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Hallitus

Puheenjohtajan palsta

K

esäiset terveiset täältä Venäjän rajalta, Ylämaalta! Kun joku asia vie
mennessään, se on sitten menoa eikä meininkiä, ainakin meikäläisellä.
Kissojen vuoksi sitä on valmis tekemään mitätahansa, vaikka muuttamaan karhujen joukkoon! Tässä lehdessä kerron kaupunkilaisten sopeutumisesta maaseudun rauhaan.
Asiaa löytyy myös kissojen käyttäytymisestä sekä PawPedsin kurssista. Ajankohtaista palstalla on taas asiaa kasvattajille. Saamme myös lukea erään kasvattajan kokemuksista ensimmäisen pentueen kasvattajana.
Yhdistys päätti vuosikokouksessaan, että vuosikokous kutsu voi jatkossa olla
vain kotisivuilla, joten kannattaa seurata ajankohtaista-palstaa. Tässä lehdessä
vielä kuitenkin on syksyn vuosikokouskutsu, johon toivotaan runsasta osanottoa ja yhdistys tietysti kaipaa aina uusia innokkaita puuhahenkilöitä!
Vuosikokouksen yhteydessä Minna Haataja kertoo kissojen lonkkadysplasia
tutkimuksestaan johon hän toivoo norjalaisten metsäkissojen osallistuvan.
Yhdistys tarjoaa osallistujille illallisen, joten ilmoittauduthan 23.10. mennessä
sihteerillemme Jasmin Etelämäelle jasmin.etelamaki@jkl.fi.

Kansikuva:

Hilirimpsis Pirskatti (NFO a 23)
Kasv., om. ja kuva:
Katja Blom

Maalaisterveisin,
Sari Sinkko
puheenjohtaja
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Ensimmäinen pentue –
kasvattaja alkutaipaleella
KUVAT JA TEKSTI: Larisa Maximova

J

okainen kissakasvattaja on joskus
kasvattanut SEN ENSIMMÄISEN
pentueen. Tämä kertomus on omistettu kaikille kasvattajille jotka vielä
muistavat miltä tuntuu kasvattaa ekan
pentue.
Osa 1.
Tarinan päähenkilö on aloitteleva kasvattaja jolla on yksi tyttökissa ja hänen
täytyy löytää omalle pienelle prinsessalle sulhonen. Hän on yleensä rouva, iältään 19 –vanhan -ikuisuuteen. Hänellä
on punaiset väsyneet silmät, kissojen
sukutaulujen liiallisesta tutkimuksesta,
erilaisten kollien valokuvien vertailusta
ja kollien jälkeläisen tutkimisesta. Hän
on jokaisessa kissanäyttelyssä seuraamassa tarkasti eri kollien näyttelytulokset, mutisten itselleen hän aina kirjoittaa jotain näyttelyluetteloon, tulevan
sulhaskandidaatin kohdalle.
Hän jatkuvasti soittaa tutulle
eläinlääkärille ja kasvattajaystävälleen,

ottaakseen selvä mitä muita testeja voisi tehdä, ja ollakseen 100 % varma että
äidin pikku prinsessa on terve ja valmis
paritukseen.
Tähän aikaan tyttökissan omistaja on vielä järkevä ja näyttää ihmiseltä.
Mitä lähemmäs äidin pikku prinsessan
juoksuaika tulee, sitä enemmän järki alkaa lähteä kyseisen kasvattajan päästä. Hänen aamunsa alkaa siitä että heti
ensimmäisenä hän juoksee pikkumussukan tykö ja tarkistaa joko juoksu on
alkanut. Sitten nämä tarkistukset lisäntyvät- ”koskahän tämä rääpäle alkaa
juosta?”. Rääpäle, mikäli ymmärsimme
oikein on se samaa kissa joka oli hetki
sitten äidin pikku prinsessa. Vihdoinkin,
tuli se aika kun kissa alkoi juosta ja parittelu onnistui hyvin. Parittelun yksityiskohdat jätetään kertomatta.
Osa2.
Tiinenä olevan tytön omistaja. Sama
omistaja. Kaksi ensimmäistä viikkoa

hän on oman tyttökissansa näköinen,
yhtä miettiliäs ja salaperäinen. Hän
puhuu ainoastaan pikkuprinsessan tiineydestä ja tulevistä pennuista. Auta
armias jos joku perheen jäsenistä alkaa
puhua hänen kanssaan jostain muista
asioista.
Kyseinen rouva on aina kantamassa kaupasta kissan ruokaa sekä
kuiva että märkä, kaikki mahdolliset
lisäravinne aineet ja tietenkin raakaa lihaa. Äidin pikku prinsessan täyty saada
rintafiletta, naudan kieltä ja lampan sydäntä. Saman aikaan perhen jääkaappi alkaa täyttyä kaikilla herkuilla, joihin
perheen jäsenet eivät saisi koskea, koska ne on tarkoitettu äidin pikku prinsessalle, joka on tiine ja sen takia se tarvitsee kaikki maailman vitamiinit. Tähän
aikaan kasvattaja alkoi laihtua, kun
aidin pikkumussukka alkoi lihomaan.
Joka päivä silittäessä pikku prinsessaa
hän lausuu seuraavat sanat: ”Pikku rakas tyttöni ole kiltti ja synnytä minulle

