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Norjalainen Metsäkissa ry.

Puheenjohtajan terveiset
Tätä kirjoittaessani aurinko paistaa, vesipisarat valuvat lunta notkuvalta
katolta. Kissojen lemmenlaulu kertoo, että kevät on tulossa, taas!
Vuonna 2009 norjalaisia metsäkissoja reksiteröitiin yli 400, suunnileen saman verran kuin vuosi sitten. Hieno luku, vaikkakin suosituimpien koirarotujen rekisteröintimääriin meillä on vielä matkaa! Rekisteröityjen kissojen
määrän ainakin itse toivoisin lisääntyvän, sillä se todennäköisesti lisäisi
kissojen arvostusta yhteiskunnassamme. Onhan kissa mitä mainioin lemmikki kaupungissa, kunhan omistaja on vastuullinen ja ei laske sitä ulkoilemaan valvomatta.
Taloustaantuma laitttaa varmaan monen kasvattajan miettimään tulevaisuutta, kuinka löytää pennuille hyvät kodit jatkossakin. Toisaalta ihmisillä voi olla enemmän aikaa lemmikeilleen, mutta riittävätkö taloudelliset
resurssit pennun hankintaan nyt. Näyttelyt näyttävät kuitenkin täyttyvän
samaa tahtia kuin ennenkin, joten jo harrastukseen ”hurahtaneet” eivät ainakaan näytä tinkivän siitä.
Vuoden 2009 näyttelykausi on loppu ja tulokset julkaistaan tämän lehden
sivuilla. Onnelliset ja ylpeät omistajat kertovat lemmikeistään sanoin ja kuvin.
Terveyteen liittyvä kirjoitus koskee tällä kertaa kissojen nivelvaivoja, niiden
ennalta ehkäisy on osa kissamme terveydenhoitoa, painavaa asiaa siis.
Yhdistyksemme liittyi Paw Pedsin terveysohjelmaan, siitä löytyy myös lehdestämme. Jos haluat lisätietoa siitä tai muistakin kissa asioista, ota reilusti yhteyttä!
Aurinkoisin kevät terveisin,

Sari Sinkko
puheenjohtaja

Minä ja ensimmäinen
“näyttelytähteni” EC
DK* Haveheksens
Hannibal, DM (NFO
a 09 23) nuorena,
vuonna 2002

www.norjalainenmetsakissa.fi
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AJANKOHTAISTA
KISSOJEN RINTALASTAN
KEHITYSHÄIRIÖT
Prof. Hannes Lohi (Biomedicum; kissojen geenipankkiprojekti) ja prof.
Antti Iivanainen Helsingin yliopiston
Eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta ovat aloittamassa yhteistutkimusta
kissojen rintalastan kehityshäiriöistä
koskien erityisesti lattarintoja. Eläinlääketieteen opiskelija Aino Wainio
on mukana projektissa tekemässä
aiheesta lisensiaatintyötään.
Lattarinta eli FCKS (Flat-chested
Kitten Syndrome) on rintakehän epämuodostuma, jossa rintakehä on litistynyt pystysuuntaisesti. Epämuodostumalle on myös tyypillistä kylkiluiden
ja kylkiluurustojen välinen terävä kulma. Tyypillisiä oireita ovat hengitys- ja
imemisvaikeudet. Lattarintaisuuden
vaikeusaste vaihtelee suuresti. Osa
pennuista menehtyy pian syntymän
jälkeen, kun taas lievemmissä tapauksissa rintakehä oikenee iän myötä
ja aikuisella kissalla epämuodostuma
on tuskin havaittavissa.
Lattarintatutkimuksen tavoitteena
on selvittää taudin periytymistä, vaikeusasteeseen vaikuttavia tekijöitä
ja kehityshäiriön perinnöllistä taustaa. Tutkimusta varten tarvittaisiin
mahdollisimman paljon tietoa lattarintapennuista ja niiden vanhemmista sekä verinäytteitä DNA:ta varten.

jälkeen, toivomme koko pennun lähettämistä tutkimuksiin. Lähetys tapahtuu Matkahuollon kautta. Ennen
Iähettämistä asiasta tulee olla yhteydessä Aino Wainioon (aino.wainio@helsinki.fi, 040-525 4678), jotta
voidaan sopia Iähetysajankohdasta.
Pennun voi lähettää joko heti kuoleman jälkeen tai pakastettuna. Näistä
pennuista kasvattajan ei tarvitse ottaa erikseen korva- ja/tai häntäpalanäytettä geenipankkia varten.
Pakkausohjeet:
Pentu tulee kääriä moninkertaiseen
sanomalehtipaperiin tms. joka on ilmavaa ja imee mahdollista kosteutta
sekä toimii eristeenä. Sanomalehtikerroksen ympäriIIe tiivis, parinkertainen muovipussi/roskapussi, jotta nesteitä ei pääse valumaan ulos.
PääIIe vahva pahvi/styroksilaatikko,
joka on täytetty sopivalla materiaalilla niin, ettei sisältö pääse “kolisemaan” Iähetyslaatikossa.
toimitusosoite:
Helsingin yliopisto
Eläinlääketieteellisten biotieteiden
osasto/Anatomia
Mustialankatu 1

00790 HELSINKI
Lisätietoja kissojen DNA-pankista ja
projekteista: wwww.kissangeenit.fi
Aino Wainio
el.lääk.yo, Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Jaana Tähtinen
DNA-pankkiyhteyshenkilö, Suomen
Kissaliitto ry

LABOKLININ DNA-TESTI
AMBERILLE
Laboklinin (www.laboklin.fi) kautta
voi testauttaa muiden DNA testien
(mm. kuviollisuus ja diluution kantajuus) lisäksi nyt myös kissan mahdollisen amber-geenin kantajuuden.
Amber mutaation vaikutuksesta
pentuna mustilta näyttävien pentujen väri vaalenee ensimmäisen elinvuoden aikana alkaen näyttää lopulta melkein kanelilta. Vain karvan
kärki jää mustaksi. Amber fenotyypin aiheuttava mutaatio on paikallistettu ja nyt DNA-testillä on mahdollista saada tietoon kantaako kissa
tätä resessiivista ominaisuutta.

Elossa oleva kissa/pentu
Jos kissalla on todettu pentuna rintalastan kehityshäiriö, sen verinäytettä (EDTA-putki) toivotaan kissojen
geenipankkiin. Kissan tietoihin laitetaan mukaan kuvaus häiriöstä, esim.
lattarinnasta. Myös pentujen vanhemmista toivotaan näytettä.
Jos pentueeseen syntyy kissa,
jolla on rintalastan kehityshäiriö, ottakaa siitä kuva digikameralla ja/tai
kuvailkaa kirjallisesti pennun ulkonäköä ja lähettäkää sen verinäyte
geenipankkiin ennen uuteen kotiin
luovuttamista. Verinäytteen otto onnistuu esim. rokotuksen yhteydessä.
Digikameran kuva lähetetään s-postiin: minna.s.virta@helsinki.fi
Verinäytteen (geenipankin) toimitusosoite:
Minna Virta / Lohen tutkimusryhmä
Biomedicum Helsinki, huone B332a
PL53 (käyntiosoite: Haartmaninkatu
8), 00014 Helsingin Yliopisto

Menehtynyt tai lopetettu pentu:
Jos rintalastan kehityshäiriöstä kärsinyt pentu menehtyy pian syntymän
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Skogkatt of the Year 2009
Tähän kansainväliseen ranking-kilpailuun voivat osallistua kaikki FIFeen rekisteröidyt norjalaiset metsäkissat kaikkialta maailmasta.
Voidaan siis sanoa, että Suomesta

löytyy vuoden 2009 Maailman paras norjalainen metsäkissa kastraatti sekä nuori.
Kastraatti oli vuoden paras metsäkissa Suomessa, joten kuvat ja ta-

rinat löytyvät tästä lehdestä. Nuoresta oli juttua viime lehdessä, kun hän
saavutti JW-tittelin.

Aikuiset:
#

Piste

1

1040
1040
1040

4

1010

5

1000

6

995

7

973

8
9

941
940

10 936

Nimi
SC Divine Devika av
Verden*NL
SC SW’08 Purple Haze Blue
Tanis*CH, JW
SC DK*Rakias Frida
SC Amareoth Forest
Eyes*PL, DSM
SC DK*Zalethco’s Don Atello
SC DK*Zalethco’s Donna
Maria
GIC FIN*FoxyPaw’s Rosy
Dawn, JW
IC S*Fridalas Kokos
GIC S*Zelvitas Titan
IC I*Claudia’s House Obi
One Kenobi, JW

Sex

EMS

Omistaja

maa

F

NFO n 23

Siemen & Bianca OverboomElshoff

The Netherlands

M

NFO w

Li Sellgren

Sweden

F

NFO n 02 21 Jørgen & Marian Seemann

Denmark

M

NFO n 09

Dorota & Daria Biskupskie

Poland

M

NFO d 23

Eva Leth-Nissen

Denmark

F

NFO g 09 23 Rikke Skov

Denmark

F

NFO fs 03 22 Karita Sumell & Mikael Axelqvist

Finland

M
M

NFO n 03 22 Annika Boberg
Sweden
NFO n 03 22 Ilse van Voren & GideonZegwaard The Netherlands

M

NFO d 09 23 Giovanni Composto

Italy

Pennut:
#

Points

Nimi

Sex

EMS

Omistaja

Maa

1
2

780
750
750
740
740

FIN*Tähtitassun Vintiö, JW
I*Claudia’s House Phil Collins, JW
Deedee de Khazad-Dûm*F, JW
Baku vom InnLand*D
I*Claudia’s House Ocean’s Eleven
RigatoniRabiata des Fines
Terres*CH, JW
DK*Tooncat’s Yatzy
USA*Finnishline Jaclyn
Coll MacGregor de Tsavo*E
Azzurra Chilemon*PL
S*Wonderwoods Dance of Joy

M
M
F
M
M

NFO n 09 24
NFO n 09 24
NFO n 09 23
NFO n 03 22
NFO n

Tiina Kreus
Daniele Mazzanti
Nicole Del Patrie
Markus Forstner
Daniele Mazzanti

Finland
Italy
France
Germany
Italy

M

NFO n 09 23 Catherine Meyer-Körber

Switzerland

M
F
M
F
F

NFO d 03 23
NFO n 09 22
NFO n 09
NFO g 23
NFO w

Denmark
Switzerland
Spain
Switzerland
Sweden

4
6

730

8
9
10

730
720
710
700
700

Nancy Krambeck
Sarah Runzis
Teresa Martínez
Isabelle Maillard
Li Sellgren

Kastraatit:
#

Points

Nimi

Sex

EMS

1

1040

3
4

1040
1020
1015

SP & GIC FIN*FoxyPaw’s Baron,
JW
GIC & GIP Karat’Cats Atlas
GIP S*Kringlans Mousse
IP Evora E’Xodja*PL

5

995

6

M

NFO ns 24

M
F
F

NFO a 23
NFO f 03 22
NFO f 09 23

SP Didi Murasu*PL

F

NFO n 09 23

964

GIP Irek Makaranta*PL, DSM

M

7

960

SC & SP Myrna du Bocherex

F

Switzerland

8

927

9

910

NFO n 03

Joëlle & Laurent Pillonel

Switzerland

10

880

IP Unni-Umeko vom Arelesbrunnen F
GIC & SP Mister Bombastic de la
M
Forge*CH
SP ObiOne de la Forge*CH
F

NFO n 09 22
NFO ns 09
Sandro Chiavuzzo
23
NFO g 03 23 Christa Utescheny

NFO n 03

Joëlle & Laurent Pillonel

Switzerland

www.norjalainenmetsakissa.fi
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Omistaja
Jenni-Riikka Wacklin & Kai
Naskali
Alfred Peikert
Lisbet Lindell
Monika Boron
Magdalena & Miroslaw
Rybaccy
Anna & Rafal Lewandowsky

Maa
Finland
Austria
Sweden
Poland
Poland
Poland

Germany

Hallitus esittäytyy

Päivi Kupila.

Päivi Kupila
Olen Päivi Kupila ja aloitin hallituksessa jäsenenä tämän vuoden
alusta. Toimin hallituksessa Mettislehden toimikunnassa, joten voit lähettää minulle juttuideoita sekä tietenkin jo valmiita juttuja.
Rotukissaharrastukseni alkoi varsinaisesti vuonna 2004, vaikka kissojen elämä jo tuttua olikin. Tuolloin
kuitenkin meille muuttivat ensimmäiset norjalaiset metsäkissat, ”Lotta” (FIN*SmileTail´s Pippi-Lotta) ja
”Ronja” (FIN*SmileTail´s Ronja R).
Norjalaiset metsäkissat veivät nopeasti mukanaan ja mielenkiinto sekä
harrastus kasvoivat. Hankin lisää rotutietämystä, jota tietenkin myös kissanäyttelyt lisäsivät.
Oma kasvattajanimeni Kalicalanin vahvistettiin vuonna 2006. Kasvatustoimintani on kuitenkin pienimuotoista. Tällä hetkellä on kotona
kolme norjalaista metsäkissaa. Lotan ensimmäisestä pentueesta jäi
”Angeli” (FIN*Kalicalanin Nieidda
Angeli) Kalicalanin kissaksi jatkamaan Lotan kanssa kasvatusta. Lisäksi minulla on tällä hetkellä yksi
sijoituskissa (FIN*Kalicalanin Kultahippu).
Töissä olen yliopistolla. Tällä hetkellä toimin tutkijana kiinnostuksen
kohteena esimerkiksi ammatilliset
identiteetit.
Kissat ovat tuoneet paljon iloa ja
uusia ystäviä. Lisäksi kasvatus on
tuonut jatkuvaa kiinnostusta ja tarvetta saada lisää tietoa, haasteita
ja tärkeitä asioita riittää. Tärkeää on
kuitenkin, että kasvatus on myös sydämen asia.
Tavataan näyttelyissä!

Laura Helander
Olen 27-vuotias bioanalyytikko Turusta. Hallituksen jäsen olen ollut

Jasmin Etelämäki.

Laura Helander.

vuodesta 2007, joten toinen kausi
meneillään nyt. Tärkeimpänä asiana tänä vuonna pidän terveysasioiden edistämistä rodussamme.
Kasvattajanimeni on FIN*Leoline.
Ensimmäinen pentueemme syntyi
vuonna 2005 ja pentueita on ollut
takana tähän mennessä maltillisesti 7 kpl. Kotonamme asustaa kahdeksan kissaa, joista kaksi on maatiaisrouvakastraattia ja loput norskeja
(kaksi leikkaamatonta tyttöä ja poikaa, sekä yksi kastraattityttö ja -poika).
Kissat ovat meille jo enemmän
kuin mukava harrastus - tämä on
erittäin rakas elämäntapa.

