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Norjalainen Metsäkissa ry.

Syksyinen tervehdys kaikille!
Niin se päättynyt kesä vaan meni sitä ”oikeaa” kesää odotellessa. Vasta
syyskuun alkaessa tuli mieleen, että ehkä meidän pitäisi ottaa enemmän
oppia kissoistamme: nauttia olemassa olevasta hetkestä eikä aina vaan
odottaa jotain tulevaa. Nautitaan nyt siis syksystä, eikä vielä odotella talvea, koska sen kanssa voi käydä aivan samoin – vanhan hyvän ajan talvetkin tuntuvat olevan muisto vain.
Tämän vuoden jäsentapaamisemme oli Korkeasaaressa, jossa Helena
Telkänranta kertoi meille kissojen sielunelämästä. Iltapäivä oli mukava ja
siitä kerrotaan enemmänkin tässä lehdessä. Hallituksen puolesta voisi sanoa, että uskoimme ja toivoimme, että jäseniämme olisi ollut enemmänkin
paikalla. Puitteet tapahtumalle olivat mitä hienoimmat: koko perhe olisi voinut kierrellä eläimiä katsomassa, kun perheen kissaharrastaja olisi kuunnellut luentoa. Saamme Telkänrannalta artikkeleita lehteemme jatkossa ja
hänen kirjansa ”Matka kissan mieleen” on tutustumisen arvoinen.
Haluaisin korostaa, että lehteen kirjoittamani artikkelit kissan kasvatuksesta ovat vain pieni pintaraapaisu aiheesta. Artikkelit ovat täysin omia
mietteitäni ja vielä hyvin lyhyesti ja yleisellä tasolla ilmaistuna. Toivottavasti joku kasvatusta suunnitteleva saa niistä ajatuksia ja miettii asioita omalla
tavallaan. Kullakin kasvattajilla taas voi olla ihan omanlaisensa näkemykset asioista. Koko ajanhan sitä elämässäkin oppii ja viisastuu, niin toivottavasti tapahtuu myös tässä mielenkiintoisessa harrastuksessakin!
Syyskokous lähestyy, lue kutsu tästä lehdestä ja ilmoittaudu sihteerille
osanottajaksi!
Aurinkoisia ja iloisia syyspäiviä kaikille,
Sari Sinkko
puheenjohtaja
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Kansikuva:

Grand International Champion Hopeahännän Sylvesteri (NFO ns 09) vamistui
GIC:ksi Pietarissa 21.9.2008 ollen samalla Kategorian Paras Aikuinen. om,&kasv.
Sari Sinkko. Kuva: Tessa.lv
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S*Drakborgens Bastian du Bois Sauvage
(NFO n 02 21)
Syntynyt: 19.10.2007
Kasvattaja: Katarina Strahl, Ruotsi
Omistaja: Anita Liimatainen
Kuva: Anja Liimatainen

AJANKOHTAISTA
Palkintoasiaa
Norjalainen metsäkissa ry palkitsee myös Champion/Premior ja International Champion/International
Premior arvon saavuttaneet kissat
lasisella ”riimukivellä”. Kun kissasi saavuttaa näistä arvoista jonkun
ota yhteys palkintovastaavaan Pauli Härköseen salumins@gmail.com.
Ylemmistä arvoista (GIC/GIP ja EC/
EP) yhdistys antaa pokaalin ja nimilaatan tilausohjeet löytyvät jokaisesta lehdestä.
Sopimus kissankaupasta
Yhdistyksen hallitukselle on tullut
useampia kyselyjä koskien pennun
ostoa ja pennussa ilmenneisiin virheisiin liittyvää korvausvelvollisuutta
joka kasvattajalla on, vai onko?
Pentukauppa on kahden yksityisen ihmisen välinen kauppa. Molempien osapuolten eduksi on tehdä kirjallinen sopimus kissan kaupasta
lomakkeelle, esim: ”Kissaliiton sopimus kissakaupasta”. Siellä sivulla 2 on kohta, johon täytetään, että
paljonko kasvattaja korvaa pennusta napatyrän tai kivesvian ilmetessä.
Näihin kohtiin on hyvä täyttää selkeä luku, jolloin asian suhteen ei tule
epäselvyyksiä jälkikäteen. Jos kissalla on napatyrä, sitä ei saa käyttää
kasvatukseen ja tyrä on todennäköisesti leikattava. Yleisen käytännön mukaan vastuu tästä on kasvattajalla, koska vika on syntynyt jo
kasvattajan luona, vaikka ilmenisikin myöhemmin. Kivesten laskeutumisesta on hyvä ottaa eläinlääkärin
todistus rekisterikirjaan toisella rokotuskerralla. Mikäli kivekset eivät ole
laskeutuneet, voi varautua ongelmatilanteeseen. Kiveksen poisto esim.
vatsaontelosta on kalliimpi operaatio kuin normaali kastraatio. Kissa on
toimiva kolli niin kauan, kunnes molemmat kivekset on poistettu! Kissa
voi siis merkkailla ja käyttäytyä kollin
tavoin ja jopa ehkä lisääntyä. Yleensä kasvattaja korvaa ylimääräisen
leikkauskulun.
Kasvattajien on hyvä selittää, mitä
tarkoittaa näyttelytasoinen/lemmikki-

tasoinen kissa. Jos myydään siitostasoinen uroskissa, jolla ei ole kiveksiä,
on virhe ostajan kannalta suurempi
kuin lemmikiksi ostetun kissan kohdalla vastaavassa tilanteessa.

Kotisivuasiaa
Marika Lahti on luvannut uuden layoutin yhdistyksemme kotisivuille.
Pienoinen pulma on siinä, että hyvä
laatuisia valokuvia erivärisistä norjalaisista metsäkissoista ei ole riittävästi. Pyydämme siis jälleen kerran,
että jos annat kissasi studiotasoisen
valokuvan yhdistyksen käyttöön, voisit lähettää sen osoitteella : jenni.makinen@uusikaupunki.fi.
Norjalaisten metsäkissojen
erikoisnäyttely 21.11.2009
Vuonna 2009 tulee 30 vuotta ensimmäisen norjalaisen metsäkissan saapumisesta Suomeen. Tämän kunniaksi yhdistys on saanut
Turokilta luvan järjestää norjalaisten
metsäkissojen erikoisnäyttelyn Turokin näyttelyn yhteydessä lauantaina
21.11.2009. Tätä varten tullaan perustamaan erillinen näyttelytoimikunta, josta tulee lisätietoa seuraavassa lehdessä.
Restel hotellien alennukset
Suomen Kissaliitolle
Restel hotellit ovat päättääneet uudesta lemmikkilisäveloituksesta asiakkaan eduksi! Lemmikkilisämaksu
peritään jatkossa huonekohtaisesti
hotellissa asiakkaan viipymää ajatellen. Ennen veloitus tapahtui lemmikki /vuorokausi kohtaisesti. Nyt samassa huoneessa voi olla useampi
lemmikki ja niistä peritään vain yksi
yhteinen lemmikkimaksu / viipymä.
Muutos astui voimaan 1.9.2008 alkaen ja koskee uusia varauksia.
Mikrosirunumerot
Suomalaista kissojen mikrosirurekisteriä ylläpitää Suomen Kissaliiton
rotukirjaaja Jaana Jyrkinen Salvostie 5 05820 Hyvinkää jaana.jyrkinen
@kissaliitto.fi
Suomen Kissaliitto ylläpitää myös

kotikissojen mikrosirurekisteriä! Mikrosiru-kortit lähetetään rekisterin pitäjälle. Rekisteriä pidetään myös
rekisteröimättömistä
kissoista.
Omistajan yhteystietojen muuttumisesta on syytä ilmoittaa rekisteriin. Lähetettäessä korttiin pitää lisätä postimerkki. Rekisterin ylläpidosta
ei peritä maksua. Kissalle sirun voi
laittaa eläinlääkäri tai Kennelliiton
hyväksymä siruttaja.
Rekisterin pitäjältä voi tiedustella mm mikä kissa on kyseessä, jos
löytyy esim karkulainen jolla on mikrosiru.

Esittelynäyttely 2009
Yhdistys järjestää esittelynäyttelyn
sunnuntaina 1.2.2009 Kotkan VPKtalolla. Paikalle pyritään saamaan
edustus kaikista norjalaisen metsäkissan väriryhmistä ja tämän lisäksi mahdollisimman laajalti muiden rotujen edustajia. Näyttelyyn
otetaan noin 50 kissaa ja yhdistys
varaa oikeuden karsia ilmoittautumisia sen perusteella, miten hyvin
norjalaisen metsäkissan väriryhmät
ja muut rodut ovat edustettuina. Sitovia ilmoittautumisia ottaa vastaan
yhdistyksen sihteeri Turo Häkämies
(turo.hakamies@gmail.com)
Uudet tittelit
FIFén yleiskokouksessa 2008 hyväksyttiin näyttelysääntöihin sääntömuutos, jonka mukaan 1.1.2009 alkaen otetaan käyttöön koko FIFén
alueella tittelit SC (Supreme Champion) ja SP (Supreme Premier).
Tittelit korvaavat nykyiset EC- ja
EP-tittelit. Jos kissa valmistuu EC:
ksi tai EP:ksi vielä vuonna 2008, saa
se nykyisen tittelin. 1.1.2009 tai sen
jälkeen luokissa 3 ja 4 valmistuvat
kissat saavat tittelit SC ja SP. Vanhoja, jo saavutettuja titteleitä ei muunneta SC:ksi/SP:ksi. Myös luokkien 3
ja 4 sertifikaattien nimet muuttuvat
1.1.2009 alkaen. Uudet ovat:
• luokassa 3 Certificat d´Aptitude au
Championat Supréme (CACS)
• luokassa 4 Certificat d´Aptitude au
Premium Supréme (CAPS)

Kasvattaja!
Laita joulutervehdyksesi lehteen 4/08!
Jäsenhinnoista alennusta -30 %.
Ilmoituksien viimeinen jättöpäivä on 31.10.08.
Aineiston toimitusohjeet sivulla 31.
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Johannan Muistolle

Ystäväni, olet nyt päässyt paikkaan, jossa sinun ei tarvitse tuntea kipua.
Jätit hyvän muiston meille ystävillesi ja läheisillesi, siitä saamme voimaa surussamme.
Tunteet vaihtelevat laidasta laitaan, kun kirjoitan tätä. Olen onnellinen,
että sain tuntea sinut ja olla ystäväsi. Samalla olen pohjattoman surullinen, että poistuit luotamme liian varhain. Olen onnellinen, että ehdit
toteuttaa monta haavettasi elämäsi aikana. Sait kasvattaa sinulle rakkaita kissoja, sait matkustella ja sinulla oli paljon hyviä ystäviä.
Tänä kesänä vielä yksi toiveesi toteutui ja saimme viettää 40-vuotissyntymäpäiviäsi. Lopulta voimasi hiipuivat ja nukuit kivuttomaan ikiuneen Jorvin sairaalassa 3.9.2008.
Johannaa lämmöllä muistaen,

Suvi

www.norjalainenmetsakissa.fi
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KOKOUSKUTSU
Norjalainen metsäkissa ry:n
sääntömääräinen syyskokous
Aika
Paikka

Lauantai 22.11.2008 klo 20:00
Turun kellariravintola, Linnankatu 16 Turku

Työjärjestys
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen
jäsenet sekä varajäsen 4§:n mukaisesti
Valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja
Valitaan yhdistyksen edustaja SRK:n kevät- ja syysliittokokoukselle
vuodelle 2009
Esitetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
seuraavalle toimikaudelle
Päätetään jäsenmaksuista
Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista
Päätetään kunniajäsenyyksien myöntämisestä hallituksen esityksen
mukaisesti.
Ilmoitusasiat
Kokouksen päättäminen

Norjalainen metsäkissa ry
Hallitus
Kokouksen yhteydessä yhdistys tarjoaa paikalla oleville jäsenilleen illallisen
(yhteinen menu, josta oma-vastuu osuus 5 eur/hlö). Ilmoittauduthan
kokoukseen ja ruokailuun (ilmoita myös mahdolliset allergiat) yhdistyksen
sihteerille Turo Häkämiehelle (turo.hakamies@gmail.com) viimeistään
13.11.2008 mennessä.
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Arvonimet
Koonnut: Eila Tähti
Seuraavassa on huomioitu vain Suomen Kissaliiton rekisteriin kirjatut JW, DM ja DSM tittelin saavuttaneet kissat.

Distinguished Merit (DM) -tittelin saavuttaneet norjalaiset metsäkissat
UROKSET
EC S*Skvätteskogs Pilatus, DM
EP&EC FIN*Tähtitassun Elmeri, DM
EC S*Ambient Chacacahn, DM
EP&EC Spar Konge Felis Jubatus, DM
EC Axel Oxenstierna Felis Jubatus, DM
EC DK*Danish Design’s Grand Brut, DM
GIC Fin*Vipmill’s DeNiro, DM
EC DK*Havheksen’s Hannibal, DM

väri NFO
n
n 09 23
ns 23
n 09
n 09 23
a 23
n 09 22
a 09 23

syntynyt
26.07.1987
04.08.1990
10.06.1990
24.09.1995
06.08.1993
17.02.1998
27.11.1998
29.06.2001

DM-arvo myönnetty
14.12.1994
08.08.1995
18.11.1998
10.12.1999
02.08.2001
06.09.2001
12.05.2005
26.02.2006

