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NORJALAINEN METSÄKISSA RY
Hallitus ja toimihenkilöt 2007
Puheenjohtaja, palkintovastaava
Ari Niemi
Kovaskalliontie 1 C 2, 25130 MUURLA
Puh. 044-324 7581, ari.niemi@narinettas.net
Varapuheenjohtaja
Janne Kellari
Hakatie 19, 37830 VIIALA
Puh. 040-848 6573, janne.kellari@elisanet.ﬁ
Sihteeri, KV-yhteyshenkilö
Minna Viljanen
Hemmintie 8 A 4, 04600 MÄNTSÄLÄ
Puh. 0400-469461, minna.viljanen@surok.ﬁ
Rahastonhoitaja, jäsenrekisteri
Hanne Virtanen
Oravakuja 3 A, 01450 VANTAA
Puh. 040 569 5080, hanne.virtanen@pp.inet.ﬁ
Mettispisteet
Pia Lehtinen
Sopulirinne 2 B 35, 00800 HELSINKI
Puh. 040-913 6269, leaﬂet@surok.ﬁ
Mettis-lehden toimituskunta
Laura Helander
Raadinkatu 2 A 7, 20750 TURKU
040-526 5685, laura.helander@saunalahti.ﬁ
Mettis-lehden toimituskunta
Turo Häkämies, varajäsen
Impivaarantie 1 B 17, 02880 VEIKKOLA
050-492 3900, turo.hakamies@gmail.com
Mettis-lehden toimituskunta,
aineiston vastaanottaja
Eila Tähti
Tuurinmäentie 14, 02200 ESPOO
040-5028518, eila.tahti@surok.ﬁ

Jäsenmaksut 2007
Varsinainen jäsen
Perhejäsen
Kasvattajan maksama
uusi jäsen

11 €
4€

(saa lehden)
(ei saa lehteä)

5,5 €

(saa lehden)

Kasvattajan maksaessa uuden jäsenen on ehdottomasti
käytettävä lehden osoitetarrassa olevaa viitenumeroa,
eikä viestikenttään saa kirjoittaa mitään. Tämä siksi, että
näin yhdistys säästää pankkipalvelumaksuissa, ja maksajan
tunnistaminen on varmempaa.
Jos sinulla ei ole omaa viitenumeroa, käytä viitettä 9991.
Muista ilmoittaa yhteystietosi jäsenrekisterinhoitajalle, jos
olet uusi jäsen.
Hanne Virtanen, Oravakuja 3 A, 01450 VANTAA
hanne.virtanen@pp.inet.ﬁ
Kasvattajat huomio! Muistattehan kertoa maksamastanne
jäsenyydestä pentujenne ostajille, etteivät he maksaisi
jäsenmaksuaan toistamiseen samana vuonna!

Pankkiyhteys

Sampo 800018-139405

Yhdistyksen Pentulista
Pentulistalla julkaistaan vain yhdistyksen jäsenten kasvattamia FIFeen rekisteröityjä pentuja.
Kasvattaja voi tilata kotisivun pentusivulla olevan OnLinelinkin kautta käyttäjätunnukset itselleen ja ne saatuaan
päivittää itse pentulistan tietoja. Myös kasvattajaruututiedot
päivittyvät palvelun kautta.
Mikäli haluat edelleen käyttää sähköistä lomaketta, joka on
kotisivun ajankohtaista sivulla sekin käy.

Rotupöytä
Laura Helander
Raadinkatu 2 A 7, 20750 TURKU
puh. 040-526 5685, laura.helander@saunalahti.ﬁ

Postin kautta lähetettävien osoite on
Marja Komssi, Tasankotie 5 a 11, 00730 HELSINKI, puh.
044-538 2545, marja komssi@surok.ﬁ

Jäsen
Nina Palenius, Puh. 040-517 1581
palenius@welho.com

Pentuvälittäjä
Kirsi Ovaskainen, 050-535 1262
Suvi Sippola, 045-674 7894

Jäsen
Anneli Kotola
Markkinatie 15 C 26, 00700 HELSINKI
Puh. 040 835 8021, anneli.kotola@luukku.com
Varajäsen, kotisivujen päivitykset
Marja Komssi
Tasankotie 5 a 11, 00730 HELSINKI
Puh. 044-538 2545, marja.komssi@surok.ﬁ
Mettis-lehti, taitto
Marika Lahti (hall.ulkopuolelta)
Pohjantie 3, 37830 VIIALA
Puh. 045 671 6446, marika.lahti@surok.ﬁ
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info@norjalainenmetsakissa.ﬁ
2

Norjalainen Metsäkissa ry.

Puheenjohtajalta
Aurinkoista kesäpäivää Muurlasta.
Norjalainen Metsäkissa
ry oli mukana Riihimäen
Piha ja eläin 2007 messuilla toukokuun lopulla.
Vaikka säät eivät suosineet ulkoilma tapahtumaa kävi kolmen päivän aikana messuihin
tutustumassa noin 8500
kävijää. Messuilla oli
pihakasveja, kalusteita, työkalua ja erillaisia
eläimiä, joita oli mukana linnuista jyrsijöihin.
Kissoista mukana olivat
norjalainen metsäkissa
ja venäjänsininen. Kiinnostus kissoja kohtaan
oli suuri. Messuilla grillaus näytöksiä pitänyt Teresa Välimäki
kävi myös ihailemassa metsäkissoja.
Lasten silmiin osui useasti iso EC ruusuke ja pokaali, joka oli
osastollamme ja useasti sai selittää miten kissa voi saavuttaa tällaisen meriitin.
Kaikin puolin positiivinen tapahtumana nämä messut ja hiukan erilainen kävijäkunta kuin puhtaasti eläin messuilla sekä
näyttelyissä. Tulemme vastaisuudessakin osallistumaan
tämän suuntaisiin tapahtumiin, vinkkejä tapahtumista voi
lähettää minulle.
II kategorian väriryhmärotujen arvosteluun tuli Fifeltä muutos
turkin arvosteluun. Väri ja kuvio vaikuttavat turkin arvosteluun 5% ja pituus poistettiin. Norjalainen metsäkissa ry
vastusti uudistusta ja toivookin että kasvattajat eivät lähde
hakemaan värin ja kuvion suhteen mitään erikoisuuksia.
Samassa Fifen kokouksessa päätettiin myös uudesta tittelistä DVM eli distinguished variety merit
(10 x BIV voittajille).
Ari Niemi
Puheenjohtaja
www.norjalainenmetsakissa.fi
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KIILLOTON TURKKI JA HAURAS IHO?

Todistettua toimivuutta,
näkyviä tuloksia.
UUSI

*Royal Canin -tutkimus, 2006

Kuva © Y. Lanceau 01/2007

Turkin kauneudeksi
>Omega 3 & 6
>B-vitamiini & sinkki

Ravitsemusratkaisu kiiltävän turkin
ja terveen ihon hyväksi
Toimivuutta ateria aterialta.
Soija- ja purasruohoöljyt (runsaasti gammalinoleenihappoja) sekä kalaöljy (paljon
omega-3-rasvahappoa) auttavat saamaan turkin vieläkin killtävämmäksi.
Aminohappojen, B-vitamiinin, sinkin ja kuparin yhdistelmä ravitsee turkkia ja ihoa lisäämällä keratiinin muodostusta.
Tulos: turkki kiiltää huomattavasti enemmän kolme viikkoa kestäneen
HAIR & SKIN 33 -ruokinnan jälkeen.*

Ajankohtaista
Hyvä jäsen,
yhdistykseemme kuuluu tällä hetkellä 447 varsinaista jäsentä ja
77 perhejäsentä (tiedot päivältä
9.6.2007) ja lisää tulee kuukausittain. Jokaiselle varsinaisen jäsenmaksun maksaneelle jäsenelle
(11 eur/vuonna 2007) toimitetaan
Mettis-lehti, joka ilmestyy neljä
kertaa vuodessa. Yhdistyksen
järjestämiin tapahtumiin ovat tervetulleita sekä varsinainen jäsen
että perhejäsen. Luonnollisesti he
voivat myös vaikuttaa yhdistyksen
toimintaan
sääntömääräisissä
kokouksissa keväällä ja syksyllä.
Jäsenillä on myös mahdollisuus
ilmoittaa METTIS- lehdessä kasvattaja- ja siitosurosruudulla hintaan 4,50 eur/ruutu/lehti. Hintaan
sisältyy myös vastaava ilmoitus
yhdistyksen kotisivulla. Kasvattajajäseniä palvelee myös lehden
ja kotisivun pentulista. Em. palvelut toimivat, kun kaikki kasvattajanimen takana olevat henkilöt
ovat yhdistyksen jäseniä. Samoin
kaikkien siitosuroksen omistajien
tulee olla jäseniä.
Varsinaisen jäsenen yhteystiedot
on helppo tarkastaa jäsenrekisteristä. Perhejäsenen tarkastus
on kuitenkin ongelmallista, koska
osa yhdistyksen perhejäsenten
tiedoista on puutteellisia esim.
nimi jäänyt kokonaan ilmoittamatta jäsenmaksun yhteydessä.
Tällöin nimeämätön perhejäsen ei
saa osakseen yhdistyksen tarjoamia oikeuksia ja etuja.

Hanne Virtanen
Rahastonhoitaja, jäsenrekisteri
Norjalainen metsäkissa ry
PIHA!-messuilla 25.-27.5.2007
Norjalainen metsäkissa ry osallistui Riihimäen PIHA!- messuille,
tarkemmin sanottuna messujen
yhteydessä olleeseen ELÄIN!
–tapahtumaan 25. – 27.5.2007.
Kolmen päivän aikana osastolla
kävi lukematon määrä rodusta ja
yleisesti kissoista kiinnostuneita
ihmisiä, enimmäkseen lapsiperheitä. Osastomme lisäksi viereisellä osastolla oli Venäjänsinisiä
ja samassa hallissa oli kissa-agilitya. Hallista löytyi kissojen lisäksi jos jonkinlaista eläintä siileistä
lähtien.
Olin itse paikalla sunnuntaina
Paleniuksen Ninan ja hänen kissojensa EP Lioneye’s Apollon ja
Lioneye’s Excellent Emilyn kanssa, meidän lisäksemme messuilla kissoineen olivat viikonlopun
aikana Eila Tähti ja Ari Niemi.
Aapeli on vanha näyttelykonkari
ja esiintyi tottuneesti valjaissa ja
antoi kaikkien halukkaiden silittää
itseään. Meillä kummallakaan ei
ollut kameraa mukana, joten jäi
ikuistamatta miten Aapeli istui ylväänä keskellä osastoa ja lähes

koko ajan oli kymmenkunta ihmistä silittämässä sitä. Oman osansa huomiosta sai tietysti viiden
kuukauden ikäinen Emily, joka
hurmasi söpöydellään varsinkin
lapset.
Välillä tehtiin Aapelin kanssa
lenkkejä hallissa ja niin se vaan
sukkelasti juoksi ihmisvilinässä
ja käytiin kääntymässä pihallakin.
Aivan paras mannekiini rodulle!
Ihmisten ilmeet olivat hyviä, kun
iso ruskeatabby kissa jolkuttelee
häntä pystyssä ohitse. Viereisillä
häkeillä oli ”älä koske” lappuja,
mutta meidän osastolla kissoihin
sai kyllä koskea.
Tapahtumaan osallistuminen oli
näytteilleasettajille ilmaista ja
hieno tilaisuus tehdä rotua tunnetuksi.
Norjalainen metsäkissa esillä
Royal Canin -rekkakiertueen
aikana
Upeaturkkinen
ruskeatabby
EP&EC Tähtitassun Akseli oli
halittavana ja ihailtavana Royal
Canin rekkaesittelyssä Espoon
Sellossa 8.-9.5. Nuorta metsäkissapolvea edustivat Tähtitassun
Ritiratiralla ja Kuuraparta.

