalokkain 
seurauksin. Streptokokki-infektiot ovat 
tyypillisimpiä alle 2-vuotiaiden ensisyn-
nyttäjien pennuilla. Pentu saa infektion 
emon synnytysteistä ja infektio voi johtaa 
äkkikuolemaan. Amerikkalaisen tutkimuk-
sen mukaan rodussamme esiintyy synnyn-
näisiä epämuodostumia 5 % pentueista, ja 
yleisimmät ongelmat ovat lattarinta ja kita-
lakihalkio. Kuolleen tai lopetetun pennun 
ruumiinavaus voi auttaa ymmärtämään ta-
pahtumaketjun syitä.

Epilepsia
Primaariepilepsia on harvinainen kissalla, 
ja epilepsiaa diagnosoitaessa onkin ensin 
suljettava muut taustasyyt pois. Epilepsi-
aan sairastuvat kissat ovat tyypillisimmin 
1-4 –vuotiaita, ja taudinkuva vaihtelee 
perinteisestä kaatumataudista vaikeasti 
tunnistettavissa oleviin poissaolokohtauk-
siin. Epilepsiakohtaukseen ei siis aina liity 
tajuttomuus, kouristukset ja kuolaaminen, 
vaan kissa voi olla kohtauksen ajan myös 
tajuissaan ja oireena voi olla vain esim. 
pään nykimistä. Epilepsian tunnistaminen 
on monimutkaista ja periytymistapa epä-
selvä. Suosituksena epilepsiakissan tuotta-
nutta yhdistelmää ei tulisi toistaa ja sairaan 
kissan sisaruksia tulisi käyttää kasvatuk-
seen harkiten.

Tiineen emon ruokinta
Tiineelle emolle tulisi tarjota normaalia ai-
kuisen kissan ruokaa tiineyden puoleenvä-
liin saakka, jonka jälkeen siirtyminen tii-

Ajankohtaisia terveysasioita
Yhdistyksen jäsentapahtuma järjestettiin lauantaina �.��. 
Lahdessa. Eläinlääkäriluennon piti pieneläinsairauksien 
erikoiseläinlääkäri Kirsi Juuti CatVet Kissaklinikalta. Luennon 
aiheet koottiin jäsenistön etukäteen lähettämien kysymysten 
ja aihe-ehdotusten pohjalta.
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neille ja imettäville tarkoitettuihin ruokiin 
tulee tehdä hitaasti 1-2 viikon aikana. Emon 
ylipainoa tulee välttää. Raakaruokinnan ja 
raa’an lihan riskit tulee tiedostaa: kanassa 
on campylobakteerin ja teoriassa salmo-
nellan riski, possussa yersinia-bakteerin ja 
possussa ja naudassa toksoplasma-alkue-
läimen riski. Synnytyksen jälkeen emon 
syömisen käynnistyminen on varmistetta-
va, emon voi antaa syödä istukat, mikäli se 
itse on siihen halukas. Emolle voi tarjota 
tarvittaessa ravintolisiä, mutta kalsiumin 
yliannostelua tulee välttää, sillä se voi 
vaikeuttaa synnytyksen käynnistymistä. 
Imetysaikana puolestaan kalsiumin vaje 
eli hypokalsemia voi johtaa eklampsiaan, 
jonka oireina ovat lihaskrampit, kuolaami-
nen tai pelkkä viiksien värinä. Eklampsia 
on yleisempi emoilla, joilla on suuri pentue 
pitkään pelkällä imetysruokinnalla.

Kiimanestolääkitys ja 
kemiallinen kastraatio
Varhaiskypsillä naarailla ensimmäinen kii-
ma voi alkaa jo 4 kuukauden iässä. Mikäli 
nuorella naaraalla on voimakkaat kiimaoi-
reet ja kiima toistuu useasti, kissa voi laih-
tua ja mennä huonoon kuntoon. Tällöin 
kiimanestolääkitys ja varhainen astutus 
voivat tulla kyseeseen. Jos kiimoja tulee 
vain harvoin ja oireet ovat lieviä, ei kiimoja 
tule estää. Monet naaraat pitävät kiimoista 
taukoa, kun valaisuus ei ole otollinen.

Kemiallisen kastraation eli kauppani-
meltään Suprelorin-implantin kesto kis-
soilla on yksilöllinen, ja se voi aiheuttaa 
myös pysyvän steriliteetin. Suprelorin ei 
aina estä virtsamerkkailua tai muita kol-
lioireita. Suprelorin voi aiheuttaa kissalle 
diabetesoireet, jotka eivät kuitenkaan  ole 
pysyviä, vaan tilanne palautuu, kun imp-
lantti poistetaan. Implantti tulisi siis aset-
taa paikkaan, josta se on helposti poistetta-
vissa (navan alue). Kemiallisen kastraation 
avulla voi lykätä lopullista kastraatiota, se 
on turvallinen verrattuna muihin kollien 
hormonivalmisteisiin eikä implanttikollien 
pentueissa ole toistaiseksi raportoitu ole-
van ongelmia. Pitkäaikaistutkimukset Sup-
relorinin käytöstä kissoilla puuttuvat. 

Jäsentapahtuma 2.11.
Henriikka Neittaanmäki

Järjestäjänä toimi Tanskan Felis Danica, 
eli paikallinen metsäkissayhdistys. Luen-
noitsijana toimi vuosikymmeniä norjalaisia 
metsäkissoja kasvattanut kansainvälinen 
kissatuomari Jette-Eva Madsen. Suomesta 
tilaisuuteen osallistui viisi kasvattajaa, ruot-
salaiset kasvattajat eivät osallistuneet koska 
heillä oli oma tilaisuus samaan aikaan.

Luento oli jaettu eri osa alueisiin, joista 
Jette-Eva ensin luennoi ja sen jälkeen hän 
jakoi osallistujat ryhmiin.  Ryhmille annet-
tiin aiheet, joista keskusteltiin ja Jette-Eva 
valitsi ryhmästä henkilön joka esitti kes-
kustelun yleisölle.

Standardi
Standardista puhuttiin paljon ja aihetta oli 
havainnollistettu kuvin. 

Ensin puhuttiin vartalosta. Metsäkissan 
tulee olla pitkävartaloinen ja takakorkea. 
Jos vartalon pituus kasvaa liikaa takakorke-
us häviää. Silloin olemme viemässä norja-
laista metsäkissaa maine coonin suuntaan. 
Sehän ei ole tarkoitus, vaan meidän tulee 
säilyttää pitkähkö vartalo takakorkeana ei-
kä pyrkiä saamaan liian pitkiä kissoja. 

Norjalaisen metsäkissan pään tulee olla 
tasasivuinen kolmio. Puolipitkäkarvaro-
duissa rotu on tunnistettava jo pään mallista 
ja siihen tulee pyrkiä.  Kasvattajan ei tulisi 
tuijottaa vain suoraa profiilia ja profiilin ei 
tulisi olla liian pitkä, koska silloin kolmion 
muoto kadotetaan.Jos pään pituus kasvaa 
tulee norjalaisesta metsäkissasta itämaisen 
näköinen. Pään kolmioon kuuluu luonnol-
lisesti myös suorat sivulinjat. 

Korvien kuuluu seurata päänlinjoja ja 
täydentää kolmiota. Joskus on ollut liian 
pieniä pystyjä korvia, jopa niin että reuna 
kiertyy sisäänpäin. Nyt on näkynyt huoles-
tuttavasti korvia jotka roikkuvat itämaisit-
tain alaspäin. Näistä pitäisi pyrkiä eroon. 
Samoin oltiin huolestuneita siitä että kor-
vien kärki on muuttumassa. Norjalaisella 
metsäkissalla tulee olla alhaalta avoimet, 

teräväkärkiset korvat, joissa on pienet tup-
sut. Jette-Eva oli huolestunut siitä että liian 
paljon näkee kissoja joiden korvat palel-
tuisivat ja putoaisivat pakkasessa, koska 
korvien takana ei ole tarpeeksi karvaa.  Ol-
kaamme siis tarkkana ettemme myöskään 
suosi liian pystyjä korvia, silloin suuntaam-
me rotua turkkilaisen angoran suuntaan. 