NAARAAT
EC Afrodite av Æsene, DM
IC Pan´s Trude, DM
GIC Fjordkattens Fanny, DM
EC FIN*Kissakodin Contessa, DM
Sunniva av Baune, DM
EC Svalbardia Polymorpha Felis Jubatus, DM
EC Nanna Ve Gimle*DK, DM
GIC FIN*Satukissan Nessi, DM
EC Dronning Svanhild Felis Audax*DK, DM
EC FIN*Kultahuiskan Bambina, DM
GIC FIN*Tähtitassun Lemmenliekki, DM
EP&EC FIN*Silvanian Elviira, DM
GIP&GIC FIN*Ullanmetsän Mirabella, DM
IP&EC FIN*Tähtitassun Myy, DM
EC Jasmin, DM
EC FIN*Firdafylkes Audhumbla, DM
EC FIN*Silvanian Estelle, DM
GIC FIN*Debals Natinka, DM
EC FIN*Tähtitassun Minni, DM
EC FIN*Godfather’s Darshiva, DM
EC FIN*Tähtitassun Peppiina, DM
FIN*Jänkkäkissan Juuli, DM
CH S*Målarkluddens Madonna, DM
EC FIN*Kujakeikarin Ninja, DM
EC FIN*Godfather’s Modesty Blaise, DM
EC FIN*Firdafylkes Jorunn, DM
PR&EC FIN*Lionmind´s Aries, DM
IP& EC May Gamgee Felis Audax*DK, DM
CH FIN*Suvipäivän Epona
EC S*Rockringen´s Shebang, DM
EC S*Utblicken´s Emma, DM

väri NFO
n 09 23
n 22
ns 09 23
n 22
ns 23
n 09
n 09
f 09 23
g 09 23
ny 09 23
n 09
n 23
ns 09 23
a 09
as 09 23
f 09
n 09 23
ns 23
n 09 23
n 09 23
n
a 09 23
f 23
n 09 23
n 09
d 09 23
f
g 23
n 09
f 09
fs 09

syntynyt
09.04.1982
14.04.1979
28.11.1984
03.06.1989
10.11.1987
13.07.1992
01.05.1990
10.03.1993
08.05.1993
02.03.1995
05.11.1993
21.01.1994
09.04.1994
09.03.1994
08.01.1991
04.04.1995
21.01.1994
30.12.1991
09.03.1994
31.07.1997
11.03.1995
03.07.1989
30.03.1991
15.10.1994
23.04.2000
10.06.1999
01.11.1999
21.12.2001
11.09.2001
01.11.2001
11.07.2001

DM-arvo myönnetty
17.01.1994
17.01.1994
08.03.1994
19.08.1994
19.08.1994
30.05.1995
05.05.1997
22.08.1997
03.04.1998
07.01.1999
30.03.1999
14.12.1999
31.12.1999
02.08.2000
08.08.2000
05.12.2000
02.02.2001
19.02.2001
02.08.2001
06.09.2001
09.01.2002
07.07.2003
18.09.2003
23.09.2003
30.09.2003
11.02.2005
06.05.2005
18.09.2005
15.04.2007
15.09.2007
15.09.2007

Distinguished Merit (DM)
DM-uros; 10 jälkeläistä saanut IC/IP tai korkeamman arvon tai DM-arvon.
DM-naaras; 5 jälkeläistä saanut IC/IP tai korkeamman arvon tai DM-arvon.
DM tullut voimaan 1.1.1994.

www.norjalainenmetsakissa.fi
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Arvonimet
Junior Winner (JW) -tittelin saavuttaneet norjalaiset metsäkissat
Junior Winner
FIN*Godfather´s Wyatt Earp, JW
FIN*Godfather´s Ziggy Stardust, JW
FIN*Godfather´s Zam Wesell, JW
FIN*Cipukan Johan Lund, JW
FIN*Deeamore Nobleza Nugan
S* Restless Desperado, JW
FIN*Tähtitassun Ritiratiralla, JW

väri NFO
n 09
e 09
n 09
n 09
n 23
n 09 23
n 03 24

syntynyt
27.12.2002
23.04.2004
23.04.2004
07.06.2005
6.2.2005
22.07.2006
06.01.2007

JW-arvo Myönnetty
27.10.2003
21.9.2004
24.11.2004
01.04.2006
3.12.2006
26.05.2007
13.01.2008

Junior Winner (JW)
5 x Kategorian paras, KP (Best in Show /BIS) kansainvälisessä näyttelyssä luokissa 11 + 12.
JW tullut voimaan 1.1.2003.

Distinguished Variety Merit (DVM) -tittelin saavuttaneet norjalaiset metsäkissat
Distinguished Variety Merit

väri NFO

syntynyt

DVM-arvo Myönnetty

Distinquished Variety Merit (DVM)
10 x Värin paras (BIV/VP) kansainvälisessä tai kansallisessa näyttelyssä luokissa 1-12. Aikaväli vähintään 2 vuotta + 1 päivä.
Arvoa on voinut kerätä VP-maininnoilla, jotka on saatu 1.1.2008 jälkeen.

Distinguished Show Merit (DSM) -tittelin saavuttaneet norjalaiset metsäkissat
Distinguished Show Merit
EC FIN*Felicis Tristan De Milou, DSM
EC FIN*Tähtitassun Puuha Pete, DSM

väri NFO
a 23
d 09 23

syntynyt
3.2.2002
1.8.2002

DSM-arvo Myönnetty
5.8.2005
8.10.2005

Distinguished Show Merit (DSM) 10 x Kategorian paras, KP (Best in Show /BIS) kansainvälisessä näyttelyssä ennen 1.1.2008
saadut Paras vastakkainen sukupuoli-arvot (VSA/VSK) lasketaan mukaan. Luokissa 1-10, 14. Aikaväli vähintään 2 vuotta + 1
päivä. DSM tullut voimaan 1.1.2003.

Yhdistyksen arvonimi listaa ylläpitää Eila Tähti. Kun kissasi saavuttaa jonkun yllämainituista arvonimistä
ilmoita kissan tiedot hänelle, ne päivittyvät samalla kotisivuilla olevaan listaan sekä lehdessä julkaistavaan
listaan. Sähköpostiosoite eila.tahti@surok.fi.
Otamme mielellään vastaan myös juttuja ja kuvia uusista (ja miksei vanhemmistakin) arvonimen saavuttaneista kissoista. Toimita aineistot osoitteella minna.viljanen@gmail.com
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Tekevälle sattuu... erilaisia näyttelykommelluksia
ajoin. Arvostelut menivät hyvin, ainakin muistelen niin. Vihdoin TP-valintojen jälkeen oli ruokatauon paikka.
Hesburgerin hampurilaisten jälkeen
näyttelypaikalle kävellessäni venyttelin hartioitani ja huokailin kuinka
mukava oli pitää pieni paussi, ihan
kuin taakka hartioilta olisi pudonnut.
No olihan se pudonnut, kun ihmettelin perässäni juoksevaa ystävällistä
naista, joka huuteli reppuani heiluttaen: ”Hei, jätit reppusi tuolin selkänojalle”. Sakotkin tulivat myöhemmin postissa, ihan ”mukava” summa
ja muistin taas ainakin hetken aikaa
lukea vahvistuskirjeet tarkemmin,
että tiesin seuraavilla kerroilla mihin
oikein olenkaan menossa.
Eräänä elokuisena aamuna lähdettiin kolmen naisen ja vähän useamman kissan porukalla automatkalle kissanäyttelyyn Helsinkiin. Matka
sujui joutuisasti rupatellen, kunnes
se yht´äkkiä iski: salama kirkkaalta taivaalta! Niin kirkas, että muutamaan metriin en nähnyt yhtään mitään eteenpäin. Siinä sitten silmiäni
räpyteltyäni tajusin, että eihän se ollutkaan mikääm alkava ukkosmyrsky, vaan vanha ”tuttavani” liikennevalvontakamera, joka räppäsi kuvan.
Sen jälkeen oli sitten pakko hillitä kaasujalkaa loppumatkan. Sujuvasti kurvailin Myllypuron tennishallia kohti ja iloitsin, että ehdimmepä
hyvissä ajoin – ei ollut kuin yksi auto
parkkipaikalla. Hymyni hyytyi pikkuhiljaa, kun kaverit vaisusti siinä mainitsivat, että se näyttely ei olekaan
Myllypurossa. Mitä ihmettä!??!?
Vanhana näyttelykonkarina en edes
vaivautunut lukemaan vahvistuskirjettä ja reitti kotoa Myllypuroon oli
täysin selvänä mielessä, joten mitä
sitä ihminen aikaa tuhlaamaan ennakkosuunnitteluun. Nyt tulikin sitten ”tenkkapoo”, osasin kyllä kotoa
ajella myös Myyrmäki-halliin, jossa
näyttely olisi, mutta reitti Myllypurosta Myyrmäkeen puolestaan oli minulle aivan hepreaa. Eikä navigaattori ollut tietenkään mukana, koska
kaikenhan piti olla päivänselvää reittiä myöten. Siitä sitten alettiin omaan
sisäiseen kompassiin luottaen ajelemaan eteenpäin ja vahvistusta reitille keksittiin hakea tietenkin kotoa!
Mitäs ne miehet siellä kotona tyhjän
panttina makailevat? Ei muuta kuin
soitto kotiin ja puoliso netin ääreen
oppaaksi! Me tavasimme katukylttejä ja hän sieltä sitten ohjasi meidät
oikealle reitille puhelimen välityksellä. Perille päästiin kuitenkin hyvissä
www.norjalainenmetsakissa.fi

Muitakin kommelluksia on sattunut,
eivätkä kaikki aina ole olleet niin
mukaviakaan. Olimme näyttelyssä Moskovassa ja näyttelyn järjestäjä oli ystävällisesti varannut meille hotellihuoneen. Näyttelypaikalta
saimme taksin. Mieheni erehtyi mainitsemaan taksin kuljettajalle, että
onpas hieno pilvenpiirtäjä rakenteilla. Siitäkös kuljettaja hermostui ja
piti kovaan ääneen huutamalla esitelmän, kuinka tuon rakennuksen
asunnot maksavat kymmeniä tuhansia euroja/neliömetri ja tavallisella kansalaisella ei ole edes rahaa
ruokaan. Esitys oli niin raivokas, että
ehdotin puolisolleni hiljaisuutta loppumatkaksi, ettei meitä heitetä kadulle kesken matkan. Matka hotelliin oli pitkä. Moskovassa kadut ovat
kahdeksankaistaisia ja upeaa nähtävää riitti, vaikka emme enää uskaltaneet puhua sanaakaan. Taksikuski jätti meidät hotellin eteen noin
kello 21.00. Heti kun saavuimme aulaan, saimme osaksemme todella
murhaavia katseita ja vartijat piirittivät meidät. Tässä hotellissa ei suvaita kissoja, eikä mitään muitakaan
eläimiä ilman johtajan erityistä lupaa. Johtajaa ei myöskään saanut
häiritä enää sinä päivänä! Järjestävän yhdistyksen edustaja oli hotellia varatessaan unohtanut mainita,
että meillä on kissat mukana. Siinä
kävin väittelyä useammankin virkailijan kanssa ja soitin sitten yhdistyksen sihteerille ja kerroin hänelle, että
meillä on iso ongelma. Hän sanoi,
että hetkinen, mutta puoli tuntia kului
eikä mitään tapahtunut. Soitin uudelleen ja hän sanoi taas, että hetkinen
ja että hän on kohta siellä, hänhän
lupasi hoitaa asian. Noin tunnin kuluttua puhelusta hän saapui paikalle,
joko aivan väsyneenä tai hiprakassa, mutta ei enää kovin kiinni tässä
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päivässä. Aloitettiin uudet neuvottelut ja tässä vaiheessa meidät käskettiin pois hienon hotellin aulasta
häiriköimästä. Pian paikalle tuli lisää
vartijoita ja neuvottelut jatkuivat. Me
voimme tulla, mutta kissat eivät ole
tervetulleita. Pari tuntia väiteltiin ja
viimeinen vaatimus oli, että jos annamme edes toisen kissan heille,
saisimme yöpyä. Kissa/kissat olisi
palautettu kuulemma aamulla sitten
suoraan näyttelypaikalle. Tässä vaiheessa olin jo soittanut kotiin pojalle joka netistä etsi puhelinnumerot
muutamaan hotelliin. Soittelin hotelleihin, joista minulle lupailtiinkin
huonetta, mutta auttava yhdistyksen
sihteeri nappasi minulta aina puhelimen ja hetken puhuttuaan totesi,
että täyttä on ja että olisi edelleen
parempi antaa kissa hänelle. Lopulta hermostuin totaalisesti ja sain vihdoin meille taksin. Pääsimme eroon
”avuliaasta” sihteeristä ja poikani
antamien puhelinnumeroiden avulla löysin hotellin, joka otti sekä meidät että kissat avosylin vastaan lauantai-iltana kello 1.00 yöllä. Eipä ole
usein uni tullut niin nopeasti kuin silloin, olimmehan lähteneet Suomesta junalla perjantai-iltana kello 19.00
aikoihin yöpyen junassa. Harvoin on
myöskään näyttelymatkalla tullut
niin kalliissa hotellihuoneessa yövyttyä – lähes 400$ / yö + parin tunnin
taksimatkat siihen päälle (Moskova
on iso kaupunki!) - tuli muutaman
tunnin yöunelle mukava hinta, mutta eipä tarvinnut nukkua ulkona, eikä
myöskään luopua kissasta huonetta vastaan. En usko, että olisin enää
koskaan niitä nähnyt, jos ne olisin
jollekin yöhoitoon antanut!
- nimimerkki ”Joku Törttö”

Absurdistanilainen metsäkissa
Absurdistanilainen metsäkissa ei ole
tavoitteellisen jalostustyön tulos ja
sen kyllä huomaa. Luonto on muovannut absurdistanilaisen metsäkissan kestämään Absurdistanin karuja
vuoria, kylmiä aroja ja raakoja taajamia. Muotoilussa luonto on käyttänyt
lekaa, kasvuhormonia ja runsaasti villaa. Lekaa luonto on käyttänyt
muotoillessaan absurdistanilaisen
metsäkissan päätä, sillä se on muodoltaan suuri ja muhkurainen. Tämä
estää haukia ja susia nielemästä kissaa kokonaisena ja antaen näin kissalle mahdollisuuden paeta.
Kasvuhormonin annostelussa luonto on ollut avokätinen absurdistanilaisen metsäkissan egoa luodessaan: pienimmänkin kissan ego
vastaa kooltaan Kilimanjaroa. Itse
asiassa egon koko on suoraan verrannollinen kissan kokoon. Kasvuhormonia on kulunut runsain mitoin
myös absurdistanilaisen metsäkissan ruokahalun ja koon luomiseen.
Kooltaan absurdistanilainen metsäkissa on suuri. Se on lihaksikas ja
ketterä, muttei kuitenkaan niin suuri, lihaksikas ja ketterä kuin se itse
luulee. Moni absurdistanilainen metsäkissa on joutunut antamaan periksi yrityksessään saada kaadettu karhu tai pakettiauto joko syötäväksi tai
parittelukumppaniksi.
Villaa absurdistanilaisessa metsäkissassa on vähän joka puolella.
Niin uroksilla kuin naaraillakin on

huomattava parta ja pulisongit. Tosin
naaraat koittavat kiima-aikaan nyppiä pois pisimmät partakarvat viehättääkseen kolleja, jotka eivät edes
huomaa moista yritystä olla viehättävä. Uroksen raappahousut ovat
huomiota herättävän kokoiset ja väriset. Naaraiden housut sen sijaan
ovat huomattavasti siistimmät. Absurdistanilaisen metsäkissan häntä
on suuri ja erittäin runsasvillainen.
Häntää kissa käyttää paitsi peitteenä, mutta myöskin lippuna ilmoittaakseen olevansa liikkeellä, mikä
kerrottakoon tiedoksi kaikille hirveä
pienemmille eläimille ja miksei hirvillekin.
Rodun alkuperän arvellaan olevan
muinaisten votjakkien pitkäkarvaisten metsästyskissojen kulkeutuminen ryöstöretkien yhteydessä Absurdistaniin, jossa ne sekaantuivat
paikallisiin lyhytkarvaisiin kissoihin.
Absurdistanilaiset kiinnostuivat itse
omasta kissarodustaan jo 1910-luvulla, mutta kaksi maailmansotaa,
avaruuden valloitus ja öljyn löytyminen maasta antoivat muuta ajattelemista vuosikymmeniksi. Kun Absurdistanissa vauraus kasvoi eikä
muuta tekemistä ollut, alkoi absurdistanilaisen metsäkissan jalostustyö kansainvälisesti kelvolliseksi rotukissaksi.
Luonteeltaan
absurdistanilainen
metsäkissa on älykäs, leikkisä ja sosiaalinen. Absurdistanilainen metsä-
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Kadonnut suhteellisuudentaju.
Löytäjä saa pitää.

