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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
nina.palenius@surok.ﬁ

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
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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Yhdistyksen kotisivu
www.norjalainenmetsakissa.ﬁ
info@norjalainenmetsakissa.ﬁ
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Norjalainen Metsäkissa ry.

Puheenjohtajalta
Syksyinen tervehdys
Muurlasta
Syksyn vahvana teemana yhdistyksellä on
kissan terveys. Jäsenistöltä tulleen palautteen ja ehdotusten
perusteella toteutamme kaksi ehdotusta.
HCM rekisterin toteuttamiseen ja ylläpitoon
löytyi lehden viime
numeron jälkeen
”riippumaton” henkilö Camilla Kaitila.
Hän toteuttaa, kerää
aineiston, luetteloi ja
ylläpitää HCM- rekisteriä. Camillan esittely
on lehden sisäsivuilla.
Toinen työn alla oleva
asia on norjalaisen metsäkissan terveyskysely. Terveyskyselyyn toivomme jäsenistöltä mahdollisimman paljon kommentteja, lisää tietoa ajankohtaista
kohdassa.
Otan mielelläni vastaan ehdotuksia miten yhdistyksemme voisi aktiivisesti toimia jäsenistönsä
hyväksi. Jos omaat jonkin koulutuksen/taidon, josta
ajattelet olevan yhdistyksen toimintaan apua esim.
tapahtumien järjestämisessä, lehden aineiston
teossa tai hankkimisessa niin ota yhteyttä ja tarjoa
apua. Kaikille toive, kynät sauhuamaan ja näppis
laulamaan, postia voi lähettää minulle tai lehden
toimituskunnalle.
Mukavaa syksyn jatkoa kissojenne parissa ja kaikille näyttelyihin osallistuville menestystä.

Tässä numerossa
Hallitus ja yhteystiedot

2

Puheenjohtajalta

3

Ajankohtaista

5

HCM-rekisteri

7

Mistä on riskit kissat
tehty?

9

Kuivasilmäisyys kissoilla

14

Silmätulehdus,
sen seuraukset ja
hoitoprosessi

15

CH FIN*Suvipäivän
Epona, DM

17

Lentäen kissa lentokoneessa

19

Oscar-kissan elämää

22

Rotupöydän postimyynti

24

Kasvattajailmoitukset

25

Pentulista

32

Siitosurokset

34

Toimitusasiaa..

35

Kannessa
FIN*Tähtitassun
Sylvesteri
Kasvattaja: Eila Tähti
Kuva: Marita Kienanen,
1996

Ari Niemi
puheenjohtaja

www.norjalainenmetsakissa.fi
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Ajankohtaista
Terveyskysely
Yhdistyksen hallitus toteuttaa
loppuvuoden aikana norjalaisen
metsäkissan terveyteen kohdistuvan kyselyn. Terveyskartoituksen
ensimmäinen vaihe suunnataan
kasvattajille. Aloite terveyskyselylle on tullut jäsenistöltä.
Voit etukäteen vaikuttaa kyselyn
sisältöön. Otamme vastaan ehdotuksia ja mielipiteitä mitä kyselyn pitäisi sisältää. Mitkä asiat
ovat mielestäsi rodun kannalta
tärkeitä? Näin voimme muokata
kyselystä jäsenistön tarpeita vastaavan.
Vastaukset käsitellään luottamuksella ja nimettöminä. Yhteenveto
tuloksista julkaistaan aikanaan
METTIS-lehdessä.
Toivomme
että mahdollisimman moni käyt-

täisi aikaansa kyselyyn vastaamiseen, näin saisimme arvokasta tietoa rodun tämän hetkisestä
terveystilanteesta.
Kommentteja voi lähettää sihteerille osoitteeseen: minna.viljanen@surok.ﬁ

Veriryhmämääritys
myös DNA:testillä
Norjalaisen metsäkissan veriryhmä voidaan määrittää myös DNAtestillä. Toistaiseksi tällä menetelmällä voidaan testata A- ja
B- veriryhmän kissat. Myös DNAanalyysejä b:n kantajista tehdään
(poissuljettuna toistaiseksi ragdollit ja siperiankissat) DNA-testi
ei näytä AB-veriryhmää.
Kissat joiden rodussa on paljon

JÄSENTAPAHTUMA 14.10.2007
Paikka: Sininen Talo, Rummunlyöjänkatu 2, 24100 SALO
Alustava ohjelma
9.30-10.00 Aamukahvi
10.00 -11.30 Luento Tietoa ja keskustelua kardiomyopatiasta,
ell Sari Granholm
11.30-12.30 Lounas
13.00
Avautuu yleisölle
Rotuesittely
Agility esittely, Nina Jussila
Agility harjoituksia
14.30
Agility alkukarsinta
15.00
Agility loppukilpailu
16.00
Tilaisuus päättyy
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen kahvit ja lounaan.
Ilmottautumiset kissatietoineen 10.10. mennessä
sihteerille minna.viljanen@surok.ﬁ tai 0400-469461
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro onko sinulla tuoda
mukana oma häkki. Toivomme kissoja tulevan kaikkiin
norjalaisen metsäkissan värityhmiin.
Tervetuloa viettämään lokakuista sunnuntaita Saloon!
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AB:tä voidaan varmuudella testata vain verinäytteestä kuten tähänkin asti.
Kissaliiton tiedotteita
Rotutoimikunta
Kissan värin vaihto
Kasvattaja voi muuttaa jo rekisteröidyn pennun väriä ilmoittamalla
siitä ao. rotukirjaajalle ennen kuin
pentu täyttää 10 kuukautta.
Tämän jälkeen mahdolliset värimuutokset tapahtuvat näyttelyssä, jolloin kaksi ko. rodun tuomaria
allekirjoittaa suosituksen kissan
siirtämisestä toiseen väriin. Jos
omistaja haluaa vaihtaa kissan
värin tuomarien suosituksen mukaan, hänen tulee ilmoittaa siitä
kirjallisesti rotukirjaajalle liittämällä mukaan kopio arvostelusetelistä.

Värimuutoksen on oltava geneettisesti mahdollinen. Kun kissan
väri, rotu tai sukupuoli muuttuu,
on omistajan lähetettävä rekisterikirja rotukirjaajalle muutosta
varten.
Muutoksesta peritään liittokokouksen vuosittain määräämä
maksu (8 eur 2007). Maksu maksetaan etukäteen Kissaliiton tilille
ja maksukuitti lähetetään rotukirjaajalle rekisterikirjan mukana.
Pentujen rokotus ja luovutus
Kasvattajasopimus 8.
Pentujen hoidossa noudatan
huolellisuutta ja siisteyttä, jotta
niiden kehitys olisi paras mahdollinen. Luovutan pennut terveinä,
asianmukaisesti rokotettuina ja
hyväkuntoisina sekä aikaisintaan
kahdentoista (12) viikon ikäisinä
hyvän kauppatavan mukaisesti.
Luovuttamieni pentujen vaiheita
pyrin seuraamaan riittävän kauan
varmistuakseni siitä, että olosuhteet ovat riittävän hyvä.
FIFe RS 3.3 Pennut
Pentuja ei saa luovuttaa uudelle
omistajalle tai uuteen kotiin ennen
kuin ne ovat 12 viikon ikäisiä ja
niillä on täydellinen rokotussuoja kissaruttoa ja kissaﬂunssaa
vastaan, mikäli eläinlääkäri ei ole
toisin opastanut. Koska näistä
sääntökohdista esiintyy jatkuvasti tietämättömyyttä muistutetaan
kasvattajia siitä että:
-Pentujen alin luovutusikä on 12
viikkoa (tämä sääntö on ehdoton)
-Pennut tulee rokottaa kahteen
kertaan ennen luovutusta, jotta
rokotussuoja on täydellinen, siis
ensimmäinen rokote + tehoste.
Mikäli eläinlääkärillä on pennulle
ikäraja rokotteen antamiselle, tulee pennut luovuttaa myöhemmin
kuin 12 viikon iässä. Täydellinen
rokotussuoja = vähintään kaksi
rokotetta.
www.norjalainenmetsakissa.fi

KOKOUSKUTSU
Norjalainen metsäkissa ry:n sääntömääräinen syyskokous
Aika
Lauantai 24.11.2007 klo 20:00
Paikka Turun kellariravintola,
Linnankatu 16 Turku
Työjärjestys
1.
Kokouksen avaus
2.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3.
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa
4.
Todetaan kokouksen laillisuus
5.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6.
Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen
jäsenet sekä varajäsen 4§:n mukaisesti
7.
Valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja
8.
Valitaan yhdistyksen edustaja SRK:n kevät- ja
syysliittokokoukselle vuodelle 2008
9.
Esitetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle
10. Päätetään jäsenmaksuista
11. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista
palkkioista
12. Ilmoitusasiat
13. Kokouksen päättäminen
Norjalainen metsäkissa ry
Hallitus
Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa paikalla oleville jäsenilleen
illallisen (15€/hlö). Pelkkään kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen, mutta jos haluat osallistua illalliselle niin ilmoittaudu
yhdistyksen sihteerille Minna Viljaselle (minna.viljanen@surok.
ﬁ) viimeistään 18.11 mennessä

SRK:lla uusia lomakkeita
1) RTK on laatinut uusia lomakkeita asioiden ilmoittamisen yksinkertaistamiseksi:
-Transfer-anomus
-Kasvatuskiellon purku
-Värin/rodun/sukupuolen muutos
Lomakkeet eivät ole pakollisia,
asiat voi ilmoittaa myös vapaamuotoisesti. Lomakkeet löytyvät
Kissaliiton sivuilta.
2) Siruttaessasi kissat, varmistathan, että eläinlääkärit varmasti
lähettävät sirutuskortit Kissaliitolle. Mikäli eläinlääkäri ilmoittaa
että ei lähetä, voi/tulee omistajan
5

itse postittaa sirutuskortit rotukirjaajalle. Tämä sen vuoksi, että on
käynyt ilmi, että kaikki eläinlääkärit eivät lähetä sirutuskortteja
eteenpäin.
3) Huomioitahan, että siitosuroksen omistajan- ja kasvattajasopimus lähetetään eteenpäin
kahtena kappaleena. Toinen jää
Kissaliitolle ja toinen palautetaan
siitoskissan / kasvattajanimen
omistajalle/omistajille.
RTK:n tiedote
Kasvattajille muistutukseksi; ilmoitettaessa astutustodistuksessa, että kissaa ei saa käyttää kas-
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vatukseen, tulee ilmoittaa myös
syy kasvatuskiellolle.
”Kasvattajan päätös” ei ole syy
vaan merkintätapa rekisterikirjaan. Todellinen syy päätökseen
on merkittävä kohtaan, Syy kasvatuskieltoon.
2) Mikäli kasvatuskielto halutaan
purkaa, se on tehtävä ennen astutusta. Muistutetaan että astuttaminen on kasvattamista.
3) Mikäli kissa halutaan asettaa
kasvatuskieltoon on se tehtävä
ennen 12 viikon ikää. Tämän jälkeen tehtävän kasvatuskiellon
yhteydessä on toimitettava kirjallinen vakuutus siitä, että kasvattaja
on edelleen omistaja.
4) Astutustodistukseen on lisätty kohta ”uroksen omistajan jäsenyys tarkistettu”. Yhdistyksen
sihteeri tarkistaa uroksen omistajan jäsenyyden ilmoitetun yhdistyksen jäsenrekisterin hoitajalta.
Sääntöjen mukaan myös uroksen
omistajan on kuuluttava johonkin
yhdistykseen.