Norjalaisen metsäkissan silmien tu-
lee olla suuret, avoimet ja hieman ovaa-
lit. Ehkä kasvatuksessa on liikaa pyritty 
pois suurista ”pallosilmistä” ja tuloksena 
ovat liian kapeassa päässä olevat syvälle 
uponneet silmät. Esimerkkinä näytettiin 
helposti tunnistettavia ”kuuluisia” silmiä, 
jotka eivät siis ole rotu tyypilliset. Jos pään 
pituutta kasvatetaan niin silmät uppoavat 
liian syvälle ja jotkut vielä ihannoivat liian 
vinoja silmiä. 

Turkin laatu ja pituus on tärkein! Stan-
dardissamme 25 pistettä sadasta tulee tur-
kista. Kasvattajien tulee ottaa tämä huo-
mioon jalostusvalintoja tehdessään. Tämä 
on tärkeä asia myös kissalle kotioloissa. 
Rotumme turkin tulee olla helppohoitoi-
nen ja takuton. Jos turkki olisi luonnos-
sa takkuuntunut, ei kissa olisi selvinnyt. 
Turkkiin kuuluu selkeä hyvä päällysturkki 
ja kunnollinen pohjavilla. Ollaan siis tark-
koina ettei viedä norjalaista metsäkissaa 
ragdollin suuntaan tässä asiassa. 

Kasvattajien tulee keskittyä oikeisiin asioi-
hin: Turkinlaatu, hännän pituus ja vartalon 
malli. Pitää muista kuinka rotu on kehit-
tynyt ja mitä asioita on kuulunut siihen: 
arktisissa kylmissä oloissa selviämiseen 
on tarvittu hyvälaatuista turkkia ja pitkää 
häntää lämmittämään. Liian suuret korvat 
olisivat paleltuneet ja tippuneet pois. Pit-
kähkö takakorkea vartalo on mahdollista-
nut metsästämisen ja liikkumisen luonnos-
sa. Mikäli rupeamme muuttamaan näitä 
asioita menetämme rodun identiteetin!

Kansainvälinen 
metsäkissa-seminaari
Maailman voittajanäyttelyn yhteydessä 
järjestettiin Tanskassa ��.�0.�0�� kansain-
välinen metsäkissa seminaari. Seminaariin 
osallistui noin �0 kasvattajaa eri maista. 
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Rekisteröinti
Mietittiin pitäisikö väriryhmä jakoa tehdä 
uudelleen. Uusia värejä on hyväksytty: 
Ticked tabby, amber, light amber. Jette-
Eva totesi myös että punaisia kissoja ei ole 
non-agouteja, ainakaan niitä ei voi silmällä 
erottaa. Mitään ajatusta pidemmälle mene-
vää ei ehdotettu.

Terveys
Jette-Eva oli tehnyt omien kasvattiensa kuo-
lemasta tilaston, joka oli pohjana keskuste-
lulle terveysasioista. 50 % oli kuollut yli 12 
vuotiaana ns. normaalikuoleman.  Muita 
kuolinsyitä olivat onnettomuus, ylipaino, 
kasvain ennen 12 vuoden ikää, FIP, munu-
aiset, HCM, hammasongelmat ja allergiat.

Todettiin että eri vuosikymmeninä on 
ollut erilaisia asioita ns. tapetilla: 1990 Der-
matos Paracitis, hampaat, FIP, 2008 Patella 
luksaatio , 2010 GSD IV ja 2013 PK Def. 
Tulevaisuuden uhkina esitettiin hedelmäl-
lisyys ongelmat ja alapurenta.

Kasvatus
Todettiin että meillä on riittävän laaja te-
hollinen populaatio, joten noviiseja ei vielä 
tarvita. Keskustelimme myös Hollannissa 
tehdyistä risteytys pennuista, jotka on re-
kisteröity rotukissoiksi. Maine coon x nor-
jalainen metsäkissa risteytyksiä on siellä 
rekisteröity jo 130 kappaletta!

Esitelmän jälkeen oli sitten ryhmätöiden 
vuoro ja niiden purkaminen. Eri maissa 
tuntui olevan erilaisia ongelmia. Mutta aika 
yleisellä tasolla todettiin että ei ole mitään 
ongelmia. Asioista olisi kiva kuulla lisää 
mutta mitään terveysuhkia yllä mainitun 
hedelmättömyyden ja alapurennan lisäksi 
ei tiedetty olevan. Tosin me suomalaiset 
ei kyllä tiedetty näistä. Pääsin sentään ker-
tomaan että meillä Suomessa pentulistalla 
kerrotaan vanhempien HCM-ultrauksesta 
ja että lähes 100 %:sti suomailaiset kas-
vatuskissat on HCM-ultrattu. Seminaarin 
jälkeen tuli sellainen olo että me suoma-
laiset olemme aivan valovuosia edellä Eu-
rooppalaisia kasvattajia. Me ollaan sentään 
teetetty terveyskysely, kissojen terveyttä 
testataan ja meillä on kasvatuksen tavoite-
ohjelma tulossa. Voimme siis olla todella 
ylpeitä suomalaisesta kasvatusmoraalista!
Seuraava seminaari on Tshekissä WW-
näyttelyn yhteydessä 2014. Järjestäjä vas-
tuun otti Italia.
Sari Sinkko

Vuoden 2013 
norjalainen metsäkissa 
Yhdistys palkitsee vuonna 2013 menestyneimmät norjalaiset metsäkissat 
seuraavasti: paras uros ja naaras, paras kastraattiuros ja naaras, paras nuori ja 
veteraani, paras siitosuros ja siitosnaaras sekä paras kasvattaja. Kaikki kilpai-
luvuoden aikana kotimaisiin näyttelyihin osallistuneet, Suomen Kissaliiton 
rekisteriin merkityt, Norjalainen metsäkissa ry:n jäsenten omistamat kissat 
osallistuvat automaattisesti Vuoden Kissa -kilpailuun. Kissan omistaja voi 
halutessaan kieltää kissansa ottamisen mukaan kilpailuun ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti Olli Varhimolle tammikuun 15. päivään mennessä. 

Tulokset lasketaan pistelaskijoille toimitettujen tarkistettujen kotimaisten 
näyttelytulosten perusteella ja niistä ylläpidetään ajantasaisia kategoria- ja 
kilpailuluokkakohtaisia  ranking listoja internetissä. Ulkomaiset näyttely-
tulokset otetaan huomioon, mikäli niistä on toimitettu diplomi- tai arvos-
telusetelikopiot Kissaliiton toimistolle seuraavan vuoden tammikuun 15. 
päivään mennessä. Kopiosta on käytävä ilmi näyttelyn paikka ja päivämäärä, 
kissan nimi sekä saavutettu arvostelutulos. Ulkomaisille tuloksille ei lasketa 
lisäpisteitä. Yhdistyksemme pistelaskijalle ulkomaan tulosten kopioita ei 
tarvitse toimittaa erikseen mikäli ne on lähetetty Kissaliitolle. 
Vuoden kissojen palkitsemisajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Täytät-
hän www.catshow.fi   tilastoissa kissasi tiedot - kohdan, jolloin tuloslaskijan 
on helppo tarkastaa omistajan/omistajien jäsenyys jäsenrekisteristämme. 
Kilpailuun osallistuvan kissan kaikkien omistajien on oltava yhdistyksen 
jäseniä.

Lisätietoja antaa: 
Olli Varhimo
Juhannustie 5 C, 02200 ESPOO
olli.varhimo@gmail.com

Skogkatt of the Year 2013
Tähän kansainväliseen ranking-kilpailuun voivat osallistua kaikki FIFeen 
rekisteröidyt norjalaiset metsäkissat kaikkialta maailmasta. Muistathan lähet-
tää oman kissasi tulokset.