Loki’s Afrodita
(ylävasen), Loki’s
Apollo (yläoikea),
Loki´s Ares
(alavasen) ja
viimeisenä Loki’s
Athena (alaoikea),
joka on minulle se
tyttö, jonka takia
aloitin koko tämän
hässäkän.
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yksi täydellinen tyttö/ poikapentu, minkä voisin jättää sitten itselle.”
Tiineyden loppupäässa kasvattaja
käy aptekissä ostamassa kaikki mahdolliset tarvikkeet jä lääkkeet, mitä hän
ehkä saattaisi tarvita synnytyksessä.
Perheen viimeisellä rahalla hän ostaa
vielä keittiö vaakan.( Perheen seuraava
palkkapäivä on kahden viikon päästä).
Hänen kaikki ajatuksensa liikkuvat pentujen ympärillä, montako niitä
on? Minkä värisiä niistä tulee? Pitäisikö vielä tehdä ultra? Asunto on ollut jo
kuukauden siivomatta, perhen jäsenet
ovat unohtaneet miltä siivottu asunto
näyttää. Avuttomana perheen jäsenet
seuraavat sivusta miten koko asunto
pikkuhilja muuttuu pentuaitaukseksi ja
eläinsairaalaksi yhtäaikaa. Puolet asunnosta on muutettu pentuaitaukseksi
ja toinen puoli on muutettu synnytyshuoneeksi ja pentujen leikkialueeksi.
Vaaka on sijoitettu synnytys huoneseen
ja seinällä roikuu iso vihko mihin on piiretty painotaulukko. Vanha taulu mikä
oli hetki sitten vihkon paikalla on viety
kellariin.
Osa 3.
Synnyttävän tytön omistaja. Se samaa
kasvattaja. Väsyneet- silmät. Hän on
loppuun kulunut. Hiukset -pesemättä,
vaatteet-silittämättä. Sänky on petaamatta, koska kaikki yöt hän valvoo pikkumussukan vieressä ,mitäs jos nyt tyttö synnyttää...Jos verrataan kasvattajaa
jä hänen pikkuprinsessaa keskenään,
niin mieleen tule Pariisin Notre- Dame.
Tässä vaihessa kasvattaja näyttä Quasimodolta ja hänen rinnalla hänen pikku
ihana prinsessa näyttää Esmeraldalta,
tyytyväisena, lihavana ja upeassa turkissaan.
Kasvattajan aamiainen, päivällinen ja illallinen on nopeasti tehty: voileipä ja 50 ml konjakkia, mikä antaa lisää
voimia odottamiseen. Perheen jäsenet
ovat unohtaneet koska ovat viimeksi
saanet lämmintä kotiruokaa. Keittiön pöydällä on kesken jäänyt voileipä,
lämpömittari, likainen konjakkilasi ja
makkaranpuolikas. Synnytysten pitäisi
alkaa kohta. Hän on soittanut jo ainakin
50 kertaa eläinlääkärille ja kokeneemmalle ystävälleen, joka on myös kasvattaja. Nyt vihdoin alkoi se odotettu aika
eli synnytykset. Koko perhe on hälytys
valmiudessa, myös he jotka eivät voi
auttaa synnytyksessä mitenkään. Pai-
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kalle saapuu kokenut kasvattajaystävä.
Odottelessa synnytyksen alkua ystävä
on jo ehtinyt syömaan, ruokaa mitä hän
laitoi itse -itselleen: vanhasta perunasta
ja pakastimessa olleesta kissoille tarkoitetusta lihajäämistä. Hän on kerinyt
ottaa päiväunet perheen nojatuolissa,
koska sohva oli varattu synnyttävälle
pikku mussukkalle, ja hän on juonut
jo 150 kahvikupillista odotellessaan hhetkiä.
Nyt - valmius numero yksi. Pikkumussukka synnyttää. Nyt kun kasvattajanystävä tekee työt rauhallisesti ja varmasti, meidän sankaritar kanssa itse
yrittää ottaa synnytyksestä opikseen.
Hän kuivaa ja punnittaa pentuja. Samalla hän huutaa muille perheen jäsenille että he eivät pyörisi jaloissa . Hän
ehtii vielä rukoillakin, että syntyisi nimeen omaan se täydellinen tyttö/poikapentu jonkun takia tämä koko hässäkkä
oli aloitettu alun periin. No kaikki loppui
aikanaan, myös synnytykset. Ja sitten
alkaa arjen päivät.
Osa 4.
Imettävän tyttökissan omistaja. Hänestä on nyt tullut kasvattaja.
Kasvattajan arjet: Sama kasvattaja. Hänen koko olemus muistuttaa
enemmän nälkintynyttä karhua kuin ihmistä. Asunto on niin likainen kuin voi
olla. Siivoamiseen ei ole aikaa. Koko
paivän hän seuraa pentuja. Hän on
itse likainen, hänellä on likaiset hiukset, tukka sekaisin, pitkät likaset kynnet, mutta hän ei sitä huomaa . Ainut
osa asunnosta joka on viimeisen päälle
siivottu on pentuhuone . Muualla asunnossa on metrin paksuinen pölykerros
kaikissa huonekaluissa. Kylpyhuone
on täynnä lattian pesu vehkeita ja desinfiointi aineita pentuhuoneen lattian
pesua varten. Äidin pikku mussukkalla
on aina ruokaa tarjolla. Se on kammattu viimeisen päälle jä hän on äärimmäisen tyytyväisen kissan näköinen. Pennut ovat puhtaat, pulleat ja tuoksuvat
lasten talkille. Itse kasvattaja on ihan
pummin näköinen, ja haisee myös samalla tavalla. Koko maailma pyörii nyt
pentujen ja hänen pikku prinsessansa
ympärillä. Jääkaapissa on ainoastaan
kissoille tarkoitettua ruokaa. Keittiön
kaappeissa on kuivamuonaa kissoille ja
pentupakkauksia pentujen uusille omistajille. Perhen muilla jäsenillä on todella tiukat säännöt missä päin asuntoa
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saa liikkua ja missä ei, mihin saa istua
ja mihin ei, ettei vaan pikkupennut jää
alle. Pikkuhiljaa pennut alkoivat kasvaa.
Pennuille on annettu ekat madotukset,
seuraamukset olivat ‘fantastiset’ :koko
asunto alkoi haista pentujen ripulille.
Silloin viimeistän perheen isäntä ja lapset ovat muuttaneet väliäikaisesti joko
sukulaisten tai kavereiden luo. Kotona
oleskelu on käynyt mahdottomaksi.
Meidän sankaritar tietenkin hullun lailla siivoaa kaikki pentujen madotusripulin jäljet seiniltä pois. Samalla
hän ihmettelee miten pikkukarvakasa
on onnistunut jättämään jäljet ripulista
kaikkiin seiniin ja vielä noin metrin kordeudelle lattiasta.
Aika rientää nopeasti. Ensiksi menee kuukausi sitten kaksi, kolme. Ja sitten tule se surullinen päivä jolloin pitää
luopua karvapalloista. Heille on löydetty
uudet kodit ja he ovat lähteneet pois .
Äidin pikkumussukka juoksee ja leikki
tarhassa muiden kissojen kanssa. Tuntuu siltä, että se unohti kokonaan, että
vähän aikaa sitten sillä oli vielä omat
pennut. Kodista on tullut tyhjä ja hiljainen . Olosta tuli yksinäinen. Yht’ äkkiä kasvattajälle on tullut paljon vapaa
aika, siitä hän tuli vielä enemmän surulliseksi. Surulliseksi siitä, että nyt kaikki
loppui ja pitäisi palata takaisin omiin
päivärutineihinsa, elämästä tuli taas yksikertainen. Vain yksi ajatus lämmittää
hänen mieltään ja sydäntään: Että aikaisintaan vuoden päästä hän voi aloittaa koko tämän hässäkän uudestaan.
P.S. Haluan kiittää Sari Sinkkoa, joka
ystävällisesti päivysti puhelimen ääressä 13.5.2011 ja auttoi minua pentujen
synnytyksessä. Haluan samalla kiittää
Eila Tähteä joka samana päivänä ystävällisesti huolehti minun kissoistani
Pirokin näyttelyssä kun olen itse joutunut lähtemään ensimmäisten penttujen
synnytykseen keskellä näyttelyä.
■
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MAALLA ON MUKAVAA!