Näyttelytulokset kiinnostava

Eteläeurooppalaista tunnelmaa ja suojaa paahtavalta helteeltä kissatarhaan saa vaikka nopeasti kasvavalla viiniköynnöksellä.
Millakin pääsi osallistumaan Maumillan kissalan sadonkorjuujuhlaan.
Kuva: Pirjo Havukainen http://www.maumillan.com/

Yhdistyksen kotisivun ajankohtaista sivulla olevasta näyttelytulosten linkistä on haettu tuloksia
seuraavasti:
NFO

SBI OCI

MAN

Helmi
856 895 879 166
Maalis 1300 708 1045 161
Huhti
772 674 940 239
Touko
Kesä
671 1089 817 123
Heinä 1476 810 1091 82
Elo
1135 644 2005 101
Vertailun vuoksi taulukossa on
pyhä birman, ocicatin ja manx/
cymricin vastaavat luvut.

Wildling´s Calla Lily, NFO n 22, synt.14.02.2007
Emo: Nuka Gyldenløve*DK (NFO ns 22)
Isä: GIC F*Ulf de la Cachouteba (NFO n 09 22)
Kasvattaja & omistaja Katja Iso-Seppälä
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Norjalainen Metsäkissa ry.

Päivitys HCM –rekisterin tilanteeseen
Mettiksen 02/2007 kirjoituksen
perusteella minuun otti yhteyttä Camilla Kaitila, joka tarjoutui
laatimaan rekisterin perustamiseksi tarvittavat lomakkeet ja ylläpitämään rekisteriä. Camilla oli
mukana hallituksen kokouksessa
04/07 (31.7.2007) ja hallitus katsoi hänen olevan erittäin sopiva ja pätevä henkilö hoitamaan
asiaa. Hallituksen kokoukseen
05/07 (4.9.2007) Camilla oli laatinut luonnokset viranomaisille toimitettavasta rekisteriselosteesta
sekä tietojen luovuttamiseen tarkoitetusta kaavakkeesta. Hallitus
hyväksyi molemmat luonnokset
ja HCM-rekisterin perusta oli näin
ollen luotu. Tämän jutun jatkona
löytyy myös tietojen luovutuslomake. Rekisteriseloste ja suostumuslomake tulevat jatkossa löytymään yhdistyksen nettisivujen
”Ajankohtaista” –osiosta.
Rekisteri tullaan julkaisemaan yhdistyksen internet –sivuilla, mutta
julkaistavan rekisterin muotoa ja
julkaisun aikataulua ei ole vielä
lopullisesti lyöty lukkoon.

Camillalle osoitteeseen:
Camilla Kaitila
Solnantie 32 B 57
00330 Helsinki
Tiedot saa rekisteriin toimittamalla Camillalle luovutuslomakkeen
täydellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna ja kopion eläinlääkärin antamasta HCM-testin tuloksesta. Mahdollisesti HCM:ään
kuolleen kissan osalta vaaditaan
ruumiinavaustodistus, jossa lääkäri toteaa kyseisen kissan menehtyneen HCM:ään. Tällä tavoin
pyrimme siihen, että rekisterissä
olevat positiiviset tulokset ovat
100 –prosenttisen varmoja.

Hei,
nimeni on Camilla Kaitila ja olen
ammatiltani juristi. Työskentelen
julkisella sektorilla, joten rekisterinpitoon liittyvät juridiset säädökset ovat minulle tulleet tutuiksi jo
työnkin puolesta. Kissojen terveys ja kaikkinainen hyvinvointi on
aina ollut erityisen lähellä sydäntäni, teen mm. vapaaehtoistyötä
HESY:n kodittomien kissojen parissa, ja osallistun vapaaehtoisena myös Korkeasaaren “Kissojen
yö”- tapahtumiin.

Norjalainen Metsäkissa ry:n hallituksen puolesta

Kotoa löytyy kaksi norjalaista
metsäkissanaarasta: creme Jellona (Blue-Viking Drottning Kristina) - joka tunnetaan paremmin
nimellä “Ryijy”, mikä siis viittaa
sen hyvällä ruokahalulla ja hötkyilemättömällä elämänasenteella saavuttamaan arvokkaaseen
ulkomuotoon - ja nuori yönsininen
Idril (Impilillin Barbara), joka on
ihana takiainen, kehrääjä ja sylivauva. Omaa kasvatustoimintaa
minulle ei ole, ja kissanäyttelyihin
osallistun yleisönä

Turo Häkämies

Camilla Kaitila

Kiitokset Camillalle osallistumisesta norjalaisen metsäkissan
terveyttä edistävään työhön!
Seuraavassa jutussa Camilla kertoo vähän itsestään.

Tietoja voi kuitenkin jo toimittaa

Impilillin Barbara (sininen) ja Blue-Viking Drottning Kristina (creme)
om. Camilla Kaitila
www.norjalainenmetsakissa.fi
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NORJALAISEN METSÄKISSAN SYDÄNREKISTERI (HCM)

SUOSTUMUS
Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella ilmoittamani kissan tiedot viedään
Norjalaisen metsäkissan sydänrekisteriin ja julkaistaan Norjalaisen metsäkissa ry:n
internet-sivuilla.
Kissan nimi
Syntymäaika
Rekisterinumero
Tunnistesirun numero

Kissan sydäntutkimuksen tulos (kopio eläinlääkärintodistuksesta liitteenä)
Tutkimuksessa ei ilmennyt merkkejä sydänlihassairaudesta/sydämen vajaatoiminnasta
Raja-tapaus (tutkimus suositellaan uusittavaksi)
Löydökset viittaavat muutoksiin
Tutkimuksen päivämäärä

Kissa on menehtynyt sydänsairauteen (kopio ruumiinavaustodistuksesta liitteenä)

Kissanomistajan tiedot (rekisterinpidon käyttöön, ei julkaista internetissä)
Nimi
Osoite
Puhelinnumero

Olen ymmärtänyt sydänrekisterin käyttötarkoituksen, ja hyväksyn siitä tehtävät tiedonluovutukset.

______.______.___________

____________________________________________________

päivämäärä ja allekirjoitus
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Norjalainen Metsäkissa ry.

Mistä on riskit kissat tehty? Osa 1
Linnunrintarottingista, hiirenhäntäluista, kalan kylkisiivuista ja hepokatin hauiksista
Kissan ruoansulatuselimistö on
huippuunsa hioutunut energiamuuntamo, joka jalostaa saaliseläinten (pikkulintujen ja -jyrsijöiden, kalojen, sammakoiden
ja hyönteisten) sisältämät valkuaisaineet ja rasvan kimpuksi
huikean sulokasliikkeistä, salskeaa elosalamaa. Kissapeto on
lihansyöjä ja sellaisena pysyy,
vaikka kaupallisissa eläinruoissa
sille syötetään kosolti kasviperäisiä aineksia, joita mirri ei muuten
ruoaksi edes tunnistaisi. Teollisista ”täysravinnoista” kissa saa toki
kaiken tarvitsemansa, mutta siinä
sivussa viljalti – kirjaimellisesti! –
myös muuta: viljaa ja sellaisenaan
terveydelle jopa haitallisia säilöntä-, väri-, maku- ja lisäaineita.
Nämä ylimääräiset, petoeläimen
luontaiseen ruokavalioon kuulumattomat ainekset kuormittavat
lihansyöjän elimistöä, sekoittavat
aineenvaihdunnan ja altistavat
ajan myötä vakaville elintasosairauksille, jotka sopivalla, lajinmukaisella ruokinnalla olisi voitu
ehkäistä.
Täysravintojen täyteaineet
Kissaeläimen sukujuuret voidaan jäljittää aavikolle, jonka
kuumuudessa ja kuivuudessa se
on tottunut saalistamaan. Usein
ainoa saatavilla oleva neste on
ollut liikkuvassa muodossa – eli
saaliseläimen lihassa, joka on n.
70-prosenttisesti nestettä. Koska
kissa on tottunut saamaan liki kaiken tarvitsemansa nesteen ravinnostaan, on sen luontainen janontunne huomattavan heikko, eikä
kissa välttämättä huomaa juoda,
vaikka ruoan kosteusprosentti putoaisi merkittävästikin. Ajan oloon
kuivamuonaa – jossa kosteutta on
vaivaiset 8 % – rouskuttelevaa
kissaa uhkaakin krooninen nestehukka, ja kuivuminen taas altiswww.norjalainenmetsakissa.fi

EC FIN*Heinuntuvan Karolina, NFO n09, synt. 1.6.2003
Isä: EC FIN*Tähtitassun Vihtori
Emo: EC S*Rockringen´s Shebang, DM
Kasv. Sirpa Seli & Teppo Eloranta, om. Eila Tähti
kuva: Harri Wikstrand
Terveiset neljän pentueen 13 jälkeläiselle sekä seuraavan polven 12
nuorelle tupsukorvalle! Isomummi on Eurooppa Champion!
taa mm. virtsatievaivoille. Vaikka
raksuja pääruokanaan puputtavat kissat juovat yli kuusi kertaa
enemmän kuin kosteaa muonaa
massuttavat kaverinsa, on niiden
virtsa silti vähäisempää ja väkevämpää ja ulosteet löysempiä
kuin jälkimmäisten. Kuivamuonan
sisältämät hiilihydraatit toimivat
eräänlaisena kosteutta sitovana
9

sienenä, jolloin juotu neste poistuu jätösten – eikä suinkaan virtsan – mukana. Vähitellen virtsan
kierto hidastuu ja se alkaa seisoa
rakossa, tulehtua ja kiteytyä, ja
virtsavaivakierre on valmis.
Vaikka monet kissan saaliseläimet on tehty viljasta ja siemenistä, heinänkorsista ja kuitusista,
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ei niiden mahaan montaa jyvästä mahdu. Kissan luontaisessa
ruokavaliossa on kasviperäisiä
hiilihydraatteja vain pari hassua
prosenttia – eli tasan niin paljon
kuin hiiren massuun mahtuu, ja
sekin jo puoliksi sulateltuna. Lihansyöjän ruoansulatuselimistö
ei juurikaan pysty hyödyntämään
kasviperäisiä aineksia, ja itse asiassa suuret määrät hiilihydraatteja heikentävät myös eläinproteiinin sulamista. Siitä huolimatta
teollisten kissanruokien täyteaineena käytetään viljalti viljaa, n.
35-50 %. Osa tästä ylijäämästä
poistuu hulppeana hajupommina
pottaan, mutta osa alkaa vähitellen kertyä pahanpäivänvaraksi kissan kupeille. Hiilihydraatit
kuormittavat muutenkin kissan
elimistöä: ne muuraavat suuhun
hammaskiveä, romuttavat verensokerin normaalitason, rasittavat
haimaa ja altistavat siten diabetekselle, muuttavat virtsan ph-arvoa emäksiseen suuntaan, jolloin
se on otollinen kasvualusta struviittikiteille, ja järkyttävät lihansyöjän vatsalaukun normaaliﬂooraa,
mikä voi aiheuttaa oksentelua ja
suolistotulehduksia.
Viljaa tilkitään kissanmuonaan
huokeutensa tähden: se on halpaa. Liha on kallista, ja niinpä
teollisten muonien sisältämä
eläinproteiinikin on sitä halvinta
kalmoa. Eläinruokiin upotetaan
sumeilematta itsestään kuolleet,
sairaat ja kuolemaisillaan olevat
raakit ja kaikki kuviteltavissa olevat, ihmisravinnoksi kelpaamattomat ruhonosat. Toki teuraseläin
on hyvä hyödyntää viimeiseen
palaseen, mutta harva silti haluaa tarjota lemmikilleen haitallisilla lisä-, säilöntä- ja väriaineilla
kyllästettyä kaviota, höyhentä tai
vaikkapa sarvea. Eläinten raakaruokakaupoissa myydään eläintasoista lihaa, jonka alkuperä ja
koostumus tunnetaan huomattavasti paremmin kuin arvoituksellisten, ”eläinperäisiä tuotteita ja
lihasivutuotteita” sisältävien täysravintojen.
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Tiikeri (Leoline Tiikerin Päiväuni, NFO ns 23),
kuvassa 5 kk Pirokin näyttelyssä.
Kuvaaja Hanne Lankinen. Omistaja Erica Gröndahl.
Näistä syistä toteutimme ruokaremontin omien kissojemme – venäjänsinisen Velho-kollin ja venäjänperäisen maatiaisneiti Louhin
– kohdalla. Louhi sairastui 1,5vuotiaana sitkeään virtsatietulehdus- ja struviittikidekierteeseen,
jonka syiksi olemme sittemmin
jäljittäneet liian kuivan ruokavalion (eläinkaupan raksujen lisänä
päivittäin lihaa ja purkkimuonaa),
vääränlaisen kuivikkeen (pelletit),
ylipainon, juomattomuuden, liikkumattomuuden ja stressiherkkyyden. Kierre ei tahtonut katketa lääkeruoallakaan, mutta kun
kissa oli viimein ihmeen kaupalla
saatu takaisin terveen kirjoihin,
siirsimme karviaisemme raakaruokavaliolle helmikuussa 2005.
Siitä pitäen Louhi on ollut terve
kuin tatti.
BARF =
Raakaruokavalio eli BARF on lyhenne sanoista Bones And Raw
10