Jos olet varsinaisena jäsenenä
epävarma perhejäsenen yksilöinnistä yhdistyksen rekisteriin,
pyydä tarkistusta jäsenrekisterin
ylläpitäjältä osoitteesta hanne.
virtanen@pp.inet.ﬁ
HUOM! Mettis-lehti toimitetaan
kuitenkin VAIN varsinaiselle jäsenelle.
Hyvää kesää kaikille toivottaen
www.norjalainenmetsakissa.fi

Norjalainen metsäkissa esittäytyi Royal Caninin rekkakiertueella.
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Kissanhakumatka Norjaan
Haave saada kissa Norjasta oli
itänyt mielessäni jo pitkään, mutta kissan etsintä kohdistui alussa
myös muihin maihin ja lukemattomiin yhdistelmiin. Kuukausikaupalla etsin sopivaa yhdistelmää,
mutta aina löytyi
sukutaulusta jotain mikä sai minut hylkäämään
sen saman tien.
Olin päättänyt,
että tiettyjä paljon
käytettyjä
kissoja ei saa
sukutaulusta
löytyä ja huomasin ettei niillä kriteereillä löytynyt
oikein mitään.

sa ja lopulta kysyin ihan suoraan,
että voiko hän ajatella myyvänsä
minulle kissan. Sain pian vastauksen, hän kyllä myisi, jos/kun
tyttöjä tulisi enemmän kuin kaksi. Minua ennen oli jonossa kaksi

taan, että saisinkin valita ensimmäisenä minkä tytöistä haluaisin.
Yksi pennunostaja oli päätynyt aikaisemman pentueen poikaan ja
toiset olivat ottamassa lemmikkiä,
joten heille ei ollut väliä minkä he
ottaisivat.
Sitten
olikin
enää valinnan
vaikeus… Pitkän
jahkailun
päätteeksi päädyin ruskeatiikeri/valkeaan
tyttöön,
jota
kasvattaja minulle suositteli. Kun pennut
syntyivät, tuntui
aivan mahdottomalta ajatukselta edes harkita
jotain
muuta
kuin
suloista
kilpikonnatabby
bicolouria.. Ruskeasta neidosta
oli kuitenkin aivan ihania kuvia
ja päätin, että
nyt siitä ruskeakammosta pitää
päästä eroon ;) Pennut olivat
seitsemän viikon ikäisiä, kun
kuitenkin halusin vaihtaa…

Selailin norjalaisten kasvattajien sivut läpi
kertaan jos toiseenkin ja huomasin palaavani
aina vain takaisin
Lindbrekkasin sivuille ja
ihanan kilpparin,
Sheilan, kuvien
ääreen. Päätin
kirjoittaa kasvattajalle ”muuten
vaan” ja kysyin
(N)Lindbrekkas Shamicka
samalla olisiko
(NFO f 03 22) naaras
Sheila mahdolliEmo: (N)Lindbrekkas Solina (NFO f 09)
sesti jollain kasIsä: Rodney av Borgund(N) (NFO n 09 23)
vatuskissana.
Kasvattaja: Vigdis Skogås Nordvik
Vaihdettiin muuOnnekseni
tamia sähköposteja ja kasvattaja muuta, joista toinen oli odottanut Shamickaksi nimetty kilppari oli
kertoili tulevista suunnitelmistaan. pentua jo kesästä saakka. Tämä edelleen vapaana ja muutamien
Asia unohtui alkuvuoden surujen vähän latisti intoani, nimimerkillä ”oletko nyt aivan varma” viestien
takia joksikin aikaa, mutta helmi- ”kissalle ei tule kohtutulehdusta jälkeen kasvattaja suostui sen
kuussa huomasin olevani vailla ekasta juoksusta”… Ajattelin että minulle varaamaan. Olin saanut
kasvatusnaarasta.
niin hyvää tuuria ei käy, että tyttöjä nimetä ruskean tytön haluamallatulisi kolme ja jos tulisi, niin haluai- ni nimellä ja kasvattaja olisi vielä
Kirjoitin Vigdisille uudelleen ja hän sinko sen mikä jäljelle jää.
vaihtanut sen Shamickalle. En
kertoikin Sheilan emon, Solinan,
kuitenkaan halunnut nimeä vaihastutuksen vihdoin onnistuneen. Seinäjoen näyttelyviikonloppu- taa, koska mielestäni Shamicka
Pentuja odotettiin maaliskuun na sain hyviä uutisia. Pentuja oli sopi pienelle lappusilmäiselle kilpalussa samasta yhdistelmästä syntynyt 4 kappaletta: 1 poika ja 3 parille kuin nenä päähän.
kuin mistä Sheila oli. Pienoista tyttöä. Asiat etenivät parin päivän
kielimuuriakin oli hetkittäin ilmas- sisällä sen verran hyvään suun- Etsiessäni sopivaa kissaa, en kat-
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sellut pahemmin missä ja minkä
kulkuyhteyksien päässä kasvattajat asuivat. Vasta kun sopiva
rekkari oli löytynyt ja sopiva pentu varattu, aloin katselemaan että
missäs se sellainen Kristiansund
on ja miten sinne pääsee. Kävi
ilmi, että ensin piti lentää Helsingistä Osloon ja sitten Oslosta
Kristiansundiin. Matkat itsessään
eivät kestäneet kauaa, mutta koneen vaihto kissan kanssa vähän
epäilytti. Mutta ei auttanut. Matka
jollain muulla kulkuvälineellä kuulosti vielä huonommalta ja aikaa
olisi kulunut enemmän.
Jostain syystä minulta meni aivan
ohi se, että kissanpennun olisi
saanut tuoda ilman rabiesrokotetta 12 viikkoisena, mutta alle 3 kuukautisena. Siitä johtuen Shamicka
viettikin 3 ylimääräistä viikkoa
kasvattajan luona, kun Blue1 ei
enää suostunut vaihtamaan lippujani asian minulle selvittyä. Jotta
kielimuuri ei aiheuttaisi ongelmia
maahantulosäädösten ja SRK:
n rekisteriin siirtämisen kanssa,
lähetin Vigdisille kaikenlaisia linkkejä ruotsiksi. Itse kysyin tullista
veroihin liittyvät asiat ja yllättävän
helposti se kissan paikka lennollakin järjestyi, ei tarvinnut soittaa
lentoyhtiöön kuin kaksi kertaa.
Vihdoin tuli kesäkuun 21. päivä ja
matka kohti Osloa alkoi aamulla klo
7:30. Matka kesti vain reilun tunnin, mutta Oslon päässä piti odottaa nelisen tuntia jatkolentoa Kristiansundiin. 12:55 kone laskeutui
Kristiansundin pienelle kentälle ja
laskeutuminen oli todella pomppuinen. Kiittelin itseäni siitä, että
en ottanut koneessa olutta, vaikka
mieli teki. Se olisi siinä pomppimisessa varmasti tullut takaisin päin.
Vigdis oli minua kentällä vastassa
ja pienen alkukankeuden jälkeen
juttu lähti luistamaan ihan hyvin.
Alun perin sähköpostikeskustelut
käytiin englanniksi, mutta jossain
vaiheessa Vigdis vaihtoi norjaan
ja minä kirjoitin edelleen hänelle englanniksi. Nytkin hän kysyi,
että voisiko hän puhua norjaa,
mutta totesin etten kyllä varmaan

ymmärtäisi sanaakaan. Hän kyllä
puhui ihan hyvää englantia, mutta
oli vaan vähän ylikriittinen asian
suhteen.
Lentokentältä oli heidän luokseen
vain kymmenen minuutin matka
ja pian pääsinkin jo käpälöimään
Shamickaa ja tämän vielä kotona
olevia sisaruksia: Sunnaa ja Sonnya. Vigdis oli edelleen sitä mieltä,
että Sunna oli Shamickaa parempi, mutta pieni kilppari oli mielestäni maailman hurmaavin. Jos ihan
vaan teknisesti ajatellaan, niin
Sunna oli vähän isompi ja karvaisempi ja sillä oli vähän pidempi
pää. Shamickassa vaan oli ”sitä
jotain”, jota en voinut vastustaa,
joten ei alkanut kyllä paikan päällä
mitenkään valinta harmittaa.
Oli oikein mukavaa päästä näkemään kaikki heidän kissansa, mukaan lukien Shamickan molemmat
vanhemmat. Ilta meni rattoisasti
vanhoja lehtiä, valokuva-albumeita ja sukutauluja katsellessa.
Vigdisin mies Lars varsinkin jaksoi kertoa todella perusteellisesti
kaikista heidän kissojensa hyvistä ja huonoista puolista ja lahjoitti minulle nipun kopioita heidän
kissojensa rekkareista. Vigdisin
ensimmäinen kissa, Gjerfjellet
Sirikit, on syntynyt vuonna 1988
ja on Shamickan isoisoäiti, joten
rekkarista löytyy vanhaa noviisitaustaa melko läheltäkin.

Aamulla oli herätys jo viideltä,
kun lentokentällä piti olla hyvissä
ajoin. Kone lähti Osloon jo puoli
seitsemältä. Olin jännittänyt todella paljon lentämistä Shamickan
kanssa, mutta yllättäen matka Osloon taittui vain muutaman pienen
maukaisun säestyksellä. Oslon
päässä olikin tällä kertaa vähän
kiire, kun vaihtoaikaa oli vain puoli
tuntia. Puolijuoksua menin kissa
kainalossa ja loppujen lopuksi
kone lähti sen verran myöhässä,
että ehdin vallan mainiosti portille.
Toinen lento meni yhtä hyvin kuin
ensimmäinenkin, vasta tullissa
alkoi kuulua pientä protestointia.
Kaikki paperit olivat kunnossa,
joten tullissa ei tarvinnut viettää
kuin hetki. Automatka kotiin taittui kuulumisia kertoillessa ja sitten
olikin jo aika päästää pieni neiti
valloilleen uudessa kodissaan.
Reipas pieni ipana tuli kuljetuskopastaan häntä pystyssä ja onkin aivan uskomattoman rohkea
tapaus. Tutustuminen uusiin kavereihin on lähtenyt ihan hyvin
käyntiin ja kotiutuminen mennyt
yli odotusten. Shamickaa tullaan
tämän vuoden puolella näkemään
varmaan muutamissa näyttelyissä. Saa nähdä miten neiti kehittyy
ja minkälaisen valinnan tein ;-)
Minna Viljanen

Ekat hetket uudessa kodissa
kuva: Toni Ala-Piirto
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Scandinavian Winner show 2007
Tämän vuoden Scandinavian
winner show järjestettiin Ruotsissa Örebrossa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Osallistuin kissojeni (IP & CH Kirsikan
Henrik, IC Kirsikan HelmiLiina ja
GIP Kirsikka Felis Audax) kanssa
näyttelyyn. Näyttelymenestys ei
ollut kummoinen, mutta taas uutena näyttelykokemuksena vailla
vertaa. Norjalaisia metsäkissoja
oli näyttelyssä 193 !!. Kaikkien
kolmen kissani luokissa oli kolme kilpailijaa, joten jännitettävää
riitti aamusta alkaen. Samassa
luokassa Helmin kanssa ollut IC
S* Sherwoodskogens Florida, JW
joka voitti naaraat ja sai havitellun
SW-tittelin.

Suomesta saapuneet norjalaiset metsäkissat ovat edustavasti esillä.
CAGPIB sertistä saatu iso lautanen on häkin päällä. Myös Ex 2 sai
lautasen, ruusukkeita ei ollut jaossa.

