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Norjalainen Metsäkissa ry.

Jouluinen tervehdys kaikille!
Kirjoittelen tätä todella lumisissa tunnelmissa. Turun näyttelyviikonloppuna
tuli talvi kerralla, toivotaan että se pysyykin ainakin jouluun asti!
Vuosi lähenee loppuaan, samoin tämän vuoden näyttelykausi. Vain muutama näyttelyviikonloppu on jäljellä ja on aika laskea pisteitä ja saada selville ketkä ovat vuoden 2008 menestyneimmät kissat. Lehden sivuilta löydät
ohjeet yhdistyksemme ”Vuoden norjalainen metsäkissa”-kilpailuun osallistumisesta. Muistutamme myös kansainvälisestä ”Skogkatt of the Year”
- kilpailusta. Vaikkakin kansainvälistä toimintaa on ollut aika vähän viimevuosina, tämä kisa ainakin vielä on voimassa. Kirjoittelin kotisivujen päivittäjälle ja kyselin ovatko yhteystiedot edelleen samat ja tuntuu, että hän havahtui hieman, sillä heti sen jälkeen sivut saivat uuden ilmeen.
Lehdestä löytyy myös ilahduttavan paljon menestyneiden kissojen kuvia ja
tietoja. Loppuvuodesta valmistuvat viimeiset Eurooppa Championit ja Eurooppa Premiorit – ensi vuonna sitten valmistuvat ensimmäiset Supreme
Championit ja Premiorit. Mikään ei ole niinkuin ennen vanhaan, kun joudumme uusia titteleitäkin opettelemaan :o)
Lehdessä on myös terveyskysely johon toivomme mahdollisimman paljon
rehellisiä vastauksia. Vastaukset voi lähettää postissa tai lomake löytyy
myös yhdistyksen kotisivuilta, sen voi lähettää myös sähköisesti. Vastata
voi nimettömästi ja tulokset tullaan esittämään nimettömästi. Yhteenvedon
saatte lukea Mettis 2-09 lehdestä.
Kissojen DNA-pankki on myös käynnistynyt, eli kun kissastasi otetaan verikoe voit lahjoittaa samalla kissasi verta tutkimuskäyttöön. Lomake näyteputken liitteeksi löytyy Kissaliiton sivuilta. Erityisen tärkeää olisi, jos kissallasi todetaan jokin sairaus antaa verinäyte sairaasta kissasta, sen
vanhemmista sekä terveistä pentuesisaruksista. Riittävästi verinäytteitä
saatuaan tutkijat voivat saada tietoa eri sairauksien periytymisestä sekä
mahdollisesti valmistaa geenitestejä sairauksien toteamiseksi.
Ensi vuosi on yhdistyksemme 20-vuotisjuhlavuosi ja ensimmäinen juhlavuoden tapahtuma on kissojen esittelynäyttely Kotkassa. Siellä järjestetään myös kissojen match-show, johon osallistuvat kaikki esittelynäyttelyssä olevat kissat. Match-show on mukava leikkimielinen ohjelmanumero
yleisölle. Suomen Agility Kissat ry järjestää siellä myös virallisen agility kilpailun, joten tekemistä riittää kaikille koko päiväksi. Jos et vielä ole ilmoittautunut mukaan, lähetä postia Turo Häkämiehelle. Työvoimaa eri tapahtumien järjestelyyn kaivataan aina.
Lehden ykkösnumerossa haastattelemme yhdistyksemme perustajajäseniä, syyskokouksessa kunniajäseniksi nimitettyjä Kirsi Ovaskaista, Minna
Kroghia ja Eila Tähteä. Kiitos heille upeasta työstä rotumme eteenpäin viemisestä tähän asti. Tiedämme että he jatkavat vähintään yhtä innokkaina
tulevaisuudessakin!
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Ennenkuin huomaammekaan se on täällä, joulu nimittäin.
Kiireetöntä joulua kaikille!
Sari Sinkko
puheenjohtaja
p.s. Muistathan maksaa jäsenmaksusi sivulla 5 olevalla lomakkeella.
Yhdistys ei lähetä postissa erillistä jäsenmaksulaskua.
Kansikuva:
IC FIN*Kalicalanin Nieidda Angeli (NFO f 22)
Kuva: Sari Muhonen

www.norjalainenmetsakissa.fi
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AJANKOHTAISTA
Arvonimet
Lehdessä 3-08 julkaistulta arvonimi listalta olivat jääneet pois seuraavat kissat, jotka ovat saavuttaneet DM tittelin:
EP & EC FIN*Polarheim’s Unique-Lady, DM
fs 24
18.12.1999
11.03.2006
EC FIN*Tähtimetsän Forest-Lady, DM
ns 09 24
18.12.1995
11.11.2006
GIP Kirsikka Felis Audax*DK, DM
f 09
24.12.2004
01.06.2008
EC FIN*Heinuntuvan Sophia, DM
f 09
01.06.2003
23.10.2008
Distinguished Merit (DM)-arvonimi myönnetään kissoille:
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.
Muistathan jatkossakin ilmoittaa kissasi uuden arvonimen yhdistyksen arvonimi -listan ylläpitäjälle, Eila Tähdelle. Email: eila.tahti@surok.fi
Viime lehden ilmestymisen jälkeen uudet Junior Winner- tittelin saavuttaneet norjalaiset metsäkissat esitellään tässä lehdessä valokuvin.

Jäsenmaksut vuodelle 2009
Jäsenmaksu lappu löytyy tämän lehden sivulta 5. Viitenumeron maksuun näet osoitelipukkeesta, takasivulta oman
nimesi yläpuolelta. Rahastonhoitaja pyytää, että vuoden 2009 jäsenmaksut maksettaisiin vasta 1.1.2009 jälkeen,
Eräpäivä on 31.1.2009. Huomioithan, että emme lähetä erillistä jäsenmaksulaskua.

Ruutumaksut kasvattajille
Vuoden 2009 ruutumaksulasku kasvattajille lähetetään tammikuun aikana sähköpostilla jokaiselle henkilökohtaisesti. Ruutumaksujen eräpäivä tulee olemaan 28.2.2009.

Syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous 24.11.2009. Aika: 22.11.2008. Paikka: Turun Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

Äänivaltaisia kokousedustajia oli paikalla 31.
• Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Kaskela ja sihteeriksi Minna Viljanen.
• Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Suvi Sippola ja Veikko Mytty sekä ääntenlaskijoiksi Jarmo Grönroos ja Seppo
Ihalainen.
• Todettiin kokouksen laillisuus ja hyväksyttiin esityslista.
Toimihenkilöiden valinta sääntöjen 4 §:n mukaisesti.
• Hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat: Eila Tähti, Nina Heikkinen, Pia Lehtinen, Turo Häkämies ja Laura Helander.
Puheenjohtajaksi vuodelle 2009 ehdotettiin: Sari Sinkko, valittu
Varsinaisiksi jäseniksi ehdotettiin:
• Suvi Sippola, valittu (varajäsen) • Pia Lehtinen, valittu • Kati Nieminen, valittu • Laura Helander, valittu • Eila Tähti, kieltäytyi • Jasmin Etelämäki, valittu
Hallituksessa jatkavat toisen toimikauden:
• Jenni Mäkinen, Päivi Salmi-Wallenius, Kirsi Kovanen, Pauli Härkönen, Anneli Kotola
• Tilintarkastajaksi valittiin Erkki Kaskela ja varalle Eila Tähti.
Muuta
• Jäsenmaksut säilyvät ennallaan, varsinainen jäsen 11 eur, perhejäsen 4 eur ja kasvattajan maksama uusi jäsen
5,50 eur.
• Yhdistyksen toimihenkilöille ei makseta palkkioita. Kulukorvaukset maksetaan yli 50 kilometrin matkalta, hallituksen päätösten mukaisesti 0,25 eur/km.
• Hyväksyttiin yhdistyksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2009. Tulos on alijäämäinen 2450 eur. Mahdollinen alijäämäisyys katetaan edellisvuosien ylijäämän kertymistä. Alijäämäisyys johtuu NFO-erikoisnäyttelyn menoista.
• Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2009.
• Yhdistyksen liittokokousedustajaksi vuodelle 2009 valittiin puheenjohtaja Sari Sinkko.
• Hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyttiin kunniajäseniksi, yhdistyksen toiminnassa sen perustamisesta
lähtien mukana olleet jäsenet Minna Krogh, Kirsi Ovaskainen ja Eila Tähti.
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Norjalainen Metsäkissa ry.

Tervetuloa Norjalainen Metsäkissa ry:n jäseneksi!
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää norjalaisen metsäkissan kasvatusta ja tunnetuksi tekemistä sekä toimia
metsäkissoista kiinnostuneiden ihmisten yhdyssiteenä.

Yhdistyksen toimihenkilöt vuonna 2008:
Puheenjohtaja Sari Sinkko
Mäkikatu 1 B, 53100 LAPPEENRANTA
Puh. 0400 599 947
sari.sinkko@pp.inet.fi

Sihteeri Turo Häkämies
Impivaarantie 1 B 17, 02880 VEIKKOLA
Puh. 050 492 3900
turo.hakamies@gmail.com

Rahastonhoitaja & Jäsenrekisteri Päivi Salmi-Wallenius
Perjalantie 4 B 18, 11120 RIIHIMÄKI
Puh. 040 554 8997
paivi.salmi-wallenius@kolumbus.fi

Jäsenmaksut vuonna 2009:
Varsinainen jäsen 11 €

Perhejäsen 4 €

Kasvattajan maksama uusi jäsen 5,50 €

Jäsenmaksu perustuu v. 2008 syyskokouksen päätökseen. Tilisiirron loppusummassa ovat mukana mahdolliset
perhejäsenen/-ten jäsenmaksut edellisen vuoden tapaan.

Ilmoitathan mahdollisista virheellisyyksistä laskutuksessa, jäsenten muutokset sekä osoitteenmuutokset jäsenrekisterin hoitajalle Päivi Salmi-Walleniukselle, puh. 040 554 8997 / paivi.salmiwallenius@kolumbus.fi

Norjalainen Metsäkissa ry.

Osoite

Puhelin

Pankki

Yhd.rek.nro 151.468
Kotipaikka Helsinki

Impivaarantie 1 B 17
02880 VEIKKOLA

050 492 3900

SAMPO
800018-139405

TILISIIRTO GIRERING
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

SAMPO 800018-139405

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Jäsenmaksu 2009
Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Norjalainen Metsäkissa ry.

Viitenumero löytyy lehden takasivun osoitelapusta
nimesi yläpuolelta.
HUOM!!
Emme lähetä postissa erillistä jäsenmaksulappua.

Allekirjoitus
Underskrift

Viitenumero
Ref. Nr

Tililtä nro
Från konto nr

Eräpäivä
Förfallodag

31.1.2008

EUR

ERIKOISNÄYTTELY
norjalaisille metsäkissoille
Turussa 21.11.2009
TUROKin näyttelyn yhteydessä

Norjalainen metsäkissa hyväksyttiin rotuna FIFén yleiskokouksessa 1976 ja rotu sai täydet
sertifikaatioikeudet vuoden 1977 alusta. Rodun ensimmäinen edustaja Suomessa tuotiin
maahan 1979, eli ensi vuonna tuosta tulee kuluneeksi 30 vuotta. Norjalainen metsäkissarengas
ry perustettiin 1989, eli ensi vuonna yhdistys täyttää 20 vuotta. Näitä kahta pyöreää
vuosikymmentä juhlimme rotumme erikoisnäyttelyllä Turussa 21.11.2009 TUROKin näyttelyn
yhteydessä.
Onnistuaksemme järjestämään mahdollisimman onnistuneen tapahtuman on yhteistyö
voimaa. Siksi haemmekin jo tässä vaiheessa vuoden 2009 hallituksen lisäksi aktiivisia jäseniä,
jotka haluaisivat ideoida näyttelyä ”näyttelytoimikunnan” muodossa.Yhteydenpitoa voidaan
alussa hoitaa sähköpostitse, mutta tarkoitus on madaltaa jäsenistön ja hallituksen välisen
yhteyden pidon kynnystä ja hyödyntää jäsenistömme osaaminen.
Jos sinulla on jotain erikoistaitoja, joista ajattelet olevan hyötyä erikoisnäyttelyn
järjestämisessä, ota yhteyttä.Voit ilmoittautua pääassistentiksi, siivousvastaavaksi, häkkijärjeste
lymestariksi, mainossuunnittelijaksi – ihan mitä vaan. Vaikka et omaisikaan omasta mielestäsi
mitään erikoistaitoja, varaa jo nyt tuo päivä + ilta kalenteriisi. Sillä jokainen käsipari on tärkeä.
Olemme luvanneet TUROKille auttaa mm. paneelipaikkamme rakentamisessa ja purkamisessa,
sekä häkkikehämme järjestelyissä.

Ota reippaasti yhteyttä: sari.sinkko@pp.inet.fi

Terveisin,

Sari Sinkko
puheenjohtaja
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ROTUKISSOJEN ESITTELYNÄYTTELY
1.2.2009 KLO 10 Ȃ 16

Kotkan VPK-talossa, Ruotsinsalmenkatu 17
10.30 Kissojen match show
11.00 Ȃ 13.00 Agility-kisan alkukarsinta
12.00 Rotuesittely
13.30 Kissojen Agility-kilpailun finaali
14.30 Rotuesittely
mukana eri rotuisia kissoja
ǣ͆͆͟͝ alle 15 v.
Kahvio ja arpajaiset sekä rotupöydässä kivaa kissatavaraa

Tervetuloa!
Järjestäjä: Norjalainen metsäkissa ry
www.norjalainenmetsakissa.fi

www.norjalainenmetsakissa.fi
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Vuoden norjalainen metsäkissa 2008
Norjalainen metsäkissa ry palkitsee vuoden 2008 rotumme menestyksekkäimmät kisaajat seuraavissa ryhmissä: paras aikuinen,
paras nuori (lasketaan yhdistetyistä pennut+nuoret tuloksista), paras kastraatti, paras kasvattaja, paras siitosnaaras, paras siitosuros ja
paras veteraani. Kisaan voivat osallistua kissat, joiden kaikki omistajat ovat Norjalainen metsäkissa ry:
n jäseniä. Tuloksissa huomioidaan
ne tulokset, jotka kissa on saavuttanut ollessaan SRK:n rekisterissä
(esim.tuontikissat - rekisteröintipäivä näkyy rekisterikirjassa).

kotisivuilla.Palkinnot voittajille ja diplomit kolmelle parhaalle jaetaan Turun näyttelyssä 28.3.2009.