Food (huom. luut mainitaan ensimmäisenä!) tai Biologically Appropriate Raw Food. Raakaruokavaliossa pyritään jäljittelemään
eläimen luontaista, lajityypillistä
ravintoa niin hyvin kuin se nykyyhteiskunnassa on mahdollista.
Kissan ruokavalio koostetaan
erilaisten luisten lihojen, lihaslihojen, elimien, kalojen ja muutamien ravintolisien pohjalta. Teolliset
eläinruoat eivät raakaruokintaan
kuulu, vaan ne jätetään kaupan
hyllylle.
Bones…
Tärkein yksittäinen tekijä raakaruokavaliossa ovat raa’at luiset lihat eli esim. broilerin siivet, kaulat,
selät tai vaikkapa kokonaisena
jauhettu kana. Kissan on saatava ravinnostaan kalkkia ja fosforia sopivassa suhteessa (n. 1,2 :
1, eli kalkkia inauksen enemmän
kuin fosforia). Luuttomassa lihassa on fosforia kosolti, ja ellei sen
Norjalainen Metsäkissa ry.

tasapainottajaksi ole tarjolla kalkkia, alkaa fosforipitoinen ravinto
kuluttaa kissan kehon omia kalkkivarantoja (so. luita). Jos kissa
vetelee viiksiinsä silkkaa ﬁlettä ja
ruodittua kalaa, kehittyy sille vähitellen kohtalokas kalkinpuutostila
(paper bone disease eli paperiluusairaus), joka voi pennulla
johtaa tuskalliseen kuolemaan.
Niinpä vähintään kolmannes aikuisen kissan raakaruokavaliosta
on oltava luista lihaa, ja kasvavalla
pennulla vieläkin enemmän, jopa
puolet ruokavaliosta. Linnun luiset
lihat on tarjottava aina ja ehdottomasti raakana, sillä kypsyessään
luu sälöytyy, jolloin sen vaikutus
on suolistossa jokseenkin sama
kuin partaterän.

sältäessään ne ovat kalkinsaannin kannalta eräänlainen nollatuote. Muutenkaan maitotuotteeti
eivät välttämättä kissan luontaiseen ruokavalioon edes kuulu
– harvan mirrin on nähty lintuja tai
lehmiä lypsävän. Mieluisia lisiä ne
kuitenkin monelle kissalle ovat, eli
kohtuudella hyla- tai hapanmaitotuotteita voi antaa, jos mirrin maaru vain maidon kestää.

Jos kissa ei suostu broiskun reunaa rouskuttamaan, voi kalkintarpeen tyydyttää esim. kalkkia
sisältävällä Pirskatti-monivitamiinitabletilla, teollisilla kalkkivalmisteilla tai munankuorella – aikuisen
kissan annostus on 1 tl pestyä,
raakana jauhettua munankuorta
kiloon lihaa, ja pennulle kaksin
verroin. Maitotuotteet eivät kissan
kalkilähteeksi riitä, sillä fosforia si-

And Raw…

Kohtuus silti kaikessa, myös kalkintarjonnassa.
Kalsiumylijäämän otaksutaan kalkkeuttavan
maksaa, munuaisia ja sydäntä
ja aiheuttavan sinkin ja raudan
imeytymishäiriöitä, eli silkkaa
siiventynkää kissalle ei kannata
syöttää.

Varsinaisten lihojen tarjoilussa
monipuolisuus on valttia. Kissalle
voi tarjota vaihdellen kaikenlaisia
lihoja – porsasta, nautaa, kanaa
ja kalkkunaa, hevosta, lammasta,
peuraa, kania ja vaikkapa strutsia
– sillä mikä yhdestä lihalaadusta
uupuu, sitä toisessa on kosolti.
Nimensä mukaisesti liha tarjo-

taan raakaruokinnassa raakana,
sillä kypsennys tuhoaa siitä kissalle elintärkeitä aineksia, kuten
B-vitamiineja ja tauriinia.
Moni arastelee raa’an lihan tarjoamista mahdollisen pöpö- ja
loisvaaran takia. Lihansyöjän
ruoansulatuselimistö on kuitenkin
vuosituhansien aikana kehittänyt
aikamoisen apparaatin lihan bakteereja vastaan, ja kissan suolisto
onkin huomattavasti lyhyempi ja
järeämpi kuin seka- tai kasvissyöjällä (esim. ihmisellä tai lehmällä).
Lihan mahdollisesti sisältämät
bakteerit eivät muodostakaan
varteenotettavaa uhkaa kissalle;
terveen, aikuisen kissan suolisto
selvittelee yleensä salmonellankin nikottelematta. Toki hygieniasta huolehtiminen on raakaa
lihaa käsiteltäessä tärkeää – mutta lähinnä ihmisen kannalta. Kotimainen, tarkastettu liha on erittäin turvallinen vaihtoehto kissan
ravinnoksi ja sisältää varmasti
vähemmän terveysriskejä kuin
kissan luontaiseen ruokavalioon
kuuluvat pikkulinnut, hiiret, rotat
ja kärpäset. Itsekaadettu riista ja
järvikalat on kannattaa kuitenkin
kypsentää, ja madotuksesta on
toki pidettävä hyvää huolta, mutta
niinhän aina.
Harva tulee ajatelleeksi, että myös
teollisissa muonissa piilee riskinsä. Paitsi että ne altistavat monille
sekundaarisille, ruokintaperäisille
sairauksille – esim. virtsatie-, ja
maksa- ja munuaisongelmille, allergioille, ylipainolle, diabetekselle ja hammasvaivoille – on niissä
myös välittömät vaaransa. Tuon
tuosta kuivamuonista löytyy hengenvaarallisia, maksavaurioita aiheuttavia sieniperäisiä toksiineja,
ja Amerikassa on kuollut yli 100
kissaa ja koiraa saastuneista kuivamuonista aiheutuneisiin sairauksiin.
Food

Terhakan Asterixista, NFO d 09 24, synt. 25.4.07
Isä: Tähtitassun Mara Tooni, emo: Kehrääjän Okra
kasvattaja ja omistaja Terhi Urpo, kuva: kaiuksen.net
www.norjalainenmetsakissa.fi
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Kissan tärkeimmät energianlähteet ovat siis eläinperäiset valkuaisaineet (liha, sisäelimet, kala,
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kananmuna ja mahdollisesti maitotuotteet) ja rasva, jota pitäisikin
olla ravinnossa n. 10-30 %. Liha
on sinälläänkin rasvaista, mutta
kyllä kunnon loraus kermaa tai
nokare voita on toisinaan poikaa eli kollia! Kissa kestää rasvaa yllättävän paljon lihomatta,
ja etenkin vanhenevalle kissalle
se on turvallinen energianlähde,
sillä rasva ei rasita munuaisia.
Pelkällä läskisoosilla ei kissaa
kuitenkaan kannata ruokkia, sillä
liiassa rasvassakin piilee vaaransa. Varsinkin sianliha ja kana sisältävät reilusti omega-6 –ryhmän
rasvahappoja, joiden yliannostus
voi oireilla tulehdusherkkyytenä.
Itse saksin paksuimmat silavat
ja broilerin rasvaisen nahan pois
ennen tarjoamista.
Sisäelimiä (kuten maksaa, munuaista, mahaa, kieltä ja sydäntä) suositellaan annettavaksi
vain kerran viikossa. Poikkeuksen muodostaa kuitenkin sydän,
joka on sijainnistaan huolimatta
lihas ja tauriinipitoisena kerrassaan verratonta ravintoa kissalle. Maksa ja munuaiset ovat topakoita A-vitamiinipommeja, ja
yliannostuksen välttämiseksi niitä
ei pitäisikään antaa kissalle kuin
korkeintaan kerran viikossa, eikä
pennulle sitäkään. Munuaiset on
hyvä viillellä pitkittäin ja liottaa
vuolaassa vedessä, jotta enin osa
kuona-aineista poistuisi. Kieli on
ravintoarvoiltaan melko köykäistä, mutta sitkeytensä vuoksi erinomainen hampaanhoitopala. Ylipäänsäkin sitkaat lihat kannattaa
tarjota kelpo kimpaleina, jolloin ne
putsaavat mekaanisesti hampaiden pintaa.
Kalasta ja merenelävistä (esim.
katkaravuista) kissa saa tuiki tärkeitä omega-3 –ryhmän rasvahappoja, mutta niidenkin aika on
vain kerran viikossa. Liika rasvaisen, raa’an kalan tuputtaminen tuhoaa B1-vitamiinia (eli tiamiinia) ja
voi aiheuttaa E-vitamiinin puutostilasta johtuvan keltarasvataudin.
Merikalat voi tarjota raakana, mutta järvikalat on syytä kypsentää
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Simba (Leoline Viidakon Tuli, NFO d 23, omistaja Satu Orjatsalo ja
Jesse) ja Molla (Leoline Keisarin Morsian, NFO fs, omistaja Laura
Helander), kuvassa 3,5 kk. Kuvaaja Laura Helander.
loisvaaran takia.
Hapanmaitotuotteet ja juusto ovat
mitä mainiointa hiukopalaa, jos
kissan massu vain niitä kestää.
Niin ikään A-vitamiinia sisältävä
ja helposti sulava kananmunankeltuainen on oivallista ravintoa
kissalle, ja sitä voikin antaa ruskuaisen viikossa. Valkuaista ei sen
sijaan kannata raakana antaa, sillä sen sisältämä avidiini tuohoaa
biotiinia, joka on niin ikään kissalle
tärkeä B-vitamiini.
Jos massu uhkaa liiasta lihansyönnistä mennä kovalle, on pieni kakankorjaussarja paikallaan.
Kissan kuitulisäksi käy nokare
kypsennettyä puuroa, perunaa
tai riisiä, tuorekurkkua, salaattia
tai vaikkapa lusikallinen Pilttiä.
Itse keittelen kissoille pari kertaa
viikossa seipuuroa, johon sotken
sein lisäksi hyppysellisen kaurahiutaleita ja vähän vettä. Pyöräytän ne kypsäksi mikrossa, lisään
vähän huuhdeltuja katkarapuja,
nokareen voita ja lurauksen kermaa, ja kyllä kissojen kelpaa!
Kissalle on hyvä kattaa myös ikioma salaattipöytä, eli kasvattaa
kauran- tai vehnänorasta naker12

reltavaksi. Ruohosta on kolminkertainen hyöty: ensinnäkin kissa
saa siitä tarpeellisia entsyymejä,
toisekseen laiho puhdistaa suolistoa nahan väärälle puolelle joutuneista karvoista ja kolmanneksi
mirkku jättää helpommin ihmisten
silmäniloksi tarkoitetut (ja mahdollisesti myrkylliset) huonekasvit rauhaan. Kaupoissa myytäviä,
epämääräisiä ”kissanruohoja” ei
kannata ostaa, sillä ne saattavat
olla kissalle myrkyllisiä.
Maaru
http://personal.inet.ﬁ/koti/maaru
Lähteitä ja lukemista:
Lisa A. Pierson: ”Feeding your cat: know the
basics of feline nutrition”, www.catinfo.org
Lisa A. Pierson: ”Making cat food”, www.catinfo.org
Mirjam Numminen: Mirjamin kissanhoidon
opas, Karprint 1998, www.ipsitilla.ﬁ
Mirjam Numminen: ”Kohti luonnonmukaisuutta” –artikkeli Kissa-lehdessä 5/2003
Max House: ”Feline Nutrition”, http://maxshouse.com/feline_nutrition.htm
Debra L. Zoran: ”The carnivore connection to
nutrition in cats”, www.catinfo.org
Pirkko Tuominen: ”Kissa syö elääkseen” –artikkeli kirjassa Kissatieto, Kirjayhtymä 1993
Sari Haikka: Kissan kotilääkäri, Gummerus
1996
Elina Lehtonen: ”Tietoa Omega-3 ja Omega-6
–rasvahapoista”, http://www.koirakopla.com/
rasvahapot.htm
Tiina Notko: ”Raaka kala kissan ravintona”,
Eläinten Ystävä 1/1996, http://www.sey.ﬁ/
elaintieto/eiraakaakalaa.html

Norjalainen Metsäkissa ry.

