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Suomen Brittikissat ry:n jäsenmaksut
vuodelle 2022
– Varsinainen jäsen 20 euroa (sisältää Brittipostijäsenlehden)
– Perhe/kannattajajäsen 7 euroa (ei lehteä)
– Kuvamaksu eli yhdistyksen kotisivujen kasvattajaja/tai siitosuroslistan sekä pentulistan kuvallinen
osuus vuosimaksu 12 euroa / ilmoittava jäsen
Maksuohje: Laske yhteen kaikki taloutesi jäsenmaksut
ja maksa samalla viitteellä (esim. varsinainen jäsen
20 € + perhejäsen 7 € + kuvamaksu 12 € = 39 euroa).
Yhdistyksen tili:
FI64 1306 3000 1019 91
Viite 1012

SWIFT NDEAFIHH

Maksettuasi ole ystävällinen ja toimita epäselvyyksien
välttämiseksi jäsenrekisterinhoitajalle osoitteeseen
brittijasenet@gmail.com tieto siitä, mitä maksusi koski.
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Puheenjohtajalta
Tervehdys britti-ihmiset,
sain kunnian jatkaa yhdistyksen
puheenjohtajana. Olen nöyrästi
kiitollinen tästä. Hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä erovuoroisten tilalle. Toivotan heidät lämpimästi tervetulleeksi mukaan työhön
kissojemme ja yhdistyksen hyväksi.
Viime vuonna rajoitukset vaikeuttivat näyttelytoimintaa kuten edellisenäkin vuonna, nyt kuitenkin viimeisimmät uutiset kertovat valtakunnallisen pandemiatilanteen
kääntyvän positiiviseen suuntaan.
Tarkoituksena onkin järjestää yhdistyksen kevätkokous pitkän tauon
jälkeen vanhaan tapaan ”livenä”
KES-KISin näyttelyn yhteydessä
maaliskuussa. Samassa yhteydessä
palkitaan vuoden 2021 brittikissat.
Ajoittain olen kuullut kritiikkiä
yhdistyksen toiminnan tarkoituksesta, näyttelyt ovat aina rotukissayhdistyksen toiminnan ytimessä,
mutta ei suinkaan ainoa asia. Oma
näkemykseni on, että meidän yhdistyksemme toiminnan kulmakiviä
ovat kissojen terveys ja hyvinvointi,
tiedotus ja henkilöjäsenten sosiaalinen toiminta. Kasvatuksen tavoiteohjelma on terveyden, hyvinvoinnin
ja rodunkehityksen kannalta oleellinen työkalu ja ohjelman teko on
saatu hyvään vauhtiin. Näyttelyt
ovat myös tärkeässä roolissa osana
jäsenistön sosiaalista toimintaa. HCM-ultrauksen kustannuksiin osallistuminen on uusi konkreettinen tapa edistää kissojemme terveyttä.
Etätöiden lisääntyessä on kaikenlaisten lemmikkien kysyntä kasvanut. Brittipentujen tarjonta ei
ole kasvanut, viime vuoden rekisteröintimäärät
olivat jopa hiukan edellistä vuotta pienempiä.
Pentujen ”tehotuotantoa” ei siis ole maassamme
esiintynyt, hyvä niin.
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Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet monessa mielessä raskaita, mutta nyt on valoa näkyvissä ja
rajoitukset poistunevat jo ennen tämän lehden
ilmestymistä. Toivoa paluusta normaaliin on,
pysytään terveinä ja pidetään huolta toisistamme
ja ennen kaikkea rakkaista kissoistamme.
Tavataan taas areenoilla.
Esa

Päätoimittajalta
Taas on uusi vuosi aluillaan ja käsissäsi on vuoden ensimmäinen Brittiposti. Perinteiseen tapaan tässä ensimmäisessä numerossa esitellään
viime vuoden näyttelymenestyjät. Voittajat palkitaan yhdistyksen kevätkokouksessa 27.3.2022
Laukaassa. Kutsu kokoukseen on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla ja tässä lehdessä. Vuoden brittien tulosten ja esittelyjen lisäksi voit lukea myös
tulosten pistelaskusta. Näyttelyteemaa täydentää
kertomus siitä, miten ensikertalainen innostuu
näyttelyharrastuksesta. Juttu on julkaistu aiemmin Brittipostissa 2/2019. Esittelyssä ovat myös
uudet hallituksen jäsenet.

ihmisistä, jotka yli rajojen yrittävät auttaa ihmisten lisäksi myös kissoja ja koiria. On lohduttavaa
nähdä, miten toisten hätä sodan kauhujen keskellä saa ihmisten auttamishalun kasvamaan,
eivätkä lemmikitkään jää osattomiksi. Voinen
sanoa kaikkien meidän britti-ihmisten puolesta,
että toiveemme nopeasta rauhasta on suuri!
Pidetään huolta toisistamme ja ihanista
briteistämme, eikä unohdeta arjen pyörteissä,
että jokainen päivä on ainutlaatuinen.
Päätoimittaja
Aija

Yhdistyksen hallitus päätti viime vuoden lopulla
jakaa rahallista tukea brittien sydänultraukseen.
Edellytykset ja ohjeet tuen saamiselle on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla ja nyt vielä tässä lehdessä.
Toivottavasti tänä vuonna voisimme heittää
lopullisesti hyvästit koronan tuomille rajoitteille.
Yksi korona-ajan tuomista lieveilmiöistä on ollut
se, että vaikka pentuja on syntynyt lähes yhtä
paljon kuin edellisinä vuosina, pentuvälityksessä
on hyvin vähän välitettävää. Tyhjänä ammottava
pentuvälitys on ollut tuttu näky niin koira- kuin
kissapuolellakin. Pentujen kysyntä on ollut vilkasta, mutta kasvattajat eivät ilmoita suunnitelmistaan ja pennuistaan pentuvälityksessä, ilmeisestikin peläten kysyntäryöppyä. Tämä on johtanut siihen, että pentukyselyjä lähetetään umpimähkään laajalle rintamalle siinä toivossa, että
jollakin kasvattajalla sattuisi olemaan pentuja
myynnissä. Toivottavasti voisimme koronan talttumisen myötä palata lähemmäksi entistä aikaa,
jolloin kuumentunut pentukysyntä taittuisi normaaliin ja kasvattajat ilmoittaisivat pentunsa yhdistyksen pentuvälityksessä.
Kun kirjoitan tätä kirjoitustani, sota Ukrainassa
on alkanut muutama päivä sitten. Se on järkyttänyt varmasti meitä kaikkia. Ihmisten hätä on
suuri, ei vain heidän omasta kohtalostaan, vaan
myös heidän lemmikkiensä selviämisestä. Sosiaalisessa mediassa leviää tietoja erilaisista apua tarjoavista organisaatioista, sekä myös yksityisistä
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Kaksi uutta jäsentä hallitukseen, tässä he ovat
Suomen Brittikissat ry:n hallituksessa kautensa aloittaneet Jennica ja Nita kertovat
tavoitteistaan ja jakavat parhaat hetket kissaharrastuksessaan.
1.
2.
3.
4.

Kerro lyhyesti ”kissahistoriasi”?
Millaisia tavoitteita sinulla on hallituksen jäsenenä?
Miksi kannattaa liittyä yhdistyksen jäseneksi?
Mikä kissaharrastuksessa tuottaa sinulle erityistä iloa?

Jennica Kööpikkä, rahastonhoitaja
1. Olin aiemmin koiraihminen. Isäni allergian
vuoksi lemmikkimme olivat lapsuudessani pääsääntöisesti ulkona. Ensimmäisen oman koirani
hankin heti kun muutin pois kotoa. Ensimmäiseen brittiin tutustuin 2011, kun tapasin mieheni
Juha-Matin. Hänellä oli silloin parivuotias sininen britti Jurri, joka asuu meillä edelleen. Näyttelyharrastuksen aloitimme yhdessä 2016, kun hankimme toisen brittimme, silver tipped -värisen
Lemmyn. Lemmyn kasvattaja Katja Mutikainen
suostutteli meidät kokeilemaan näyttelyitä ja
Lemmyn isän omistaja Pirjo Teräsalmi tuli tueksemme ensimmäiseen näyttelyyn. Näyttelyharrastus vei mennessään ja siellä tutustuimme myös
pitkäkarvaisiin brittiläisiin. Juha-Matti oli haaveillut kasvattamisesta jo pitkään ja niinpä kävin
kasvattajakurssin 2018. Hankimme Ranskasta
pitkäkarvaisen silver tipped naaraan samana
vuonna. Ensimmäiset pennut syntyivät 2019.
Pentueita on ollut tähän mennessä neljä.
Asumme Laihialla Pohjanmaalla. Perheeseeni
kuuluu mieheni Juha-Matti, welsh corgi cardigan
-rotuinen koira Elli, sininen britti Jurri (13 v),
maine coon Tupsu (11), silver tipped britti
Lemmy (vajaa 6), pitkäkarvainen silver tipped
kasvatusnaaras Lumi (vajaa 4), Lumin tytär Kirppu (2), pitkäkarvainen blue silver tipped Dolly
(vajaa 2) sekä Lumin lyhytkarvainen pentu Mysti.
Aloitin Suomen brittikissat ry:n hallituksen
jäsenenä nyt 2022.
2. Olen yhdistyksen rahastonhoitaja, jonka tehtäviin kuuluu mm. laskujen maksaminen. Yhdistys jakaa tietoa rodusta sekä sen terveydestä. On
hienoa, että on aloitettu brittien kasvatuksen tavoiteohjelman tekeminen. Yhdistys tukee myös
brittien HCM-ultrausta rahallisesti, se toivottavasti madaltaa kynnystä viedä kissa ultrattavaksi.
Itselleni on tärkeää rodun ja erityisesti pitkäkarvabrittien tunnettavuuden lisääminen. Pitkäkarvai6

Jennica on pitkäkarvaisten brittien fani.

set britit ovat itselleni lähinnä sydäntä, ja ne ovat
monille vielä varsin tuntemattomia.
3. Yhdistyksen jäseneksi kannattaa ehdottomasti
liittyä! Brittiposti julkaistaan 4 kertaa vuodessa
ja siitä voi lukea brittien terveydestä ja rodusta
yleensä sekä muiden brittien kuulumisista. Lisäksi jäsenet pääsevät osallistumaan yhdistyksen järjestämiin jäsentapahtumiin, joissa voi tavata muita britti-ihmisiä. Yhdistyksen kautta on mahdollisuus tehdä asioita rodun hyväksi.
4. Kissaharrastuksessa eniten iloa tuottaa tavallinen arki kissojen kanssa. Kissoista on niin paljon

seuraa ja iloa joka ikinen päivä. Mikä sen mukavampaa kuin tulla kotiin työpäivän jälkeen, kun
kissat odottavat innoissaan ikkunalla. Brittien
omistajan ei tarvitse koskaan olla yksin. Myös
turkinhoito voi olla todellista mindfulnessia, jolloin unohtuu surut ja murheet. Näyttelyharrastusta tuskin olisin jatkanut ilman ihania kissaihmisiä.