Tarinaa kaupunkilaisten muutosta maaseudulle
Kuvat ja teksti: Sari Sinkko

K

un viime syksynä elämänlangan katkeaminen oli taitavan
kirurgin veitsen käytön varassa, jouduin HETKEKSI pysähtymään ja
miettimään asioita. Päähäni tuli ajatus:
Kaikki ei voi olla vielä ohi, koska ainakin
yksi haaveeni on toteutumatta: Muutto
maalle eläinten kanssa, siirtyminen rauhallisempaan elämän rytmiin.
Kodin vaihto ajankohtaiseksi
Poikiemme muutettua omiin koteihinsa
pari vuotta sitten aloimme miettimään,
että kolme kerrosta kahdelle ihmiselle on aika työläs ja epäkäytännöllinen
tapa asua. Katselimme erilaisia vaihtoehtoja ”sillä silmällä” muutaman
vuoden, mutta aina se vaan jäi, koska
parempaa kuin silloinen kotimme ei
vaan tuntunut löytyvän. Mutta kun sairaalavuoteelta pääsin liikkumaan, aloin
toden teolla tutkimaan eri vaihtoehtoja
uudeksi kodiksi. Kriteerit olivat selvät
: ei naapureita ja mahdollimman pal-
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jon pihaa. Olimme myös kyllästyneet
siihen, että kissamme ovat koko kaupungin ”eläintarha”. Asuimme keskellä
kaupunkia, Saimaan rannalla, pururadan vieressä, eli alueella jossa liikkuvat
niin turistit kuin paikalliset. Oli todella
ikävää kesällä herätä keinussa kesken
päiväunien siihen, että aidan takana on
porukka valokuvaamassa kissojamme.
Ihmiset tulivat siis aivan aidan viereen!
Tarhamme rajoittuivat aitaan ja ihmiset
myös silittelivät kissojamme. Aina kun
ei edes tiedä ovatko kaikki hyvällä asialla. Sekin alkoi rasittaa kun naapurit
olivat aivan aidan takana ja he pitivät
jatkuvasti puutarhajuhlia. (Heitähän ei
tietenkään häirinnyt alati vahtivat koiramme tai tarhassa kesken heidän juhliensa parittelevat kissamme).
Sopiva koti löytyi
Kävimme katsomassa kymmeniä taloja
ja alkoi jo pikkuhiljaa tuntua että tämän
vuoden lopussa häämöttävä 30-vuotis
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hääpäivämme jää vain haaveeksi. Niin
erilaisia mielipiteitä meillä Mikan kanssa oli uudesta kodistamme. Aina löytyi
jotain vikaa, jomman kumman mielestä. Vihdoin löytyi talo, johon ihastuin silmittömästi! En saanut yöllä edes unta
kun suunnittelin kaikkea mahdollista
sinne: vartiokoiria, kissatarhoja, koirien
aitausta... Kävimme katsomassa sitä
myös niin, että omistaja esitteli sen,
koska hän kuitenkin tiesi maasta ja tontista enemmän kuin välittäjä. Olin valmis ostamaan sen heti, mutta Mika ei
ihan heti lämmennyt ajatukselle muuttaa maalle (sehän oli minun haaveeni!).
Miettimistä aiheutti myös uuden talon
sisustus: se ei sopinut kissojemme väriin :o) Niinpä päädyimme siihen, että
kaikki pinnat laitettiin uusiksi, meille
sopiviksi. Alunperin siis etsimme yhdessä tasossa olevaa pienempää asuntoa,
mutta päädyimme ostamaan isomman,
mutta onneksi riittävän isolla tontilla:
2,5 hehtaaria. Plussaa talolle oli se, että
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tonttimme vieressä on peltoja ja vasta
niiden jälkeen naapurit. Eli pitää kävellä
tielle ja oikealla näkyy yksi naapuri noin
500 metrin päässä tien vastakkaisella
puolella , vasemmalla puolella ei edes
näy ketään!
Paikallinen kuuluisuus
Maalla tietenkin tiedetään kaikkien
asiat, joten myymälässäni liikevaihto
vilkastui kun kyläläiset kävivät katsomassa ”uutta emäntää” ja samalla
kertomassa omista eläimistään. Epäilin
että minua pidettäisiin hulluna kaupunkilaisena, joka laittaa kissat häkkiin.
En ainakaan mitään sellaista ole vielä
kuullut. Asiasta oli kuitenkin ilmeisesti
keskusteltu, koska olen kuullut omistavani ”erikoisia kissoja”. Rotukissa ei
vielä ihan kaikille ole yhtä tuttu kuin rotukoira. Enemmän tuntui ihmetyttävän
kun teimme niin suuren remontin vain
kaksi vuotta vanhaan taloon. Jätin kommentoimatta syyn...Alussa tuntui oudolta että kaikki tuntuivat tietävän meistä
kaiken mahdollisen, mutta kun sitten
muutimme ystävällinen ja välittävä ilmapiiri on tuntunut ihan mukavalta.
Ensimmäinen tarha
Kun talokaupat pitkällisten hintaneuvotteluiden jälkeen saatiin aikaiseksi