Ohessa norjalaiset metsäkissat,
jotka saivat SW tittelin.
kategoria 2
paras aikuinen naaras:
SW07 & IC S*Sherwoodskogens
Florida, JW
(NFO n0923)
kategoria 2 paras kastraatti uros:
SW07 & WW06 & EP & EC S*Aristo
Limaz Zeb Marzelo (NFO a)
kategoria 2 paras pentu:
SW07 S*Zygot’s X-Oo (NFO w)

SW-näyttelyiden palkintopöytä on aina ollut runsas. Voittosaalista on
mahdoton kuljettaa lentokoneessa, joten autolla matkassaolevat auttavat palkintoröviöiden kuljetuksessa Suomeen.

näyttelyterveisin
Kirsi Ovaskainen
FIN* Kirsikan

Näyttelysalissa oli hiustenleikkaus-, käsien hoito- ja yläselän hierontapaikka, jossa molempien päivien ajan riitti taukoamaton asiakasvirta.
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IP&IC Suvipäivän Iik! Deimos (NFO f 03 22)
VSK Kuopio 5. ja 6.5.2007
Kasv. Suvi Sippola, Om. Johanna Sirola &
Arja Turpeinen, kuva: Heikki Siltala

Foxypaw´s Daddy´s Boy (NFO as 02 21)
Synt. 1.2.1007 Kasv. Mikael Axelqvist & Karita Sumell, Om. Satu Ylönen & Olli Kuokkanen, kuva:
Heikki Siltala

S*Magoria’s Mr.Lordi (NFO n)
Kasvattaja: Johan Asp & Maria Asp-Magnusson,Ruotsi
Omistaja:Tuula Setälä
kuva: Marko Koivuporras/Streetportraits.net
www.norjalainenmetsakissa.fi
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Tarvitseeko kissa kipulääkitystä?
Kissat tarvitsevat kipulääkitystä samoista syistä kuin muutkin
eläimet, siis pääasiassa äkillisen
vamman (esim. luunmurtuma,
lihasrevähdys) tai leikkauksen
(esim. sterilaatio, kastraatio)
aiheuttamaan kipuun. Kissan
kroonista eli pitkäkestoista kipua
aiheuttavat monet sairaustilat,
mutta sitä on tutkittu huonosti.
Näitä tiloja ovat esimerkiksi nivelrikko, syöpä, virtsatievaivat,
hammasvaivat sekä pitkäaikaiset
ihotulehdukset ja haavat. Äkillisen
vamman tai leikkauksen aiheuttama kipu ilmenee yleensä alakuloisuutena, liikkumattomuutena ja
hiljaisuutena. Kivuliaat kissat voivat vaikuttaa etäisiltä, eivätkä ne
reagoi normaalisti silittämiseen
tai huomioon. Ne saattavat myös
piiloutua. Kissa voi olla kiihtynyt
ja aggressiivinen, ja se saattaa
murista tai sähistä normaalista
poikkeavissa tilanteissa.

jonkin olevan pielessä, mutta ei
tiedä mistä on kyse. Jotkin lievät
kipuun liittyvät muutokset kissan käytöksessä ja toiminnassa
voivat tosin jäädä huomaamatta
jopa huolellisimmalta omistajalta.
Tämä voi johtua siitä, että kissojen
käyttäytyminen saattaa muuttua
usein vain vähän kivun vaikutuksesta. Myös eläinlääkärin voi olla
vaikea havaita kissan kipua. Jopa
kroonisen kivun ollessa kyseessä
eläimen käytös voi olla hyvin erilaista eläinlääkärin vastaanotolla
kuin kotona, joten omistajalta saatu tieto on oleellisen tärkeää riitävän kipulääkityksen löytämiseksi.
Kissan kivun havaitseminen voi
siis olla melkoista salapoliisityötä.
Tarpeettoman kivun ja tuskan
tuottaminen eläimelle on kielletty Eläinsuojelulain nojalla. Kivun
lievittämättä jättäminen voidaan
näin katsoa lain vastaiseksi teoksi. Tämän lisäksi tarpeeton kipu on
hyvinvointiongelma. Kipu saattaa
lisätä leikkauksen jälkeisiä ongelmia, hidastaa haavan paranemista, lisätä eläimen itse nuolemalla suorittamaa haavanhoitoa ja
johtaa mahdollisesti krooniseen
kipuun. Eläimelle ei ole mitään

hyötyä hoitamattomasta kivusta,
vain haittaa; siksi omistajan tulee
huolehtia kivunlievityksestä ja ottaa yhteyttä eläinlääkäriin, mikäli
hän epäilee kissansa olevan kivulias.
Jos kivun aiheuttajaa ei pystytä
poistamaan, kipua tulee lievittää
vaikuttamatta kuitenkaan dramaattisesti potilaan tietoisuuden
tasoon. Kivun hoidossa voidaan
käyttää kipulääkkeitä (tulehduskipulääkkeet, paikallispuudutteet,
opioidit) sekä lääkkeitä, jotka eivät
suoraan vaikuta kipua poistavasti,
mutta lisäävät kuitenkin kipulääkkeiden tehoa. Lisäksi kipua voidaan lievittää aktivoimalla kehon
omia
kivunlievitysjärjestelmiä.
Muiden aistien stimuloiminen helpottaa kipua, joten hyviä kivunlievityskonsteja ovat silittely, hieronta,
raajojen venyttely sekä kuuma- ja
kylmäpakkaukset. Eläinlääkärin
antama akupunktio lievittää kipua muun muassa vapauttamalla
elimistön itsensä tuottamia kivunlievittäjiä, endorﬁineja ja enkefaliineja. Kylmä-kuumapakkausta
käytettäessä on syytä tarkistaa,
että se on ehjä, sillä pakkaukset
sisältävät etyleeniglykolia, joka
on kissalle hengenvaarallista jo
pieninä määrinä nautittuna. Kotihoito ei
aina kuitenkaan riitä.
Voi myös olla, ettei
kissa suhtaudu hoitotoimenpiteisiin kovin
myötämielisesti.

On luultavaa, että ihmisten tavoin
myös kissojen kivun sieto ja kipuherkkyys vaihtelevat. Kun tähän
lisätään kissojen synnynnäinen
uskomaton kyky peittää merkittäväkin sairaus, siis luultavasti myös
kipu, kissan kipua on erittäin vaikea havaita. Koirille on luonteenomaista ilmaista kipuaan ääntelemällä,
mutta kissat tekevät
näin huomattavasti
harvemmin. Kissa ei
välttämättä päästä
ääntäkään, vaikka
kipu olisi kovakin.
Kissan kivun toteaminen ja sen hoito
perustuvat yleensä
käytösmuutoksiin tai
kivuliaan sairauden
toteamiseen. Käytösmuutoksia voivat olla
esimerkiksi aggres- Nekulta murtui takajalan kaksi luuta onnettomuudessa.
siivisuus, ruokahalun Tässä Nekku liikkuu tulehduskipulääkkeen voimalla.
muutokset, turkin liial- Korjausleikkauksen jäljiltä Nekun toinen jalka jäi lyhylinen tai liian vähäinen emmäksi. Nyt kissa voi hyvin (vaikka välillä vähän kolothoitaminen. Kissan taa) – kolotukset ja jumit pysyvät poissa akupunktiolla
omistaja tietää usein sekä tarvittaessa annetulla tulehduskipulääkkeellä.
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Kipulääkityksen aloittaminen tehdään aina
eläinlääkärin
tutkimuksen perusteella. Kissan punasolut
ovat ihmisen ja koiran
punasoluja herkempiä esimerkiksi tulehduskipulääkkeille. Lisäksi kissan maksa ei
pysty käsittelemään
tiettyjä lääkeaineita
yhtä tehokkaasti kuin

Norjalainen Metsäkissa ry.

ihmisen tai koiran maksa. Tästä
syystä jo pieni tulehduskipulääkkeiden yliannostus voi aiheuttaa
kissalle henkeä uhkaavan tilan.
Ihmisille tai koirille tarkoitettuja
tulehduskipulääkkeitä ei saa antaa kissalle ilman eläinlääkärin
ohjeita. Pentujen ja ikääntyneiden
kissojen elimistö toimii hieman
eri tavalla kuin terveiden aikuisten kissojen. Myös sairaustilat,
kuten maksa- tai munuaisvika,
vaikuttavat kipulääkkeen ja hoi-

don valintaan. Kipulääkityksen
voidaan katsoa onnistuneen, jos
kipu ei estä eläimen normaalia
toimintaa: syömistä, nukkumista,
liikkumista, turkinhoitoa eikä toimintaa lajitovereidensa tai hoitajansa kanssa.
Monet kissoistamme tarvitsevat
siis kipulääkitystä jossain vaiheessa elämäänsä. Suuri osa
kissoista steriloidaan tai kastroidaan, jolloin tarvitaan leikkauksen

jälkeistä kipulääkitystä. Nivelrikkoa on raportoitu olevan jopa 90
%:lla vanhoista kissoista. Vanhenevan kissan uneliaisuuden, leikkimättömyyden ja vähentyneen
hyppimisen taustalla voikin olla nivelrikon aiheuttama kipu – ei pelkästään vanhuuden mukanaan
tuoma raukeus.
ELK Mari Vainionpää

Selvitys yhdistyksen mahdollisuudesta ylläpitää rekistereitä
Yhdistyksen jäseneltä on tullut
hallitukselle esitys/selvityspyyntö
mahdollisuudesta pitää yllä rekisteriä HCM-testattujen kissojen
testituloksista. Hallitus on keskustellut asiasta kokouksessaan
ja asiaan on tiedusteltu mielipidettä lakimieheltä sekä saatu
henkilötietorekisterejä koskevaa
materiaalia tietosuojavaltuutetun
toimistosta. Rekisteri, joka sisältää yksilöityjen kissojen tietoja ja
on julkisesti nähtävissä tulkitaan
henkilötietorekisteriksi, koska kissan nimen perusteella kuka tahansa voi selvittää kissan omistajan.
Tästä syystä myös mahdollinen
HCM-rekisterin ylläpitokin vaatisi
henkilötietolain pykälien täyttämistä. Henkilötietolaki määrittelee erittäin tarkasti vaatimukset
tällaisen rekisterin ylläpitoa koskien. Tässä tapauksessa rekisterin ylläpitäjän ja ylläpidon tulisi
täyttää mm. seuraavat vaatimukset (suluissa asian perässä asian
hallituksessa herättämä keskustelu/ongelma):
- Rekisterin ylläpitäjän on oltava
puolueeton henkilö. (Löytyykö
jäsenistön joukosta halukasta
ylläpitäjää, jonka kaikki jäsenet
varauksetta hyväksyvät puolueettomaksi? Kukaan ulkopuolinen
taasen ei ole kiinnostunut asiasta ilman, että siitä maksettaisiin
korvausta.)
- Tiedon julkaisemiseksi on saatava jokaiselta tiedon luovuttajalwww.norjalainenmetsakissa.fi

Restless Desperado, JW “Ressu” (n0923)
synt. 22.7.2006
Om. Karita Sumell & Mikael Axelqvist
Kasv. Ulrica & Lars Olofsson, Ruotsi
Ressu päätti näyttelyuransa nuorten luokassa mallikkaasti ollen Tampereella 19. ja 20.5. BIV NOM BIS molempina päivinä. Ressulla on näin
ollen kasassa 9 perättäistä Best In Show:ta. Kerrassaan upeaa!
11
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ta suostumus, mieluiten kirjallinen
sellainen. (Mihin ja miten nämä
arkistoidaan järkevästi? Rekisterinpitäjällä on näyttövelvollisuus
suostumuksen saamisesta!)
- Rekisterin ylläpitäjän on varmistettava, että tiedon luovuttaja on
saanut riittävän tiedon ja ymmärtänyt mihin tarkoitukseen ja miten
hänen luovuttamiaan tietoja säilytetään, käsitellään ja käytetään.
(Miten voidaan varmistaa, että
luovuttaja on saanut tarkemmat
tiedot? Miten voidaan aukottomasti varmistaa, että jälkikäteen

ei tule valituksia, riitoja ja mahdollisesti jopa oikeusjuttuja?)
Yhdistyksen tästä aiheesta tekemään kyselyyn vastannut lakimies
oli sitä mieltä, ettei tällaista rekisteriä kannata missään tapauksessa ylläpitää yhdistyksen nimissä.
Yhdistyksen hallitus katsoi viisaimmaksi noudattaa tätä neuvoa
ja todeta, ettei näissä puitteissa
ja näillä ehdoilla ole mahdollista
ylläpitää tällaista rekisteriä. Hallitus oli kuitenkin yksimielinen siitä,
että mikäli joku haluaa yksityises-

ti ylläpitää tällaista rekisteriä, olisi sen sisältämä tieto hyödyllistä
HCM:n kartoituksessa.
Lähteenä tähän keskusteluun on
käytetty
Tietosuojavaltuutetun
toimiston ”Hyvä tietää 2/2001Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella” –tiedotetta.
Norjalainen Metsäkissa ry:n hallituksen puolesta
Turo Häkämies