Säännöt 
1.  Aikuiset ja kastraatit (luokat 1 - 10) osallistuvat  yhteenlasketuilla pisteillä 
 kahdeksasta parhaasta näyttelytuloksestaan. 
2.  Samasta maasta saa olla korkeintaa 4 tulosta. 
3.  Pennut (luokat11 ja 12) osallistuva yhteenlasketuilla pisteillä 
 kuudesta  parhaasta näyttelytyloksestaan.  
4.  Samasta maasta saa olla korkeintaan 3 tulosta.
5.  Sama kissa voi osallistua useampaan kilpailuun  
 (pennut, aikuinen, kastraatti) 
6.  Tulokset on saavutettava kansainvälisistä FIFe näyttelyistä 
 ajalla  01.01.2013 -  31.12.2013. 
7.  Epätäydelliset ilmoitukset hylätään (esim. uupuu diplomikopioita) 

Osallistumisohjeet,  –lomake ja pistemäärät löytyvät osoitteesta: 
http://www.skogkatt-of-the-year.net
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Nimi: Jutta ja Jari Välimaa
Paikkakunta: Vantaa

Mitä kissoja teillä on tällä 
hetkellä:
Vajaan vuoden ikäinen FI*Kultahuiskan 
Inka (NFO f 09), Inkan isotäti IP, IC 
FIN*Kirsikan Iines (NFO n 03 24), Iineksen 
poika IP FI*Hirmuinen Aleksanteri Suuri, 
kastraattipapparainen FIN*Gyllenetigerns 
Kjettil Skog (NFO w 62) ja waka wanha 
Wäinö (HCS).

Kuinka kauan olette toimineet 
kasvattajana/kuinka kauan 
yleensä kissaharrastuksessa:
Jarin kissaharrastus lähti lapsuudenkodis-
ta. Jari oli noin 6-vuotias, kun hän heräsi 
yöllä siihen, että perheen kissanaaras syn-
nytti sängyn alla. Jutta sen sijaan on kään-
nytetty, sillä Jarin kanssa saman katon alle 
muuttaessa mukana tuli Jarin kaksi kissaa 
(Wäinö ja Toljotti). Yhteinen kissa pää-
tettiin hankkia, kun Jutan koira Muusa oli 
jouduttu vanhuuden tuomien sairauksien 

vuoksi lopettamaan. 
Ensiksi haettiin kas-

vattajanimi (tuolloin ei kasvatta-
jakurssi ollut vielä pakollinen nimen ha-
kuun). Sitten etsittiin kasvattaja, jolta saisi 
naaraan kasvatuskäyttöön. Ennen Iineksen 
(s. 1.4.2008) muuttoa Jutta kävi kasvatta-
jakurssin. Ensimmäinen pentue onnistui 
pitemmän kaavan kautta: Iines juoksi vain 
syksyisin ja ensimmäisen uroksen kanssa 
ei useampi astutusyritys onnistunut. Mah-
tiuros Arppa (SC FI*Huiskulan Clemens, 
JW) vihdoin sai diivamme mielen muuttu-
maan.

Parhaat/ikimuistoisimmat 
kokemukset kasvattajana:
Ensimmäisen pentueen syntymä 
23.11.2011. Pentuja syntyi kaksi ja molem-
mat painoivat lähes 140 grammaa! Synny-
tys meni kuin oppikirjoissa. Iines tuhisi ja 
ponnisti. Jutta otti pennut vastaan ja kat-
kaisi napanuoran, tyhjäsi hengitystiet, Jari 
pyyhki pennut kuivaksi ja antoi Iinekselle 
takaisin. Iines otti emon roolinsa heti ja 
alkoi huolehtia pennuistaan. Arwen Undo-
miel ”Kerttu” jäi kotiin ja sille suunniteltiin 
siitosnaaraan uraa.  Aleksanteri Suuri ”Ak-
su” jäi myös meille. Aksun näyttelyura on 
ollut todella erinomaista. Tähän mennessä 
sillä on jo 7 värin parasta ja 5 nominoin-
tia. Iines toi Tallinnasta kesäkuussa Best In 
Show voiton. 

Entäs haastavimmat hetket 
kasvattajana:
Kun pennut olivat puolen vuoden ikäisiä, 
nousi Kertulle korkea kuume ja lähdim-
me illalla myöhään päivystykseen. Koska 
kuume ei lääkkeistä huolimatta laskenut, 
kävimme pari päivää myöhemmin vielä 
kahdella eri eläinklinikalla. Tutkimus tut-
kimukselta karsittiin kuumeen eri aiheutta-
jat pois. Lopulta Kertun sairaudeksi vah-
vistui FIP. Kerttu nukutettiin saman tien 
ikiuneen. Kissaa, mitä olimme pitkään toi-
voneet ja odottaneet, ei ollut enää! Onneksi 
Jari ei ollut suostunut luopumaan Aksusta, 
joten talo ei tuntunut niin tyhjältä. Harmi 
vain, että Aksu oli leikkautettu jo 4 kk:
n iässä, sillä meillä ei ollut edelleenkään 
omaa kasvattia siitoskäytössä. 

Mitä mieltä olette norjalaisen 
metsäkissan kehityksestä sinä 
aikana, kun olette rotua seu-
ranneet kasvattajana:
 Jutta sai assistenttina toimiessaan eräältä 
tuomarilta luennon, kuinka norjalaisilta 
metsäkissoilta on katoamassa turkki: ”Kun 
turkki katoaa, sitä ei saada takaisin use-
ammankaan sukupolven aikana. Häntää, 
korvia, kokoa – niitä saa takaisin helposti, 
jopa yhden sukupolven aikana.”

Kasvattaja-
haastattelussa
Hirmuinen 

FIN*Gyllenetigerns Kjettil Skog

FIN*Kirsikan 
Iines ja FI*Hirmuinen 

Arwen Undomiel
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Mitä mieltä olette norjalaisen 
metsäkissan nykytilasta:
Mielestämme tilanne on aika hyvä, mitä 
kannattaa ylläpitää ja miksei myös paran-
taa.

Mitä mieltä olette metsäkisso-
jen tulevaisuudesta:
Norjalaisen metsäkissayhdistyksen kas-
vatuksen tavoiteohjelman (KTO) luonnos 
vaikuttaa lupaavalta.  Toivottavasti yhä 
useampi kasvattaja ottaa selvää siitoskis-
sojensa terveydestä kaikkien niiden ter-
veystutkimusten osalta, mitä ylipäänsä 
voi tutkituttaa: HCM, GSD IV, FeLV, FIV.  
Otattamalla kissoiltaan verinäyte geeni-
pankkiin edistää perinnöllisten sairauksien 
löytymistä ja ehkäisyä.

Hyvistä vähän käytetyistä siitoskolleista 
voisi pitää enemmän meteliä. Moni leik-
kauttaa kollinsa, kun ”ei sitä kukaan ole 

käyttöön kysynyt”. Vaikka Suomi on pieni 
maa, ei varsinkaan aloittelevat kasvattajat 
voi tietää sulhasmarkkinoiden tilannetta. 

Mitä ajatuksia omasta kasva-
tustyöstä tulevaisuutta näh-
den?
Kasvattajina olemme vielä ihan raakileita. 
Yritämme kulkea ns. kultaista keskitietä. 
Pyrimme kuitenkin pitämään hyvän turkin 
mukana kasvatuksessa senkin uhalla, että 
häntä ei olisikaan ihan niin pitkä tms. kuin 
olisi toivottavaa. 

Mitä ajatuksia metsäkissojen 
tuonnista/kansainvälisestä 
toiminnasta:
Mielestämme Suomeen tuodaan ja täältä 
viedään sopiva määrä kissoja.

Onko kissalassanne ollut 
tuonteja tai astutuksia ulko-
mailla:
A-pentue on tähän mennessä ainoa pen-
tueemme. Emme näe lähitulevaisuudessa 
tarvetta omaan ulkomaan tuontiin tai astu-
tukseen ulkomailla.

Mitä neuvoja/ohjeita teillä 
olisi uusille kasvattajille/kis-
saharrastajille:
Monta asiaa voi mennä ihan eri tavalla 
kuin on suunnitellut. Suunnitelmia on kui-
tenkin hyvä olla ja suunnitelmilla vara-
suunnitelmia. Meillä on jo mietittynä, että 
millä kollilla Inkan jälkeläinen astutettai-
siin. Toivotaan, että niitä toivottuja kolleja 

löytyy silloinkin.

Terveiset muille kissaharrasta-
jille/metsäkissayhdistykselle:
Rauhallista Joulua ja iloista yhteistyön-
täyteistä Uutta Vuotta. Näyttelyissä näh-
dään!