Rakkaat ja reippaat Mettiksemme Kujakeikarin Dick Dennis - ”Diksu” ja Kujakeikarin Domingo - ”Domsku” täyttivät kunniakkaat 16 vuotta 23.6.2007. Veljekset elävät vilkkaiden kaupungin keskustassa vietettyjen
nuoruusvuosien jälkeen leppoisia eläkepäiviä Helsingin Tapanilan rauhallisessa puutarhamiljöössä.
Kiitos kasvattaja Kirsi Kovaselle terveistä ja upea luonteisista pojista. Kisuille toivotamme vielä monia
terveitä elinvuosia kanssamme. Toivoo Sunin perhe.

Korpikatin MallaMaahinen, NFOn0923
synt. 31.12.2006
Isä: CH Tähtitassun Mara Tooni
Emo: Tähtitassun Sikuriina
Kasv. Nora Torkkeli, om. Jenni Virtanen & Pekka
Kiviluoma, kuva: Heikki Siltala
www.norjalainenmetsakissa.fi

Nuorten luokassa Pirokin näyttelyssä 2.9.2007
Kalicalanin Nieidda Angeli, NFOf22
Isä: PR&EC Deeamore Nobleze Nugan, JW
Emo: IC Smile Tail´s Pippi-Lotta
Kasv. ja om: Päivi Kupila, kuva: kaiuksen.net
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Kuivasilmäisyys kissoilla
Yksi tärkeä silmän normaalin toiminnan edellytys on silmän pinnan eli sarveiskalvon kosteuden ja
elastisuuden ylläpitäminen. Kyynelrauhanen, joka tuottaa kyynelnesteen, sijaitsee vilkkuluomen
alla sisemmässä silmäkulmassa.
Kyynelﬁlmi levittäytyy silmän pintaan luomen sulkeutumisen avulla. Häiriöt kyynelerityksessä sekä
kyynelnesteen koostumuksessa
aiheuttavat hyvin nopeasti voimakkaita oireita ja ennen kaikkea
kipua eläimelle. Kyyneleritys ja
kyynelrauhasen toiminta häiriintyy tulehdusten (virukset, esim.
kissalla nimenomaan herpes, ja
bakteerit ),immunologisten häiriöiden, hermotulehdusten ja esim.
loukkaantumisten seurauksena.
Kyynelnesteen
koostumuksen
muuttumisen seurauksena silmä
alkaa nopeasti oireilemaan, silmää siristellään, erite on alkuun
ehkä vetisen oloista,mutta ajan
mittaan erite muuttuu sitkeäksi,
silmän pintaan tarttuvaksi liimaksi, joka sotkee karvat ja rikkoo
myös luomen reunat.
Kun sarveiskalvo kärsii riittävän
pitkään kuivumisesta, niin yksi
tyypillinen muutos normaalisti
läpinäkyvässä sarveiskalvossa
on verisuonien ilmestyminen sarviskalvoon sekä pinnan harmaantuminen sarveiskalvon sisäisen
turvotuksen takia.
Tässä vaiheessa silmä on kivulias, valoarka ja joskus kutiava.

Kun sarveiskalvon kosteuspitoisuus menee riittävän alas, murtuu
pinnan solujen välit ja sarveiskalvoon tulee haavautuma, joka
entisestään lisää kipua. Normaaliin sarveiskalvoon tuleva pieni
naarmu menee jo muutamassa
tunnissa umpeen elimistön omien keinojen avulla. Kun sarveiskalvo kärsii kuivumisesta, tämä
oma parantumiskyky häviää ja
vauriot ovat nopeasti hyvin laajoja ja seurauksena pahimmassa
tapauksessa silmän puhkeaminen. Voimakkaan sarveiskalvotulehduksen ja kivun seurauksen
silmään voi kehittyä värikalvontulehdus silmän sisäisiin rakenteisiin (iris on värikalvo) jolloin sen
hoitamatta jättämisen seurauksena silmään tulee glaukoma eli
silmänpainetauti. Kissoilla nimenomaan glaukoma eli silmänpainetauti on seurausta hoitamattomasta värikalvontulehduksesta.
Tämän takia kissalla glaukoman
hoito lääkkeillä(päinvastoin kuin
koirilla ) ei anna hyvää tulosta,
vaan monen kissan silmä on poistettu juuri tästä syystä. Glaukoma
on erittäin kivulias sairaus ja mielestäni kissa ansaitsee leikkaushoiton , jotta elämänlaatu säilyy.
Virusinfektioista kissalla herpesvirusinfektio on hyvin yleinen.
Nuorilla kissoilla akuutissa silmätulehduksessa oli yhdessä
tutkimuksessa todettu 95 %:sti
herpes. On kuitenkin muistettava,
että herpes virus on suurella mää-

rällä kissoista piilevä eli latentti
infektio, aiheuttamatta sen suurempia ongelmia. Jos herpesinfektio silmässä pääsee pahaksi ja
kun siihen liittyy kuivasilmäoireet,
niin hetkessä silmän pinta sulaa,
pinta hajoaa kuin ”voi kuumassa
perunassa ”ja tulehduksesta tulee
sarveiskalvon sisäisen rakenteen
tulehdus eli nk stromaalinen herpes. Tässä on jo kyse erittäin vakavasta tilasta, ja erittäin monessa tapauksessa silmä joudutaan
poistamaan, tulehduksen edetessä silmän sisään jolloin vauriot
ovat parantumattomia.
Silmätulehduksen toteamisessa
ja tutkimuksessa yksi olennainen
osa on kyynelerityksen mittaaminen. Jos tulehdus uusii niin monessa tapauksessa kuivuminen
on yksi syy. Kun silmän kyyneleritys vähenee, oli syy mikä tahansa,
pitää infektion ja perusongelman
lisäksi hoitaa kuivasilmäisyyttä
niin kauan kunnes kyynelrauhanen palautuu,ja alkaa toimimaan,
tai sitten lopunikää, ellei kyynelrauhasessa ole enää palautumiskykyä.
On selvää, että pahan silmätulehduksen hoitaminen vaatii erittäin
motivoituneen omistajan ja eläinlääkärin, kontrollikäyntejä tulee
alussa, varsinkin jos silmän menetys on lähellä, muutamien päivien välein, viikottain tai joka toinen
viikko tapahtuvia kontrolleja.

Klinikkamme palvelee Sinua ja parasta ystävääsi ajanvarauksella
maanantaista torstaihin klo 8.00 - 20.00 ja perjantaisin klo 8.00 -19.00
numerossa 02-276 1999.
Kustavintie 4, Turku
www.koirakissaklinikka.fi
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Jos kyseessä on virusinfektioepäily, voidaan silmästä helpolla
ottaa vanupuikkonäyte joka lähetetään tutkittavaksi nk PCR menetelmällä herpeksen varalta.
Hoitoesimerkki kissan pahassa
silmävirusinfektiossa jossa haavautuma tai stromaaliset muutokset sekä kuivasilmäisyys:
-antibioottitippaa parin tunnin välein, myös öisin
-virustippaa 3 krt pvssä
-antibiootti suun kautta
-kipulääkitys suun kautta /hyvin
tärkeä !!
-lysiini suun kautta, estää viruksen lisääntymisen

-vitamiinilisät ruokaan, usein huonon ruokahalun ja närästysoireiden takia.
-keittosuolapuhdistukset silmään
-kosteuttavaa tippaa monta kertaa pvssä
-tris.-edta silmään

olla kohtalokasta ennen kaikkea
kissalle, ja siksi on tärkeää että
hakeudutaan hoitoon heti kun hiukankin tuntuu että silmäoireisiin
liittyy kipua, siristelyä ja silmän
värin muutosta.

Lisäksi ennestään stressaantunut
kissa joutuu pitämään kauluria,
jottei vahingoita erittäin kivuliasta
silmää.

Kissanpäiviä kaikille !

On selvää että kun tarkastellaan
suurta määrää silmäpotilaita, suurin osa paranee nopeasti lyhyellä ja yksinkertaisellakin hoidolla,
kuitenkin on niin että silmäpotilaan hoito ”puhelimen kautta” voi

Koira-kissaklinikka OY
Kustavintie 4 20320 Turku
02-2761 999
www.koirakissaklinikka.ﬁ
eva.einola-koponen@koirakissaklinikka.ﬁ

Eva Einola-Koponen
Pieneläinsair. erik el lääk

Silmätulehdus, sen seuraukset ja hoitoprosessi
Moni on jo kerinnyt kysymäänkin
että missäs se Puuha Pete on
kun sitä ei ole näyttelyissä näkynyt. Ja moni jo on kuullutkin mitä
tapahtui. Alla kuitenkin tiivistetty
kertomus yhdestä silmätulehduskierteestä ja sitä seuranneesta
hoitoprosessista.
6.11.06.
Kissalla nuhaisuutta ja vasen
silmä vuotaa kyynelnestettä.
Määrätty 10 pv antibioottikuuri
ja mietoa silmäsalvaa. Kissa todennäköisesti vilustunut. Silmän
vuoto ja aivastelu loppunut muutaman päivän kuluttua.
20.11.06
Kissa aristaa oikeaa silmää, joka
vuotaa kyynelnestettä. Lääkärissäkäynnin tuloksena todettu vilkkuluomessa rakkuloita ja saatu
kortisonipitoista silmätippaa 10
pv kuuri/3 krt päivässä. Lääkäri
kertonut että silmästä ei tarvitse
ottaa näytteitä koska kissa on rokotettu.
Silmätipoista huolimatta tulehdus
ei asettunut ja lääkäri määräsi silmätippoja jatkettavaksi toiset 10
pv/3 krt päivässä.
www.norjalainenmetsakissa.fi