Mirrit matkustaa
Tässä lyhyesti kokemuksiani junalla matkustamisesta kissojen
kanssa.
Koska asumme länsirannikolla
Kokkolassa, näyttelymatkat ovat
usein aika pitkiä. Niinpä turvaudun usein VR:n palveluihin. Kaikissa junissa on erillinen eläimille
varattu tila, jossa kissat, koirat ja
muut lemmikit voivat matkustaa.
Ja hyvässä sovussa kaikki onnistuu. Menomatkalla olen lähes
poikkeuksetta käyttänyt yöpikajunia, sillä niissä on mukavan iso
liukuovilla varustettu eläinvaunu.
Paluumatkoilla pyrin käyttämään
InterCity- tai Pendolinojunia, sillä
niillä pääsen ennen puolta yötä
kotiin. Aikataulut ovat paluumatkalla usein liian kireitä, valitettavasti. Pikajunalla körötellään n.
6 tuntia Kokkolasta Helsinkiin,
Pendolinolla matkustetaan vain
4 tuntia.
Eläinvaunu on yleensä junan ensimmäinen tai viimeinen vaunu,
jolloin häiritsevää kulkemista on
mahdollisimman vähän. Omat
kissamme ovat hyviä matkustamaan eivätkä juurikaan piittaa
muista matkustajista ja yleensä
nukkuvat koko matkan ajan. Lisämaksu eläimistä on 5 eur/suunta.
Lemmikkipaikat on syytä varata
ajoissa, sillä esim. Pendolinossa
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on vain 3 lemmikkipaikkaa/juna.
Muutaman kerran olen myöhästynyt junasta johon olen liput
varannut, mutta vaihtaminen onnistuu helposti mikäli paikkoja on
vain vapaana. Ainoaksi kurjaksi
asiaksi junalla matkustamisessa olen kokenut sen, kun joutuu
vaihtamaan junaa kerran tai kaksi. Kissa ja hiekka-astia kantoboxissa painavat ihan mukavasti ja
usein mukana on myös suuri laukku muuta tarpeellista. Onneksi on

käteviä kuljetustelineitä tähänkin
ongelmaan. Meno-paluumatkan
hinta lemmikkimaksuineen on n.
120 eur Kla-Hki-Kla välillä.
Suosittelen junalla matkustamista
silloin kun omaan autoon ei ole
mahdollisuutta. Kun näyttelykärpänen on puraissut, on kulkuväline löydyttävä…..
Karita
FIN*FoxyPaw´s NFO

SmileTail’s Lady Luck (NFO d).
m. Minna Viljanen, Kasv. Sari Ikävalko.
Lulu valmistui Premioriksi Seinäjoella 10.3.2007 ja International
Preimioriksi Tallinnassa 19.5.2007. Kuva: Sari Ikävalko
12
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SmileTail´s
Storm Cloud
(NFO ds 09 22)
KPP Kuopio 5. ja
6.5. sekä Jyväskylä 1.7.2007
Kasv. Sari Ikävalko
Om. Pirkko Ylkänen-Heinonen,
kuva: Heikki Siltala

Eurooppa Champion
Hopeahännän Casanova BB
emo: IP & EC May Gamgee Felis
Audax*Dk, DM
isä: Marmatin Bob the Builder
kasvattaja ja omistaja: Sari Sinkko
Casanova valmistui Eurooppa
Championiksi 19.5. 2007. Tämän
hurmuripojan näyttelysaavutuksiin
tähän asti kuuluu 21 sertin lisäksi
18 x Värin Paras, 19 x Tuomarin
Paras, 4 X Paras Vastakkainen
Sukupuoli ja 3 x Kategorian Paras
Aikuinen sekä Vuoden 2006 Paras
Norjalainen Metsäkissa aikuinen.
Casanova viihtyy näyttelyissä ja
nauttii esiintymisestä, joten sitä on
ollut ilo näyttelyttää. Komeasta ulkonäöstä ja ahkerista serenaadeista huolimatta toistaiseksi vain yksi
tyttö on suostunut pojan kosintaan,
joten nähtäväksi jää tuleeko Casanovasta koskaan isukki vai onko
nimi enne - hurmuri vailla sitoutumista :o)
kuva. Anni Zitovitz
www.norjalainenmetsakissa.fi
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Giardia - alkueläin ripulinaiheuttajana
Mikä mikrobi
Giardia on alkueläimiin kuuluvat
yksisoluinen, kaikilla selkärankaisilla tavattava suolistoloinen, jota
tavataan maailman laajuisesti.
Giardia duodenalis (intestinalis/
lamblia) on kanta, joka infektoi
sekä ihmistä ja seuraeläimiä eli on
zoonoosi, infektio, joka voi tarttua
eri selkärankaisten välillä.
Esiintyminen, oireet
ja seuraukset
Giardiainfektio kissaloissa maailmalla on yleinen. Suurin osa infektoituneita kissoja on pentuja tai
nuoria. Aikuisissa kissoissa infektio on usein oireeton ja siksi infektio jääkin diagnosoimatta. Pennun
sairastaessa vasta esim. uudessa kodissaan, saatetaan aluksi
epäillä ruoka-aineiden sopimattomuutta yms. Giardiainfektio on
alidiagnosoitu kissalaongelmien

Giardian elinkierto

.LVVDNOLQLNND)HOLQD
.LVVRMHQRPDHOlLQOllNlULDVHPD
7\|PLHKHQNDWX&+NL

±
6XYL3RKMROD6WHQURRV(/7'LSO$%93 IHOLQH 
.LUVL-XXWL3LHQHOlLQVDLUHULNRLVHOlLQOllNlUL
,QND/DDNVRQHQ(//
+DQQD6LOODQSll(//
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aiheuttajana.
Pennuissa kliiniset oireet ovat
huono painon kehitys tai laihtuminen, suurehko määrä vaaleaa,
pahanhajuista ripuliulostetta joko
jatkuvasti tai ajoittain, jopa vesiripulia, peräsuolen ulosluiskahduksia. Lopputuloksena on pienikokoinen pentu/pentueet, kissalan
pentukuolleisuus voi olla myös
lisääntynyt.
Giardia-infektio kissalassa tekee
kissat heikentyneen vastustuskyvyn takia herkemmäksi saamaan
hengitystietartuntoja ja muita
infektiosairauksia. Iän mukana
infektiota vastaan kehittyy vastustuskykyä ja oireet vähenevät,
mutta kissat jatkavat hiekkalaatikon kautta tartunnan välittämistä
nuoremmilleen. Aina uusia pentueita sairastuu.
Giardiatartunnan
välittyminen
Giardian välittyminen tapahtuu
infektiivisen ulosteen joutuessa
suuhun (fekaalisoraalinen tartunta). Ulosteen sisältämistä ookystoista vapautuu mahahappojen
ja haimanesteen vaikutuksesta
trofosoiitteja, joiden elinkierto jatkuu ohutsuolen pinnassa. Infektio
vaurioittaa suolen pintaa aiheuttaen ravintoaineiden pilkkoutumisen ja imeytymisen häiriötä ja
ripulia.

tä alkueläimen esille saamiseen.
Ulosteen ﬂotaatiotutkimusten lisänä voidaan Giardian osoittamiseksi käyttää ELISA- testiä, jolla
osoitetaan Giardia-spesiﬁstä proteiinia.

distusaineilla (hypokloriitti). Lääkehoidon kestäessä vaihdetaan
uudet hiekat hiekkalaatikoihin.
Hoidon päätyttyä varmistetaan
Giardian poistuminen kisssoista
tutkimalla uudet ulostenäytteet.

Infektion estäminen kissalassa

Giardiaa vastaan on USA:ssa
kehitetty myös rokote. Rokote
on tarkoitettu yli 8 viikon ikäiselle
pennulle. Varsinaisesti rokote ei
estä Giardiainfektiota kissalassa
vaan käytetään lääkehoidon yhteydessä vähentämään giardiakystojen erittymistä. Rokotetta
on erikoisluvalla ole saatavana
Suomessa.

Ideaalisimmillaan uudet kissat
eristetään noin 6 viikon ajaksi,
tänä aikana ulosteita tutkitaan ainakin kahdesti tartunnan mahdollisuuden selvittämiseksi. Yhdeksi
näytteeksi ulostetta kerätään
useilta päiviltä tutkimuksen osuvuuden parantamiseksi, esim. 5
näytettä, jätetään välipäiviä. Kissan lääkitys aloitetaan: tehokkaita
lääkeaineita ovat mm. fenbendatsoli ja metronidatsoli. Näistä kissan kannalta miellyttävin/turvallisin käyttää ja sopii myös tiineelle
ja imettävälle kissalle on fenbendatsoli eli kauppanimeltä Axilur.
Jos kissalassa todetaan Giardia
> kissalan kaikki kissat hoidetaan
ja ympäristö siivotaan perusteellisesti, etenkin hiekkalaatikoiden
ja juoma-ja ruokaastioiden sekä
kissojen makuupaikkojen pinnat
puhdistetaan tehokkaasti ja desinﬁoidaan klooripitoisilla puh-

Tutkimusprojekti
Felina kissaklinikka ja Fort Dodge
tekivät seulontatutkimuksen Giardian esiintymistä suomalaisissa
kissaloissa ja yksittäisissä kissoissa ulosteen ELISA- menetelmän
avulla. Kaikista ripuliatapauksista
noin 15% löytyi Giardiaa, tutkimuksessa noin 5% kissalaloista
todettiin Giardiaa.
Suvi Pohjola-Stenroos ELT,
kissapraktikko
Kissaklinikka Felina
09-686 6560

Giardia lisääntyy tehokkaasti,
jokainen trofosoiitti jakautuu 12
tunnin välein, kymmenessä vuorokaudessa yhdestä trofosoiitista
on voi tulla jopa miljoona uutta,
jotka kehittyvät kystiksi ja poistuvat ripuliulosteen mukana. Infektion prepatenssiaika, eli aika
kystan saamisesta suuhun sen
erittymiseen ulosteisiin vaihtelee
5-16 vrk.
Diagnoosi
Kystien erittyminen ulosteisiin
vaihtelee, ja yksittäiset rutiiniparasitologiset metodit eivät aina riiwww.norjalainenmetsakissa.fi