kissa on taitava manipuloimaan ihmisiä: vinojen silmien vetoava katse,
suloinen pörröinen olemus, pehmeä
naukaisu ja saman tien ihminen on
valmis avaamaan tölkin kissanruokaa tai rapsuttamaan korvan juuresta. Ja jos ei ihminen ymmärrä vinkkiä suosiolla, niin absurdistanilainen
metsäkissa osaa käyttää suurta ja
vankkaa kehoaan hyväksi taklaamalla ihmisen jääkaapin ovea vasten eikä naukaisukaan enää ole niin
vieno. Taitavana kiipeilijänä absurdistanilainen metsäkissa pystyy tiputtelemaan hyllyköstä kuivamuonapusseja, jotka se voimakkaalla
leuallaan repii auki. Absurdistanilainen metsäkissa saattaakin painaa
jopa 75 kiloa. Absurdistanilainen
metsäkissa on kuin luotu reipasta
ulkoilmaelämää varten, mutta sille ei tuota mitään vaikeuksia viettää aikaansa sisäkissana vetelemällä päiväunia lämpimän tietokoneen
näytön päällä. Absurdistanilaiset
metsäkissat viihtyvät hyvin seurassa ja onnellisimmillaan absu on silloin kun sen maha on täynnä ja kotona ihmis- ja kissaseuraa.
Piti Tohjola
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teeseen
Poste re an se osoitstante, Ä
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Missä Miuku on? Nähty
viimeksi likavaatekorissa
pyykkipäivänä.

Pieniko
rvainen
su
maisen
sisäsiito ttuturkki, kotik
1200,00
sen tulo
s, hinta
euroa
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Lihaksikas, isokokoinen, hurmaava nuorimies etsii tyttöseuraa. HIV-negatiivinen, A- veriryhmä. Vaitiolo taattu. Pidäthän
sinäkin kissoista?

Norjalainen Metsäkissa ry.

EUROOPPA CHAMPIONIT
EC FIN* Hopeahännän Charlotte BB (NFO f )

syntynyt: 16.11.2005
emä: IP/EC May Gamgee Felis
Audax*DK, DM NFO f 23
isä: IP Marmatin Bob The Builder
NFO ns
omistaja ja kasvattaja : Sari Sinkko

Eurooppa champion FIN*
Hopeahännän Charlotte BB
Lotta on seurausta äitinsä Minnin ainoasta syrjähypystä kissalamme ulkopuolisen kollin kanssa. Eikä mikään turha syrjähyppy ollutkaan,

lopputuloksena aivan ihanat neljä
pentua, kaksi punaista kollia ja kaksi kilpparinaarasta. Tästä muistuttavat nimen lopussa BB-kirjaimet: Bob
The Builder. Toki se voisi olla vaikka Bold&Beautiful.Jo pentujen synnyttyä päätettiin mitkä kaksi niistä
meille jäävät, eipä tarvinnut turhaan
miettiä kun pennut kasvoivat. Värinä
olisin toivonut Lotalla savua – mutta yhtään hopeapentua ei pentueeseen syntynyt. Ehkä Lotta sitten
joskus tekee minulle sen fs-värisen

tytön. Toki tämä ”black &tan” kissa
sopii hyvin koiriemme väriskaalaan,
ne kun ovat black&taneja.
Lotta on hyvä siitosnaaras, sillä on
ollut kahdet pennut, kauniita ja suuria kaikki. Lotta itsekin on suuri, hyvän ruokahalun omistava reipasluonteinen neiti. Se on naaraistamme
ehkä sosiaalisin, se ei hienostele
eikä oikuttele lainkaan neitimäisesti, vaan on rehti ja reipas tilanteessa kuin tilanteessa. Siitä todisteena
se, että aloitimme varsinaisesti näyttelyissä käynnit tänä keväänä, 2,½vuotiaana. Ei minkäänlaista stressin
merkkiä tai sähinöitä, kuka vaan sai
Lotan esitellä.Tavoitteena meillä oli
IC-titteli, mutta se hieman ”lipsahti” ja niinpä ”Reissu-Lotta” valmistui
kuin vahingossa Eurooppa Championiksi. Toki matkan varrella tavoitteet muuttuivat ja uusi tavoite tälle vuodelle oli neljä uutta Eurooppa
Championia meidän kotiin! Puolessa
välissä ollaan, tytöt tittelinsä saavuttivat, pojille tai liekö minulle iskenyt
hyytyminen ja ryytyminen - katsotaan jaksetaanko vetää vuosi loppuun vai jatketaanko ensi vuonna
niiden kanssa.
Sari Sinkko

EC FIN* Hopeahännän Leah Isadora (NFO a 09 23)

valmistui Eurooppa Championiksi
11.5.2008 Tallinnassa
isä: EC Eirikr Hopeahännän
Viking*UA NFO ns 23
emä: EC Hopeahännän Hannabella
NFO g 09 23
omistaja ja kasvattaja: Sari Sinkko
Jotkut kissat syntyvät prinsessoiksi,
Leah on sellainen. Oikeastaan mitä
muutakaan se voisi olla, kun äitinsä EC Hopeahännän Hannabella
on Prinsessa-kissa suurilla kirjaimilla. Hannabella on äärimmäisen siisti,
se ei koskaan likaa tassujaan, jos ulwww.norjalainenmetsakissa.fi

kona on märkää se kulkee pitkin askelin, ravistaa kuivaksi tassun kerrallaan ennen kuin ottaa seuraavan
askeleen. Se peittää kaikkien epäsiisteydet ja epäilyttävän ruuan peitoksi se kantaa ihan mitä vaan, ettei kukaan söisi sitä. Ruokakuppiin
voi olla tungettuna pyyheliina, kasvista revityt lehdet tai mitä ikinä irtoaa lähiympäristöstä. Hannebella
syö vain kädestä lihaa, raksut kelpaavat kyllä, kun ovat oikeaa merkkiä. Siispä kun tuli aika tämän hienon neidin synnyttää, (astutus ei
ollut helppoa, koska pojat ovat – hyi,
kauheita!) ei se voinut muuta tehdä
kuin viisi pientä prinsessaa. Nekin
se halusi nähdä vasta kun kätilö oli
pennut puhdistanut, ei tullut Hannabellalle mieleenkään ruveta limaisia
pentuja hoitamaan. Neljä pennuista oli kilppareita, Leah ainoa sinitiikeri, joten moneen kertaan sitä pyörittelin, että varmaan on uros. No ei
ollut, vaan aivan isoisänsä EC Havheksens Hannibalin näköinen pikkuneiti. Joten päätös oli selvä, ei myyn-
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nissä, onhan Hannibal (eli Juuso)
meidän perheessä se maailman hienoin metsäkissa, se kissa johon jokaista tulokasta verrataan, ja jonka
näköisiä kissoja haluaisin kasvattaa.
Kaikki viisi pentua nimettiin aitojen
prinsessojen mukaan.
Leah on ihanan leikkisä ja seurallinen tyttö, sen ulkonäkö miellyttää silmää, varsinkin hienosti sijoittuneet korvat, vaikuttavat silmät ja
upea turkki.
Siitosnaaraana se on jo osoittautunut erinomaiseksi. Kahden eri uroksen kanssa se on saanut upean kokoisia ja hienon näköisiä pentuja.
Oikeanlaiset korvat tupsuilla periytyvät vahvasti. Edellisen pentueen nyt
kahdeksan kuukauden ikäiset kollit, ovat jo kuusikiloisia ja aiemman
pentueen aikuiset tietenkin jo suurempia. Valmistumisen jälkeen Leah
vetäytyi lemmenlomalle Rigon kanssa, tuloksena viisi karvaista pikku Rigoa ja Leiaa.
- Sari Sinkko

VALMISTUNEITA
IC FIN* Nallepuhin Heluna (NFO e 03)
”Heluna” valmistui
CH:ksi Porvoossa
29.9.2007 ollen VP
ja TPA ja IC:ksi Forssassa 10.11.2007.

GIP FIN* Hopeahännän
Samu Santeri (NFO ds 24)

Synt. 9.11.2006
Isä: EC
Godfather’s Ziggy
Stardust, JW
Emo: IC SmileTail’s
Aurora Borealis
Omistajat: Mari Koski & Kati Nieminen
Kasvattaja: Kati Nieminen
Kuva: Heikki Siltala
Valmistui Grand International Premioriksi Turussa 23.3. ollen samalla VP ja TPK

GIP/EC FIN* Lioneyes Baily (NFO d 22)

emä: EC FIN*Hopeahännän Hannabella NFO g 09 23
isä: EC Eirikr Hopeahännän
Viking*UA NFO ns 23
kasvattaja: Sari Sinkko
omistaja: Päivi Luukka
kuva: Heikki Siltala

GIC S* Isgårdens Rigoletto
(NFO ns 09 22)

Valmistui GIC:ksi 12.04.2008 Vaasassa ollen samalla VP ja TPA.
ema: EC Utblickens Birthe NFO f 09
isa: CH Aromas Hugo Boss NFO ns
02 23
kasvattaja: Catherine Olsson
omistaja: Sari Sinkko

Valmistui GIP:ksi Helsingissä 26.4.2008 ollen samalla TP.
Omistajat: Saija Linnamäki ja Taisto Kuurola
Kasvattajat: Nina Heikkinen ja Joakim Östling
Kuva: Taisto Kuurola

12

Norjalainen Metsäkissa ry.

Terveisiä Hollannista!

Hei kaikille koti-Suomeen! Vai pitäisikö sanoa ex-kotiin? Muutin tänne tuhansien tulppaanien maahan
jo helmikuussa ja täytyy sanoa, että
olen kotiutunut hyvin. Naiset tuppaavat olemaan vähän nihkeän puoleisia, mutta on täällä yksi tosi ihana mies, Sven. Svenin kanssa oltiin
yhdessä kunnes se alkoi hyppiä minun selkään, aiemmin minä vaan
roikuin sen niskassa. Nyt joudutaan olemaan erillään, ainakin jonkin aikaa. Onneksi minulla on sentään
edelleen
erityisoikeuksia,
saan nukkua yöt minun uuden perheen sängyssä, vaikka muut kissat ei saa. Olen kuulemma kietonut isännän punaisen tassuni
www.norjalainenmetsakissa.fi

ympärille, mitä se sitten tarkoittaakin?
On minulla uusia vastuualueitakin…
Esmeelle syntyi keväällä pennut ja
minä olen ottanut ne oppiini. Emäntä kuulemma kirjoitti kasvattajalle ja
kysyi, että onko minun kasvatukseen käytetty Jack Russellin terrieriä? Olivat kuulemma tulleet siihen
tulokseen, että äitini ON Jack Russell… En ymmärrä? Mutta takaisin siihen opetukseen... Olen ehkä
koko Hollannin paras kuopankaivaja! Koko puutarha on kuoppia täynnä jäljiltäni. Päätin, että olisi vallan
epäreilua pitää nämä taidot vain itselläni, joten olen opettanut Esmeen
pentuja myös kaivamaan. Nyt niillä
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on hyvät eväät elämään, eihän sitä
koskaan tiedä mitä löytää, kun tarpeeksi kaivaa?
Terveisiä erityisesti sisaruksilleni
Remulle, Karkille ja Sibille, sekä iskä
Häjylle kanssa!
Terveisin,
Norleon Sunna (kasvattajan suomentamana). (Kuva: John Krijt)
PS. Tämän jutun kirjoittamisen jälkeen selvisi, että äitiäni on syytetty väärin perustein terrieriksi! Oikea
syypää on isäni, joka ehkä tälläkin
hetkellä makaa tarhassa itsekaivamassaan poterossa…

Scandinavian Winner Show 2008

SW’08 IC Purple Haze Blue Tanis CH*,
JW, NFO w
EP/IC FIN*Suvipäivän Ivor NFO ns 09
24, Suomen ainut edustaja 2-kategorian
paneelissa omistajansa Veikko Mytyn
sylissä.

lainen Kai Ruonala tuomariksi. Ihan
Norjaan asti piti siis matkustaa saamaan suomalaiselta ”tuomiot”. Näyttely oli assistenttikantoinen eli kissat
sai itse viedä häkkiin ja sieltä sitten
assistentit esittelivät kissat tuomarille.
Kaikki kissat saivat laatuarvostelun ja
sertit sekä värin parhaat jaettiin, paitsi esim. Anne Velandilla oli 2-kategoriasta vain ryhmän IV metsäkissat
ja VP olisi näin ollen samalla TP, joten hän jätti valinnat seuraavaan päivään. Näyttely päättyi ensimmäisen
päivän osalta kello 17.00 ja jatkui
seuraavana aamuna.