16.12.06
Sidekalvontulehdus jatkuu. Lääkärissäkäynti jälleen. Sarveiskalvo todettu lievästi sameaksi. Kortisonitippaa jälleen mutta useita
kertoja päivässä kunnes tulehdus
asettuu. Otettu asiakkaan vaatimuksesta herpesnäyte. Muita pöpöjä ei valitettavasti enää voida
tutkia pitkästä silmätippakuurista
johtuen.
29.12.06
Vaihdettu lääkäriä. Sarveiskalvo
mennyt jouluna aivan sameaksi ja
silmä kuivan oloinen. Sarveiskalvo todettu epätasaiseksi ja sidekalvolla tulehdus. Lääkäri konsultoinut silmälääkäriä puhelimitse
ja nykyinen kortisonitippakuuri
määrätään heti lopetettavaksi. Tilalle miedompaa antibioottitippaa
sekä kosteuttavia silmätippoja silmälääkärikäyntiin saakka.
31.12.06
Sarveiskalvolla aivan kuin verenvuotoa. Soitto lukemattomiin
eläinlääkäripäivystysnumeroihin
ympäri Etelä-Suomea.
Kukaan ei voi auttaa. Pitää vain
odottaa pyhien yli.
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1.-2.1.07
”Verenvuoto” sen kuin vaan lisääntyy, mitään ei voi tehdä.
Ensimmäinen vapaa lääkäriaika
koko Etelä-Suomessa on 3.1.07
2.1.07.
Herpesnäyte positiivinen. Rokotuksista huolimatta kissa on saanut viruksen, rokotuksethan eivät
suojaa itse tartunnalta vaan vain
lievittävät oireita.
3.1.07
Käynti silmälääkärillä. Todettu
voimakas tulehdus sekä sidekalvolla että sarveiskalvolla. Silmä
ei eritä kyynelnestettä juuri lainkaan. Sarveiskalvon ”verenvuoto”
ei olekaan huono juttu vaan silmä
korjaantuu ja kasvattaa verisuonia korjatakseen vakavia vaurioita. Lääkäriltä kysytty ”ennustetta”
paranemisesta, lääkärin vastaus;
puolet näistä tapauksista päättyy
hyvin, toinen puoli huonosti. Pahin mahdollinen on että silmä joudutaan poistamaan.
Saatu lääkkeeksi tulehduskipulääkettä 2 krt/pv, silmätippoja 3
krt/pv, toista silmätippaa 2 krt/pv
sekä L-lysiiniä. Lisäksi silmää
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huuhdotaan keittosuolaliuoksella
ja kosteutetaan kosteutustipoilla
mahdollisimman usein (=mielellään tunnin välein).
Kotona on pakko tehdä lista jääkaapin oveen jotta kaikki lääkkeet
tulee annettua oikeaan aikaan ja
tasaisin väliajoin kosteutus mukaan lukien. Onneksi molempien
työpaikalla ymmärretään tilanne
ja kotona päästään käymään kolme kertaa työpäivän aikana. Illalla
”tipatetaan viimeiseksi klo 23.00,
yöllä herätään klo 1.30 ja 4.00, aamulla kello 6.30.
9.1.07
Kontrollikäynti silmälääkärissä.
Hoitoa jatketaan samaan malliin.
Verisuonitus lisääntynyt sarveiskalvolla, hyvä juttu.
15.1.07
Kontrollikäynti silmälääkärissä.
Sidekalvontulehdus paranemaan
päin. Sarveiskalvon verisuonitus
ei ole ”levinnyt” tarpeeksi nopeasti
korjatakseen sarveiskalvovauriota. Silmä ei edelleenkään eritä
kyynelnestettä. Se osa sarveiskalvosta joka korjaantuu, ”sulaa”
samantien pois. Silmä voi puhjeta. Hoitoa pitää muuttaa eli uutta
antibioottitippaa 3krt/pv, toista tippaa 2 krt/pv, pilleriä herpekseen 1
krt/pv, tulehduskipulääkettä 2krt/
pv, L-lysiiniä ja tietenkin silmän
huuhtelu keittosuolaliuoksella+ko
steutus mahdollisimman usein.
22.1.07
Kontrollikäynti silmälääkärissä.
Lääkitys on alkanut tehota, uudistuva sarveiskalvo ei enää kokonaan sula vaan jotain jää jo jäljellekin. Sarveiskalvon verisuonitus
sen kun lisääntyy. Sidekalvontulehdus ohi. Hoitoa jatketaan samaan malliin, lisäksi määrätään
silmäsalvaa 2krt/pv. Eli uusi hoitolista jääkaapin oveen.
29.1.07
Kontrollikäynti.
Paraneminen
etenee lupaavasti. Sarveiskalvo
lähes kokonaan verisuonien peitossa. Reuna-alueilla harmaata
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arpikudosta. Vielä ei tiedä miten
käy mutta toivoa sentään on. Ja
vielä ilouutisia, 2 lääkityskertaa
vähemmin kuin aikaisemmin.

vatut näytteet jotka jo marraskuun
puolessavälissä olisi pitänyt ottaa. Seuraava kontrollikäynti kesän loppupuolella jos kaikki menee hyvin.
24.4.07
Felv+Fiv neg. Veriarvot normaalit.

Silmä 30.1.2007
12.2.07
Kontrollikäynti. Paraneminen etenee hyvin, verisuonitus peittää jo
silmän keskiosan kokonaan ja
arpikudos alkanut hävitä sarveiskalvon reunoilta, alta paljastuu
tervettä kudosta . Tulehduskipulääke voidaan jättää pois, ja yksi
silmätippakertakin. Muuten jatketaan samaan malliin.
8.3.07
Kontrollikäynti. Silmän paraneminen erinomaisesti edennyt.
Kissa saa pitää silmänsä ja vielä näkeekin sillä! Harmaa arpikudos pienenee, sarveiskalvolla on
edelleen pieniä verisuonia. Silmätippoja voidaan jälleen vähentää
asteittain. Parin viikon kuluttua ei
tarvitse enää lääkitä =) Silmä erittää kyynelnestettä normaalisti (2
kuukautta siihen menikin). Enää
ei tarvitse öisin herätä kosteuttamaan. L-lysiiniä annetaan vielä
toistaiseksi ja kosteutusta jatketaan 3 viikon ajan.
1.4.07
Naapurin poika toteaa, että eihän
silmästä oikein enää näe että se
on kipeä. Vasen silmä on ihan kuin
digi-tv ja oikea on analoginen. Jo
alkaa naurattaa, aikaisemmin on
pääosin itkettänyt.
23.4.07
Kontrollikäynti. Silmän pinnassa
vielä ohuita verisuonia. Sarveiskalvo kirkastuu hyvää vauhtia
vaikka sameutta vielä onkin. Nyt
saadaan vihdoin ja viimein ne kai16

3.5.07
Herpes negatiivinen.
Alun perin herpes oli positiivinen
eli voidaan todeta että virus ei ole
parhaillaan aktiivinen.
13.8.07
Kontrollikäynti silmälääkärillä. Silmän pinnalla vielä huntumaisia
verisuonia jotka kyllä ajan mittaan
häviävät. Silmän kosteus normaali. Loppu hyvin, kaikki hyvin.
Mitä tästä opimme?
1. Rokotuksista huolimatta kissa
voi saada herpeksen, calicin tai
klamydian. Suurin osan kissan
ﬂunssista johtuu edellä mainituista.
2. Aina ennen hoitojen aloittamista on syytä tutkia mikä tulehduksen aiheuttaa. Näin vältetään
turha ja jopa haitallinen lääkkeiden anto. Mikäli hoitava lääkäri
ei suostu näytteitä ottamaan niin
vaihda lääkäriä.
3. Mikäli silmätulehdus pitkittyy,
mene ajoissa erikoislääkärille.
4. Negatiivinen tulos ei takaa että
kissa ei kanna virusta.
5. Testit maksavat vähän verrattuna itse hoitoon. Meillä rahaa paloi
kaiken kaikkiaan n. 1600 eur.
Kuvia Puuha Peten silmän paranemisprosessista voitte käydä
katsomassa osoitteessa: http://
www.freewebs.com/petepikatsu/
silmkuvia.htm
Kirsi, Erkki ja Pete

Silmä 6.4.2007
Norjalainen Metsäkissa ry.

CH FIN*Suvipäivän Epona, DM (NFO n 09)
i: EC F*Olaf Tryggvason Feux d
´Aures NFO n 09
e: GIC FIN*Suvipäivän Aurelia
NFO n 09 23
s. 11.09.2001
“Emppu” sai DM-tittelin 15.04.
2007. Ensimmäinen oman kasvatin saama DM-titteli lämmittää
sydäntä erityisesti. Aiemmin tämän tittelin sai kissalani kantaemo, nyt jo edesmennyt EP&GIC
FIN*Ullanmetsän Mirabella, DM
NFO ns 09 23.
Emppu on nykyään jo kastraattinaaras, joten hän viettää kotonamme lokoisia eläkeläispäiviä.
Suurimmat intohimot ovat syöminen ja leikkiminen sekä sylissä
oleilu ja kehräily.
Empulla on ollut kaikenkaikkiaan
yhteensä kolme pentuetta, joten
mitenkään suuresta jälkeläsmäärästä ei ole kyse.Kuitenkin pentueet ovat olleet varsin tasaisia,
josta syystä tämäkin titteli myönnettiin.
Empun ensimmäinen, eli Suvipäivän G-pentue syntyi 18.05.2003,
8 mustavalkeaa urosta, joista 6 jäi
lopulta henkiin. Lisäksi syntyi vielä 2 muumioitunutta pentua. Lähetin yhden elävänä syntyneen,
mutta lopulta menehtyneen pennun avattavaksi ja kuolinsyyksi
tuli kehittymättömät keuhkot. Isänä oli EC S*Dragborgen Krabat
Gyldenlöf (NFO d 09 22).
Empun ehdottomasti tasaisin
ja paras pentue on kuitenkin
ollut I-pentueeni, joka syntyi
07.10.2004. Isänä oli GIP&EC
SW-03 S*Trollgumman´s Vigge
Vildbatting, DM (NFO ds 09 22).
Tähän syntyi yhteensä 7 pentua, 5
naarasta ja 2 urosta, joista viimeisenä syntynyt, täysin kehittynyt
ja hyvän kokoinen kilpparihopea/
valkea naaras syntyi sikiöpussi
revenneenä liian aikaisin. Yritin
elvyttää pentua vielä, mutta se ei
www.norjalainenmetsakissa.fi

enää vironnut. Tästä pentueesta
5 kasvattiani 6:sta ovat käyneet
näyttelyissä, pärjäten varsin mukavasti. Lisäksi 4 kasvattiani tästä
pentueesta ovat jatkaneet sukuaan varsin mallikelpoisesti. Tämä
pentue on ollut siis varsinainen
kasvattajan unelma.
Empun viimeiseen pentueeseen,
04.08.2005, syntyi vain yksi naaras, Jalopeno (NFO f 02). Isänä
oli IP&EC S*Trollgumman´s Aalbin NFO ds 09 24.
Suurin kiitos tästä kuuluu kaikille
teille, jotka olette käyneet Empun
jälkeläisten kanssa näyttelyissä.
Suuret kiitokset kaikille teille, jotka olette tarjonneet loistavat kodit
kasvateilleni, niin näyttely- kuin
lemmikkikissoillekin.
Toivotan
onnea ja menestystä sekä pitkää
17

ikää jatkossakin!
Tässä kaikki Empun jälkeläiset,
jotka olivat osallisena DM-titteliin:
IP FIN*Suvipäivän Gawain (NFO
n 09), om. Niina Äikää-Mäkinen
GIC FIN*Suvipäivän Igor (NFO n
09 24), om. Veikko Mytty
IP&IC FIN*Suvipäivän Iik! Deimos (NFO f 03 22), om. Arja
Turpeinen&Johanna Sirola
GIP&IC FIN*Suvipäivän Ivor (NFO
ns 09 24), om. Veikko Mytty
IP FIN*Suvipäivän Ivoire (NFO fs
09 24), om. Jani Ahlfors
IC FIN*Suvipäivän Itonje (NFO fs
09 24), om. Suvi Sippola

Suvi Sippola
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PR FIN*Cat’omatic Apollo Aureus (NFO as 22), synt. 28.6.2006.
Kasv. Auli Ruotsalainen
Omistajat: Sipa ja Timo Nousiainen
Kuvan on ottanut Sirpa Nousiainen

GIP&EC GB*Volsung
King Knut, DM
NFOns24
synt. 9.8.1995
Kasv. J. Higgins & A. Moss,
Englanti
Om. Seija ja Pauli Jäntti

METTIS 3 - 2007
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Norjalainen Metsäkissa ry.