alkoi siis sisustusremontti, jonka hoitivat alan ammattilaiset. Olimme suunnitelleet kissojen tarhat, mutta kun lumet
sulivat, huomasimme että keskellä pihaa ollutta koiratarhaa ei kannattanut
purkaa: Sille oli valettu antura, siinä oli
metalliseipäät, joiden ymärillä verkko.
Anturan valu talkoissa oli ilmeisesti ollut hyvät tarjoilut tai vatupassi oli hävinnyt. Päädyimme kuitenkin korjaamaan
anturan koron kyllästetyllä puulla.
Koira-aitauksen verkot purettiin, koska
reikäkoko oli niin suuri, että siellä ei
olisi pysynyt yksikään kissa. Tilasin 40
koiratarha elementtiä ja asensimme
ne anturan päälle. Katoksi laitoimme
verkon. Näin tarha numero 1 oli valmis:
90m2 metsäpohjalla. Tarhassa kasvaa
7 koivua, joiden ympärille kiristimme
verkot etteivät kissat pääse kiipeämään
kuin pari metriä koivun runkoa.
Tarhaa rakentaessa tuli ensimmäisen kerran mieleen onko maalle
muutto viisasta, kun saimme vahtia
liian pieniä koiriamme koko ajan kanahaukan vaaniessa niitä. Kun kissat
muuttivat taloon, häipyi haukkakin. Ha-
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rakka sen sijaan teki hyökkäyksen pikku Sissin (2,5kg) kimppuun myöhemmin kesällä pesintä aikaan, mutta Sissi
vaistomaisesti maastoutui ja harakka
nappasi ”tyhjää”.
Muutto
Olin asettanut perheen miesväelle aikarajan: Äitienpäivänä haluan tarjota
lounaan suvulle uudessa kodissa ja kissojen tarha pitää olla valmis. Näin (tietenkin) tapahtui. Äitienpäivän aamuna
lastasin autooni arvokkaimman lastin:
15 kissaa (mukana myytyjä pentuja,
jotka muuttivat myöhemmin uusiin koteihinsa) ja kaksi koiraa. Miesväki ajoi
muita muuttotavaroita kuorma-autolla
perässä. Koskaan en muista ajaneeni
yhtä hiljaa ja varovasti kurveissa, ettei
vaan boxit heilu tai kaadu!
Äitenpäiväni sujui siis onnellisissa
ja aurinkoisissa merkeissä.
Pienetkin koirat vahtivat
Pienet koiramme ovat osoittaneet taitonsa toimia vahtina jo kaupungissakin vartioidessaan yhteispostilaatikkoa
raivoisasti. Samoin hurjat haukut sai
aina roskakuski joka varasti roskamme
kerran viikossa. Ensimmäisenä yönä
uudessa kodissa heräsin Sissin hurjaan
rähinään yläkerran aulassa. Herätin Mikan, että jäikö ulko ovi auki ja joku peura tai rosvo on kenties olohuoneessa.
Hän siihen mumisi: ” Tuo samalla alakerrasta juomista, kun käyt katsomassa
onko siellä joku”. Ravistelin hänet ylös
ja hän joutui kyllä itse etsimään syytä
Sissin hermostumiseen. Syyllinen löytyi:
palovaroittimen patteri oli lopussa ja se
piippasi. Tuli siis todettua että koira herättäisi palovaroittimen ääneen tarvittaessa.
Vartiokoiran vaistot tulivat todennettua myös juhannuksena kun nautimme illallista kesämökin pihalla. Koirat
haukkuivat raivoisammin kuin koskaan
takapihalla ja hakivat meidät katsomaan: Metsä oli tulessa! Eli naapurit
olivat tehneet juhannuskokon vanhasta
laituristaan.
Koirat kyllä vahtivat pihaammekin: traktorit ja ohi kulkevat hevoset
ovat kaikkein vaarallisimpia ja niistä
ilmoitetaan heti meille. Ihanaa kun ei
tarvitse katsoa kellosta onko se jo yli
22.00 ja pitääkö koirat ottaa sisään hiljentymään.
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Hämmennystä vailla muuttostressiä
Kissat olivat aivan ”ällikällä lyötyjä” uudessa paikassa. Tarhan pohjamateriaali
muuttui: se oli nyt luonnollinen metsäinen maasto kivineen ja kallioineen, entinen tarhan lattia oli vaneria. Ympäristö oli tietenkin outo, uusi talo ja paljon
metsää. Tarhassa oli aivan eritavalla
tilaa juosta. Pomottava Odessakin hämmentyi niin, että meni pari kuukautta
ennen kuin se muisti, että hänen pitää
hieman vahtia muiden tyttöjen tekemisiä. Kaikki näytti siis sujuvan hyvin...
Metsäkissan kestävä tarha?
Entisistä tarhan rakentamisista viisastuneita arvasimme kyllä että vietit vievät ja kissat löytävät kaikki mahdolliset
pikku reiät mistä karkailla.
Rigolle tehtiin pienempi väliaikainen tarha tyttöjen tarhan viereen. Sen
tyttöystävä Ginger (kastraatti naaras)
oli joka ilta töistä tullessani portilla vastassa. Kannoin sen takaisin tarhaan
ja ihmettelimme mistä se tulee. Kiltisti
se jäi aina tarhaan kun sen sinne vein.