Jasmin Etelämäki
Toimin yhdistyksen hallituksessa nyt
toista vuotta sihteerinä. Olen kolmekymppinen helsinkiläinen ja minut
voi löytää esimerkiksi Helsingin kaivopuistosta ulkoilemasta kissoineni.
Näyttelyissä käyn useammin kasvattien menestystä seuraamassa
kuin omien kissojeni kanssa. Tarkkailen usein myös kolmoskategorian
tapahtumia hännätön manx- tai cymric-kissa sylissäni.
Kasvatan metsäkissoja ja manx/
cymric-rotua kasvattajanimellä Deimos. Oma kasvatukseni on menossa vasta toista vuotta, mutta edesmenneeltä ystävältäni Johanna
Sirolalta perinnöksi saamani Deimos-nimi on 1990-luvun lopulta. Minulla on kasvatuksessa paljon Johannan yhdistelmien tuloksia. En
ollut koskaan suunnitellut ryhtyväni
kissalan pitäjäksi, vaikka minulla on
pitkään kissalemmikki ollutkin, mutta nyt kissojen kasvatus iloineen ja
suruineen on tullut luontevaksi osaksi elämääni.
Kotona minulla on nyt 2 metsäkissatyttöä: Deimos Riva Aquarama ja
Deimos Vespa granturismo. Näiden
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lisäksi olen sijoittanut muutamia kasvatustyttöjä ystävieni luo. Tavoitteenani on kasvattaa terveitä, tyypikkäitä ja
hyväluonteisia kissoja ja vähitellen
saada
Deimos-metsäkissapennut
syntymään kotonani. Metsäkissoissa minua viehättää erityisesti niiden
jatkuva uteliaisuus, rodun alkuperäisluonne sekä kaunis ulkonäkö.
Viime vuotta leimasi Deimos-kasvatuksen käytännön asioiden hoito.
Tänä vuonna olisi tarkoitus päästä
keskittymään myös näyttelyihin sekä
uusiin suunnitelmiin. Ensimmäisen
vuoden jälkeen tiedän myös paremmin, mitä haluaisin metsäkissayhdistyksen eteen tehdä: tavallisia jäseniä olisi hauskaa saada mukaan
yhteisiin kissapuuhiin ja erityisesti
uudemmille kasvattajille pitäisi saada lisää tukea ja tietoa; kaikille kun
ei tipahda kasvattajanimen mukana
samassa paketissa kissoja, luottoeläinlääkäriä ja valmiita kasvattajakontakteja, puhumattakaan motivoituneista kasvattien omistajista.
Metsäkissayhdistyksen
pitäisi
olla luomassa juuri sellaista hyvää
henkeä kuin Turun erikoisnäyttelyssä viime syksynä nähtiin ja samaan
aikaan palvella myös lemmikkikissojen omistajia. Kissamaailmassakin voi vaikuttaa järjestäytymisen
kautta samoin kuin muualla yhteiskunnassa, joten toivotan kaikki tervetulleeksi esittämään ideoita ja
osallistumaan yhdistyksen toimintaan! Mukaan voi tulla myös vain
siksi että haluaa leipoa vaikka metsäkissanmuotoisia pipareita, koska
kotona sattuu asumaan juuri se kaikkein komein ja suloisin purisija!

Jenni Mäkinen
Olen Jenni Mäkinen ja puuhaillut
norjalaisten metsäkissojen parissa
vuodesta 2003. Kissoja toki on meillä ollut aaina, ovathan ne rotuun tai
Norjalainen Metsäkissa ry.

Kati Nieminen.

Minna Viljanen.

Veikko Mytty.

roduttomuuteen katsomatta ihania
lemmikkejä.
Asustelemme täällä Länsirannikolla Uudessakaupungissa. Perheeseemme kuuluu kolme kouluikäistä
lasta, joita koitamme mieheni Teijon
kanssa paimentaa ja kuskailla harrastuksiin. Lisäksi meillä temmeltää
näitä norjalaisia metsäkissoja tällä
hetkellä neljä kappaletta. Näistä yksi
on oma kasvatti ja se kaikkein suurin ”riiviö”. Touhua meidän perheessä siis riittää. Työni puolesta toimin
autojen parissa. Yhdistyksessä toimin varapuheenjohtajana sekä kotisivujen päivittäjänä. Näyttelyissä
minut voi tavata satunnaisen epäsäännöllisesti, mutta tule rohkeasti
juttelemaan.

aina olisi liikaa.
Ensimmäisen metsäkissan (Mozartin Isabella) hankin Vaasasta 1988. Ensimmäinen metsäkissa
pentue syntyi 1990. Kasvatan nimellä Kujakeikarin. 1989 hankin ensimmäisen pyhä birman, 1990 hankin
somali-kissan ja ensimmäinen ragdoll (Debals Räsy-Roope) tuli talouteen 1994. Räsy on vieläkin aktiivinen siitosuros iästään huolimatta.
Vuosien varrelle Kujakeikarin kissalaan on syntynyt vain yksi somali- pentue 1992. Metsäkissoja, ragdolleja ja birmoja on ollut useampi
pentue.
Olen käynyt säännöllisesti kissanäyttelyissä vuodesta 1988 asti.
Yksi noin viiden vuoden tauko kissojen näyttelyttämisessä on. Jonkinlainen kyllästyminen leikkimielisiin arpajaisiin oli tähän aikoinaan syynä.
Aloitin näyttelyissä käymisen kotikissan kanssa. Norjalainen metsäkissa hankittiin pian ensimmäisen
näyttelyn jälkeen. Rodun valinta oli
yhden Helsingin Sanomien artikkelin, jossa oli tilastotietoa kissarotujen yleisyydestä, ansiota. Isäni totesi
rodun olevan ´sopivan harvinainen´.
Näyttelyssä tutustuimme sitten rodun ulkoiseen olemukseen. Sitten
aloimmekin odottaa ruskeatabby- tai
ruskeatiikeri- pentua. Niihin aikoihin
pentujen kysyntää oli huomattavasti vähemmän. Tänä päivänä kaikki
kasvattajat tietävät, että sopivien kotien löytäminen ei aina ole niin helppoa.
Kasvatukseni alkuaikoina oli mukavaa, kun internet ei vielä ollut pentujen myynnin väline. Aika ei silloin
muutenkaan ollut niin kiireistä. Nyt
sitä aikaa muistellessa tuntuu, että
tuolloin tutustui paremmin perheisiin, jonne kasvatit muuttivat. Nykyisin sähköposti korvaa usein alkuvaiheen puhelin keskustelut, joista
pidin suuresti. Sähköpostiajassa

on toki mukavatkin puolensa ja sen
avulla on todella hienoa saada kuvia
kasvateista. Ja vielä mukavampaa
on, kun jotkut omistajat ovat vuosien jälkeen ottaneet taas yhteyttä
löydettyään kotisivuni tai sähköpostiosoitteeni.
Kissojen lisäksi meillä vahtii kaksi
koiraa. Harrastuksiini kuuluvat myös
ratsuhevoset. Kaksi eläkeläisratsua
tallusteleekin pihamaalla. Yksi connemara varsakin on kasvatettu ja
toivottavasti reilun vuoden päästä
syntyy kasvatilleni varsa. Toimin aktiivisesti Kumpumäen Ratsastajat ry:
ssä siellä vastuu alueena sihteerin,
rahastonhoitajan ja koulukilpailuvastaavan tehtävät.
Työkseni teen palkanlaskentaa,
laskutusta ja siihen liittyviä tehtäviä. Toisena toimenani on lähinnä sijaisuuksien muodossa hevosten hoito, ratsastustuntien pito ja muut sille
puolelle liittyvät tehtävät.
Perheeseeni kuuluvat aviomies
ja neljä lasta. Vanhin on 7-vuotias
ja nuorin reilun vuoden ja lapsiluku
kasvanee huhti – toukokuussa vielä yhdellä.
Kun otat minuun yhteyttä jäsenja/tai rahastonhoitajan asioiden tiimoilta, otathan huomioon, etten
ole joka päivä sähköpostin ääressä
enkä aina pysty vastaamaan puhelimeen, eikä aina ole liioin mahdollisuutta soittaa takaisin niihin numeroihin, jotka ovat jääneet syystä tai
toisesta vastaamatta. – Kiitos.

Kati Nieminen
- 33v yrittäjä Mansesterista.
Kasvattajanimi Nalle-Puhin, pentuja aina silloin tällöin.
Kasvattajanimi myönnetty vuonna 2003.
Lasken tänäkin vuonna vuoden
mettispisteet. Toinen vuosi hallituksessa.

Kirsi Kovanen
Olen Kirsi Kovanen ja toimin tänä
vuonna yhdistyksen rahastonhoitajana. 90-luvulla olen toiminut tässä
yhdistyksessä useissakin eri tehtävissä. Nyt on takana pari vuotta hallituksessa mukana oloa. Yksi asia on
koko ajan säilynyt samana: norjalaisen metsäkissan arvostuksen nostaminen on vieläkin ajankohtaista.
Tuntuu siltä, että pääsemme hyvässä hengessä taas työskentelemään
rodun asioiden puolesta. Pitkän tauon jälkeen minut kuitenkin yllätti, miten monien erilaisten asioiden parissa toimihenkilöt joutuvat tekevät
työtä. Lainopillinen koulutuskaan ei
www.norjalainenmetsakissa.fi
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Minna Viljanen
Olen ”uusvanha” hallituslainen, edellinen pesti hallituksessa oli 2006 2007, jolloin toimin sihteerinä. Mettis-lehden kanssa on myös tullut
oltua läheisissä tekemisissä. Tänä
vuonna hommat lehden parissa jatkuu ja sen lisäksi hoidan PR-vastaavan hommia.

Kasvatan pienimuotoisesti nimellä Norleon. Kotoa löytyy tällä hetkellä
viisi kissaa, joista vanhin on seitsemän ja nuorin täyttää vuoden. Näyttelyissä on tullut käytyä vuodesta
2003 ja suuri osa viikonlopuista meneekin näyttelyiden parissa.

Sari Sinkko
– puheenjohtaja

ten jos on ideoita, asiaa tai muuten
vaan haluat moikata, nappaa hihasta kiinni!

Veikko Mytty
Toimin hallituksen vara-jäsenenä.
Norjalaisia metsäkissoja minulla on
ollut vuoden 2005 alusta lähtien. Kotona lisäkseni asustaa viisi norjalaista metsäkissaa. Kissat ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Asustelen
Aurassa maaseudun rauhassa.

Heikki Siltala

Olen ”aikuinen nainen”, yrittäjä.
Asun Lappeenrannassa liikennöitsi-

jä-mieheni Mikan, kahden venäjän
toyn sekä ”hieman useamman” norjalaisen metsäkissan kanssa. Perheeseeni kuuluu kiinteästi vielä, kuitenkin jo kotoa muuttaneet aikuiset
pojat, joista vanhempi jakaa kanssani kissaharrastuksen.
Olen ollut aina eläinrakas, kissani ovat minulle kaikki kaikessa ja niiden kauneus ja jatkuva hurina ja ”leipominen” auttavat lataamaan akkuja
arjen kiireessä. Kavattajanimeni on
Hopeahännän.
Näyttelyissä käyn aika usein, jo-

Heikki Siltala

Luna-Purr Giggiolina [NFO ns 09 22]

Pörkarvan Egregius [NFO n],
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Heikki Siltala

Vuoden paras aikuinen uros
1. GIC FIN* Dunderskattens Herman (NFO IX)
656,82 p.
Om.Eeva Puotiainen, Kasv.Monica Lundqvist
2. IC FIN*Foxypaw’s Night Hawk (NFO n 09 24)
627,35 p.
Om.Piritta Saari,
Kasv.Karita Sumell & Mikael Axelqvist
3. SC FIN*FoxyPaw’s Full Time Lover,JW (NFO n
09 24)
601,15 p.
Om.Kirsi Ovaskainen,
Kasv.Karita Sumell & Mikael Axelqvist
4. EC S*Isgårdens Rigoletto (NFO ns 09 22)
581,11 p.
Om.Sari Sinkko, Kasv.Catherine Olsson

Marika Lahti

5. CH FIN*Huiskulan Clemens,JW (NFO a 09 24)
569,19 p.
Om.Kati Nieminen, Kasv.Anne Liede
6. CH FIN*Sunshire’s Imperius (NFO ds 09 23)
566,32 p.
Om&Kasv.Eeva Poutiainen
7. SC FIN*Hopeahännän Willem Alexander (NFO
IX)
564,60 p.
Om.Marjo Muukkonen,Kasv.Sari Sinkko
8. EC FIN*Deimos ChrisCraft Sportsman (NFO d
09 22)
501,96 p.
Om.Marja Viher-Vehmas,Kasv.Jasmin Etelämäki
9. SC FIN*Nalle-Puhin Sebastian (NFO a 24)
488,00 p.
Om&Kasv.Kati Nieminen
10. GIC FIN*Marmatin Kavaljeeri (NFO IX)
483,00 p.
Om.Anne Mast,Kasv.Annikki Sundqvist
11. GIC FIN*Hopeahännän Hellä Hurmuri (NFO n
23)
480,00 p.
Om.Tarja&Pauli Härkönen,Kasv Sari Sinkko

www.norjalainenmetsakissa.fi
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Vuoden paras aikuinen naaras
1. GIC FIN*FoxyPaw’s Rosy Dawn,JW (NFO fs 03 22)
665,45 p.
Om&Kasv. Karita Sumell & Mikael Axelqvist
2. GIC FIN*Hopeahännän Odessa (NFO ns 09 22)
621,64 p.
Om&Kasv.Sari Sinkko
3. SC FIN*Heinuntuvan Olga Maria (NFO f 03 23)
620,70 p.
Om.Eila Tähti,Kasv.Sirpa Selin&Teppo Eloranta

Pekka Raiski

4. SC FIN*Hopeahännän Ihana Iines (NFO n 03 24)
582,79 p.
Om&Kasv.Sari Sinkko
5. SC FIN*Narinetta’s Wild Riviera (NFO n 22)
580,33 p.
Om.Eila Tähti,Kasv.Ninnu Möller & Ari Niemi
6. EC FIN*Godfather’s Reet Petite,DM (NFO g 09 )
565,95 p.
Om&Kasv.Mari Koski
7. SC FIN*Hopeahännän Hannabella,DM (NFO g 09 23)
517,82 p.
Om&Kasv.Sari Sinkko

Marika Lahti

8. EC FIN*Godfather’s Darshiva,DM (NFO n 09 23)
515,87 p.
Om&Kasv. Mari Koski
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Vuoden paras kastraattiuros
1. SP&GIC FIN*FoxyPaw’s Baron,JW (NFO ns 24)
662,54 p.
Om.Jenni-Riikka Wacklin& Kaj Naskali,
Kasv.Karita Sumell & Mikael Axelqvist
2. EP&CH FIN*Kirsikan Henrik,DSM (NFO n 03 22)
599,38 p.
Om&Kasv.Kirsi Ovaskainen
3. GIP FIN*Hopeahännän Riku Rohkea (NFO ns 03 24)
586,55 p.
Om.Larisa Maximova,Kasv.Sari Sinkko
4. GIP&EC FIN*Suvipäivän Igor (NFO n 09 24)
580,68 p.
Om.Veikko Mytty,Kasv.Suvi Sippola
5. PR&IC FIN*FoxyPaw’s Night Hawk (NFO n 09 24)
568,16 p.
Om.Piritta Saari,
Kasv.Karita Sumell& Mikael Axelqvist