Nita Tuomi, sihteeri
1. Olen kotoisin Kuopiosta ja tämä on ensimmäinen vuoteni Suomen Brittikissat ry:n hallituksessa. Olen ollut kovin eläinrakas jo pienestä asti
ja ollessani ala-asteikäinen perheeni otti kaksi
maatiaiskissaa, joista kuitenkin jouduttiin luopumaan muutaman vuoden kuluttua siskoni vakavan allergian takia. Aikuisiällä alkaessani seurustelemaan puolisoni kanssa sain ”kaupan päälle” paketissa myös brittirouva Miisun, jonka kanssa ehdimme elää arkea muutaman vuoden ennen hänen päiviensä täyteen tulemista. Miisu oli kuitenkin (varsinkin puolisolleni) innoitus seuraavankin
kissan rodusta, ja reilua vuotta myöhemmin kotiimme saapui brittipentu Nyyti, ja Nyytille kaveriksi kuukautta myöhemmin maatiaispentu Tuittu. Nyyti ja Tuittu ovat nyt pian kolmivuotiaita
mamman kainalokavereita ja öiden huutelijoita.
Nyytin kanssa olemme myös harjoitelleet näyttelyhommia ilman suurempia paineita.
2. Toimin yhdistyksen sihteerinä tänä vuonna.
Käytännössä kirjoitan kokouspöytäkirjat ja huolehdin HCM-avustuspyyntöjen kulkemisesta hallitukselle ja päätöksen toimituksesta takaisin hakijalle. Lisäksi teen muita juoksevia asioita yhdistyksessä. Olen myös yhdistyksen KTO-ryhmässä
(Kasvatuksen tavoiteohjelma), vaikkei se hallitustyöhön liitykään. Yhdistyksen tärkein tehtävä on
mielestäni yhdistää brittikissat rotuna niistä kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Tämä sisältää niin
aktiivikasvattajat ja pennun ostajat, kuin myös
vasta rotuun tutustumassa olevat ihmiset ja kissanomistajat. Yksi suuri tavoite yhdistyksen toiminnassa saisi olla kasvatuksen tavoiteohjelman
luominen briteille, sillä se parantaa tietoisuutta
rotumme ongelmista ja hyvistä puolista, ja sitä
kautta myös helpottaa puuttumaan mahdollisesti
tulevaisuudessa ongelmiksi muodostuviin asioihin
hyvissä ajoin. KTO:n avulla myös rotuun tutustuva saa luotettavaa tietoa rodun terveystilanteesta
sekä oppii mahdollisesti uuttakin rodusta, sen
historiasta ja nykyhetkestä. Kaikessa toiminnassa
eläinten kanssa tulisi olla lähtökohtana terveys ja
hyvinvointi, ja yhdistys pystyy valinnoillaan ohjaamaan jäsentensä toimintaa parempaan suun-

Nita ja Nyyti ovat tuttu näky näyttelyissäkin.

taan. Tästä hyvänä esimerkkinä on KTO:n lisäksi
myös tänä vuonna aloitettu HCM-tutkimusten
tukeminen.
3. Yhdistyksen jäseneksi kannattaa liittyä ihan jo
huipun brittiporukan takia! Brittikissat ovat luonteikkaita persoonia, kuten jokainen niiden omistajakin, ja jos omien kissojen touhuille pääsee
nauramaan päivittäin, niin kuinka hauskaa on
nauraa myös muiden kissoille yhtä antaumuksella!
Myös vertaistuki on tärkeää hankalammissakin
tilanteissa, kuten kissan sairastuessa. Brittipostilehdessä on aina ajankohtaisia ja mielenkiintoisia
juttuja, ja sitä kautta olen oppinut paljon uusia
asioita. Yhdistys on järjestänyt myös erilaisia koulutuspäiviä rotuumme liittyen, ja niitä toivon mukaan päästään järjestämään jatkossakin.
4. Eniten iloa kissaharrastuksessa tuo minulle
arki kissojemme kanssa. Varsinkin Nyyti on oikea
mamman mussukka ja kulkee perässäni kaikkialle.
Se kaipaa paljon paijausta ja huomiota, ja jos sitä
ei sille anna, niin kiipeää varmasti syliin asti pyytämään. Parhaat hetket ovat illan jo rauhoittuessa
sohvalla lokoilu, kun Nyyti kiipeää syliin leipomaan ja kehräämään, ja Tuittu kampeaa kainaloon hurisemaan. Silloin tiedän kissojeni olevan
tyytyväisiä elämäänsä.
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Vuoden 2021 brittikissat
KISSA

EMS-KOODI

PISTEET

OMISTAJA

KASVATTAJA

1. GIC Tegheon UnderleyHall*PL

BSH n 03

498,14

Saara Tuovinen

Podlejska Dorota, PL

2. CH FI*Vermeil’s Obelix Otto

BSH ns 11

405,1

Tarja Haatainen

Riikka Virkkunen

3. CH LV*Langewald Magic Antero

BSH n 03

374

Anne Lehtonen

Elīna Lange, LV

4. Henrik Malvern Hills*PL

BSH a

186

Katri Luoto

Justyna Bielecka, PL

5. CH Caezar from Palace Prestige*LV

BSH e 03

93

Anne Lehtonen

Natalja Maslobojeva, LV

1. NW SC FI*Ruusutarhan Viviana

BSH a

650,91

Aija Harmaakari

Aija Harmaakari

2. GIC FI*Huntercat Princess Bianca

BSH ns 11 var

564,48

Piritta Häkkinen

Rita Tammela

3. SC FI*Ruusutarhan Rosa Amabile JW DSM

BSH g

544,4

Aija Harmaakari

Aija Harmaakari

Vuoden lyhytkarvainen uros

Vuoden lyhytkarvainen naaras

4. IC FI*Aurantia’s Underneath the Stars

BSH h 03

540,2

Johanna Huttunen

Heidi Nyman

5. GIC FI*Hyrinän Alva

BSH a

498,24

Mari Kiuru

Mari Kiuru

Vuoden lyhytkarvainen kastraattiuros
1. IP FI*Rhinestone’s Josera

BSH e

562,44

Ameliia Manner

Marja-Liisa Tolonen

2. IP GIC FI*Ullukan Pyrypoika

BSH c 24 var

521,44

Saara Tuovinen &
Jouni Väänänen

Ulla-Kaisa Niemelä

3. SP FI*Aurantia’s Aldebaran

BSH d

518,14

Johanna Huttunen

Heidi Nyman

4. GIP FI*Coventry’s Ywain

BSH c 24 var

509,3

Ari Hautamäki

Satu Petäjä

5. PR FI*Feronian Naava

BSH n

505,16

Sanna Myrskysalo

Anna Honkanen

1. SW SP SC FI*Feronian Dahlea Purpurea DSM BSH f

650,64

Anna Honkanen

Anna Honkanen

2. SP IC FI*Feronian Lilja

BSH a

537,48

Tuija Rantala

Anna Honkanen

3. GIP FI*Aurantia’s Lightning

BSH b var

511,2

Johanna Huttunen

Heidi Nyman

4. PR FI*Feronian Madonna

BSH f

Vuoden lyhytkarvainen kastraattinaaras

5. PR CH FI*Lumiprinsessan Prinsessa Lumikki BSH ns 11

511,17

Sanna Myrskysalo

Anna Honkanen

410,2

Katja Mutikainen

Katja Mutikainen

Vuoden lyhytkarvainen nuori
1. FI*Ruusutarhan Bambola

BSH g

370,24

Aija Harmaakari

Aija Harmaakari

2. FI*EmeraldCharm Garfield

BSH ny 11

350,26

Tiina Kankkonen

Valentina Arola

3. FI*Hyrinän Elmond

BSH a

308,18

Sanna Paulamäki

Mari Kiuru

4. FI*Feronian Orchidea

BSH n

270

Anna Honkanen

Anna Honkanen

4. FI*Hyrinän Edwin

BSH c

270

Mimosa Moilanen

Mari Kiuru

BLH ny 11

556,46

Jennica Kööpikkä

Elena Ryapolova, RU

Vuoden pitkäkarvainen uros
1. IC Your Majesty Golden Ironhide
2. GIC Suncat’s Light Me Up

BLH n 02 62

524,29

Ulla-Kaisa Niemelä

Ulrika Stefansson, SE

3. IC FI*MellowBear’s HottiKatti

BLH d

522,44

Päivi Saarnivainio

Päivi Saarnivainio

4. IC FI*MellowBear’s Talented Berlioz

BLH e 03

506,21

Julia Johtela

Päivi Saarnivainio

5. SC FI*Huntercat Prince Benjamin

BLH ns 11

498,09

Kirsti Niemi

Rita Tammela
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Vuoden 2018 brittikissat
KISSAN NIMI

EMS

PISTEET OMISTAJA

KASVATTAJA

TULOKSET

Vuoden pitkäkarvainen naaras
1. SC FI*MellowBear’s Earth Goddess Erda

BLH f 03

511,33

Päivi Saarnivainio

Päivi Saarnivainio

2. CH FI*Ullukan Lady Gwendoloena

BLH n 03

391,06

Niina Virsunen

Ulla-Kaisa Niemelä

3. CH FI*MellowBear’s ToffeeNosed Marie

BLH q 03

374

Päivi Saarnivainio

Päivi Saarnivainio

4. IC FI*Huntercat Princess Belladonna

BLH ns 11

95

Rita Tammela

Rita Tammela

5. CH FI*Aurantia’s Midnight Sun

BLH d

93

Heidi Nyman

Heidi Nyman

Vuoden pitkäkarvainen kastraattiuros
1. GIP SC Kant of Baltic Breeze DVM

BLH n

546,42

Minna Oilinki

Maija Krisjane, LV

2. SP FI*Ullukan Friends With Benefits

BLH a

498,12

Anu Mikkonen

Ulla-Kaisa Niemelä

3. IP IC FI*Ullukan Fifty Shades Darker

BLH n

475

Ulla Ervasti

Ulla-Kaisa Niemelä

4. PR SC Enrico Magiya Serebra

BLH ns 11

469

Anne Lehtoranta

Natalia Efimenko

5. PR FI*Ullukan Mighty Mega Flip

BLH n 03

448,23

Ulla Ervasti

Ulla-Kaisa Niemelä

Vuoden pitkäkarvainen kastraattinaaras
1. IP FI*Ullukan Cruelty of Cotton Candy

BLH a 03

508,22

Anu Mikkonen

Ulla-Kaisa Niemelä

2. IP CH FI*Menzoberanzan’s Skywarp

BLH ns 11

475

Jennica Kööpikkä

Jennica Kööpikkä

2. IP CH FI*Duketin Justiina

BLH a

475

Ulla-Kaisa Niemelä &
Anu Mikkonen

Mirja Raunio-Saarnisto

4. PR FI*Ullukan Enviable Enterprise

BLH a 03

473

Ulla-Kaisa Niemelä

Ulla-Kaisa Niemelä

5. CH FI*Ullukan Femme Fatale

BLH n

276

Reetta Järvenpää

Ulla-Kaisa Niemelä

BLH e

310,19

Ulla-Kaisa Niemelä &
Anu Mikkonen

Anna Tonér, SE

Vuoden pitkäkarvainen nuori
1. SE*OneWish Sir Lancelot
2. FI*Ullukan Ines Dullahan

BLH e 03

200,1

Ulla-Kaisa Niemelä

Ulla-Kaisa Niemelä

3. Ivo von Burg Weißensee*D

BLH ny 11

200,09

Anne Lehtoranta

Natalie Seyffarth, DE

4. CH FI*Ullukan Lady Gwendoloena

BLH n 03

200,08

Niina Virsunen

Ulla-Kaisa Niemelä

5. Oleander Mortishia*PL

BLH ny 11

200,05

Jennica Kööpikkä &
Terhi Sydänoja

Justyna Kulig, PL

70,2

Anna Honkanen

Anna Honkanen

Vuoden veteraani (BSH+BLH)
1. SW SP SC FI*Feronian Dahlea Purpurea DSM BSH f

Vuoden siitosuros (BSH+BLH)
1. GIC Suncat’s Light Me Up

BLH n 02 62

313,33

Ulla-Kaisa Niemelä

Ulrika Stefansson, SE

2. GIC Tegheon UnderleyHall*PL

BLH n 03

310,33

Saara Tuovinen

Podlejska Dorota, PL

3. GIP SC Kant of Baltic Breeze DVM

BLH n

294,99

Minna Oilinki

Maija Krisjane, LV

1. IP CH FI*Duketin Justiina

BLH a

315,99

Ulla-Kaisa Niemelä &
Anu Mikkonen

Mirja Raunio-Saarnisto

2. GIC FI*Hyrinän Alva

BSH a

290,33

Mari Kiuru

Mari Kiuru

3. SC FI*MellowBear’s Earth Goddess Erda

BLH f 03

192,33

Päivi Saarnivainio

Päivi Saarnivainio

Vuoden siitosnaaras (BSH+BLH)

Vuoden kasvattaja (BSH+BLH)
1. FI*Feronian

314,4

Anna Honkanen

2. FI*Ullukan

307

Ulla-Kaisa Niemelä

3. FI*Hyrinän

290,6

Mari Kiuru

Kehräämön muistopalkinnon voittaja
SW SP SC FI*Feronian Dahlea Purpurea DSM BSH f

Anna Honkanen

Anna Honkanen
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Vuoden 2021 paras lyhytkarvainen uros
GIC Tegheon UnderleyHall*PL

Kesällä 2017 alkoi kypsyä päätös hakea itselleni
ulkomailta siitoskolli. Otin yhteyttä muutamaan
kasvattajaan, mutta tarjolla olevat vaihtoehdot ja
yhdistelmät eivät sytyttäneet. Erään seuraamani
kasvattajan kautta kuitenkin uutissyötteeseeni
ilmestyi kuva muutaman viikon ikäisestä, mustavalkeasta poikapennusta. Ensimmäisen kuvan
nähtyäni tunsin, että tämä on minun kissani.
Kävin hakemassa pojan kotiin alkusyksystä 2017
ja sain kuulla, että pentu ei oikein pidä matkustamisesta, vaan huutaa kopassa. Siitä hetkestä, kun
kantokoppa siirtyi minun käsiini Chopinin lentokentällä, huuto kuitenkin loppui, eikä se matkustaessa ole alkanut uudelleen. Ilmeisesti myös pennun oma etsintä oli tullut päätökseen.