Sari Sinkko

Scandinavian Winner Show on vuorovuosina Ruotsissa ja Norjassa järjestettävä voittajanäyttely, jonka kategorioiden parhaat kissat saavat
rekisterikirjaansa tittelin SW’XX eli
tämän vuoden voittajat saivat tittelin
SW’08. Näyttely on kaksipäiväinen
ja noudattaa samoja FIFe -sääntöjä
kuin World Winner Show (maailman
voittajanäyttely). Scandinavian Winner Shown sanotaan olevan seuraavaksi tärkein, hienoin ja suurin heti
World Winner Shown jälkeen. Tänä
vuonna järjestettiin 11. SWS Norjassa Ostfoldhallenissa, joka on lähellä Fredrikstania ja Sarpsborgia. Joka
vuosi kiinnostus näyttelyä kohtaan lisääntyy. Tänä vuonna näyttelyyn oli
ilmoitettu lähes 650 kissaa melkein
kaikista FIFen hyväksymistä kissaroduista sekä kotikissoja. Näytteilleasettajia oli Puolasta, Croatiasta,
Sloveniasta, Sveitsistä, Saksasta,
Tanskasta, Suomesta, Ruotsista ja
Norjasta. Osallistuakseen näyttelyyn

kissojen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: aikuisella kissalla tulee olla
vähintään IC/IP -titteli tai sen tulee
olla tietyn ajan kuluessa saavuttanut
VP/TP-tulos arvostelussa. Pennuilla
riittää yksi EX1 –arvostelu, kun taas
nuorilla pitää olla vähintään 3 EX1 arvostelua tai VP/TP.
Heti saavuttuamme halliin totesimme, että melkein jokainen suomalainen ”perusnäyttely” on suurempi kuin
tämä Scandinavian Winner Show. Urheiluhallin puolikas oli vielä tekonurmikolla ja silti näyttely mahtui hyvin
hallin toiseen puolikkaaseen. Näyttely avattiin virallisilla puheilla ja esittelemällä tuomarit lavalla lippujen kera.
Sen jälkeen lavalla oli voimistelunäytös ja sitten päästiinkin jo itse asiaan
arvostelujen merkeissä. Tuomarijaon
sai tietää vasta paikan päällä ja hämmästyksemme oli melkoinen, kun
peräti neljälle suomalaiselle metsäkissalle (VIII-ryhmälle) osui suoma-
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Sunnuntaina aamulla aloitettiin reippaasti Tuomarin Paras -valinnoilla, jotka joillain ryhmillä siis olivat
samalla myös Värin Paras-valintoja. Suomalaisista kakkoskategorian kissoista paneeliin pääsi ainoastaan norjalainen metsäkissa EP/IC
FIN*Suvipäivän Ivor NFO ns 09 24
(om. Veikko Mytty, kasv. Suvi Sippola). Valintojen jälkeen oli tuomareiden lounas ja tauon jälkeen alkoi loppuhuipennus. Ensin lavalla oli
hip-hop tanssiesitys ja sen jälkeen
norjalainen kissatuomari Raymond
A.Saetre kajautti ilmoille rakkauslaulun nuoren tytön tanssiessa taustalla. Mustiin pukeutuneet assistentit kantoivat jokaisesta kategoriasta
uros- ja naaraskissan taustakuoroksi. Vaikuttavan esityksen jälkeen
olikin sähläyksen vuoro, kun paperit eivät kai olleet valmiina tai jotain
vastaavaa, mutta paneeli saatiin sitten vihdoin alkamaan. Se käytiin saNorjalainen Metsäkissa ry.

massa järjestyksessä kuin WW:ssä
eli ensin pennut kategoriajärjestyksessä 1,2,3 ja 4, sitten nuoret jne.
Norjalaiset metsäkissat saavuttivat
kaksi SW-titteliä: Upea, valkoinen
SW’08 IC Purple Haze Blue Tanis JW
(NFO w) oli KPA ja kastraattiuroksissa paras oli SW’08 IP S*NC’s Hunting
High And Low (NFO d 09 24). Koko
näyttely oli aikalailla Ruotsi-Norja maaottelu-joitakin voittoja meni
muuallekin. Suomeen tuli nelos-kategoriasta 2 voittoa: SW’08 FIN* Birregin Ashita ga Choose, JW (OSH n

24) sekä SW’08, WW’07 EC Quan
Mokoma, JW (OSH f 03). Suomalaisten kasvattamille, mutta maasta pois
muuttaneille kissoille tuli myös muutama SW-titteli.
Oli mukava nähdä internetin kuvista
tuttuja norjalaisia metsäkissoja luonnossa ja tavata kissojen kasvattajia.
Se, jos mikä avartaa omaa näkemystä ja tuo lisää väriä tähän harrastukseen. Suomalaisista kissoista voin
vain todeta, että aivan yhtä kauniita olivat mukana olleet suomalaiset

P S*NC’s Hunting High And Low,
NFO d 09 24.
kuva: Marcus Wikström.
Suomalaista voiton huumaa:
SW08 Birregin Ashita ga Choose, JW (OSH n 24),
kuva Marcus Wikström
Suomen joukkueen nuorimmaisella Joel Kovasella riitti virtaa
vielä kun muut jo hyytyivät.
Ensimmäistä kertaa muualla
kuin Venäjällä: 8-viikkoinen
italianvinttikoiran pentu vietti
päivänsä devon rexin kanssa
samassa häkissä.

www.norjalainenmetsakissa.fi
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norjalaiset metsäkissat muiden maiden edustajien kissoihin verrattuna.
Tällä kerralla tähtien asennot eivät
vain suosineet suomalaisia Veikkoa
ja Ivoria lukuun ottamatta. Onnittelut heille ja Suville vielä kerran!! Onnittelut myös hyvälle kilpakumppanillemme Eurooppa Champion tittelin
saavuttamisesta lauantaina : EC
Kalliopirtin Vilille (NFO ns 09) sekä
omistaja/kasvattajalle Markku Peltoselle. Seuraava Scandinavian Winner Show järjestetään syyskuussa
2009 Ruotsissa.

Koiran ja kissan suuhygienia - Miksi suuhygienia on tärkeää?
Ientulehdus on koirien ja kissojen tavallisimpia tauteja. Yli kolmevuotiaista koirista 80% ja kissoista 70% kärsii
jonkin asteisesta tulehduksesta hampaita ympäröivissä kudoksissa. Tulehdus jaetaan vakavuuden mukaan
lievempään gingiviittiin eli ientulehdukseen ja vakavampaan parodontiittiin eli hampaan kiinnityskudoksen
tulehdukseen. Tavallisimpia oireita
ovat paha haju hengityksessä, ikenien punoitus ja verenvuoto, joskus
suun raapiminen ja huulitulehdus.
Ientulehduksen aiheuttaa plakki
eli hampaan pinnalle kertyvä bakteerimassa. Syljen mukanaan tuomat mineraalit kovettavat plakkia,
jolloin muodostuu hammaskiveä.
Plakki ja hammaskivi työntyvät ikenen alle, jonne syntyy otolliset olosuhteet kudoksia hajottaville bakteereille. Näin hammasta ympäröivä
kudos tulehtuu, ikenet vetäytyvät,
muodostuu syviä ientaskuja, hampaan kiinnityskudos löystyy, ympäröivä luu katoaa ja lopulta hammas
irtoaa. Gingiviitti pystytään asianmukaisella hoidolla parantamaan, mutta tilan edettyä parodontiitiksi asti ei
paluuta terveeseen kudokseen enää
ole. Kunnollisella hoidolla tilanne
pystytään lähinnä pitämään kurissa.
Eniten plakkia ja hammaskiveä
kertyy ylähampaiden ulkopinnoille.
Kieli näet puhdistaa mekaanisesti
hampaiden sisäpintoja ja ylähampaat
alahampaiden ulkopintoja. Parodontiittia eli vakavaa hammasta ympäröivää tulehdusta tavataan useammin
pienillä koirilla kuin suurilla. Pehmeä
ravinto altistaa myös taudille.
Viime aikoina on tehty runsaasti
tutkimuksia suuhygienian osuudesta yleiseen terveydentilaan. Pahasti
tulehtuneet ikenet toimivat valtavana
bakteerivarastona, ja suusta voi lähteä ajoittaisia bakteeripäästöjä verenkiertoon esimerkiksi ienhaavojen
kautta. Bakteerit aiheuttavat paikallisia tulehduksia muualla elimistössä kuten maksassa ja munuaisissa.
Varsinkin sydänläppävikaisilla koirilla suubakteerit aiheuttavat lisääntyneen tulehdusriskin. Jatkuva tulehdus
suussa myös vaikeuttaa diabetespotilaiden hoidon onnistumista.

Päivittäinen hampaiden harjaus
on tehokkain tapa poistaa plakkia
Tarkoituksena on poistaa plakkia
ja hammaskiveä sekä estää uuden
plakin kertyminen. Ientulehduksen
hoito nukutuksessa koostuu eläinlääkärin suorittamasta hammaskiven poistosta, hampaiden kiillotuksesta sekä ienkirurgiasta ja joskus

huonojen hampaiden poistosta. Toinen, vähintään yhtä tärkeä osa on
suun ja hampaiden säännöllinen kotihoito. Plakin muodostuminen alkaa
jo muutaman tunnin sisällä hammaskiven poistosta, joten hammaskiven poistosta koituva hyöty jää
kovin lyhytaikaiseksi ilman asianmukaista kotihoitoa!
Tehokkain tapa poistaa plakkia on
päivittäinen hampaiden harjaus!
Lemmikki kannattaa totuttaa hampaiden harjaukseen jo pikkupentuna aivan kuten kynsien leikkaukseen sekä korvien ja turkin hoitoon.
Harjaksi sopii parhaiten erityisesti
lemmikeille tarkoitettu, pehmeä, kiilamainen hammasharja ja tahnaksi hyvänmakuinen, fluoriton eläinten
hammastahna. Aluksi hampaiden
puhdistusta voi totutella käärimällä sormen ympärille sideharsoa ja
pyyhkimällä sillä hampaita tai käyttämällä sormiharjaa. Mahdollisimman
nopeasti kannattaa kuitenkin siirtyä
käyttämään kunnollista harjaa. Tahnaa puristetaan harjasten väliin niin,
ettei lemmikki saa sitä heti nuolaistua pois. Harjaus kannattaa aloittaa
alueilta, joihin on helppo ulottua, kuten etu- ja kulmahampaista. Lemmikin suuta ei heti kannata yrittää avata, vaan aluksi harjataan ainoastaan
hampaiden ulkopinnat. Lemmikin totuttua suun käsittelyyn, voidaan harjaus ulottaa taempien hampaiden ulkopinnoille, ja lopulta suu voidaan
avata hampaiden sisä- ja purupintojen sekä alahampaiden ulkopintojen
puhdistamiseksi. Aluksi kannattaa
harjata vain muutama hammas kerrallaan, ja aina palkita lemmikki harjauksen jälkeen. Koirien palkitsemiseksi käy esimerkiksi leikkituokio tai
puruluu. Hampaiden harjaus kannattaa ottaa osaksi päivittäisiä rutiineja esimerkiksi niin, että koira tietää
pääsevänsä iltalenkille vasta hampaiden harjauksen jälkeen. Kissojen
hampaiden harjaaminen voi olla helpointa kissan asettuessa päivä- tai
iltatorkuilleen.

Muista kotihoidoista
on myös apua
Mikäli päivittäinen hampaiden harjaus ei ole mahdollista, apu voi löytyä
kemiallisista plakin poistajista, lemmikin pureskeluaktiiviteetin lisäämisestä tai hampaita puhdistavasta ruuasta.
Kemiallisista plakin poistajista klooriheksidiini on tehokkain. Sen käyttö
voi olla aiheellista tilanteissa, joissa
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lemmikki ei siedä harjausta, esimerkiksi heti useamman hampaan poiston jälkeen. Klooriheksidiini säännöllisesti käytettynä kuitenkin värjää
hampaita, ja sen teho heikkenee, jos
hampaissa on ruuantähteitä.
Lemmikin pureskeluaktiviteetin lisääminen auttaa myös plakin poistossa.
Markkinoilla on erilaisia tuotteita kovista kekseistä kuivattuihin siankorviin sekä kumi- ja nailonleluihin. Oikeat luut ja kovat nailonluut murtavat
koiran hampaita helposti. Lisäksi luut
aiheuttavat monille koirille suolistoongelmia kuten ummetusta tai ripulia. Raa´at luut voivat myös toimia
tulehduksenaiheuttajina ihmisille ja
eläimille. Useiden markkinoilla olevien tuotteiden toimivuudesta ei ole
olemassa tieteellistä näyttöä.
Tutkittuja, suositeltavia puruleluja ovat naudannahasta valmistetut
puruluut sekä hampaiden puhdistukseen tarkoitetut muotoillut puruluut (Rask®, Pedigree). Nykyisin on
saatavana myös nahkaisia puruluita, joihin on lisätty kemiallinen plakin poistaja puhdistusvaikutuksen
tehostamiseksi (C.E.T.Chews®, Virbac). Puruluut on käsitelty samoilla bakteereita tappavilla entsyymeillä joita normaali sylki sisältää. Näitä
puruluita koiran voi antaa pureskella
päivittäin erityisesti heti syönnin jälkeen. Kissoille on olemassa samoja
entsyymejä sisältäviä pureskeltavia
makupaloja (C.E.T.Chews®, Virbac), jotka viipyvät suussa pidempään kuin tavallinen ruoka ja puhdistavat siten hampaita.
Plakin poistoon tarkoitetun kuivamuonan (Hill`s t/d®) säännöllisestä syöttämisestä lemmikille on myös
apua hampaiden puhdistuksessa.
Kotihoidon tärkeyttä ei voi liiaksi
korostaa. Eläinlääkärillä suoritetun puhdistuksen teho jää kovin
lyhytaikaiseksi, ellei hampaiden
puhdistusta jatketa säännöllisesti
kotona. Lemmikin pureskeluaktiviteetin lisäämisestä ja kemiallisista
plakin poistajista on jonkin verran
apua, mutta päivittäisen hampaiden harjauksen veroista plakin
poistajaa ei vielä ole keksitty!

Kirjoittaja: Helena Kuntsi-Vaattovaara,
ELL, Dipl. AVDC, Dipl EVDC
Eläinlääkäriasema Anident, Lamminpääntie 43, 02880 VeikkolaPuh. 09-2565430, sähköposti
anident@kolumbus.fi

Norjalainen Metsäkissa ry.