Tessa

6. IP FIN*Wishmaster Ford Fairlane (NFO d 02 21 )
518,92 p.
Om.Minna& Arto Turu,
Kasv.Tiia & Janne Kellari
7. EP FIN*Nalle-Puhin LionKing Simba (NFO a 23)
504,67 p.
Om&Kasv.Kati Nieminen
8. PR&EC CH* Haendel de la Forge (NFO n 23)
493,72 p.
Om.Pirkko Penttinen & Matti Lyhteilä,
Kasv.Joélle & Laurent Pillonel
9. IP FIN*Hopeahännän Elvis Sinitassu (NFO a)
480,00 p.
Om.Päivi Luukka,Kasv.Sari Sinkko

www.norjalainenmetsakissa.fi
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Vuoden paras kastraattinaaras
1. EP FIN* Leoline Adalmiina Aamukaste (NFO fs
23)
563,27 p.
Om.Erica Gröndahl& Laura Helander
Kasv.Laura Helander
2. IP FIN*Kirsikan Irmeli (NFO a09 23)
558,80 p.
Om&Kasv.Kirsi Ovaskainen
3. PR&EC FIN* Godfather’s Modesty Blaise,DM
(NFO n 09)
526,80 p.
Om&Kasv.Mari Koski
4. GIP FIN*Deimos Lotus Elise (NFO n 09 23)
520,10 p.
Om.Auli Lastunen,Kasv.Jasmin Etelämäki
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Vuoden paras nuori
1. FIN* FoxyPaw’s Icebreaker,JW (NFO IX)
399,24 p.
Om.Kirsi Ovaskainen& Eila Tähti,
Kasv.Karita Sumell& Mikael Axelqvist
2. FIN*Tähtitassun Vintiö,JW (NFO n 09 24)
398,78 p.
Om.Tiina Kreus,Kasv.Eila Tähti
3. FIN*Huiskulan Clemens,JW (NFO a 09 24)
398,66 p.
Om.Kati Nieminen, Kasv.Anne Liede
4. FIN*Kalicalanin Caro Miu,JW (NFO d 22)
398,07 p.
Om.Henriikka Neittaanmäki,
Kasv.Päivi Kupila
5. FIN*Tähtitassun Lucky Star (NFO n 09 24)
394,22 p.
Om.Nina Lampi & Jarmo Lindqvist,
Kasv.Eila Tähti
6. FIN*Nalle-Puhin Aladdin (NFO n 23)
340,16 p.
Om. Merja Salminen, Kasv.Kati Nieminen
7. FIN*Hopeahännän Odessa (NFO ns 09 22)
339,51 p.
Om&Kasv.Sari Sinkko
8. FIN*Hopeahännän Riku Rohkea (NFO ns 03 24)
337,52 p.
Om.Larisa Maximova,Kasv.Sari Sinkko
9. FIN*Hopeahännän Tiikerinlilja (NFO ns 03 24)
336,65 p.
Om&Kasv.Sari Sinkko
10. FIN*Kalicalanin Amitie (NFO n 22)
335,67 p.
Om.Merja &Mikko Muukkonen,
Kasv.Päivi Kupila
11. FIN*Hopeahännän Ihana Iines (NFO n 03 24)
335,11 p.
Om&Kasv Sari Sinkko
12. FIN*Hopeahännän Edward Nigma (NFO d 09 22)
324,09 p.
Om.Sami Röksä,Kasv.Sari Sinkko

www.norjalainenmetsakissa.fi

13

Vuoden siitosuros
1. EC S*Isgårdens Rigoletto (NFO
ns 09 22)
323,42 p.
Om.Sari Sinkko, Kasv Catherine
Olsson
2. GIC S*Restless Desperado,JW
(NFO n 09 23)
313,20 p.
Om.Karita Sumell& Mikael
Axelqvist,Kasv.
Ulrica & Lars Olofsson
3. SC FIN*Nalle-Puhin Sebastian
(NFO a 24)
89,33 p.
Om.&Kasv.Kati Nieminen

Vuoden siitosnaaras
1. SC FIN* Kehrääjän Orvokki,DM
(NFO fs 09 24)
344,34 p.
Om.Karita Sumell & Mikael
Axelqvist
Kasv.Tuuli Sahlberg
2. CH FIN*Suvipäivän Laureline
(NFO n 03 24)
302,66 p.
Om&Kasv.Suvi Sippola
3. EC FIN*Hopeahännän
Hannabella,DM (NFO g 09 23)
292 p.
Om&Kasv.Sari Sinkko
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Vuoden paras veteraani
1. EC FIN* Godfather’s Reet Petite,DM (NFO
g 09)
70,26 p.
Om&Kasv.Mari Koski
2. EC FIN*Godfather’s Darshiva,DM (NFO n
09 23)
65,11 p.
Om&Kasv.Mari Koski
3. EC FIN*Felicis Tristan De Milou,DSM
(NFO a 23)
55,16 p.
Om.Pirkko Penttinen& Matti Lyhteilä,
Kasv.Sanna Halttunen
Markus Wikström

4. PR&EC CH* Haendel de la Forge (NFO n
23)
55,15 p.
Om.Pirkko Penttinen& Matti Lyhteilä,
Kasv.Joélle &Laurent Pillonel
5. SP&EC FIN*Tähtitassun Puuha Pete,DSM
(NFO d 09 23)
45 p.
Om.Kirsi & Erkki Kaskela,
Kasv.Eila Tähti
6. PR&EC Godfather’s Modesty Blaise,DM
(n 09)
40,09 p.
Om&Kasv.Mari Koski

www.norjalainenmetsakissa.fi
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Vuoden paras kasvattaja
1. FoxyPaw’s
316,58 p.
Karita Sumell & Mikael Axelqvist
2. Hopeahännän
307,04 p.
Sari Sinkko
3. Leoline
295,06 p.
Laura Helander
4. Nalle-Puhin
294,83 p.
Kati Nieminen

Heikki Siltala

5. Suvipäivän
293,71
Suvi Sippola

FoxyPaw’s Bibbity-Boo [NFO n 09 22]
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Heikki Siltala

Vuoden paras aikuinen uros 2009

Hemmo, GIC Dunderkattens Herman (NFO w), on kissalan kunkku
Syksyllä 2008 saapuivat valkoiset pojat Konna & Hemmo kissalaamme. Olimme sopineet kasvattajan kanssa, että toinen pojista jää
meille. Veljekset olivat hyvin erilaisia
niin luonteeltaan kuin ulkonäöltäänkin. Konna oli hellyttävä pusuttelija,
kun taas Hemmo oli hyvin itsevarma, rauhallinen köriläs. Molemmissa oli jotain erikoisen hienoa. Konnan upea pää, suorine profiileineen
ja hienoine päänlinjoineen. Hemmo
taas oli suuri & vaikuttava jo silloin
pentuna, sen ilme hurmasi.
Lopulta ratkaisu oli helppo ja Hemmo jäi asuttamaan meidän taloa veljen palatessa kasvattajan luo.

perään, että nähdäänhän tämä valkoinen ”stunning male” Euroopassakin. Itävallasta tuomisena oli viikonlopun 3. paras aikuinen. TICAssahan
kaikki rodut kilpailevat keskenään,
joten noin hyvä tulos oli yllätys. Kolmesta näyttelyviikonlopusta oli saavutettu korkein titteli eli Supreme
Grand Champion. Hemmo lienee
ensimmäinen suomalainen metsäkissa, joka tähän titteliin on yltänyt.
Myös CFA:n näyttelyissä Hemmo on
käynyt Champion arvon verran. Joulukuussa Latviassa Hemmo saavutti GIC tittelin ollen kategorian paras
aikuinen. Näyttely vuosi on ollut siis
aivan huikea!

Ensimmäinen näyttely oli tammikuussa 2009 SUROK. Nuorten luokassa käytiin harvakseltaan. Aikuisten luokkaan siirryttäessä menestys
oli hienoa ja ensimmäiset BIS voitot tulivat kesäkuussa. Mainetta ja
kunniaa valkoinen metsäkissani niitti myös TICA näyttelyissä, ollen syksyllä debyyttinäyttelyssään viikonlopun paras aikuinen. Kuulemma
melkoinen saavutus noviisilta J Eräs
eurooppalainen tuomari kyseli vielä

Kaikille jotka valkoista poikaani ovat
ihailleet olen kuitenkin sanonut, että
komeasta ulkonäöstä huolimatta pojassa on parasta sen upea luonne.
Hemmo tykkää kaikista ihmisistä
sekä toisista eläimistä. En ole koskaan kuullut hänen murisevan tai
sähisevän toiselle kissalle tai ihmiselle. Ð Paitsi kerran! Meille muutti
lähes samanikäinen kollipoika, joka
hiukan mittaili Hemmoa katseellaan.
Hänelle Hemmo murisi syvällä rin-

www.norjalainenmetsakissa.fi
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taäänellä vain kertoakseen: ” Anna
olla minun rauhassa, en tahdo kanssasi riitaa”. Sen tilanteen jälkeen pojat ovat olleet ystäviä.
Hemmo nauttii näyttelyistä, hän tuntee arvonsa. Tuomarille hän osaa
esiintyä ja rakastaa kaikkia leluja yli
kaiken. Ihan täysi lapsihan tuo ihanan hellyttävä poikani vielä on.
Ikinä en voi kasvattajaa tarpeeksi
kiittää tästä niin rakastettavasta valkoisesta jättiläisestäni. Kiitos Monica! ja erityiskiitokset myös ystävälleni Metelle joka on ansiokkaasti
ottanut osa Hemmon näyttelyttämiseen!

Tessa

Vuoden paras aikuinen naaras 2009

GIC FIN*FoxyPaw’s Rosy Dawn, JW
Synt. 01.12.2007
Isä: GIC S*Restless Desperado,
JW
Emo: SC FIN*Kehrääjän Orvokki,
DM
Kasvattaja/ omistaja: Mikael Axelqvist & Karita Sumell
Jo vuosi 2008 oli Roosalle erittäin
menestyksekäs niin pentu Ðkuin
nuorten luokassa. Upeasta näyttelyvuodesta ja tiukkaakin tiukemmasta kisasta kertonee sekin, että
Roosa jäi tuolloin vaivaisen pisteen sadasosan päähän Kissaliiton
ja samalla myös mettisyhdistyksen
vuoden nuori -kisan voittajasta Moposta, eli FIN*FoxyPaw’s Full Time
Lover:ista. Roosa esiintyi paneelissa lähes jokaisessa näyttelyssään
ja kategoriavoittoja kertyi yhteensä
viisi, jotka samalla oikeuttivat Junior
Winner- titteliin. Lokakuussa oli sitten vuorossa siirtyminen avoimeen
luokkaan ja jo marraskuussa toisessa avoimen luokan näyttelyssä tuli
vielä vuoden kuudes kategoriavoitto . Jäimme näin ollen mielenkiinnolla odottamaan seuraavaa vuotta ja Roosan tulevia edesottamuksia
avoimessa luokassa.

Näyttelyvuoden 2009 Roosa aloitti Lahden näyttelyssä tammikuussa.
“Bikineissään” esittäytynyt Roosa
sai tuolloin CACIB sertinsä kumpanakin päivänä ollen lisäksi paneelissa lauantaina. Myös pari seuraavaa
kuukautta meni turkkia kasvatellessa ja tuloksina näyttelyistä “vain”
sertejä sekä yksi värin paras. Emme
siis vielä tuolloin osanneet aavistaa
tulevaa.

telyyn. Kyseisellä reissulla Roosa
jäikin sitten Ruotsiin niin sanotusti
riiuulle ja palasi kotiin vasta marraskuun puolella. Tätä juttua kirjoitettaessa Roosa paimentaa täällä kotona ensimmäisiä pentujaan ja palaa
taas jossain vaiheessa mukaan
näyttelypuuhiin.
Mikael Axelqvist & Karita Sumell
FIN*FoxyPaw’s NFO

Turun näyttelystä maaliskuun lopulla alkoi sitten Roosan voittokulku
ja se jatkui aina elokuun puoliväliin
saakka. Viimeiset kaksi voittoa tulivat Tallinnasta. Yhdestätoista peräkkäisestä näyttelystä, joiden joukossa
myös muutamia vuoden suurimpia
näyttelyitä, oli tuloksena yhtä monta
kategoriavoittoa. Siis yksitoista Best
In Show tulosta putkeen, aivan mieletöntä! Myös tuomarit olivat lähes
poikkeuksetta yksimielisiä äänestyksissään, sillä yhdestätoista voitosta kuusi tuli kaikilla tuomariäänillä ja
loput viisikin selvällä äänten enemmistöllä.
Elokuun jälkeen Roosa osallistui vielä syyskuussa Nyköpingin SW-näyt-
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Tessa

Vuoden paras kastraattiuros 2009

SP & GIC FIN*FoxyPaw’s Baron, JW “Bjarki”
Synt. 01.12.2007
Isä: S*Restless Desperado
Emo: SC FIN*Kehrääjän Orvokki
Kasv. Karita Sumell & Mikael Axelqvist
Om. Jenni-Riikka Wacklin & Kai
Naskali
Alun perin meille ei koskaan pitänyt
tulla kollia, mutta kun sopivan sulhasen löytäminen naaraillemme Brelalle ja Hetjalle tuntui hyvin työläältä ajatus oman kollin hankkimisesta
pikkuhiljaa heräsi. Bjarkin näimme
ensimmäisen kerran muutaman viikon ikäisenä ja jo silloin pennussa
tuntui olevan sitä jotakin. Pennun
kasvaessa meille kävi selväksi että
juuri tämä olisi se kolli jonka haluaisimme.
Maaliskuun ensimmäisenä päivänä
2008 Bjarki sitten muutti meille. Jo
ensimmäisessä näyttelyssään Bjarki antoi esimakua tulevasta olemalla EX1, värinparas ja tuomarinparas;
ja jatkoi hienoa näyttelymenestystään ollen pentu- ja nuorten luokissa 12 kertaa värinparas, 16 kertaa
tuomarinparas ja 5 kertaa kategorianparas saavuttaen näin Junior Winwww.norjalainenmetsakissa.fi

ner tittelin. Kastroimattomana Bjarki
kävi näyttelyissä Grand International
Championiksi eikä hävinnyt koskaan
sertiä kenellekään.
Keväällä 2008 syntyivät kissalaamme Bjarkin kaksi pentuetta naaraillemme EC FIN*Tähtitassun Purr Iina
ja EC FIN*Tähtitassun Purr Kissa.
Koska Bjarki oli alunperinkin hankittu näille kahdelle naaralle sulhoksi ja ennekaikkea meille perheenjäseneksi päätimme että sen siitosura
jäisi näihin kymmeneen pentuun.
Huhtikuun lopussa Bjarki siirtyikin
sitten kastraattikerhoon ja jatkaa
siellä näyttelyuraansa.
Kastraatteihin siirryttyään Bjarki sitten todella ’’näytti kyntensä’’ ollen 9
kertaa kategorianparas. Kategoriavoittoja Bjarki saavutti niin Suomessa, Virossa kuin Ruotsissakin. Lisäksi Bjarki oli 8 kertaa värinparas ja 15
kertaa tuomarinparas. Tuomarinparhaista mieleen jäi erityisesti Scandinavian Winner 2009 näyttelyssä
saatu nominointi Bjarkin ollessa ainoa suomalainen metsäkissa joka
paneeliin pääsi. Vaikka ääniä ei paneelissa tullutkaan niin suukkoja
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tuomareilta tuli sitten sitäkin enemmän.
Bjarkin hienot ulkoiset ominaisuudet
kruunaa ehdottomasti sen todella
UPEA luonne! Bjarki kun on kaikissa
tilanteissa ehdottona ’COOL’. Kotona pikkupojasta kyllä löytyy vauhtia,
mutta näyttelyissä osataan esiintyä.
Parhaiten tuon näyttelyesiintymisen
voi ehkä ilmaista erään tuomarin sanoin: “He’s beautiful…and he knows
it!”. Kotona ja näyttelyhäkissä Bjarki sitten viihdyttääkin ihmisiä toinen
toistaan hassumilla nukkumisasennoilla. Paras asento nukkumiseen
kun on ehdottomasti maata pitkinpituuttaan selällään jalat kohden taivasta. Näyttelyhäkissäkin tuo asento
onnistuu kun työntää jalat sieltä häkistä ulos…
Bjarkin saavutukset 2009 loppuun
mennessä:
23 kertaa värinparas
36 kertaa tuomarinparas
16 kertaa kategorianparas