GIC Tegheon UnderleyHall*PL
Musta bicolour (BSH n 03)
Syntynyt: 3.6.2017
Isä: Ikuchi UnderleyHall*PL (BSH e 03)
Emo: UA*Sweet Beast Tailuna (BSH f 03)
Kasvattaja: Dorota Podlejska, PL
Omistaja: Saara Tuovinen
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Kitku on herttainen, todella kiltti kissa, joka on
kotona aina siellä missä tapahtuu, ja rakastaa
ihmisiä. Vähän sitä saattavat uudet asiat alkuun
jännittää, mutta aika pian se siitä pääsee yli.
Kitku on vahvasti ihmiseen ohjautuva ja huomaa
heti, jos jollakulla on huono päivä tai paha mieli.
Kodin muita kissoja kohtaan se saattaa olla pomotteleva, mutta vanhemmat kissat palauttavat
sen aika pian maan pinnalle. Kitku on pohjattoman utelias ja tykkää seikkailla erilaisissa paikoissa turvallisesti kotona tai lenkillä ulkona valjaissa.
Paras asia ikinä ovat vadelmanlehdet.

Kitku ei ole koskaan ollut mikään suurmenestyjä
näyttelyissä: 20 näyttelyssä on tullut 1 BIS-voitto.
Suurimman vaikutuksen ovatkin näyttelyissä sitten ilokseni tehneet Kitkun jälkeläiset. Kitkun
kanssa on mukavaa käydä näyttelyssä, koska se
itsekin suhtautuu siihen myötämielisesti ja käyttäytyy aina hyvin. Tuomarit ovat kehuneet Kitkua erityisesti hyvästä turkin väristä: Se on juuri
niin mustavalkea kuin kuuluukin olla. Naaman
kauneuspilkku hymyilyttää tuomareitakin ja
usein yleisölle avoimissa näyttelyissä kuuluu spontaaneita, hyväntahtoisia naurahduksia, kun Kitku
nukkuu hassuissa asennoissa häkissään.

Kitku täyttää kesällä 2022 jo viisi vuotta, mutta
meillä on vielä toivottavasti monen monituista
mukavaa näyttelyvuotta edessäpäin.
Kiitokset Kitkun kasvattajalle Dorotalle, Kitkun
jälkeläisten kasvattajille ja omistajille sekä muulle
näyttelyväelle.
Saara Tuovinen
Kuvat: Tessa ja kotialbumi
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Vuoden 2021 paras lyhytkarvainen naaras
NW SC FI*Ruusutarhan Viviana
Viime vuoden näyttelytavoitteena
oli Vivin valmistuminen korkeimpaan arvoon. Syksyllä Vivi valmistuikin Supreme Championiksi.
Enpä osannut edes unelmoida,
että vuoden lopussa Vivin nimen
edessä komeilee kaksi uutta kirjainlyhennettä!
Vivi aloitti viime vuoden näyttelykauden elokuussa Rurokin näyttelyssä, josta se sai vuoden suurimmat lisäpisteet. BIS-voittoja kertyi
yhteensä seitsemän. Kilpailu oli
jännittävää viimeiseen näyttelyyn
asti. Kovin kisa käytiin hienon
burman kanssa, Vivi kuitenkin säilytti ykkössijansa äärimmäisen tiukassa kilpailussa.
Vivi sisaruksineen syntyi emonsa
kotiin kesäkuussa 2018. Erityiskiitos Kreetta ja Juha Järvenpäälle
Vivin hellästä hoidosta sen alkutaipaleella! Vivi on Ruusutarhan kasvatti viidennessä polvessa, sen vanhemmat ovat EE*Lja Mur Ken
Kingdom (Messi) ja FI*Ruusutarhan Piccola (Haruki).
NW SC FI*Ruusutarhan Viviana
Sininen (BSH a)
Syntynyt: 14.6.2018
Isä: EE*Lja Mur Ken Kingdom (BSH a)
Emo: FI*Ruusutarhan Piccola (BSH a)
Kasvattaja ja omistaja: Aija Harmaakari

NW SC FI*Ruusutarhan Viviana eli Vivi on
vuoden 2021 paras lyhytkarvainen brittinaaras,
ja komeasti onkin! Vivi yllätti minut ja nappasi
Suomen Kissaliiton Vuoden kissa 2021 -tittelin
ja oli kaiken huipuksi vielä National Winner.
Suomen Kissaliitto jakaa vuosittain 13:lle Vuoden kissalle National Winner -arvonimen, mikä
näkyy NW lyhenteenä kissan nimen edessä. NWtittelin saa korkeimmat pisteet kerännyt aikuinen,
kastraatti ja nuori jokaisessa neljässä kategoriassa
(ja yksi kotikissa). Tuntuu huimaavalta, että Vivi
on yksi viime vuoden 13:sta parhaiten menestyneestä kissasta – siis kaikista näyttelyissä käyneistä
kissoista. Huh huh!
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Kuudennessa polvessa Vivin kantavanhemmat
Suomessa ovat ensimmäinen tuontinaaraani Fina
(IC N*Alegria’s Fineza D.C) ja Pipsa Sahrmanin
omistama Nuupi (SP, EC DK*From’s Don Juan).
Kumpikin näistä edelleen porskuttavista kantavanhemmista on syntynyt vuonna 2003 ja ovat
siten jo yli 18-vuotiaita.
Vivin sukutaulusta löytyvät myös kaksi muuta
tuontinaarastani: Regina di Triangolo*CH ja
S*Applecat Pallas.

Vivillä on suloinen avoin ilme,
johon ihastuin heti sen ollessa
muutaman viikon ikäinen. Se
on hyvin ihmisläheinen kissa,
joka puskee ja hyppää syliin
useita kertoja päivässä. Vivillä
on myös tapana hellästi tassulla
koskettaa poskeani, kun se kaipaa huomiota.
Näyttelymatkat hotelliyöpymisineen ovat Vivin mielestä mukavia. Se nauttii siitä, että reissuilla se saa itselleen kaiken huomioni.
Vivi on leikkisä kissa, joka innostuu usein leikkimään myös
tuomarin pöydällä. Se on saanut monen tuomarin ihastumaan pyörittämällä päätään
huiskun tahdissa. Kotona Vivin
parhaita leikkikaluja ovat rapisevat karkkipaperit, joiden kanssa se kiitää pitkin lattioita.
Onnea kaikille menestyneille!
Ihanan Vivin palvelija
ja kasvattaja Aija

Kuvat: Tessa, Susanna Hiljander
ja Aija Harmaakari
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Vuoden 2021 paras lyhytkarvainen kastraattiuros
IP FI*Rhinestone’s Josera
nallekarhumaisesta olemuksesta ja sen upeista
silmistä, vaikka näyttelyssä ne ovatkin usein
huolestuneen näköiset.
Kotosalla Kauno on aina lähellä pitämällä
tietenkin oman tilansa. Esimerkiksi jos istun
sohvalla, hän tulee jalkojeni viereen lattialle
löhöilemään. Kauno on vähän ujo uusia ihmisiä kohtaan, mutta lämpenee ajan kanssa.
Minut Kauno on kietonut tassunsa ympärille
oikein kunnolla. Jääräpäisestä ”teinin” olemuksestaan huolimatta Kauno on erittäin
rakas perheenjäsen.
Olen kiitollinen kaikesta avusta, neuvoista ja
tuesta mitä olen saanut brittikissojen omistajilta näyttelyyn ym. kissan hoitoon liittyen.
Toivottavasti nähdään taas pian näyttelyissä.
Ameliia
Kuvat: Ameliia Manner ja Sirpa Saari

Rhinestone’s Josera on tutummin Kauno. Kauno
on hassu, aktiivinen 3-vuotias kastraattiuros.
Kaunon kanssa aloitimme näyttelyssä käymisen
nyt aktiivisemmin vuonna 2021. Pandemiasta
huolimatta pääsimme osallistumaan lähellä järjestettäviin näyttelyihin. Yllätyksekseni Kauno menestyi näyttelyissä hyvin ja sai kaksi BIS-voittoa
sekä tarvittavia sertejä.
Kauno sai Premiorin tittelin elokuussa ja International Premiorin tittelin marraskuussa Turussa.
Tuomarit ovat erityisesti tykänneet Kaunon
IP FI*Rhinestone’s Josera
Creme (BSH e)
Syntynyt: 7.12.2018
Isä: CH R*Will-I-Am Modus Vivendi (BSH e 03)
Emo: IC FI*Rhinestone's Argentine Rose (BSH g 03)
Kasvattaja: Marja-Liisa Tolonen
Omistaja: Ameliia Manner
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Vuoden 2021 paras lyhytkarvainen kastraattinaaras,
veteraani ja Kehräämön muistopalkinnon voittaja
SW SP SC FI*Feronian Dahlea Purpurea DSM

Ruususesta on ollut viime vuosina Brittipostissa useampi juttu,
joten tässä vain lyhyesti viime vuoden kuulumiset. Ruususen
BIS voittojen määrä täydentyi niin, että kastraattinaaraiden sarjassa niitä on jo yli 50 ja veteraaneissa yli 30. Kissaliiton kisoissa
käytiin kovaa kilpailua, mutta hyvässä hengessä. Yksi kovimmista kilpakumppaneista oli Ruususen kämppäkaveri eurooppalainen Felicia ja tytöt voittivat toisiaan tuomarista riippuen.
Mieltä lämmittäviä hetkiä olivat ne, kun kuulin muutamaltakin
tuomarilta, että Ruususesta puhutaan Keski-Euroopassa yhtenä
parhaista briteistä. Samoin pari tuomaria sanoi, että jokaisen
tuomarioppilaan pitäisi nähdä tämä kissa. Yksi tuomari tanssahteli arvostelupöydän ympäri hihkuen ilosta, kun näki Ruususen.
Ruusunen on siis hieno rotunsa edustaja, mutta minulle se on
ensisijaisesti rakas lemmikki.
Ruusunen täyttää pian 12 vuotta. Se on edelleen huippukunnossa, eikä ikä näy missään muuten kuin että upea silmien väri
on ehkä hiukan haalistunut. Ruususen omalaatuiset
jumppahetket jatkuvat edelleen. Tänäänkin se
SW SP SC FI*Feronian Dahlea Purpurea DSM
kiipesi pentuhuoneen verkko-oven päälle tasaKilpikonna (BSH f)
painotaiteilemaan, joten ikääntymisen myötä
Syntynyt: 27.5.2010
tulevia vaivoja ei ole vielä nähtävissä.
Anna Honkanen

Isä: SC FIN*Ferme Tyson (BSH d)
Emo: IP SC FIN*Ruusutarhan Ghisella (BSH a)
Omistaja ja kasvattaja: Anna Honkanen

Kuvat: Tessa
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Vuoden 2021 paras lyhytkarvainen nuori
FI*Ruusutarhan Bambola
ensimmäisenä yksilönä. Heti pennun synnyttyä kasvattaja Aija Harmaakari näki, että se on varsin kehityskelpoinen yksilö, josta voi kasvaa
kaunis brittikissa.
Kaunis se on monen mielestä ollutkin, niin tavallisten ihmisten kuin
tuomareidenkin silmissä. Vieraita se
on hurmannut söpöllä kilpikonnavatsallaan, jota se mielellään esittelee selällään maaten ”ketarat ojossa”.
Samalla voi hiukan koukkaista ohi
kävelevää lajitoveria käpälällä, mikä
yleensä aiheuttaa paheksuvaa tuhinaa
varsinkin mummokissa Rosinassa.