Pisteet lasketaan seuraavasti:
Kategorian Paras...130 + lisäpisteet
Tuomarin Paras .....110 + lisäpisteet
Värin Paras............100
CACE/CAPE, KM ..97
CAGCIB/CAGPIB ..96
CACIB/CAPIB........93
CAC/CAP...............93

EX1........................90
Muu EX..................88
OH .........................76
H ............................61
EVA/Diskaus,
Värin muutos........ 0
Lomake liitteineen toimitetaan pistelaskijalle:
Pia Lehtinen
Ohratie 11 D 1
01370 Vantaa

Vuoden norjalainen metsäkissa
2008-ilmoittautumislomakkeena voi
käyttää Kissa-lehdessä 5/2008 olevaan lomaketta, joka löytyy myös
Kissaliiton nettisivuilta.Pistelaskenn
assa noudatetaan Kissaliiton pistelaskusääntöjä, jotka löytyvät näyttelysäännöistä, liite 4. Tässä lyhyesti yhteenveto:

Tulokset huomioidaan
seuraavasti:
Aikuinen/Kastraatti: 5 parasta tulosta, joista enintään kaksi saa olla
ulkomailta.
Nuori: 3 parasta tulosta, joista
enintään yksi saa olla ulkomailta.
Kasvattaja/siitosuros/siitosnaaras: 3 parasta tulosta.
Veteraani: 3 parasta tulosta
Tulosten tulee olla saavutettu
kansainvälisissä näyttelyissä, paitsi veteraaneilla hyväksytään myös
kotimaiset kansalliset tulokset. Eri
ryhmissä saatuja tuloksia ei voi yhdistää. (esim. leikkaamattomana
saavutetut tulokset + kastraattina
saavutetut tulokset)
Tuloslomakkeiden on oltava perillä sunnuntaina 11.1.2009, jotta ne
ehtivät mukaan kilpailuun. Liitä mukaan kopiot kaikista lomakkeelle listatuista tuloksista (= arvosteluseteleistä ja diplomeista). Ulkomaisista
näyttelyistä otetaan huomioon lisäpisteet vain siinä tapauksessa, että
liitteenä on toimitettu kopiot näyttelyn ko. kategorian näyttelyluettelosivuista. NTK:n tarkistamat kotimaisten näyttelyiden lisäpisteet löytyvät
Kissaliiton nettisivuilta . Lisäpisteet
lisätään kategorian paras ja tuomarin paras tuloksiin, ja ne lasketaan
seuraavasti: kategoriaan osallistuneet luokissa 1-12 kilpailleet kissat
/ 100:lla.
Vuoden kissat esitellään Mettis 1-09 lehdessä, sekä yhdistyksen

FIN*Vipmill´s Ex-File (NFO a). Kasvattaja/omistaja/Kuva: Elisa Putti
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Skogkatt of the Year
Skogkatt of the Year on vuosittainen kansainvälinen kilpailu, jossa listataan 60 maailman parhaiten Fifenäyttelyissä menestynyttä norjalaista metsäkissaa. Sarjat ovat: Aikuiset, kastraatit ja nuoret.
Listalle päässeet saavat tietenkin mainetta ja kunniaa, sekä diplomit sijoituksistaan. Mettis 1-09 tulee esittelemään Suomen parhaimmin sijoittuneet kissat vuodelta 2008.
Säännöt
1. Aikuiset ja Kastraatit (luokat 1 - 10) osallistuvat kahdeksalla parhaalla tuloksellaan. Enintään 4 tulosta
hyväksytään yhdestä maasta.
2. Pennut (luokat 11 ja 12) osallistuvat kuudella parhaalla tuloksellaan. Enintään 3 tulosta hyväksytään
yhdestä maasta.
3. Sama kissa voi osallistua useampaan sarjaan (esim. pentu ja aikuinen)
4. Vain kansainvälisten FIFe näyttelyiden tulokset huomioidaan. Tulokset on pitänyt saavuttaa aikavälillä
01.01.2008 - 31.12.2008.
5. Puutteelliset ilmoittautumiset (esim. ilman kopioita tuloksista) hylätään.

Yleistä tietoa kilpailusta
Ilmoittautuminen on maksutonta sekä yhdistyksille että yksityisille ilmoittautujille. Ilmoittautumislomakkeiden (ja arvostelusetelien kopioiden) on oltava perillä Sandro Chiavuzzolla postitse tai faxin välityksellä
viimeistään 31.01.2009. Voittajille ilmoitetaan mahdollisimman pian deadlinen jälkeen.

Pisteytys
(vain paras tulos/näyttely huomioidaan)
Kategorian paras (BIS)
130
Tuomarin paras (NOM)
110
Värin paras (BIV)
100
CACE/CAPE
97
KM
96
CAGCIB/CAGPIB
96
CACIB/CAPIB
93
CAC/CAP
93
EX1 luokat 3-4
92
EX1 luokat 5-8
91
EX1 luokat 9-10
90
EX1 luokat 11-12
93
EX
88
Muut
0

Ilmoittautumiset osoitteella:
Sandro Chiavuzzo
Chemin du Clos-du-Moulin 16, CH-1844 Villeneuve, Switzerland
Tel. +41 21 964 41 82, Fax +41 21 964 41 77
E-mail: info@skogkatt-of-the-year.net

www.norjalainenmetsakissa.fi
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VALMISTUNEET
CHAMPION/PREMIOR

CH FIN*Hopeahännän Hellä
Hurmuri (NFO n 23)
valmistui Championiksi 24.8.2008
Vantaalla
Emo: EC FIN*Hopeahännän Leah
Isadora (NFO a 09 23)
Isä: EC FIN*Hopeahännän Casanova BB (NFO d)
kasvattaja: Sari Sinkko
omistaja: Tarja ja Pauli Härkönen &
Sari Sinkko

CH FIN* Hopeahännän Tiffany
Keiju (NFO w)
valmistui Championiksi 1.11.2008
Kirkkonummella
emä: Queen Mary Felis Audax*DK
(NFO ns 09)
isä: Snowman Felis Audax*DK
(NFO w)
kasvattaja ja omistaja: Sari Sinkko
kuva: Paraskeva

CH FIN* Hopeahännän WillemAlexander (NFO w)
valmistui Championiksi 1.11.2008
Kirkkonummella
emä: EC FIN*Hopeahännän Hannabella (NFO g 09 23)
isä: Snowman Felis Audax*DK
(NFO w)
kasvattaja: Sari Sinkko
omistaja: Marjo Muukkonen
kuva: Heikki Siltala

INTERNATIONAL CHAMPION/PREMIOR

PR FIN*Hopeahännän Timi Tiikeri
(NFO d 09 23)
valmistui Premioriksi 7.9.08 Seinäjoella
emä: EC FIN*Hopeahännän Charlotte BB (NFO f)
isä: Snowman Felis Audax*DK
(NFO w)
kasvattaja: Sari Sinkko
omistaja: Antti Mielikäinen

IP FIN*Suvipäivän Kasper (NFO
ds 02)
“The Friendly Ghost” valmistui International Premioriksi 07.06.2008 Ceciksessä, Latviassa
Emo:IC FIN*Suvipäivän Itonje (NFO
fs 09 24)
Isä:IC FIN*Cipukan Johan Lund,
JW (NFO n 09)
Omistaja:Jani Ahlfors
Kasvattaja:Suvi Sippola
Kuva:Pekka Raiski
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IC FIN*Kalicalanin Nieidda Angeli,
(NFO f 22)
valmistui International Championiksi
Tallinnassa 9.8.2008
Emo: GIC FIN*SmileTail´s Pippi-Lotta (NFO d 09 22)
Isä: EC FIN*Deeamore Nobleza Nugan, JW (NFO n 23)
Omistaja ja kasvattaja: Päivi Kupila
Kuva: Sari Muhonen

Norjalainen Metsäkissa ry.

VALMISTUNEET
INTERNATIONAL CHAMPION/PREMIOR

IP FIN*Hopeahännän Elvis
Sinitassu (NFO a)
valmistui International Premioriksi 21.9.2008 Pietarissa ollen samalla TPK.
Emo: EC FIN*Hopeahännän Charlotte BB (NFO f)
Isä: EC Eirikr Hopeahännän
Viking*UA (NFO ns 23)
kasvattaja Sari Sinkko
omistaja: Päivi Luukka

IC FIN*Hopeahännän Hehkeä
Hertta (NFO g 09 22)
valmistui International Championiksi 11.10.08 Helsingissä ollen samalla TPA
Emo: EC FIN*Hopeahännän Leah
Isadora (NFO a 09 23)
Isä: EC FIN*Hopeahännän Casanova BB (NFO d)
kasvattaja & omistaja: Sari Sinkko
kuva: Marcus Wikström

IP&CH FIN*Abeona’s Sharma
valmistui Tallinnassa 9.8.2008.
Isä GIP&EC FIN*Suvipäivän Igor.
Emo: GIC FIN*Abeona’s Saga
Omistaja: Monica Wikberg
Kasvattaja: Marja ja Toni Ala-Piirto
Kuva: Studio Adessa

GRAND INTERNATIONAL CHAMPION/PREMIOR

GIC FIN*Marmatin Veronica (NFO
as 09 22)
valmistui Grand International Championiksi Helsingissä 11.10.2008
Emo: CH FIN*Pikkumetsän Bifur
(NFO f 22)
Isä: GIC Lord Celebron Felis
Audax*DK (NFO ns 09 22)
Kasvattaja: Annikki Räsänen
Omistaja ja kuva: Hanne Lankinen

www.norjalainenmetsakissa.fi

GIC FIN*Nalle-Puhin Sebastian
(NFO a 23)
valmistui Grand International Championiksi 11.10.2008 Helsingissä ollen myös TPA
Emo IC FIN*SmileTail’s Aurora Borealis (NFO f 09 22)
Isä: CH S*Madison’s Frisco Fling
(NFO a 24)
Kasvattaja ja omistaja: Kati Nieminen
kuva: Jan Nyström
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GIC S*Trollgumman´s Nelly
Nässla (NFO ns 03 22)
Valmistui Ruotsissa Grand International Championiksi 18.10.2008
Emo: IP/EC S*Trollgumman´s Cicci
Cirkelin (NFO fs 22)
Isä:IC S*Silvernalles Cosmonaut
(NFO n 03)
Om. Pia Vuoltee ja Johanna Vuoltee-Niilola
kasv: Rosmarie Silverstav, Ruotsi
kuva: Juha Setälä

VALMISTUNEET

GIP FIN*Hopeahännän Lumitaika
(NFO w)
valmistui Grand International Premioriksi 21.9.2008 Pietarissa ollen
samalla Kategorian Paras Kastraatti
Emo: EC Hopeahännän Leah Isadora (NFO a 09 23)
Isä: IC Prince Christian Felis Audax
(NFO w)
kasvattaja: Sari Sinkko
omistaja: Päivi Luukka
kuva: Paraskeva

GIP FIN*Pörkarvan FamaFert
(NFO n 24)
Valmistui Grand International Premioriksi Siilinjärvellä 29.6.2008 ollen samalla KPK
Emo: CH Pörkarvan Egregius (NFO
n)
Isä: EP/IC Suvipäivän Ivor (NFO ns
09 24)
Om ja Kasv: Pia Vuoltee ja Johanna
Vuoltee-Niilola

GIP&EC FIN*Suvipäivän Igor
(NFO n 09 24)
valmistui Vantaalla Grand International Premioriksi 12.10.2008.
Luokkansa sertit Igge sai Suomesta, Latviasta ja Norjasta.
Emo: CH FIN*Suvipäivän Epona,
DM (NFO n)
Isä: EP&EC S*Trollgummans Vigge
Vildbatting, DM (NFO ds 09 22)
kasvattaja: Suvi Sippola
omistaja: Veikko Mytty

EUROOPPA CHAMPION/PREMIOR

GIC FIN*FoxyPaw’s Indian
Woman (NFO f 02 21)
valmistui Grand International Championiksi Helsingissä 3.8.2008.
Emo: GIC FIN*Kehrääjän Orvokki
(NFO fs 09 24)
Isä: EC FIN*Tähtitassun Hra Tossavainen (NFO n 09 24)
Omistaja: Jenni-Riikka Wacklin &
Kai Naskali
Kasvattaja: Karita Sumell & Mikael
Axelqvist

EP FIN*Kirsikan Herodes (NFO d
03 22)
Valmistui Eurooppa Premioriksi
Tampereella 4.10.2008.
Emo: Kirsikka Felis Audax*DK, DM
(NFO f 09)
Isä: EC Kirsikan Gretzky (NFO n 09
22)
Omistaja: Anita Liimatainen
Kasvattaja:Kirsi Ovaskainen
Kuva: Chanan
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EC S*Magoria’s Mr.Lordi (NFO n)
valmistui Eurooppa Championiksi
Ruotsissa 18.10.2008
Emo: CH S* Magoria’s Arwena
(NFO n)
Isä: S* Rockringens Besame Mucho
(NFO n 0923)
Omistaja:Tuula Setälä
Kasvattaja:Maria AspMagnusson&Johan Asp

Norjalainen Metsäkissa ry.