Pekka Raiski

Vuoden paras kastraattinaaras 2009

EP FIN*Leoline Adalmiina Aamukaste
NFO fs 23
s. 05.05.2005
emo: S*Korkeken’s Yanna Yahoo,
DM
isä: EP & IC FIN*Mornee Naavanenä
Miinalle ja taustajoukoille vuosi 2009
oli rentoa näyttelyttämistä ja sitäkin
kyllä hyvin harvakseltaan. Suomessa kävimme Miinan kanssa viitenä
näyttelypäivänä näyttelyissä. Ja lisäksi piipahdimme Tallinnassa yhtenä viikonloppuna muiden kissojen
sertejä metsästämässä. Näistä saldona oli tytölle 5 tuomarin parasta.
Ääniäkin tuikkusilmämme sai osassa paneeleista.
Neitokainen valmistui 2008 marraskuussa European Premioriksi, joten
vuodelle 2009 ei ollut mitään tavoitteita. Ajattelimme viedä tyttöä näyttelyihin silloin tällöin kun muitakin

perheidemme kissoja kävi näyttelyissä. Miinan hyväksi pitää mainita
se, että neiti rakastaa näyttelyitä ja
esiintymistä! Todellinen diivailija joka
löytää itsestään pennun aina uudestaan ja uudestaan näyttelyssä. Miina
kierii lattioilla ja tuomaripöydillä, syö
tuomarien kukkaset pöydiltä ja rakastaa pientä punaista huiskupalloleluaan. Arvokkuutta löytyy neidistä
aina venytystilanteessa, jossa Miina
esittää itsensä upeasti pää korkealla, jalat suorina ja häntä tuuheana.

asta! Suuri kiitos siitä Minnalle! ;)

Sijoittuminen näin korkealle norskinaaraskastraateissa oli suuri yllätys
meille kun todella niin vähän näyttelyissä kävimme eikä mitään BISvoittoja ole tullut! Mutta Miina on kyllä upea ilmestys ja tasaisen varmat
TP-tulokset puhuvat puolestaan. Itse
asiassa kisa olisi mennyt meiltä ihan
ohikin ilman ystävämme Minnan
tarkkaavaisuutta ja muistutusta asi-

T: omistajamamma Erica Gröndahl
ja kasvattajamamma Laura Helander
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Vuosi 2010 on Miinalle rauhallinen
näyttelysaralla. Muutamissa näyttelyissä tullaan Suomessa käväisemään. Tällä hetkellä Miinan rooli on
olla ”tätinä” syyskuussa syntyneelle Edith-ihmistytölle. Mukava se on
näin sohvanpohjalla loikoilla ja esitellä kaunista turkkiaan kaikille kotiihmisille! :)
Näyttelyissä nähdään!

Norjalainen Metsäkissa ry.

Markus Wikcström

Vuoden paras nuori 2009

FIN*FoxyPaw’s Icebreaker, JW ”Sisu” (valkoinen, vihreäsilmäinen)
synt. 24.4.2009
Isä: GIC Dorian av Tyssedal
Emo: EC FIN*Tähtitassun Balladi
Helena
Kasv. Karita Sumell & Mikael Axelqvist
Om. Eila Tähti & Kirsi Ovaskainen

Kaaos tuli taloon
Odotetun prinsessan sijaan taloon
tuli valkoinen prinssi Icebreaker. Ellei Kirsi olisi antanut pennulle kutsumanimeä aikaisemmin, se varmaan kissan luonteen perusteella
olisi vallan muuta kuin perisuomalainen jäänmurtaja Sisu. Ahmatti
tai kaaos kuvaavat parhaiten pojan
elämää. Sisu ahmi pentuna kaiken
mahdollisen eteensä tulevan ruoan. Jokaisesta ”kuormasta” piti saada ensin parhaat palat päältä ennen
kuin ruoka vietiin pennuille, uroksille
tai annettiin muiden syötäväksi. Ensin Sisu seisoi ja söi, sitten hän istui ja söi, seuraavaksi hän makasi
ja söi loppujen lopuksi hän nukahti ruokalautasen viereen masu pyöreänä. Syöminen antoi hyvän pohjan
pojan kasvulle ja energiaa ”ilokseni”.
Aamu-uinnin hän suoritti keittiön juoma-astiassa seurauksella, että keittiön lattian pesin päivittäin. Useasti
www.norjalainenmetsakissa.fi

pelastin hänet keittiön pesualtaasta fairyvaahdon keskeltä. Sisua ei
paljoa kiinnostanut ”miesten puoli”, jonne häntä kuitenkin oli opetettava vähitellen. Vierailut siellä sujuivat kuitenkin mallikkaasti puolin ja
toisin. Vähäisessä määrin talon vanhempi miesväki oli kiinnostunut pojan klopista, joka kävi heitä moikkaamassa. Reilun puolen vuoden
iässä tuli muutto muiden miesten
joukkoon. Leikkaamattomat urokset
asuvat luonani reilun 20 neliön valoisaa tilaa, jossa on neljä ikkunaa.
Heille kaikille riittää omaa reviiritilaa,
joten rauha ja sopu on säilynyt heidän kesken. Sisun vesileikit jatkuvat
nykyisessäkin tilassa, niistä ehkä lisää jatkossa.
Eila, Sisun huoltaja

Jäänmurtaja mursi ja sulatti
sydämet näyttelyareenoilla
Sisu tuli käyneeksi myös muutamassa näyttelyssä, eihän vuoden nuori
tulosta muuten olisi saavutettu. Minä
vastaan Sisun näyttelyyn ilmoittamisesta eli minne ja milloin. Sisun
näyttelykuntoon laittaminen on Eilan
ja minun yhteinen projekti. Trimmaus
ja pesu on kehittynyt jo taiteeksi, joka pysyy suurena salaisuutena. Pahimmillaan (vai parhaimmillaan)
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pesu on tapahtunut näyttelypäivää
vasten yöllä. Tehty työ on palkittu
ruhtinaallisesti. Vuonna 2009 Sisu
on ollut värin paras ja tuomarin paras 13 kertaa ja kuudesti kategorian
paras pentu tai nuori. Sveitsissä pidetyssä WW-näyttelyssä lokakuussa Sisu oli värin paras totaalinen ja
tuomarin paras, joka on mielestäni
mainitsemisen arvoista. Junior Winner -arvon pokkasimme Kuopiossa
marraskuussa. Hieno poika, muuta
ei voi sanoa.
Kirsi, Sisun näyttelyvastaava

Vuoden paras siitosuros 2009
EC S* Isgårdens Rigoletto (NFO ns 09 22)
emo: IP& EC Utblickens Birthe,
DSM (NFO f 09)
isä: CH S*Aromas Hugo Boss (NFO
ns 03 23)
kasvattaja: Catherine Olesson,
Ruotsi
omistaja: Sari Sinkko / Hopeahännän
Rigoletosta on tässä lehdessä ollut
juttua jo moneen kertaan, joen se
lienee jo ”kaikille tuttu”. Vuosi 2008
oli Rigon oman näyttelymenestyksen huippuvuosi. Nyt oli sitten vuorossa sen jälkeläiset. Muutama pennuista muutti koteihin, joissa ollaan
oltu kiinnostuneita näyttelyistä. Osa
pennuista on muuttanut ulkomaille:
Espanjaan, Hollantiin (2 kpl), Ranskaan, Ruotsiin ja Venäjälle. Kotiinkin
on ”kummasti” jäänyt Rigon tyttäriä:
Hopeahännän Odessa, Hopeahännän Ihana Iines, Hopeahännän Harley Quinn sekä Hopeahännän Tiikerililja. Näistä kaksi ensimmäistä ovat
jo saavuttaneet Supreme Champion

tittelit ja olleet BIS-voittajia. Erityisen
menestyksekäs näyttelykävijä on ollut GIP Hopeahännän Riku Rohkea.
Rigo haluaa kiittää kaikkien pentujensa äitejä ja lähettää rakkaat terveiset jokaiselle jälkeläiselleen niin
näyttelykehiin kuin kotisohville.
Jos joku ihmettelee, niin näillä pisteillä Rigo olisi ollut Kissaliiton vuo-

den siitosuros, mutta tekniikka on
ihmeellistä – lähettämäni ilmoittautumislomake meni väärään osoitteeseen, joten se pokaali jäi tällä kertaa saamatta. Mutta eipä se kissaa
mihinkään muuta, aivan ihana kissaherra tämä hurmuri on.

Vuoden paras siitosnaaras 2009

Synt. 03.02.2005
Isä: CH FIN*Kehrääjän Ferion
Emo: CH N*Mestro’s Corona
Kasvattaja: Tuuli Sahlberg
Omistaja: Mikael Axelqvist&Karita
Sumell
Okin Lohiperho-pentueen 38 värin parasta, 48 nominointia , 31 kategoriavoittoa sekä lukuisat kärki &
kärkipään sijoitukset niin Norjalainen Metsäkissa ry:n kuin Kissaliiton
Vuoden Kissa-kisassa kertonevat
jo hyvin pitkälle sen, miksi Okki on
toista kertaa peräkkäin yhdistyksen
Vuoden Siitosnaaras ja tällä kertaa myös Kissaliiton Vuoden Siitosnaaras. Eroa kakkoseen kertyi tällä
kertaa yli 40 pistettä, eli voittoa voitaneen yhtään sen suuremmin rehvastelematta sanoa aika lailla ylivoimaiseksi.

Anu Sundell, Studio Sundell

SC FIN*Kehrääjän Orvokki, DM
Okilla on tähän mennessä ollut yhteensä viisitoista jälkeläistä kahdessa pentueessa. Lohiperho-pentueen yhdeksästä pennusta peräti
seitsemän kävi vuoden 2009 aikana
näyttelyssä ja näyttelypäiviäkin kertyi edellisvuoden tapaan varsin kunnioitettava määrä. Myös Okin Hurriganes-pentueesta kävi muutama
jälkeläinen esittäytymässä vuoden
aikana tuomareille.
Suurin kiitos toisesta peräkkäisestä
vuoden siitosnaaras- tittelistä kuuluu
tietenkin jälleen kerran kaikille Okin
jälkikasvun omistajille, jotka edellisvuoden tapaan ovat matkustaneet ja
ahkeroineet näyttelystä toiseen. Kiitämme ja kumarramme!
Mikael Axelqvist & Karita Sumell
FIN*FoxyPaw’s NFO

Vastikään viisi vuotta täyttäneellä
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Vuoden paras veteraani
EC Godfather’s Reet Petite, DM (NFO g 09)
Synt. 18.8.2001
Isä: EC Flödekaramel Felis Jubatus,
DM (NFO e 09 23)
Emo: PR & EC Godfather’s Modesty
Blaise, DM (NFO n 09)
Kasvattajat: Janne Kellari & Mari
Koski
Omistaja & kuva: Mari Koski
Ritva syntyi emonsa Mossen Tanskan reissun tuliaisina isänään komea ”kermakaramelli” EC Flödekaramel Felis Jubatus, DM. Tässä
Mossen ainoaksi jääneessä pentueessa oli kolme poikaa ja kolme tyttöä, joista yksi juuri tilatun värinen
sinikilpikonna/valkea - Ritva. Ei ollut vaikea päätös, että Ritva jää kotiin kasvatusta jatkamaan.
Ritvalla on ollut toistaiseksi vain
kaksi pentuetta hänelle Tanskasta hankitun sulhasen, Oskun (GIC
Sakeena’s Oscar Wilde) kanssa.
Muutaman vuoden näyttelytauon
jälkeen Ritva on taas parina viime
vuotena käynyt säännöllisesti näyttelyissä, sillä mikäs on esitellessä
kaunista kissaa, joka todella nauttii esiintymisestä ja kaikesta saamastaan huomiosta ja jaksaa olla
aina ja kaikille ystävällinen! Tiukimman kisan veteraanisarjan voitosta
Ritva kävi oman mummonsa Darren (EC Godfather’s Darshiva, DM)
kanssa, joka oli Vuoden mettisveteraani edellisvuonna ja jäi siis tällä
kertaa hyväksi kakkoseksi. Ja pääsipä Mosse-emokin hienosti sijalle
kuusi vain vajaan kolmen näyttelyviikonlopun osallistumisilla. Veteraaniluokassa menestymisen lisäksi
Ritva oli viime vuonna leikkaamattomien sarjassa seitsemän kertaa värin paras ja seitsemän kertaa tuomarin paras - ei ollenkaan hassummin
kahdeksanvuotiaalta, joka on nyky-

www.norjalainenmetsakissa.fi

mittapuun mukaan jo ”vanha” kissa
näyttelyissä. Ritva on myös PIROKin
Vuoden veteraani 2009.
Ritva pitää nyt alkuvuoden hyvin ansaittua näyttelytaukoa, mutta
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toki joihinkin näyttelyihin on tänäkin
vuonna suunnitelmissa osallistua.
Mari & Ritva

Vuoden kasvattaja 2009

FIN*FoxyPaw’s
Meitä voinee hyvin nimittää noviiseiksi kasvatuksen saralla, sillä varsinainen rotukissaharrastuksemme
alkoi keväällä 2005. Ensimmäinen
pentueemme syntyi helmikuussa
2007 ja tähän asti FoxyPaw’s pentueita on lähtenyt maailmalle viisi,
joissa pentuja yhteensä kaksikymmentäseitsemän. Tätä juttua kirjoitettaessa kuudennet pennut ovat
paraikaa kasvamassa.
Vuoden 2008 kakkossija yhdistyksen Vuoden Kasvattaja-kisassa
vaihtui siis nyt ykkössijaan. Suurin
kiitos tästäkin saavutuksesta kuuluu kaikille kasvattiemme omistajille, jotka edellisvuosien tapaan ovat
ahkerasti kiertäneet näyttelyitä ympäri maan. Vuonna 2009 meillä oli
kasvattajaluokka yhteensä 10 kertaa ja kaiken kaikkiaan 16 kasvattiamme osallistui vuoden aikana näyttelyihin, ahkerimpina ”työmyyrinä”
useat Lohiperho-pentueen kissat,
Ukkoslinnut-pentueen Mopo eli Full
Time Lover sekä lisäksi Albert Collins-pentueesta Sisu eli Icebreaker.
Vuoden 2009 saavutuksista mainittakoon 72 x BIV, 85 x NOM, sekä
38 x BIS. Lisäksi Sisu saavutti myös
JW-tittelin. Valmistumisia oli yhteensä 23, joista IC/IP tai sitä korkeampia titteleitä oli yhteensä 17. Emme
voi muuta kuin hämmästellä kyseisiä
saavutuksia. Ihan mieletöntä!