Seuraavaan haastatteluun 
saatte haastaa jonkun metsä-
kissoja kasvattavan kissalan, 
kenelle haaste esitetään: 
FI*ArcticWilds: Minna ja Arto Turu, Pori

IP, IC Fin*Kirsikan Iines

FI*Kultahuiskan Inka IP FI*Hirmuinen Aleksanteri Suuri



Moni teistä on varmasti kuullut Reposaa-
resta ostetuista ”norjalaisen metsäkissan” 
pennuista ja kissalasta, josta ”kasvatta-
ja” käytti nimeä Tirlittan (oikea eri rotua 
kasvattanut Tirlittan-kissala on lopettanut 
toimintansa 70-luvulla). Moni on lukenut 
Roosan tarinan (ransualli.vuodatus.net 
Roosan tarina/Älä osta rekisteröimätöntä 
Norjalaista metsäkissaa Porin Reposaa-
resta!). Vakavasti sairaita pentuja ostaneet 
tekivät tahoillaan rikosilmoituksen ja nos-
tivat toisia kaltaisiaan löydettyään Porin 
poliisin kehotuksesta yhdessä asiasta oi-
keusjutun, jota käsiteltiin Porin Käräjäoi-
keudessa ensimmäisen kerran syyskuussa 
2012. Silloin tuomio oli 20 päiväsakkoa á 
6 € lievästä eläisuojelurikoksesta koskien 
yhtä uroskissaa, jota ei viety eläinlääkäriin 
kehotuksesta huolimatta. Kaikki petos-
syytteet hylättiin. Asianomistajat valittivat 
tuomiosta ja saivat asian uudelleen käsit-
telyyn hovioikeuteen vuotta myöhemmin, 
syyskuussa 2013. Tätä oikeudenkäyntiä 
olin minäkin yleisönä seuraamassa.

Kahta luKuunottamatta KaiKKi os-
tivat pentunsa Keltaisen Pörssin tai Apu-
lan myynti-ilmoituksen perusteella vuo-
sina 2009 ja 2010. Toinen muulla tavalla 
pennusta tiedon saanut sai yhteydenoton 
suoraan myyjältä, joka tiesi heidän etsivän 
tietynväristä pentua. Toinen taas etsi pen-
tua ostoilmoituksella. Hän oli ainoa, joka 
pääsi katsomaan pentua kasvattajan luo. 
Muut hakivat pentunsa muualta, muutamat 
eläinlääkäriaseman pihalta näiden saatua 
rokotuksensa, osa huoltoasemalta. Osa 
vietiin suoraan uuteen kotiin, osa luovutet-
tiin matkan varrella välimatkan pituuden 
takia. Myyjällä oli aina jokin sopiva selitys 
siihen, miksi heille kotiin ei voinut mennä. 
Näistä yleisin oli se, että vieraat saattoivat 
tuoda pöpöjä tullessaan, eikä hän halunnut 
pentujen sairastuvan.

Pidemmän matkan kulkeneet olivat 
poikkeuksetta litimärkiä ja pahanhajuisia 
ja kasvattajan mukaan syyllinen oli aina 
joko matkan tai muuton aiheuttama stres-
si tai samassa kopassa matkustanut toinen 
pentu. Kanssamatkustaja oli pissannut, 
joissakin tapauksissa jopa ripuloinut toi-
sen päälle. Myös punottavan silmän selitti 
”velikissan” raapaisu. Hyvin sydämelli-
nen ja taitavasti puhuva myyjä sai kaikki 
heränneet epäilykset pyyhittyä nopeasti 
olemattomiin. Totuus valkeni kuitenkin 
uudessa kodissa nopeasti. Monet soittivat 
kasvattajalle avun ja ohjeiden toivossa. 
Yhtä neuvottiin syöttämään ripuloivalle 
kissalle päiväruualla kaurapuuroa, sillä 
se oli tottunut tekemään niin jo pentuko-
dissa. Yhden ongelmaan kasvattaja lupasi 
etsiä sopivan avun lainaamastaan homeo-
paattisia lääkkeitä käsittelevästä kirjasta ja 
yhtä neuvottiin käyttämään samaa hiekkaa 
kuin pentukodissa, kristallihiekkaa, jonka 
nimeä kasvattaja ei kuitenkaan muistanut. 
Osaa puheluista tai sähköposteista kasvat-
taja ei myönnä koskaan saaneensa ja osan 
hän väittää olleen täysin erilaisia kuin nyt 
väitetään. Osalla ongelmat johtuivat hänen 
mukaansa ilman muuta uudesta kodista ja 
sen hän sanoi omistajille kertoneensakin.

Kun sairaita ja huonoKuntoisia 
pentuja vietiin eläinlääkäriin, diagnoosit 
olivat joka puolella hyvin samankaltaisia; 
kroonista ripulia, hengitystietulehduksia, 
herpestä, kalikia, giardiaa, suutulehduksia, 
suolistosairauksia, mykoplasmaa ja väivei-
tä. Suurin osa kissoista jouduttiin lopetta-
maan jo nuorena. Yhdeltä pennulta pitkälle 
edennyt kaliki ehti puhkaista silmän, yh-
dessä perheessä giardialääkityksen tarvitsi 
kissan lisäksi sekä perheen koira että isän-
tä ja yhden koirankasvattajan kaksi pentua 
kuoli mystiseen suolistosairauteen pian 
kissan muutettua taloon. Kaiken tämän li-

säksi pennut eivät lopulta edes näyttäneet 
oikeanlaisilta. Turkki oli pehmeä ja pohja-
villaton, kissat heiveröisiä ja pienikokoi-
sia (naaraat 2,5-3,5 kg, uros 4,5 kg, yksi 
pennuista luovutusikäisenä vain 1 kg) ja 
pyöreäpäisiä ja kuoppaposkisia. Useampi 
eläinlääkärikin kiinnitti huomiota kissojen 
norjalaiseksi metsäkissaksi ”kummalli-
seen” ulkonäköön.

osa omistajista pettyi itsekin kissan-
sa ulkonäköön, erityisesti kokoon, mutta 
monet olisivat olleet uskoakseni silti ihan 
tyytyväisiä ostoksiinsa, jos pennut olisivat 
olleet terveitä. Moni näistä asianomistajis-
ta kertoi ostaneensa paperittoman pennun, 
koska ei ollut halunnut mennä näyttelyi-
hin, saati kasvattaa. Kuinkahan yleinen on 
ja mistä kummasta tullut tuo ajatus, että re-
kisteröidyn rotukissan ostaminen velvoit-
taa vähintään näyttelyissä käymiseen? Tai 
ettei paperipentua kannata ostaa, jos haluaa 
vain lemmikin kotiin. Että sen pitäisi olla 
jotenkin ”huonompi” kuin näyttelykissat. 
Kuitenkin nimenomaan puhdasrotuisuu-
desta oltiin valmiita maksamaan 350-390€. 
Joukossa oli myös sellaisia, joilla oli en-
nestään eri rotuisia rekisteröityjä kissoja.

oiKeudenKäyntiin oli Kutsuttu 
rotupuhtautta arvioimaan kansainvälinen 
näyttelytuomari ja kissankasvattaja, joka 
on nähnyt aiemmin kissoista kaksi ja lo-
puista nyt kuvia. Norjalaisen metsäkissan 
rotuominaisuuksia ei juurikaan löytynyt, 
edellä mainittujen lisäksi mm. pyöreäsil-
mäisyys teki ilmeestä enemmänkin suloi-
sen kuin valppaan ja korvat tököttivät ta-
nakasti päälaella.

Syytetyn puolustusasianajajan mielestä 
”monirotuisilta näyttäminen ei kuulunut 
asiaan mitenkään” ja ulkonäköerot olivat 
muutenkin vain rotuominaisuuksien vaih-
telua, mikä on normaalia, kun ei ole ky-

Roosan tarina ja muita kertomuksia
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symys näyttelykissoista. Lisäksi todistaja 
oli hänen mielestään puolueellinen, sillä 
näyttelytuomari näkee aivan eri tasoisia 
kissoja kuin lemmikit. Hänen käsityksensä 
mukaan lemmikkipennut ilmeisesti tup-
sahtelevat jostain eri tuutista kuin näytte-
lykissat. Todistajan kasvatuskokemuksen 
asianajaja sujuvasti unohti.