VALMISTUNEET
Europa Champion FIN*SmileTail’s Magica de Spell (NFO fs 09)

Syntynyt: 25.2.2004
Emo: GIC Embla’s Solveig (N) (NFO
n 09)
Isä: CH SmileTail’s Geir Galaxy
(NFO ds 09 23)
Lokakuussa Eryn näyttelyssä pääsimme juhlimaan SmileTail’s Magica de Spell:n eli kotoisammin Millan EC valmistumista. Milla valmistui
vasta 4,5vuotiaana, vaikkakin hävisi sertikisassa vain kahdesti, vuosi
sitten Tampereella ja nyt Seinäjoella viimeisiä sertejä kerätessämme.
Matkalle mahtuu pari pitkää näyt-

telytaukoa ja muutenkin tahti on ollut maltillinen. Nyt voikin sanoa, että
kissa on oikeasti valmis valmistuessaan. Matkalla näyttelyissä napattiin
myös 11 värinparasta ja 7 tuomarinparasta.
Milla on oma kasvattini, ensimmäinen, joka jäi meille. Enhän voinut
myydä pientä menninkäisen näköistä kissaa, joka oli ihan liian matala,
häijyilmeinen ja jolla oli isot korvat
pienillä tupsuilla. Kävihän Millaa parikin ehdokasta katsomassa, jostain
syystä ne ei vain tuntuneet minusta
oikeilta ja näin Milla sitten jäi minulle.
Kotona meillä asuu tietenkin Millan
emo Sissi ja Millan mummo Emma,
joka on siis Sissin anoppi. Sopuisat
ovat meidän naisväen välit olleet
kaikki nämä vuodet, mutta saa nähdä mitä tapahtuu, kun Milla talon ainoana ei kastraattikerholaisena pääsee nyt valtaan.
Pikkumenninkäisestä kasvoi sitten suuri, sopusuhtainen ja kaunis
metsäkissanaaras, joka on saanut
kehuja näyttelystä hyvästä profiilistaan, turkista ja erityisesti sen väristä on tullut kehuja, koosta ja rungosta (Milla painaa noin 4,7kg) ja

upeista korvistaan. Millan moitteet
tulevat pääosin “pöllönpyöreistä” dominoivista silmistä ja huonosta esiintymisestä. Kotioloissa tuo ilme ei ole
niin pöllömäinen, mutta näyttelyissähän ratkaisee sen hetkinen ilme. Paras kommentti tuli Geir Edvardsenilta
aikoinaan, kun valitsi paneeliin paremmin esiintyvän kissan. Hän sanoi
valitsevansa tämän toisen esiintymisen perusteella, mutta tältä toiselta
(Millalta) hän ottaisi pennun.
Pentuja Milla on saanut yhden
pentueen verran vasta, isänä oli EC
Marmatin Dudley ja pentue oli varsin hyvätasoinen. Emona Milla on
erittäin tarkka ja huolellinen, suorastaan vaistonvarainen ja alkukantainen. Pentuja puolustetaan vierailta sähisten ja sen verran tosissaan
rouva on, että tuskin tulisi ulkopuolisen mieleen mennä pentuja varastamaan. Tulevaisuuteen kuuluu pentusuunnitelmia ja jospa Milla saisi
aikaan yhden menninkäisen taas,
jolle sopivaa kotia ei sitten millään
löytyisi. Paitsi meiltä ;-).
Sari Ikävalko

Europpa Premior FIN* Laramillan Arwen ”Armi” (NFO n 09)
syntynyt 04.02.2003
emo: GIC Godfather’s Rip Kirby
(NFO g)
isä: GIC Spot-On Fun (NFO n 09)
omistajat ja kasvattajat Ari & Marjatta Keskinen
kuva: Richard Katris “Chanan”
Armi valmistui Eurooppa Premioriksi Pirokin näyttelyssä Tampereella
5.10.2008.
Armi on siis käynyt näyttelyissä hitaasti ja hartaasti, siitäkin huolimatta
että Armi on aina nauttinut olla esillä
ja mukana näyttelyissä.
Armi syntyi meidän kissalan ensimmäiseen pentueeseen. Pentuja pentueeseen syntyi 4, joista kaksi kollia ja kaksi naarasta.
Kollit Sulo ja Norre asustavat
kastraattein samassa
perheessä

Auran ja Ernon hoidossa ja naaras Simppu asustaa Impilillin kissalassa.
Armi on rakastettava ja suhtautuu muihin kissoihin ja ihmisiin suurella sydämmellä ja sitä luonnetta
olisi ollut ihana jakaa tuleville sukupolville.
Armin piti aikanaan jatkaa meidän alkavaa metsäkissa linjaa, mutta valitettavasti hän sairastui, emmekkä sen myötä voineet häntä
kasvatukseen käyttää
Marjatta Keskinen
Laramillan kissala

Onnittelut kaikille uusista titteleistä!
www.norjalainenmetsakissa.fi
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19.1.–3.11.08 Suomessa valmistuneet norjalaiset metsäkissat
19.01.2008 Helsinki
FIN*Heinuntuvan Ida Maria .............................. IC
FIN*Tähtitassun Balladi Vekarus .................... IC
FIN*Hopeahännän Elvis Sinitassu.................... PR
FIN*Hopeahännän Sisukas Sissi...................... PR

FIN*Wishmaster Eowyn.................................... CH
FIN*FoxyPaw’s Indian....................................... CH
FIN*Suvipäivän Kastehelmi .............................. CH
CH FIN*Blue-Viking A Kind of Magic................ PR
FIN*Deimos Austin Healey Sprite..................... PR

20.1.2008 Helsinki
EC FIN*Tähtitassun Ilmojen Kauhu.................. EP

27.04.2008 Helsinki
FIN*Leoline Keisarin Morsian .......................... IC
FIN*Kirsikan Haakon ........................................ IP
FIN*FoxyPaw’s Indian Woman.......................... CH
CH FIN*Abeona’s Sharma................................ PR
FIN*FluffyTail’s Lucky Luke............................... PR
FIN*Deimos Triumph Spitfire ............................ PR

16.02.2008 Jyväskylä
FIN*Silk-Sigrid’s Nikolai ................................... CH
S*Isgårdens Rigoletto ...................................... CH
FIN*Hopeahännän Kaunis Klaara ................... PR
17.02.2008 Jyväskylä
IC FIN*Suvipäivän Ivor .................................... EP
S*Magoria’s Mr.Lordi ....................................... GIC
FIN*Norscoon Atlas ......................................... GIC
FIN*SmileTail’s Linda Victory............................ GIC
FIN*Pikkumetsän Ox ....................................... GIC
FIN*SmileTail’s NightBird.................................. GIP
S*Virvlas Dita von Dis ...................................... CH
FIN*Leoline Lilli Lumipallo ............................... PR

17.05.2008 Tampere
FIN*Hopeahännän Charlotte BB ...................... GIC
FIN*Silk-Sigrid’s Sebastian .............................. CH
FIN*Karvanaaman Arha ................................... CH
FIN*Wishmaster Clarke Cable.......................... CH
FIN*Tupuliinin Sametti ...................................... CH
FIN*Kultapuuhkan VilliVega .............................. PR
18.05.2008 Tampere
EC FIN*Godfather’s Rain Man.......................... EP
FIN*Deeamore Nevada Nights ......................... EP
FIN*FoxyPaw’s Indian Woman.......................... IC
FIN*Hopeahännän Sylvesteri ........................... CH
FIN*Hopeahännän Kapteeni Koukku................ PR
FIN*Kalicalanin Halti Tuiskupää........................ PR

01.03.2008 Kirkkonummi
FIN*Tähtitassun Balladi Helena ....................... EC
FIN*Kalliopirtin Viveka ...................................... GIC
FIN*Leoline Tiikerin Päiväuni ........................... CH
FIN*BlackOnyx Cassandra ............................. CH
02.03.2008 Kirkkonummi
FIN*Tähtitassun Ritiratiralla, JW....................... GIC
EC FIN*Suvipäivän Igor.................................... PR

07.06.2008 Hyvinkää
FIN*Nalle-Puhin Sebastian............................... CH
FIN*FoxyPaw’s Gypsy Girl................................ CH
FIN*Dunderkattens Duchesse .......................... CH
FIN*Deimos Lotus Elise.................................... PR

22.03.2008 Turku
FIN*Kehrääjän Siiri ........................................... EC
FIN*Deimos ChrisCraft Sportsman .................. EC
CH FIN*Godfather’s Zero Nine ........................ GIP

08.06.2008 Hyvinkää
FIN*Tähtitassun Virvon Varvon......................... CH
FIN*Tupuliinin Napoleon ................................... CH
FIN*Korpinoidan Aracia .................................... PR

CH FIN*Chaotic King Cobra ............................ IP
FIN*Kultapuuhkan VilliRuusu ........................... CH
FIN*Tupuliinin Syksyn Sävel ............................ CH
IC S*Syrenbacken’s Nexus Noel ..................... PR
CH FIN*Tähtitassun Mara Tooni ...................... PR
FIN*Kehrääjän Taru ......................................... PR

14.06.2008 Jämsä
FIN*Spot-On Joy .............................................. PR
15.06.2008 Jämsä
FIN*Marmatin Kavaljeeri................................... CH

23.03.2008 Turku
FIN*Hopeahännän Samu Santeri .................... GIP
FIN*Leoline Adalmiina Aamukaste .................. GIP
FIN*Leoline Karibian Aurinko .......................... CH
FIN*Kultapuuhkan VilliSirius ............................ CH
FIN*Leoline Keisarin Morsian .......................... CH

28.06.2008 Siilinjärvi
FIN*Hopeahännän Sylvesteri ........................... IC
FIN*MoonCat’s Mr. Moustache ......................... CH
FIN*Kalicalanin Nieidda Angeli......................... CH
29.06.2008 Siilinjärvi
FIN*Pörkarvan FamaFert ................................. GIP
FIN*Fellow’s Royal Flush.................................. CH
FIN*Snowmate’s Mr. Big ................................... CH
FIN*Marmatin Carita......................................... PR
CH FIN*Silk-Sigrid’s Nikolai.............................. PR
FIN*Pörkarvan FreyrSonOfIvor......................... PR

12.04.2008 Vaasa
S*Restless Desperado ..................................... GIC
EC FIN*Narinetta’s Wild Galaxy ....................... GIP
13.04.2008 Vaasa
S*Isgården’s Rigoletto ...................................... GIC
FIN*Hopeahännän Charlotte BB ...................... IC
FIN*Dunderkattens Pongo................................ IC
FIN*Heinähatun Aurora .................................... PR

05.07.2008 Kempele
FIN*Spot-On Glory ........................................... CH
06.07.2008 Kempele
FIN*Tähtitassun Ritiratiralla, JW....................... EC
FIN*Tähtitassun PeppiPitkätossu ..................... EC

26.04.2008 Helsinki
FIN*Vipmill’s e-Male ......................................... EC
EC FIN*Lioneye’s Baily..................................... GIP
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02.08.2008 Helsinki
FIN*Tähtitassun Hra Tossavainen .................... PR

Yhteensä:

03.08.2008 Helsinki
FIN*FoxyPaw’s Indian Woman.......................... GIC
FIN*Deimos Buick Skylark................................ GIP
FIN*Hopeahännän Hehkeä Hertta ................... CH
FIN*FoxyPaw’s Daddy’s Boy............................. CH

EC........ 8
EP........ 9
GIC ...... 14
GIP ...... 10
IC ......... 10 *valmistuu usein ulkomailla
IP ......... 2 *valmistuu usein ulkomailla
CH ....... 44
PR........ 30

23.08.2008 Vantaa
EC NariNetta’s Wild Galaxy.............................. EP
FIN*Suvipäivän Magni ...................................... CH
D*Lyngdal’s Enya.............................................. CH

*Tuloksissa eivät ole mukana muissa maissa val24.08.2008 Vantaa
FIN*Hopeahännän Charlotte BB ...................... EC
FIN*Kehrääjän Orvokki..................................... GIC
FIN*Hopeahännän Hellä Hurmuri..................... CH

mistuneet.
Tiedot Rollickin tietokannasta on kerännyt Minna
Viljanen.

06.09.2008 Seinäjoki
FIN*Tupuliinin Marge ........................................ CH

Yhdistyksen palkinnot näyttelyissä valmistuneille jäsenten omistamillenorjalaisille
metsäkissoille

07.09.2008 Seinäjoki
FIN*Hopeahännän Timi Tiikeri.......................... PR
04.10.2008 Tampere
FIN*Blue-Viking Kung Gustav Vasa.................. EP
FIN*Kirsikan Herodes ....................................... EP
FIN*SmileTail’s Stella Polaris............................ GIC
IC FIN*Tähtitassun Curling Torino .................... GIP
FIN*Marmatin Kavaljeeri................................... IC
CH FIN*Tupuliinin Musliini ................................ PR

Kun kissasi on valmistunut CH/PR/IC/IP:ksi saat
kissallesi palkintolaatan. GIC/GIP/EC/EP:ksi saat
kissallesi pokaalin nimilaatalla. Palkintovastaava on
Pauli Härkönen, puh: 0400-533258, e-mail: salumins@gmail.com.
Kerro kissan nimi, omistajan/omistajien nimi/nimet
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 tulevat laattaan oikein. Huomioithan myös, että pokaalilla on hieman pidempi toimitusaika, sillä pokaalien
nimilaatat tilataan erikseen kaivertajalta. Kopiota arvosteluseteleistä ei tarvita.

05.10.2008 Tampere
IC FIN*Laramillan Arwen .................................. EP
FIN*Nalle-Puhin Ariel ....................................... CH
FIN*Kissanpolkan Iltasävel............................... PR
11.10.2008 Helsinki
FIN*Nalle-Puhin Sebastian............................... GIC
FIN*Marmatin Veronica .................................... GIC
FIN*Hopeahännän Hehkeä Hertta ................... IC
FIN*Kujakeikarin Iivari ...................................... CH
FIN*Kujakeikarin Hessu Hopo .......................... CH
EC FIN*Deimos Matchless SilverHawk, DM..... PR

Palkintoja ei lähetetä postissa, vaan saat palkinnon seuraavassa näyttelyssä, jossa palkintovastaava on. Jos et itse tule paikalle, voidaan
sopia palkinnon luovuttamisesta jollekin toiselle
henkilölle.

12.10.2008 Helsinki
FIN*SmileTail’s Magica de Spell ....................... EC
FIN*Tähtitassun Ruupert.................................. EP
EC FIN*Suvipäivän Igor.................................... GIP
FIN*FoxyPaw’s Baron ....................................... CH

Kissan jokaisen omistajan tulee olla kissan valmistumispäivänä yhdistyksen jäsen.