Meillä on kasvatustoiminnan alusta asti ollut varsin kirkas visio siitä,
minkälaisia metsäkissoja haluamme
kissalassamme nähdä. Päämääränä
on kasvattaa mahdollisimman upeita, hyvärakenteisia ja suuria metsäkissoja. Meillä on myös muutamia
kasvatukseen ja rodunjalostukseen
liittyviä suuntaviivoja ja periaatteita,
joita olemme pyrkineet parhaamme
mukaan noudattamaan ja jotka tulevat ohjaamaan toimintaamme myös
tulevina vuosina. Edellä mainittuihin
periaatteisiin kuuluu esim. se, että
emme suosi sijoitusnaarailla kasvattamista. Tavoitteenamme on myös,
että toiminta on mahdollisimman
pitkäjänteistä ja suunnitelmallista.
Tämä tarkoittaa mm. sitä, että pyrimme valitsemaan kaikki siitokseen
käytettävät kissat huolella ja harkiten. Varsinkin naaraillemme käytettävien uroksien etsintään/valintaan
panostamme erityisen paljon, vaikka
se ajoittain tietäisi pitkiä ja hankalia
astutusmatkoja maamme rajojen ulkopuolelle.

me Eila Tähteä sekä Ulrica Wilderäng:iä(S*Restless), joilta olemme
saaneet kosolti opastusta, apua ja
neuvoja kasvattajataipaleemme varrella. KIITOS!
Mikael Axelqvist & Karita Sumell
FIN*FoxyPaw’s NFO

Nöyrimmät kiitokset kaikille kasvattiemme omistajille siitä, että olette antaneet kissoillemme mitä parhaimmat kodit. Olemme myös erityisen
onnellisia siitä, että olemme saaneet
nähdä kasvattejamme näyttelyissä
niinkin runsaasti. Lisäksi haluamme
tässä suuresti kiittää mentoreitam-
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Rekisteröinnit 2009
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Nivelrikko kissan ongelmana
Vasta viime vuosien aikana on alettu
tiedostamaan, että nivelrikko aiheuttaa ongelmia vanhenevalla kissalla.
Aikaisemmin oletettiin, että nivelongelmat eivät juuri kissoja vaivaa niiden pienen koon ja notkeiden liikkeiden takia. Ikääntyvän kissan halua
nukkua lähes vuorokaudet ympäri
pidettiin vain ikääntymisen tuomana väsymyksenä eikä merkkinä siitä, että liikkuminen voisi tuottaa kissalle kipua.
Nivelrikon syntyyn on monia
taustatekijöitä. Suurin osa nivelrikoista on nk.sekundäärisiä nivelongelmia eli ongelman syntyyn vaikuttaa jokin taustalla oleva tekijä. Yksi
yleisimmistä syistä on ylipainoon liittyvä nivelten kuluminen. Erilaiset niveliin ja luustoon kohdistuvat traumat ja luuston kehityshäiriöt voivat
myöskin johtaa ajan myötä siihen,
että niverusto vaurioituu.
Primäärit nivelongelmat ovat harvinaisempia syitä muutoksiin. Primäärissä nivelongelmassa koko
ongelman synty on itse nivelessä.
Kissalla primääri nivelongelma voi
johtua esim. autoimmunisairaudesta, jossa oma immuunipuolustus
toimii virheellisesti omia soluja vas-

www.norjalainenmetsakissa.fi

taan. Toisinaan muutoksen voi aiheuttaa virus-tai bakteeriperäinen tulehdus nivelen sisällä, esim. kissan
calicivirus voi aiheuttaa niveltulehduksen.
Nuorilla ja keski-ikäisillä kissoilla
todetun nivelrikon taustalla on yleisimmin luuston kehityshäiriöt ja traumat, kun taas ikääntyneillä kissoilla
muutosten taustalla on enemmänkin
ylipainoon ja ikääntymisen tuomaan
kulumaan liittyviä syitä.
Kissat oireilevat hyvin monella eri
tavalla. Suoranainen ontuma on tietenkin merkki siitä, että kipu estää
käyttämästä raajaa normaalilla tavalla. Kissoilla voidaan myös nähdä
oireita, joita ei aina välttämättä yhdistä nivelkipuihin. Turkin hoitamattomuus ja takkuuntuminen voi olla
merkkinä siitä, että kissa ei enää taivu puhdistamaan itseään ja taivuttelu tekee kipeää. Kynsien ylikasvu
sen takia, että kissa ei teroita kynsiään, voi liittyä kipuun eturaajoissa.
Tarpeiden tekeminen muualle kuin
hiekkalaatikkoon tai pissaaminen
seisovassa asennossa voivat johtua siitä, että kissan on vaikeaa ottaa normaalia tarpeidentekoasentoa
tai hiekkalaatikon reuna on liian kor-

27

kea ja sinne meneminen on vaikeaa.
Toisinaan myös liian upottava hiekkalatikkomateriaali vaikeuttaa tarpeitten tekoa. Joskus omistaja huomaa, että kissan lempipaikka kotona
vaihtuu esim. kaapin päältä sohvalle
tai kissa joko vetäytyy tai sitten hakeutuu enemmän kontaktiin omistajan tai kodin muiden lemmikkien
kanssa.
Nivelrikko syntyy, kun nivelrustoon tulee vaurio. Vaurion seurauksena vapautuu entsyymejä, jotka
aiheuttavat nivelruston ohenemisen
tulehdusprosessin
seurauksena.
Tämä prosessi puolestaan johtaa
siihen, että nivelestä tulee kipeä ja
nivel voi turvota; nivelnesteen koostumus muuttuu. Kun nivelnesteen
koostumus muuttuu, se ei enää voitele niveltä kunnolla ja vauriot nivelrustossa etenevät. Tämä oravanpyörä pitäisi saada pysähtymään
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin pysyvät vauriot saataisi pidettyä mahdollisimman pieninä.
Ontuvan kissan tutkiminen klinikalla voi olla hyvin haasteellista,
koska kissa pääsääntöisesti käyttäytyy vieraassa ympäristössä va-

lestaan estämään elimistössä syntyvien vapaiden radikaalien muodostusta pelkistämällä hapetusreaktioita
ja estämällä siten tulehdusta aiheuttavien proteiinien vapautumista. Eri
antioksidantit vaikuttavat erilaisiin
hapetusreaktioihin, joten niitä täytyy
myös saada eri muodoissa. Yleisimpiä antioksidantteja ovat C- ja E-vitamiini sekä seleeni.
Nykyään on myös tarjolla nivelvaivaisille kissoille tarkoitettuja erikoisruokavalioita, joissa on pyritty eri
tavoin huomioimaan nivelvaivaisen
kissan erityistarpeet.
Mikäli tukihoidolla ei pystytä helpottamaan kissan oireita riittävästi, hoitovaihtoehtona ovat kipulääkkeet, joista valitaan kullekin yksilölle
sopiva vaihtoehto. Esim. munuaisvikaiselle kissalle ei voi suositella tulehduskipulääkkeiden pitkäaikaista käyttöä.
Akupunktiosta ja fysioterapiasta voi myöskin olla apua, jos hoitoja antaa näihin erikoisaloihin ja kissoihin perehtynyt tekijä; kissat voivat
joskus olla hyvin haastellisia hoidettavia.
Nivelvaivaisen kissan oloa voi-

daan kotona helpottaa hyvinkin yksinkertaisilla toimenpiteillä. Hiekkalaatikon sijainti ja hiekkalaatikkoon
pääsy tehdään mahdollisimman helpoksi. Apuportaita ja välitasoja laitetaan helpottamaan pääsyä lempipaikoille. Kissan turkkia ja kynsiä
hoidetaan säännöllisesti; takuton
turkki lisää kissan viihtyvyyttä.
Nivelvaivojen syntyä on tärkeää pyrkiä ehkäisemään jo ennalta pitämällä
kissan paino normaalirajoissa ja tarjoamalla kissalle säännöllistä liikuntaa ja virikkeitä. Kaupunkikissoilla
aktiivisuutta voi lisätä kiipeilypuilla ja
tarjoamalla turvallinen ”ulkoilumahdollisuus” verkotetulla parvekkeella
tai aidatussa ulkotarhassa. Päivittäiset leikkihetket myöskin parantavat
kissan ja sen omistajan välistä suhdetta.
Kirsi Juuti, ELL, Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri
CatVet Kissaklinikka
Nuijamiestentie 5
00400 Helsinki
p.010 423 6888
www.catvet.fi

Heikki Siltala

rautuneesti tai pelokkaasti. Toisinaan kotona havaittua ontumaa ei
nähdä klinikalla ollenkaan tai kissa ei osoita minkäänlaista kipua
raajoja/selkää tutkittaessa. Ja toisinaan voi olla niinkin, että kissa ei
anna koskea itseään ollenkaan tai
reagoi kaikkiin tutkimusyrityksiin aggressiivisesti. Tämän takia kaikki kotona havaitut muutokset liikkumisessa olisi hyvä kirjata ylös tai kuvata
kissan liikkumista kotioloissa.
Klinikalla otettujen röntgenkuvien
lisäksi pyritään selvittämään kissan
terveydentila verinäyttein, koska jatkolääkityksen kannalta on tärkeä tietää, onko hoidettavalla kissalla esim.
maksa- tai munuaisongelmia. Toisinaan tutkimuksista voi selvitä alkuvaiheen sokeritauti, joka valitettavasti ylipaino-ongelmien takia on
kissoilla lisääntynyt. Röntgenkuvissa ei voida nähdä yksinomaan rustossa olevia muutoksia. Muutokset
röntgenkuvissa nähdään vasta sitten, kun rustovauriot johtavat muutoksiin ruston alla olevassa luussa.
Pahimmillaan muutokset näkyvät
uudisluun muodostuksena nivelen
sisällä ja reuna-alueilla (nk.luupiikit).
Toisinaan nähdään vain vähäistä tiivistymää ruston alaisessa luussa,
lievä nivelen täyttyminen ja nivelrakomuutoksia.
Hoidolla pyritään helpottamaan
kissan kipua ja pysäyttämään rustovauriokierre vähentämällä tulehdusreaktiota nivelen sisällä ja tukemalla
terveen nivelruston toimintaa. Tukihoidoksi tarjotut tuotteet ovat pääsääntöisesti samoja, joita käytetään
nivelten tukihoitona myös ihmisillä ja
koirilla. Puolueetonta, laajamittaista
tutkimustietoa näiden tukihoitotuotteiden toimivuudesta kissan nivelrikossa ei kuitenkaan vielä ole. Omakohtaisesta kokemuksesta tuntuu
kuitenkin siltä, että joillakin yksilöillä niistä olisi etua.
Eniten käytettyjä tukihoitotuotteita ovat glukosamiini ja kondroitiinisulfaattivalmisteet, joiden tarkoituksena on suojata nivelrustoa ja jopa
korjata nivelrustoon tulleita vaurioita. Markkinoilla on useita tuotteita eri
muodoissa eli mikstuurana, kapseleina ja pastana. Valmisteiden sisältämien ainesosien määrä ja suhteet
vaihtelevat.
Omega-3 ja omega-6 rasvahappoja käytetään tukihoidossa niiden tulehdusta hillitsevien vaikutusten takia. Rasvahappovalmisteita on
saatavana kapseleina tai öljyvalmisteena.
Antioksidantteja käytetään puo-

GIC SE*Trollgumman’s Lukaz Lunkentuzz [NFO d 02 21]
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Norjalainen Metsäkissa ry.

VALMISTUNEEET
CHAMPION

FIN* Kalicalanin Amitie ”Helmi”
NFO n 22
Helmi valmistui Championiksi
13.2.2010 Jyväskylässä
Syntynyt: 11.2.2009
Isä: CH Ennio E’Xodja *PL (NFO n
09 22)
Emo: GIC FIN* Kalicalanin Nieidda
Angeli (NFO f 22)
Omistajat: Merja ja Mikko Luukkonen
Kasvattaja: Päivi Kupila
Kuva: Merja Luukkonen

CH FIN*Kalicalanin Caro Miu, JW
”Adam” (NFO d 22)
s. 11.2.2009
valmistui 14.2.2010 Jyväskylässä
Isä: CH Ennio E’Xodja*PL (NFO n
09 22)
Emo: GIC FIN*Kalicalanin Nieidda
Angeli (NFO f 22)
Kasvattaja: Päivi Kupila
Omistaja: Henriikka Neittaanmäki

CH FI*Norleon Liberty (NFO f 09
24)
Lilli valmistui Championiksi Tallinnassa 27.2.2010
Syntynyt 18.3.2010
Isä: IP&IC FI*Leoline Tiikerin Päiväuni (NFO ns 23)
Emo: IC NO*Lindbrekkas Shamicka
(NFO f 03 22)
Kasvattaja ja omistaja: Minna Viljanen

IC FI*Suvipäivän Laureline (NFO
n 03 24)
valmistui International Championiksi
Tallinnassa 27.2.2010

IC FI*Suvipäivän Oskari O (NFO
n 03)
valmistui International Championiksi
Tukholmassa 14.3.2010
Syntynyt: 10.9.2008
Isä: IC FI*Cipukan Johan Lund, JW
(NFO n 09)
Emo: IC FI*Suvipäivän Laureline
(NFO n 03 24)
Kasvattaja: Suvi Sippola
Omistaja: Katja Gröning

INTERNATIONAL
CHAMPION

IC FIN*Sunshire’s Imperius (NFO
ds 03 23) ”Ipi”
valmistui Riikassa 05.12.2009
isä CH N*Nordlibakken’s Ellef (NFO
ns 23)
äiti GIC S*Virvlas Dita von Dis
(NFO g 03)
kasvattaja ja omistaja Eeva Poutiainen

www.norjalainenmetsakissa.fi

Syntynyt: 2.5.2007
Isä: GIP&IC SE*Rockringen’s Final
Countdown (NFO ns 09 22)
Emo: IC FI*Suvipäivän Itonje (NFO
fs 09 24)
Kasvattaja ja omistaja: Suvi Sippola
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Heikki Siltala

GRAND
INTERNATIONAL
CHAMPION

GIC S*Virvlas Dita von Dis (NFO
g 03) ”Usva”
valmistui Luulajassa 29.08.2009
isä CH S*Rapoom’s Egon (NFO ds
02)
äiti IC S*Syrenbacken’s Kool Kabriz
(NFO gs 24)
kasvattaja Jessica Karlsson
omistaja Eeva Poutiainen

GIC FIN*Dunderkattens Herman
(NFO w) ”Hemmo”
valmistui Riikassa 05.12.2009
isä IC FIN*Duderkattens Pongo
(NFO w)
äiti BIfrost’s Esmeralda (NFO g 09
22)
kasvattaja: Monica Lundqvist
omistaja: Eeva Poutiainen

GRAND
INTERNATIONAL
PREMIOR

INTERNATIONAL
PREMIOR

GIP FIN* Hopeahännän Riku
Rohkea (NFO ns 03 24)
valmistui Riikassa 6.12.2009
isä: EC S* Isgårdens Rigoletto
(NFO ns 09 22)
emo: EC FIN* Hopeahännän Leah
Isadora (NFO a 09 23)
kasvattaja: Sari Sinkko
omistaja: Larisa Maximova
kuva: Riku Rohkea / Tess

IP Wishmaster Ford Fairlane
NFO d 02 21
Valmistui International Premioriksi
Tallinnassa 14.11.2009
Isä GIC S*Laterna Magica’s Sleeping Bag
Emo N*Coco Islands’ Velvet
Kasvattaja Janne ja Tiia Kellari
Omistaja Minna ja Arto Turu
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GIC FI*Leoline Jimi Jäämies
(NFO e 09)
Jimi valmistui Grand International Championiksi Kirkkonummella
10.10.2009
Syntynyt 11.11.2007
Isä: FI*Slytiger’s Thunder King
(NFO a 09)
Emo: S*Strickertgården Elly Escada, DM (NFO gs 09)
Kasvattaja ja omistaja: Laura Helander
Kuva: Tessa

PREMIOR

PR FI*Suvipäivän Onni O (NFO n
09 22)
valmistui Premioriksi Tallinnassa
27.2.2010
Syntynyt: 10.9.2008
Isä: IC FI*Cipukan Johan Lund, JW
(NFO n 09)
Emo: IC FI*Suvipäivän Laureline
(NFO n 03 24)
Kasvattaja: Suvi Sippola
Omistaja: Pia Järvinen
Kuva: Pekka Savolainen
Norjalainen Metsäkissa ry.