Tätä jatkui päiväkausia; neiti päivät pihalla vapaana alkoi kauhistuttaa. Sitten
eräänä iltana karkurin reitti paljastui.
Koiramme Hessu hyppi nurmikolla saalistaen jotain. Säikähdin että käärme
olisi siellä, mutta ei onneksi: Hessu löysi päästäisen jota se seurasi päästäisen
pesään, lahoon kantoon. Ginger halusi
Hessun kanssa saalistamaan ja pujottautui tarhan oven alta noin viiden sentin raosta ulos. Siihen naulattiin sitten
lauta ja ei ole karkaillut enää.
Isossa tarhassa sittten keksittiin
sama juttu: Hei, täältähän pääsee ulos!
Ensimmäisenä tietenkin pennut. Kun
ajoin auton pihaan, Pikku Hiawatha,
4kk, kiipesi pikaisesti tarhan katolle
odottamaan minua. Nostin sen alas,
siirsin sen takaisin tarhaan ja tukimme mahdollisen reiän. Koskaanhan en
nähnyt tarkalleen mistä kohti se tuli ylös
ja ulos. Aloin jo pelätä töihin lähtemistä
kun koskaan ei tiennyt mitä odottaa kun
tulee töistä kotiin. Lopulta Hiawatha kyllästyi leikkiinsä ja luulimme tarhan olevan kissan pitävän.
Pahin painajainen toteutuu
Tontistamme on tehty pihaksi ehkä noin
3000 m2, joka on aidattu, mutta takaa
aita on auki : Mikäs sen mukavampaa
aamulla kuin mennä koirien kanssa lenkille vapaana omaan metsään. Eräänä
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aamuna toiseksi pienin kissa Adrian kiipesi tarhan katolle. Huomioni herpaantui koirien osalta kun menin sitä auttamaan alas. Kuulin tieltä äänen, joka oli
entuudestaan tuttu 20 vuoden takaa:
Auton ja koiran kimeän kiljaisun ja huuto vain jatkui ja jatkui...”Voi ei, pari viikkoa asuttu ja ensimmäinen koira jäi auton alle!” Laitoin Adrianin äkkiä tarhaan
ja juoksin tielle, josta Hessu (5 kiloa)
hoippui tuskasta huutaen luokseni. Auton kuljettaja ei huomannut ajaneensa
koiran päälle ja jatkoi matkaansa. Otin
Hessun syliini ja tutkin sen: Vasemmassa kyljessä oli renkaan kuva! Tästä kauhusta selvisimme kuin ihmeen kaupalla
pelkällä säikähdyksellä: ei luita poikki,
eikä sisäisiä verenvuotoja. Eläinlääkäri
ihmetteli myös miten niin pieni koira voi
selvitä ilman vammoja. Yleensä kuulemma samankokoiset kissat ovat hurjassa kunnossa törmättyään autoon.
Mutta Hessu onkin rotunsa mukainen:
venäjän toy – kuin piirretyistä elokuvista
lelu koira, joka aina vain kasaa itsensä
ja nousee uuteen vauhtiin. Muutamaan
päivään ei Hessu poistunut rappusilta,
eikä se vieläkään suostu poistumaan
omalta pihalta, eli henkisiä traumoja
sille kyllä jäi.
Loukkaantuminen
Vanhin naaraamme 9½-vuotias Minni
ontui hieman. Tutkin sen jalkaa ja siinä
ei tuntunut mitään vikaa, eikä se itse
aristellut sitä. Eräänä aamuna säikähdin kun kissan rinta oli aivan märkä ja
jalassa iso reikä! Sitä tarkemmin tutkin
ja totesin, että sillä oli ollut paise joka
oli puhjennut itsekseen. Soimasin itseäni kun en ollut sitä huomannuut,
mutta eläinlääkäri ”lohdutti”, että usein
paiseet ovat salakavalia ja ne huomaa
vasta kun ne ”räjähtävät”. Antibiootilla
saatiin Minni kuntoon, mutta paiseen
syy jäi epäselväksi, ehkä joku tikku oli
mennyt sille tassuun.
Kannattaa olla varavaatteet
Pikku pennulla oli kotiinkähtötarkastus
eläinlääkärillä. Otin Hiawathan mukaan,
että se saisi matkakokemusta, olihan
sillä edessään yli 20 tunnin matka Kiinaan muutaman kuukauden kuluttua.
Eläinlääkärillä se alkoi pyörimään boxissa ja pyrki ulos. ”Kokemattomana” moisen merkityksestä otin sen syliini kun
siskoa tarkastettiin. Poika päästi kunnon turauksen päälleni: Ainakin koural-
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linen ruohoa kakan hajun saattelemana
lörähti syliini! Eli ruoho oli maistunut oikein kunnolla uutena asiana. Onneksi
oli sentään huppari jonka saatoin riisua
pois ja pistää kassiin pahimmat hajut.
Eläinlääkäri totesi minulle vain, että juuri tuon takia kannattaa olla kaupunkiin
lähtiessä varavaatteet mukana, kun et
enää niin nopeasti käykään kotona
vaihtamassa vaatteita!
Uusi karkuri
Kun Kiinaan muuttavat lapsukaiset olivat lähteneet jäi nuorimmaiseksi Fede
joka kaipasi ystäviään. Koirat pyörivät
houkuttelevasti kissatarhan ympärillä, joten se tunki itsensä ulos, mutta