Syytetyllä itsellään oli ”todisteet” rotu-
puhtaudesta. Yhden naaraskissan rekisteri-
kirja hänellä oli mukanaan. Lisäksi hänen 
”edesmennyt ystävänsä toimitti hänelle 
neljä kissaa kahdessa erässä, kaksi naaras-
ta ja kaksi urosta”. Jostain syystä tämä ys-
tävä kuitenkin vei kyseisten kissojen sekä 
”kasvattajan” vuonna 1993 hankkiman ro-
tupuhtaan persialaisuroksen (tästä kissasta 
löytyy tiedot myös Kissaliitosta) rekisteri-
kirjat mukanaan vähän ennen kuolemaan-
sa vuonna 2003, eikä niitä sen jälkeen ole 
löytynyt. Näistä kissoista yksi naaras on 
edelleen elossa, toinen katosi ja urokset 
jäivät auton alle vuosia sitten karattuaan 
ulkona olleesta ”vetoketjulla suljettavasta 
kissatalosta”.

pentujen terveydentilan selvittämi-
seksi kuultiin kahta todistajaa, ensimmäise-
nä Porin kaupungin valvontaeläinlääkäriä, 
joka teki neljä tarkastuskäyntiä ”Tirlittan-
kissalaan” vuosina 2010 ja 2011. Hän nä-
ki ripulista kärsiviä kissoja (joista yhden 
eläinlääkärissä käyttämättä jättäminen toi 
ensimmäisen tuomion ja sakkorangais-
tuksen) ja yskiviä pentuja, joiden silmät 
rähmivät ja vuosivat. Hiekkalaatikoiden ja 
koko asunnon siivousta tehostettiin, mutta 
pissanhaju jatkui voimakkaana. Loppu-
vuodesta 2010 eläinlääkäri lopetti kuusi 
kissaa, puolet niistä näitä sairaita pentuja. 
Tällöin ”kasvattaja” oli myös tietoinen 
giardian mahdollisuudesta, sillä hän oli 
suorittanut koko asunnon desinfioinnin se-
kä lääkinnyt kissat giardialääkkeellä ja nis-
kaan laitettavalla matolääkkeellä kaupun-
gineläinlääkärin ohjeen mukaisesti vuonna 
2009. Tämän hoidon takia pentujen giardia 
ei voinut hänen mielestään olla mitenkään 
pentukodista lähtöisin.

Viimeisenä todistajana kuultiin helsin-
kiläisen Kissaklinikka Felinan eläinlää-
käriä, jolla on Suomen ainoa kissalääke-
tieteen tutkinto. Kaksi jutun pennuista oli 
ollut hänen asiakkaanaan. Hän kertoi hy-
vin vakuuttavasti kissoista diagnosoiduista 
sairauksista ja niiden itämisajoista ja ilme-
nemisestä todeten, etteivät sairaudet ole 

mitenkään voineet tulla muualta kuin pen-
tukodista. Puolustusasianajaja yritti vedota 
Kissa-lehden nro 1/2008 artikkeliin kaliki- 
ja herpesvirusten kantajuuden yleisyydestä 
vuosina 1995-1997 tehdyn tutkimuksen 
perusteella (370 kissan otoksessa kalikivi-
rusta kantoi 53% ja herpesvirusta 22,7%) 
ja väitti, ettei sen tuloksen perusteella voi 
olla olemassa kissalaa, jossa näistä saira-
uksista ei kärsittäisi. Felinan eläinlääkä-
ri kuitenkin lyttäsi tällaiset päätelmät ja 
kertoi niiden pysyvän hyvin kurissa, kun-
han kissalan aikuisetkin kissat rokotetaan 
säännöllisesti. Rokottamisella perusteltu 
pentujen terveys oli siis yhtä tyhjän kanssa, 
sillä kaikki pennut olivat saaneet tartunnan 
jo äidinmaidossa. Pentujen kunnon nopea 
huononeminen heti muuton jälkeen saat-
toikin johtua nimenomaan rokottamisesta, 
sillä rokote aktivoi jo olemassa olevan sai-
rauden. Rokottaneeseen lääkäriin oli hänen 
mukaansa turha vedota, sillä pentu saattaa 
hyvinkin olla rokotushetkellä oireeton tai 
oireet voidaan lääkärikäynnin ajaksi peit-
tää esim. pesemällä rähmivät silmät. Sen 
sijaan kasvattaja näkee oireet aina vähin-
tään sairauden puhjetessa. Hän lisäsi myös, 
että väiveitä saadakseen pennun on kasvet-
tava huonoissa oloissa, sillä nykypäivänä 
niitä esiintyy normaalisti ainoastaan navet-
ta- tai rescuekissoilla.

Kuin ihmeen Kaupalla suuri osa ”Tir-
littan-kissalan” pennuista on kuitenkin 
selvinnyt maailmalle terveinä tai ainakin 
vähemmän sairaina, sillä pentueita on kas-
vattajan mukaan ollut kaikkiaan 14 vuosi-
na 2007-2010. Terveysongelmat näyttävät 
ryöstäytyneen käsistä vuonna 2009. Norja-
laisia metsäkissoja eivät toki ole aikaisem-
matkaan pennut olleet. Loppujen lopuksi 
toiminnan laajuutta ei taida tietää kukaan, 
liekö ”kasvattaja” itsekään ollut aina kai-

kesta ihan perillä. Pennunostajien kerto-
muksia koonneiden ja niiden perusteella 
selvinneitä tosiasioita yhdistelleiden asian-
osaisten mielestä todellisen pentumäärän 
täytyy liikkua lähempänä sataa, ellei ylikin. 
Lisäksi yhdestä valkoisesta emokissasta on 
todennäköisesti käytetty ainakin kahta eri 
nimeä. Myyjän kertoman mukaan kahdella 
jutussa mainitulla kissalla on sama äiti, mi-
kä tarkoittaa sitä, että mustan naaraan olisi 
pitänyt saada aikaan sekä sinikilpikonna 
naaraspentu että creme urospentu ja kaiken 
lisäksi puolentoista kuukauden välein.

loppulausunnossaan syyttäjä 
vaati syytettä petoksesta ja rangaistukse-
na ehdollista vankeustuomiota, perusteena 
sekä sairaiden pentujen myyminen tervei-
nä että maatiaisten kauppaaminen rotu-
kissoina aktiivisesti ansiotarkoituksessa 
ja toiminnan suunnitelmallisuus ja pitkä-
kestoisuus. Puolustusasianajajan mukaan 
virusten yleisyyden perusteella voidaan 
kuitenkin todeta, että on normaalia, että 
”välillä on jotain”. Päämies ei ole huoman-
nut mitään ja esitetyillä perusteilla kukaan 
ei voisi eikä uskaltaisi luovuttaa ostajalle 
yhtään mitään. Lisäksi hän on kertonut 
ostajille, ettei pennuilla ole rekisterikirjaa, 
eikä niille sellaista ole taustasta huolimatta 
mahdollista saadakaan. Teko ei siis ole ta-
hallinen eikä rikosta voida osoittaa.

Rakkaita lemmikeitään nämä ihmiset 
eivät saa takaisin, mutta onneksi vihdoin 
edes oikeutta. Kyseinen ”kasvattaja” tuo-
mittiin lopulta hovioikeudessa syyttäjän 
vaatimusten mukaisesti neljän kuukauden 
ehdolliseen vankeusrangaistukseen yhdes-
tätoista petoksesta. Tämä toivottavasti lo-
pettaa vihdoin tämän pentutehtaan toimin-
nan ja toimii jonkinlaisena varoituksena 
muillekin. Toivon mukaan asian julkisuu-
teen tuominen vaikuttaa tulevaisuudessa 
myös siihen, etteivät ihmiset ostaisi enää 
pentuja tällaisilta myyjiltä. Nämä yksitois-
ta asianomistajaa sekä lukematon määrä 
niitä, jotka eivät halunneet tai jaksaneet 
lähteä oikeusprosessiin mukaan, ainakin 
joutuivat maksamaan suunnattoman kovat 
oppirahat hölmöydestään ja toiseen ihmi-
seen luottamisesta. Ikävä kyllä moni heistä 
menetti siinä sivussa myös kiinnostuksen-
sa tätä ihanaa rotua kohtaan.

Teksti Minna Turu
Kuvat Kissojen omistajat sekä Felina Kis-
saklinikka
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Matkani oli erittäin tarkoituksellisesti ajoi-
tettu ajankohtaan jolloin Jeanninen yhdis-
tys TICArus järjesti ensimmäisen näytte-
lynsä Oxfordissa, joten pääsin tutustumaan 
monenlaisiin rotuihin. 