Elisa Putti

Hattiwatti – Supreme Champion
SC FIN*Hilirimpsis Hattiwatti (NFO as 23)
Syntynyt 3.5.2008
isä: IP&CH S*Froztstjärnan’s Schaman (NFO a 23)
emo: CH FIN*Cat’omatic Athene Argentata (NFO gs 09 23)
kasvattaja: Katja Blom
omistaja: Tarja Hänninen
Taavi valmistui Supreme Championiksi Laihialla 12.12.2009.
Alunperin ei todellakaan ollut aikomuksena että kissanäyttelyt olisi mitenkään ”minun/meidän juttu”, vaan
toisin kävi....
Pirokin
näyttely
lokakuussa
2008, johon Katja meidät sai ylipuhuttua, olikin sitten meille niitti näyttelyaiheeseen ja kärpänen oli päässyt puraisemaan. Joten jokunen

näytelmä on tullut reilun vuoden aikana näyteltyä ja tässähän nyt sitten
tällä erää ollaan...
Paljon olen arvokasta uutta tietoa
saanut harrastuksen myötä mettiksistä ja muista roduista, sekä monia
uusia ystäviä ja tuttavuuksia on tämän hienon harrastuksen myötä tullut tavattua.
Iso kiitos siis myös kasvattajalle ja
Aulille tästä upeasta, ihanasta pojasta sekä tietenkin siitä ”patistamisesta”!
-taija-

Hannes Lohi ja DNA-pankki
GenLab Niinin näytteet geenitutkimuksen käyttöön!
ELT Tirri Niini on ansiokkaasti jo
vuosien ajan tehnyt veriryhmä- ja
polveutumismäärityksiä sekä serologisia ja immunologisia tutkimuksia
(esim. FeLV- ja FIV-testejä) kissojemme verinäytteistä. Määrityksistä
jäljelle jääneet näytteet ovat GenLab
Niinin, nykyään Genoscoper Oy:n
varastossa ja niitä on siellä useita
tuhansia. Koe-eristysten perusteella
varastossa olevien näytteiden DNA
soveltuu laatunsa puolesta geenitutkimuksiin. Tämä on todella hieno uutinen, sillä sieltä löytyy jo monen edesmenneenkin kissan näyte.
Varastossa olevien näytteiden käyttö kissojen geenipankkiprojektissa
vaatii kuitenkin luvan ja terveystietojen keräämisen.
Näytteen käyttöönottoon vaadittavan luvan voi antaa kissan nykyinen omistaja tai henkilö, joka
omisti kissan näytteenottohetkellä. Geenitutkimuksen kannalta on
myös tärkeää tietää kissan terveystiedot, joita Genoscoperilla ei ole.
Www.kissangeenit.fi - sivustolla on
sähköinen lomake, jolla voi helposwww.norjalainenmetsakissa.fi

ti antaa luvan näytteiden käyttöön.
Jokaisesta kissasta täytetään oma
lomake, jotta samassa yhteydessä
saadaan kerättyä kissaa koskevat
terveystiedot. Jos kissasi verinäyte
on joskus lähetetty tutkittavaksi ELT
Tirri Niinille tai GenLab Niiniin, ole
ystävällinen ja lähetä lomake. Näin
voit edistää omalta osaltasi geenipankin toimintaa ja sitä kautta kissojen terveyttä.
Jos et tiedä, onko varastossa kissasi näytettä, asiaa voi jäljittää vanhojen testitulosten perusteella. Niissä näkyy yleensä testin tehneen
laboratorion nimi. Jos papereita ei
enää löydy ja on olemassa pienikin mahdollisuus, että näyte voi olla
olemassa, lupa kannattaa lähettää.
Turhista luvista ei ole haittaa. Tutkimusryhmällä ei ole mahdollisuutta
vastata yksittäisten kissanomistajien kyselyihin siitä, onko kissan näyte löytynyt. Jos lomakkeella antaa
rotuyhdistyksille luvan saada kissan
tietoja, silloin yhdistyksen DNA-yhteyshenkilön kautta voi jossain vaiheessa olla mahdollista tiedustella
asiaa. Jos lupaa ei anna, tutkimusryhmä ei luovuta mitään tietoja rotu-
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yhdistyksille.
Genoscoperin varastossa olevissa putkissa ei ole kovin paljon näytettä, joten niitä voi käyttää vain rajalliseen määrään analyyseja. Osa
näytteistä on myös todennäköisesti tuhoutunut. Täten vielä elossa olevilta kissoilta toivotaan ensisijaisesti uuden verinäytteen lähettämistä.
Varastossa olevan näytteen lupa on
kuitenkin parempi kuin se, että kissan näytettä ei saada lainkaan geenipankkiin.
Jaana Tähtinen
DNA-pankkiyhteyshenkilö,
Suomen Kissaliitto ry

TUONNIT

Excelsior de Lailoken*F
NFO n 09 23
s.10.09.2009
isä: SC Vixen des Iles Lofoten*F
n 09 23
emo: SC F*Forest Cat Belle
f 09 23
Kasvattaja: Marie-Pierre Francois/
F*Lailoken
Omistajat: Veikko Mytty ja Suvi Sippola

Super Trouper av Skara Brae*CH
NFO d 02
syntynyt 5.4.2009
isä: SC Charmeus de Woodlake*F
emo: CH Clara Smith de Lailoken*F
kasvattaja: Sarah Runzis, Ranska
omistaja: Hanne Lankinen,
Slytiger’s

TorvHede’s Kemal ”Konna” NFO
ns
syntynyt 10. 05.2009 (Hollanti)
isä SC Alinde’s Brutus NFO e 09 23
äiti TorvHede’s Elna Sylva NFO ns
23
Kasvattaja Reina van der Heide,
Holland
omistajat Anne Liede ja Eeva Poutiainen

Supreme Champion
SC* Hopeahännän Odessa (NFO ns 09 22)
isä: EC SE* Isgården’s Rigoletto
(NFO ns 09 22)
emo: IC FI* Hopeahännän Maud Angelica (NFO gs 09 23)
syntynyt 6.8.2008
Oi Odessa, sä helmi Mustanmeren...
Odessan ”nimitarina” olikin jo tässä
lehdessä kun Odessa kävi Odessassa viime kesänä, joten siitä ei
sen enempää.
Minulla ei ollut aikomustakaan
jättää kahta tyttöä samaan aikaan
kotiin, SC FI* Hopeahännän Ihana
Iines oli se tilaustyönä tehty pentu,
viisi viikkoa Odessaa vanhempi. Se
kun sattui olemaan kuitenkin ”väärän värinen” niin tämä hopeatabby
tyttö viehätti ihan alusta asti, varsinkin kun emon kohdalla oli päätös selkeä, ei enää pentuja. Yritin
työntää kotiin jättämis ajatuksen sivuun, mutta kun katselin pentuja valokuvista (niistä näkee monesti paremmin ominaisuudet ) totesin,
että tuossa on kyllä huipputasoinen,
puhtaan hopea naaras – joten minun
täytyisi olla ”ihan hullu” jos sen myisin. Ongelmaksi tuli myös se, että
Odessalla oli kymmenkunta ostajaa
, joten en osannut sille sopivaa kotia valita :o)
Heti alusta asti Odessalla oli

näyttelyissä oma ”fan-clubi”. Huomasin vaan aamuisin kun sain kissan häkkiin että sen ympärillä parveili joukko ihastuneita ”clubilaisia”.
Hurmaava Odessa onkin aina ollut,
sen todella vaalean hopeat kasvot
ja erittäin intensiivisen väriset vihreät silmät ja sydämen muotoinen (!)
musta nenä saavat aikaan vaikuttavan ilmeen.
Useampikin tuomari on todennut, että tällä kissalla on äärimmäisen helppo kasvattaa, kun siinä ei
ole yhtään virhettä mitä pitäisi korjata. No, itse olisin toivonut sille äitinsä teräväkärkiset tupsulliset korvat.
Odessa nyt on vaan ”pikku-Rigo”
pyöreäkärkisine korvineen., onneksi
ne sentään ovat oikein asettuneet!
Alussa Odessa oli luonteeltaan
isänsä kaltainen ”aivoton rentoilija”,
mutta sitten eräs tuomari päätti kouluttaa tätä ajankuluksi sormia järsivää kaunotarta ja suorastaan pahoinpiteli kissan tuomarin pöydällä.
Itse olin niin järkyttynyt, etten osannut tehdä mitään muuta kuin yrittää
saada kissan takaisin käsiini. Pitkään harkitsin Fifeen ilmoituksen
tekemistä moisesta käytöksestä,
mutta sitten se vain jäi. Sain tehdä
Odessan kanssa töitä että se jälleen
luotti tuomareihin, eli vieraisiin ihmi-

32

siin ja oppi taas rentoutumaan näyttelyhäkissään. Sen paha tapa järsiä
sormia ei tuon tuomarin koulutuksen
jälkeen kyllä yhtään parantunut.
Valmistumisensa jälkeen tämä
neiti pudotti kaulurinsa, siis kiehnäsi sen pitkin seiniä rullalle. Siksipä
meidän täytyy nyt odotella uutta talvea tai miettiä mahdollisesti jääntiä
mammalomalle, ”yleisön pyynnöstä”.
Katsotaan kuinka käy.
Odessa saavutukset tähän asti:
14 x Värin Paras
22 x Tuomarin Paras
7 x Kategorian Paras
-Sari Sinkko-

Norjalainen Metsäkissa ry.

Pawpedsin terveysohjelmat: HCM ja GSD IV
Norjalainen metsäkissa ry on liittynyt Paw Pedsin terveysohjelmaan, ja
siksi yhdistys suosittelee Paw Pedsin ohjeiden mukaisesti kaikkien yhdistyksen kasvattajien toimivan ohjeiden mukaisesti

Hypertrofinen kardiomyopatia
(HCM)
Hypertrofinen kardiomyopatia on
geneettinen sairaus jota esiintyy kissoilla, koirilla, sioilla ja ihmisillä. Sen
periytyvyydestä ei ole vielä täydellistä varmuutta. 1970-luvulta lähtien on
ollut tiedossa, että se aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa, veritulppia ja
äkkikuolemia kissoilla. Yhdysvalloissa Maine Coon rotuisilla kissoilla toteutettu tutkimus antaa viitteitä siitä,
että HCM periytyisi kissoilla autosomaalisena dominanttina ominaisuutena jolloin kaikki viallisen perintötekijän saaneet kissat sairastuvat.
HCM aiheuttaa sydänlihaksen paksuuntumista, yleensä sydämen vasemmalle puolelle. Paksuuntuman
takia sydänlihas muuttuu vähemmän elastiseksi ja tämän vuoksi
sydän ei täyty verestä niin helposti. Toinen seuraus on se, että kammioissa on vähemmän tilaa verelle,
joka aiheuttaa sen että sydän pystyy pumppaamaan vähemmän verta
joka sydämenlyönnillä. Paksuntunut
sydänlihas voi aiheuttaa veritulpan
tai verta voi myös virrata läppien
kautta väärään suuntaan. Tällaiset
virtaukset voivat aiheuttaa sivuäänen, jonka eläinlääkäri voi kuulla
stetoskoopilla.
HCM-sairailla kissoilla voi alkaa
kerääntyä nestettä keuhkoihin, jolloin hengitys muuttuu vaikeaksi. Jotkut eläimet eivät osoita mitään oireita sairaudesta, ennen kuin saattavat
yllättäen kuolla, yleensä hyvin vakavan rytmihäiriön seurauksena. Joillekin kissoille kehittyy veritulppia, jotka voivat aiheuttaa mm. takajalkojen
halvaantumisen.
HCM ei ole synnynnäinen vika,
vaan sairaus joka kehittyy todella
hitaasti. Kissat joilla on HCM eivät
yleensä osoita mitää merkkejä sairaudesta alle kuuden kuukauden iässä ja voi kestää useita vuosia ennen
kuin varsinainen diagnoosi voidaan
tehdä. Tämän vuoksi säännölliset
spesialistin suorittamat sydänultraukset ovat välttämättömiä.
Ruotsalainen Maine Coon yhdistys on aloittanut HCM terveysohjelman 1.1.2004 ja kaikki rodut ovat
tervetulleita liittymään terveysohjelmaan.
www.norjalainenmetsakissa.fi

Sydämen ultraaminen kissoilla
Kun haluat testata kissasi HCM:n
varalta, ota yhteyttä yhteen listatuista eläinlääkäreistä. Kaikki listalle hyväksytyt eläinlääkärit ovat erittäin
kokeneita juuri tällä sydänultrauksen
saralla. Listalle hyväksytyt eläinlääkärit toimivat yhteistyössä ruotsalaisen Maine Coon yhdistyksen kanssa ja tavoitteena on saada sama
tulos riippumatta siitä, kuka ultrauksen tekee.
Suomi:
Anders Eriksson
Espoon Eläinsairaala
Espoo
Sari Granholm
Vettori
Raisio
Seppo Lamberg
Lahden Eläinlääkäriasema Oy
Lahti
Anne Siljamäki
Hakametsän Eläinlääkäripalvelu
Tampere
HCM ultran tulos tulee kirjata tietynlaiselle lomakkeelle. Ota mukaasi eläinlääkäriin lomake ja kissan
rekisterikirja. Voit täyttää kissan perustiedot jo etukäteen ja älä unohda
allekirjoittaa lomaketta.
Lomake löytyy mm.seuraavasta osoitteesta:
http://www.pawpeds.com/
healthprogrammes/HCM-form.pdf
Kissan on oltava tunnistusmerkitty
sirulla tai tatuoinnilla, jotta sen tulos voidaan kirjata terveysohjelman
rekisteriin. Eläinlääkäri kirjaa kissan
arvot lomakkeeseen ja lähettää lomakkeen terveysohjelman rekisterinpitäjälle. 60 vuorokautta HCM
ultrauksen jälkeen tuloksesta tulee
julkinen.