01.11.2008 Kirkkonummi
FIN* Kujakeikarin Hulda ................................... CH
FIN* Cipukan Vieno Sireeni ............................ CH
FIN* Hopeahännän Willem-Alexander ............. CH
FIN* Hopeahännän Tiffany Keiju .................... CH
FIN*BeautyHill Aares Aamunvalo ..................... PR
FIN*Cougar’s Anatol Gogol .............................. PR
02.11.2008 Kirkkonummi
S*Trollgumman’s Lukaz Lunkentuzz ................ IC
FIN*Leoline Jimi Jäämies ................................. CH

www.norjalainenmetsakissa.fi
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World Winner 2008
Vuoden 2008 Maailman voittaja näyttely järjestettiin Portugalissa, Lissabonissa 25.-26.10. Näyttelyyn osallistui yli
600 kissaa. Kolme norjalaista metsäkissaa saivat World Winner 2008 tittelin, joka annetaan kategoriavoittajille ja
merkitään kissan nimen eteen WW´08:

WW`08 EC S*Just Catnap´s
Alma Snowflake (NFO n 09 24)

Kasvattaja: Kerstin and Mia Leonie Kristiansson
omistaja ja kuva: S*NC’s, Susanne &
Sandra Gunnarsson

WW’08,SW’05,EP,EC S*Aristo Limaz
Terrie Viking JW, DSM (NFO n 09 24)

Kasvattaja: Ingrid Leiswall
Omistaja: S*Vimmerskogen’s, Gunilla Andersson &
Lasse Cajander
Kuva: Lasse Cajander

WW’08 DK ZACS
Goodie (NFO n 09 22)
Kasvattaja ja omistaja:
Susan & Camilla Zindel
Kuva: ZACS
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Uudet Junior Winnerit
FIN*FoxyPaw’s Baron, JW ’’Bjarki’’

FIN* Foxypaw's Baron, JW (NFO ns 24)

Aluksi täytyy sanoa, että meille ei pitänyt koskaan tulla siitoskollia.
Kun sopivan kollin etsintä naarailemme Brellalle ja Hetjalle osoittautui suhteellisen työlääksi, alkoi pikkuhiljaa kehittyä ajatus oman kollin
hankinnasta seuraavien pentujen
isäksi. Pitäisi vain löytää sellainen
’omaan silmään sopiva’, joka vielä
sopisi ominaisuuksiltaan kummallekin kissarouvalle. Ja tästä alkoi ahkera nettisivujen selaaminen.
Bjarkin näimme ensimmäisen kerran
noin kahden viikon ikäisenä, viedessämme Brellan Kokkolaan sulhastaan tapaamaan. Tuon käynnin jälkeen ’eksyimme’ netissä aina vain
useammin ja useammin Bjarkin kuvia katsomaan. Tuossa pienessä kollipennussa vain oli jotain niin vastustamatonta, lieneekö se sitten ollut ne
www.norjalainenmetsakissa.fi

valtavat korvat… Kun kasvattajatkin
olivat meille ennestään tuttuja samoin
kuin pennun molemmat vanhemmat
ei päätöksenteko ollut kovin vaikeaa. Lopulta sitten teimme päätöksen
että tässä olisi meidän kollimme, jos
Karita ja Mikael vain suostuisivat sen
meille myymään. Kutsumanimikin oli
pojalle heti valmiina; kollista ei voisi
tulla mikään muu kuin Bjarki (islantia ja tarkoittaa pientä karhua). Meille Bjarki muutti 1.3.2008 Kirkkonummen näyttelyn ’kautta’.
Hienojen ulkoisten ominaisuuksiensa lisäksi Bjarki osoittautui luonteeltaan täydeksi kympiksi (itse olemme
kyllä sitä mieltä että tuo ’asteikko’ ei riitä vaan Bjarki on luonteeltaan vähintään 12). Bjarki on sekä
näyttelyissä että kotona uskomattoman rauhallinen luonne. Näyttelyis-
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sä Bjarki mieluiten makaa pöydällä ja nuorempana ei ollut ollenkaan
harvinaista että tuomarille kehrättiin.
Kotonakin Bjarki on varsinainen nallekarhu, mutta innostuu kyllä usein
hurjaankin riehumiseen parhaan kaverinsa Kirpun kanssa.
Jo ensimmäisessä näyttelyssään
Bjarki antoi meille esimakua tulevasta ja uskoa siihen että olemme valinneet itsellemme oikean kollin. Tasan
kolmen kuukauden ikäisenä Kirkkonummen näyttelyssä Bjarkin tulos
oli EX1, VP ja TP. Tuon jälkeen Bjarki oli pentuluokassa yhteensä 6 värinparas ja 7 kertaa tuomarinparas.
Nuortenluokassa samanlainen tahti jatkui (6 kertaa VP ja 9 kertaa TP )
ja lisäksi kesäkuun lopussa Siilinjärven näyttelyssä Bjarki nappasi täyspotin olemalla kategorian paras nuo-

ri molempina päivinä. Siilinjärven
näyttelyyn mennessä Bjarki oli kyllä
saanut paneelissa ääniä, mutta kertaakaan ei se voitto ollut osunut kohdalle. Siilinjärven näyttelyn jälkeen
sitten päätimme että täytyyhän sitä
Junior Winner -titteliä ainakin yrittää. Kaksi seuraavaa KPN –tulosta
tulivat sitten elokuussa Tallinnasta
ja viidennen tarvittavan KP: n saamista pääsimme jännittämään Seinäjoen näyttelyssä syyskuun alussa. Jännitys olikin melkoinen kun
näyttely oli Bjarkin viimeinen näyttely nuortenluokassa. Tuomarit pitivätkin meitä jännityksessä ihan
viimeiseen asti. Lauantaina kate-

goriavoitto meni Bjarkin siskolle ja
olimmekin jo varmoja että sitä tarvittavaa viidettä voittoa ei Bjarkille tulisi. Kaikesta huolimatta jännitys oli
sunnuntaina melkoinen kun Bjarki
oli jälleen kerran paneelissa. Ja kun
kaikilta tuomareilta sitten nousi ylös
se oman kissan numero ei riemulla
ollut rajaa! Toivottu Junior Winner titteli oli nyt saavutettu!
Seuraavaksi olikin sitten vuoro siirtyä avoimeen luokkaan ja katsoa
kuinka siellä ’äijän käy’. Ollessaan
ensimmäistä kertaa avoimessa luokassa Tampereella lokakuun alussa
Bjarkin tulos oli CAC,VP, TP ja hel-

tisipä paneelissa yksi äänikin. Seuraava näyttely olikin sitten Helsingissä lokakuun puolessa välissä ja
siellä Bjarki sitten nappasi taas täyspotin ollen kategorian paras aikuinen uros sekä lauantaina että sunnuntaina. Sunnuntaina (12.10.2008)
Bjarki lisäksi valmistui Championiksi
Kun vielä lauantaina oma kasvattimme Kirppu oli KPN ei viikonloppu olisi voinut olla parempi!
Keväällä saamme toivottavasti nähdä kotonamme Bjarkin jälkikasvua
ja täytyy vain toivoa että Bjarki myös
periyttää hienoja ominaisuuksiaan
jälkeläisilleen!

FIN*FoxyPaw´s Rosy Dawn, JW (NFO fs 03 22)
isä: GIC S*Restless Desperado, JW
(NFO n 09 23)
emo: GIC FIN*Kehrääjän Orvokki
(NFO fs 09 24)
omistajat ja kasvattajat: Mikael Axelqvist & Karita Sumell
Pentu- ja nuortenluokassa Roosa kisasi 16 kertaa, joissa paneelipaikkoja oli 14. Viidennen kategoriavoiton
ja sen myötä JW -tittelin Roosa saavutti 24.8.2008 Vantaalla.
Muutaman kategoriavoiton Roosa hävisi tasaäänin kasvateillemme FIN*FoxyPaw´s Baronille ja
FIN*FoxyPaw´s Full Time Loverille,
jotka molemmat myös saavuttivat
JW -tittelin.

FIN* FoxyPaw's Full Time Lover, JW " Mopo " (NFO n 09 24)
Suomen kissaliitto myönsi Mopolle
Junior Winner arvonimen 7.10.2008.
Kyseisen tittelin saa, kun kissa saavuttaa vähintään viisi kategoriavoittoa pentu ja/tai nuorten luokissa.
Mopon näyttelymenestys on ollut
suorastaan häikäisevää. Mopolla on
voittoja yhteensä kymmenen. Pentuluokissa voittoja tuli neljä ja nuortenluokissa tähän mennessä kuusi.
Mopolla on vielä muutama näyttely
nuortenluokissa jäljellä ennen siirtymistä kilpailemaan aikuisten kanssa.
FIN* FoxyPaw's Full Time Lover, JW,
kuva: Markus Wikström

pivan rekisterikirjan omaavan uroksen oman naaraani käyttöön. Mopo
on ylittänyt kaikki odotukseni. Huiman näyttelymenestyksen jälkeenkin toivon, että toive Mopon siitoskäytöstä jälkeläisten suhteen vielä
toteutuisi alkuperäisten suunnitelman mukaisesti.
Kiitos Eila Tähdelle täydellisestä kodista Mopolleni !!!
Mopon onnellinen omistaja
Kirsi Ovaskainen

Mopon näyttelymenestys on ollut extraa, koska ensisijaisesti hankin so-
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Norjalainen Metsäkissa ry.

Kissa ja muut eläimet: Sietämistä vai aitoa ystävyyttä?
Helena Telkänranta

Kissojen suhtautumisessa muihin
eläimiin on suuria yksilöllisiä eroja. Osittain niihin vaikuttavat kissan synnynnäiset luonteenpiirteet
ja temperamentti, joissa on eroja samankin pentueen kesken. Tasaiselle luonteelle, jota ulkoiset asiat eivät
paljoa hetkauta, rinnakkainelo muiden eläinten kanssa on helpompaa
kuin sellaiselle kissalle, joka reagoi
ympäristöönsä voimakkaasti.
Erenkin lintujen ja jyrsijöiden
kanssa elämiseen vaikuttavat myös
saalistusvietin erilaisuus. Esimerkiksi norjalaisten metsäkissojen ja turkkilaisten vanien sanotaan usein olevan voimakkaasti riistan perään, kun
taas persialaisten ja brittien metsästysinto on usein laimeampi. Yksilöiden väliset erot rodun sisällä ovat
silti suuria.
Yhteiselon sujumiseen vaikuttavat myös toisen osapuolen ominaisuudet – eikä pelkästään laji, vaan
jälleen myös yksilölliset piirteet. Jos
kissa tulee yhden koiran kanssa toimeen, se ei automaattisesti tarkoita,
että se hyväksyisi toisenkin koiran.
Ihmissilmälle melko pienetkin erot
koiran käyttäytymisessä voivat merkitä kissalle paljon. Sama kissa, joka
hyväksyy rentoutuneesti käyttäytyvän koiran, voi saattaa suhtautua
epäluuloisesti ja jopa hyökkäävästi
toiseen koiraan, joka tuijottaa kissaa
jännittyneenä.
Ratkaisevin vaikutus kissan suhtautumiseen on aikaisemmilla kokemuksilla. Erityisen paljon vaikuttaa
pentuajan kasvuympäristö. Muovautuvaisimmillaan pentu on kahden–
seitsemän viikon iässä. Jos pentu
silloin saa myönteisiä kokemuksia
toisesta eläinlajista, eli perheessä
esimerkiksi on rauhallisesti käyttäytyvä koira, johon pennun emo luottaa, pennun mieleen painuu loppuiäksi käsitys, että koiratkin ovat
”meitä” eikä niitä tarvitse pelätä.
Pennun kyky tottua muihin eläimiin jatkuu onneksi läpi seuraavienkin kuukausien. Missään myöhemmässä elämänvaiheessa muiden
eläinten hyväksyminen ei silti enää
tapahdu yhtä vaivatta ja yhtä perusteellisesti kuin alle kaksikuisena.
Vielä aikuinenkin kissa saattaa
tottua uusiin, eri lajisiin perheenjäseniin. Helpompaa se on nuorehkoille, vuoden tai muutaman ikäisille
kissoille kuin vanhoille, joiden käsiwww.norjalainenmetsakissa.fi

tykset maailmasta ovat jo pitkälle vakiintuneita.

hanomaiselta rinnakkainelolta vaikuttava tilanne voi todellisuudessa
olla jatkuvaa jännittyneisyyttä. Vaikka linnut tai jyrsijät olisivat turvassa
häkissä, kissan tuijotus voi olla niille pelottava kokemus. Linnuille erityisen stressaavaa linnuille on, jos
kissa pystyy tarkkailemaan samalta
korkeudelta.

Kielimuurin ylittäminen helpointa
nuorena
Yhteiselämää on kahdenlaista: sietämiseen perustuvaa rauhanomaista rinnakkaineloa ja aitoa ystävyyttä.
Hyvä mittari on kosketus. Jos kissa
puskee kumppaniaan ja hieroo siihen kylkeään, tai jos niiden voi näh- Turvapaikka edistää tottumista
dä nukkuvan toisissaan kiinni, ky- Kun saman katon alle aiotut kissa ja
symys on aidosta luottamuksen ja koira kohtaavat toisensa, tilanteesta
kumppanuuden tunteesta.
riippuu, kumpi pelkää kumpaa – vai
Todellisissa ystävyyssuhteessa pelkäävätkö mahdollisesti molemtoisena osapuolena on useimmiten mat. Ihminen voi myös melko lailkoira. Joskus myös kissan ja fretin la vaikuttaa siihen, millaiseksi tilantai kissan ja kanin välille syntyy luot- ne kehittyy.
tamussuhteita, erityisesti kun osaEläinten tutustuttaminen kannatpuolet ovat olleet yhdessä poikases- taa tehdä riittävän hitaasti. Jos jompi
ta pitäen.
kumpi suhtautuu toiseen epäluuloiKissan ja koiran ystävystyminen sesti tai kiihtyneesti, niiden laittamiedellyttää, että niiden on opittava ai- nen liian pian samaan huoneeseen
nakin hiukan ymmärtämään toisten- voi hidastaa toisiinsa tottumista.
sa ”kieltä”. Näiden lajien viestinnäsKuten muillekin eläimille, myös
Kissanpolkan
(NFO
09 23) että
RUROK
sä on useita samankaltaisia
eleitä,Serenadi
kissalle
on es
tärkeää,
se voi aina
23.8.2008
EX1,
VP,
TP.
kuva:
Heikki
Siltala
joilla on eri merkitys. Esimerkkinä halutessaan vetäytyä omaan raumainitaan usein hännän heilahtelu. haansa. Korkeat paikat ovat kissasKissalla se viestii kiihtyneestä mie- ta kaikkein turvallisimman tuntuisia.
lialasta. Koiran matalalla ja nopeasti Helppo pääsy kaapin päälle tai muuheilutettu häntä tarkoittaa pyrkimys- hun tähystyspaikkaan, johon on laitä ystävällisiin väleihin, korkealla se- tettu kissalle mukava pehmeä malän päällä ja hitaammin heilutettuna kuualusta, voi osaltaan helpottaa
se viestii omasta hallitsevasta ase- koiraan tottumista.
Kissan aggressiivisuus koiraa
masta senhetkisessä tilanteessa ja
toiveesta, että toinen uskoisi sen hy- kohtaan johtuu useimmiten kissan
tuntemasta pelosta. Aggressiivisuuvällä.
Häntääkin enemmän väärinkäsi- den vähentämiseksi on siis vähentyksiä syntyy eräistä muista eleistä. nettävä syitä pelkoon, kuten huoEtutassun kohottaminen on koiral- lehdittava siitä, että kissalla on aina
ta kutsu leikkimään. Kissa tulkitsee mahdollisuus vetäytyä mukavaan
sen helposti uhkaukseksi, jota se turvapaikkaan. Kissan rankaisemikissojen maailmassa usein on. Leik- nen sen sijaan pahentaa ongelmaa,
kimään houkutteleva koira saat- koska se lisää kissan kokemaa epätaa myös haukahdella – tietämättä, varmuutta ja siten puolustautumisen
että äkilliset kovat äänet saavat kis- tarvetta.
Joskus kissan ja koiran yhteissan helposti varuilleen ja puolustuselo ei viikkojen yrittämisenkään jälkannalle.
Toisen osapuolen kielenkäytön keen ota sujuakseen. Silloin on viikummallisuuksien oppimiseen sekä sainta vain etsiä jommalle kummalle
kissat että koirat ovat avoimimmil- uusi koti. Eläminen jännittyneeslaan nuorina. Tämä on yksi lisäsyy sä tilanteessa aiheuttaa molemmilsiihen, miksi aito ystävyys syntyy le osapuolille stressiä, minkä lisäkyleisimmin sellaisten kissojen ja koi- si se voi olla myös vaarallista. Koira
rien välille, jotka ovat tutustuneet jo voi tiukan paikan tullen purra kissaa,
pentuina tai nuorina aikuisina. Mutta ja kissa voi vastaavasti käyttää kyneläinten maailma on täynnä yksilöi- siään. Joissain yksittäistapauksissa
tä, ja siksi myös täynnä poikkeuksia. toisiaan kyräilevien kissan ja koiran
Joskus iäkkäämpinäkin yhteen saa- jättäminen valvomatta keskenään on
tetut kissa ja koira saattavat hyväk- johtanut jopa koiran silmän puhkeasyä toistensa olemassaolon ja jopa miseen kissan kynsissä.
ystävystyä.
Sen sijaan jyrsijöiden tai lintujen
kanssa ei todelliseen ystävyyteen Artikkeli on aiemmin julkaistu Eläinole juuri mahdollisuuksia. Jopa rau- maailma –lehdessä.
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DNA-TESTAUS – kuviollinen vai kuvioton