jostain syystä se joutuikin hieman paniikkiin, eikä antanut kiinni. Yritin houkutella sitä koko illan, turhaan...tuntui
että mitä enemmän houkuttelen sen
kauemmaksi se lähtee. En saanut sitä
illalla kiinni, yön se vietti tarhan katolla
(verkotettu 90 m2 oli mahdoton saada
kissaa pois sieltä) ja minä levottomana
vahtien tytteliä. Vasta seuraavana päivänä sain sen houkuteltua avaamalla
tarhan oven ja tarjoamalla ruokaa, jota
se kipitti tarhaan kiitollisena syömään.
Nyt on mennyt jo muutama kuukausi ja
kaikki ovat pysyneet siellä missä pitääkin!
Petollinen aurinko
Eräänä aamuna huomasin, että Odessan korvat punoittivat. Sillä oli kiima
ja mietin että miten se nyt on keksinyt
korviaan hinkata tarhan verkkoon, kun
ennen se vain kaulurinsa rullasi poikia
houkutellessaan. Muistin kuitenkin auringon vaarat ja kun katsoin valkean
Luminarian korvia oli diagnoosi selvä:
Aurinko oli polttanut näiden kahden todella vaalean kissan korvat! Ne eivät olleet tottuneet aurinkoon, entisessä tarhassa oli peltikatto. Voitelin palaneita
kohtia aloe-vera geelillä,joka oli tarpeen
muillekin kissoille, sillä alkukesästä hyttyset purivat niiden korvia ja ne olivat
ihan ”ruvella”!
Siispä koko kevään kissojen aamurutiineihin kuului aamupala ja korvien voitelu aurinkovoiteella, suojakerroin
30.
Ruokavalio muuttuu
Kissojen (ja koirien) ruokahalu kasvoi
maalla! Kuivamuonan sekä purkki- ja
tuoreruokien kulutus lisääntyi kaksin-
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kertaiseksi. Kissojen ruokavalio myös
monipuolistui: ruoho, erilaiset ötökät,
sisiliskot, sammakot ja päästäiset kuuluvat nyt ruokavalioon. Alussa hysteerisenä tutkailin mitä ne syövät, nyt olen jo
rauhoittunut asian suhteen. Matokuureja annetaan vaan useammin.
Vaistot tallella
Tämä kesä on ollut todella aurinkoinen
ja lämmin. Hämmästyksekseni huomasin, että myös kissat kaivavat kuopan
jossa ne makaavat kun on todella kuuma. Luulin että se on vain koirien tapa.
Toki ne etsivät viilennyspaikkoja tarhan
reunalta, valettu sokkeli sekä luonnon
kallio tuntuivat mukavimmilta hellepäivinä. Ilmeisesti päästäisten pesänä oleva vanha kanto on lähes kokonaan kaivettu, purettu ja kaluttu herkku saaliin
toivossa ja ajan kuluksi.
Näyttelykuntoon?
Kissamme elävät nyt niin aitoa metsäkissan elämää, että saa nähdä miten
ne näyttelykuntoon saan. Toisaalta
vaatimus hyvästä turkinlaadusta tulee
nyt konkreettisesti esille: Jopa valkea
kissa on valkea noustuaan kaivamastaan kuopasta (paitsi takajaloistaan!).
Mutta kissoilla on muuten samanlaisia
naarmuja kuin kunnon maalaiskissoilla
kuuluu ollakin. Oman haasteensa antaa
vielä se, että meillä on nyt vesi omasta
kaivosta eikä kaupungin vesijohtoa.
Pojille oma tarha
Kun saimme Pablon ja Hottiksen tarhan
valmiiksi, huomasimme taas uuden
vaanivan vaaran! Viimeistä nurkkalautaa lyötäessä tuli suljettua ampiaisten
reitti omaan pesäänsä. Siitäkös ne
suuttuivat ja kissat taas innostuivat
pörisevästä laumasta! Hottis kiipesi tarhan verkkoa ylös ja ampiaiset hyökkäsivät sen polkuanturoihin. Ei auttanut
muu kaapata kissa kainaloon ja hakea hyönteismyrkky, jota suihkutin niin
kauan että kaikki ampiaiset kuolivat.
Hieman olin huolissani saavatko kissat
myrkytyksen, mutta onneksi eivät saaneet.
Kannattava ratkaisu
Kun olemme nyt viettäneet kuherruskuukautta uuden kotimme kanssa (mikäs sen ihanampaa kesällä kuin asua
maalla ja nauttia lintujen laulusta), on
Mikakin todennut että kyllä täällä on
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rauhallista ja mukavaa! Entinen kotimme kaupungin sydämessä tuntuu nyt
ahdistavaltaja kuumalta kun sinne menee. Toki vielä on talvi edessä ja lumityöt. Myöskin lisää tarhoja on suunnitelmissa, jäihän elementtejä ainakin toiset
40 kun ne vanhasta kodista purettiin.
Toistaiseksi ne kauheimmat kauhukuvat eivät ole toteutuneet: Pihallamme ei
ole juoksennellut leikkaamattomia kolli
kissoja, eikä villieläimiä: ei susia eikä
karhuja.
Eläintarhan kasvattamisen ajattelin
jättää ensi kesään, saa nähdä hankinko minivuohia, minisikoja, minikanoja,