Suositukset testaamiselle ja
kasvattamiselle
Suositukset on tehty Maine Coon
rodulle. Muiden rotujen osalta suositukset saattavat olla hieman erilaiset, mutta tällä erää nämä Maine
Coonien suositukset ovat ainoat, jotka terveysohjelmalla on. Tulevaisuudessa suositukset muiden rotujen
osalta toivottavasti tarkentuvat.
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Suositukset testaamiselle
Ensimmäinne HCM ultra tulisi tehdä
vuoden iässä ja ennen kuin kissaa
käytetään kasvatukseen. Seuraavat
ultraukset tehdään vuosittain, kunnes kissa täyttää 3 vuotta. Tämän
jälkeen seuraavaa testausta suositellaan 5 vuoden iässä. Jos kissalla
on erittäin suuri merkitys kasvatuksessa tai se on erittäin riskialttiissa
asemassa (ultran tuloksena equivocal tai lähisukulaisella on diagnosoitu
HCM) myöhempi testaus esimerkiksi 8 vuoden iässä olisi suositeltavaa.
Tämä on yleinen suositus, jokainen
tapaus on tulkittava erikseen.
Suositukset kasvattamiselle
Myös kasvatussuositukset ovat yleisiä suosituksia ja jokainen tapaus on
mietittävä erikseen.
Lähisukulainen tarkoittaa näissä
suosituksissa veljeä, siskoa, vanhempia ja niiden jälkeläisiä.
Kissat joilla on ultran mukaan normaali sydän:
Kissoja joilla on testin mukaan normaali sydän ja lähisukulaisilla ei ole
HCM-diagnoosia, voidaan (HCM:
n näkökulmasta) käyttää kasvatukseen.

Kissat joilla on todettu HCM:
Kissoja joilla on diagnosoitu HCM ei
tulisi käyttää kasvatukseen.
Kissat jotka ovat saaneet tuloksen
equivocal (=moniselitteinen, epäselvä):
Equivocal tarkoittaa, että ultran yhteydessä löydettiin jotain, joka ei
ole ”normaalia”, mutta testauksen
aikaan ei ollut selvää onko löydös
HCM tai kehittyykö kissalle HCM
vai ei… Se ei automaattisesti tarkoita sitä, että kissalle kehittyy HCM!!!!
Moniselitteinen tarkoittaa moniselitteistä. Poikkeavuus on voinut olla
esimerkiksi korkeasta verenpaineesta tai munuaisten riittämättömästä toiminnasta tai jostain muusta
johtuva. Kissalla voi myös olla luonnostaan normaaliarvoista poikkeavat arvot, kuten että sydänlihas voi
olla hieman isompi kuin keskiarvoisesti kissoilla, vain uusinta testaus
osoittaa onko kyseessä HCM vai ei.
Equivocal tuloksen saaneiden kissojen kohdalla tulee menetellä seuraavasti:

Nuorempi kuin 2 vuotta:
Jos kissa oli alle 2 testaushetkellä,
sitä ei ole suositeltavaa käyttää kasvatukseen ennen kuin se on uudelleen testattu yli 2 vuoden ikäisenä.
2- 3 vuotias:
Jos kissa oli testaushetkellä 2 Ð 3
vuotias, voidaan sillä teettää yksi
pentue, jos se on välttämätöntä,
eikä kissalla ole ennestään jälkeläisiä. Kissa tulisi tietenkin yhdistää
vain kissaan, jolla on normaali sydän, eikä lähisuvussa HCM-sairaita kissoja.
Tällaisesta yhdistelmästä syntyneitä pentuja ei tule käyttää toistaiseksi kasvatukseen. Tämä rajoitus voidaan poistaa, kunhan riskin
omaava vanhempi testataan uudelleen 3 vuoden iässä ja se saa normaalin tuloksen tai tulos on edelleen
equivocal.
Yli 3 vuotias:
Jos kissa oli testaushetkellä vanhempi kuin 3 vuotias, kissaa voidaan käyttää kasvatukseen, mutta
se tulee yhdistää vain kissaan joka
on saanut normaalin tuloksen ja jonka lähisuvussa ei ole HCM-sairaita kissoja.

HCM-sairaiden kissojen lähisukulaiset:

saa silloin normaalin tuloksen.

Jos kissalla todetaan HCM, seuraavia suosituksia suositellaan käytettäväksi sen lähisukulaisten kohdalla.

Kissan lähisukulaisella on todettu HCM, mutta kissalla itsellään on
normaali sydän yli 3 vuoden iässä:

Kissan lähisukulaisella on todettu HCM, mutta kissalla itsellään on
normaali sydän, kun se on alle 2
vuotias:

Jos kissalla itsellään ei ole merkkejä HCM:stä 3 vuoden iässä, sitä voidaan käyttää kasvatukseen. Se tulisi kuitenkin yhdistää ensisijaisesti
riskittömään kissaan (eli ei kissaan
joka on saanut equivocal tuloksen
tai jonka lähisukulaisella on todettu HCM).

Kissaa ei tulisi käyttää kasvatukseen, ennen kuin kissa on täyttänyt
2 vuotta ja se on testattu uudelleen.
Kissan lähisukulaisella on todettu HCM, mutta kissalla itsellään on
normaali sydän 2-3 vuoden iässä:
Kissalla suositellaan teetettävän
vain yksi pentue, ja sekin vain siinä
tapauksessa, että kissalla ei ole ennestään pentuja.

Jos kissalla itsellään on equivocal
tulos ja lähisukulaisella on todettu
HCM, tulisi tällaisen kissan käyttämisessä kasvatukseen olla erittäin
varovainen.

Kissa tulisi tällöin yhdistää kissaan,
jolla on normaali sydän eikä suvussa
ole HCM-sairaita kissoja. Tällaisesta
yhdistelmästä syntyneitä kissoja ei
suositella käytettäväksi kasvatukseen ennen kuin riskin omaava vanhempi testataan 3 vuoden iässä ja

Glykogeenin varastoitumissairaus tyyppi IV (GSD IV)
Glykogeenin varastoitumissairaus
tyyppi IV (GSD IV)
Lähde:
http://www.pawpeds.com/
healthprogrammes/gsdiv.html
Käännös engl -> suomi: Minna Viljanen
juttuun lisäili Suvi Pohjola-Stenroosin Mettis 2-2003 olleen artikkelin
pohjalta Sari Sinkko
Alkuperäinen juttu julkaistu Mettis 22009 lehdessä
GSD lyhenteellä tarkoitetaan verensokerin kertymäsairauksia. Sairaissa yksilöissä glykogeenin (sokerin varastomuoto) metabolinen
muuttuminen glukoosiksi on eri ent-

syymipuutosten takia häiriintynyt.
Tämän seurauksena eri elimiin alkaa kertyä glykogeenia. Glykogeenin kertyminen aiheuttaa elimen
koon kasvamista ja normaalin toiminnan heikkenemistä. Esimerkiksi glykogeenin kertyminen maksaan
aikaansaa hypoglykemian (alhainen verensokeri) taipumusta. Kissoissa sairauden varianttia GSD
IV on todettu norjalaisissa metsäkissoissa. (Ihmisillä tätä kutsutaan myös Andersenin taudiksi) Se
on perinnöllinen sairaus, jonka toteamiseen on kehitetty luotettava
geenitesti.Toistaiseksi tämä geenivirhe on löydetty vain norjalaisista
metsäkissoista.
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Sairaus tuli alunperin ilmi Yhdysvalloissa, kun sinne vietiin Euroopasta rotumme edustajia. Kasvatuksen
alkuaikoina turvauduttiin sukusiitokseen, jolloin tälläiset sairaudet helposti tulevat esille.

Kliiniset oireet
Kissan GSD IV :n seurauksena pentueen pentulukumäärä jää pieneksi.
Tavataan kohtuun kuolleita pentuja,
pentujen kehityshäiriöitä ja varhaisia pentukuolemia jo ensimmäisten
viikkojen aikana. Harvoissa tapauksissa sairaat pennut voivat kehittyä
suhteellisen normaalisti 4-5 kuukauden ikään saakka, kunnes niille alkaa ilmaantua oireita. Pentu voi saaNorjalainen Metsäkissa ry.

da ajoittaisen kuumeen, joka nousee
ja laskee ja johon liittyy tärinää ja
ataksiaa (kyvyttömyyttä kontrolloida liikkeitä). Kasvu loppuu ja sairaus
johtaa hermojen ja lihasten surkastumiseen, lihasheikkouteen, kyvyttömyyteen käyttää erityisesti takajalkoja, syödä tai puhdistaa itseään.
Sairaus johtaa sydänkohtaukseen
tai koomaan ja lopulta kuolemaan
ennen 15 kuukauden ikää. Todennäköisesti pentu on tätä vaihetta ennen jo lopetettu, jotta sen ei tarvitsisi kokea turhaa kärsimystä. Ainoa
havainto voi myös olla äkkikuolema,
jonka syynä on sydänlihaksen muutoksia ja rytmihäiriö.

Mutaatio ja perinnöllisyys
Yhdysvaltalainen lääkäri John Fyfe
on löytänyt sairauden aiheuttaman
geenin ja on kehittänyt myös geenitestin norjalaisen metsäkissan mutaation löytämistä varten vuonna
1996. Euroopassa testi on ollut saatavilla vuodesta 2007. Sairauden levinneisyys Yhdysvalloissa on noin
15 prosentin luokkaa. Euroopassa
vuoden aikajaksolla testattujen 2300
kissan joukosta sen sijaan löytyi 12
prosenttia geenivirheen kantajia.
GSD IV on autosomaalisesti resessiivinen, joka tarkoittaa että molempien vanhempien tulee kantaa
mutatoitunutta geeniä, jotta sairaita
jälkeläisiä syntyisi. Eli tautia voi olla
molemmilla sukupuolilla ja se periytyy kummankin sukupuolen välittämänä. Taudin kantajia ovat molemmat sairaan yksilön vanhemmista ja
sairaan yksilön jälkeläisillä on 50 %
riski olla taudinkantajia.
Hispatologia
Sairastuneilla todetaan ruumiinavauksessa suurentunut maksa. Sydänlihaksessa, muussa lihaksistossa ja
hermostossa todetaan erikoisvärjäyksessä sinne kertynyttä epänormaalia glykogeenia ja kudoksen degenaraatiota. Pään, kaulan ja selän
lihakset ovat kuihtuneet, kieli saattaa olla kooltaan pienehkö.
GSD IV:n testaus
Jotta sairaat pennut vältettäisiin ja
GBE 1 mutaatio saataisiin lopulta kokonaan kitkettyä rodusta, kaikki kasvatuskissat tulee testata. DNA
testillä voidaan löytää ne itse terveet
kantajat, jotka voivat yhdessä toisen
kantajan kanssa periyttää sairauden pennuilleen. Kissa täytyy testata
vain kerran ja mutaatiota kantamattomien vanhempien jälkeläisiä ei tarvitse testata, jos niiden perimästä ei
www.norjalainenmetsakissa.fi

ole epäilyksiä.
Kuinka testaan kissani?
DNA näytteen ottaa kissasta eläinlääkäri, testipakkauksia saa yleensä
tilattua ilmaiseksi suoraan laboratoriosta. Eläinlääkäri täyttää lomakkeeseen tarvittavat tiedot ja varmistaa
kissan tiedot. Näyte yhdessä lomakkeen kanssa lähetetään laboratorioon ja tulokset tulevat yleensä muutamassa viikossa.
Testi voidaan tehdä joko verinäytteestä tai SWAP-testinä, eli harjalla
harjataan poskisolunäytteitä kissan
posken sisäpinnalta.
Huom! Kannattaa ottaa eläinläkärille
mukaan Kissaliiton sivuilta ”Lomakkeet”-sivulta löytyvä ”Eläinlääkärintodistus DNA-testiä varten”. Vaikka
testituloksia ei vielä merkitä rekisterikirjoihin, on kissallasi kuitenkin
virallinen tulos, jos ja kun Kissaliitto
ryhtyy tuloksia kirjaamaan.

Tulosten julkistaminen PawPeds –
tietokannassa
Genindexe laboratoriolla on lomake,
johon voi merkitä suostumuksensa
siihen, että kopio tuloksesta lähetetään suoraan julkiseen tietokantaan.
Jos käyttämälläsi laboratoriolla ei
ole kyseistä palvelua, sinun täytyy
lähettää tulos itse tietokantaan.
Rekisteriin lähetettyä tulosta ei julkaista ennen kuin noin 60 vuorokautta on kulunut siitä, kun omistaja
sai tuloksen tietoonsa. Viiveen tarkoituksena on varmistaa, että omistaja ehtii itse informoida pentujen
omistajia ja kissansa sukulaisia tuloksesta, eikä tieto ehdi tulla muuta
kautta ennen sitä.
GSD IV testiä tekevät ainakin seuraavat laboratoriot:

Paw Pedsin kasvatussuositukset
Homotsygootteja mutaation kantajia ei tulisi missään nimessä käyttää
kasvatukseen, mutta koska sairaat
pennut kuolevat yleensä jo kauan
ennen sukukypsäksi tuloa, niiden
kasvatuskäyttö ei käytännössä muodosta ongelmaa.
Heterotsygootteja mutaation kantajia
voidaan käyttää kasvatukseen, mutta niitä tulee yhdistää vain partnereihin, jotka eivät kyseistä mutaatiota
kanna (geenitestillä todettu). Tällaisten pentueiden pennut tulisi testata
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ennen kasvatuskissoiksi myymistä.
Ideaalissa tilanteessa vain mutaatiota kantamattomia pentuja tulisi käyttää kasvatukseen, mutta poikkeuksia voidaan tehdä, kunhan omistaja
on tietoinen ongelmasta ja jatkaa
suositusten noudattamista.
Kaikkia kantajiksi todettujen pentujen omistajia tulisi informoida sairaudesta, sama pätee myös niihin
pentuihin joita ei ole testattu, mutta jompikumpi vanhemmista on itse
kantaja. Koska heterotsygootit kantajat eivät itse saa oireita, voi joku
ajatella että koko sairaudesta kertominen on tarpeetonta tietoa ostajalle. Ei kuitenkaan ole kovin epätavallista, että lemmikiksi ostettua pentua
halutaan myöhemmin käyttää kasvatukseen… Kasvatussuunnitelmista ei välttämättä informoida edes
kasvattajaa etukäteen, joten on tärkeää että ostajat todella ymmärtävät
taudin luonteen ja oman kissansa tilanteen.
Tavoitteena olisi saada kaikki kantajat kasvatuksesta pois vuoteen 2015
mennessä.

Terveysohjelma
PawPeds on yhteistyössä kahden
rotuyhdistyksen kanssa sekä muiden kiinnostuneiden tahojen kanssa
kehittänyt GSD IV-terveysohjelman
(alkanut 22.10.2008). Kaikki rotuyhdistykset ovat tervetulleita liittymään
mukaan terveysohjelmaan.
Kaikissa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä terveysohjelman yhteyshenkilöihin, joiden
yhteystiedot löytyvät osoitteesta:
http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/gsdivcontacts.html
Kissasi testituloksen voit lähettää
osoitteella:
Greta Grönberg
Guldstigen 36
S-791 56 FALUN
Sweden
E-mail: gsdiv@pawpeds.com
Norjalainen metsäkissa ry myös suosittelee kaikkien kasvatukseen käytettävien kissojen testaamista GSD
IV varalta. Pentulistalle voidaan laittaa ”ruksi”, josta näkyy ovatko pentujen vanhemmat testattuja vai eivät.