Lentäen - kissa lentokoneessa
Finnairin vastaukset esitettyihin
kysymyksiin.
Saako kissa matkustaa aina
matkustamossa?
Kissa voi matkustaa matkustamossa edellyttäen, että
a.) matkustajan varausvaiheessa
kissa on otettu huomioon ja Finnair on varauksen myös kissalle
vahvistanut
b.) kissa häkkeineen täyttävät
niille asetetut vaatimukset. Kissan ja sen häkin yhteenlaskettu
paino saa olla enintään kahdeksan kiloa. Toisin sanoen todella
painavaa kissaa ei matkustamoon saa ottaa. Toisaalta kissa ei
myöskään saa olla kovin kookas
koska häkin tulee mahtua matkustajan jalkatilaan sekä kissan
pystyä olemaan häkissä luonnollisessa asennossa. Kissan tulee
pystyä seisomaan ja makaamaan
luonnollisessa asennossa. Häkin
maksimikorkeus on 25cm. Jos
kissan todetaan olevan häkkiin
liian kookas tai häkin olevan liian
suuri jalkatilaan, siirretään kissa
häkkeineen matkan ajaksi lentokoneen matkatavararuumaan.
Samoin häkin tai eläinkuljetukseen tarkoitetun pehmeän laukun
tulee olla pohjasta vuotamaton.

Onko rahtitila, jossa kissat kuljetetaan samaa tilaa kuin matkalaukkurahti?
Kyllä on eli sekä lentoyhtiön kuljettama rahti (posti, rahtilähetykset yms.) että matkustajien
matkatavarat kulkevat samassa
ruumatilassa vähän eri paikkoihin eroteltuina. Kaikilla lennoilla
ei ole rahtia, mutta matkustajien
matkatavaraa kyllä lähes poikkeuksetta aina. Sellaiset matkustajan matkatavaraan kuuluvat
eläimet (kissat, koirat yms.) jotka
eivät mahdu mittojensa puolesta matkustamaan matkustajan
kanssa matkustamossa, kulkevat tuossa samaisessa ruumassa kuin matkalaukut ja rahti. Kun
lennolla on eläimiä, suunnitellaan
lennon kuorma niin, että häkit ovat
omassa osassa sidottuna ja matkatavarat omassa osassaan. Finnairin nykylaivaston airbus-sarjan
koneissa matkalaukut kulkevat lähes aina isoissa konteissa ja ainoa
ns. irtotavara sitten onkin eläinten
häkit tai muu erikoismatkatavara
jota ei voi kontteihin kuormata.

Onko kissalle varattava oma
istuin vai missä kissa matkustaa?
Kissa matkustaa aina häkissä
jonka on matkustamossa mahduttava matkustajan omaan jalkatilaan. Kissan tulee olla suljetussa häkissä koko lennon ajan.
Kokorajan ylittävät kissat ja muut
isot lemmikit kuljetetaan aina matkatavararuumassa.

Ruumatilasta vielä seuraavaa.
Ulkolämpötila vaikuttaa ruuman
lämpötilaan. Ruuman lämpeneminen säädettyyn lämpötilaan
kestää noin tunnin lentokoneen
noustua ilmaan. Rahdin määrä
ja konetyyppi vaikuttavat myös
ruuman lämpötilaan. Useimmissa
konetyypeissä on termostaattiohjattu lämmitys, jolloin lämpötila on
lähes sama kuin matkustamossa.
Ruumassa ei ole valoja lennon aikana. Eläimet rauhoittuvat yleensä pimeässä nukkumaan. Ruumaan ei myöskään pääse lennon
aikana.

Matkustaako yksin matkustava
kissa aina ruumassa vai onko
silloinkin kissalle mahdollista
matkustaa matkustamossa?
Kissa voidaan lähettää yksin matkaan ainoastaan rahtina ja kaikki rahti kulkee aina lentokoneen
matkatavararuumassa.

Onko kissoille ja muille eläimille kiintiöitä lennoilla?
Finnairin koneissa matkustamossa voi pääsääntöisesti matkustaa
enintään kaksi eläintä, pienemmissä potkurikoneissa vain yksi.
Myös matkatavararuumassa mat-

www.norjalainenmetsakissa.fi
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kustavien eläinten kiintiö on 1-2
riippuen lentokonetyypistä.
Kuka tarkastaa kissojen paperit
ja toteaa, että kaikki on kunnossa ja kissa voidaan ottaa lennolle?
Kun kissa matkustaa matkustajan
matkatavarana matkustamossa
tai matkatavararuumassa, tarkastaa lähtöselvitysvirkailija lähtöselvityksessä kissan matkustusolosuhteet eli häkin kunnon ja mitat
sekä kissan sopivuuden häkkiin.
Kissan passin, rokotustodistukset
yms. ovat matkustajan eli yleensä
lemmikin omistajan vastuulla.
Kissan lähettäminen rahtina toimii
rahtiselvityksen periaatteiden mukaisesti, mutta myös tällöin lähettäjän vastuulla on, että eläimellä
on kaikki tarvittavat rokotukset ja
muut asiakirjat. Vaatimukset vaihtelevat maittain ja eläinlajeittain.
Myös mahdollisten kauttakulkuasemien määräykset on huomioitava.
Miten henkilöstö toimii, jos kissa ei voi jatkaa matkaa terveydellisistä
(rokotusongelmat,
sairausepäily tms) syistä? Vaikuttaako toimintaan, jos omistaja on lennolla?
Vrt. edelliset vastaukset. Kun
kissa matkustaa matkatavarana
matkustaa se aina matkustajan
kanssa eli näin ollen matkustajaa
tiedotetaan mahdollisista ongelmista.
Myös rahtilähetyksenä kuljetettaessa otetaan varmasti aina yhteyttä omistajaan. Lisätietoja Finnair Cargolta. Kyseiset tilanteet
yleisesti ottaen hyvin harvinaisia.
Minkälaista neuvontaa lentoyhtiöllä on tarjota ensimmäistä
kertaa kissan kanssa matkustavalle?
Finnairin internet-sivuilta (www.
ﬁnnair.ﬁ) löytyy paljon hyödyllistä tietoa lemmikin kanssa
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matkustamisesta; matkustusinfo->ennen
matkaa->matkatavarat>lemmikkieläimet.
Onko sinulla antaa jotain kätevää neuvoa
kissan kanssa matkustamista/kissan lähettämistä suunnittelevalle?
Kissan häkkiin tai kuljetuslaatikkoon kannattaa
satsata koska se vaikuttaa matkan onnistumiseen olennaisesti.
Kun kissa matkustaa
matkustamossa matkustajan kanssa, Finnair
suosittelee
pehmeän
eläinkuljetukseen tarkoitetun matkustuslaukun hankkimista koska
se joustaa tarvittaessa. Useimmat lemmikkieläinkaupat myyvät
niitä. Itse olen kissani
kanssa aina matkustanut kyseisen kätevän
laukun kanssa ja kissa
sekä minä olemme aina
olleet
matkoihimme
tyytyväisiä.
Toisaalta
kissaa ei saa missään
olosuhteessa
pakata
kauppakassiin, urheilukassiin tai muuhun
vastaavaan koska ne
eivät ole samalla tavalla
suljettavia eivätkä aina
nesteenkestäviä pohjaltaan. Lentoyhtiöllä on
oikeus jättää kyseisen
tyyppisessä kassissa
oleva kissa matkustajineen lennolta.
Kissa kannattaa totuttaa
kuljetuslaatikkoonsa hyvissä ajoin, viimeistään
muutama päivä ennen
lentoa. Mukaan on hyvä
laittaa esim. tutunhajuinen huopa. Ennen lentoa lemmikki kannattaa
ruokkia vain kevyesti,
sillä useimmat eläimet
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Kuljetuslaatikolle asetettavat vaatimukset

Eläimen pitää mahtua seisomaan kuljetuslaatikossa pää pystyssä …

… sekä istumaan laatikossa ilman, että pää
tai korvat ottavat kattoon kiinni …
Kuljetuslaatikossa pitää aina olla juomakuppi.

… sekä makaamaan tassut suorana ja kääntymään laatikossa.
Kuvat: Finnair
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ovat sisäsiistejä eivätkä halua sotkea alustaansa. Mikäli kuljetus
kestää yhteensä yli
12 tuntia, on mukaan
varattava myös vettä
säiliöön. Vesisäiliötä ei
pidä täyttää liikaa vuotamisen välttämiseksi.
Vesimäärä tarkistetaan
lentoyhtiön toimesta
välilaskupaikoilla.
Lemmikit ovat yleensä
hyviä matkaajia eivätkä tarvitse rauhoittavaa lääkitystä. Mikäli
sellainen on kuitenkin
tarpeen, lääkityksestä
tulee sopia eläinlääkärin kanssa ja tarkat
tiedot lääkityksestä ja
kontakteista on selkeästi merkittävä kuljetuslaatikkoon.
Millä tavalla kissojen
lennot on hinnoiteltu? Muuttuko hinta
miten, jos kissa matkustaa omistajan mukana matkustamossa verrattuna siihen,
että kissa matkustaa
yksin ruumassa?
Kun kissa matkustaa
matkustajan matkatavarana matkustamossa tai matkatavararuumassa,
sovelletaan
siihen aina niin sanottua matkatavaran
ylipainohinnoittelua.
Hinnoittelu riippuu näin
ollen aina lentoreitistä.
- Finnairin kotimaan
reittilennoilla hinta on
aina 27 euroa (sis.
ALV) per suunta lennon
määränpäästä
riippumatta.
- Ulkomaan reittilennoilla hinta määräytyy
lemmikin painon sekä
lennon määränpään
mukaan.
- Finnairin lomalennoilla kuljetushinnat
Norjalainen Metsäkissa ry.

per suunta: lentoaika alle 5 tuntia
100 €, 5-8 tuntia 160 €, yli 8 tuntia
200 €.
Kun kissa matkustaa yksin eli
rahtina, noudatetaan rahtihinnoittelua. Rahtihinta perustuu
joko lähetyksen omaan painoon
tai ns. tilavuuspainoon, joka lasketaan kuljetuslaatikon ulkomitoista. Myös eläinlaji vaikuttaa
hinnoitteluun. Rahtihinta maksetaan aina lähtöasemalla ja lisäksi
vastaanottaja maksaa paikalliset
terminaalikohtaiset luovutuskulut
määräasemalla. Tarkemmasta
rahtihinnoittelusta tietoja saa Finnair Cargolta.
Matkustaako kissoja paljon yksin/ilman saattajaa?
Jonkin verran, mutta tarkkoja lukuja ei meillä täällä reittiliikenteen
matkustajapuolella ole saatavissa.
Millaiset vaatimukset kuljetusbokseille on asetettu?
Vrt. aiemmat vastaukset koskien
kuljetushäkkiä ja pehmeää eläinkuljetukseen tarkoitettua laukkua
matkustamossa. Lisätietoja löytyy
myös Finnairin kotisivujen sekä
Finnair Cargon sivuilta. www.
ﬁnnaircargo.ﬁ - Eläinkuljetus
Ovatko kissan kanssa matkustavat/kissaa matkaan lähettävät osanneet ottaa huomioon
nämä vaatimukset?
Kyllä ovat eikä nykyään enää
jouduta kuin harvoin käännyttämään asiakkaita lemmikkeineen
lennolta. Useimmiten ongelmana
on ollut, että matkustaja on laittanut eläimen liian pieneen häkkiin
tai joskus häkkinä on käytetty ns.
näyttelyhäkkiä joka ei puolestaan
ole tarpeeksi vahva ilmakuljetukseen.
Miten ruokinta hoidetaan matkan aikana? Ruokitaanko yksin
matkustavia kissoja ”välikennelissä”? Miten kenttähenkilöstö tarkistaa kissan hyvin
voinnin välilaskujen aikana?
www.norjalainenmetsakissa.fi