FI*Ruusutarhan Bambola
Sinikilpikonna (BSH g)
Syntynyt: 18.4.2021
Isä: Tazzamore’s Lotus (BSH a)
Emo: Ruusutarhan Almina (BSH f 03)
Omistaja ja kasvattaja: Aija Harmaakari

Ruusutarhan Bambola eli Hilda menestyi hienosti viime vuoden näyttelyissä. Ensimmäinen näyttelypäivä elokuussa Karkkilassa sujui varsin rennoissa merkeissä ja tuloskin oli mitä mainioin,
Hilda oli pentujen Best in Show. Syksyn mittaan
tuli toinenkin napakymppi ja useita paneelipaikkoja. Näillä tuloksilla Hilda palkitaan vuoden
2021 parhaana lyhytkarvaisena brittinuorena.
Suomen Kissaliiton nuorten listalla Hilda on sijalla 8.
Hilda asuu synnyinkodissaan Ketomäen perheessä emonsa ja emonemonsa sekä kahden kastraattiurosveljeksen kanssa. Niinpä Joaniina kertoo,
minkälainen Hilda oikein onkaan.
Hilda, itse suloisuus ja riiviö samassa
paketissa

Hilda, rekisterinimeltään Ruusutarhan Bambola,
syntyi 18.4.2021 Almina-emon eli Neffen ensimmäisen – ja toistaiseksi myös ainoan – pentueen
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Hilda rakastaa kaikenlaisia assistentinhommia, mutta yli kaiken on kahvinkeittoapu. Se vahtii, ettei espressokeitin saa päähänsä karata kesken
hommien. Saman tien, kun keitin napsahtaa päälle, Hilda suorastaan lentää sen eteen istumaan ja
työntää päänsä keittimen uumeniin. Siellä näet silloin tällöin tipahtaa vesipisara, ja mikäs sen hauskempaa kuin yrittää saada se kiinni. Keitin napsuu myös jäähtyessään, mutta Hilda on oppinut,
että ei kannata vaivautua, jos valot eivät pala. Silloin tippoja ei tipu, vaikka vehje miten napsuisi.

Hildan herkkua ovat miltei kaikki märkäruuat,
kunhan niissä ei lue ”kitten”. Se vieroksuu kaiken
sortin penturuokia, myös kuivamuonaa. Aikuisten
raksut kelpaavat hyvin, mutta kaikkein parhainta
olisi Juutas-isoisoenon tosi vähäkalorinen dieettisapuska. Ehkä Hilda on tyypillinen teini, joka varoo kovasti liikagrammoja. Se onkin kooltaan aika
pieni varsinkin verrattuna veli Caspianiin eli Ruusutarhan Bomboloneen.
Hilduška, Hildu-Dildu, Hillervo ja mikä milloinkin on kovin innostunut kaivelemaan herkkutikun
palasia erilaisista kätköistä ja älypeleistä. Välillä on
hauskaa repiä niitä esiin sanomalehtimytystä, toisinaan taas käytössä on kananmunakenno, ja välillä mennään ihan tätä tarkoitusta varten hankitulla
aika monimutkaisella leikkialustalla. Jos Hildalta
kysytään, kaikkein parhaita tikkuja ovat Lidlistä
saatavat 10 kappaleen matoissa myytävät tikut.
Ihmisen nenään nuo tikut tosin haisevat siltä, että
ne ovat jo kertaalleen menneet jonkun ruuansulatuskanavasta läpi.
Pedi- ja manikyyreistä Hilda ei tykkää sitten ollenkaan. Kynsienleikkuuta tahdittavat erilaiset
teatraaliset maukaisut, kiemurtelut ja syyttävät
mulkaisut. Jos katse voisi tappaa, olisimme kaikki
luultavasti jo kuolleita siinä vaiheessa, kun kynsioperaatiota edes harkittaisiin. Samoin on turha
ottaa neiti syliin silloin, jos sitä ei satu huvittamaan. Se on selvästi sukua Houdinille, sillä se
lähtee sylistä yhtä liukkaasti kuin teinit perjantaiiltapäivänä koulusta kohti viikonloppua.

Vaikka Hilda osaa olla todellinen riiviö, kun sille
päälle sattuu, se osaa olla myös mitä hurmaavin
kissaneiti. Varsin nautinnollista on, kun joku purisee yöllä tyynyn vieressä kerällä, kääntää välillä
kylkeään ja purisee taas. Toisinaan tarjoillaan
myös häntäkeittoa suoraan suuhun, mutta tähän
miltei jokainen kissanomistaja lienee tottunut.
Kaikkein suloisinta Hildassa kuitenkin on sen
nokkeluus, josta saamme miltei päivittäin uusia
todisteita.
Hildan palvelija Joaniina Ketomäki
ja Hildan kasvattaja Aija Harmaakari
Kuvat: Tessa, Susanna Hiljander ja kotialbumi
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Vuoden 2021 paras pitkäkarvainen uros
IC Your Majesty Golden Ironhide
nittävät kuusi tuntia eläinlääkärintarkastuksineen ja tullauksineen ennen kuin
saimme lähteä Pedron kanssa kotimatkalle. Pedro oli oma valloittava itsensä
heti ensitapaamisesta lähtien ja hurmasi
myös rajaeläinlääkärin ja lentokenttävirkailijat suurilla vihreillä silmillään.
Ensimmäiset viikot Pedro vietti meillä
karanteenissa, kunnes varmistuimme siitä, että se oli täysin terve ja pääsi muuttamaan Marinan perheen luo. Siellä sillä
on kaverinaan kolme muuta vanhempaa
kissaa. Pedron paras kaveri on nevapoika
Zorro. Pedro on todellinen unelmien
kissa. Luonteeltaan se on todella kiltti,
hieman hölmö, rauhallinen ja lempeä ja
erityisen kovasti kiintynyt emäntäänsä
Marinaan. Pedro rakastaa varjoleikkejä
ja käy myös mielellään suihkussa. Föönauskin on Pedron mielestä mukavaa,
mikä helpottaa näyttelyihin valmistautumista.
Covid-pandemian vuoksi Pedro osallistui ensimmäiseen näyttelyynsä vasta
noin vuoden iässä avoimessa luokassa
syyskuussa 2020 Laukaassa. Kaikkien
IC Your Majesty Golden Ironhide, kutsumanimeltään Pedro, syntyi 17.9.2019 Venäjällä, 600 km
Moskovasta etelään. En ollut varsinaisesti suunnitellut oman siitoskollin hankintaa ennen kuin työkaverini Marina ehdotti, että hän voisi ottaa heille
kollin sijoitukseen. Aloimme etsimään sopivaa kissaa ja sattumalta löytyi black golden tipped -värinen poika, jolle Marina antoi nimen Pedro.
Pedron kasvattaja vei kissan junalla Moskovaan,
jossa se yöpyi kiltin rahtifirman naisen luona.
Sieltä Pedro sitten lensi rahtina Helsinkiin helmikuussa 2020. Olimme mieheni Juha-Matin kanssa Pedroa vastassa lentokentällä. Siellä kului jän-

IC Your Majesty Golden Ironhide
Black golden tipped (BLH ny 11)
Syntynyt: 17.9.2019
Isä: MiracleBri Like (BSH ny 11)
Emo: Your Majesty Choco Golden Fanny (BLH x by 11)
Kasvattaja: Elena Ryapolova, RU
Omistaja: Jennica Kööpikkä
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yllätykseksi Pedro oli heti tuossa ensimmäisessä
näyttelyssään BIS. Sen jälkeen Pedro on valmistunut International Championiksi poikkeussäännöillä Suomessa ja ollut yhteensä neljä kertaa nominoituna, joista vielä kerran BIS. Vastustajat paneelissa ovat olleet aina todella kovia konkareita
ja tilanteet hyvin jännittäviä. Tällä näyttelymenestyksellä Pedro pääsi neljännelle sijalle Suomen
Kissaliiton Vuoden kissa 2021 -kisassa kategorian
3 uroksissa.
Pedron herrasmiesmäisyys tuli esiin myös Pedron
ollessa tyttöjen kanssa treffeillä. Ensimmäiset kaksi morsianta olivat luonteeltaan Pedrolle hieman
liian kipakoita ja vasta kolmannen lempeämmän
morsiamen kanssa päästiin kunnolla asiaan. Pedron ja oman kasvattini Menzoberanzan’s Starscreamin neljä pentua syntyivät 14.8.21. Niistä tuli
kaikista todella hienoja ja sosiaalisia pentuja. Jää
nähtäväksi, kuinka pentujen näyttelyura lähtee
käyntiin. Myös Pedro jatkaa vielä näyttelyuraansa
ja odotamme innolla mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Jennica Kööpikkä
Kuvat: Marina Risberg
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Vuoden 2021 paras pitkäkarvainen naaras
SC FI*MellowBear’s Earth Goddess Erda

Erda syntyi ensimmäisen kasvattamani pentueen
viimeisenä pentuna. Olin toivonut juuri tämän
väristä pentua ja sieltähän sellainen putkahti
maailmaan. Väritykseltään Erda on aivan täydellinen bicolour ja kilpikonnaväri on kauniisti jakautunut. Erda osoittautui luonteeltaan valloittavaksi, kutsun häntä Onnelliseksi Kissaksi, koska
se on niin hyväntuulinen ”kaikki
käy” -tyyppi. Erdalla on ollut
kahdet pennut, joita hän hoivasi erinomaisilla emon vaistoilla. Loistavana synnyttäjänä
tyttö on oikea aloittelevan kasvattajan unelmaemo.
Kotioloissa Erda on lempeä ja
rauhallinen, mutta jos joku erehtyy hänelle uhittelemaan, uhittelija päätyy korjaamaan erehdyksensä hyvin nopeasti. Kaikki
hoitotoimenpiteet ovat Erdan
mielestä kivoja ja erityinen suosikki on kynsien leikkuu. Kun
otan kynsisakset ja liksapussin
esille, ilmestyy Erda takuuvar20

SC FI*MellowBear’s Earth Goddess Erda
Kilpikonna bicolour (BLH f 03)
Syntynyt: 9.6.2017
Isä: SP IC FI*Treselle’s Espresso (BLH n)
Emo: IC Valencia Dionis (BLH j 03)
Kasvattaja ja omistaja: Päivi Saarnivainio

masti paikalle. Useinkaan yksi kynsienleikkuu ei Erdalle riitä, vaan
hän tunkee syliin vielä muidenkin
vuorolla.
Näyttelykaverina Erda on yhtä
helppo kuin kotioloissa. Matkat,
hotellissa yöpymiset ja näyttelyssä
oleminen sopivat Erdalle oikein
hyvin, joten hänen kanssaan on
varsin leppoisaa reissata. Viime
vuonna saimme täydet viisi näyttelytulosta kasaan, edellisenä vuonna
pentujen ja näyttelyperuutusten
vuoksi meiltä jäi valitettavasti yksi
tulos uupumaan.
Tänä vuonna näyttelyissä kävivät
myös Erdan viimeisen pentueen
kolme pentua, jotka sijoittuivat
ilahduttavan hyvin pitkäkarvabrittien joukossa: Mari (MellowBear’s ToffeeNosed Marie) oli naaraiden kolmas, Hotti (MellowBear’s HottiKatti) urosten kolmas
ja Paroni (MellowBear’s Talented
Berlioz) urosten neljäs. Siitosnaarastuloksiakin Erda sai hienosti
kasaan kaksi kappaletta.
Onnittelut kaikille hienoille
briteille näyttelymenestyksestä!
Päivi Saarnivainio
Kuvat: Tessa
Kuva: Susanna Hiljander
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Vuoden 2021 paras pitkäkarvainen kastraattiuros
GIP SC Kant of Baltic Breeze DVM
GIP SC Kant of Baltic Breeze DVM
Musta (BLH n)
Syntynyt: 15.4.2015
Isä: Your Majesty Xander Stunning
Emo: Cassiopeya of Baltic Breeze
Kasvattaja: Maija Krishjane
Omistaja: Minna Oilinki

Manu, NuuNu, His royal fluffiness and gorgeousness. Rakkaalla lapsella on monta nimeä,
kuten kaikki hyvin tiedämme. Vuosi 2021 oli
Manun tähän astisen näyttelyuran menestyksekkäin. BIS voittoja saimme juhlia vain kerran
POROKin heinäkuun näyttelyssä. Paneelissa sen
sijaan vierailimme useamman kerran vuoden
aikana.
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Joulukuussa POROKin näyttelyssä pääsimme
myös juhlimaan tiettävästi Suomen ensimmäistä
pitkäkarvabritin DVM titteliä, kun Manu saavutti vihdoin kymmenennen BIV voittonsa.
Tästä iso kiitos Manun lapsukaisille, Nestorille
(Ullukan Fifty shades of Gray), Pontukselle
(Ullukan Fifty shades Darker) ja Tyttikselle
(Ullukan Femme Fatale) sekä heidän henkilökunnalleen, jotka ovat jaksaneet tuoda kissojaan
näyttelyihin.
Siitosluokkiakin saatiin kasaan mukavasti, ja
Manu sijoittui kolmanneksi Kissaliiton kategorian 3 siitosuroksissa. Kiitos myös tästä Manun
lapsukaisille ja heidän omistajilleen!
Kotona Manu on kohtelias, mutta kuitenkin
oman arvonsa tunteva brittiläinen herrasmies.
Pitkän työpäivän jälkeen sohvalle istahtaessa

sylin valtaa usein nopeasti kasa mustaa karvaa ja
pari oransseja silmiä. Sylin valtaus tapahtuu toki
Manun omilla ehdoilla. Hän haluaa itse päättää
oletko sylittelyn arvoinen ja kauanko sylittely kestää. Toki aina voit pyytää ja houkutella, mutta
loppupeleissä Manu tekee päätöksen itse, sopivan
harkinta-ajan jälkeen.
Myös leikkiajat ja paikat ovat tarkasti Manun harkinnan varassa. Jos kukaan talon muista kissoista
on katsomassa, niin silloin ei leikitä. Ei sovi brittiherran imagoon sellainen. Sen sijaan parasta huvia on sattumanvarainen sinkoilu kävelevien palvelijoiden jalkojen edestä, ja katsoa kun mokomat
kaksijalkaiset kompuroivat yrittäessään väistellä.
Kaiken kaikkiaan Manu on hurmannut palvelijansa täysin ja kiertänyt heidät karvaisen häntänsä
ympärille. Vaikka Manu tekisi mitä, ei hänelle kukaan voi olla vihainen katsoessaan noihin oransseihin silmiin ja pyöreisiin poskiin. Käsittämätöntä, että tämä meidän loputtomien uusien laulujen
ja lorujen lähde täyttää keväällä jo 7 vuotta. Toivottavasti saadaan ainakin toinen mokoma vielä
nauttia tämän herrasmiehen seurasta.
Minna Oilinki
Kuvat: Tessa