CH Kalabalik Demetra Drömfe (NFO ns 09 23)
Synt. 16.3.2006, Kasv. Tina Ehnström-Backas
Om. Tina Ehnström-Backas & Mari Havukainen, kuva: Heikki Siltala
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Lääkintää, siivousta ja huolehtimista – giardia kotioloissa
Seuraava tarina on giardian vaikutuksesta ja ilmenemisestä käytännössä ja kuinka suuri vaiva siitä
eroon pääsemiseksi on nähtävä.
Itse jouduin kahlaamaan kyseisen
koettelemuksen läpi pari vuotta
sitten ja lopulta siitä selvittiin, vaikka usko (ja pinna) oli koetuksella
useampaan kertaan.
Keväällä 2005 kotonamme oli
vilinää ja vilskettä. Kolmen ison
kissan seurana viiletti viisi vallatonta pentua. Giardia ilmeni pennuissamme reilun kuuden viikon
iässä. Ensimmäisen rokotuksen
(ja siihen liittyneen automatkan)
jälkeisenä päivänä kissojen hiekkalaatikot olivat kuin pommin
jäljiltä. Ajattelimme ensin sen
johtuvan autoilun aiheuttamasta
stressistä, mutta oireet jatkuivat,
vaikka yritimme niitä kotikonstein
parantaa. Otimme siis yhteyttä
eläinlääkäriin ja sitä kautta saimme kaikille kissoillemme antibioottilääkityksen, joka lopettikin oireet
hetkellisesti. Kolme päivää myöhemmin ongelma palasi. Tämän
jälkeen toimitimme ulostenäytteen laboratorioon, jossa todettiin
pentueemme kärsivän giardiasta.
Pesue oli madotettu jo pariin kertaan aikaisemmin eri lääkkeillä,
mutta Axiluria emme olleet vielä
kokeilleet. Eläinlääkärin mukaan
Axilur on perusmatolääkkeistä ainoa, joka tepsii giardiaan ja jota
voidaan turvallisesti antaa noin
seitsenviikkoisille pennuille. Annoimme kaksi kymmenen päivän
Axilur -kuuria vain todetaksemme, ettei tilanne ollut muuttunut
miksikään.
Matokuureihin liittyi joka kerta
asunnon täydellinen siivoaminen
ja desinﬁoiminen kuurin puolivälissä. Ensimmäisellä kerralla käytimme desinﬁointiin Virkonia, jolla
(kuten jälkikäteen kuulimme) ei
ole vaikutusta giardiaan. Tosin ei
homma siihen kaatunut, sillä jouduimme siivoamaan asuntomme
vielä kolme kertaa uudestaan tä-
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män jälkeen. On se kumma, kuinka suurelta rivitalokolmio tuntuu,
kun sitä puunaa täysin puhtaaksi neljättä kertaa viiden viikon
sisään. Kotimme ei itse asiassa
ikinä sitä ennen, eikä sen jälkeen
ole tuntunut niin suurelta. Desinﬁointiin tulisi käyttää kloriittia.
Muilla siivouskerroillamme pyyhimme kaikki mahdolliset tasot ja
lattiapinnat kloriitilla. Höyrytimme
sohvat, raapimispuun, kissojen lelut, vuodevaatteet ja parvekkeen
parvekelaseineen höyrypesurilla.
Vaihdoimme kissojen hiekkalaatikot uusiin jokaisen siivouksen
yhteydessä.
Kahden Axilur-kuurin jälkeen
raahauduimme jälleen henkisesti
väsyneinä kuulemaan laboratoriotuomiota, joka siis edelleen oli
meidän kannaltamme masentava. Positiivista Axilur-kuureissa
oli se, että se oli poistanut pentujen painonkehitykseen liittyneet
ongelmat. Painot olivat alkaneet
kuurien myötä jälleen nousta ja
pentujen kehitys näin ollen jatkui.
Kahden Axilur-kuurin ja reilun
kahdenkymmenen lisäikäpäivän
jälkeen pennut olivat tarpeeksi
isoja ja painavia, jotta heille voitiin määrätä vahvempaa lääkettä:
Trikozolia. Tästä lääkkeestä oli
puhuttu eläinlääkärin kanssa jo
aiemmin, muttei sitä oltu voitu antaa pentujen ollessa pienempiä.
Tämän lääkkeen annosteleminen on erittäin tarkkaa, sillä väärin annosteltuna tämä olisi voinut
olla vaaraksi pentujen maksoille.
Saimme eläinlääkäriltä tarkat ohjeet, kuinka paljon lääkettä kullekin pennulle ja aikuiselle kissalle olisi annettava. Ensimmäinen
kymmenen päivän kuuri (ja tietenkin siivous viiden päivän kohdalla)
annettiin ja sen jälkeen veimme
jälkeen laboratorionäytteen erittäin toiveikkaina. Nyt diagnoosi oli
ensimmäistä kertaa lupaava: giardia esiintyi enää heikkona! Ensimmäinen suuri voitto kuukauden
jatkuneessa taistelussa - tosin
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ei se neljänneltä siivouskerralta
pelastanut, mutta antoi kummasti
lisää taistelumieltä, kun tunnelin
päästä näkyi muutakin valoa kuin
vastaantuleva juna...
Toinen kymmenen päivän kuuri
toi toivotun tuloksen: giardia oli
viimeinkin suurin inhimillisin ja
eläimellisin ponnistuksin lyöty!!!
Eikä hetkeäkään liian aikaisin, sillä kahdentoista viikon ikä oli juuri
täyttynyt ja nuoret kissaherrat ja
-neidit olivat valmiita muuttamaan
uusiin koteihin. Nyt se oli viimein
myös terveyden puolesta mahdollista ja nuoriso alkoi yksi kerrallaan
siirtyä kohti uusia seikkailuja.
Tämän ruljanssin aikana ja sen
jälkeen tuli usein pohdittua, että
mistä tämä koko homma olikaan
lähtöisin? Aikuiset kissat voivat
kantaa giardiaa täysin oireettomana pitkiä aikoja, joten on täysin mahdotonta sanoa sen alkuperää. Se voi olla peräisin lähes
mistä tahansa: näyttelyistä (häkin
desinﬁoiminen Virkonilla ei valitettavasti suojaa giardialta), se voi
olla peräisin tuontikollilta, jonka
kanssa astutus epäonnistui, se
voi olla seurausta matkoista kotiseudulle Itä- Suomeen…Tapaus myös pistää miettimään, että
kuinka yleinen giardia-infektio on
näyttelykissojen piirissä? Giardiatestejä ei kuitenkaan vaadita missään, eikä niitä näin ollen teetetä
jatkuvasti. Osa matolääkkeistäkään ei tehoa giardiaan, joten niidenkin tarjoama suoja on osittain
valheellinen.
Giardia oli meillä selkeästi havaittavissa sekä näkö- että hajuaistilla kissojen saniteettitilojen
päivittäisen siivouksen yhteydessä. Pentujen lupaava painonkehitys pysähtyi loisen iskettyä ja
se saatiin käännettyä nousuun
vasta Axilur-kuurien aikana.
Osa pennuista passivoitui täysin
apaattisiksi hetkellisesti. Onneksi
myös tämä ongelma ratkesi enNorjalainen Metsäkissa ry.

simmäisen Axilur-kuurin myötä ja
pennut olivat jälleen omia riehakkaita persooniaan. Yhtä pennuista jouduimme taudin pahimmalla
hetkellä käyttämään erikseen
lääkärillä nesteytyksessä huolestuttuamme sen apaattisuudesta.
Toki myös itse syötimme ja juotimme pentuja päivittäin taudin
ollessa kriittisessä vaiheessa.
Ruokimme giardian aikana pentuja A/D:llä, I/D:llä, keitetyllä kanalla
ja seitillä, riisillä ja muilla vatsaystävällisillä ruoilla. Herkkujakin oli
tarjolla, sillä oli äärimmäisen tärkeää aktivoida pentuja syömään
kaikin mahdollisin keinoin.
Giardia aiheutti meille äärimmäisen paljon huolta pentujen
hyvinvoinnista ja kehityksestä.
Ehdimme jo huolestua pentujen
kasvukäyrän häiriintymisestä ja
pelätä niiden jäävän pieniksi.
Onneksi pentujen painonkehitys
saatiin nopeasti palautettua takaisin oikeaan suuntaan. Siivous
ja pentujen hoivaaminen söi lähes
kaiken vapaa-ajan ja ylimääräisen energian. Raskaan työpäivän
jälkeen lämpimänä toukokuisena
päivänä ei höyrypesuriin tarttuminen tuntunut kovinkaan houkuttelevalta vaihtoehdolta. Vaivan, huolen ja stressin lisäksi tulivat vielä
taloudelliset rasitukset. Laboratorioon, eläinlääkärin tutkimuksiin ja
lääkkeisiin upposi kaikki liikenevä
raha ja vielä vähän enemmänkin,
mutta terveiden, hyvinvoivien
pentujen seuraaminen oli paljon tärkeämpää kuin raha. Viisi
energistä, tervettä ja “hurraavaa”
pentua ovella vastassa työpäivän
päätteeksi saa unohtamaan tuollaiset maalliset murheet.

EP&GIC S*Rockringen’s Ulanbator (NFO a 09 24) valmistui RUROKissa 21.4.2007.Kasvattajat Barbro Åberg & Ulf Lindström, Ruotsi.
Omistaja ja kuva Johanna Sirola.

Tällainen oli minun ja puolisoni
selviytymistarina. Toivottavasti
tämä jää ainoaksi kohtaamiseksi
giardian kanssa kotioloissamme.
Turo Häkämies

Chaotic King Kobra (NFO n 09), KPN Hyvinkää 3.6.2007
Kasv. Susanna Kontio, Om. Teija Alenius, kuva: Heikki Siltala
www.norjalainenmetsakissa.fi
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Kehräystä ja haleja

Leena "ope" ja hänestä vasemmalle Joona, Giovanni, Eden, Otto, Larissa, Iira ja Henri
Vuosien ajan on kodissani käynyt päiväkotiryhmiä tutustumassa kissoihin. Vierailut on
yleensä ajoitettu kevääseen, jolloin lapset
näkevät kissoja myös ulkotarhoissa. Samalla
he saavat tietoiskun miksi kissa ei saa ulkoilla
vapaana. Kissani ovat onnellisia lasten paijauksista ja haleista. Tänä keväänä minulla oli ilo
esitellä lapsille myös kuusi viikkoiset pennut.
Pieni kisuli oli suuri ihme pienellä kämmenellä
ja pehmoista pehmoisempi poskea vasten.

Kissavauvelit saivat lasten hymyn entistäkin
leveämmäksi. Myös minä sain lapsilta halit
ja kiitokset, kun he saivat vierailla kissojeni
luona. Lähtiessään lapset saavat kissakortteja
sekä valitsevat itselleen näyttelyruusukkeen,
joka asennetaan puseron rinnukseen.
Vierailun jälkeen sain lapsien tekemiä piirustuksia kissavierailusta. Useassa piirustuksessa
oli selvästi esillä emo ja kolme pentua,
tarhassa olevat kissat sekä kaikkien suosion
saanut “Läski”.
Tähtitassun
Eila Tähti

METTIS 2 - 2007
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Suomessa rekisteröidyt norjalaiset metsäkissanoviisit
Norjalainen metsäkissa hyväksyttiin omaksi roduksi vuonna 1977.
Tuosta ajasta aina vuoteen 1992
asti voitiin rekisteröimätön kissa,
joka muistutti norjalaista metsäkissaa, ilmoittaa näyttelyyn noviisiluokkaan ja saada rekisteriin
sitä kautta. Suomessa rekisteröidään noviisina edelleen esim.
eurooppalainen ja manx. Myös
siperiankissa voidaan rekisteröidä noviisina, mikäli kissa on tuotu entisen Neuvostoliiton alueelta
sekä Sokoke, kunhan on osoittaa,
että kissa on peräisin Keniasta.
Muualla Euroopassa noviisina voi
rekisteröidä muitakin rotuja.
Näyttelyssä noviisiluokan kissan
arvostelee kaksi tuomaria, jotka
vertaavat kissaa rotumääritelmään. Heidän molempien tulee
olla samaa mieltä, että kissa täyttää määritelmän ja rekisteröidään
ko. rotuun. Noviisilla saa olla vain
yksi nimi, eikä sillä saa olla merkintöjä vanhemmistaan rekisterikirjassa, vaikka ne varmuudella
tiedettäisiinkin. Kasvattaminen
noviisitaustaisella kissalla on varmaan seikkailua, jota en ole kokenut. Olisi mielenkiintoista lukea
jonkun kasvattajan kokemuksia
asiasta. Alla on lista Suomessa
noviisina rekisteröidyistä norjalaisista metsäkissoista, joista kaksi
on valmistunut Eurooppa champion -arvoon ja yksi naaraista on
saanut Distinguished Merit –arvon.
Edelleen norjalaisen metsäkissan
rekisterikirjassa jossain sukupolvessa saattaa esiintyä merkintä
xxxxx. Merkintä tarkoittaa, että
kissan ko. vanhempi on tuntematon. Rotukissan vanhempi voi olla
tuntematon, koska linjan ensimmäinen tunnettu kissa on saatu
rekisteriin noviisina.
Teksti: Eila Tähti
Artikkeli on pyynnöstä uusintana, julkaistu aikaisemmin METTIS-lehdessä vuonna 2002.

www.norjalainenmetsakissa.fi

1983
5.3.
4.5.
15.5.
19.5.
27.6.
x.6.
17.11.

arvo nimi
PR Viivi
Sami
CH Siru
IP Takku
Manu
Mörri
GIP Juri

väri
g09
n09
n0922
n0923
w
n0922
e09

sukupuoli
N
U
N
N
U
U
U

1984
25.5.
28.6.

CH Mörkö
Julia-Epolette

ns09
n0923

U
N

1985
14.5.
3.6.
29.6.

Rocky
Oskari
PR Jonas-Mercurius

n23
n23
a09

U
U
U

1986
5.5.
6.5.
24.6.
x.x.

CH Jäppinen
Miisu
PR Harald
IP Mökö

n23
d09
n0923
n0923

N
N
U
N

1987
x.2.
x.x.

Foxy
IC Libby

n09
n0923

N
N

1988
9.9.
8.11.

Natusha
Tupu

n0923
d0922

N
N

1989
8.3.
20.3.
30.3.
10.4.
6.5.
x.5.
15.7.

Sandra
CH Nyyti
PR Mörkö
Miore
Viiru
Stig-Rune
Repe

f0923
f09
n22
w
n23
n23
n23

N
N
U
N
U
U
U

1990
1.5.
15.5.
18.7.
2.8.
13.8.
28.8.
16.9.
1.10.