SIITOSNAARAAN VALINTA
Kun oma rotu on tullut tutuksi
ja mahdollisesti periytyvät. Kyja näyttelykärpänen puraissut
selemällä saat paremman kulopullisesti ja kun kissojen pevan tulevasta siitosnaaraasseminen ja aamuyöstä rankoiltasi. Toisaalta aina voi käydä
le näyttelymatkoille lähteminen
myös niin, että siitosnaaraaalkaa tuntua siltä omalta jutulta,
si onkin perinyt ominaisuutenseuraavana ajatuksena tulee
sa isän puolelta – eli kannatehkä mieleen kasvattamisen
taa kysellä myös pennun isän
aloittaminen. Jos edellisessä
sukulaisten vastaavia asioita.
numeron jutussa mainitut ”miKannattaa varautua myös siinimivaatimukset” on mietitty,
hen, että vaikka moni asia olisi
voikin siirtyä miettimään seutiedossa, ”geeniarpajaisissa”
raavaa askelta. Kasvattamivoi silti tulla yllätyksiä.
sen perusta on siitosnaaras, Hopeahännän E-pentue v.2006. Emona EC Hopeasillä ilman sitä on erittäin vai- hännän Charlotte BB, jolle antaisin maininnan “erinMyös kasvattajan teettämät
kea aloittaa. Millainen sitten on omainen siitosnaaras.
terveystestit kertovat suunhyvä siitosnaaras? Jokaisella
taa tulevan kissasi terveykasvattajalla on varmasti omat kritee- muussa kattojärjestössä. Jos myös destä. Lähes kaikki teettävät FeLV
rinsä, mutta useimmat asiat on hyvä FIFessä toimiva kasvattaja on rekis- ja FIV-testit, useimmat kasvattajat
suunnitella jo hyvissä ajoin ennen en- teröinyt pennut ensin johonkin muu- myös testaavat kissojen sydämen
simmäisen siitosnaaraan valintaa.
hun kattojärjestöön, ei niitä enää saa HCM:n varalta, jotkut myös GSD IV:
FIFe-rekisteriin Suomen Kissaliiton n. Näistä tuloksista kasvattajat anKun kysyt kasvattajalta siitosnaaras- kautta. Eri organisaatioissa kissat tavat yleensä kopiot pennunostajilta, sinulta voidaan kysyä, että minkä voivat saada sukutaulunsa eri tavoin, le mukaan.
tyyppistä kissaa etsit? En itsekään kuten Kissa-lehden viime numerossa
oikein osannut siihen vastata ensim- kerrottiin. Esimerkiksi TICAssa kissa Kun valitsen itselleni naaraan omasmäisen kerran kysymyksen kuultua- rekisteröidään siihen rotuun, miltä se ta pentueestani, en vättämättä vani. En oikeastaan ymmärtänyt koko näyttää eli siellä kissalla ei välttä- litse sitä sillä hetkellä lupaavimman
juttua silloin. Myöhemmin minulle on mättä tarvitse olla yhtään norjalaista näyttelykissan näköistä, vaan minulkuitenkin avautunut, että hyvinkin metsäkissaa sukutaulussaan ollak- le on tärkeää naaraan luonne, rodunerityyppiset metsäkissat voivat olla seen norjalainen metsäkissa. Tälläis- omaisuus, koko ja ruokahalu. Hyvän
standardin mukaisia – jokaisella on ta sukutaulua ei taas FIFessä hyväk- ruokahalun omaavalla naaraalla on
vain hieman erilainen näkemys asi- sytä. Kannattaa siis olla tarkkana ja mukava kasvattaa. Kun emo syö
asta tai oma painotus siihen, millai- miettiä etukäteen, että mitä haluaa kaiken mitä nenän eteen laitetaan,
nen on standardin mukainen kissa. ja että kaikki on varmasti huomioitu. on helpompi huolehtia pentujen ja
Jos olet jo käynyt näyttelyissä paljon Jälkikäteen kissaa on lähes mahdo- emon riittävästä ravinnon saannista
ja nähnyt paljon erilaisia metsäkis- tonta saada FIFe-rekisteriin, jos se tiineys- ja imetysaikana. Hyvin ruosoja, niin sinulla varmasti on mieliku- ei sääntöjä täytä. TICAssa ja CFAs- kakupilla viihtyvä emo on myös hyvä
va siitä, millaisia metsäkissoja halu- sa on omat sääntönsä, joita itse en esimerkki pennuille ja niiden ruoat itse kasvattaa.
tunne sen tarkemmin, mutta siellä- katapojen oppimiselle.Hyvin syövä
kin pätee varmasti sama asia – tar- emo takaa pennuille myös parhaan
Sitten voitkin alkaa tutkimaan suku- kista että ostamasi kissan sukutaulu henkisen kehityksen: hyvä ravintauluja internetistä. Sukutauluja löy- on haluamasi keskusjärjestön rekis- to odotus- ja imetysaikana vaikuttyy kasvattajien kotisivuilta ja joiltain teröintisääntöjen mukainen.
taa erittäin paljon pentujen aivojen ja
erillisiltä ”sukutaulusivustoilta”. Esiterveyden kehitykseen.
merkiksi Paw Pedsistä löytyy todella Tärkeää on myös löytää kasvattaja,
paljon sukutauluja aina ihan ensim- jonka kanssa juttu luistaa, sillä pa- Kysy kasvattajalta myös loishäädöismäisiin metsäkissoihin asti. Sukutau- ras neuvoja uuden kasvattajan al- tä. Säännöllinen loishäätö on erittäin
lujen kissoista löytyy googlettamalla kutaipaleella on toinen kokenut kas- tärkeää emolle sikiöiden kehityksen
usein kuvia ja mahdollisesti myös tie- vattaja, joka rehellisesti ja aidosti kannalta sekä kasvavan pennun ketoja omistajista ja kasvattajista. Näi- jakaa neuvoja kun niitä tarvitset. Kun hitykselle. Jos pennulla on kehitysaiden kautta voi saada lisätietoa suku- se mieleinen yhdistelmä, josta sii- kana suolinkaisia, voi se esimerkiktaulussa olevien kissojen ulkonäöstä, tosnaaraan haluat, on löytynyt, niin si saada arpeutumia keuhkoihinsa ja
luonteesta sekä terveydestä.
kannattaa kysyä kasvattajalta, että niitä ei enää voi korjata, vaikka sitmillaisia siitosnaaraita emo ja sen ten itse kotona antaisikin tarvittavat
Sukutaulu kannattaa muutenkin tar- sukulaiset ovat olleet. Ovatko astu- loishäädöt uudelle pennulle. Lopukkistaa - onko se varmasti hyväksyt- tukset yleensä onnistuneet? Ovat- si kannattaa muistaa se, että vaiktävä organisaatiossa, jossa aiot kas- ko synnytykset sujuneet normaalis- ka kaikki mahdollinen olisikin otettu
vattaa? Nykyään Suomessakin toimii ti? Kuinka suuria pentueita on tullut? huomioon kasvatusta ajatellen, niin
useampia keskusjärjestöjä (FIFe, Onko pentukuolemia esiintynyt? Jos tuleva siitosnaaras on silti ensisijaijota edustaa Suomen Kissaliitto ry, on, niin mikä on ollut syy? Onko ol- sesti lemmikki ja perheenjäsen ja
TICA ja CFA), joista esim. FIFellä lut kohtutulehduksia? Kuinka usein siksi sen tulee olla sinulle mieleinen
on mm. ns. ensirekisteröintisääntö, emo on juossut? Merkkailevatko su- kaikilla tavoin!
jolloin kasvattajan tulee rekisteröidä kulinjan kissat? Onko emo hyvä syöpennut ensimmäisenä FIFeen, mikä- mään vai nirsoileeko? Nämä kaikki Sari Sinkko
li hän kasvattaa FIFen lisäksi jossain ovat asioita, jotka ”kulkevat linjoissa”
www.norjalainenmetsakissa.fi
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Kotikissa vs. Norjalainen metsäkissa
Kissa kuin kissa, vai? Sitä saattaa
ajatella, että kaikki kissat ovat oikeastaan samanlaisia, että erilaisuuden huomaa vain ulkonäöstä. Perheeseemme kuuluu kaksi kotikissaa
sekä kaksi norjalaista. Olen päässyt
seurailemaan lähietäisyydeltä millaisia eroja näillä oikein onkaan.
Aamu alkaa sarastaa. Jostain kuuluu vieno ”mjauu”. Makoilen vielä
puoliunessa sängyssä, ketä nyt haluaisi kuudelta nousta. Kun olen aikani kuunnellut tuota voimistuvaa
maukunaa, loppuu se kuin seinään
- tulee hiljaisuus. Ihanaa, saan jatkaa uniani. Kun vihdoin jaksan nousta sängystä ja köpöttelen keittiöön
päin, huomaan sen ihanan tuhon
jäljen jonka nuorempi norjalaisemme on saanut aikaan. Tällainen mielenosoitus siitä seuraa kun ei nouse silloin kun pitäisi. Itse tuholainen
juoksee minua vastaan iloisesti
maukuen heti kun huomaa, että olen
ylhäällä. Kotikissamme vain nukkua köllöttävät tyytyväisen näköisinä. Siivoan revityn lehden lattialta,
suljen kaikki kaapit joissa on käyty,
nostan rikkalapion joka on kaadettu ja raahattu johonkin keittiön nurkkaan, nostan retuutetun mopin takaisin kaappiin ja pistän lattialta mullat
takaisin kukkaruukkuun minne ne
kuuluvatkin. Kuulostaako tutulta?
Ja vihdoin pääsen ruokkimaan nälkäiset suut. Vasta silloin juoksevat
kummatkin kotikissat kiireen vilkkaa
keittiöön. Norjalaisemme maistelevat ruokaa joka kiposta, mutta keksivät pian parempaa tekemistä - on
aamuleikkien aika. Kotikissat jäävät
popsimaan herkkuja suuhunsa.

Päivä kuluu leppoisasti, mitä nyt välillä joutuu vähän kutakin kissaa milloinkin komentamaan jotta järjestys
pysyisi talossa. Iltaa kohden hulina lisääntyy. Milloin juoksentelevat norskit, milloin kotikissat ja välillä kaikki
juoksevat yhdessä. Mutta norskineitomme pitävät kyllä siitä huolen, että
joku kumminkin juoksee, paikoillaan
ei ole aikaa olla. Kun on riittävästi
leikitty, kaikki väsähtävät, viimeisenä
tietysti nuorimmainen norjalaisemme. Sama rumba toistuu taas nukkumaanmenoaikaan.
Olen huomannut, että norjalaisille
metsäkissoillemme iskee nopeammin tekemisen puute kuin kotikissoillemme. Kotikissat ovat tyytyväisiä jos
heitä paijataan, heidät pidetään kylläisinä, saavat nukkua riittävästi ja
kissavessa pidetään puhtaana. Norjalaiset sen sijaan tarvitsevat paljon enemmän aktiviteetteja. Heidän
kanssaan pitäisi käydä ulkona, seurustella, leikkiä jne. Esimerkiksi vanhempi mettis-ladymme haluaa välttämättä aina välillä juoda suoraan
kraanasta tippuvaa vettä, nuorempi
sitten taas haluaa tutkia kaikki kaapit
ja kolot perusteellisesti muutaman
kerran päivässä. Myös kaikki kielletty houkuttelisi, olisi ihana livahtaa ihmisten vessaan tutkimaan paikkoja.
Joskus sitä saakin vessareissuilleen
karvaista seuraa. Hyllystä pitää pudotella tavarat alas, koska kaikki hyllytasot on testattava ovatko ne hyviä
lepopaikkoja. Olen jopa löytänyt kissan tiskikaapista sekä leipälaatikosta lepäilemästä. Hyviä lepopaikkoja
ovat myös tiskiallas ja korkein paikka tiskikaapin päällä.

Norleon Skadi ja
kotikissa Minttu.

Kaikenmaailman tilpehöörän ja ruoan varastelu on myös mettisten
mieleen. Olen usein saanut viedä
namipussit takaisin kaappiin kun
vanhempi norjalainen on käynyt hakemassa vähän herkkuja kun karkkihammasta on kolottanut. Tutteli-purkit pitää kaivaa aina jostain
kolosta ja raahata sitten pitkin lattioita, niin että maitoa on joka puolella. Myös pöydälle unohtuneet pyykinpesuainepullot on puhkottava,
eihän sitä muuten saa varmuutta,
että sisältääkö se jotain syömäkelpoista. Näkyvillä olevat pussit ja kassit on myös testattava ovatko ne kynnen- ja hampaankestäviä. Meillä on
aina ollut sellainen jako, että norjalaiset tekevät työt ja kotikissat pääsevät osingoille sitten kun vahinko
on jo tapahtunut. Sitä myös sanotaan, että norskit ovat hyvin notkeita kissoja. Mutta että kuinka notkeita
ne voivatkaan oikein olla kun välillä
juoksevat päin seiniä ja putoavat ties
mistä korkeuksista ja meno senkuin
vain jatkuu.
Vesi ei ole mettiksille ongelma, ne
suorastaan rakastavat vedellä lotraamista. Olen suihkauttanut kotikissojamme vesisuihkepullolla jos
he ovat esimerkiksi repineet viherkasveja. Nykyään ei tarvitse kuin
näyttää suihkepulloa niin kisut ovat
kunnolla. Mutta pieni vesisuihku ei
norjalaista saa juoksemaan häntä
koipien välissä nurkkaan itkemään,
päinvaston, hehän siitä vasta tykkäävätkin että raikasta vettä tulee
turkille. Sitä paitsi pisaroita on kiva
syödä.
Norjalaisemme ovat saaneet kotikissamme tuntemaan olonsa taas nuoriksi. He pistävät hynttyyt yhteen ja
paikat mullin mallin, ja tietysti saavat
kotikissatkin innostumaan sellaisesta touhuilusta. Tosin kotikissat ovat
vasta aloittelijoita verrattuna norjalaisiin. Minusta on ihana seurata kissojemme temmellystä, sillä jokainen
heistä on todellakin oma persoonansa. Kyllä silti on selvää, että norjalainen metsäkissa on jääräpäisempi
tassuttelija ja hyvinkin vilkas tapaus rennonletkeään kotikissaan verrattuna. Sulassa sovussa kissat silti
asustelevat keskenään ja sen huomaa kuinka he toisistaan välittävät.
Kuvat ja teksti: Kati Seppä
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Kissanpolkan Serenadi (NFO es 09 23) RUROK
23.8.2008 EX1, VP, TP. kuva: Heikki Siltala

www.norjalainenmetsakissa.fi
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Kissapsykologiaa Korkeasaaressa

Kuva: Anni Zitovitz

Tiina Lautala

Parikymmenpäinen joukko mettisharrastajia kokoontui sateisen harmaana lauantai-iltapäivänä 16. elokuuta Korkeasaaren
eläintarhaan seuraamaan tiedetoimittaja ja tietokirjailija Helena Telkänrannan luentoja kissojen käyttäytymisestä.
Jäsentapahtumapäivälle
osunut
sää ei suosinut eläintarhakierrosta
ja vaikkapa isojen kissojen katsastamista. Karhusalin suojissa, aivan
mesikämmenten naapurissa, oli kuitenkin tarjolla mielenkiintoista asiaa
kotoisista kesykissoistamme.
Helena Telkänrannan kolmiosainen
luentosarja käsitteli kissanpennun
henkistä kehitystä, kissojen käyttäytymisongelmia sekä virikkeitä. Aihepiiri herätti mukavasti keskustelua ja osanottajat kertoilivat omista
kokemuksistaan elämästä kissojen
kanssa. Luennoitsija vastasi harrastajien kinkkisiinkin kysymyksiin epäröimättä, vankan asiantuntemuksensa pohjalta.
Telkänranta on pitkäaikainen kissaharrastaja. Hän on kasvattanut
norjalaisia metsäkissoja 1990-luvulla Metsäkulman-kasvattajanimellä
sekä kirjoittanut useita lehtiartikkeleita ja kirjoja koti- ja lemmikkieläinten psykologiasta ja hyvinvoinnista.
Vuonna 2002 ilmestynyt kirja Matka
kissan mieleen sisältää tutkimuksiin
perustuvaa tietoa kissan käyttäytymisestä.