FIN*Katinkurun Villakarvajalka (NFO
n 03 24), VP, TP ja Kategorian Paras
Nuori. Helsingissä 11.10.2008. Omistaja
& kasvattaja : Jenni-Riikka Wacklin &
Kai Naskali

CH FIN*SmileTail’s Lucky Devil

FIN*Slytiger’s Primrose (NFO as 09
24).om. & kasv. Hanne Lankinen
Helsingissä 12.10.2008 ja Kirkkonummella 2.11.2008 EX 1, VP ja TPP

Minna Viljanen
Häjy (CH FIN*SmileTail’s Lucky Devil) syntyi neljän pennun pentueeseen, jossa sisarukset olivat kaikki kuviottomia: Veikka sininen, Lulu
punainen, Saku mustavalkea. Häjy
itse rekisteröitiin cremetabbyksi. Jos
punaisen kuviollisuuden määrittäminen saattaa joskus olla hankalaa, on
creme vielä aivan oma lukunsa. Häjyn kuvioon ei koskaan ole näyttelyissä puututtu, mutta itsellä on ollut vahva tunne kuviottomuudesta.
Kyselin ensimmäisen kerran kissojen
DNA-testauksesta
eräältä birmakasvattajalta jo muutama
vuosi sitten, hän kun oli kissansa testannut ja kirjoittanut siitä yhdistyksensä lehteen jutun. Sainkin
häneltä näytteitä tutkivan laboratorion osoitteen ja pikainen katsaus osoitti, että testin hinta ei päätä
huimaisi: 40 dollaria plus tietenkin
postikulut. Tulos tulisi ensin sähköpostitse ja vielä kirjallisena postissa.
En ole muiden laboratorioiden tarjontaan perehtynyt, mutta Kalifornian
yliopiston alaisuudessa toimivassa
VGL:ssä (Veterinary Genetics Labo-

ratory) voi teettää kissalle ”isyystestin”, määrittää veriryhmän, sekä selvittää turkin väriin liittyvistä asioista
mm. diluution kantajuuden ja kuviollisuuden (A/A, A/a, a/a). Lisää testimahdollisuuksia löytyy laboratorion
sivuilta: http://www.vgl.ucdavis.edu/
services/cat.php Sitä onko kissa
hopea/savu, ei ainakaan kyseisessä
laboratoriossa pysty selvittämään.
Kun Häjy oli astutusmatkalla Sagaa
tapaamassa, pyysin että tekevät ruskean – jos se on mahdollista. Ruskeaa ei tullut, sen sijaan musta, 2 punaista ja 1 punavalkea. Punaisilla oli
alusta asti todella vahvat tabbykuviot nähtävillä, mutta kun ne kasvoivat, alkoivat kaikki näyttää omaan
silmään kuviottomilta. Muutama ihminen ehdotti minulle, että testaisin pennut, mutta mikäs järki siinä
olisi? Kun voi testata isän, ja ratkaista sillä ”mysteerin” kertaheitolla.
Kaikki punaiset rekisteröin ilman kuviota ja rekkaritkin ehtivät tulla ennen kuin Häjyn testi oli edes matkalla. Kun vihdoin sain lähetettyä
”testipakkauksen” (vanupuikkoja ja
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testaamiseen liittyvät tulosteet) Häjyn kotijoukoille, alkoivat asian vihdoin edetä. Noin viikko näytteiden
lähettämisen jälkeen sain sähköpostitse vahvistuksen, että näytteet
olivat saapuneet ja viestissä pyydettiin vielä tarkistamaan kissan
tietojen oikeellisuus. Hyvä niin, nimestä oli lapuissa tullut Lucky Devi
ilman että olin sitä edes huomannut. Tulos luvattiin toimittaa 5-10 arkipäivän kuluessa sähköpostitse.
Tulos saapui seitsemässä arkipäivässä ja oli se, mitä olin odottanutkin: a/a. Monia epäilyjä pentujeni
kuvioista kuulleena tulos oli tietysti
mieluinen, en ollut rekisteröinyt pentuja väärin.
Pennut ovat tätä kirjoitusta päivittäessä täyttämässä vuoden ja onneksi
punaisten tyttöjen haamukuviot ovat
haalenemaan päin. Minun olisi ollut
mahdollista muuttaa niiden rekisterikirjoihin ilmiasuksi punatabby, mutta jätin sen kuitenkin tekemättä. Isä
Häjyn väriä ei myöskään jaksettu alkaa muuttamaan, pääasiahan on se,
että itse tietää minkä värinen se on.
Norjalainen Metsäkissa ry.

TERVEYSKYSELY – NORJALAINEN METSÄKISSA RY
Yhdistys tekee terveyskyselyn norjalaisten metsäkissojen hyvinvoinnista. Kyselyn pohjalta tehdään yhteenveto, joka
julkaistaan Mettis 2-09 lehdessä. Yhteenvedon pohjalta päätetään mahdollisesta terveystyöryhmän perustamisesta
yhdistyksellemme sekä tietoja hyödynnetään myös yhteistyössä Hannes Lohen tehdessä geenitutkimusta kissoista.
(Tutkimuksesta kerrottiin lehdessä 2-08). Vastaukset voi lähettää nimettömänä, tärkeintä olisi että vastaukset ovat rehellisiä, niin saisimme mahdollisimman totuuden mukaisen tilan rotumme terveydentilasta Suomessa.
Täytä tiedot vain omistamiesi elossa olevien ja mahdollisesti menehtyneiden norjalaisten metsäkissojen osalta. Mikäli
kissasi on menehtynyt johonkin sairauteen laita syyksi vain sellainen syy, joka on todettu Evirassa kissalle tehdyssä
ruumiinavauksessa. (muuten määritely kuolinsyy ei välttämättä ole tarkka ja varmasti oikea syy). Voit täyttää samalle
lomakkeelle useamman kissan tiedot, jolloin merkitset lukumäärän monellako on ollut ko. ongelma. Lähetä vastauksesi
joko postissa: Jenni Mäkinen, Juntinraitti 2, 23660 Kalanti as. Sähköisesti täytettävä lomake löytyy myös netistä osoitteesta www.norjalainenmetsakissa.fi / AJANKOHTAISTA -sivulta.

Palautuspäivä viimeistään 31.1.2009

Norjalaisilla metsäkissoilla havaitsemani oireet
Kuinka monella kissallasi olet havainnut näitä oireita?

1. Rakenteelliset viat

kissalla.

4. Korvat

Häntämutka

Kuurous

Lattarinta

Korvatulehdukset

Häiriöt luuston kehityksessä (esim. paper bone)

Muuta, mitä?

Napatyrä
Kivesongelmat
Muuta, mitä?

5. Sisäelinten sairaudet/vaivat
Sydän (esim. kardiomyopatia, HCM)
Maksa

2. Silmät

Munuaiset (esim. vajaatoiminta, PKD)

Silmäluomi- tai ripsiongelmat

Keuhkot (esim. astma)

Kyynelkanavien puuttuminen, ahtaus, tukkeumat

Virtsakivet

Silmätulehdukset

Virtsatietulehdukset

Muuta, Mitä?

Kilpirauhanen
Muuta, mitä?

3. Hampaat ja suu

6. Lisääntyminen

Hammas ja purentaongelmia (esim. ristipurenta)
Naaraita koskevat kysymykset:
Hammastulehdukset
Kuinka usein naaraalla on kiima?
Maitohampaiden irtoamisongelmat
Minkä ikäisenä oli ensimmäinen kiima?
Muuta, Mitä?

KÄÄNNÄ

9. Kasvaimet

Ongelmia astutuksessa
Ongelmia tiinehtymisessä

syöpä

Keisarileikkaukseen johtaneita synnytyksiä

rokotuskohdan sarkooma

Miksi jouduttu leikkaamaan?

muut kasvaimet

Muuta poikkeavaa, mitä?

10. Rokotteet ja nukutusaineet
Kuolleita pentuja pentueessa/pentueissa
shokki
Alle viikon iässä kuolleita pentuja
silmäoireet
Muita komplikaatioita naaraalla, mitä?
allerginen reaktio
Onko naaras osannut hoitaa pennut hyvin?
Muuta, mitä?_____________________________________
Millaisia ongelmia on ollut?

11. FIP, tarttuva vatsakalvontulehdus
Kohtutulehdus/kohtutulehduksia

miten diagnosoitu?

Kuinka vanha kissa oli kohtutulehduksen saadessaan?

minkä ikäisenä kissa sairastui?

Valeraskauksia?

oliko kissalla joku muu sairaus taustalla?
muuta huomioitavaa?

Uroksia koskevat kysymykset

12. Muut sairaudet/vaivat

Onko urosta käytetty siitokseen?
Kivesvikoja

anaalirauhaset (onko tyhjennetty tai leikattu)

Ongelmia astutuksessa

epilepsia

Minkälaisia ongelmia?

sokeritauti
kohtutulehdus

Tyhjäksi jääneitä naaraita
muut terveysongelmat, mitkä?
kuinka monta ___________?
mikä oli syynä (jos syy on selvitetty)?

13.Testaukset
Onko kissasi testattu?

7. Ruoansulatuskanavan ongelmat
HCM
Toistuva löysävatsaisuus/ripuli
PKD
Ummetus
sieni
Suolitukos
FeLV
Vatsalaukun kiertymä
FIV
Muuta, mitä?
veriryhmä

8. Iho-ongelmat ja allergiat

rabies-vasta-aineet

Ruoka-aineallergiat

muut testit, mitkä?

lääkeaineallergiat

Kissa on menehtynyt sairauteen nuorena:

muu allerginen reaktio

Minkä ikäisenä? _____________________

ihottuma

Mikä sairaus?

sieni-infektiot
Muuta, mitä?____________________________________

Kiitos avustasi!

Käytännön elämää sydänvikaisen kissan kanssa

Suvipäivän Epona syyskuussa 2008

Suvi Sippola
Kirjoitan käytännön kokemuksista
kissan kanssa, joka sairastaa HCM:
ä ja on lääkityksellä. Ajankohtainen
aihe tällä hetkellä meidänkin rodun
parissa, koska maailmalta ja meiltä löytyy mettiksiä, jotka sairastavat
HCM:ä tai ovat siihen jopa menehtyneet. Tarkoitus on raottaa hieman
niitä tosiasioita, jotka aiheeseen liittyvät, omakohtaisen kokemuksen
kautta.

joka oli jo useamman vuoden ajan
tutkinut kasvattejani, joten hänellä
oli varsin hyvä näkemys kissoistani.
Sydän kuunneltiin ensin huolella ja
huomasin heti eläinlääkärin ilmeestä, että kaikki ei ollut hyvin. ”Empulla” kuului todella voimakas sivuääni, asteikothan ovat 1-6 ja Empulla
oli kolmannen asteen sivuääni. Sydän ultrattiin ja muutokset papillaarilihaksissa olivat kohtalaiset ja vasen kammio oli lievästi laajentunut.
Keuhkoissa ei havaittu muutoksia.

Kasvattini Epona steriloitiin viime vuonna, jonka jälkeen kissa alkoi loppuvuodesta mennä selkeästi huonompaan suuntaan. Oireita
olivat selkeästi suurempi unentarve, apaattisuus, oksentelu ja ”köhiminen”, sekä vetäytyminen omiin
oloihinsa. Lisäksi kirsu oli ja on aika
väritön, ei sellainen terveen vaaleanpunainen ja ikenet ja suu selkeästi sinertävät.

Lääkitys määrätään aina tapauskohtaisesti, kulloisenkin tarpeen mukaan ja niinpä Empulle määrättiin sydänlääke, joka tasaa rytmihäiriötä.
Lääkkeen nimi on Atenolol Sandoz ja
aluksi sitä annettiin 1/4 tablettia joka
toinen ilta kolme antokertaa ja nykyään 1/4 tablettia kerran päivässä.

Tilasin ajan pätevälle, sydänsairauksiin erikoistuneelle eläinlääkärille,

Epona oli testattu kerran jo aiemminkin, 16.01.2003 ja tulos oli sil-

www.norjalainenmetsakissa.fi
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loin normaalit, hyvät arvot. Emppu
oli tuolloin noin vuoden ja neljä kuukautta vanha. Lisäksi aina eläinlääkärikäynnillä hänet kuunneltiin tarkkaan, eikä mitään huomautettavaa
löytynyt. Eponan emo, nyt jo edesmennyt, Aurelia, ultrattiin myös, kun
kissa oli n, 4 v ja 7kk ja tulos oli normaalit, hyvät arvot. Aurelia kuunneltiin aina myös säännöllisesti, mutta
vielä 9-vuotiaanakaan ei huomautettavaa löytynyt. Aurelia ei menehtynyt
HCM:n, vaan kissa kuoli tapaturmaisesti. Eponan isäkissa on myös testattu, kissa oli silloin jo muistaakseni 5-vuotias, eikä omistajalla ole ollut
ko. ongelmia.
Luultavasti nykytiedon valossa, molemmat saattoivat olla geenivirheen
kantajia.
Sinällään tämä asia ei tullut minulle yllätyksenä, koska tiedossa oli,
että linjoissa on ollut ongelmia, ensin aortan ahtaumaa ja myöhemmin
HCM:ä.