PENTULISTA
Kissanpennun alin luovutusikä
on 12 viikkoa!
Norjalaisella metsäkissalla on
aina rekisterikirja! Se on merkkinä siitä, että pentue on syntynyt
puhdasrotuisista ja rekisteröidyistä vanhemmista ja rekisteröity asianmukaisesti SRK:n rekisteriin. Rekisteröimätön pentu ei voi saada
rekisterikirjaa myöhemmin eikä sitä
katsota kuuluvaksi puhdasrotuisiin
kissoihin, vaikka kumpikin sen vanhemmista olisi rekisteröity.
Listalla julkaistaan vain FIFe-kasvattajien FIFe-rekisteröityjä pentuja.
Kasvattajalla on oltava voimassaoleva kasvattajasopimus asuinmaansa
FIFe-yhdistyksen kanssa (Suomessa SRK) ja heidän täytyy kuulua kotimaansa FIFe-yhdistykseen.
Välitettävät aikuiset kissat ovat listan
lopussa. Myös aikuisten kissojen on
oltava FIFe-rekisteröityjä.
KISSANPOLKAN
Pauliina Peltonen, Tampere, +358-50-301
8116
Synt: 04.03.2010, luovutus aikaisintaan:
28.05.2010
- valkoinen (NFO w), naaras
- cremetiikeri (?) (NFO e 23 (?)), uros,
näyttelytasoinen
- valkoinen (NFO w), naaras
- valkoinen (NFO w), naaras
Isä: FIN*Kissanpolkan Serenadi (es 09 23) ,
testit: FeLV,
Emo: FIN*Kissanpolkan Sinfonia (w), testit:
FeLV, FIV,
FOLLOWME
Aila Forstén, Noormarkku, 0400-769950
Synt: 04.03.2010, luovutus aikaisintaan:
27.05.2010
- cremetäplikäs (NFO e 24), uros
- sinitäplikäs/valkea (NFO a 09 24), naaras
- sinitabby (NFO a 22), uros
- sinitäplikäs (NFO a 24), uros
Isä: CH FollowMe Nick Knatterton (NFO a
24) , testit: FeLV, FIV,
Emo: Chakin Dahlia (NFO g 09 22), testit:
FeLV, FIV,
DEIMOS
Jasmin Etelämäki, Helsinki, 050 535 8672
Synt: 19.02.2010, luovutus aikaisintaan:
28.05.2010
- kilpikonnavalkea (NFO f 09), naaras
- mustavalkea (NFO n 09), uros
Isä: EC Deimos ChrisCraft Sportsman, (NFO
d 09 22) , testit: FeLV, FIV, HCM
Emo: CH Långängens Tuss (NFO N), testit:
FeLV, FIV, GSD IV, HCM

DRACONIAN
Taru Kyntäjä, Vaasa
Synt: 01.02.2010, luovutus aikaisintaan:
26.04.2010
- musta/valkea (NFO n 09), naaras,
näyttelytasoinen
- musta/valkea (NFO n 09), uros,
näyttelytasoinen
Isä: Dunderkattens Got-To-Live (NFO n 09) ,
testit: FeLV, FIV,
Emo: CH Hillevillan Rebekka (NFO n 09),
testit: FeLV, FIV,
SILK-SIGRID’S
Sari Soininen, Oulu, +358-50-414 2758,
Synt: 19.01.2010, luovutus aikaisintaan:
13.04.2010
- sinikilpikonna valkealla (NFO g 09),
naaras, näyttelytasoinen
- sinivalkea (NFO a 09), uros,
näyttelytasoinen
Isä: EC Drakborgens Torsten Turifax af Tuss
(NFO e) , testit: FeLV, FIV, HCM
Emo: GIC SmileTail´s Linda Victory (NFO a
03), testit: FeLV, FIV, HCM
WITSARIN
Sari Witick, Kokkola, 0400 848423
Synt: 03.01.2010, luovutusikäinen
- punatäplikäs (NFO d 24), uros
Isä: SC Nalle-Puhin Sebastian (a 24) , testit:
FeLV, FIV,
Emo: IC FoxyPaw’s Thunder&Lightning (f
09 22), testit: FeLV, FIV, HCM
NORDICTIGERS
Anu Kovanen, Seinäjoki, 0504023919
Synt: 30.12.2009, luovutusikäinen
- punahopeatabby/ valkea (NFO ds 09 22),
uros
Isä: CH Pikkumetsän MassaMake (NFO ns
09) , testit: FeLV, FIV,
Emo: Lumileon Saima Harmaja (NFO es 09
22), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

HUISKULAN
Anne Liede, Ylöjärvi, 050-344 4194
Synt: 09.07.2009, luovutusikäinen
- häntämutka,kilpikonnatiikeri/valkea
(NFO f 09 23), naaras
Isä: S*Gunsmoke´s Danny (NFO ns 09 23)
Emo: FIN*Huiskulan Titania (NFO g 09 23)
DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad, +358-6-724
6182, +358-50-592 1097
Synt: 07.07.2009, luovutusikäinen
- kilpikonnatabby valkoinen (NFO f 09 22),
naaras, näyttelytasoinen
- ruskea täplikäs-valkoinen (NFO n 09 24),
uros, näyttelytasoinen
Isä: CH FIN* Pikkupantterin Curro (NFO d
03 23)
Emo: CH S*Cat Raising Aston Martin (NFO
a 24)
HILLEVILLAN
Ulla Lammi, Ylistaro, 050-4105672
Synt: 14.06.2009, luovutusikäinen
- sinitiikeri (NFO a 23), naaras
- sinikilpikonna (NFO g 22), naaras
Isä: IC Marmatin Armas (NFO n 23)
Emo: CH Ratsutallin Hillevi (NFO f 24)
Välitettävät aikuiset norjalaiset
metsäkissat
Tavoistani poiketen, etsin aikuiselle
kissalleni pysyvää sijoituskotia. MiuMau on 5,5 vuotias leikattu naaras. Hän
on ylilihava, mutta tulevaisuutensa
vuoksi tarvitsee tarkkailtua ruokavaliota.
Ikäväkseni, muiden kissojeni vuoksi, en sitä
hänelle pysty tarjoamaan. Sijoituskoti saa
minulta laihdutusopastuksen ja täyden
tuen Miu-Maun hoidossa.
Eila Tähti, Espoo, +358-40-5028518
Lisää kasvattajia löydät:
www.norjalainemetsakissa.fi

KARVANAAMAN
Mari Mälkki, Hämeenlinna, +358 40 510
2392
Synt: 30.11.2009, luovutusikäinen
- sinivalkoinen (NFO a 09), uros,
näyttelytasoinen
Isä: CH FIN*Chakin Bertie (NFO e 09 22)
Emo: EC FIN*Kehrääjän Siiri (NFO n 09 23)
DRöMKATTENS
Mikaela Björkgård, Pietarsaari, 0505454729
Synt: 17.11.2009, luovutusikäinen
- cremetabby/valkea (NFO e 09 22), uros
- cremetiikeri/valkea (NFO e 09 23), uros
Isä: S*WINTERLAND`S JUVENTUS (NFO as
09 24)
Emo: S*TASSAJARA`S AMSTEL (NFO f 09)
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Norjalainen Metsäkissa ry.

Takkuturkin kesäasu
Minna Viljanen

Olipa kerran punainen tyttökissa,
jota toisinaan myös punasavuksi
epäiltiin. Tyttö kasvoi ja samalla tietysti turkkikin sai mittaa. Ei ongemia,
turkki oli hieman pehmeä mutta kuitenkin helppohoitoinen ja näyttelyissäkin ihan kelvollisen näköinen ilman pesua. Alle vuoden iässä iski
kohtutulehdus, jonka takia tyttö jouduttiin leikkaamaan.
Leikkauksen jälkeen puuttui pitkään
muukin karva kuin mahakarvat, ja
sertejä haettiin kastraattiluokista
aika lyhyellä turkilla. Ensimmäinen
pesukin suoritettiin, mutta todettiin
parhaaksi, että se olisi samalla myös
viimeinen. IP tittelin saavuttamisen
jälkeen jäätiin turkin kasvua odottelemaan ja sille tielle jäätiin. Turkkia
www.norjalainenmetsakissa.fi

kyllä tuli ja paljon, mutta sen laatu oli
niin pehmeä, ettei siitä enää näyttelykuntoista saanut millään.
Turkinlähtöaika on siitä asti ollut yhtä
tuskaa, koska tyttöä ei saa lähestyä
kamman eikä saksien kanssa. Muutamaan otteeseen kaikki takut on leikattu siten, että joku uskalias pitää
kiinni ja toinen leikkaa. Silloinkin ilo
on ollut lyhytaikainen, seuraavana
päivänä takkuja on taas ainakin 7 lisää! Ei siis lopulta auttanut muu kuin
ottaa yhteys eläinlääkäriin ja varata
aika turkin ajeluun.
Turkki on nyt ajeltu pois suunnilleen
vuoden välein, sen aikaa kestää uuden karvan kasvaa ja ehtiä taas takkuvaiheeseen. Tänä vuonna viivyt-
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telin hieman liian pitkään reissua ja
karvaa jäi jäljelle vähemmän kuin
koskaan aikaisemmin. Tuloksena
on kuitenkin takuton ja iloinen kissa,
jonka ei tarvitse pelätä taas pitkään
aikaan, että yritän lähestyä sitä kamman ja saksien kera…
Muiden kissojeni turkit ovat hyvässä kunnossa, joten ongelman ydin
tuntuu olevan pehmeä rakenne yhdistettynä siihen, että turkinhoito on
hankalaa tai lähes mahdotonta. En
oikeastaan tiedä mistä kammo kampaa kohtaan on tullut, koska ennen
sterilisaatiota sitä tietenkin kammattiin säännöllisesti…? Karvojen ajelu kuitenkin säästää sekä kissan että
omistajan hermoja, joten se kuuluu
nyt “vuosihuoltoon”.

Uudet arvonimet
DISTINGUISHED VARIETY MERIT
(DVM)-TITTELI
Vuoden 2010 alussa on käytännössä tullut mahdolliseksi hakea kissalleen DVM-titteli. Tittelistä säädetään
FIFén näyttelysääntöjen kohdassa
4.16. Titteliä haetaan Kissaliiton lomakkeella 3.5, joka löytyy liiton kotisivuilta www.kissaliitto.fi kohdasta
Vuoden 2010 alussa on käytännössä tullut mahdolliseksi hakea kissalleen DVM-titteli. Tittelistä säädetään
FIFén näyttelysääntöjen kohdassa
4.16. Titteliä haetaan Kissaliiton lomakkeella 3.5, joka löytyy liiton kotisivuilta www.kissaliitto.fi kohdasta

”4.16 Distinguished Variety Merit
(DVM)
Tämän tittelin voi saavuttaa kansallisissa ja kansainvälisissä näyttelyissä ja sen voivat saavuttaa täysin
tai alustavasti hyväksyttyihin rotuihin
kuuluvat kissat luokissa 1-12. Saavuttaakseen tittelin kissan täytyy olla
Tämän tittelin voi saavuttaa kansallisissa ja kansainvälisissä näyttelyissä ja sen voivat saavuttaa täysin tai alustavasti hyväksyttyihin
rotuihin kuuluvat kissat luokissa 112. Saavuttaakseen tittelin kissan
täytyy olla Tämän tittelin voi saavuttaa kansallisissa ja kansainvälisissä
näyttelyissä ja sen voivat saavuttaa

täysin tai alustavasti hyväksyttyihin
rotuihin kuuluvat kissat luokissa 112. Saavuttaakseen tittelin kissan
täytyy olla
Sääntö on tullut voimaan FIFéssä
1.1.2008.
Ensimmäiset DVM-kissat ovat voineet saada tittelinsä 2.1.2010, jos
ovat keränneet tarvittavat 10 VP:tä
(BIV:tä) ajalla 1.1.2008Ensimmäiset DVM-kissat ovat voineet saada tittelinsä 2.1.2010, jos ovat keränneet tarvittavat 10 VP:tä (BIV:tä)
ajalla 1.1.2008Ensimmäiset DVMkissat ovat voineet saada tittelinsä
2.1.2010, jos ovat keränneet tarvittavat 10 VP:tä (BIV:tä) ajalla 1.1.2008

EC FI*Tähtitassun Ritiratiralla,
JW, DVM (NFO n 03 23)
syntynyt: 6.1.2007
isä:EP Kirsikan Henrik (NFO n03
22)
emo:EC Tähtitassun Miu-Mau (NFO
n0923)
omistaja ja kasvattaja: Eila Tähti
saavutti tittelin 13.2.2010

SC FI*Nalle-Puhin Sebastian (NFO a 24)
syntynyt: 29.6.2007
isä: CH Madison’s Frisco Flingin (NFO a 24)
emo: IC SmileTails Aurora Borealis,DM (NFO f 09 22)
omistaja ja kasvattaja: Kati Nieminen
saavutti tittelin 28.3.2010

EC FI*Godfather’s Ziggy Stardust,
JW ,DVM (NFO e 09)
syntynyt: 23.4.2004
isä: GIC Sakeena’s Oscar Wilde
(NFO n 09)
emo: EC Godfather’s Reet Petite,
DM ( NFO g 09)
omistaja: Mari Koski
kasvattaja: Janne Kellari ja Mari
Koski
saavutti tittelin 14.2.2010
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EC SE* Isgårdens Rigoletto, DVM
(NFO ns 09 22)
syntynyt 8.3.2007
isä: CH Aroma’s Hugo Boss (NFO
ns03 23)
emo: PR EC Utblicken’s Birthe,
DSM (NFO f 09)
kasvattaja: Catherine Olesson
omistaja: Sari Sinkko
saavutti tittelin 14.2.2010
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 2/2010
Ilmestyy kesäkuussa
Deadline 15.5.2010

Kaupalliset
70 €
40 €
25 €
130 €

Otamme mielellämme vastaan kaikenkarvaisia juttuja
mettiksistä ja tietenkin hyvälaatuisia valokuvia. Muista
lähettää myös kissasi valmistumiskuva kissan täydellisillä henkilötiedoilla varustettuna! Lähetä kaikki lehteen tuleva materiaali osoitteella:
Minna Viljanen
Päivi Kupila
Sari Sinkko
mettis@norjalainenmetsakissa.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 31.12.2009
asti.
Kuvat jpg-muodossa lehtivastaavalle.

www.norjalainenmetsakissa.fi

AINEISTO-OHJEITA
Toimittakaa kaikki lehteen tuleva aineisto sähköpostin liitteenä. Mettis@norjalainenmetsakissa.fi
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Palautusosoite:
Kirsi Kovanen
Raunismäentie 51
07150 LAUKKOSKI

M

Kissasi elämäntyyliin sopiva ravinto

edistää sen hyvinvointia

PAKKAUS-

UUTUUS

Kuva: Labat - 12/2009.

INDOOR, Sisäkissoja varten kehitetty ruokasarja
Kohtuullisesti energiaa, erinomaista sulavuutta ja runsaasti
kuituja. INDOOR-täysravinnot on suunniteltu sisällä elävän
kissan elämäntyyliin sopiviksi. Nyt INDOOR-ruuat on pakattu
helppokäyttöiseen kierrätettävään pakkaukseen.

• Helppo kuljettaa ja säilyttää
• Helppo avata ja sulkea
• Kartonkikeräykseen sopiva pakkaus

F E L I N E

H E A LT H

N U T R I T I O N