Kuva: Aucu Rissanen
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Vuoden 2021 paras pitkäkarvainen kastraattinaaras
IP FI*Ullukan Cruelty of Cotton Candy

Toista vuotta putkeen yhdistyksen paras pitkäkarvainen kastraattinaaras! Edellisen koronavuoden tynkäkauden jälkeen saimme kiertää näyttelyissä kokemusta keräämässä useamman näyttelyviikonlopun verran.
Vimma on Lillin ja Lakin jälkeläinen, joista molemmat on palkittu Suomen Kissaliiton Vuoden
kissa -pystillä siitossarjojen parhaina (2019 ja
2021). Vimman tulokset ovat olleet mukana molempien vanhempiensa tuloksissa, jotka ovat voittoihin vieneet. Hauska ja toisinaan omapäinen
pikkumuija on vauhdikas höpöttelijä, josta on
kasvamassa valloittava ja suurikokoinen pörröpää.
Vimma valmistui viime vuonna sekä Premior että
International Premior -titteliin. Jälkimmäinen
titteli haettiin Tallinnasta, missä neiti oli molem24

pina päivinä tuomarin paras. Vimma nominoitiin neljässä kahdeksasta näyttelystä mihin osallistuimme, joten tulos oli varsin hyvä.
Tuomareiden arvosteluissa korostui koko ja voimakkuus – kokonsa puolesta neiti voisi kerrotun
mukaan kisailla kastraattiuroksissa. Silmät ovat
ansainneet myös kehuja. Eräs tuomari mainitsi

IP FI*Ullukan Cruelty of Cotton Candy
Sininen bicolour (BLH a 03)
Syntynyt: 26.5.2019
Isä: GIC Suncat’s Light Me Up (BLH n 02 62)
Emo: IP CH Duketin Justiina (BLH a)
Omistaja: Anu Mikkonen
Kasvattaja: Ulla-Kaisa Niemelä

silmien olevan täysien pisteiden arvoinen!
Lisäksi turkin laadusta ja näyttelylaitosta
olemme saaneet kiitosta.
Tänä vuonna kolme vuotta täyttävä
Vimma on vielä nuori likka näyttelytantereella kokeneiden konkareiden rinnalla,
mutta alku on ollut varsin lupaava.
Kotona Vimma tottelee paremmin nimeä
Mini. Nimi tulee pentuajalta, kun tyttö
oli pentueensa pikkuisin ja hidaskasvuisin. Lopulta kokoa tuli ja luonnetta on
raameja enemmän. Pallot, ruoka ja Titus
(SP FI*Ullukan John Draken) ovat parasta, mitä Vimma tietää. Titus on ollut pienestä asti tuki ja turva, jota matkitaan
niin hyvässä kuin pahassa. Vimma on
utelias, rohkea ja leikkisä, jonka viimeisimpiä tempauksia ovat ihmisten silittely
ja kyljessä kiinni nukkuminen.
Uutta kevättä kohti, näyttelyissä
nähdään!
Anu
Kuvat: Tessa ja kotialbumi
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Vuoden 2021 paras pitkäkarvainen nuori
SE*OneWish Sir Lancelot

SE*OneWish Sir Lancelot
Creme (BLH e)
Syntynyt: 24.5.2021
Isä: PL*Gotham Falcon (BSH a)
Emo: CH Suncat’s Listen To Your Heart (BSH g)
Omistajat: Anu Mikkonen ja Ulla-Kaisa Niemelä
Kasvattaja: Anna Tonér, Ruotsi

Monta suunnitelmaa meni uusiksi, monta toivetta lausuttiin ääneen ja monta kuukautta odotettiin, mutta lopulta Sirius saapui Suomeen lokakuisena iltana. Auringon laskiessa pentu siirrettiin sijoituskodin kyytiin ja elämä Suomessa saattoi alkaa. Ruotsalaisessa kasvattajakodissaan nimensä saanut Sirius säilytti nimensä myös uudessa kodissaan ja nimi kuvaa tätä pentua hyvin –
tähtitaivaan kirkkain tähti.
Sijoituskodin Iina Niemelä kertoo Siriuksen alkuvaiheista. ”Sirius hurmasi koko porukan jo autossa matkalla kotiin. Kotona kopasta päästettiin
itsevarma, häntä pystyssä kävelevä pentu, joka ei
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paljon arkaillut tassutella koko taloa läpi pitkän
matkan jälkeen. 5-vuotiaan Ninnin sydämen Sirius hurmasi täysin, ja nämä kaksi ovatkin olleet
kuin paita ja peppu ensimmäisestä päivästä lähtien. Siriuksen kaverit ovat brittiläinen pitkäkarva
Pekku ja kotikissa Viiru. Tänä päivänä pennusta
on kasvanut maailman valloittavin, reippain ja
ihanin junnu. Sirius tietää, millä hurmaustempulla irtoaa herkut ja mistä ne löytynyt. Aamuisin
pentu istuu kaverina tekemässä aamupalaleipiä.
Onneksi juuri tämä tyyppi muutti just meille!”
Sirius ennätti kerätä kokemusta kahdesta näyttelyviikonlopusta viime vuonna. Ensimmäinen näyttely oli Ery-Sydin pentujen erikoisnäyttely, johon
osallistuivat varmasti kaikki Suomen sen hetkiset
näyttelyissä käyvät pennut – kisa oli todella tasokas. Nuori mies ei ujostellut ja hurmasi tuomarit
vankalla varrellaan ja leimuavilla silmillään. Sunnuntain näyttelyssä Sirius nominoitiin ja palkittiin lisäksi tuomarin Special Kitten -palkinnolla.
Toinen esiintyminen oli kotinäyttelyssämme
Kempeleessä, missä pörröinen ja leikkisä pentu
jälleen nominoitiin paneeliin. POROKin näyttelystä on jäänyt mieleen paneelista tuomari, joka
nosti Siriuksen syliin ja kysyi assistentilta: ”Onko
tämä todella luokassa 12 (pennut)?”
Brittiläisen pitkäkarvan voi edelleen sanoa olevan
uusi rotu Suomessa. Kasvatukseen on pakko ajoittain tuoda uutta geenipohjaa ulkomailta. Ulkomaankauppoja tehdessä (etenkin korona-aikaan)
on luotettava myyjään ja omaan intuitioon siitä,
että juuri tämä kissa on merkittävä lisä ja vahvistus omaan kasvatukseen. Hyvät suhteet ja niiden
ylläpito myös ulkomaisiin kasvattajiin voi avata
uusia ovia ja yhteistyöllä saadaan rotua eteenpäin.
Siriuksen kohdalla suhteet, ajankohta ja intuitio
kohtasivat. Toistaiseksi ruotsintuontimme on

täyttänyt kaikki odotukset ja toivottavasti jo tulevan vuoden aikana seuraava sukupolvi pörrötassuja näkee päivänvalon.
Uskotaan unelmiin – yhdessä saadaan ihmeitä
aikaan!
Anu ja UK
Kuvat: Tessa ja Niemelän kotialbumi
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Vuoden 2021 paras siitosuros
GIC Suncat’s Light Me Up

GIC Suncat’s Light Me Up
Musta harlekiini, oranssisilmäinen (BLH n 02 62)
Syntynyt: 28.4.2018
Isä: Suncat’s Sweetest Perfection (BSH d 03 var)
Emo: SE*Nínim’s Cassiopeia (BSH a 03 var)
Kasvattaja: Ulrika Stefansson, SE
Omistaja: Ulla-Kaisa Niemelä

GIC Suncat’s Light Me Up eli Laki nousi siitosurosten voittajaksi paitsi brittiyhdistyksessä,
myös Kissaliiton Vuoden Kissa -kilpailussa kategoriassa 3. Vuonna 2021 Lakin jälkeläisistä näyt28

telyissä kävivät Aatu (PR FI*Ullukan Mighty
Megaflip, BLH n 03), Vimma (IP FI*Ullukan
Cruelty of Cotton Candy, BLH a 03) ja Stella
(PR FI*Ullukan Enviable Enterprise, BLH a 03).
Sisarusten yhteistulos toi Lakille hienot siitospisteet ja ykköstilan, vaikka siitosluokkaa ei saatukaan kasaan niin usein kuin olisin toivonut.
Olin jo jonkin aikaa etsinyt vahvistusta omaan
BLH kasvatukseen ja ihastellut ruotsalaisen menestyneen Suncat’s-kissalan pitkän linjan valkolaikkukissoja. Tyyppi, koko ja terveysasiat olivat
kohdallaan. Kun kahden varianttivanhemman
pentueeseen sitten syntyi pitkäkarvaisia poikia,

mietin hetken, tohdinko tiedustella pentua. Onnekseni kasvattaja oli kiinnostunut kuulemaan
minusta ja kasvatuksestani lisää, ja ilahtui siitä,
että meillä oli yhteisiä tuttuja kissamaailmassa.
Sain siis selkäni takana hyvät suositukset (niin
kiitollinen tästä). Neuvottelut jatkuivat ja niiden
tuloksena Ulrika myi ensimmäistä kertaa kissan
Suomeen. Jätin kasvattajalle oikeuden valita hänen mielestään kahdesta vaihtoehdosta paremman ja näin Laki päätyi meille.
Siitoskollina Laki on oikea unelma. Se on huomaavainen ja periksiantamaton naaraiden kanssa, eikä hermostu, vaikka daami vähän kiukuttelisi. Laki on tehnyt kaksi pentuetta, ja toivon
niitä tulevan vielä ainakin yhden lisää. Se on
myös yhden pentueen isoisä. Merkkaaminen
kotioloissa meinasi käydä hetken hermoille,
mutta tähän vaivaan onneksi implantti on auttanut, ja sen turvin on leppoisaa odotella seuraavan morsiamen aikuistumista. Lemmikkinä

se on seurallinen iso ukkeli, lempeäluonteinen
herrasmies ja koko perheen suosikki. Lakin
kanssa on kiva käydä näyttelyissä, se matkustaa
vaivatta ja on rentoa seuraa. Iso koko ja upeat
oranssit silmät keräävät osakseen ihailua.
Haluan kiittää lämpimästi Lakin kasvattajaa
Ulrikaa sekä kasvattieni ja Lakin jälkeläisten
koteja. Ilman tiimityötä ja meidän pohjoista
BLH-yhteisöä ei olisi mahdollista saavuttaa
siitos- tai kasvattajaluokkien tuloksia. BLH on
edelleen uusi rotu ja olen äärettömän onnellinen, että lukumääräisesti pienessä rodussa saadaan aikaiseksi laadullisesti hyvää jälkeä, jopa
niin hyvää, että tuloksena on jo toinen
VUODEN KISSA.
Ulla-Kaisa Niemelä
Kuvat: Tessa
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Vuoden 2020 paras siitosnaaras
IP CH FI*Duketin Justiina
IP CH FI*Duketin Justiina
Sininen (BLH a)
Syntynyt: 23.12.2016
Isä: CH FI*Saranellan Eddie (BSH n)
Äiti: FI*Duketin Helmililja (BSH f)
Omistajat: Anu Mikkonen ja Ulla-Kaisa Niemelä
Kasvattaja: Mirja Raunio-Saarnisto

Mummu teki sen taas! Vuosi 2021 oli jälleen
menestys, Lilli sijoittui Kissaliiton siitosnaaraissa 3 kategoriassa kolmossijalle kovassa kisassa
315,9998 pisteellä. Tämä tulos toi yhdistyksen
ykkössijan. Viime vuonna Lilli oli kuusi kertaa
Best in Show -siitosnaaras, hienoimmat voitot
olivat varmasti Kuopion viikonloppuna poikansa Aatun (PR FI*Ullukan Mighty MegaFlip)
ollessa tupla BIS-voittaja. Siitospisteiden lisäksi
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Lilli ansioitui myös henkilökohtaisissa näyttelyissä valmistuen International Premior -titteliin
joulukuussa POROKin näyttelyssä, missä paikalla oli jälkeläisiä kolmessa sukupolvessa. Viiden
vuoden ikään ennättänyt rouva saa tuomareilta
kiitosta vaaleaakin vaaleammasta sinisen väristään, vankasta rakenteesta ja arvokkaasta olemuksestaan.
Kotona Lilli-mummu elelee leppoisaa kastraattirouvan elämää oman laumansa kanssa. Omat
lapset Justus ja Vimma saavat tarvittaessa kurinpalautusta, jos emoaan haastavat. Palloleikit ovat
paras leikki eikä palloja voi olla nurkissa yhtään
liikaa! Entisestä aamu-unisesta rouvasta on kuoriutunut viime aikoina aamuvirkku. Ikä on tehnyt rouvalle vain hyvää ja näppärä mummu on
oppinut uusia temppuja, kuten kaapin ovien
avaamisen.