Norjalaisen metsäkissan rodun nimi TI-
CAssa on pelkästään Norwegian Forest. 
TICA näyttelyt ovat melko erilaisia kuin 
FIFe näyttelymme. TICA-näyttelyt muis-
tuttavat hyvin paljon CFA-näyttelyitä ollen 
ns. kehänäyttelyitä. Tämä tarkoittaa sitä 
että yhden tuomarin sijaan kissa käy yhden 
näyttelypäivän aikana useammalla tuoma-
rilla ja saa useamman arvostelun. TICAs-
sa kissat on jaettu kahteen eri kategoriaan 
turkin pituuden mukaan, lyhyt- ja pitkäkar-
vaisiin.  Tuomarit voivat olla joko kaikkien 
rotujen tuomareita (AB, all breed) tai vain 
jommankumman kategorian tuomareita 
(SP, specialty) ja samoin kehät voivat olla 
joko kaikkien rotujen kehiä tai specialty-
kehiä, joissa lyhyt- ja pitkäkarvaiset kissat 
arvostellaan erikseen. 

Kissan arvostelu TICA-näyttelyssä 
menee niin, että kehäsihteeri laittaa seuraa-
vaksi arvosteltavien kissojen numerot tuo-

marin takana olevan kehän häkkien päälle, 
jolloin oma kissa viedään sille tarkoitettuun 
häkkiin. Arvostelua varten tuomari ottaa 
kissan häkistä pöydälle, arvostelee sen ja 
palauttaa sen takaisin häkkiinsä. Tuomari 
ei kirjoita arvosteluseteliä, vaan arvostel-
tuaan kaikki saman värin/rodun kissat tuo-
mari laittaa arvostelun tuloksen nauhoina 
häkkiin. TICAssa kissat jaetaan lyhyt- ja 
pitkäkarvakategorioiden sisällä aikuisiin, 
kastraatteihin ja pentuihin. Urokset ja 
naaraat arvostellaan aina yhdessä. Ensin 
tuomari arvostelee kissat värin sisällä seu-
raavasti: Värin paras = sininen, 2. Paras = 
punainen, 3. Paras = keltainen, 4. Paras = 
vihreä,  5. Paras = valkoinen. Tämän jäl-
keen tuomari laittaa kissat paremmuusjär-
jestykseen divisioonan sisällä. TICAssa on 
8 divisioonaa: Yksivärinen, kilpikonna, 
kuviollinen ja hopea/savu, sekä samat val-
koisen kanssa. Nämä merkitään seuraavas-
ti: Divisioonan paras = musta, 2. Paras = 
violetti, 3. Paras = oranssi. Tämän jälkeen 
tuomari voi vielä halutessaan valita koko 
rodun parhaat kissat.  Kun tuomari on ar-
vostellut kaikki kissat hän valitsee parhaat 
kissat finaaliin. Mikäli kissoja on yli 25, 
tuomari voi valita 10 parasta kissaa. Mikäli 
kissoja on 20 tai vähemmän, tuomari valit-
see 5 parasta kissaa finaaliin. Finaalipaik-
koja tarvitaan titteleiden keräämiseen. 

tiCa on suurista rekisteröintijärjes-
töistä ”vapaamielisin” ja on hyväksynyt 
paljon rotuja joita ei ole hyväksytty muissa 
kattojärjestöissä. Rotuja joita ei löydy FI-
Festä on mm. American Bobtail, American 
Shorthair, American Wirehair, Bombay, 
Chausie, Havana, LaPerm, Munchkin, 
Nebelung, Pixiebob, Selkirk rex, Toyger, 
Thai, Tonkinese. Alustavasti hyväksyttyjä 
rotuja on vielä Serengeti, Donskoy, High-

lander, Khaomanee, Minskin, Napoleon, 
Ojos Azules ja Sokoke. 

tässä Kyseisessä näyttelyssä oli ar-
vosteltavana 130 kissaa. Näistä pitkäkar-
vaisia oli 49 ja lyhytkarvaisia 65. Lisäksi 
oli kotikissoja ja ”turisti” kissoja. Ylivoi-
maisesti suosituimpia rotuja olivat Benga-
lit ja Maine Coonit. Norjalaisia metsäkis-
soja oli näyttelyssä yhteensä kolme: Yksi 
aikuinen ja kaksi kastraattia. 

Näyttelyviikonloppu sujui mukavas-
ti kehien edustalla istuen, kuvia ottaen ja 
sukkaa neuloen.  Viikonlopun aikana tuli 
myös nähtyä monia uusia rotuja kuten ly-
hytjalkainen Munchkin, pitkäkarvainen ki-
haraturkkinen Selkirk Rex ja villikissoihin 
pohjautuvat Toyger ja Savannah. 

näyttelyn jälKeinen viiKKo kului 
pitkin ja poikin eteläistä Englantia reis-
satessa. Kävimme Bathissa tutustumassa 
Roomalaisen kylpylän raunioihin ja Jane 
Austenin museoon. Kävimme myös Jane 
Austenin entisessä kodissa Chawtonissa, 
sekä katsomassa Stone Hengeä ja isoista 
kivistä muodostuvaa monta sataa metriä 
halkaisijalta olevaa kivi rengasta. Oxfor-
dissa tuli käytyä tutustumassa erääseen 
Oxfordin yliopiston kollegeista, Christ 
Church College, jonka ruokasali ja por-
taikot ovat innoittaneet Harry Potter-elo-
kuvista tutun ruokasalin, liikkuvat portaat 
ja elävät maalaukset. Kaiken kaikkiaan 
reissu oli oikein mukava ja pääsin samalla 
tutustumaan Jeanninen kissoihin tarkem-
min. Talossa oli vierailuni aikana 3 viikon 
ikäiset venäjänsinisen pennut jotka olivat 
syötävän suloisia. Kovasti sai itseään hilli-
tä ettei lähtenyt yhtään pentua käsilaukussa 
mukana Suomeen :)
Kaisa Savolainen

TICAilua Englannissa

Toukokuussa pääsin vihdoinkin vierailemaan 
Englannissa tapaamassa hyvää ystävää ja 
kasvattajakolleega, Jeannine Parfittia. Jean-
nine kasvattaa venäjänsinisiä Wychwood 
kasvattajanimellä TICAssa ja hän asuu per-
heensä kanssa Oxfordissa, Englannissa. 
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Sisukas mökkiremontti

Sisun mökki oli nähnyt jo monia vuosia. 
Sitä oli käytetty niin heilasteluun kuin 
ihan vain oleiluun. Katon pinta oli kärs-
inyt kynsi-hurrikaanien voimasta. Katto 
oli lukuisilla ruuveilla ja nauloilla kiin-
nitetty, joten mökin sisätiloja ei päässyt 
mitenkään puhdistamaan.

Remonttiryhmä joutui sahaamaan ja 
murtamaan osia, sillä mökin rakentanut 
oli kiinnittänyt lattiat mökin rungon 
väliin nauloilla ja ruuveilla, jotka olivat ru-
ostuneet. Kaikki hyödynnettävät puuosat 
otettiin talteen ja puhdistettiin.

Sisäseinät puhdistettiin ja ne lakattiin 
venelakalla. Uudet lattiat tehtiin vesivan-
erista. Alakerran lattia ruuvattiin ruos-
tumattomilla ruuveilla kiinni. Yläkerran 
lattiaa ei kiinnitetty ruuveilla, jotta huol-
tohenkilö saa lattian irti suursiivousta 
varten.

Sisälattiat päällystettiin sammaleenvi-
hreällä julkisen tilan matolla, jotta se kes-
tää pisut ja pesut. Lattiapintojen mattoja 
ei kiinnitetty. Näin mattoja voi käyttää 
uusien mattojen kaavoina.

Uusi katto tehtiin vesivanerista ja siihen 
lisättiin tukipuuta, jotta katto saatiin 
tukevaksi ja avattavaksi. Ikkuna- ja 
oviaukkojen koristelistojen kiinnitystä 
vahvistettiin.

Katto päällystettiin samalla matolla kuin 
sisätilat. Matto kiinnitettiin vesivanerilis-
toilla ja ruostumattomilla ruuveilla, jotta 
katon matto on myös helposti vaihdet-
tavissa. Kyllä nyt kelpaa!