Finnairin suorilla lennoilla, ei
ruokintaa yleensä tarvita, mutta
kansainvälisten määräysten mukaisesti mikäli kuljetus kestää yhteensä yli 12 tuntia, on mukaan
varattava myös vettä säiliöön. Vesisäiliötä ei pidä täyttää liikaa vuotamisen välttämiseksi. Vesimäärä
tarkistetaan lentoyhtiön toimesta
välilaskupaikoilla.
Mikäli eläin halutaan lähettää
kohteeseen rahtina, johon Finnairilla ei ole suoria lentoja, eläin
reititetään jonkin Euroopan päälentokentän kautta määräasemalle. Ajankohdasta ja aikatauluista
riippuen eläin saatetaan yövyttää
kauttakulkuasemalla. Tällöin lähettäjän on annettava ruokintaohjeet ja varmistettava, että eläimelle matkan ajaksi tarkoitetut ruoat
eivät ole ristiriidassa kansainvälisten määräyksien kanssa.
Mitä tietoja yksin matkustavan kissan mukaan kannattaa
laittaa? Kannattaako mukaan
laittaa saatekirje kissaa käsittelevien luettavaksi ja teipata
ruokaa kiinni boksiin?
Vrt. edellinen vastaus. Lisätietoja
Finnair Cargolta koska kyseessä
’yksin matkustava’ eli rahtina lähetettävä eläin.
Onko kissoja karannut/kadonnut matkan aikana?
Kerran muistan näin käyneen
kissan määränpääasemalla kymmenvuotisen urani aikana, eli kyllä on tapahtunut, mutta onneksi
on äärimmäisen harvinaista koska eläimiä liikkuu todella paljon
lentoteitse.
Entä joutunut väärään määränpäähän? Kuinka omistajan
tulisi toimia tällaisissa tilanteissa?
En muista väärään määränpäähän päätynyttä kissaa, mutta jos
näin tapahtuisi niin kuin matkalaukuille joskus käy, on vastuu aina
lentoyhtiöllä toimittaa kissa oikeaan määränpäähän.
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Kuinka toimitaan tilanteessa,
jossa joku muu matkustaja on
allerginen kissoille?
Finnair ottaa jo matkanvarauksen
yhteydessä huomioon matkustajat, joilla on erityistarpeita lennon
aikana. Esim. eläimille allergisen
henkilön kannattaa aina mainita
allergiastaan varauksen yhteydessä. Kun allerginen henkilö on
varannut lipun tietylle lennolle, se
voidaan sulkea kissojen tai koirien
kanssa matkustavien varauksilta.
Jos taas kissa tai koira on jo ilmoitettu lennolle, allergiselle henkilölle voidaan suositella toista
lentovuoroa. Hyvästä ilmastoinnista johtuen eläinallergeeneille
altistuminen on kuitenkin vähäistä
lentokoneessa.
Jos kissalle on varattu oma istuin, niin kuuluuko myös kissalle ateria lennolla? Jos kuuluu,
niin mitä se pitää sisällään?
Kissalle ei voi varata omaa istuinta eikä ateriaa.
Finnairilta kysymyksiin on vastannut Nina Siivola, Manager, Passenger and Baggage Procedures. Kiitokset Finnairille ja Ninalle
yhteistyöstä ja opastuksesta kissojen lentomatkustamista koskevissa kysymyksissä. www.ﬁnnaircargo.ﬁ
Mikäli vielä epäilet kissan matkasta lentorahdissa, niin yli 50 kertaa
kissan kanssa lentomatkustaneena voin sanoa, että minulle ja kissoille ei ole tullut ylivoimaisia esteitä yhdenkään matkan aikana.
Matkan kohteita on ollut ympäri
Eurooppaa ja lentokonetyyppejä
on ollut erilaisia. Mieluiten valitsen reitin ilman välilaskuja, mutta välilaskumatkoistakin koneen
vaihtoineen on selvitty kunnialla
perille.
Eila ja Tähtitassut
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Oscar-kissan elämää
Seuraava artikkeli on julkaistu
The New England Journal of Medicine –lehdessä 26.7.2007. Julkaisemme sen nyt alkuperäisessä
muodossaan yllämainittua lehteä
julkaisevan Massachusetts Medical Societyn ja artikkelin kirjoittaneen Dr. David Dosan luvalla.
Artikkeli kertoo kaksivuotiaasta
Oscar -kissasta, joka asustaa
vanhainkodin dementia-yksikössä Rhode Islandilla Yhdysvalloissa. Oscarin kerrotaan ennakoineen yli 25:n yksikön potilaan
kuoleman paria tuntia ennen
kuolemaa. Nykyään Oscarin
jäädessä kehräämään jonkun osaston potilaan viereen henkilökunta alkaa
välittömästi soittamaan
omaisia paikalle. Oscar
mahdollistaa omaisten
kutsumisen
paikalle
ajoissa ja tarjoaa seuraa läheisyyttä niille,
jotka muuten kuolisivat
yksin. Sekä vanhainkodin henkilökunta että potilaiden omaiset arvostavat
suuresti Oscarin työtä ”saattohoitajana”.
Alla olevissa linkeissä on muutama samaa aihetta käsittelevä artikkeli. Washington Postin –linkistä löytyy mielenkiintoisia ihmisten
esittämiä kysymyksiä, joihin Dr
Dosa vastaa. Sieltä löytyy mm.
tieto, jonka mukaan Oscar on ollut
läsnä joka ikisessä kuolemantapauksessa osastollaan. Joissain
tapauksissa omaiset eivät ole halunneet häntä huoneeseen, mutta
silloinkin Oscar on ollut huoneen
välittömässä läheisyydessä.
Suomen lehdissä Oscarin tarinasta on ollut lyhyt tiivistelmä ainakin Seitsemän Päivää –lehden
Terveyspalstalla sekä jommassakummassa iltapäivälehdessä (en
muista kummassa).

A Day in the Life of Oscar the
Cat
David M. Dosa, M.D., M.P.H.
Oscar the Cat awakens from
his nap, opening a single eye to
survey his kingdom. From atop
the desk in the doctor’s charting
area, the cat peers down the two
wings of the nursing home’s advanced dementia unit. All quiet on
the western and eastern fronts.

Slowly, he
rises
and
extravagantly stretches his 2year-old frame, ﬁrst backward
and then forward. He sits up and
considers his next move.

Turo Häkämies

In the distance, a resident approaches. It is Mrs. P., who has
been living on the dementia
unit’s third ﬂoor for 3 years now.
She has long forgotten her family, even though they visit her
almost daily. Moderately disheveled after eating her lunch, half
of which she now wears on her
shirt, Mrs. P. is taking one of her
many aimless strolls to nowhere.
She glides toward Oscar, pushing her walker and muttering to
herself with complete disregard
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for her surroundings. Perturbed,
Oscar watches her carefully and,
as she walks by, lets out a gentle
hiss, a rattlesnake-like warning
that says “leave me alone.” She
passes him without a glance and
continues down the hallway. Oscar is relieved. It is not yet Mrs.
P.’s time, and he wants nothing
to do with her.
Oscar jumps down off the desk,
relieved to be once more alone
and in control of his domain. He
takes a few moments to drink from
his water bowl and grab a quick
bite. Satisﬁed, he enjoys another stretch and sets out
on his rounds. Oscar decides to head down the
west wing ﬁrst, along the
way sidestepping Mr. S.,
who is slumped over on
a couch in the hallway.
With lips slightly pursed,
he snores peacefully
— perhaps blissfully
unaware of where he is
now living. Oscar continues down the hallway until
he reaches its end and Room
310. The door is closed, so Oscar
sits and waits. He has important
business here.
Twenty-ﬁve minutes later, the
door ﬁnally opens, and out walks a
nurse’s aide carrying dirty linens.
“Hello, Oscar,” she says. “Are you
going inside?” Oscar lets her pass,
then makes his way into the room,
where there are two people. Lying
in a corner bed and facing the wall,
Mrs. T. is asleep in a fetal position.
Her body is thin and wasted from
the breast cancer that has been
eating away at her organs. She is
mildly jaundiced and has not spoken in several days. Sitting next to
her is her daughter, who glances
up from her novel to warmly greet
the visitor. “Hello, Oscar. How are
you today?”

Norjalainen Metsäkissa ry.

Oscar takes no notice of the woman and leaps up onto the bed. He
surveys Mrs. T. She is clearly in
the terminal phase of illness, and
her breathing is labored. Oscar’s
examination is interrupted by a
nurse, who walks in to ask the
daughter whether Mrs. T. is uncomfortable and needs more morphine. The daughter shakes her
head, and the nurse retreats. Oscar returns to his work. He sniffs
the air, gives Mrs. T. one ﬁnal look,
then jumps off the bed and quickly
leaves the room. Not today.
Making his way back up the hallway, Oscar arrives at Room 313.
The door is open, and he proceeds
inside. Mrs. K. is resting peacefully in her bed, her breathing steady
but shallow. She is surrounded by
photographs of her grandchildren
and one from her wedding day.
Despite these keepsakes, she is
alone. Oscar jumps onto her bed
and again sniffs the air. He pauses
to consider the situation, and then
turns around twice before curling
up beside Mrs. K.
One hour passes. Oscar waits.
A nurse walks into the room to
check on her patient. She pauses
to note Oscar’s presence. Concerned, she hurriedly leaves the
room and returns to her desk.
She grabs Mrs. K.’s chart off the
medical-records rack and begins
to make phone calls.

family barely notices.
On his way back to the charting
area, Oscar passes a plaque
mounted on the wall. On it is engraved a commendation from a
local hospice agency: “For his
compassionate hospice care, this
plaque is awarded to Oscar the
Cat.” Oscar takes a quick drink of
water and returns to his desk to
curl up for a long rest. His day’s
work is done. There will be no
more deaths today, not in Room
310 or in any other room for that
matter. After all, no one dies on
the third ﬂoor unless Oscar pays
a visit and stays awhile.
Note: Since he was adopted by
staff members as a kitten, Oscar the Cat has had an uncanny
ability to predict when residents
are about to die. Thus far, he has
presided over the deaths of more
than 25 residents on the third ﬂoor
of Steere House Nursing and Rehabilitation Center in Providence,
Rhode Island. His mere presence at the bedside is viewed
by physicians and nursing home
staff as an almost absolute indicator of impending death, allow-

Source Information
Dr. Dosa is a geriatrician at Rhode
Island Hospital and an assistant
professor of medicine at the
Warren Alpert Medical School of
Brown University — both in Providence.
Copyright © (2007) Massachusetts Medical Society. All rights
reserved.
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/discussion/2007/07/27/
DI2007072700984.html
http://www.cnn.com/2007/US/07/25/
death.cat.ap/index.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6917113.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_(cat)

Avalonin Benedictus
28.05.1992- 17.8.2007
”Penni”
Nyt on vain hiljaisuus ja rauha,
kipu on poissa.
Lepäät siinä kuin nukkuisit,
ihan hiljaa,
silitän päätäsi,
turkkiasi niin pehmeää.
Tiesinhän minä, että olit enkeli,
luokseni vain lainaan lähetetty.
En silti ymmärtänyt,
että yhteinen pitkä taipaleemme
päättyisi niin äkkiä.
Sinä olit joka tavalla niin rakas.
Nuku rauhassa ikuisuudessa.
Ikävä on suunnaton.