Lilli sai aikanaan 12 omaa jälkeläistä
(6+6), joista jälkimmäisen pentueen isäkissa Laki (GIC Suncat’s Light Me Up)
voitti tämän pentueen näyttelyansioilla
Kissaliiton Vuoden Siitosuros -pytyn
viime vuodelta. Ensimmäisen pentueen
isäkissa Manu (GIP SC Kant of Baltic
Breeze) puolestaan juhlii saman kisan
kolmossijaa. Lisätään vielä, että sukuun
tulee myös siitosurosten kakkospytty, kun
Lillin tyttären Stellan pentueen isä Kitku
(GIC Tegheon UnderleyHall*PL) oli
kisan kakkonen. Pohjoisen yhteistyö on
tuottanut varsin menestyksekkäitä siitoskissoja, erityisen iloisia olemme brittiläisen pitkäkarvan tunnetummaksi tulemisesta ja kiinnostus rotua kohtaan on nousussa. Lilli on antanut hienon panoksen
suomalaiseen BLH-kasvatukseen ja tulee
näkymään sukutauluissa vielä pitkään.
Olemme edelleen kiitollisia kasvattajalle
sekä Lillin jälkeläisten omistajille!
Kohti kevättä ja uusia suunnitelmia!
Anu ja UK
Kuvat: Tessa ja kotialbumi
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Vuoden 2021 paras kasvattaja
FI*Feronian, Anna Honkanen

Feronian on nyt toista vuotta peräkkäin paras
brittikasvattaja. Näyttelyissä Feronian brittejä
edusti kuusi kissaa. Viisi briteistä on samaa sukuhaaraa: Dahlea Purpurea eli mummo-Ruusunen
(kilpikonna), sen tytär Madonna eli Pallero (kilpikonna), Palleron lapset Naava eli Yoda (musta)
ja Nectarine eli Nekku (musta) ja Nekun poika
Onyx eli Momo (sininen). Lisäksi toisesta sukuhaarasta osallistui Lilja eli Winnie (sininen).
Ruusunen, Pallero ja Winnie saavuttivat BIS voittoja ja Yoda ja Momo tuomarin parhaita. Winnie
saavutti myös ylimmän Supreme Premior -tittelin
loppuvuodesta. Suloinen Winnie on myös mo32

nelle somesta ja television kissanruokamainoksesta tuttu kissa. Näitä kissoja yhdistää kauniin
avoimet, pyöreät ja hienon väriset silmät, mikä
onkin kasvatuksessani tärkein yksittäinen tavoiteltava ominaisuus britin ulkonäössä.
Brittikasvatukseni on ollut hyvin pienimuotoista, pentueita on syntynyt noin kerran vuodessa.
Äskettäin Nekku sai toisen pentueensa, jossa on
peräti kuusi brittivauvaa. Toivotaan, että joku
niistä nähdään joskus myös näyttelyissä.
Anna Honkanen
Kuva: Tessa

Näyttelyiden pistelasku –
miten vuoden brittien järjestys ratkotaan
Kun tässä lehdessä viime vuoden parhaat britit
ovat pääosassa, voisin vähän aukaista sitä, miten
vuoden brittien tulokset lasketaan.
Suomen Brittikissat ry:n Vuoden britti -kilpailun
pistelasku noudattaa Suomen Kissaliiton pistelaskua. Kissojen sijoituksia Kissaliiton ranking-listalla voi seurata Omakissa-järjestelmässä, Kissapistelaskenta-osiosta. Sinne päivittyvät jokaisen
näyttelyyn ilmoitetun kissan tulokset jokaisesta
näyttelystä. Näyttelykohtaisia tuloksia voi seurata
Omakissan Näyttelyt-osiosta.
Vuoden kissa -pistelaskennassa yli 10 kuukauden
ikäisillä aikuisilla ja kastraateilla tuloksiin lasketaan mukaan viisi parasta näyttelytulosta lisäpisteineen. Serteistä saa 93–97 pistettä näyttelyluokasta riippuen. Värin parhaasta 100 pistettä.
Silloin kun kissa on näyttelyssä Tuomarin paras
(110 p.) tai Best in Show (130 p.), se saa näyttelystä lisäpisteitä sen mukaan, montako kissaa kilpailuun osallistuu. Eli kun britit kilpailevat kategoriassa 3 (lyhytkarvaiset rodut ja niiden sisarrodut), esimerkiksi urosten lisäpisteet muodostuvat siitä, montako urosta koko näyttelyssä on
ollut kategoriassa 3.
Maksimissaan aikuinen tai kastraatti voi saada yhdestä näyttelystä 130 pistettä sekä näyttelykohtaiset lisäpisteet. Kun Vuoden kissa -pistelaskentaan
otetaan mukaan viisi tulosta, kissa voi saada enintään 650 peruspistettä, silloin se on ollut viidesti
näyttelyn paras eli Best in Show. Tällaisessa tapauksessa kissa on saanut myös näyttelykohtaisia
lisäpisteitä, jotka yleensä ratkaisevat sen, kuka
sijoittuu Kissaliiton Vuoden kissa -kilpailussa ensimmäiseksi. Vuoden brittien osalta kilpailu sijoituksista on harvemmin niin tiukkaa, että paremmuus ratkaistaan lisäpisteillä. Vaikka on niinkin
vuosien varrella käynyt.

Siitosluokkaan voi osallistua, jos kissalla on näyttelyssä vähintään kolme jälkeläistä. Pistelaskussa
huomioidaan kolmen jälkeläisen tulokset. Jos
näyttelyssä on enemmän kuin kolme jälkeläistä,
mukaan otetaan kolmen parhaimman tulokset.
Siitoskissan pisteet muodostuvat keskiarvosta,
mikä lasketaan sen kolmen jälkeläisen saamista
tuloksista. Vuoden kissa -pistelaskussa lasketaan
yhteen enintään kolmen parhaimman näyttelyn
pisteet.
Kasvattajaluokkaan pitää saada mukaan viisi kasvattia per näyttely. Kun lasketaan Vuoden brittien
tuloksia, kaikkien kasvattien pitää olla brittejä.
Vastaavalla tavalla kuin siitosluokissa, kasvattajaluokassa pisteet muodostuvat viiden kasvatin
saamien tulosten keskiarvosta, ja enintään kolme
parhainta näyttelykohtaista tulosta lasketaan yhteen.
Värin paras britti voidaan valita, kun näyttelyssä
on vähintään kolme leikkaamatonta tai kolme
leikattua samanväristä brittiä. Leikatut ja leikkaamattomat eivät kilpaile värin parhaasta keskenään.
Tuomarin paras valitaan kunkin tuomarin arvostelemista saman kategorian kissoista uroksista,
naaraista, kastraattiuroksista, kastraattinaaraista,
nuorista ja pennuista.
Veteraaniluokassa yli 7-vuotiaat saman kategorian
kissoista valitaan paras uros (20 p.) ja paras naaras
(20 p.), ja vielä niistä valitaan Best in Show veteraani. Enimmäispistemäärä on 25 pistettä, johon
lisätään näyttelykohtaiset lisäpisteet. Veteraaniluokka on ainoa luokka, jossa leikatut ja leikkaamattomat sekä urokset että naaraat kilpailevat
keskenään.
Teksti: Aija Harmaakari

Vastaavasti 4–10 kuukauden ikäisillä nuorilla
sekä yli 7-vuotiailla veteraaneilla, siitoskissoilla
ja kasvattajalla mukaan Vuoden kissa -pistelaskentaan otetaan kolme parasta tulosta.
Nuorten luokassa kissa voi perusarvostelusta saada enintään 90 pistettä. Se voidaan myös valita
Värin parhaaksi (100 p.) tai Tuomarin parhaaksi
(110 p.). Näyttelykohtainen maksimipistemäärä
on 130 pistettä, silloin se on ollut Best in Show.
Tuomarin paras ja Best in Show -tuloksiin lisätään näyttelykohtaiset lisäpisteet. Vuoden kissa
-pisteisiin otetaan mukaan nuoren kolme parasta
tulosta.
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Noviisina näytelmiin
Joskus mahdottomastakin tulee mahdollinen. Niin kävi minulle ja kissallemme
näyttelyjen kanssa. Vielä kolme vuotta sitten kiersin kissanäyttelyt kaukaa. Vaan
kuinkas sitten kävikään?
hut huvittivat minua, ja iltaisin karvapallo
kiipesi hellyttävästi kylkeeni kehräämään.
Vähitellen uskaltauduin leikittämään ja
käsittelemään kissaamme yhä enemmän.

Mitä jos sittenkin?

Dante on perheensä ensimmäinen kissa, kunnon
harjoittelukappale siis!

Minulla oli työni kautta jonkinlainen idea
siitä, miltä kissanäyttelyssä näytti. Käytännön asioista, tuomaroinneista, luokista ja
sertifikaateista en ymmärtänyt tuon taivaallista. Serkkuni kävi omien lemmikkiensä
kanssa näyttelyissä tiheään ja kauhistelin,
miksi hän käytti viikonloppujaan niin aikasyöppöön harrastukseen. Nou nou – tuota
ei koskaan meikäläiselle!

”Turha sitten odottaa, että veisin kissaa näyttelyihin. Se ei kerta kaikkiaan ole meikäläisen juttu.”
Nämä päättäväiset sanat lausuin kissamme kasvattajalle heti ensi tapaamisella.

Kun kissaelämää oli eletty muutama kuukausi,
tuli kasvattajalta kuumottava kutsu: mitä jos
pistäytyisitte näyttelyssä, vaikka vain kertaalleen
näyttäytymässä?

Minulla ei ollut koskaan ollut kissaa – olinhan
koiraihminen – ja koko kissaprojekti oli vähän
pakkopullaa. Mutta kun poika kinusi lemmikkiä,
niin päätin taipua. Poika saisi hoidella kissan ja
minä silittäisin sitä ehkä sunnuntaisin. Nehän olivat sellaisia sohvan alla lymyilijöitä muutenkin!

Ajatus tuntui hurjalta mutta toisaalta ymmärsin
toiveen. Jokaiselle kasvattajalle on kiinnostavaa ja
palkitsevaa nähdä kasvattinsa näyttelyissä, antaahan näyttelyarviointi tietoa kissan käyttäytymisestä, luonteesta ja ulkomuodosta ja palautetta
oman kasvatustyön onnistumisesta.

Kun pikimusta karvasalama muutti kotiimme,
poika rupesi hoitelemaan pentua kuin ei olisi
kuunaan muuta tehnytkään. Minulle sen sijaan
ensimmäiset viikot kissan kanssa olivat pelokasta
totuttelua. Kissa oli todellakin jotain ihan muuta
kuin koira ja sen tavat oudot kuin Marsin asukkaalla. Kummallisen kiehtova otus se oli silti!

Kohteliaisuudesta lupauduin kertakeikalle mukaan. Kynnystä madalsi se, että näyttelyyn oli
meiltä vain muutaman minuutin ajomatka ja
kyseessä oli drive in -mittelö, eli näyttelystä
pääsisi lähtemään heti, kun kissa oli arvosteltu.