Kuvat Jari Välimaa ja Eila Tähti, kuvatekstit Jutta Välimaa.

Eärfalas Flisan (NFO f 03 22) valm-
istui International Championiksi  
24.08.2013 Vantaalla.
s. 20.08.2012
isä: SC S*Vildhjärtas CuteIsWhat-
WeAimFor
emo: GIC S*Eärfalas Debbie
om. Monica Wikberg
kasv. Susanne Persson
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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 6.12.2013

CATPROS
https://sites.google.com/site/catpros/
Tiina ja Liisa Lomakka, Jyväskylä, 0400 647 993, catpros@gmail.com
Synt: 24.11.2013, luovutus aikaisintaan: 28.02.2014
- ruskena tabby (NFO n 22), uros
- musta savu (NFO ns), uros
- kilpikonna tabby (NFO f 22), naaras
- kilpikonna (NFO f), naaras
- ruskea tiikeri (NFO n 22), uros
Isä: IC FIN*Dream- World’s Typhoon (NFO d (s) 24) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: CH FI*Catpros Blackberry (NFO n), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

PöRKARVAN
http://koti.welho.com/porkarvan
Pia & Johanna Vuoltee, Raisio/Espoo, +358-400-780 221, +358-40-730 4341, 
porkarvan@welho.com
Synt: 23.11.2013, luovutus aikaisintaan: 08.03.2014
- ruskeatiikeri valkea (NFO n 09 23), uros
- ruskeatiikeri valkea (NFO n 09 23), naaras
Isä: IC S*NC´s Alladin Sane, JW (NFO n 03 24) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: Pörkarvan OpethEnniosDotter (NFO n 22), testit: FeLV, FIV, GSD IV,

FELLOW´S
https://sites.google.com/site/finfellowscats/
Helena Hautaviita & Pertti Savumaa, Kirkkonummi, 050 3463013 & 050 3326990, 
finfellows.cats@gmail.com
Synt: 14.11.2013, luovutus aikaisintaan: 07.02.2014
- hopeatabby (NFO ns 22), uros
- hopeatiikeri valkoisella (NFO ns 09 23), uros
- ruskeatabby (NFO n 22), uros
- mustasavu (NFO ns), uros
Isä: Mirkulan Jim (NFO a) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: Miss Mikkus’ I Do I Do (NFO ns 09 22 (NFO n ), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

HEARTCATCHER´S
http://www.heartcats.fi/
Anu Punavaara, Kuopio, 040-1681608, anu.punavaara@gmail.com
Synt: 05.11.2013, luovutus aikaisintaan: 05.02.2014
- musta (NFO n ), uros
Isä: CH S*Syrenbacken’s X-elent Dustin (NFO n 09 23) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, 
HCM
Emo: Smoesje fra Jerriks Smykkeskrin (NFO n 09), testit: FeLV, FIV, GSD IV,

Välitettävät aikuiset norjalaiset metsäkissat

3-vuotias hopeatabby-valkea kastraattiuros etsii itselleen kotia. Kissa arvostaa 
rauhallista ympäristöä ja haluaa olla talouden ainoa kissa.
Kirsi Kovanen, Pornainen, 040-510 1757 / 040-537 3977, kirsi.kovanen@kolum-
bus.fi, http://www.kujakeikarin.fi/
Ilmoitus jätetty 27.10.2013

Mustavalkoinen 4,5-vuotias kastraattiuros etsii uutta kotia! Mieluiten ainoana 
kissana tai toisen rauhallisen kissan kaverina! Kissa on aivan ihana 8 kiloinen sy-
liröllykkä. Rakastaa ihmisiä, mutta jää jalkoihin/alistuu kissalaumassa ja on siitä 
kovin stressaantunut. Tämä ihana kaveri ei ole ihan ongelmaton, joten kaipaa 
ymmärrystä. Lisätietoja sähköpostitse taikka puhelimitse!
Laura Helander, Piikkiö (Kaarina), +358-40-526 5685, 
laura.helander@saunalahti.fi, http://www.leoline.info/
Ilmoitus jätetty 26.11.2013



Nimeni on: Cat’omatic Snöhetta, alias Huxley, alias Häsli, 

alias Pirpu

Asun sellaisessa talossa jossa: On monta hyvää kiito-

rataa ja paljon tähystyspaikkoja.

Perheeseeni kuuluu: Kaksi ihmistä sekä isoveljet, musta 

norski Darwin ja riista somali Dawkins, joiden kanssa on 

ihan parasta rallittaa.

Elämä olisi kurjaa ilman: Ruokaa, huiskaleikkejä sekä 

joka-aamuisia pötkötyksiä mamman kainalossa.

Pärjäisin hyvin ilman: Imuria. Se yrittää ihan varmasti 

syödä minut. 

Olen ylpeä itsestäni koska: ihan itse kirjahyllyn päältä 

tapetinsuikaleen joka repsotti ikävästi. Ihmiset eivät jostain 

syystä arvostaneet.

Pelkään kaikista eniten: Kyllä se on se imuri. Aivan hirveä tuomiopäivän masiina.

Jos en olisi norjalainen metsäkissa, olisin aivan varmasti: Kuutti.

Maailman paras paikka on:  Maailman kaikkein turvallisinta on mamman kainalossa. Sinne 

yritän aina piiloon esimerkiksi eläinlääkärillä tai muissa huolestuttavissa tilanteissa.

Jos saisin itse valita, söisin mieluiten: Kaiken! Mamma tosin väittää että minulle on ilmes-

tynyt vararengas.

Paras kaverini on: Molemmat isoveikat ovat minusta mahtavia. Aina kun toiselta menee her-

mot, hengailen toisen kanssa!

Suurin saavutukseni elämässä: Olen reipastunut kovasti ulkoilun suhteen eikä autoilukaan 

ole enää niin suuri paniikin paikka.

En ole kovinkaan ylpeä siitä, että: Olen saanut liikanimen Pirpu, koska en kuulemma osaa 

ollenkaan naukua vaan ilmoitan asiani pirputtellen ja piippaillen. Pöh!

Elämän tarkoitus on: Pötköttää ainakin kerran jokaisella asunnon neliösenttimetrillä. Melkein 

kaikissa eri kohdissa olenkin jo pötköttänyt, vaikka muutimme juuri uuteen asuntoon! Lisäksi tär-

keää on saada paljon rapsutuksia ja nameja.

Norjalaisen metsäkissan 
    ystäväkirja
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Myös lemmikkimme nauttivat tästä juhlas-
ta, eivät ehkä ymmärtämällä juhlan tarkoi-
tusta vaan nimenomaan saamansa huomi-
on, hellyyden ja herkkujen muodossa.  

Kissa on yksi joulun keskeisistä eläi-
mistä. Kaikki kissat rakastavat lämpöä, 
rauhaa, ihmisten ystävällisyyttä ja raukeaa 
yltäkylläisyyttä. Kissat nauttivat kaikenlai-
sista uusista lahjoista, leluista ja herkuista. 
Voidaan hyvin uskoa että kissa jos kuka 
nauttii joulusta täysin siemauksin.

Monien kissojen riemu, joulukuusi, tuo 
myös uudenlaista puuhaa kissojen päivit-
täiseen elämään. Uusi ja erikoinen, joskin 
piikkinen ”kiipeilyteline” ja kaikki oksat 
täynnä toinen toistaan ihanampia leluja; 
palloja, nauhoja ja valoja. Kotiväelle to-
sin saattaa tulla muutamia pieniä ongelmia 
alas revityistä koristeista tai kokonaan kaa-
detusta kuusesta. Mutta eihän nämä pienet 
asiat jouluiloa ja joulun tunnelmaa häirit-
se. Toki yhteiselo kissojen ja kuusen välil-
lä onnistuu pienillä järjestelyillä ja valvon-
nalla. Jos kuitenkin päätetään kotiin tuoda 
kuusi joulua juhlistamaan, niin kannattaa 
varmistaa puun pystyssä pysyminen riittä-
vän tukevalla jalalla. Kuusen koristeetkin 
on ehkä parasta jättää alaoksille laittamat-
ta. Myös jouluvalot voi olla vaaraksi jos 
kissa sattuu johdon puraisemaan poikki. 
Kimmeltävät nauhat ja lameet kannattaa 
myös jättää vähemmälle. Latvatähteä voi 
ehkä harkita, mutta muiden koristeiden 
puuttuessa kissasi haluaa ehkä juuri sen 
alas puusta tutkittavaksi. Onhan toki mah-
dollista että kissa oppii kuusen läsnäoloon 
ja makoilee puun alla pakettien keskellä 
silmät kiiluen ja joululauluja hyräillen. 

joulu voi olla lemmiKille myös vaa-

rallinen. Muistathan että joulukukista ylei-
simmät, joulutähti ja hyasintti, on kissalle 
erittäin myrkyllisiä ja vaarallisia.  Myös 
muiden joulukukkien kanssa pitää olla 
hyvin varovainen ja selvittää etteivät ne 
ole kissoille myrkyllisiä. Kuusenneulaset 
nieltynä saattavat aiheuttaa kissalle suoli-
tukoksen.

joulupaperit, nauhat ja Koristeet 
ovat myös vaarallisia ja monesti erittäin 
tykättyjä leluja. Joulupaketin naru nieltynä 
tai rikkoontuneen joulupallon sirpale voi 
aiheuttaa ylimääräisen piipahduksen eläin-
lääkärin luona. 