minihevosia, lampaita vai tyydynkö vain
ehkä muutamaan kissaan ja syyskuussa saapuvaan hieman nykyisiä haukkujiamme suurempaan vahtikoiraan.
Kun katselen kisssojani tarhassa, ne
juoksevat ja riehuvat enemmän kuin
koskaan ennen. Ne kiipeilevät puihin ja
loikkivat innoissaan, todella nauttivat
elämästään– silloin viimeistään tiedän,
että ratkaisu oli oikea!

FIFe General Assembly
Bukarestissa 26.-27.5.2011
Kokouksesta tarkempaa tietoa saa Kissa-lehdestä sekä Kissaliiton kotisivuilta, tähän on poimittu tärkeimmät kohdat, jotka koskevat rotuamme.
(Myös FIFen sivuilla englanniksi)
Standardit ja EMS-lista
Silmien värikoodi tuli rekisteröitäessä
pakolliseksi kaikille valkoisen määrällä
w/01/02 rekisteröitäville kissoille.
Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt
Norjalaisille metsäkissoille hyväksyttiin
NRR:n ehdottamana kasvatusta varten
pakollinen GSD IV -geenitesti, mutta
esityksessä ollut vaatimus testin ottamisesta eläinlääkärin vastaanotolla
poistettiin. Sairauden aiheuttaa glykogeenin varastoituminen. Oireita ovat
lämpötilan vaihtelut, kuume ja vapina,
hermorappeuma, lihasten heikkous ja
surkastuminen, joten kissan on vaikea
syödä ja liikkua. Sairaus aiheuttaa sydämen vajaatoiminnan ja johtaa kuolemaan. Useimmat sairastuneet pennut
syntyvät kuolleina tai kuolevat pian syntymän jälkeen. Tauti periytyy resessiivisesti eikä siihen ole lääkitystä. Suomen
Kissaliiton liittokokouksessa syksyllä
todennäköisesti käsitellään tämä asia
vielä testien ottamisen kohdalta (eläinlääkärin otettava), mutta huomioikaa
että pentuja ei rekisteröidä 1.1.2012
jälkeen ellei vanhempia ole testattu.
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Näyttelysäännöt
FFH (CH) ehdotti muutamien virheiden
vakavuuden korostamista, ja ehdotuksesta hyväksyttiin kaksi kolmesta virheestä (pään epänormaalit painaumat
ja pullistumat sekä vinossa olevat leuat) siirrettäväksi sarakkeesta ”Ei sertiä”
kohtaan ”Ei excellentiä”. Häntävikojen
osalta tätä ei hyväksytty.
FIFen hallituksen esitys kohtaan 4.1.1:
FIFe-tittelin rekisteröintiin vaaditaan jäsenyys jossain yhdistyksessä (koskee
siis muiden järjestöjen rekisterissä olevia kissoja) hyväksyttiin 28+/7-/2 abs.
Näyttelytoimikunnan ehdotuksista hyväksyttyjä olivat mm. yhdistetyn luettelon julkaiseminen kahden päivän näyttelyissä, kissan titteleiden esittäminen
nimen yhteydessä vain lyhennyksellä
– pelkästään WW-titteliin liitetään vuosiluku. Lisäksi päätettiin, että paneelilistaan on lisättävä nominoitujen kissojen
ikä (Suomessa tämä on jo käytäntö).
Uutta National Winner -titteliä tarkennettiin niin, että kissa voi saada vain
yhden NW-tittelin per vuosi. Näyttelytoimikunnan tarkennuksia sääntöjen
sanamuotoihin useissa eri kohdissa hy-
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väksyttiin useita.
Kasvattajanimiä koskevat säännöt siirrettiin rekisteröintisääntöjen yhteyteen.
Rekisteröintisääntöihin lisättiin liite,
johon Terveys- ja hyvinvointitoimikunta
kerää suosituksia rotukohtaisista kasvatukseen liittyvistä testeistä. Samassa yhteydessä lisättiin kasvatussääntöihin maininta siitä, ettei kuuroilla tai
napatyrällisillä kissoilla saa kasvattaa.
Kaikkien rotujen kohdalla on maininta,
että kasvatuksessa käytettävällä kissalla ei saa olla napatyrää.
Rekisteröintisääntöjen muutokset
EMS-koodeja dt ja et voidaan käyttää
amber-väreille genotyyppinä kahden
amber-kissan jälkeläisiä rekisteröitäessä, ei näyttelytarkoitukseen, ja fenotyyppi d tai e merkitään sulkuihin. Syy
tähän on, että ulkomuodoltaan kahden
amber-kissan jälkeläiset näyttävät normaalilta punaiselta tai cremeltä, mutta
genotyyppi eroaa fenotyypistä. Sääntökohta 5.1.2.3.
Alkuperäinen teksti: Pia Nyman ja
Anne Paloluoma-Sundholm
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Kissan käyttäytymisestä
ja aisteista
TEKSTI: Suvi Pohjola-Stenroos ELT, Kissapraktikko, Kissaklinikka Felina