IP Riiviö
Jane
Melody
Beretta
Lilli
GIP Muru-Filippus
Pörrö
EP Pörri

ns09
a0923
ns23
d09
n0922
n09
n
n23

U
N
N
N
N
U
N
U

1991
x.1.
1.1.
8.1.
10.1.
10.1.
15.1.
19.1.
20.0

Nefertiti
Molli
EC Jasmin, DM
Mascot
Muscot
IC Thoswild
PR&CH Samu
Pluto

n0923
f22
as0923
n09
n09
ns09
n09
ns23

N
N
N
U
U
N
U
U
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ROTUPÖYDÄN
POSTIMYYNTI
Teillä on tilaisuus hankkia rotupöydän tuotteita postimyyntinä.
Tilaukset lähetetään osoitteella
Laura Helander, Raadinkatu 2 A 7, 20750 TURKU
puh. 040-526 5685, laura.helander@saunalahti.ﬁ
Kortti 1
Tavara postitetaan mahdollisuuksien mukaan kirjeenä. Maksu
suoritetaan pankkisiirrolla, joka on postituksessa mukana.
Hintoihin lisätään postimaksu.
Avaimenperä,
nahkaa
1,50 eur
Kortti 2
Kassi
logolla 40 eur, logolla +
kasvattajanimellä 50 eur

TARJOUS: Loppuerä
vanhat T-paidat, valkoinen
ja vaalea sininen,
koko M ja L, 5 eur

Kortti 4

Kangasmerkki
halk. 85 mm
2,50 eur
Kortti 6

Ladies Fashion, 10 eur
Classic T-paita, 10 eur
Kts. tarjous sivulta 5
painatus selässä

Kortti 7

Kuljetuslaatikon suoja
25 eur
Atlas 20 ja Kennel Cab 20
Muut koot tilauksesta
Tarra 2
Näyttelyverhojen
ompelua, malli
toiveiden mukaan
myös omasta
kankaasta.
Tiedustelut
eila.tahti@surok.ﬁ

METTIS 2 - 2007

Tarrat
á 1 eur

Kortti 5

Tarra 1

Kortti3
Postikortit
á 0,50 / 5 kpl 2,00 eur
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K A S V A T T A J A I L M O I T U K S I A
ABEONA’S

AMELIINAN

www.abeonas.net

http://www.ameliinan.net/

Marja Komssi ja Toni Ala-Piirto
Helsinki
+358-44-538 2545, +358-40-076 2946
marja@abeonas.net

Sari Huuskonen
Äänekoski
040-547 7823
sari.huuskonen2@pp.inet.fi

BEAUTYHILL

BEADY-EYE’S

http://kotisivu.lumonetti.fi/lepoljar/

http://personal.inet.fi/koti/beadyeyes/
Sini Varjonen
Lahti
+358-40-736 8198
beadyeyes@surok.fi

Jaana Kaunismäki &
Jari Lepola-Kaunismäki
Sammatti
+358 50 3865765
beautyhill@netti.fi

BLACKONYX

CAT´OMATIC

http://personal.inet.fi/koti/packalen/

http://www.catomatic.net/

Pirjo Packalén
Espoo
+358 40 716 3212
pirjo.packalen@pp.inet.fi

Auli Ruotsalainen
Kuopio
+358-40-702 9742
auli@catomatic.net

CHAKIN

CHAOTIC

Tuija Hotti
Joensuu
+358-40-515 7935
chakin@elisanet.fi

Susanna Kontio
Tampere
+358-40-586 2732
suhinat@hotmail.com

CIPUKAN

COUGAR’S

http://www.elisanet.fi/chakin/

http://www.finchaotic.net/

http://www.cipukan.com/

http://www.cougars.fi/

Marja Himanen
Sipoo
+358-440-795 368
mail@cipukan.com

www.norjalainenmetsakissa.fi

Terhi ja Juha Kuronen
Hyvinkää
+358-40-842 2765, +358-50-364 4159
cougars@kolumbus.fi
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K A S V A T T A J A I L M O I T U K S I A
DEEAMORE

DEIMOS

Janna & Matti Huolman
Vantaa
+358-50-506 6720
deeamorecats@hotmail.com

Johanna Sirola
Espoo
+358-50-593 7112
deimos@surok.fi

DUNDERKATTENS

FéLINEBEAUTY

http://www.geocities.com/deeamorecats/

http://www.nettiteatteri.com/deimos/

http://www.kolumbus.fi/monica.lundqvist/

http://www.sunpoint.net/~felinebeauty/

Monica Lundqvist
Jakobstad
+358-6-724 6182, +358-50-592 1097
dunderkattens@luukku.com

Diana Liljeblad
Helsinki
+358-40-0485272
diana_liljeblad87@hotmail.com

FELLOW’S

FLUFFYTAIL’S
http://ﬂuffytails.homeip.net/

Kirsi Karhula & Seppo Ihalainen
Helsinki
+358-50-307 5196, +358-9-727 5425
ﬂuffytails@incat.ﬁ

Helena Hautaviita & Pertti Savumaa
Espoo
050 3463013 & 050 3326990
a.hautaviita@gmail.com

FOXYPAW´S

GODFATHER’S

Mikael Axelqvist & Karita Sumell
Kokkola
+358-50-524 2395, +358-50-355 2888
mikael.axelqvist@multi.ﬁ
karita.sumell@regionline.ﬁ

Mari Koski
Tampere
+358-50-591 3709
godfathe@sci.ﬁ

http://www.saunalahti.ﬁ/godfathe/

http://www.pp.kpnet.ﬁ/foxypaws/

HEINäHATUN

HEINUNTUVAN

http://kotisivu.dnainternet.net/kuinasei

http://kotisivu.mtv3.fi/heinuntuvan/

Sirpa Selin & Teppo Eloranta
Helsinki
+358-45-638 7138, +358-40-730 4242
heinuntuvan@surok.fi

METTIS 2 - 2007

Marika Wiik
Viitasaari
044-3674213
marre_wiik@hotmail.com
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K A S V A T T A J A I L M O I T U K S I A
HOPEAHÄNNÄN

HUISKULAN

http://www.kuljetussinkko.fi/hopeahannat/

http://www.elisanet.fi/huiskulan/
Anne Liede
Ylöjärvi
050-344 4194
kriliana@hotmail.com

Sari Sinkko
Lappeenranta
+358-400-599 947
sari.sinkko@pp.inet.ﬁ

IMPILILLIN

JOWALINE

Riikka Malinen
Helsinki
+358-40-562 0561
riikka.malinen@gmail.com

Anna Poutanen
Kuopio
+358-44-0760734
anna@jowaline.net

http://www.elisanet.fi/riikka.malinen/

http://www.jowaline.net

KALABALIK

JUNOS

http://www.kalabalik.fi

http://personal.inet.fi/koti/junos/

Tina Ehnström-Backas
Helsinki
+358-44-541 4401
tina.ehnstrom@helsinki.fi

Sanna Jussila
Espoo
0405183735
sanna.jussila@oxinst.fi

KALICALANIN

KARVANAAMAN

http://kalicalanin.net/

http://www.karvanaaman.fi/

Päivi Kupila
Jyväskylä
040-767 1789
kalicalanin@pp.inet.fi

Mari Mälkki
Hämeenlinna
+358 40 510 2392
mari@karvanaaman.fi

KEHRÄÄJÄN

KIRSIKAN

Tuuli Sahlberg
Turku
+358-50-524 1911
tuuli@kehraajan.net

Kirsi Ovaskainen
Kerava
050-5351262
kirsikan@surok.fi

http://www.kehraajan.net/

www.norjalainenmetsakissa.fi

http://www.preciouscats.net/kirsikan/
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K A S V A T T A J A I L M O I T U K S I A
KISSANPOLKAN

KORPIKATIN

http://www.elisanet.fi/kissanpolkan/

http://www.korpikatin.net/

Pauliina Peltonen
TAMPERE
Tel. +358-50-301 8116
kissanpolkan@elisanet.fi

Nora Torkkeli
Säkylä
+358 405 192 866
korpikatin@hotmail.com

KORPINOIDAN

KULTAHUISKAN

http://www.korpinoita.tarinoi.ﬁ/

Anneli Kotola
Helsinki
+358-40-835 8021
anneli.kotola@luukku.com

Nina Harikko
Kerava
+358 45 674 2000
zabejai@netti.ﬁ

KULTAPUUHKAN

KURNAU’S

Terttu Niemelä
Parola
+358-400-953 443
terttu.niemela@kultapuuhkan.com

Tiina Monto & Juha Myllylä
Sippola
+358-40-828 8080, +358-40-080 3426
tiina.monto@pp.inet.ﬁ

LARAMILLAN

LEOLINE

Marjatta ja Ari Keskinen
Lempäälä
+358-400-559 537, +358-40-723 6280
laramillan@bastu.net

Laura Helander
Turku
+358-40-526 5685
laura.helander@saunalahti.ﬁ

http://personal.inet.ﬁ/cool/kurnaus/

http://www.kultapuuhkan.com

http://www.saunalahti.ﬁ/larami/

http://www.leoline.info/

LIONEYE’S

LOUHELAN

http://www.ﬁnlioneyes.com/

http://www.louhelan.fi/

Nina Palenius Helsinki
+358-40-517 1581
nina.palenius@surok.ﬁ

METTIS 2 - 2007

Kati Torvinen
Vihti
+358-40-554 2473
kati.torvinen@louhelan.fi
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K A S V A T T A J A I L M O I T U K S I A
LUNA-PURR

MARMATIN

http://personal.inet.fi/koti/luna-purr/

http://kotisivu.dnainternet.net/annikk/

Katriina Kauppinen
Saarijärvi
+358-40-734 3643, +358-14-424 065
luna-purr@jippii.fi

Annikki Sundqvist
Kuopio
+358-17-362 4167, +358-50-302 2367
annikkisundqvist@dnainternet.net

NALLE-PUHIN

MOONCAT’s

http://www.nallepuhin.net

http://xoomer.virgilio.it/mooncats/

Kati Nieminen
Tampere
+358-40-776 1395, +358-3-222 7780
kati.nieminen@pp3.inet.fi

Annaleea Quaranta
Fano, Italia
+358-50-587 7500, +39-347-675 6166
mooncats@jippii.fi

NALLUKAN

NARINETTA’S

Paula Fihlström
Turku
+358-40-753 6495
paula.fihlstrom@pp.inet.fi

Ninna Möller & Ari Niemi
Muurla
+358-44-523 4762, +358-44-324 758
narinettas@hotmail.com

http://www.nallukan.com/

http://www.narinettas.net

NINATTE´S

NOITALINNAN

http://personal.inet.ﬁ/koti/ninattes/

http://www.noitalinnan.com/

Nina Määttä
Nokia
+358-40-739 1918
ninatte@gmail.com

Nina & Mikko Jaakkola
Parainen
+358 44 33 63 916
saaristolaiset@hotmail.com

NORLEON

ORELIINAN

Minna Viljanen
Mäntsälä
+358-40-418 8505
minna.viljanen@surok.fi

Eira Parkkali
Ylöjärvi
+358-3-348 3589, +358-40-543 9308
oreliinan@kolumbus.fi

http://www.norleon.net/

www.norjalainenmetsakissa.fi

http://www.kolumbus.fi/oreliinan/
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K A S V A T T A J A I L M O I T U K S I A
PIKKUMETSÄN

http://www.kotiposti.net/pikkumetsan/

POHJANTUULEN

Anna-Liisa & Jarkko Koponen
Nokia
+358-50-543 1258
pikkumetsan@kolumbus.ﬁ

Virve Rajala
Wien, Austria
0043-1-7740353, 0043-676-9562638
virve.rajala@aon.at

http://www.norwegischewaldkatze.at

POLARHEIM’S

PÖRKARVAN

http://www.kolumbus.fi/polarheims/

http://kotisivu.dnainternet.net/porkarva/

Pirkko & Jari Pohjankylä
Västerskog
+358-40-715 0696, +358-400-728 606
polarheims@kolumbus.fi

Pia & Johanna Vuoltee
Raisio
+358-400-780 221, +358-40-730 4341
porkarvan.metsakissat@dnainternet.net

RATSUTALLIN

RYYTIMAAN

http://koti.phnet.fi/sajunt/

http://personal.inet.fi/koti/ryytimaan/

Sanna Juntunen
Hollola
+358-41-440 8077
juntunen.sanna@phnet.fi

Sari Rydman
Rusko
+358-50-577 9919
sari.rydman@pp.inet.fi

SANNILAN

SATUHELMEN

http://www.sannilan.net/

http://www.satuhelmen.net/
Marjo Korhonen
Kuopio
+358-40-579 8696
marjo_korhonen@luukku.com

Marjut Hyvärinen
Oulu
+358-50-9309123
marjut.hyvarinen@satuhelmen.net

SLYTIGER’S

SILK-SIGRID´S

http://www.slytigers.com/
Hanne Lankinen
Espoo
+358-40-739 6479
slytigers@slytigers.com

Sari Soininen
Oulu
+358-50-414 2758
sari.soininen@mail.suomi.net

METTIS 2 - 2007
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K A S V A T T A J A I L M O I T U K S I A
SMILETAIL’S

SNOWMATE’S

http://www.smiletails.fi/

http://www.elisanet.ﬁ/snowmates/

Sari Ikävalko
Jyväskylä
+358-50-550 9207
smiletails@kolumbus.fi

Turo Häkämies & Katariina Penttilä
Veikkola
+358-(0)50-4923900,
+358-(0)50-3524498
snowmates@elisanet.ﬁ

SUNSHIRE’S

SUVIPÄIVÄN

Eeva Poutiainen
Padasjoki
044-5052268
eeva.poutiainen@sunshire.com

Suvi Sippola
Auvainen
+358-45-674 7894
suvi.sippola@pp.inet.fi

http://www.sunshire.com/

http://personal.inet.fi/koti/suvipaivan/

TERHAKAN

TUPULIININ

Terhi Urpo
Pori
040- 723 5327
terhi.urpo@dnainternet.net

Leena Visanen
Häijää
+358-50-327 5139
leena.visanen@gmail.com

http://www.ﬁnterhakan.tiedottaa.net/

http://www.kopteri.net/koti/leena.visanen/

TÄHTITASSUN

http://www.preciouscats.net/tahtitassun/

WILDLING’S

Eila Tähti
Espoo
040-5028518
eila.tahti@surok.ﬁ

Katja Iso-Seppälä
Kangasala
+358-40-762 2613
wildlings@kolumbus.fi

http://www.kolumbus.fi/wildlings

Kasvattajan ruutuilmoitus Mettis-lehdessä
ja kotisivulla maksaa yhteensä
4,50 eur/ruutu/lehti.