Tärkeä pentuaika
Ensimmäinen luento korosti varhaispentuvaiheen merkitystä kissan kehittymisessä rohkeaksi, avoimeksi ja
sosiaaliseksi yksilöksi. Kissan luonteeseen vaikuttavat sekä synnynnäiset ominaisuudet että oppiminen.
Jälkimmäisen merkitystä pidetään
suurempana.
Noin 2–7 viikon ikään osuvan
herkkyyskauden aikana kissanpentu
omaksuu lajitovereikseen kissat ja
muut positiivisissa merkeissä tapaamansa olennot. Runsas kontakti eriikäisiin, vieraisiin ja tuttuihin ihmisiin
on tärkeää tämän kauden aikana.
Kissanpentu voi oppia pitämään
lajitovereinaan myös esimerkiksi
koiria tai jopa hiiriä. Emon esimerkki vaikuttaa muihin lajeihin suhtautumiseen, joten koiria pelkäävän
emon pennut kannattaa tutustuttaa
kissaystävällisiin koiriin emon poissaollessa.
2–14 viikon iässä pentu oppii kissojen kielen, erityisesti emoltaan.
Herkkyyskauden jatkuminen ohi virallisen 12 viikon luovutusiän puhuukin pentujen myöhemmän luovutuksen puolesta. Liian nuorena
vieroitetusta pennusta voi tulla aggressiivinen muita kissoja kohtaan
ja keskeytynyt imetys voi näkyä läpi
elämän jatkuvana omistajan vaatteiden tai ihon lutkuttamisena.
Kissa ei protestoi
Käyttäytymisongelmiin pureuduttiin
tarkemmin toisessa osiossa. Ympäristön virikkeettömyys tai liiallinen
kissatiheys voivat stressata kissaa,
mikä näkyy usein ei-toivottuna käyttäytymisenä.
Tyypillisiä kissan käytöshäiriöitä ovat passivoituminen, asunnon
sisustuksen tuhoaminen raapimalla sekä merkkailu ja muut sisäsiisteysongelmat. Näistä ensimmäinen
on lähinnä kissan, toinen omistajan
ja kolmas molempien ongelma.
Käyttäytymisongelmien ratkaisun
avaimet ovat niiden syiden selvittämisessä, poistamisessa ja ei-toivottujen tottumusten muuttamisessa.
Tärkeää on ymmärtää, ettei kissalla
ole kykyä asettua omistajansa asemaan. Merkkaileva kissa ei protestoi, vaan pyrkii helpottamaan oloaan
stressaavassa tilanteessa.
Ongelmia ratkaistaessa tulee
keskittyä myönteisten tottumusten vahvistamiseen. Rangaistuksista ei ole hyötyä, sillä ne vain lisäävät kissan hermostuneisuutta, jolloin
ongelma saattaa pahentua. Ei-toivottu toiminta voidaan kuitenkin kes-
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keyttää tavalla, jota kissa ei yhdistä
omistajaan ja joka ei kohtuuttomasti
pelästytä kissaa.

Laatua elämään
Käyttäytymisongelmia on aina helpompi ennaltaehkäistä kuin purkaa.
Runsaat virikkeet sallivat nuoren
kissan purkaa energiaansa sallittuihin kohteisiin ja pitävät ikääntyvänkin kissan aktiivisena. Virikkeitä käsiteltiin luentosarjan viimeisessä
osiossa.
Luonnossa kissaeläimet käyttävät suuren osan hereilläoloajastaan saaliin etsimiseen ja pyydystämiseen. Liikkuvan kohteen
pyydystäminen lisää mielihyväkemikaalien erittymistä. Saalistusleikit
ovatkin tärkeitä lemmikkikissalle, jolle ruoka tarjoillaan kupista.
Myös esimerkiksi kuivamuonan
sirottelu pitkin asuntoa, vaihtuvat
lelut, kiipeilypaikat, ulkoilu ja jopa
temppujen opettelu tuovat lemmikkikissan elämään tärkeää sisältöä,
joka ehkäisee turhatumista ja käytöshäiriöitä.
Luentosarjan tauoilla nautittiin
kahvipöydän mainioista antimista
ja jutusteltiin leppoisissa tunnelmissa kiinnostavista kissa-aiheista, mm.
norjalaisten metsäkissojen emoominaisuuksista, varhaiskastraatiosta ja pentutehtailustakin.
Jäsentapahtuma tarjosi meille
osanottajille paljon hyödyllistä tietoa, eikä kotiin tarvinnut lähteä tyhjin käsin. Paitsi vinkkejä kissojen
elämänlaadun kohentamiseen ja
kissaongelmien välttämiseen saimme mukaan pussillisen herkkuja ja
muuta kivaa kotona odottaneille kissakavereille.

“Matka kissan mieleen” on Helena Telkänrannan kirjoittama tutustumisen arvoinen teos kissoista.
Tulevissa lehdissä saamme lukea
hänen kirjoittamiaan mielenkiintoisia artikkeleita.

Norjalainen Metsäkissa ry.

Iäkkäiden kissojen kuvia

Ladylords Didi NFO d 09 22,syntynyt 2.4.1991

Tähtitassun Piki-Poika NFO n,syntynnyt
11.3.1995

Firdafylkes Jesper NFO d 09 23,syntynyt 10.6.1999 ja Firdafylkes Delling NFO n 09,syntynnyt 27.4.1996.

www.norjalainenmetsakissa.fi
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TUONNIT JA VIENNIT
S*Redtails Nonstop, NFO ns 09
Isä: CH Bjørntinden des Iles Lofoten F*,
NFO ns 03 23
Emo: S*Redtails Champagne, NFO f 09 22
Kasvattaja: Lotta Carlsson, Ruotsi
Omistaja: Tuula Riippi
Kuva: Lotta Carlsson
Hopeahännän Pirteä Prilla NFO w 63
isä: Snowman Felis Audax NFO w
emä: Queen Mary Felis Audax NFO ns 09
kasvattaja: Sari Sinkko
uusi omistaja: Irene Serrano, Espanja
S*Redtails Nonstop, NFO ns 09

Hopeahännän Pirteä Prilla NFO w 63

Pawpeds

www.pawpeds.com sivustot ovat
monipuolinen apuväline niin kissanostajalle kuin kasvattajallekin.Sivuill
a on sukutaulusto, jonne on tallennettu monien norjalaisten metsäkissojenkin sukutaulut.
Haulla voi hakea oman kissansa sukutaulun, tutkia sitä ihan noviiseihin
asti. Joistakin kissoista on tallennettu kuvat sinne, useista terveystietoja. Niiden tallentamisessa on tarkat
säännöt, eli esim. HCM-testien tulokset Suomesta kelpaavat tällä hetkellä vain kahdelta eläinlääkäriltä (mainittu Mettis 2-08), mutta työn alla on
että sinne saataisiin useammankin
eläinlääkärin tekemät jalostustarkastukset näkyviin. Eri roduilla on erilaisia terveysohjelmia ja suosituksia.
Kasvattaja voi tehdä koe astutuksia
”test mating”, sivut laskevat sukusiitosprosentin. Pawpedsin ohjeiden
mukaan sukusiitosprosentti ei saisi
nousta enemmän kuin 0,25-0,5 prosenttiyksikköä / sukupolvi. Jos nousu
on suurempi, voi se aiheuttaa terveysongelmia tulevaisuudessa. Ongelmien ilmaantuminen voi viedä useita
sukupolvia, mutta niiden poistaminen voi olla hankalaa ja viedä vielä
kauemmin. Kun katsotaan yhtä astutusta, yhdenkään astutuksen sukusiitosprosentti ei saisi olla enemmän
kuin serkusten astutuksella saadaan
(6,25%). Tätä suurempi prosentti
voi aiheuttaa jo suoraan syntyneille
pennuille sisäsiitoksen aiheuttamat
terveydelliset vahingot.

Sivuilla voi myös hakea jonkin tietyn kissan jälkeläisten listan (offspring) ja sitten taas suoraan näiden
sukutaulut. Kissalle voi hakea myös
käänteisen sukutaulun (reverse). Siitä näkee kissan jälkeläisiä useammassa sukupolvessa eri naaraiden
tai urosten kanssa.
Sukutaulu analyysissä voi tarkastellla kissan sukutaulussa olevien noviisien osuutta (foundation) sekä Polaris-%:a. Norjalainen metsäkissa on
lähtöisin yli kahdestasadasta noviisista. Monissa roduissa joitain noviiseja on käytetty kasvatuksessa
paljon enemmän kuin toisia, jolloin
joidenkin noviisien geenejä on todella vähän jäljellä sukutauluissa.
Näin ei ole vielä norjalaisten metsäkissojen osalla. Kun tämä asiaa huomioidaan kasvatuksessa, on meillä
käytössä mahdollisimman suuri geenipooli rodussamme tulevaisuudessakin ja sehän edesauttaa rotumme säilymistä terveenä. ”Foundation
analysis” laskee kuinka monta prosenttia geeneistä tällä kissalla tulee
kultakin noviisilta. Se ilmoittaa myös
kuinka monta prosenttia sukutaulusta ei voida jäljittää noviiseihin asti ja
mitä noviiseja sukutaulusta uupuu.
Lokakuun 5.päivä 1984 kaunis uros
GIP & EC Pans Polaris, DM syntyi
Norjassa. Se oli aktiivinen siitosuros
useita vuosia ja sai monia pentueita.
Sen pennut olivat usein hienoja norjalaisia metsäkissoja, upean tyyppisiä ja ihanan luonteisia. Tämän vuoksi monet kasvattajat halusivat käyttää
Polarista ja sen jälkeläisiä kasvatukseen. Tämä johti siihen, että muutaman vuoden kuluttua oli erittäin vaikea löytää yhtään sukutaulua jossa
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ei olisi Polaris. Monien norjalaisten
metsäkissojen sukutaulussa Polaris
esiintyy useita kertoja. Koska ne eivät välttämättä enää näy neljässä sukupolvessa rekisterikirjassa monet
uudet kasvattajat eivät tiedosta tätä
ongelmaa. ”Polaris analysis” kertoo
kuinka monta prosenttia sukutaulusta sisältää Pans Polarikseen.
Pawpedisin sivuilla on paljon myös
erilaisia artikkeleita, jotka on luokiteltu helpoista vaikeisiin, aiheina
monesti kasvatus ja terveys.
Kun testituloksiakin
saadaan lisää näkyviin sukutauluihin voi meillä muutaman vuoden kuluttua olla
nähtävissä sukutauluja, joissa on jo
useamman sukupolven ajalta terveystietojakin tutkittavissa. Jos kissaasi ei vielä löydy Pawpedsistä ja haluaisit sen sinne, tässä ohjeet:

Sukutaulujen lähetys Pawpeds:iin
Sukutauluja voi nyt toimittaa Pawpeds:iin (www.pawpeds.com) yhdistyksen kautta. Lähetä postitse
kissasi sukutaulun kopio Minna Viljaselle osoitteella Hemmintie 8 A 4,
04600 Mäntsälä. Kopiot toimitetaan
eteenpäin Yvonne Karlssonille tietokantaan lisäystä varten.
Jos sinulla on kissa, jonka molemmat vanhemmat ovat jo tietokannassa, riittää että ilmoitat sähköpostitse
seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, titteli, vanhempien nimet, syntymäpäivä, väri ja rekisterinumero. Tiedot
voi toimittaa suoraan osoitteeseen
info@stamtavlor.net .
Teksti: Sari Sinkko – osittain vapaasti
suomennettu Pawpedsin sivuilta
Norjalainen Metsäkissa ry.

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
Tavara postitetaan mahdollisuuksien mukaan kirjeenä.
Maksu suoritetaan pankkisiirrolla, joka on postituksessa mukana.
Hintoihin lisätään postimaksu.

Postikortit
á 0,50 / 5 kpl 2,00 eur

Kassi
• logolla 40 eur,
• logolla + kasvattajanimellä 50 eur

Kortti 1

Kuljetuslaatikon suoja
25 eur
Atlas 20 ja Kennel Cab 20.
Muut koot tilauksesta.