Varsinainen tulikoe koetti kuukauden päästä,
kun poika lähti reissuun ja jäin kissan kanssa
viikoksi kaksistaan. Oli kesä ja loma – ja minä
kissan takia jumissa kotona. Päätin hyödyntää
viikon suursiivoamalla kotimme, ja kissa tuli tietysti kissojen tapaan tehokkaasti avuksi.
Tuon viikon aikana tutustuin kissaamme aivan
uudella tavalla. Musta nuoli seurasi minua sitkeästi huoneesta toiseen ja pujahti milloin avoimiin laatikoihin, milloin pesuvatiin. Kissan tou34

Kerralla koukkuun
Näyttelyaamuna pistin kissan kuljetuskoppaan ja
kaarsin kehä ykköselle. Kissa oli varmasti tyynempi kuin minä vaikka pentu vielä olikin. Perillä
odotti onneksi kasvattaja, joka toi mukanaan verhot ja muut tykötarpeet häkkiin. Jännitin hurjasti, mutta sydän läpättäen onnistuin viemään pennun vilkkaan hallin läpi tuomarin pöydälle.
Tuomari kehui pentua lupaavaksi ja kirjoitti seteliin ”very promising male”. Päivän päätteeksi kissa makoili tyynenä ja tyytyväisenä häkissään, ja

Turistista vakiomatkustajaksi
Ensi kokemuksesta rohkaistuneena ilmoittauduimme seuraavaan näyttelyyn, sitten seuraavaan
ja edelleen seuraavaan. Jännitin jatkuvasti mutta
sain kasvattajalta paljon tukea ja kissa osoittautui
myötämieliseksi. Häkkimeren keskeltä erottui
yhä enemmän tuttuja kasvoja. Sain kullanarvoista
apua muilta brittikissojen omistajilta. Kiitos Aija,
Ilona ja Hessu, että otitte minut siipienne suojiin,
ettekä nauraneet keltanokan oudoille kysymyksille ja kommelluksille!
Vähitellen rupesin rakentamaan omaa rutiiniamme osallistumisiin. Tämä tarkoitti omien näyttelytarvikkeiden hankkimista ja joskus kuukausienkin päähän ulottuvaa kalenteribuukkailua osallistumisiin. Opin ymmärtämään, miksi monella
näyttelyyn tulijalla on parikin isoa Ikea-kassia
mukanaan ja jopa kuljetuskärryt. Pitkän näyttelypäivän voi tehdä monella tavalla mukavaksi niin
kissalle kuin itselle.
Näyttelyaamuihin liittyvä säätö väheni huomattavasti, kun kirjasin kaiken tarvittavan muistilistaksi. Otan lappusen läppäriltä esille vielä nytkin,
kun näyttelyviikonloppu lähestyy. Toinen näyttelyaamuja sulavoittava tekijä on se, että säilytän
näyttelytarvikkeet niille pyhitetyissä pussukoissa.
Kun verhot on näyttelyn jälkeen pesty, ne palautuvat heti takaisin niille omistettuun kassiin,
odottamaan seuraavaa reissua.

Kissa tuntuu itsekin ihmettelevän: onko tuossa oikeasti
Supreme Champion -ruusuke?

häkkiä koristi kaunis vihreä EX1-ruusuke. Ensimmäinen sertifikaatti oli tosiasia – ja minä täysin myyty kissanäyttelyn tunnelmalle!
Näyttelyn vilinä ja vilske, ihanat kippurahännät
ja niiden mukavat omistajat, hauskat keskustelut
häkkinaapurien kanssa, rakettitieteeltä vaikuttava
tuomarointi ja päivän jännittävä kulku, selviytyminen koitoksesta yhdessä oman kissan kanssa –
tämä kaikki koukutti minut kerta kaikkiaan heti
ensimmäisessä koitoksessamme. Taikuri itsekin
yllättyi. Minusta tuli – no, näyttelyihminen!

Vermo, Vantaa, Hämeenlinna, Hyvinkää, Askola,
Jyväskylä… Ja lopulta Tallinna ja Tampereen
maailmannäyttely. Reissasimme ahkeraan. Pahin
jännitys karisi ensimmäisessä ulkomaan näyttelyssämme Kristiine Spordihallin pöydälle, kun vihdoin tajusin, että jännittäminen oli turhaa. Mehän vain pidimme kissan kanssa hauskaa! Kun
oma sydämentykytykseni väheni, rauhoittui kissankin käytös tuomarin edessä.

Me olemme tiimi
Näyttelyaamuissa on edelleen – nyt parinkymmenen näyttelyviikonlopun jälkeen – ainutlaatuista
kihelmöintiä. On hauska nähdä, keitä tuttuja
näyttelyyn saapuu, kuka tulee häkkinaapuriksi,
millaisia tuomareita on mukana ja millaisten kissojen kanssa oma lemmikki kisaa. Täysinoppineeksi ei kai koskaan voi tulla, sillä jokaisesta mittelöstä jää jokunen uusi tiedonmurunen mieleen.
Joskus se koskee kissan hyvinvointia, joskus
tuomariarvostelua, joskus näyttelyn kulkua tai
toiselta kissanomistajalta saatua hyvää vinkkiä.
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Tämä on ainakin itselleni kissanoviisina hyvin palkitsevaa.
Näyttelypäivän aikana vaihdetaan
kissatuttujen kanssa kuulumiset ja
hoitovinkit, ihaillaan kauniita kilpakavereita, tervehditään oman kissan
serkut ja muut sukulaiset ja käydään
yhdessä kahvittelemassa. Kukapa
ymmärtäisi kissafania paremmin
kuin toinen kissanomistaja. Kuten
muuan kissanomistaja tapaa sanoa:
”Oli taas niin mukavaa näyttelyssä –
sai puhua kissaa koko viikonlopun!”
Näyttelyt ovat myös hauskaa kotimaanmatkailua. Tässä ihaillaan
Aurajoen linnustoa hotellihuoneen ikkunasta.

Toivon, että kissamme viihtyy
näyttelyissä edelleen ja edessä on
vielä monta hauskaa viikonloppua sertifikaattijahdissa ja silloinkin, kun serti jää saamatta.
Kissanäyttelyjä ei nimittäin kannata ottaa kuolemanvakavasti ja on hyvä osata myös reilu häviö.
Itselleni kaksi asiaa on kissanäyttelyissä ylitse
muiden.

Olen saanut harrastuksen, jonka parissa voin rentoutua täysin sydämin. Kun näyttelyareenan ovi
avautuu, muu maailma unohtuu eikä ainoakaan
työajatus enää stressaa mieltä.

Näyttelyharrastus on myös yhdistänyt minua ja
kissaa tavalla, jota en voinut kuvitellakaan. Olisin
varmasti hullaantunut kissaan joka tapauksessa,
niin kiehtova olento se on, mutta näyttelyissä
olen oppinut omasta kissastamme ja kissoista ylipäänsä valtavasti. Tuomarin eteen astellessamme
olemme vankkumaton tiimi. Näyttelyjen ansiosta
näen myös kissamme osana isompaa kissaperhettä
– brittikissojen upean yhteisön tärkeänä ja täysivaltaisena jäsenenä.
Teksti ja kuvat: Tarja Gordienko
(Juttu on julkaistu aiemmin Brittipostissa 2/2019.)

Kissanäyttelyyn osallistuvan muistilista
á la Tarja
Ennen näyttelyä
• huolla turkki tarpeen mukaan
• tarkista ja tarvittaessa puhdista kissan korvat
• leikkaa kynnet lyhyiksi
• juuri ennen tuomarin luo menoa tsekkaa vielä
kissan silmät ja siisti silmäkulmat
Mitä mukaan
• kissan rekisteröintikirja ja rokotustodistukset
• häkkiverhot ja -alusta
• kissan vessa ja pieni satsi kissanhiekkaa
• häkin pohjalle oma makuualusta tai pyyhe,
jossa on kissalle tuttua tuoksua
• juoma- ja ruokakuppi
• ruokaa ja nameja, kissalle ja itselle
• pullo vettä, kissalle ja itselle
• kissan harja tai säämiskä
• kissanlelu häkkiin ja huiskutin taukovirikkeeksi
• desinfiointiainetta ja talouspaperia
• tussi, sakset, teippiä, muovipusseja
• oma istuin
• jos yövyt hotellissa, lisävessa ja toiset ruokakupit hotelliin
Näyttelyhäkissä voi ottaa rennosti.
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Suomen Brittikissat ry tukee sydänultrausta rahallisesti
Suomen Brittikissat ry haluaa ehkäistä HCM:n
esiintymistä briteillä ja siksi haluaa tukea brittien
sydänultrausta rahallisesti. Kaikki kasvatuskissat
suositellaan ultrattavaksi.

Edellytykset korvaukselle:

Yhdistys maksaa vuoden 2022 alusta lähtien
britin sydänultrauksesta korvausta 40 €/ultraus,
enintään kerran vuodessa/kissa ja enintään
kolme kertaa/kissa. Korvaushakemuksen voi
tehdä sydänultrauksesta, joka on tehty aikaisintaan 1.1.2022.

Ultraushetkellä britti on 1–7-vuotias.

Kissojen yleisin sydänsairaus on hypertrofinen
kardiomyopatia (HCM), ja sitä esiintyy kaikissa
roduissa. Sairaus aiheuttaa sydänlihaksen paksuuntumista ja pahimmassa tapauksessa kissa
voi menehtyä jo nuorella iällä. Briteille ei ole
vielä olemassa geenitestiä sairauden ehkäisemiseksi, joten sydämen ultraäänitutkimus on ainoa
tapa todeta sairaus. Sairaudesta esiintyy periytyvää ja toissijaista eli jostain muusta syystä johtuvaa muotoa. Tavallisimmat toissijaisen kardiomyopatian aiheuttajat ovat kilpirauhasen liikatoiminta, kohonnut verenpaine, synnynnäinen
sydänsairaus ja kasvuhormonin liikaeritys. Periytyvä muoto oireilee yleensä 4–6 ikävuoteen mennessä ja toissijainen HCM voi tulla esiin vasta
myöhemmin. Kissa voi siten saada HCM:n,
vaikka sen molemmat vanhemmat olisi testattu
terveiksi.

Ultrattavan britin omistaja on Suomen
Brittikissat -yhdistyksen jäsen ultraushetkellä.

Sydänultraus on tehty välineistöllä, jonka
herkkyys on vähintään 7,5 MHz.
Toimenpiteen on tehnyt sydänultraukseen
hyvin perehtynyt eläinlääkäri (tarkista, kun
varaat aikaa).
Korvaus pitää hakea 3 kuukauden sisällä
ultraamisen ajankohdasta.
Kissan omistajan on skannattava ja lähetettävä
korvaushakemus liitteineen yhdistyksen sihteerin
sähköpostiosoitteeseen tai lähetettävä dokumentit postitse yhdistyksen sihteerin osoitteeseen
(yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta).

Korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan
seuraavat asiakirjat:
Kopio tutkimustuloksista (sydäntutkimuksesta
on täytetty ja allekirjoitettu Suomessa käytössä
oleva lomake tai Pawpedsin lomake).
Laskukopio
Kissan sukutaulun kopio
Tilinumero, jolle korvaus maksetaan
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Kuulo on kissan supervoima
Oletko ihmetellyt, miten helposti
kissa halutessaan löytää sinut kodin
kaukaisimmastakin nurkasta?

omistajan tarkan sijainnin äänen perusteella ja
järkeilivät, että omistaja ei oikeasti ollut voinut
siirtyä niin nopeasti paikasta toiseen.

Karvanavigaattori ei erehdy, oleskelitpa missä
päin kotia tahansa! Kissalla näyttäisi olevan kyky
seurata omistajansa liikkeitä ja sijaintia silloinkin,
kun se ei näe tätä.

Lopputulema mairittelee meitä kissafaneja:
kissan kyky käsitellä tietoa on jälleen kerran
todistettu rahtusen syvällisemmäksi kuin on
tiedettykään. Tutkijat puhuvat jopa merkittävästä kognitiivisesta kyvystä.

Kyky selittyy kissojen taidolla hahmottaa ympäristöään tärkeimmän aistinsa eli kuulon perusteella. Kissan äärimmäisen tarkka kuulo toki tiedetään entuudestaan. Kun ihmisen kuulo rajoittuu 20 000 hertsiin, kissa pystyy kuulemaan jopa
85 000 hertsiin saakka. Se kuulee jopa ultraääntä.

Mitä kaikkea emme vielä tiedäkään kissojen
lahjakkuudesta?
Teksti: Tarja Gordienko
Kuvat: Pixabay

Mutta nyt ei ole kyse vain kuulon tarkkuudesta.
Siitä, miten monipuolisesti kissa korviaan käyttää ja sitten yhdistelee tietoa mielessään, on saatu
aivan uutta tutkimustietoa. Kissa nimittäin onnistuu kartoittamaan omistajansa sijainnin muodostamalla ympäristöstään eräänlaisen mielikuvakartan. Kyse on hieman samantapaisesta ilmiöstä
kuin Harry Potterista tuttu kelmien kartta.