Eponan jälkeläisistä useampi on nykyään testattu ja kahdella on todettu
HCM. Tämän vuoden keväällä Gawainilla todettiin selkeästi erilainen
ja eriasteinen HCM, joka oli jo edennyt aika pitkälle ja muutokset olivat
paljon pahemmat, vaikka kissa oli
nuorempi selkeästi, kuin emonsa.
Gawainilla on erilainen lääkitys ja
muutoinkin ko. kissan elämä pyritään pitämään mahdollisimman tasaisena, esim. saman talouden
kissojen kanssa ei saa käydä näyttelyissä, koska sieltä saattaa tulla
mukana jotain ”pöpöjä”, joita Gawain
ei kestäisi.
Gawainin luonne muuttui kovastikin, sairauden edetessä. Kissasta tuli arka ja pelokas näyttelyissä
ja samoin kotona. Kampaaminenkin tuottaa kissalle stressiä, kävin
juuri syyskuussa kissaa katsomassa ja turkistahan tuollaisesta kissasta näkee aika hyvin, että kaikki ei ole
kunnossa. Lisäksi saman pentueen
Gilgloisilla on samantyyppinen sydänvika todettu, kuin emollaan Eponalla, eli voimakas rytmihäiriö. Kyseisestä kissasta en ole nyt kuullut
pitkään aikaan, joten en tiedä, mitä
sille kuuluu.
G-pentue oli jo syntyessään ongelmallinen ja siihenhän syntyi 10 pentua, joista 2 oli kuolleita ja muumioituneita syntyessään ja 2 pennuista
todella kevyitä eivätkä selvinneet
avusta huolimatta. Toinen kevyistä
pennuista kuoli vuorokauden iässä ja
toinen kahden vuorokauden iässä.
Lähetin pennut avattavaksi, mutta
mitään selkeää syytä ei löytynyt.
Sittemmin Epona sai vielä kaksi pentuetta, eikä vastaavia ongelmia ollut.
Eponan veljistä Eicca kuoli edellisvuonna ”suorilta jaloilta” sydänkohtaukseen. Lisäksi Eppu ultrattiin viime vuonna ja tulos oli normaalit,
hyvät arvot.
Sydänvikaisen kissan kanssa eläminen ei hirveästi poikkea muista,
mutta kasvatushan tällaisella tulee
unohtaa ja lähisukulaisia tulee seurata tarkkaan. Lisäksi näyttelyt ovat
yleensä huono juttu, enkä itse veisi sydänvikaista kissaa näyttelyihin, samoin suosittelee oma eläinlääkärini.
Ruokinta on täysin samanlaista, kuin
muillakin kissoillani, mutta erityisesti
pitää välttää liikaa suolaa, no sitä nyt
ei suositella muutoinkaan kissoille.

Lisäksi meillä syödään paljon lihaa
raakana.
Kysyin viimeksi eläinlääkäriltä, että
onko noista eritysruokavalioista hyötyä ja tutkittua tulosta sen tehosta,
johon hän vastasi, että ei ole kyetty osoittamaan niistä olevan sen ihmeemmin hyötyä. Koirilla se kuulemma tehoaa jonkin verran ja niistä on
ihan näyttöäkin, mutta kissoilla tämä
on niin eri juttu, että ei voi verrata
koiriin.
Empun elämä ei ole suuremmin
muuttunut ja luonnekin on aivan yhtä
”höpsö” kuin ennen sairautta. Emppu on kova sylikissa ja mustasukkainen muille kissoille, jos nämä tulevat
syliini tai viereeni. Silloin Emppu tulee ja ottaa yleensä oman paikkansa, läpsäyttämällä muita ja ajamalla ne pois.
Emppu nukkuu joka yö meidän sängyssä ja on ihana, oma itsensä taas,
kiitos lääkityksen. Vieraitakin kohtaan se on ihanan avoin ja rohkea,
jopa hieman tungetteleva. Jännä
juttu on myös se, että vaikka Emppu onkin meidän ainut kastraattityttö, niin muut kunnioittavat ja hieman
pelkäävät tätä matamia. Lauman
johtajan asema ei ole horjunut sairauden myötä.
Oikeastaan ainut, mistä huomaa kissan olevan sydänpotilas, on se, että
”köhää” esiintyy aika ajoin ja Emppu
oksentelee edelleenkin useammin,
kuin muuten terve kissa. Riskithän
aina ovat tällaisen kissan kohdalla
olemassa ja kissa saattaa mennä
hyvinkin nopeasti huonoon kuntoon
tai menehtyä sydänkohtaukseen

äkillisesti. Lisäksi on veritulpan riski,
jolloin on jo kiire eläinlääkäriin. Lääkitys saattaa aiheuttaa myös munuais- tai maksavaivoja, joten seurantaa siltäkin osin täytyy suorittaa.
Sydäntä seurataan yleensä n. puolen vuoden välein tai useamminkin,
jos tarvetta esiintyy.
Meillä on pärjätty puolen vuoden
välein tehtävällä kuuntelulla ja jos
muutoksia tulee, niin sitten ultrataan
uudestaan.
En ala tässä kirjoituksessani käymään läpi nyt muita aiheeseen liittyviä asioita, tarkoitus on vain tuoda oma kokemus esille normaali
arjessa. Kehottaisin kuitenkin kaikkia kasvattajia testaamaan kasvatuskissansa säännöllisesti, alan asiantuntijoiden ohjeiden mukaan, ottaen
huomioon mahdollisesti linjoissa ilmenneet ongelmat. Kyse ei ole nimittäin nykytiedon valossa ainoastaan
yhden tai edes kahden eri linjan ongelmista, vaan puhutaan jo useasta
eri linjasta. Itse testaan naaraat aina
ennen astutusta ja näin tulen jatkossakin toimimaan. Toivotaan, että pian
saadaan metsäkissoille omat geenitestit, ultrauksen rinnalle, jolloin saataisiin mahdolliset kantajat myös
tietoon. Avoimuus on tässä myös
erittäin tärkeä asia, kasvatuksellisessa mielessä ja muutoinkin.
Emppu voi olosuhteisiin nähden hyvin ja kohta on menty jo vuosi eteenpäin, mikä on mielestäni hyvä saavutus, kiitos siitä lääketieteen ja
eläinlääkäreiden.
Tässä hetkessä eläen ja parempia
aikoja odotellen.

FIN*Tähtitassun HuliVili (NFO n0924)
synt. 8.3.2008
(kuvassa 6 kk)
Isä:
FIN*Tähtitassun
Hra Tossavainen
Emo:
FIN*Tähtitassun
Miu-Mau
Omistaja:
Maija Piili
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Kun perheeseen tulee vauva
ymmärrettävää, ettei kaikkialla ole
mahdollista järjestää yhdessä tasossa olevaa kissanäyttelyä. Joskus taas tuntuu, että ihmiset katsovat paheksuen näyttelyjärjestäjiä
joilla on vauva mukana. Saattaahan
se välillä olla vaikean tuntuista hoitaa samalla pientä vauvaa ja keskittyä näyttelyn kulkuun ja omien kissojen suorituksiin. Totuushan silti on
se, että aina vauvaa ei saa näyttelyiden ajaksi hoitoon tai vauva ei vielä
ole ollut kertaakaan hoidossa. Näyttelymatkatkin voivat olla koko perheen elämys ja minusta vauvat ja
lapset ovat aina tervetulleita näyttelyihin. On kiva tavata näyttelyissä ystävällisiä ihmisiä, jotka ymmärtävät
myös meitä ”lapsellisia”.

Visa Seppä ja vuoden ikäinen Norleon Skadi.

Kuva ja teksti: Kati Seppä
Sitä sanotaan, että norjalainen metsäkissa tulee mainiosti toimeen muiden eläinten ja lasten kanssa. Me
olemme päässeet todistamaan,
kuinka hyvin metsäkissat soveltuvat
vauvaperheeseen.

vaksi, jompikumpi mettiksistä alkaa
maukua hätääntyneenä. Aivan kuin
hän haluaisi auttaa jotenkin, muttei
osaa tehdä muuta kuin maukua ja
tulla ihan viereen katsomaan mikä
oikein on hätänä.

Ennen kuin esikoisemme oli syntynyt, meitä hieman jännitti miten elämä kissojen kanssa muuttuu vauvan
myötä. Saako uusi perheenjäsen aikaan mielenosoituspissimistä, mustasukkaisuutta, käyttäytymishäiriöitä, syömättömyyttä tai jotain muuta
mitä nyt ovelan mettiksen mieleen
voikaan juolahtaa.

Rotu on tietysti myös luonteeltaan
kovin utelias, joten ei parane päästää kisua ihan joka tilanteeseen ja
paikkaan mukaan. Esimerkiksi sänky on vain vauvan paikka, sinne ei
ole muilla asiaa. Varmasti se kyllä
kiinnostaisi, onhan se sentään lämmin paikka jossa on vauvankin hyvä
olla, miksei siis myös kissan? Sama
sääntö pätee babysitteriin, vaunuihin, leluihin ja kaikkeen muuhunkin
vauvan omaisuuteen.

Kun puolisen vuotta sitten perheenlisäystä tuli yhden ihmishengen verran, niin kaikki nämä epäilymme kumottiin kertaheitolla. Uusi tulokas sai
lämpimän vastaanoton heti kun kotiutui sairaalasta. Oli ihanaa todeta
jo muutamassa viikossa, että kissat
olivat ottaneet vauvan heti perheenjäsenekseen.
Itku ei kissoja kummemmin haittaa.
Hieman vain luimistellaan korvia, se
kestetään sitten vaikka hampaat irvessä. Alussa toinen metsäkissamme tuli kuuliaisena ilmoittamaan minulle milloin vauva itkee, jos siis olin
vaikkapa toisessa huoneessa niin
etten itse heti itkua kuullut. Kauniilla
äänellä minulle mau’uttiin asia ja sitten johdatettiin vauvan luo. Lieköhän
tämä silti johtunut siitä, että kissat
tiesivät, että ainoa keino miten sen
huutavan kapistuksen saisi vaimennettua, olisi hakea emäntä paikalle.
Joskus, kun itku on yltynyt oikein kowww.norjalainenmetsakissa.fi

Joskus sitä ihan unohdetaan, että
perheessä on pieni ja meno saattaa
yltyä oikein vauhdikkaaksi. Silloin
saa pelätä milloin kissat juoksevat
vauvan ylitse. Vielä ei ole niin kuitenkaan käynyt. Mahtaako johtua vain
tuurista, vai osaavatko he todellakin varoa niin hyvin vaikka meno onkin niin hurjaa, että painellaan sata
kilometriä tunnissa pitkin kämppää.
Itseä ihan välillä hirvittää, että pian
sattuu jotakuta.
Kissanäyttelyissäkin on ollut ihan
mukava käydä vauvan kanssa. Joskus tuntuu kyllä siltä, ettei näyttelyä
järjestettäessä olla ajateltu ”lapsellisia” perheitä joilla on rattaat käytössä, sillä näyttelytilat on saatettu
asetella kahteen kerrokseen. Onhan se tietysti sääli, ettei pääse vaivattomasti kulkemaan. Ja silti ihan
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Myös vauva nauttii karvaisesta seurasta. Kummasti kissan seura rauhoittaa levotonta tai itkuista pienokaista. Naama muuttuu taas iloiseksi
kun pörröinen, kehräävä ja utelias
mettis ilmestyy näkökenttään. Voi
kuinka kiva olisikaan hieman hivellä
turkkia tai ottaa pitkistä viiksikarvoista kiinni. Käsi ojossa sitä heti ollaankin kun halutaan kisu lähemmäs.
Muutaman kerran onkin jo käynyt
niin, että viiksikarvoista ollaan saatu luja ote. Tämä ei silti ole aiheuttanut vihaista reaktiota. Norjalainen
metsäkissa kyllä ymmärtää, että kyseessä on pieni viaton ihmispentu,
joka ei vielä osaa oikein hallita liikkeitään. Varovasti ja maltillisesti mettis ottaa tilanteen ja odottaa, että hänet tullaan vapauttamaan. Turkista
puolestaan saa retuuttaa aika lujaakin, se on lujaa tekoa eikä ihan heti
karvat jää käteen.
Välillä vauvaa pitää myös hoitaa aivan kuin omaa pentuaankin. Päätä
nuollaan useista isännän kielloista
huolimatta ja tassutellaan reippaasti vauvan vierellä ja kehrätään kovaan ääneen. Onhan se tärkeää
myös osoittaa vauvalle, että häntä
rakastaa.

Pretty in pink – rakkaudesta vaaleanpunaisiin vaatteisiin
Minna Viljanen
Ei värillä väliä, kunhan se on vaaleanpunainen. Liekö johtunut kuuhulluudesta vai mistä, mutta nettikauppoja selatessa iski halu saada
Iinekselle vaaleanpunainen liivi! Ja
miksi juuri Iinekselle? Se tuntui äkkiseltään ajateltuna ainoalta, joka sitä
liiviä voisi suostua käyttämään…
Otin siis kissasta mitat ja niiden
perusteella tilasin liivin kokoa M.
Muutamassa päivässä pinkki armeijakuosinen liivi kolahtikin jo postiluukusta. Koko oli tietysti väärä. Pituus
ihan hyvä, mutta mahavaraa reilusti
yli Iineksen tarpeen. Ei auttanut muu
kuin alkaa kokeilemaan liiviä muille kissoille. Lulu kieltäytyi kunniasta, mutta liivi mahtui jopa Roopelle!
Roopelle se vain sattui olemaan auttamattoman lyhyt selästä. Jos siitä
jotain epäilyksiä oli ollut ennen tilausta, niin nyt ainakin oli selvää, että
pienten koirien vaatteet ei sovi pitkäselkäiselle metsäkissalle. Iines kuitenkin piti liivistään ja sitä on käytetty ulkoillessa (omistajalla on toki
sävy sävyyn oleva takki, tosin ilman
army-kuosia).
Pieni takaisku ei lannistanut vaatteisiin hurahtanutta emäntää. Seuraava osoite oli kangaskauppa, josta
tarttui mukaan kolmea eri kangasta.
Vaaleanpunaista ei harmikseni löytynyt, mutta oli tyydyttävä paremman puutteessa valkoiseen. Hinta kolmelle kankaalle ja vetoketjulle
ei ollut kovin huima: 11 euroa. Kangasta oli sen verran reilusti, että siitä saa ainakin kolme liiviä/takkia tehtyä helpolla.
Kaavojen piirtäminen oli lastenleikkiä, tosin vierestä urakkaa seurannut äiti oli sitä mieltä, että niihin
olisi voinut vähän enemmän paneutua. Tällä kertaa sentään oli kaavat,
yleensä jos olen itselleni tehnyt jotain luomuksia, olen suoraan vaan
leikellyt kangasta sen kummempia
pohtimatta… Liivi muodostuu kolmesta yhteen ommellusta palasta,
ja vetoketju on selkäpuolella. Kaulukseen ja helmaan piti vielä tehdä
karvareunus ;-) Emännältä löytyy
myös valkoinen takki karvareunuksilla, yksityiskohdat kun on NIIN tärkeitä…
Aikaa liivin tekemiseen meni kaavojen piirtäminen mukaan luettuna 2
tuntia. Ikäväkseni huomasin mittausten menneen pieleen vasta sovitusvaiheessa, joten vielä olisi edessä
”hihansuiden” isontaminen ja ym-

päryskin meni vähän tiukaksi. Niiden korjaaminen on ihan mahdollista, mutta kun kangasta on reilusti,
saatan tehdä kerralla ihan uuden
version.
Miksi metsäkissa sitten tarvitsee
vaatteita? Ei varmaan tarvitsekaan
siinä mielessä missä monet karvattomammat rodut, mutta Iineksen
kanssa niistä on hyötyäkin… Iinek-
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sen tuntevat tietävät miten kiva tapa
sillä on kellahtaa pitkin pituuttaan
mahalleen tai kyljelleen missä vaan
ja milloin vaan J Tämän kun highwhite kissa tekee monta kertaa kuralammikkoon, niin alkaa omistajalta
loppua huumori! Nyt sentään selviää vähän vähemmällä pesulla, tosin
kohtahan on jo toivon mukaan pakkaskelejä tiedossa!