Ihmisten nauttimat joulun herkut eivät 
suurimmalta osin sovellu kissalle tai aina-
kin saattavat saada mahan pahastikin se-
kaisin. Kinkku, kinkun rasva ja joulukalat 
ovat hyvin suolaisia, niitä kissan maha ei 
kestä. Katkaravut ovat monien herkkua, 
muistathan liottaa ravut huolellisesti use-
assa vedessä ennen kissalle antamista jotta 
saat niistä myös suolan pois. Joulukarkit 
ja suklaat eivät niin ikään kuulu kissalle. 
Hankithan sitä vastoin kissoille tarkoitettu-
ja herkkuja tai mikä parasta, yleiskuntoa ja 
turkkia parantavia rasvahappoja sisältäviä 
ravintolisiä. Monet herkkupalatkin sisältä-
vät runsaasti kissalle tarpeellisia vitamii-
ni- ja kivennäisainelisiä, tauriinia, biotii-
niä, ym. Ne tulevat tarpeeseen näin talven 
pakkasilla. Kissalle voit helposti valmistaa 
myös kotona herkkupaloja, kuivaamalla 
uunissa kanasuikaleita, kalaa, ym. Tär-
keintä on muistaa kuitenkin, ettei herkkuja 
mahantäydeltä vaan kohtuudella, menettä-
mättä normaalia ruokintarytmiä. 

Lemmikkiäsi voit hemmotella myös os-
tamalla uusia harjoja, kampoja, turkin hoi-

toaineita, pesiä, leluja, palloja, ym, lista on 
loputon ja miksei rakkaimmalle voisi ostaa 
sen suurimman joulupaketin, uuden kiipei-
lypuun. Vaihtoehtoja ovat verkkokaupat, 
lemmikkitarvikeliikkeet ja marketit pullol-
laan.

Joulu on valon ja kynttilöiden aikaa, 
mutta muistathan että kynttilöitä ja kissaa 
ei saa hetkeksikään jättää vartioimatta. 
Kissan viikset ja karva kärähtää nopeasti 
ja herkästi. Leikin tiimellyksessä kynttilät 
saattavat kaatua ja aiheuttaa todella vaka-
via vaaratilanteita. Jos poltat kynttilöitä 
niin riittävän suuret ja tukevat lyhdyt joissa 
kissa ei pääse lähellekään tulta on oivalli-
nen ratkaisu. Vielä parempi vaihtoehto on 
turvautua led-kynttilöihin, joista monet 
ovat jo todella aidon näköisiä ja täysin 
vaarattomia.

jos Kotiin Kerääntyy suurempi joukko 
joulua juhlistamaan, on syytä muistaa vara-
ta lemmikeille mahdollisuus päästä rauhal-
liseen paikkaan lepäilemään. Joulun hulina 
ja vilske voi olla myös joillekin lemmikeil-
le stressaavaa ja pelottavaa aikaa. Sitähän 
emme tahdo rakkaille lemmikeillemme. 

Uuden vuoden juhlinnassa on tärkeintä 
muistaa että lemmikit eivät ymmärrä ilo-
tulitusta, kovaa pauketta, rätinää ja valo-
jen välähdyksiä. Nämä saattavat aiheuttaa 
todella suuren stressin. Varmistathan että 
lemmikkisi saa tuntea turvallisuutta ja 
huomiota myös uuden vuoden juhlinnan 
lomassa.

Norjalainen metsäkissayhdistys toivottaa 
kaikille kissoille ja omistajilleen turval-
lista, rauhallista ja ihanaa Joulun Aikaa ja 
Onnellisia tassutteluja vuodelle 2014!

Joulu 
kissan silmin
Joulu on ilon, ystävyyden, lämmön, rauhan ja yltäkylläisyyden 
juhla. Joulun traditioon on aina kuulunut kotieläinten, luonnon 
eläinten ja jopa tonttujen hyvinvoinnista huolehtiminen nor-
maalia paremmalla ruoalla ja herkuilla. 
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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                    18.2.                maaliskuussa 
2                    20.5.                kesäkuussa 
3                    19.8.                syyskuussa 
4                    18.11.              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 1/2014
Deadline 18.2.2014
Lähetä kaikki lehteen tuleva materiaali osoitteella: 
mettis@norjalainenmetsakissa.fifi

Kannessa
FI’*FoxyPaw’s Hoodoo Doll (NFO 09 �� ) 
s. �.�0.�0��
vanhemmat: GIC S*Kullehoppans Vidar &  
SC FI*FoxyPaw’s Bibbity-Boo, DVM
Omistaja: Minna Rytkönen
Kasvattaja: Karita Sumell & Mikael Axelqvist
Kuva: Tessa
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F E L I N E  B R E E D  N U T R I T I O N
R ä ä t ä l ö i t y ä  r a v i n t o a

I N E  B R E E D  N U

Suuri koko, upea paksu                                        
turkki, ilmeikkäät mantelisilmät...

...tekevät norjalaisesta metsäkissastasi  ainutlaatui-
sen. Norjalainen metsäkissa on luontainen metsästäjä 

ja kaipaa mahdollisuutta kiipeillä ja leikkiä. NORWEGIAN 
FORESTCAT -ruoka huomioi kissan taipumuksen ylipainoon 
huolehtien luuston ja nivelten hyvinvoinnista. Erityinen nap-
pula on suunniteltu norjalaisen metsäkissan voimakkaille 
leuoille. Nappulan muoto ja koko helpottavat siihen tarttu-
mista ja kannustavat pureksimaan, hidastaen syömisnope-
utta. Paksu turkki koostuu vettähylkivästä päällyskarvasta 

ja villavasta aluskarvasta, ruoan sisältämä ravintoai-
neyhdistelmä, Omega-3 -rasvahapot sekä purasruo-

hoöljy tukevat ihon roolia suojamuurina. Erityinen 
kuitujen yhdistelmä auttaa parantamaan suolen 

toimintaa ja vähentää karvapallojen muo-
dostumista.
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Leikkaa talteen!J JOULUETU

Kuponki on voimassa 11.11.-
31.12.2013 lemmikkitarvikeliikkeissä ja 
eläinlääkärilläsi. Ei voi yhdistää muihin 

tarjouksiin. Yksi kuponki/ostos.560144

10€Kun ostat 50 
eurolla Royal 

Canin -tuotteita 
saat 10 euron 
alennuksen.

Leikkaa talteen!J JOULUETU

Kuponki on voimassa 11.11.-
31.12.2013 lemmikkitarvikeliikkeissä ja 
eläinlääkärilläsi. Ei voi yhdistää muihin 

tarjouksiin. Yksi kuponki/ostos.560145

15€Kun ostat 70 
eurolla Royal 

Canin -tuotteita 
saat 15 euron 
alennuksen.

Leikkaa talteen!J JOULUETU

Kuponki on voimassa 11.11.-
31.12.2013 lemmikkitarvikeliikkeissä ja 
eläinlääkärilläsi. Ei voi yhdistää muihin 

tarjouksiin. Yksi kuponki/ostos.564146

20€Kun ostat 90 
eurolla Royal 

Canin -tuotteita 
saat 20 euron 
alennuksen.
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