Within a half hour the family starts
to arrive. Chairs are brought into
the room, where the relatives begin their vigil. The priest is called
to deliver last rites. And still, Oscar has not budged, instead purring and gently nuzzling Mrs. K. A
young grandson asks his mother,
“What is the cat doing here?” The
mother, ﬁghting back tears, tells
him, “He is here to help Grandma
get to heaven.” Thirty minutes later, Mrs. K. takes her last earthly
breath. With this, Oscar sits up,
looks around, then departs the
room so quietly that the grieving
www.norjalainenmetsakissa.fi

ing staff members to adequately
notify families. Oscar has also
provided companionship to those
who would otherwise have died
alone. For his work, he is highly
regarded by the physicians and
staff at Steere House and by the
families of the residents whom he
serves.

Krista
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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
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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

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

www.abeonas.net

http://www.ameliinan.net/

BEADY-EYE’S

BEAUTYHILL

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://personal.inet.fi/koti/beadyeyes/

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

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
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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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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
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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
LUMILEON

http://www.webbisivu.com/Lumileon.aspx

LUNA-PURR

Maria Heiskanen
Berliini / Turku
+49-30-29043615
maria.heiskanen@gmail.com

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

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

MARMATIN

MOONCAT’s

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

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

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

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

NALLE-PUHIN

NALLUKAN

http://www.nallepuhin.net

http://www.nallukan.com/

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

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

NARINETTA’S
http://www.narinettas.net

NINATTE´S

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

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

http://personal.inet.ﬁ/koti/ninattes/

NORLEON

NOITALINNAN

http://www.norleon.net/

http://www.noitalinnan.com/

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

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

www.norjalainenmetsakissa.fi
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ORELIINAN

PIKKUMETSÄN

http://www.kolumbus.fi/oreliinan/

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

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

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

POHJANTUULEN

POLARHEIM’S

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

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

http://www.norwegischewaldkatze.at

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

PÖRKARVAN

RATSUTALLIN

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

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

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

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

ROSINO’S

RYYTIMAAN

http://www.freewebs.com/rosino/

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

Lena Sjö
68600 Jakobstad
050-5947683
lsj_@hotmail.com

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

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

www.norjalainenmetsakissa.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
WISHMASTER
http://www.wishcats.fi/

Kasvattajien huomioon!
Kotisivun online-palvelun pentulista tulee olla
ajan tasalla, samoin kasvattajaruutujen tiedot. Huolehtikaa varattujen pentujen poisto
listalta.

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

PENTULISTA 20.9.2007
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.

KALLIOPIRTIN
Marja & Markku Peltonen, Vantaa, 040-823 9949
Synt: 06.09.2007, luovutus: 28.11.2007
- sini-valkea (NFO a 09), uros
- ruskeatiikeri-valkea (NFO n 09 23), uros
- ruskeatabby-valkea (NFO n 09 22), uros
- kilpikonna harlekiini valkoinen (NFO f 02), naaras
- sinikilpikonnatiikeri-valkea (NFO g 09 23), naaras
Isä: IC Kujakeikarin Pokeri (NFO e 09 23)
Emo: EC Kujakeikarin Aasa (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)
TUPULIININ
Leena Visanen, Häijää, +358-50-327 5139
Synt: 03.08.2007, luovutus: 26.10.2007
- ruskeatäplikäsvalkea (NFO n 09 24), uros
- mustavalkea (NFO n 09), uros
Isä: Polarheim´s Ulfred (d 09 24)
Emo: CH Tupuliinin Musliini (n 09)
KEHRääJäN
Tuuli Sahlberg, Turku, +358-50-524 1911
Synt: 24.07.2007, luovutus: 16.10.2007
- ruskeatäplikäs/valkea (NFO n 09 24), uros
- ruskeatiikeri (NFO n 23), naaras
- kilpikonnaruskeatiikeri/valkea (NFO f 09 23), naaras
- kilpikonnaruskeatiikeri/valkea (NFO f 09 23), naaras
Isä: FIN*Kehrääjän Santeri (NFO n 09 23)
Emo: CH S*Animaniac’s Isle of Sky (NFO f 24)
BLACKONYX
Pirjo Packalén, Espoo, +358 40 716 3212
Synt: 23.07.2007, luovutus: 15.10.2007
- hopeatäplikäs (NFO ns 24), naaras
- ruskeatäplikäs (NFO n 24), naaras
Isä: FIN*Kissanpolkan Kupletti (NFO ns 09 22)
Emo: CH FIN*Blue-Viking Sweet Lady (NFO ns 09)
COUGAR’S
Terhi ja Juha Kuronen, Hyvinkää, +358-50-364 4159, +358-50-384 3161

- hopeatäplikäs (NFO ns 24), uros
Isä: IC. S*Drakborgens Nimrod Åskboll (ns 09 24)
Emo: N*Vallhaugen’s Edda (n)
ROSINO’S
Lena Sjö, 68600 Jakobstad, 050-5947683
Synt: 06.07.2007, luovutus: 28.09.2007
- punatiikeri (NFO d 23), naaras
- punatiikeri/valkea (NFO d 09 23), naaras
- valkoinen (NFO w), uros
Isä: EC S*Barkli’s Snowstorm (NFO w 63)
Emo: FIN*Dunderkattens Red Rose (NFO f 09)
SATUHELMEN
Marjut Hyvärinen, Oulu, +358-50-9309123
Synt: 30.06.2007, luovutusikäinen
- valkoinen (NFO w 63), uros
Isä: GIC FIN*Dunderkattens Yngve (NFO w 61)
Emo: FIN*Blue-Viking Winona (NFO n 09 23)
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 Lindman, Helsinki, +358-40-0485272
Synt: 30.06.2007, luovutusikäinen
- mustahopeatiikeri, varattu (NFO ns 23), uros, näyttelytasoinen
- sininen, varattu (NFO a), uros, näyttelytasoinen
- musta/valkoinen (NFO n 09), naaras, näyttelytasoinen
- musta/valkoinen, varattu (NFO n 09), naaras, näyttelytasoinen
- sini/valkoinen, varattu (NFO a 09), naaras, näyttelytasoinen
Isä: Bifrost´s Pinocchio (NFO ns 09 23)
Emo: GIC Fin*Kalliopirtin Tara (NFO n 22)
NALLE-PUHIN
Kati Nieminen, Tampere, +358-40-776 1395, +358-3-222 7780
Synt: 29.06.2007, luovutusikäinen
- sinitiikeri (NFO a 23), uros
Isä: CH Madison’s Frisco Fling (NFO a 23)
Emo: IC SmileTail’s Aurora Borealis (NFO f 09 22)

Synt: 15.07.2007, luovutus: 07.10.2007
- mustasavu/valkea (NFO ns 09), uros
- musta (NFO n), uros
- mustasavu/valkea (NFO ns 09), uros

METTIS 3 - 2007

32

Norjalainen Metsäkissa ry.

DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad, +358-6-724 6182, +358-50-592 1097
Synt: 04.06.2007, luovutusikäinen
- valkoinen (NFO w), uros, näyttelytasoinen
- kilpikonnatiikeri (NFO f 23), naaras
- valkoinen (NFO w), naaras, näyttelytasoinen
Isä: EC S* Barkli’s Snowstorm (NFO w 63)
Emo: IC S*Redtail’s Miss Deere (NFO n 24)

- 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))
SILK-SIGRID’S
Sari Soininen, Oulu, +358-50-414 2758

Synt: 23.05.2007, luovutusikäinen
- valkoinen (NFO w 61), naaras, lemmikki
Isä: GIC FIN*Dunderkattens Yngve (NFO w 61 (a))
Emo: S*Redtail’s Mirage (NFO fs 23)

Synt: 17.03.2007, luovutusikäinen
- kilpikonnatiikeri (NFO f 23), naaras
Isä: EC Godfather´s Ziggy Stardust JW (e 09)
Emo: IC SmileTail´s Sigrid Storråde (n 09 22)

KARVANAAMAN
Mari Mälkki, Hämeenlinna, +358 40 510 2392

CHAKIN
Tuija Hotti, Joensuu, +358-40-515 7935

Synt: 02.06.2007, luovutusikäinen
- mustavalkoinen (NFO n 09), uros
- mustavalkoinen (NFO n 09), naaras
Isä: CH Vipmill’s e-Male (NFO n)
Emo: CH Kehrääjän Siiri (NFO n 09 23)

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)

MARMATIN
Annikki Sundqvist, Kuopio, +358-50-302 2367
Synt: 17.05.2007, luovutusikäinen
- 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)

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)

Synt: 12.05.2007, luovutusikäinen
- 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)

Yhdistyksen palkinnot
näyttelyissä valmistuneille
norjalaisille metsäkissoille

Synt: 04.05.2007, luovutusikäinen
- 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)

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.

POLARHEIM’S
Pirkko & Jari Pohjankylä, Västerskog,
+358-40-715 0696, +358-400-728 606
Synt: 16.05.2007, luovutusikäinen
- kilpikonnahopeatäplikäsvalkea (NFO fs 09 24), naaras
Isä: IC Cougar’s Oddjob Almost Cléo (NFO ns 09 24)
Emo: Polarheim’s Juventas (NFO fs 09 24)

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.

FLUFFYTAIL’S
Kirsi Karhula & Seppo Ihalainen, Lohja, +358-50-307 5196, +358-40537 6927
Synt: 06.05.2007, luovutusikäinen
- ruskeatäplikäs (NFO n 24), naaras, lemmikki
- ruskeatäplikäs (NFO n 24), uros
Isä: Cipukan Eerik Alen (NFO ns)
Emo: FluffyTail’s Enigmatic Erin (NFO n 09 24)
Synt: 04.05.2007, luovutusikäinen
- kilpikonnatäplikäs/valkea (NFO f 09 24), naaras
Isä: Bifrost’s Pinocchio (NFO ns 09 23)
Emo: FluffyTail’s Empathic Emily (NFO f 09 24)

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.

Synt: 07.01.2007, luovutusikäinen
- 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)
Synt: 28.01.2007, luovutusikäinen
- mustasavu/valkea (NFO ns 03), uros

www.norjalainenmetsakissa.fi
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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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Suvipäivän Liirum Laarum
(NFO ns 09 22),
om. Johanna Sirola
ja
Suvipäivän Luca
(NFO ds 09 22),
om. Kirsi Kovanen.
s.02.05.2007
Kasvattaja: Suvi Sippola

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

SEURAAVA LEHTI 4/2007
ilmestyy joulun aikaan.
deadline 1.11.2007

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

35

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

M
M

”Nautin omistajani luovuudesta”

UUTUUS
Catrix: Rakenna kissallesi unelmien raapimapuu!
Catrix on uusi ainutlaatuinen raapimapuuvalikoima, joka
muodostuu toisiinsa kiinnitettävistä erillisistä moduuleista. Tämä ominaisuus antaa tuotesarjalle rajattomat laajennusmahdollisuudet. Catrix on jokaisen luovan kissanomistajan tuote, sillä se tarjoaa paljon yksilöllisiä rakennusmahdollisuuksia ja on ennen kaikkea helppokäyttöinen. Alkuun
päästäksesi tarvitset vain Catrix – aloitussetin. Rakentamiseen ei tarvita työkaluja; painat vain osat yhteen ja tuote on

käyttövalmis! Catrix – aloitussettejä on kolme erilaista, joista jokainen toimii pohjana laajennuksille. Aloitussetistä on
helppo muodostaa lukemattomia erilaisia raapimapuukokonaisuuksia yksittäisten Catrix – laajennusosien avulla. Laajennusosat on tehty vastaamaan kissasi perustarpeita kuten
raapimista, nukkumista ja leikkimistä. Rajattomat mahdollisuudet tekevät Catrix – konseptista ainutlaatuisen!

www.mustijamirri.ﬁ