WISHMASTER
http://www.wishcats.fi/

Janne & Tiia Kellari
Viiala
+358-40-848 6573,
+358-50-383 0008
wishmaster@wishcats.fi

www.norjalainenmetsakissa.fi
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PENTULISTA 10.7.2007
Kissanpennun alin luovutusikä on 12 viikkoa! Rotukissalla on aina luovutushetkellä rekisterikirja!
Listalla julkaistaan vain yhdistyksen jäsenten kasvattamia FIFeen rekisteröityjä pentuja.
Pentulista ajankohtaisine tietoineen löytyy osoitteesta www.norjalainenmetsakissa.ﬁ.
SATUHELMEN
Marjut Hyvärinen, Oulu, +358-50-9309123

HOPEAHäNNäN
Sari Sinkko, Lappeenranta, +358-400-599 947

Synt: 30.06.2007, luovutus: 22.09.2007
- ruskeatiikeri/valkea (NFO n 09 23), uros
- musta/valkea (NFO n 09), uros
- valkoinen (NFO w 61), uros
Isä: GIC FIN*Dunderkattens Yngve (NFO w 61)
Emo: FIN*Blue-Viking Winona (NFO n 09 23)

Synt: 03.06.2007, luovutus: 26.08.2007
- musta(savu)valkea (NFO n(s) 09), uros
Isä: EC Hopeahännän Casanova BB (NFO d)
Emo: Hopeahännän Veera Verraton (NFO ns 09)

Synt: 25.02.2007, luovutusikäinen
- punatiikeri (NFO d 23), uros
- ruskeatiikeri/valkea (NFO n 09 23), uros
Isä: FIN* Blue-Viking Bono (NFO d 09 24)
Emo: FIN* Spot On Glory (NFO f 09 23)
FéLINEBEAUTY
Diana Liljeblad, Helsinki, +358-40-0485272
Synt: 30.06.2007, luovutus: 22.09.2007
- ruskeatiikeri (mustahopeatiikeri) (NFO n (s) 23), uros
- sininen (savu/hopea) (NFO a (s)), uros
- musta/valkoinen (NFO n 09), naaras
- musta/valkoinen (NFO n 09), naaras
- sini/valkea (savu/hopea) (NFO a (s) 09), naaras
Isä: Bifrost´s Pinocchio (NFO ns 09 23)
Emo: Fin*Kalliopirtin Tara (NFO n 22)
NALLE-PUHIN
Kati Nieminen, Tampere, +358-40-776 1395, +358-3-222 7780
Synt: 29.06.2007, luovutus: 21.09.2007
- ruskeatiikeri (NFO n 23), naaras
- sinitiikeri (NFO a 23), uros
- punatäplikäs (NFO d 24), uros
Isä: CH Madison’s Frisco Fling (NFO a 23)
Emo: IC SmileTail’s Aurora Borealis (NFO f 09 22)
LOUHELAN
Kati Torvinen, Vihti, +358-40-554 2473
Synt: 18.06.2007, luovutus: 10.09.2007
- kilpikonnahopeatabby (NFO fs 22), naaras
- hopeatabbyvalkea (NFO ns 09 22), naaras
- punahopeatabby (NFO ds 22), uros
- hopeatabbyvalkea (NFO ns 09 22), uros
Isä: EC Fin*Polarheim´s Eachann (NFO ns 22)
Emo: Fin*Cougar´s Mary Goodnight (NFO fs 09 22)
HEINUNTUVAN
Sirpa Selin & Teppo Eloranta, Helsinki, +358-45-638 7138, +358-40-730
4242,
Synt: 08.06.2007, luovutus: 31.08.2007
- puna/valkea täplikäs (NFO d 09 24), uros
- kilpikonna/valkea (NFO f 09), naaras
Isä: IC FIN*Kirsikan Harald (NFO d 09 22)
Emo: EC S*Rockringen’s Shebang (NFO f 09)
DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad, +358-6-724 6182, +358-50-592 1097
Synt: 04.06.2007, luovutus: 27.08.2007
- kilpikonnatiikeri (NFO f 23), naaras
Isä: EC S* Barkli’s Snowstorm (NFO w 63)
Emo: IC S*Redtail’s Miss Deere (NFO n 24)
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KARVANAAMAN
Mari Mälkki, Hämeenlinna, +358 40 510 2392
Synt: 02.06.2007, luovutus: 25.08.2007
- mustavalkoinen (NFO n 09), uros
- ruskeatiikeri/valkoinen (NFO n 09 23), naaras
- ruskeatiikeri/valkoinen (NFO n 09 23), uros
- mustavalkoinen (NFO n 09), naaras
Isä: CH Vipmill’s e-Male (NFO n)
Emo: CH Kehrääjän Siiri (NFO n 09 23)
DEEAMORE
Janna & Matti Huolman, Vantaa, +358-50-442 4040
Synt: 22.05.2007, luovutus: 14.08.2007
- ruskeatabby (NFO n 22), uros
Isä: GIC S*Laterna Magica’s Sleeping Bag (NFO n 09 24)
Emo: FIN*Deeamore Noraina Nesree (NFO n 09 23)
MARMATIN
Annikki Sundqvist, Kuopio, +358-50-302 2367
Synt: 17.05.2007, luovutus: 09.08.2007
- punatäplikäsvalkoinen (NFO d 09 24), uros
- punatiikerivalkoinen (NFO d 09 23), uros
Isä: FIN*Marmatin Fonder (NFO n 09 24)
Emo: EC Alisa Camplin Felis Audax*DK (NFO d 09 23)
Synt: 12.05.2007, luovutus: 04.08.2007
- mustavalkoinen (NFO n 09), uros
- mustavalkoinen (NFO n 09), naaras
Isä: CH S*Fyhrligan’s Falcon LO (NFO ns)
Emo: CH Lady Justine Fekis Audax (NFO w)
Synt: 04.05.2007, luovutus: 27.07.2007
- ruskeatiikeri valkoinen (NFO n 09 23), uros
- mustasavu (NFO ns), naaras
Isä: CH S*Fyhrligan’s Falcon LO (NFO ns)
Emo: Marmatin Faitfull Fellow (NFO a 09 24)
POLARHEIM’S
Pirkko & Jari Pohjankylä, Västerskog, +358-40-715 0696,
+358-400-728 606
Synt: 16.05.2007, luovutus: 08.08.2007
- punahopeatäplikäs (NFO ds 24), uros
- hopeatäplikäs (NFO ns 24), uros
- hopeatabbyvalkea (NFO ns 09 22), uros
- kilpikonnahopeatäplikäsvalkea (NFO fs 09 24), naaras
- kilpikonnahopeatäplikäsvalkea (NFO fs 09 24), naaras
- hopeatabbyvalkea (NFO ns 09 22), naaras
- kilpikonnahopeatabbyvalkea (NFO fs 09 22), naaras
Isä: IC Cougar’s Oddjob Almost Cléo (NFO ns 09 24)
Emo: Polarheim’s Juventas (NFO fs 09 24)
Synt: 09.05.2007, luovutus: 01.08.2007
- punatäplikäskilpikonnavalkea (NFO d 09 24/ f 09 24), naaras
- hopeatäplikäskilpikonnavalkea (NFO fs 09 24), naaras
- punahopeatäplikäsvalkea (NFO ds 09 24), naaras
Isä: IC Cougar’s Red Grant (NFO ds 22)
Emo: S*Vågens Sophia Loren (NFO f 09 24)
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FLUFFYTAIL’S
Kirsi Karhula & Seppo Ihalainen, Helsinki,
+358-50-307 5196, +358-9-727 5425

BEAUTYHILL
Jaana Kaunismäki & Jari Lepola-Kaunismäki, Sammatti,
+358 50 3865765

Synt: 06.05.2007, luovutus: 29.07.2007
- ruskeatäplikäs (NFO n 24), naaras
- ruskeatäplikäs (NFO n 24), uros
Isä: Cipukan Eerik Alen (NFO ns)
Emo: FluffyTail’s Enigmatic Erin (NFO n 09 24)

Synt: 07.04.2007, luovutusikäinen
- kilpikonnasavuvalkoisella (NFO fs09), naaras
- kilpikonnahopeatiikeri (NFO fs23), naaras
Isä: Fin*Cipukan Eerik Alen (NFO ns)
Emo: CH Fin*Lioneye’s Dixie Chick (NFO f23)

Synt: 04.05.2007, luovutus: 27.07.2007
- kilpikonnatäplikäs/valkea (NFO f 09 24), naaras
Isä: Bifrost’s Pinocchio (NFO ns 09 23)
Emo: FluffyTail’s Empathic Emily (NFO f 09 24)

NARINETTA’S
Ninna Möller & Ari Niemi, Muurla,
+358-44-523 4762, +358-44-324 7581

Synt: 28.01.2007, luovutusikäinen
- mustasavu/valkea (NFO ns 03), uros
- ruskeatabby/valkea (NFO n 03 22), naaras
- kilpikonnatabby/valkea (NFO f 09 22), naaras, lemmikki
- cremetabby/valkea (NFO e 03 22), uros, lemmikki
- cremehopeatabby/valkea (NFO es 03 22), uros
Isä: GIC FluffyTail’s Beau Beryllium (NFO ns0922 (ns0322))
Emo: EC Marmatin Wonderful Wendy (NFO f0923 (f0323))
Synt: 07.01.2007, luovutusikäinen
- punatabby/valkea (NFO d 09 22), uros
- punahopeatabby/valkea (NFO ds 03 22), uros
Isä: EC SmileTail’s Ari Behn (NFO n 09 22)
Emo: IC SmileTail’s Stella Polaris (NFO es 09 22)
WISHMASTER
Janne & Tiia Kellari, Viiala, +358-40-848 6573, +358-50-383 0008
Synt: 05.05.2007, luovutus: 28.07.2007
- ruskeatiikeri/valkea bicolour (NFO n 03 23), uros
Isä: GIC S*Laterna Magica’s Sleeping Bag (NFO n 09 24)
Emo: (N)Coco Islands’ Velvet (NFO f 03 22)
JUNOS
Sanna Jussila, Espoo, 0405183735
Synt: 28.04.2007, luovutus: 21.07.2007
- mustasavu (NFO ns), naaras
- musta (NFO n), uros
Isä: IDP*Black Forest Jonatan (NFO n 09 23)
Emo: Cipukan Vivian Hägg (NFO ns)