Tarra 1
Kortti 2

Tarrat
á 1 eur
Tarra 2

Ladies Fashion, 10 eur
Classic T-paita, 10 eur
painatus selässä

Kortti 3

Avaimenperä
nahkaa
1,50 eur

Kangasmerkki
halk. 85 mm
2,50 eur
TARJOUS: Loppuerä
vanhat T-paidat, valkoinen
ja vaalea sininen,
koko M ja L, 5 eur

Näyttelyverhojen
ompelua, malli toiveiden
mukaan myös omasta
kankaasta.
Tiedustelut:
eila.tahti@surok.fi

www.norjalainenmetsakissa.fi

Kortti 4

Kortti 7

Kortti 6
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Kortti 5

Pentulista
Kasvattajien kotisivut löytyvät osoitteesta : www.norjalainenmetsakissa.fi
LOUHELAN
Kati Torvinen, Vihti, +358-40-554 2473,
Synt: 22.08.2008, luovutus aikaisintaan:
13.11.2008
- valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO
w), uros
- ruskeatabby/valkea norjalainen metsäkissa (NFO n 09 22), naaras
- valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO
w), uros
- musta/valkea norjalainen metsäkissa
(NFO n 09), uros
- valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO
w), naaras
- valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO
w), uros

25.10.2008
- ruskeatabby norjalainen metsäkissa (NFO
n 22), uros
- kilpikonna norjalainen metsäkissa (NFO
f ), naaras
- kilpikonna norjalainen metsäkissa (NFO
f ), naaras
- kilpikonnatiikeri norjalainen metsäkissa
(NFO f 23), naaras
Isä: CH FIN*SmileTail’s Lucky Devil (NFO e
22)
Emo: IC FIN*Abeona’s Kalinda (NFO n 23)
TÄHTITASSUN
Eila Tähti, Espoo, +358-40-5028518,

Isä: N*Fjascho´s Fritz (NFO w)
Emo: CH Fin*Cougar´s Kizzy Suzuki (NFO
n 09 22)

Synt: 16.07.2008, luovutus aikaisintaan:
08.10.2008
- musta valkea norjalainen metsäkissa
(NFO n 09), naaras

HEINUNTUVAN
Sirpa Selin & Teppo Eloranta, Helsinki,
+358-45-638 7138, +358-40-730 4242,,

Isä: EC FIN*Tähtitassun Vihtori (NFO n 09)
Emo: CH FIN*Heinuntuvan Olga Maria
(NFO f 03 23)

Synt: 09.08.2008, luovutus aikaisintaan:
31.10.2008
- musta/valkea norjalainen metsäkissa
(NFO n 09), naaras

FLUFFYTAIL’S
Kirsi & Seppo Ihalainen, Lohja, +358-50307 5196,+358-46-6843539,

Isä: IC FIN*Tähtitassun Balladi Vekarus (w)
Emo: IC FIN*Heinuntuvan Juliaana (n 22)
KEHRÄÄJÄN
Tuuli Sahlberg, Turku, +358-50-524 1911,
Synt: 04.08.2008, luovutus aikaisintaan:
26.10.2008
- punainen norjalainen metsäkissa (NFO
d), uros
Isä: GIC S*Magoria’s Mr. Lordi (NFO n)
Emo: CH FIN*Kehrääjän Joiku R (NFO f )
TÄHTITASSUN
Eila Tähti, Espoo, +358-40-5028518,
Synt: 04.08.2008, luovutus aikaisintaan:
26.10.2008
- musta/valkea bicolour norjalainen metsäkissa (NFO n 03), uros
- musta/valkea norjalainen metsäkissa
(NFO n 09), uros
Isä: EC Axel Oxenstierna Felis Jubatus, DM
(NFO n 09 23)
Emo: FIN*Tähtitassun Tuiskutukka (NFO n
03)
ABEONA’S
Marja ja Toni Ala-Piirto, Vantaa, +358-44538 2545, +358-40-076 2946,
Synt: 02.08.2008, luovutus aikaisintaan:

Synt: 12.07.2008, luovutus aikaisintaan:
04.10.2008
- valkea norjalainen metsäkissa (NFO w),
uros
- valkea norjalainen metsäkissa (NFO w),
naaras
- valkea norjalainen metsäkissa (NFO w),
naaras
Isä: CH MoonCat’s Leonardo da Vinci (NFO
w 64)
Emo: FluffyTail’s Kaylee Katal (NFO n 03 22)
BLACKONYX
Pirjo Packalén, Espoo, +358 40 716 3212,
Synt: 12.07.2008, luovutus aikaisintaan:
04.10.2008
- musta norjalainen metsäkissa (NFO n),
uros
- sinisavukilpikonna norjalainen metsäkissa (NFO gs), naaras
Isä: CH FIN*Leoline Karibian Aurinko (NFO
d)
Emo: CH FIN*BlackOnyx Cassandra (NFO
ns)
SILK-SIGRID’S
Sari Soininen, Oulu, +358-50-414 2758,
Synt: 11.07.2008, luovutus aikaisintaan:
03.10.2008
- sinivalkea norjalainen metsäkissa (NFO a
09), uros, näyttelytasoinen
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- sinikilpikonna valkealla norjalainen
metsäkissa (NFO g 09), naaras, näyttelytasoinen
- sinikilpikonna valkealla norjalainen metsäkissa (NFO g 09), naaras
- sinikilpikonna valkealla norjalainen
metsäkissa (NFO g 09), naaras, näyttelytasoinen
Isä: GIC S*Drakborgens Torsten Turifax af
Tuss (NFO e)
Emo: GIC Fin* SmileTail´s Linda Victory
(NFO a 03)
DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad, +358-6-724
6182, +358-50-592 1097,
Synt: 08.07.2008, luovutus aikaisintaan:
30.09.2008
- valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO
w), uros
- valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO
w), uros
Isä: IC FIN*Dunderkattens Pongo (NFO w
61)
Emo: FIN*Bifrost’s Esmeralda (NFO g 09 22)
BREAKBEAT’S
Minna Koivuniemi, Tampere, 0405047578,
Synt: 05.07.2008, luovutus aikaisintaan:
27.09.2008
- cremetäplikäs/valkea norjalainen metsäkissa (NFO e 09 24), uros
- cremevalkea norjalainen metsäkissa (NFO
e 09), uros
- kilpikonnaruskeatäplikäs norjalainen
metsäkissa (NFO f 24), naaras
- cremehopeatäplikäs/valkea norjalainen
metsäkissa (NFO es 09 24), uros
- cremehopeatäplikäs/valkea norjalainen
metsäkissa (NFO es 09 24), uros
- kilpikonnasavu/valkea norjalainen metsäkissa (NFO fs 09), naaras
Isä: IC S*Drakborgens Nimrod Åskboll (NFO
ns 09 24)
Emo: FIN*Nalle-Puhin Minni Hiiri (NFO e
09)
HILLEVILLAN
Ulla Lammi, Ylistaro, 050-4105672,
Synt: 05.07.2008, luovutus aikaisintaan:
27.09.2008
- punatiikeri norjalainen metsäkissa (NFO
d 23), uros
Isä: IC FIN*Marmatin Armas (NFO n 23)
Emo: FIN* Ratsutallin Hillevi (NFO f 24)
DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad, +358-6-724

Norjalainen Metsäkissa ry.

6182, +358-50-592 1097,
Synt: 04.07.2008, luovutus aikaisintaan:
26.09.2008
- valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO
w), naaras
- valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO
w), uros
- sini-valkoinen norjalainen metsäkissa
(NFO a 09), naaras
- musta norjalainen metsäkissa (NFO n),
naaras
Isä: CH FIN*Pikkumetsän MassaMake (NFO
as 09)
Emo: FIN*Marmatin Giselle (NFO w 61)
NORLEON
Minna Viljanen, Mäntsälä, +358-400469461,
Synt: 22.06.2008, luovutus aikaisintaan:
14.09.2008
- kilpikonnatiikeri/valkea norjalainen metsäkissa (NFO f 09 23), naaras

sa (NFO a 09 23), uros
- ruskeatabby/valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO n 09 22), uros
Isä: Chakin Bertie (NFO e 09 22)
Emo: EC Kehrääjän Siiri (NFO n 09 23)
HEINÄHATUN
Marika Wiik, Viitasaari, +358-44-3674213,
Synt: 01.06.2008, luovutusikäinen
- hopeakilpikonnatäplikäs/valkea norjalainen metsäkissa (NFO fs 09 24), naaras
- hopeakilpikonnatäplikäs/valkea norjalainen metsäkissa (NFO fs 09 24), naaras
- hopeatiikeri/bicolour norjalainen metsäkissa (NFO ns 03 23), naaras
- hopeakilpikonnatabby/bicolour norjalainen metsäkissa (NFO fs 03 22), naaras
Isä: CH FIN*Heinähatun Aku (NFO as 09 23)
Emo: CH FIN*FluffyTail’ Het Haendelina
(NFO f 09 23)
HUISKULAN
Anne Liede, Ylöjärvi, 050-344 4194,

Isä: CH FIN*Leoline Karibian Aurinko (NFO
d)
Emo: CH N*Lindbrekkas Shamicka (NFO f
03 22)

Synt: 17.05.2008, luovutusikäinen
- cremetiikeri/valkea norjalainen metsäkissa (NFO e 09 23), uros

CHAOTIC
Susanna Kontio, Tampere, 040-586 2732,

Isä: CH S*Madison´s Frisco Fling (a 24)
Emo: Huiskulan Juhannusruusu (g 03 23)

Synt: 18.06.2008, luovutus aikaisintaan:
10.09.2008
- creme (tiikeri)/valkea norjalainen metsäkissa (NFO e 09 (23)), uros
- ruskeatiikeri norjalainen metsäkissa (NFO
n 23), naaras
- sini(tiikeri) harlekiini norjalainen metsäkissa (NFO a 02 (21)), naaras

COUGAR’S
Terhi ja Juha Kuronen, Hyvinkää, +358-50364 4159, +358-50-384 3161,

Isä: GIC N*Fodnaheia’s Kirez (NFO n 09 22)
Emo: Chaotic Sidewinder (NFO g 09)
RAZAWILL’S
Minna Viero, Laihia, 0400-868337,
Synt: 07.06.2008, luovutusikäinen
- kilpikonna/valkea norjalainen metsäkissa
(NFO f 09), naaras
- kilpikonna/valkea norjalainen metsäkissa
(NFO f 09), naaras
Isä: EC Deimos ChrisCraft Sportsman (NFO
d 09 22)
Emo: CH Vipmill’s ExPlain (NFO n)
KARVANAAMAN
Mari Mälkki, Hämeenlinna, +358 40 510
2392,
Synt: 04.06.2008, luovutusikäinen
- kilpikonnatabby/valkoinen norjalainen
metsäkissa (NFO f 09 22), naaras
- sinitiikeri/valkoinen norjalainen metsäkis-

www.norjalainenmetsakissa.fi

Synt: 15.05.2008, luovutusikäinen
- ruskeakilpikonnatäplikäs/valkea norjalainen metsäkissa (NFO f 09 24), naaras
- ruskeakilpikonnatäplikäs/valkea norjalainen metsäkissa (NFO f 09 24), naaras
Isä: Cougar’s Hugo Drax (NFO d(s) 09 22)
Emo: Valhaugen’s Edda (NFO n)
PUSEDALEN
Leena Rönhovde Juslin, Kauniainen, 040
9100053,
Synt: 02.05.2008, luovutusikäinen
- ruskeatabby harlekiini norjalainen metsäkissa (NFO n 02 21), naaras
- ruskeatabby-valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO n 01 21), uros
- ruskeatabby-valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO n 01 21), naaras
- ruskeatabby-valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO n 01 21), uros
Isä: (N) Mestro´s Stratus (NFO n 02 21)
Emo: (N) Blomsterdalen´s Frances (NFO n
01 21)
DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad, +358-6-724
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6182, +358-50-592 1097,
Synt: 01.05.2008, luovutusikäinen
- ruskeatiikeri valkoinen varvas norjalainen metsäkissa (NFO n 23 (09)), naaras,
lemmikki
- ruskeatabby norjalainen metsäkissa (NFO
n 22), naaras
- musta-valkea norjalainen metsäkissa
(NFO n 09), uros
Isä: S*Ulltofsen Beneton (NFO a 09 23)
Emo: S*Familjelyckans Lady (NFO n 24)
BEAUTYHILL
Jaana Kaunismäki & Jari Lepola-Kaunismäki, Sammatti, +358 50 3865765,
Synt: 26.04.2008, luovutusikäinen
- sinikilpikonnavalkoinen norjalainen
metsäkissa (NFO g 02 21), naaras, näyttelytasoinen
Isä: IC FIN*Pörkarvan Carpe Diem (NFO a
09 22)
Emo: FIN*Cipukan Vieno Sireeni (NFO ds
09 22)
SUNSHIRE’S
Eeva Poutiainen, Padasjoki, 044-5052268,
Synt: 24.04.2008, luovutusikäinen
- mustasavu/valkea norjalainen metsäkissa
(NFO ns 09), naaras
Isä: CH N*Nordlibakkne’s Ellef (NFO ns 23)
Emo: CH S*Virvlas Dita von Dis (NFO g 03)
CIPUKAN
Marja Himanen, Sipoo, +358-440-795 368,
Synt: 20.04.2008, luovutusikäinen
- mustasavu norjalainen metsäkissa (NFO
ns ), naaras
Isä: Fin*Junos Praeclarus Aurum (ns, mustasavu)
Emo: Fin*Cipukan Veera Tähti (ns, mustasavu)
KUJAKEIKARIN
Kirsi Kovanen, Pornainen, 040-510 1757,
Synt: 18.03.2008, luovutusikäinen
- mustasavu-valkea bicolour norjalainen
metsäkissa (NFO ns 03), naaras
- mustasavu-valkea norjalainen metsäkissa
(NFO ns 09), naaras
Isä: EC Öytun’s Kanutten (NFO n)
Emo: CH Drakborgens Yksi Tuhannesta
(NFO fs 02 21)
MOUTOWN
Titi Pohjola & Raul Mero, Helsinki, 050-412
2086, 050-405 5667,

Synt: 01.03.2008, luovutusikäinen
- musta norjalainen metsäkissa (NFO n),
naaras
Isä: GIC FIN*Vipmill’s e-Male (NFO n)
Emo: FIN*Moutown Cleopatra Jones (NFO
n 09)
KALLIOPIRTIN
Marja & Markku Peltonen, Vantaa, 040-823
9949
Synt: 12.01.2008, luovutusikäinen
- ruskeatabby-valkea norjalainen metsäkissa (NFO n 09 22), uros
Isä: EC Öytun’s Kanutten (NFO n)
Emo: EC Kalliopirtin Tilta (NFO ns 09 22)

Välitettävät aikuiset norjalaiset
metsäkissat
28.1.2007 syntyneet Kameron Knot
(cremetabby/valkea; VAPAA) kastroitu
poika ja Kane Kilowatt (cremehopeatabby/
valkea; VARATTU) veljekset etsivät vielä
omaa kotia.

Kirsi & Seppo Ihalainen, Lohja, +358-50307 5196,+358-46-6843539,
(kotisivut)
Ilmoitus jätetty 25.7.2008
6.5.2007 syntynyt MakesMeWonder,
”Make”nakin tunnettu (ruskeatäplikäs/
valkea) uros etsii vielä omaa kotia.
Kirsi & Seppo Ihalainen, Lohja, +358-50307 5196,+358-46-6843539,
(kotisivut)
Ilmoitus jätetty 15.3.2008
7.1.2007 syntynyt Impossible Ian
(punahopeatabby/valkea) uros etsii vielä
omaa kotia.
Kirsi & Seppo Ihalainen, Lohja, +358-50307 5196,+358-46-6843539,
(kotisivut)
Ilmoitus jätetty 6.12.2007

Hanne Lankinen 040-739 64 79 hanne.lank
inen@wippies.com
Hanne Lankinen, Espoo, +358-40-739 6479,
(kotisivut)
Ilmoitus jätetty 1.7.2008
Herttainen leikattu metsäkissatyttö (synt.
11.9.2006), kaipaa seurustelua ja leikkimistä.
Pohjankylä Pirkko & Jari, Västerskog, Sipoo,
+358-40–7150 696, +358-400–728 606,
Ilmoitus jätetty 28.8.2008
Kalliopirtin Uma lemmikkitasoinen kastraatti naaras ETSII KOTIA. Uma on syntynyt
16.7.2006 ja on väriltään ruskeatiikerivalkea. Lisätietoja: Marja Peltonen 0407291058
Marja & Markku Peltonen, Vantaa, 040-823
9949
Ilmoitus jätetty 17.3.2008

Norjalainen metsäkissa -naaras etsii uutta
kotia! Kiltti ja seurallinen hopeakilppari
myydään kotiin missä saa olla yksin/tai
toisen kissan kanssa, tuotu ulkomailta ja
nyt 2.vuotiaaksi ehtinyt. Voidaan sopivan
kodin löytyessä myös sijoittaa,kysy lisää
jos kaunis sylikissa yhtään kiinnostaa!