Norjalainen Metsäkissa ry.
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Kaikki mukaan kissojen DNA-pankkikeräykseen!
Kuten prof. Hannes Lohen alustamassa tiedotustilaisuudessa sekä
Kissa-lehdessä 2/2008 on tullut esille, kissoille ollaan perustamassa samanlaista DNA-pankkia, kuin mitä
koirilla on. Tavoitteena olisi saada pankkiin mahdollisimman laaja ja kattava määrä kissanäytteitä erilaisia perinnöllisiä sairauksia
ja ominaisuuksia käsitteleviä geenitutkimuksia sekä kissojen lois- ja virussairaustutkimuksia varten.
Projektin tuloksena toivotaan
saatavan mahdollisimman moneen
sairauteen DNA-testejä, jolloin sopivien siitoskissojen valinnalla kyettäisiin karsimaan rodussa esiintyviä
sairauksia ja tuottamaan terveempiä pentuja. Tavoitteena on myös
rotujen monimuotoisuuden kartoittaminen. Luonnon valintamekanismit pyrkivät välttämään sukusiitosta,
koska sen seurauksena mm. tautien
vastustuskykyyn vaikuttavien geenien monimuotoisuus vähenee. Monimuotoisuustutkimusta voidaan käyttää myös jalostuksen apuna. Kun
tarkistetaan, että kasvatukseen käytettävillä kissoilla on mahdollisimman erilaiset geeniyhdistelmät, voidaan varmistaa monimuotoisuuden
ja vastustuskyvyn säilyminen myös
seuraavissa sukupolvissa.
Koirista on muutaman vuoden
ajan kerätty aktiivisesti näytteitä
DNA-pankkiin ja keräys on alkanut
tuottaa jo ensimmäisiä geenilöytöjä.
Koirilla tarkemmat tiedot käynnissä
olevista tutkimuksista ja näytteenotto-ohjeista löytyvät keskitetysti
www.koirangeenit.fi –internet-sivustolta. Tutkimusryhmän tarkoituksena
onkin perustaa kissoille vastaava sivusto: www.kissangeenit.fi.

Mistä kissoista näyte DNApankkiin?
Kuten näytelomakkeesta (liitteenä)
käy ilmi, prof. Lohen tutkimusryhmä haluaa näytteitä hyvin monenlaisia sairauksia sairastavista kissoista.
Niinpä, jos kissallasi on jokin sairaus
tai poikkeama, sen näyte on erittäin
arvokasta DNA-pankkimateriaalia.
Sairaiden kissojen vertailuryhmäksi sopivat vanhat, mutta terveet
kissat. Jos kissasi on yli 10-vuotias
ja terve, sen näyte haluttaisiin ehdottomasti DNA-pankkiin. Tietenkin,
jos kissa sairastuu myöhemmin, tieto tästä tulee päivittää tutkimusryhmälle.
Tutkimuksen kannalta olisi hyvä,
jos sairaan kissan terveestä täyssisaruksesta saataisiin myös verinäy-

te. (Sen ei välttämättä tarvitse olla
samasta pentueesta, kunhan on samasta yhdistelmästä.) Tutkimusta
edesauttavat myös vanhempien verinäytteet terveystietoineen.
Vaikka kissasi olisi nuori ja täysin
terve, sen näyte on myös tervetullut
DNA-pankkiin. Näitä näytteitä voidaan hyödyntää monimuotoisuustutkimuksissa. Jos kissa sairastuu
myöhemmin, tutkimusryhmälle pitää muistaa päivittää kissan terveystiedot.

Mitä DNA-pankkiin lähetetään?
DNA-pankkia varten kissoista tarvitaan mieluiten 5 ml:n verinäyte
EDTA-putkeen. Kaikilta kissoilta ei
kuitenkaan saada otetuksi näin paljoa verta, joten 2-3 ml:n määrä on
myös hyvä tulos. Jos kissasta saadaan alle 2 ml verta, sekin kannattaa kuitenkin lähettää. Pienikin näyte
on parempi kuin ei näytettä lainkaan.
Näytteen lisäksi tarvitaan kopio rekisterikirjan sukutaulusivusta sekä
erillinen näytteenottolomake (tässä
liitteenä ja se löytyy myös Kissaliiton
lomakkeet-sivulta). Jos kissa on käynyt eläinlääkärin hoidossa, mukaan
toivotaan myös potilaskertomusten
kopioita. Potilaskertomusten tiedot
ovat tärkeitä, jotta saadaan lisätietoa diagnoosin luotettavuudesta.
Jos kissaa on käytetty tai aiotaan käyttää siitoksessa ja sillä on
mikrosirutunniste, pyytäkää varmuuden vuoksi eläinlääkärin allekirjoitus
myös Kissaliiton ’Eläinlääkärintodistus verinäytteen/poskisolunäytteen
ottamisesta’-lomakkeeseen. Jos sairauteen saadaan kehitettyä DNAtesti, saamanne testitulos on tällöin
virallinen ja liiton hyväksymä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tuloksia voi joutua odottelemaan pitkään,
jopa vuosia. Tämä lomake ei ole pakollinen eikä sitä lähetetä toistaiseksi minnekään, vaan se odottaa ”pöytälaatikossa” mahdollisia tuloksia.
Rahoitus
Koirilla näytteenoton kustannukset
tulevat omistajan itsensä maksettavaksi. Tosin rotujärjestöt ovat järjestäneet näyttelyiden ja erilaisten
tapahtuminen yhteydessä joukkonäytteenottotilaisuuksia, joissa verinäytteen voi saada halvemmalla –
tai jopa ilmaiseksi.
Vaikka näytteenotto aiheuttaa
hieman kustannuksia omistajalle,
kannattaa muistaa, että hän saa tällä varsin edullisella hinnalla kuitenkin omaa kissaansa koskevia tietoja
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sitä mukaa, kuin uusia geenitestejä
saadaan kehitettyä. Projekti koetaan
tärkeäksi ja Suomen Kissaliitto onkin
kevään liittokokouksessa myöntänyt
prof. Hannes Lohen kissojen geenipankkiprojektia varten 5000 euroa.
Geenitutkimus on kuitenkin hyvin kallista ja varsinainen tutkimusrahoitus tulee useimmiten kansainvälisten yhteistyöprojektien kautta.
Esimerkiksi EU tukee koirien geenitutkimusta 12 milj. eurolla neljän
vuoden aikana. Tästä miljoona euroa saatiin Hannes Lohen tutkimusryhmälle koirien epilepsiatutkimusta varten.
Näytteitä keräämällä projekteja rakennetaan kuitenkin ”hakukuntoon”. Rahoitusta on helpompi saada, kun tutkimuksen tarvitsema
DNA-materiaali on valmiiksi kerättynä.

Näytteenotto käytännössä
Kissojen näytteenotto ei välttämättä suju yhtä helposti kuin koirien, joten joukkonäytteenotot ovat vasta
suunnitteilla. Niistä tiedotetaan tarkemmin aikanaan liiton/yhdistysten
sivuilla. Tällä hetkellä näytteenotto
käy kätevimmin oman eläinlääkärin
luona rokotuksen tms. käynnin yhteydessä.
Lopetustapauksessa
verinäytteen saaminen sairaasta kissasta on erityisen tärkeää, jotta emme
menetä iäksi arvokasta tutkimusmateriaalia. Jos pentu syntyy kuolleena tai kissa kuolee, eikä siitä saada verinäytettä, näytteeksi kelpaa
myös esim. korvapala, jonka voi lähettää tutkimusryhmälle esim. minigrip-pussissa kirjekuoressa. Korvapalan ottaminen saattaa tuntua
ajatuksena pahalta, mutta joillakin
eläimillä korvat lovetaan kuitenkin
elävänä jopa ilman puudutusta. Asian ajattelua ehkä helpottaa se, että
rakas ystävämme voi näin tehdä vielä viimeisen palveluksen muille kissatovereilleen.
Suurin osa eläinlääkäriasemista huolehtii näytteen postituksesta
ja omistajan tehtävänä on vain tarkistaa, että kuoreen tulevat mukaan
kaikki tarvittavat paperit. Jos asema
ei kuitenkaan postita lähetystä, sen
voi myös itse lähettää välittömästi
tavallisessa postissa huoneenlämpöisenä alla olevaan osoitteeseen.
Mikäli näytettä ei saada heti postiin, tulisi se säilyttää jääkaappilämpötilassa postitukseen saakka (perjantaina otetut näytteet viikonlopuksi
jääkaappiin ja maanantaina postiin).
Norjalainen Metsäkissa ry.

Lähetysosoite:
Minna Virta/Lohen tutkimusryhmä
Biomedicum Helsinki, huone B332a
Haartmaninkatu 8, PL63, 00014
Helsingin Yliopisto

Tietojen luottamuksellisuus
Avoimuus on ratkaisevan tärkeää,
sillä vain rehellisesti kertomalla roduissa esiintyvistä sairauksista ja vioista saadaan kissojen yleistä terve-

yttä ja hyvinvointia vietyä eteenpäin.
Tutkimusryhmän keräämät yksittäisten kissojen tiedot ovat kuitenkin
luottamuksellisia, eikä niitä kerrota
eteenpäin esim. rotujärjestöille, ellei
omistaja anna tähän lupaa. Kissan
ja omistajan tiedot tallennetaan suojattuun tietokantaan ainoastaan tutkimuskäyttöä varten. Saman kissan
näytettä voidaan käyttää moniin erilaisiin geenitutkimusprojekteihin.

Lisäkysymyksissä voitte ottaa yhteyttä rotujärjestönne DNA-yhdyshenkilöön tai Kissaliiton DNA-pankin
yhteyshenkilöön, Jaana Tähtiseen.
ystävällisin terveisin,
Jaana Tähtinen
Suomen Kissaliiton DNA-pankkiprojektin yhteyshenkilö
jaana.tahtinen@kissaliitto.fi
0400-765 023 (ilt.)

Sallittuja jouluherkkuja ihmisten pöydistä?
Kissathan ovat hyvin aktiivisia ja innokkaita kerjäämään
ruokaa myös joulupöydästä. Kannattaa muistaa että liian
suolainen ruoka ei ole kissalle hyväksi, mutta jotain ihmisten ruokapöydässä olevista herkuista voi kissoillekin antaa
(ennen maustamista).

• juustoja silloin tällöin (vatsa voi kovettua tai löystyä)
• hapankorppumuruja
• iskukuumennettu hyla kevytkerma ja kermaviili (kaikki
kissat eivät pidä näistä)
• kissojen tonnikalavalmiste (ei ihmisille tarkoitettu)
• sardiini silloin tällöin vatsan toiminnalle hyväksi (ei liian
usein!)
• katkaravut (liika suola liotettava pois)
• sei ja silakka keitettynä ja raakana (raakaa merikalaa
korkeintaan kerran viikossa)
• sisävesikalat keitettyinä
• savusilakka ja muut savukalat (silloin tällöin herkuksi)
• ruokaöljyä 1 tl silloin tällöin

•
•
•
•
•
•
•
•
•

raavaan liha raakana tai kypsennettynä
raavas jauheliha
lammas kypsänä
hevonen kypsänä
kana ja broileri kypsänä
sianliha kypsänä
metsänriista (jänis, linnut, hirvi) kypsänä
maksapasteija
vähäsuolainen kinkku tai muut vähäsuolaiset lihaleikkeleet
• maksa, sydän ja munuaiset raakoina tai kypsinä (korkeintaan 1-2 kertaa viikossa). Munuaiset liotettava hyvin
ennen tarjoilua.
• Kananmunankeltuainen raakana tai kypsänä

www.norjalainenmetsakissa.fi

Sekä tietysti:
• laadukas kuivaruoka
• kissojen laadukas tölkkiruoka

Lista poimittu Mirjam Nummisen kotisivuilta.
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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
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
MIISUNPESäN
Wasenius Harry, Helsinki, +358449160915
e-mail: vesiboa@suomi24.fi
Synt: 11.11.2008, luovutus aikaisintaan:
03.02.2009
- valkea norjalainen metsäkissa (NFO w),
uros
- ruskeatiikeri( täplikäs ) /valkea
norjalainen metsäkissa (NFO n 09 23 ( 24)
), naaras
- sinitäplikäs/valkea norjalainen metsäkissa
(NFO a 09 24), uros
- sinivalkea norjalainen metsäkissa (NFO a
09), uros
Isä: IC Tähtitassun Balladi Vekarus (NFO w
64)
Emo: CH FoxyPaw`s Gypsy Girl (NFO n 23)
DEIMOS
Jasmin Etelämäki, Helsinki, 050 535 8672
e-mail jetelamaki@gmail.com
Synt: 05.11.2008, luovutus aikaisintaan:
28.01.2009
- sinivalkea norjalainen metsäkissa (NFO a
03), naaras
- sinitabbyvalkea norjalainen metsäkissa
(NFO a 03 22), naaras
- sinivalkea norjalainen metsäkissa (NFO a
03), naaras
- ruskeatabbyvalkea norjalainen
metsäkissa (NFO n 03 22), uros
Isä: Fin*Deimos Malaguti Warrior (n 03 22)
Emo: S*Längängens Tuss (n )
TUPULIININ
Leena Visanen, Häijää, +358-50-327 5139
e-mail: leena@tupuliinin.com
Synt: 03.11.2008, luovutus aikaisintaan:
26.01.2009
- hopeatiikerivalkea (täplikäs) norjalainen
metsäkissa (NFO ns 09 23 (24)), naaras
- mustasavuvalkea bicolour norjalainen
metsäkissa (NFO ns 03), uros
- mustasavuvalkea bicolour norjalainen
metsäkissa (NFO ns 03), naaras
- hopeatiikeri (täplikäs) norjalainen
metsäkissa (NFO ns 23 (24)), uros
- hopeatiikerivalkea (täplikäs) norjalainen
metsäkissa (NFO ns 09 23 (24)), uros
Isä: Puma av Skara Brae*CH (NFO ns 09 23)
Emo: IC*FIN Tupuliinin Syksyn Sävel (NFO
ns 09 24)
HARMAATURKIN
Paula Taalikka, Köyliö, 0503577346
e-mail:harmaaturkin@suomi24.fi
Synt: 18.10.2008, luovutus aikaisintaan:
09.01.2009
- kuviollinenkilpikonna valkea harlekiini
norjalainen metsäkissa (NFO f 02 21),
naaras
- ruskeatabby norjalainen metsäkissa (NFO