Kissa ”näkee” sijaintisi korvillaan
Jo aiemmin tutkimus on osoittanut, että kissa
erottaa tuntemansa äänet tuntemattomista. Kissat
myös muistavat ja löytävät piilotettuja tavaroita.
Viime lokakuussa julkaistussa japanilaistutkimuksessa tarkkailtiin, miten kissat jäljittävät omistajansa – vailla näköyhteyttä tähän. Kissoille soitettiin ääniklippejä omistajista kutsumassa kissaa
nimeltä. Omistajan ääntä soittavat kaiuttimet
laitettiin hämäävästi eri paikkoihin, jotta saatiin
vaikutelma siitä, että äänen lähde olisi silmänräpäyksessä siirtynyt paikasta tai huoneesta toiseen.
Kävi ilmi, että kissat vaikuttivat aidosti pöllämystyneiltä, kun omistajan ääni ”yllättäen” siirtyi
paikasta toiseen. Kissat siis päättelivät mielessään
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Kartalla ollaan! Kissa pitää omistajansa liikkeistä kirjaa
vaikka aina ei siltä näyttäisikään.

Hallituksen päätöksiä
Brittien sydänultrausta tuetaan rahallisesti. Viime vuoden lopulla Suomen
Brittikissat ry:n hallitus päätti tukea brittien sydänultrausta hypertrofisen
kardiomyopatian (HCM) ehkäisemiseksi. Vuoden 2022 alusta alkaen yhdistys
tukee ultrausta 40 eurolla.
Tuen saamisen yksityiskohdat on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla ja julkaistaan
vielä tässä lehdessä.
Vuoden 2021 parhaat britit palkitaan yhdistyksen kevätkokouksessa 27.3.2022
Kes-Kisin näyttelyssä Laukaassa.
Brittien Breed BIS -näyttely järjestetään Riihimäellä 22.10.2022 Uudenmaan
Rotukissayhdistyksen näyttelyssä. Brittejä (BSH + BLH) tarvitaan vähintään 50
Breed BIS -näyttelyn toteutumiseen.
Breed BIS -näyttely tarkoittaa sitä, että britit kilpailevat kaikissa luokissa
keskenään ilman muita rotuja.
Lisätietoja myöhemmin.

Brittien kasvatuksen tavoiteohjelman kuulumisia
Kasvatuksen tavoiteohjelman laatiminen aloitettiin vuoden 2021 alussa.
Työryhmän tietojenkäsittelyosaaminen oli vajavaista ja sen seurauksena tietojen
analysointi edistyi hitaasti. Syksyn aikana saimme työryhmään vahvistusta sekä
Carin Sahlbergin mentoriksemme. Carin on Kissaliiton Terveys- ja koulutustoimikunnan jäsen ja hänellä on paljon osaamista kasvatuksen tavoiteohjelman
saralla.
Työryhmän tavoitteena on ollut alusta lähtien saada brittien kasvatuksen
tavoiteohjelma valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Syksyn aikana
työryhmä on edistynyt työssään lupaavasti, joten tavoite näyttää realistiselta.
Analysoinnin tulokset ja koko kasvatuksen tavoiteohjelma esitellään harrastajille
myöhemmin tänä vuonna.
Brittien kasvatuksen tavoiteohjelman vastuuhenkilö
Aija Harmaakari
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Kutsu Suomen Brittikissat ry:n kevätkokoukseen
Aika:

sunnuntai 27.3.2022 klo 13

Paikka: Peurunka Areena, Peurungantie 85, 41340 Laukaa
Kokouksen esityslista:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. katsaus KTO-tilanteeseen
8. vuoden 2021 parhaiden kissojen palkitseminen
9. muut asiat
10. kokouksen päättäminen

Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan!

Suomen Kissaliiton Vuoden kissa 2021 -gaalassa 5.3.2022 palkittiin useita brittejä. Kuvassa vasemmalta oikealle
Ulla-Kaisa Niemelä (GIC Suncat’s Light Me Up, siitosuros 1. sija ja IP CH FI*Duketin Justiina, siitosnaaras 3. sija),
Aija Harmaakari (NW SC FI*Ruusutarhan Viviana, naaras 1. sija sekä National Winner), Anu Mikkonen (IP CH
FI*Duketin Justiina, siitosnaaras 3. sija), Anna Honkanen (SW SP SC FI*Feronian Dahlea Purpurea DSM, kastraattinaaras 2. sija, FI*Feronian, kasvattaja 2. sija) ja Aucu Rissanen (GIP SC Kant of Breeze DVM, siitosuros 3. sija).
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Valmistuneet

IP CH FI*Menzoberanzan’s Skywarp
(BLH ns 11)
valmistui International Premioriksi
Kempeleessä 12.12.2021
Omistaja ja kasvattaja: Jennica Kööpikkä
Kuva: Juha-Matti Kööpikkä

CH FI*Vermeil’s Obelix Otto
(BSH ns 11)
valmistui Championiksi
Porokin näyttelyssä 11.12.2021
Omistaja: Tarja Haatainen
Kasvattaja: Riikka Virkkunen
Kuva: Anne Lehtoranta
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Kasvattajat
Algeidi’s

Gnome’s

Rhinestone’s

Marja-Terttu Leinonen, Paltamo
puh. 040 720 1736
marja-terttu.leinonen@pp.inet.fi

Piritta Heinonmäki, Helsinki
puh. 040 965 0705
pirittanen@gmail.com

Marja-Liisa Tolonen, Vantaa
puh. 040 910 9040
rhinestones1@gmail.com

Aliceblue

Harmaatassun

Rivington

Ena Saare, Espoo
puh. 046 523 1034
Alicebluecattery@gmail.com

Katri Luoto, Oulu
puh. 050 400 8311
khluoto@gmail.com

Brinelly

HeartThrob’s

Merja Reijonen & Pekka Tegelman,
Kirkkonummi, Veikkola
puh. 050 917 5343
merja.reijonen@gmail.com

Nina Holma, Kouvola
puh. 046 968 8765 Vain tekstiviestein
ninaholma@hotmail.fi

Helena Suominen-Rantanen, Masku
puh. 040 541 5909
heartthrobsragdollit@gmail.com

Brit-tail’s

Huntercat

Elina Heinonen, Lahti
puh. 040 779 4261
elina.heinonen@luukku.com

Rita Tammela, Jyväskylä
rita666@windowslive.com

BumbleBrits

Mari Kiuru, Järvenpää
puh. 040 705 7998
hyrinan@gmail.com

Amandine Mäkelä, Helsinki
puh. 0400 772 937
bumblebrits@gmail.com

EmeraldCharm
Valentina Arola, Valkeala
puh. 040 823 6763
emeraldcharm.cattery@gmail.com

Enchanter’s
Anna Havulinna, Tampere
puh. 045 124 1964
fin.enchanters@gmail.com

Englishfellows
Hanna Sulaoja, Vantaa
puh. 044 316 0283
englishfellows@yahoo.com

Feronian
Anna Honkanen, Vantaa
puh. 040 582 9760
anna.feronian@gmail.com

Gimmie’s

Hyrinän

Kontukatin
Anneli & Helena Valkonen, Helsinki
puh. 050 571 0180
marjahelenavalkonen@gmail.com

Lumiprinsessan
Katja Mutikainen, Liperi
puh. 041 439 4170
iitalinkka@gmail.com

MellowBear’s
Päivi Saarnivainio, Helsinki
puh. 040 572 5346
paivi.saarnivainio@kolumbus.fi

Menzoberanzan’s
Jennica Kööpikkä, Laihia
puh. 0400 460 340
t_jennica@hotmail.com

Millsbeth

Ruusutarhan
Aija Harmaakari, Järvenpää
puh. 045 695 6445
aijaharmaakari@gmail.com

Safra’s
Raija Paulakannas, Vantaa
raija.paulakannas@gmail.com

SamBelle’s
Viktoria Hellsten, Lohja
puh. 044 270 1200
vikhellsten@gmail.com

Sarellin
Soile Seppänen, Oulu
puh. 050 336 7504
soile.seppanen@gmail.com

Silverius
Leena Lintula, Kirkkonummi
puh. 043 200 2429
leena.lintula@me.com

Sinermäen
Tuula Rekikoski, Lieto
puh. 044 357 0444
tuula.rekikoski@pp.inet.fi

Tassunpohjan
Tiina Rissanen, Jännevirta, Kuopio
puh. 050 3055 035
tiina.rissanen@iki.fi

Ullukan

Satu Oksanen, Vihti, Ojakkala
puh. 040 586 8586
satuj.oksanen@gmail.com

Pitkäkarvaisia brittiläisiä
Camilla Knipström, Koskö
puh. 045 804 9902
moccamix2008@hotmail.com

Ulla-Kaisa Niemelä, Oulu
puh. 050 307 8561
ulla-kaisa@hotmail.com

Giramir’s

PearlofAnne

Elina Kulmala, Jyväskylä
puh. 040 350 0107
giramirs@gmail.com

Anne Lehtonen, Seinäjoki
puh. 040 585 8209 (WhatsApp)
antuuli777@gmail.com

Vermeil’s
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Riikka Virkkunen, Oulu
puh. 040 554 0721
cattery.vermeils@gmail.com

Siitosurokset
Siitokseen käytettävän uroksen omistajan on sitouduttava noudattamaan Kissaliiton sääntöjä.
Siitosuroksen omistajan sopimus tulee allekirjoittaa ennen uroksen käyttämistä siitokseen
(https://www.kissaliitto.fi/wpolku/media/2019/12/siitosurossopimus_20.pdf ).
Siitosuroksella pitää olla eläinlääkärin todistus siitä, että sen molemmat kivekset ovat asianmukaisesti
laskeutuneet sekä todistus siitä, ettei sillä ole napatyrää.
Siitokseen käytettäviltä valkoisilta kissoilta vaaditaan eläinlääkärin todistus siitä, että kissa kuulee.
Jos haluat uroksesi listalle, toimita tiedot nettivastaavalle brittiwebbi@gmail.com. Ilmoita uroksesi
kaikki tiedot (ota mallia listalta) ja halutessasi lähetä myös uroksesi kuva.
Kuvamaksu siitosuroslistan ja/tai kasvattaja- sekä pentulistan kuvista on 12 euroa/jäsen.
Muista myös ilmoittaa kun listalla oleva uroksesi jää tauolle tai poistuu kokonaan siitoskäytöstä,
jotta lista pysyy ajan tasalla, kiitos.
SININEN (BSH a)
Henrik Malvern Hills*PL
synt. 14.3.2019
isä: Dexter Nikilandia*PL (BSH c)
emo: PL*Fulfilmet Chiquita (BSH a)
kasvattaja: Justyna Bielecka, Puola
veriryhmä B
FeLV- ja FIV-negatiivinen 8/2019
Harmaatassun, Katri Luoto, Oulu
puh. 050 400 8311, khluoto@gmail.com

SUKLAATABBY (BSH b 22)
IC Schoko Mousse von Kamakura
synt. 5.6.2009
isä: CH Negus von Kamakura (BSH b 03)
emo: Big Panther’s Puppy (BSH bs 22 62)
kasvattaja: Elsa Albicker, Sveitsi
veriryhmä B
FeLV- ja FIV-negatiivinen
Gimmie’s, Satu Oksanen, Vihti, Ojakkala
puh. 040 586 8586, satuj.oksanen@gmail.com

SUKLAA (BSH b)
Mauricijus Kates Akis*LT (BSH b)
synt. 11.9.2018
isä: IC Perkunas van de Kraayenberg (BSH a)
emo: CH Tara Diamond Regnum*RU (BSH o)
kasvattaja: Algirdas Kaupa, Liettua
veriryhmä B
FeLV- ja FIV-negatiivinen 5/2019
Aliceblue, Ena Saare
puh. 046 523 1034, Alicebluecattery@gmail.com

LILATABBYNAAMIO (BLH c 21 33)
CH BG*Fluffy Friend of Royal Bubbles (BLH c 21 33)
synt. 11.12.2020
isä: GECH Jupiter Aristokrat (BSH c 33)
emo: CH Romy Schneider von Tischlietz (BSH c 21 33)
kasvattaja: Rosi Budakova, Bulgaria
veriryhmä A
FeLV- ja FIV-negatiivinen
PKD ja HCM ultrat normaalit
Giramir’s, Elina Kulmala, Jyväskylä
puh. 040 350 0107, giramirs@gmail.com
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