KASVATTAJAT
ABEONA’S
Marja ja Toni Ala-Piirto
Vantaa
+358-44-538 2545, +358-40-076 2946
marja@abeonas.net

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

DEEAMORE
Janna & Matti Huolman
Vantaa
+358-50-487 7191
deeamorecats@hotmail.com

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

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

DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist
Jakobstad
+358-6-724 6182, +358-50-592 1097
dunderkattens@kolumbus.fi

BEAUTYHILL
Jaana Kaunismäki & Jari LepolaKaunismäki
Sammatti
+358 50 3865765
beautyhill@dnainternet.net

CHAOTIC
Susanna Kontio
Tampere
+358-40-586 2732, +358-50-314 2689
suhinat@hotmail.com

FELLOW’S
Helena Hautaviita & Pertti Savumaa
Espoo
050 3463013 & 050 3326990
finfellows.cats@gmail.com

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

FOLLOWME
Aila Forstén
Noormarkku
0400-769950
aila.forsten@pp1.inet.fi

COUGAR’S
Terhi ja Juha Kuronen
Hyvinkää
+358-50-364 4159, +358-50-384 3161
cougars@kolumbus.fi

FOXYPAW’S
Mikael Axelqvist & Karita Sumell
Kokkola
+358-50-524 2395, +358-50-355 2888
karita.sumell@regionline.fi

BLACKONYX
Pirjo Packalén
Espoo
+358 40 716 3212
pirjo.packalen@pp.inet.fi
BREAKBEAT’S
Minna Koivuniemi
Tampere
0405047578
minna.koivuniemi@netikka.fi
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GODFATHER’S
Mari Koski
Tampere
+358-50-591 3709
gotfathe@sci.fi

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

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

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

KATTSKOGENS
Eija Sysi-Aho
Ruotsinpyhtää
+358-400-235 409, +358-400-138 704

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

HEINäHATUN
Marika Wiik
Viitasaari
+358-44-3674213
marre_wiik@hotmail.com
HILIRIMPSIS
Katja ja Arto Blom
Kuopio
+358 44 5485776
orunoma@gmail.com
HILLEVILLAN
Ulla Lammi
Ylistaro
+358-50-4105672
hillevillan@gmail.com
HOPEAHäNNäN
Sari Sinkko
Lappeenranta
+358-400-599 947
sari.sinkko@pp.inet.fi
HUISKULAN
Anne Liede
Ylöjärvi
050-344 4194
kriliana@hotmail.com
JATULINTARHAN
Tellervo Sahlberg
Kokkola
050-303 4407
tellervo.sahlberg@kotiportti.fi
JUNOS
Sanna Jussila
Espoo
0405183735
sanna.jussila@oxinst.fi
KALABALIK
Tina Ehnström-Backas
Helsinki
+358-44-541 4401
tina.ehnstrom@helsinki.fi
KALICALANIN
Päivi Kupila
Jyväskylä
040-767 1789
kalicalanin@pp.inet.fi

www.norjalainenmetsakissa.fi

KATINKURUN
Jenni-Riikka Wacklin & Kai Naskali
Pornainen
040-5545523 / 040-5198867
j-r.wacklin@kolumbus.fi
KEHRääJäN
Tuuli Sahlberg
Turku
+358-50-524 1911
tuuli@kehraajan.net

LEOLINE
Laura Helander
Turku
+358-40-526 5685
laura.helander@saunalahti.fi
LIONEYE’S
Nina Heikkinen
Nurmijärvi
+358-40-517 1581
nina.palenius@surok.fi

KIRSIKAN
Kirsi Ovaskainen
Kerava
050-5351262
kirsi.ovaskainen@surok.fi
KISSANPOLKAN
Pauliina Peltonen
Tampere
+358-50-301 8116
kissanpolkan@elisanet.fi
KIVAN-KISSAN
Kirsi Vanhanen
Salo
044-2552240 tai 02-7287538
kirsihan@mbnet.fi
KORPIKATIN
Nora Torkkeli
Säkylä
+358 405 192 866
korpikatin@hotmail.com
KORPINOIDAN
Nina Harikko ja Jussi Korpela
Kerava
+358 45 674 2000
zabejai@netti.fi
KULTAHUISKAN
Anneli Kotola
Helsinki
+358-40-835 8021
anneli.kotola@luukku.com
KULTAPUUHKAN
Terttu Niemelä
Parola
+358-400-953 443
terttu.niemela@kultapuuhkan.com
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LOUHELAN
Kati Torvinen
Vihti
+358-40-554 2473
kati.torvinen@louhelan.fi
LUMILEON
Maria Heiskanen
Berliini
+49-30-29043615
maria.heiskanen@gmail.com
MARMATIN
Annikki Sundqvist
Kuopio
+358-50-302 2367
info@marmatin.com
MIRKULAN
Tiina Junno
Kempele
+358 40 5377262
tiinajunno@pp.inet.fi
MOONCAT’S
Annaleea Quaranta
Fano, Italia
+358-50-587 7500, +39-347-675 6166
mooncats@jippii.fi
NALLE-PUHIN
Kati Nieminen
Tampere
+358-40-776 1395, +358-3-222 7780
kati.nieminen@pp3.inet.fi
NARINETTA’S
Ninna Möller & Ari Niemi
Muurla
+358-44-523 4762, +358-44-324 7581
narinettas@hotmail.com

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

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

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

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

SANNILAN
Marjo Korhonen
Kuopio
+358-40-579 8696
marjo_korhonen@luukku.com

TäHTITASSUN
Eila Tähti
Espoo
+358-40-5028518
eila.tahti@surok.fi

NORDCAT´S
Tuula & Mika Riippi
Turenki
03-6526156, 045-1384670
tuula.riippi@gmail.com

SANT’RAGONA
Sanja & Eelis Sateenranta
Varkaus
+358-44 253 1958
sanja.sateenranta@gmail.com

USVANIITYN
Jenni Mäkinen
Uusikaupunki
040-7239770
jenni.makinen@uusikaupunki.fi

NORLEON
Minna Viljanen
Mäntsälä
+358-400-469461
minna.viljanen@gmail.com

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

VIPMILL’S
Elisa Putti
Hämeenlinna
+358 40 0911415
elisa.putti@armas.fi

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

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

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

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

SLYTIGER’S
Hanne Lankinen
Espoo
+358-40-739 6479
slytigers@slytigers.com

WINDSOR
Merja Hallivuori
Espoo
040 33 22683
merja@schuhtag.fi

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

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

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

PUSEDALEN
Leena Rönhovde Juslin
Kauniainen
040 9100053
leena@oleum.fi

SNOWMATE’S
Turo Häkämies & Katariina Penttilä
Veikkola
+358-(0)50-4923900 & +358-(0)503524498
snowmates@elisanet.fi

PöRKARVAN
Pia Vuoltee & Johanna Vuoltee-Niilola
Raisio
+358-400-780 221, +358-40-730 4341
porkarvan.metsakissat@dnainternet.net
RAZAWILL’S
Minna Viero
Laihia
0400-868337
razawills@incat.fi
ROSINO’S
Lena Sjö
68600 Jakobstad
050-5947683
lsj_@hotmail.com

SUNSHIRE’S
Eeva Poutiainen
Padasjoki
044-5052268
eeva.poutiainen@sunshire.com
SUVIPäIVäN
Suvi Sippola
Auvainen
+358-45-674 7894
suvi.sippola@pp.inet.fi
TERHAKAN
Terhi Urpo
Pori
040- 723 5327
terhi.urpo@dnainternet.net
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Lamminpääntie 43, 02880 Veikkola
Puh. 09-2565 430, GSM 0500-100 714
Erikoisalamme ovat hammashoidot ja suukirurgia.
Helena Kuntsi-Vaattovaara, ELL, DAVDC, DEVDC
Tuija Törmä, ELL
Niina Luotonen, ELL

LEIKKAA TALTEEN!

Eurooppa Premior / Eurooppa Champion
NariNetta`s Wild Galaxyn (NFO as
09 22, synt.7.6.2004), kotoisasti Kallen tarina alkoi elämässämme, kun kasvattajat Ninna Möller
ja Ari Niemi kysyivät, kiinnostaisiko meitä ottaa sijoitukseen jo omistamamme Sirin (NariNetta`s Wild
Bianco)puolitoistavuotta
nuorempi täysveli. Yksi miettimisyö riitti ja
niin Kalle muutti Muurlasta meille Myyrmäkeen. Suloinen, kiltti poika valloitti heti kaikkien sydämet.
Näyttelyura alkoi alusta asti lupaavasti ja se innosti meitä osallistumaan usein näihin kisoihin. Kalle
valmistuikin Eurooppa Championiksi Tampereella 4.12.2005 vain 1,5
vuotiaana. Ennen kastraatiota komealla kollillamme oli neljä kaunista morsianta ja jälkeläisistä kaksi
asuu täällä isänsä kanssa. Operaation jälkeen saimme Kallen kokonaan omaksemme. Kun raamit kastraatiosta palasivat entiselleen, jatkui
näyttelymenestys taas mukavasti.
Laskelmamme osuivat nappiin ja
saimme kohottaa maljoja Euroopwww.norjalainenmetsakissa.fi

pa Premiorille ”kotikentällä” Rurokin näyttelyssä Myyrmäkihallissa
23.08.2008. Näyttleyharrastuksen
arvoa ei kannata mitata rahassa,
vaan kaikessa siinä rikkaudessa,
jota se on tuonut elämäämme. Olemme tutustuneet moniin aivan ihaniin
ihmisiin ja saaneet uusia ystäviä.
Lämmin kiitos kuuluu teille kaikille kokeneille kasvattajille ja näyttelykävijöille, joilta olemme saaneet
paljon neuvoja, apua, myötäelämistä ja kannustusta eri tilanteis-

EP/EC FIN* Narinetta’s Wild
Galaxy (NFO as 09 22)
emä:
EC Ratsutallin Adalmiina
isä:
IC D*Smedjebacken’s Sören
kasvattaja:
Ari Niemi ja Ninna Möller
omistaja:
Päivi ja Jarmo Grönroos
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sa. Tietysti iso kiitos kuuluu myös
kaikille Kallen kilpakumppaneille, joiden kanssa olemme jännittäneet hyvässä yhteisymmärryksessä.
Kieltämättä elokuun jälkeen tuli vähän tyhjä olo, kun osallistumisessa
ei ollut enää haastetta samalla tavalla. Mutta kyllä näyttelyharrastus
jatkuu Kallen osaltakin vielä, vaikka
harvemmin kuin ennen.
Jarmo ja Päivi Grönroos

SIITOSUROKSET
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.
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 Vipmill’s
e-Male

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

IC Marmatin Armas

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 ja veriryhmä A.
Anu Kovanen
Seinäjoki
050-402 3919
http://armas.aka.tikru.googlepages.com
anu.kovanen@suomi24.fi

DK*Hass’ Tarzan Mama Mia (NFO e 03)

FIN* Kujakeikarin Iivari (NFO n 09 22)

Kategorian Paras Pentu 6.9. 2008 ja 7.9.2008 Seinäjoella

Kategorian Paras Aikuinen 5.10.2008 Tampereella
kasvattaja ja omistaja: Kirsi Kovanen
kuva: Markus Wikström

kasvattaja: Lena Hass, Tanska
omistaja: Tiia ja Janne Kellari
kuva: Markus Wikström
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Norjalaisten metsäkissojen erikoisnäyttely
8–9.11.2008 Ranskassa
On November the 8th and 9th 2008, there will be cat-show in Beaune (FRANCE)
with only Norwegian Cats! It’s a NFO Worldshow !
2 years ago, at the similar show in the same city, there were 190 Norwegians, from
all Europe (Switzerland, Spain, Denmark, Belgium, Holland ...) !
The show is organized by the CCFN (Norwegian club) and the CCLDS (Fifé club).
2 days > 2 certificates.
Points will be (exceptionally) recognized for independent and for the Fife.
Here is the list of the judges:
Anne G. Edstrom (N)
Satu Hamalainen (FIN)
Steven L. Jones (N)
Minna Krogh (DK)
Jette Eva Madsen (DK)
Yan Roca-Folch (F)

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

SEURAAVA LEHTI 4/2008
Ilmestyy joulukuussa.
Deadline 31.10.2008

Kaupalliset
70 €
40 €
25 €
130 €

Otamme mielellämme vastaan kaikenkarvaisia juttuja
mettiksistä ja tietenkin hyvälaatuisia valokuvia. Muista
lähettää myös kissasi valmistumiskuva kissan täydellisillä henkilötiedoilla varustettuna! Lähetä kaikki lehteen tuleva materiaali osoitteella:
Minna Viljanen
Hemmintie 8 a 4
04600 Mäntsälä
puh. 0400-469 461 minna.viljanen@gmail.com

PENTULISTA, KASVATTAJA- JA SIITOSRUUDUT
Yhdistys noudattaa FIFen ja SRKn sääntöjä
(yhteistösopimus/SRK). Pentulistalla sekä kasvattajaruuduissa julkaistaan vain FIFe kasvattajien FIFe rekisteröityjä kissoja/kasvattajia. Kasvattajalla pitää olla
voimassa oleva kasvattajasopimus asuinmaansa FIFeyhdistyksen kanssa.
Kasvattajailmoituksen maksuperuste on muuttunut ja
maksu on nykyään 18 € vuodessa. Siitosurosilmoitus
maksaa mös 18 €/ vuosi. Ilmoitus on samalla hinnalla
lehdessä ja kotisivulla ja se on voimassa 31.12.2008
asti. Muista poistaa leikattu kolli siitosuroslistalta!
Muistathan ilmoittaa myös tittelimuutokset!
Kuvat jpg-muodossa lehtivastaavalle.
www.norjalainenmetsakissa.fi

AINEISTO-OHJEITA
Toimittakaa kaikki lehteen tuleva aineisto mieluimmin
sähköpostin liitteenä tai suoraan sähköpostiin kirjoitettuna.

31

Palautusosoite:
Päivi Salmi-Wallenius
Perjalantie 4 B 18
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