Synt: 03.04.2007, luovutusikäinen
- ruskeatabby/valkea (NFO n 09 22), naaras
Isä: IC S*Laterna Magica’s Sleeping Bag (NFO n 09 24)
Emo: FIN*NariNetta´s Wild Jinx (NFO f 09)
SILK-SIGRID’S
Sari Soininen, Oulu, +358-50-414 2758
Synt: 17.03.2007, luovutusikäinen
- kilpikonna/valkea (NFO f 03), naaras
- kilpikonnatiikeri (NFO f 23), naaras
Isä: EC Godfather´s Ziggy Stardust JW (e 09)
Emo: IC SmileTail´s Sigrid Storråde (n 09 22)
CHAKIN
Tuija Hotti, Joensuu, +358-40-515 7935
Synt: 01.03.2007, luovutusikäinen
- creme (tabby)/ valkea (NFO e 09 22), uros
Isä: IC FIN*Marmatin Dudley (NFO d 22)
Emo: FIN*Silk-Sigrid`s Jasmine (NFO f 09 22)
FIN*TANGLEFURS
Satu Lastula, Salo, 041-780 5799
Synt: 05.02.2007, luovutusikäinen
- hopeatiikeri (NFO ns 23), uros
- ruskeatiikeri/valkea (NFO n 09 23), naaras
Isä: Fin*Blue-Viking A Winter Tale (ns 09 23)
Emo: Fin*Tanglefurs Agua Marine (a 09 23)

RATSUTALLIN
Sanna Juntunen, Hollola, +358-41-440 8077

LUNA-PURR
Katriina Kauppinen, Saarijärvi,
+358-40-734 3643, +358-14-424 065

Synt: 23.04.2007, luovutus: 16.07.2007
- kilpikonnaruskeatäplikäs (NFO f 24), naaras, näyttelytasoinen
Isä: IC Fin*Cougar’s Red Grant (ds 22)
Emo: Fin*Ratsutallin Fiinuliinu (f 09)

Synt: 22.10.2006, luovutusikäinen
- ruskeatabby/valkea (NFO n 09 22), naaras
Isä: FIN*Luna-Purr Enter Sandmann (NFO a 09 23)
Emo: IC Fin*Viipulan Astrid (NFO f 09)

MOONCAT’S
Annaleea Quaranta, Fano, Italia, +358-50-587 7500, +39-347-675 6166

KALLIOPIRTIN
Marja & Markku Peltonen, Vantaa, 040-823 9949

Synt: 19.04.2007, luovutus: 12.07.2007
- sini/valkea (NFO a 09), uros
- sini/valkea (NFO a 03), uros
- musta/valkea (NFO n 03), uros
- musta/valkea (NFO n 09), uros
Isä: CH I*Lux Felina Maxenthius (NFO d 03)
Emo: EC FIN*MoonCat’s Joya Bonita (NFO n 09)

Synt: 16.07.2006, luovutusikäinen
- ruskeatiikeri/valkea (NFO n 09 23), naaras
Isä: EC Volsung King Knut, DM (ns 24)
Emo: EC Kujakeikarin Aasa (n 09)

TäHTITASSUN
Eila Tähti, Espoo, +358-40-5028518
Synt: 10.04.2007, luovutusikäinen
- ruskeatabby/valkea (NFO n 09 22), uros
Isä: IC FIN*Kirsikan Harald (NFO d 0322)
Emo: IC FIN*Tähtitassun PeppiPitkätossu (NFO f 0923)
Synt: 06.01.2007, luovutusikäinen
- sinitiikeri/valkea (NFO a 03 23), uros
Isä: IP&CH FIN*Kirsikan Henrik (NFO n 03 22)
Emo: IC FIN*Tähtitassun Miu-Mau (NFO n 03 23)

www.norjalainenmetsakissa.fi

Välitettävät aikuiset
norjalaiset metsäkissat
5-vuotias leikattu naaras etsii uutta kotia.
Omppu on oikein kaunis mustavalkoinen neiti kissa,
joka haluaa elellä kuningattarena talon ainoana kissana.
Pia & Johanna Vuoltee, Raisio,
+358-400-780 221, +358-40-730 4341
Ilmoitus jätetty 25.5.2007
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Siitosurokset
CH Beady-eye’s
Agawain’s Pride

Astutusmaksuun vaikuttaa isän arvo.
Ensimmäinen pentu, kun isä on:
DM 145 eur, EC 130 eur, GIC 115 eur
IC 100 eur, CH 85 eur, ei titteliä 70 eur
kaikki muut pennut ovat 70 eur/pentu.

Viriili hurmuri Helsingistä vailla tyttöseuraa!
Ihmisläheinen, upea tyyppinen ja turkkinen
nuori uros käytettävissä siitokseen! FeLV-&
FIV-vapaa ja veriryhmä A.
Sini Varjonen
Hinaajakatu 7 as 9, 15140 Lahti
http://personal.inet.fi/koti/beadyeyes

Yhdistys ei määrää hintoja, vaan jokainen siitosuroksen omistaja määrittelee astutusmaksut
parhaaksi katsomallaan tavalla. Asia kannattaa
sopia etukäteen ja siitä on syytä tehdä kirjallinen
sopimus.

EC Polarheim’s
DaVinci

GIC Polarheim’s
Eachann

NFO f(s) 09 23, kilpikonna(hopea)tiikeri/
valkea
Isä: Vipmill’s DiCaprio (n 09 23)
Emo: EC Polarheim’s Unique-Lady (fs
24)

Pirkko & Jari Pohjankylä
Uusi Porvoontie 849/15
01120 VÄSTERSKOG
040 715 0696, 0400-728 606
http://www.kolumbus.fi/polarheims
polarheims@kolumbus.fi

Pirkko & Jari Pohjankylä
Uusi Porvoontie 849/15
01120 VÄSTERSKOG
040 715 0696, 0400-728 606
http://www.kolumbus.fi/polarheims
polarheims@kolumbus.fi

CH Marmatin
Armas

NFO a 09, sini/valkea
Isä: CH Polarheim`s Jove (ns 22)
Emo: Slytiger`s Eowyn (ns 09 24)
Kiltin luonteen omaava herrasmies jolla
kaikki kohdallaan. Iso ja pitkä jolla riittää
turkkia ja charmia, hieno profiili ja mettis
ilme kohdallaan. Kaikenlaisille terveille
ja testatuille naaraille käytettävissä, kysy
lisää tästä hurmaaja kollista omistajalta!

NFO n23, ruskeatiikeri
isä: Marmatin Wise Wilbur (d 09 24)
emo: Marmatin Tiuhti (n 23)
Viriili ja lupaava nuorimies etsii tyttöseuraa.
Kookas, lihaksikas, suoran profiilin sekä
hienon luonteen omaava hurmuri poika.
FeLV- ja FIV- vapaa, veriryhmä A

Hanne Lankinen
Kimmeltie 8 a 1 02110 ESPOO
040-739 6479
http://www.slytigers.com
slytigers@slytigers.com

CH Vipmill’s
e-Male

NFO ns 22, hopeatabby
Isä: EC S*Trollgumman’s
Urban (ns 09 24)
Emo: GIC Polarheim’s Zelda (ns 24)
Vahvaluustoinen, kookas ja kiltti uros,
puhtaalla hopeavärityksellä. FeLV- &
FIV-vapaa.

Ainutlaatuinen, erittäin viriili kilpikonnauros,
herttaisella luonteella. FeLV- & FIV-vapaa.

Slytiger`s
Thunder King

NFO n 09, musta/valkea
Isä: PR Suvipäivän Gawain (n 09)
Emo: CH Deimos Ariel Square Four (n
09 23)

Anu Kovanen
Poste Restante
60100 SEINÄJOKI
anu.kovanen@suomi24.fi
0504023919

NFO n, musta
Isä: IC FIN*MoonCat’s Knockout Kid (a)
Emo: N*Juvel’s Alvhild (n 09)
White cats can’t jump! Musta herrasmies
Kanta-Hämeestä etsii päiväkahviseuraa
sievistä norskineidoista. Tyytyväisyys ja
vaitiolo taataan. Yhteys palveluskunnan
kautta.
FeLV-neg, FIV-neg ja sienet neg,
veriryhmä A.
Mari Mälkki
Tanhukatu 1A1, 13100 HML
http://www.karvanaaman.fi
mari@karvanaaman.fi
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Yhdistyksen palkinnot näyttelyissä valmistuneille norjalaisille metsäkissoille
Kun kissasi on valmistunut CH/PR/IC/IP:ksi saat kissallesi palkintolaatan, GIC/GIP/EC/EP:ksi saat kissallesi palkintopokaalin nimilaatalla. Palkintovastaava on Ari Niemi. Saat Ariin yhteyden ari.niemi@narinettas.net tai puhelimitse 044-324
7581 (soita mielellään klo 18 jälkeen). Postiosoite on hallitussivulla.
Kerro kissan nimi ja minkä tittelin (& milloin) kissa saavutti sekä lisäksi mihin näyttelyyn olet ajatellut seuraavaksi mennä.
Erityisesti pokaalia “tilatessasi” käytä mielellään mahdollisuuksien mukaan sähköpostia, jolloin voidaan varmistaa paremmin se, että kissan titteli & nimi tulee nimilaattaan oikein. Huomioithan myös, että pokaalilla on hieman pidempi toimitusaika
sillä pokaalien nimilaatat joutuu tilaamaan erikseen kaivertajalta. Kopioita arvosteluseteleistä ei tarvita. Palkintoa luovutettaessa otetaan kuittaus palkinnon vastaanottamisesta.
Palkintoja ei lähetetä postissa, vaan saat palkinnon seuraavassa näyttelyssä, jossa palkintovastaava on tai jos et itse
tule paikalle, voidaan halutessasi sopia palkinnon luovuttamisesta jollekin toiselle henkilölle.

Ekin kesäterveiset saaresta Hirvensalmelta: EP Heinuntuvan Eric “Eki” (NFO n 09)
Kasv. ja om. Sirpa Selin & Teppo Eloranta

TOIMITUSASIOITA...
LEHDEN ILMOITUSHINNAT
Koko
Jäsenet
1/1-sivu
30€
1/2-sivu
20€
1/4-sivu
10€
Takakansi 4-väri

SEURAAVA LEHTI 3/2007
ilmestyy syksyllä
deadline 15.9.2007

Kaupalliset
70€
40€
25€
100 eur

Otamme mielellämme vastaan kaikenkarvaisia juttuja mettiksistä ja tietenkin hyvälaatuisia valokuvia.
Muista lähettää myös kissasi valmistumiskuva
kissan täydellisillä henkilötiedoilla varustettuna!

Pentulista, kasvattaja- ja siitosruudut
Yhdistys noudattaa FIFen ja SRKn sääntöjä (yhteistyö-sopimus/SRK). Pentulistalla, kasvattaja- ja siitosuuduissa julkaistaan vain FIFEen rekisteröityjä
kissoja.
Kasvattaja- ja siitosurosilmoitus maksaa vain 4,50
eur/ruutu/lehti. Ilmoitus on samalla hinnalla lehdessä ja kotisivulla. Ilmoitus on voimassa, kunnes
toisin ilmoitetaan. Muista poistaa leikattu kolli
siitosuroslistalta!
Muistathan ilmoittaa myös tittelimuutokset!
Kuvat jpg-muodossa lehtivastaavalle.

www.norjalainenmetsakissa.fi
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Lähetä kaikki lehteen tuleva materiaali osoitteella:
Eila Tähti
Tuurinmäentie 14
FIN-02200 ESPOO
eila.tahti@surok.ﬁ

AINEISTO-OHJEITA
Toimittakaa kaikki lehteen tuleva aineisto mieluimmin sähköpostin liitteenä tai suoraan sähköpostiin kirjoitettuna. Kaikki tekstinkäsittelyformaatit käyvät.
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Palautusosoite:
Hanne Virtanen, Oravakuja 3 A, 01450 VANTAA
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Kahdessa vuodessa

-kissan-

hiekasta on tullut Kanadassa yksi
myydyimmästä kissanhiekoista,
-kissanhiekan

totea Sinäkin

erinomainen hajun sitovuus!!
Mullistava Uutuus tuote
-kissanhiekka on täysin
pölyämätön ja hajuton superpaakkuuntuva kissanhiekka!
Tyytyväisyystakuu! Mikäli et ole tyytyväinen
-kissanhiekkaan,
palauta käyttämätön hiekka liikkeeseen ja saat rahat takaisin!!



/14 kg
Saatavana myös 7kg pussissa.
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-kissanhiekka yksinoikeudella M&M liikkeissä.