n 22), uros
- kilpikonnatiikeri valkea bicolor
norjalainen metsäkissa (NFO f 03 23),
naaras
- ruskeatiikeri norjalainen metsäkissa (NFO
n 23), uros
- kilpikonnatabby norjalainen metsäkissa
(NFO f 22), naaras
- kilpikonnatabby valkea bicolor
norjalainen metsäkissa (NFO f 03 22),
naaras
Isä: EC Godfather´s Ziggy Stardust, JW
(NFO e 09)
Emo: Wishmaster Eowyn (NFO n 03 23)
SANT’RAGONA
Sanja & Eelis Sateenranta, Varkaus, +358-44
253 1958
e-mail:sanja.sateenranta@gmail.com
Synt: 01.10.2008, luovutus aikaisintaan:
23.12.2008
- kilpikonna norjalainen metsäkissa (NFO
f ), naaras
Isä: CH FIN*MoonCat’s Mr. Moustache (NFO
n 09)
Emo: FIN*Pikkupantterin Amiga (NFO d 23)
KISSANPOLKAN
Pauliina Peltonen, Tampere, +358-50-301
8116,
e-mail:kissanpolkan@elisanet.fi
Synt: 20.09.2008, luovutus aikaisintaan:
12.12.2008
- valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO
w), uros
- valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO
w), naaras
- valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO
w), naaras
- punatabbyvalkea norjalainen metsäkissa
(NFO d 09 22), uros
Isä: N*Fjascho’s Fritz (NFO w)
Emo: FIN*Kissanpolkan Iltasointu (NFO fs
09)
LUMILEON
Maria Heiskanen, Berliini, +49-3029043615
e-mail:maria.heiskanen@gmail.com
Synt: 15.09.2008, luovutus aikaisintaan:
07.12.2008
- cremesavu norjalainen metsäkissa (NFO
es), uros
- punahopeatabby/valkea norjalainen
metsäkissa (NFO ds 09 22), naaras
Isä: Odysseus vom Schiltwald *CH (es)
Emo: D*Red River vom Mäuseturm (d 09
22 )
LOUHELAN
Kati Torvinen, Vihti, +358-40-554 2473
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e-mail:kati.torvinen@louhelan.fi
Synt: 22.08.2008, luovutusikäinen
- valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO
w), uros
- hopeatabby/valkea norjalainen
metsäkissa (NFO ns 09 22), naaras
Isä: N*Fjascho´s Fritz (NFO w)
Emo: CH Fin*Cougar´s Kizzy Suzuki (NFO
n 09 22)
FLUFFYTAIL’S
Kirsi & Seppo Ihalainen, Lohja, +358-50307 5196,+358-46-6843539
e-mail: fluffytails@incat.fi
Synt: 12.07.2008, luovutusikäinen
- valkea norjalainen metsäkissa (NFO w),
naaras, lemmikki
Isä: CH MoonCat’s Leonardo da Vinci (NFO
w 64)
Emo: FluffyTail’s Kaylee Katal (NFO n 03 22)
DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad, +358-6-724
6182, +358-50-592 1097
e-mail :dunderkattens@kolumbus.fi
Synt: 10.07.2008, luovutusikäinen
- valkoinen norjalainen metsäkissa (NFO
w), uros, näyttelytasoinen
Isä: IC FIN*Dunderkattens Pongo (NFO w
61)
Emo: FIN*Bifrost’s Esmeralda (NFO g 09 22)
BREAKBEAT’S
Minna Koivuniemi, Tampere, 0405047578
(klo16 jälkeen)
e-mail : minna.koivuniemi@netikka.fi
Synt: 05.07.2008, luovutusikäinen
- cremevalkea norjalainen metsäkissa (NFO
e 09), uros
- cremehopeatäplikäs/valkea norjalainen
metsäkissa (NFO es 09 24), uros
Isä: IC S*Drakborgens Nimrod Åskboll (NFO
ns 09 24)
Emo: FIN*Nalle-Puhin Minni Hiiri (NFO e
09)
CHAOTIC
Susanna Kontio, Tampere, 044-2070007
e-mail:suhinat@hotmail.com
Synt: 18.06.2008, luovutusikäinen
- hopeatäplikäs norjalainen metsäkissa
(NFO ns 24), naaras
Isä: GIC N*Fodnaheia’s Kirez (NFO n 09 22)
Emo: Chaotic Sidewinder (NFO gs 09)
RAZAWILL’S
Minna Viero, Laihia, 0400-868337
e-mail: razawills@incat.fi
Synt: 07.06.2008, luovutusikäinen

Norjalainen Metsäkissa ry.

- 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)
HEINäHATUN
Marika Wiik, Viitasaari, +358-44-3674213
e-mail: marre_wiik@hotmail.com
Synt: 01.06.2008, luovutusikäinen
- 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)
COUGAR’S
Terhi ja Juha Kuronen, Hyvinkää, +358-50364 4159, +358-50-384 3161
e-mail: Cougars@kolumbus.fi
Synt: 15.05.2008, luovutusikäinen
- ruskeakilpikonnatäplikäs/valkea
norjalainen metsäkissa (NFO f 09 24),
naaras

- ruskeakilpikonnatäplikäs/valkea
norjalainen metsäkissa (NFO f 09 24),
naaras

Kirsi & Seppo Ihalainen, Lohja, +35850-307 5196,+358-46-6843539 e-mail:
fluffytails@incat.fi

Isä: Cougar’s Hugo Drax (NFO d(s) 09 22)
Emo: Valhaugen’s Edda (NFO n)

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!
Hanne Lankinen 040-739 64 79 hanne.lank
inen@wippies.com
Hanne Lankinen, Espoo, +358-40-739 6479
e-mail: hanne.lankinen@wippies.com

KUJAKEIKARIN
Kirsi Kovanen, Pornainen, 040-510 1757
e-mail: kirsi.kovanen@kolumbus.fi
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)

Välitettävät aikuiset norjalaiset
metsäkissat

Herttainen leikattu metsäkissatyttö
(synt. 11.9.2006), kaipaa seurustelua ja
leikkimistä.
Pohjankylä Pirkko & Jari, Västerskog, Sipoo,
+358-40–7150 696, +358-400–728 606 email: polarheims@kolumbus.fi

28.1.2007 syntynyt Kameron Knot
(cremetabby/valkea) kastroitu uros etsii
vielä omaa kotia.
7.1.2007 syntynyt Immortal Isaac
(punatabby/valkea) kastroitu uros etsii
vielä omaa kotia.

Kalliopirtin Uma lemmikkitasoinen
kastraatti naaras ETSII KOTIA. Uma
on syntynyt 16.7.2006 ja on väriltään
ruskeatiikeri-valkea. Lisätietoja: Marja
Peltonen 040-7291058
Marja & Markku Peltonen, Vantaa, 040-823
9949

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

CAT’OMATIC
Auli Ruotsalainen
Kuopio
+358-404-111 431
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

DEIMOS
Jasmin Etelämäki
Helsinki
050 535 8672
e-mail: jetelamaki@gmail.com

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

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

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

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

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

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

KASVATTAJAT

BLACKONYX
Pirjo Packalén
Espoo
+358 40 716 3212
pirjo.packalen@pp.inet.fi
BREAKBEAT’S
Minna Koivuniemi
Tampere
0405047578
minna.koivuniemi@netikka.fi

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

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

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

GODFATHER’S
Mari Koski
Tampere
+358-50-591 3709
gotfathe@sci.fi

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

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

HARMAATURKIN
Paula Taalikka
Köyliö
0503577346
e-mail: harmaaturkin@suomi24.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

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
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
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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
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

Norjalainen Metsäkissa ry.

RAZAWILL’S
Minna Viero
Laihia
0400-868337
razawills@incat.fi

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

NARINETTA’S
Ninna Möller & Ari Niemi
Muurla
+358-44-523 4762, +358-44-324 7581
narinettas@hotmail.com

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

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

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

www.norjalainenmetsakissa.fi

SUNSHIRE’S
Eeva Poutiainen
Padasjoki
044-5052268
eeva.poutiainen@sunshire.com
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Sari Sinkko

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

“Vain norjalainen metsäkissa kehrää yhtä kauniisti kuin Ferrarin V12.”

Lehtileikkeen nappasi : Anne Mielikäinen. Kuva: Tuulilasi

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
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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

Norjalainen Metsäkissa ry.

Miljonäärikissa
tienasi kahdeksan miljoonaa vuodessa!
Kissasta on tullut Japanissa superjulkkis sen
jälkeen, kun se viime vuonna asettui taloksi
Kishikawan rautatiepysäkille, kertoo uutiskanava CNN verkkosivuillaan.
Paikallinen rautatieyhtiö antoi kissalle
uuden aseman ylipäällikön tittelin ja rakensi
sille pesän pysäkille. Kissasta tehtiin julisteita
yhtiön juniin, joissa se poseerasi sille varta
vasten teetetyssä konduktöörin hatussa.
Kissasta tuli nopeasti koko kansan suosikki, josta japanilaiset televisiokanavat tekivät
erikoisraportteja. Uudesta superjulkkiksesta
tehtiin pian myös televisiodokumentti.
Nyt kaupunkiin virtaa turisteja katsomaan
Japanin kuuluisinta kissaa, ja moni palaa kotiin
mukanaan kissa-aiheinen matkamuisto.
Kissan ansiosta Kishikawan kaupungissa on
taloudellinen buumi, vaikka muualla Japanissa ja maailmalla talous heikkenee jatkuvasti,
kertoo CNN.

Perjantai 31.10.2008 Kauppalehti Japanilaisen
pikkukaupungin Kishikawan suurin julkkis on
kulkukissa, joka on tuonut kaupungille jo lähes
kahdeksan miljoonan euron tulot.

www.norjalainenmetsakissa.fi
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Lemmikit häviävät lehmille?
Suomen yli miljoonan koiran, kissan
ja hevosen omistajia kiinnostanee
uutinen, että parastaikaa päätetään
heidän lemmikkiensä hoidon tasosta – tai hoidotta jättämisestä. Maa- ja
metsätalousministeriö on parhaillaan
valmistelemassa kahta tärkeää seura- ja harraste-eläinten hyvinvointiin
liittyvää uudistusta. SEY Suomen
Eläinsuojeluyhdistysten liitto, Suomen Kennelliitto, Suomen Kissaliitto ja Suomen Metsästäjäliitto esittävät syvän huolestumisensa siitä,
että seura- ja harraste-eläinten hyvinvointi on jätetty huomiotta näissä
uudistuksissa.

Lisätietoja:
• Suomen Eläinsuojeluyhdistysten
liitto, toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö, puh. 050 371 2740.
• Suomen Kennelliitto, viestintäpäällikkö Eeva Haapalinna-Waksman, ja
tiedottaja Elina Kelola.
• Suomen Kissaliitto ry, puheenjohtaja Anne Paloluoma-Sundholm.
• Suomen Metsästäjäliitto, toiminnanjohtaja Juha K. Kairikko.
Heikki Siltala

Hyvinvoinnin neuvottelukunta
Maa- ja metsätalousministeriössä
on suunnitteilla myös eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, jonka tavoitteena on edistää tuotantoeläinten hyvinvointia sekä eri toimijoiden
välistä yhteistyötä. SEY, Suomen
Kennelliitto, Suomen Kissaliitto ja
Suomen Metsästäjäliitto pitävät kestämättömänä tilannetta, jossa neuvottelukunnan työn ulkopuolelle jätettäisiin seura- ja harraste-eläimet.
Eläinsuojelutarkastuksista saatujen
tilastojen mukaan vakavien laiminlyöntien kohteena on useimmiten
juuri seuraeläin. Lääninhallitusten
keräämän tilaston mukaan vuonna
2007 tehtiin yli 3500 epäilyyn perustuvaa eläinsuojelutarkastusta, joista
n. 40 %:ssa todettiin eläinten hyvinvointisäädösten laiminlyöntejä. Näis-

tä neljässä prosentissa tarkastetuista tuotantoeläintiloista ja 13 %:ssa
seuraeläinkohteista laiminlyönnit olivat vakavia.
Suomen suurimmat seura- ja
harrastuseläintoimintaan ja hyvinvointiin keskittyneet järjestöt vaativat
että eläinlääkintähuoltolakia uudistettaessa siihen sisällytetään seuraja harraste-eläinten tasa-arvoinen
oikeus saada kunnallista hoitoa kaikissa tilanteissa. Lisäksi suunnitteilla
olevaan eläinten hyvinvointineuvottelukunnan työhön tulisi sisällyttää
myös seura- ja harraste-eläimet.
Järjestöt muistuttavat, että seura- ja
harraste-eläimillä on jatkuvasti kasvavan kansantaloudellisen merkityksen lisäksi myös suuri merkitys kansanterveydelle.

Heikki Siltala

Eläinlääkäripalvelujen saatavuus
Eläinlääkintähuoltolain tarkoituksena on turvata alueellisesti tasapuoliset kunnalliset eläinlääkintäpalvelut
kaikille eläimille - tai sen pitäisi turvata. Asiantunteva ja monipuolisesti edustettu työryhmä sai perusteellisen työnsä valmiiksi alkuvuonna ja
teki esityksen uudeksi eläinlääkintähuoltolaiksi. Alkusyksystä ministeriö
keskeytti asian käsittelyn ja muodosti uuden, suppeamman ja ministeriön
yksin kokoaman ryhmän jatkamaan
asian valmistelua. Alkuperäisessä työryhmän esityksessä seura- ja

harraste-eläimet olivat vielä mukana,
mutta tällä hetkellä tilanne on auki.
Lemmikin omistajia koskettaa se ikävä mahdollisuus, että kunnallisen
hoidon saaminen omalle lemmikille
hädän hetkellä ei uuden lain myötä
olisikaan aina mahdollista, vaan asiantuntevaa hoitoa voisi joutua pahimmassa tapauksessa odottamaan
yön tai jopa viikonlopun yli.

FIN Deeamore Kaamoksen Kajo (NFO a).

FIN Karvanaaman Boris (NFO a 23).
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Norjalainen Metsäkissa ry.

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

SEURAAVA LEHTI 1/2009
Ilmestyy joulukuussa.
Deadline 31.1.2009

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:
Sari Sinkko
Mäkikatu 1 B
53100 Lappeenranta
sari.sinkko@pp.inet.fi

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.
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Palautusosoite:
Päivi Salmi-Wallenius
Perjalantie 4 B 18
11120 RIIHIMÄKI

M