Johdantoa
Kissa on ollut erityisesti ihmisen seuralaisena jo noin 5000 eKr, siitä on varhaisimmat merkit Egyptin hautalöydöissä.
Geneettisesti DNA-vertailujen pohjalta
on todettu nykykissarotujen pohjautuvan afrikkalaisesta villikissasta (Felis
sylvestris lybica), joka on suhteellisesti
helpompi kesyttää kuin pohjoisempi sukulaisensa (Felis s. sylvestris). Ihmiseen
sosiaalistunut kissa on ollut kooltaan
koko historiansa ajan suunnilleen samankokoinen kuin nykyinen kissa, eli
pienehkö. Liekö asiaan vaikuttanut kissan perimmäinen luonne lihansyöjänä
ja asian ihmisessä synnyttämä kunnioitus. Koiria sen sijaan ihminen on valinnut usean eri kokoisia ja jalostanut
nyttemmin jättirotujakin.
Kissojen pitäminen lemmikkinä on
lisääntynyt viime vuosina nopeammin
kuin koirien, useissa maissa kissoja
on enemmän kuin koiria. Esimerkiksi
USAssa on noin 55 milj. koiraa ja 60
milj. kissaa. Euroopan maista ensiksi
Sveitsissä kissojen määrä ylitti koirien
määrän
Koirilla ylipäätään on enemmän
käytösongelmia kuin kissoilla. Yleisin
kissojen käytösongelma koskee virtsaamista vääriin paikkoihin. Käytösongelmien määrä kissoissa tulee kasvamaan
lähivuosina, koska kissojen määrä
lisääntyy ja pitotapa on valitettavasti
muuttunut koiria vastaavaksi.
Kissa on kaupunkimaiseen ympäristöön sopiva lemmikki, se on pieni,
siisti, ei vaadi ulkoilutusta, on sosiaalinen ja tulee jonkin aikaa itsekseenkin
toimeen. Kissa useimmiten nauttii pieneen populaatioon kulumisesta, yhdestä tai kahdesta kaverista. Suurempi
joukko kissoja, etenkin jos kissoja ei ole
kastroitu/steriloitu, kissat ovat eri lähteistä ja eri ikäisiä, synnyttää reviiriristiriitoja ja stressiä, syntyy käytösongelmia
sekä populaatiosta johtuen erityisesti
tarttuvien tautien ongelmia helpommin
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kuin koirissa.
Nykykissaa jalostettu paljon lyhyemmän ajan kuin eri koirarotuja > kissan
käytöksen evoluutio olematonta > kissa
toteuttaa villin kantamuotonsa käytöstä
luotettavammin kuin koira > ongelmia
helpommin lemmikkinä pidettäessä >
rotukohtaisia eroja voidaan havaita ja
ennustettavuus pienintä sekarotuisissa
kissoissa.
Kissan käyttäytymisen tutkimus
saanut alkunsa noin 15 viime vuoden
aikana.
Yleinen harhaluulo on edelleenkin, ettei
kissan käytökseen ei voida vaikuttaa.
Ongelmiin puuttumisen voidaan osoittaa auttavan jopa 81 % tapauksista (aggressiot tai hiekkalaatikon ulkopuolelle
tarpeiden toimittaminen).
Kissan aistit
Kissa on päätyypiltään yöllinen saalistaja. Kissan näkökyky huippuluokkaa,
syvyysnäkö tarkkaa aina 75 cm:iin
saakka, sitä lähemmät kohteet paikannetaan hajulla ja kuulolla. Näkökenttä
laaja, 105- 205 astetta, päällekkäisyys
näkökentillä 90 - 130 astetta. Kissat
erottavat värejä.
Kuuloalue noin 10,5 oktaavia, erottavat erittäin korkeita ääniä, joka 85
kHz, korvat erittäin tehokkaat äänen
suuntimet, liikkuvat toisistaan riippumatta joka 180 astetta. Sisäkorvat
kaarikäytävät huippukehittyneet > tasapainon aistiminen, herkkä ohjautuvuus
esim. pudotessa.
Karvapeitteen päällyskarvat toimivat välittöminä ympäristön aistimina
(tuulensuunta), viikset hakututkina
(tervehtiessä asettuvat taaksepäin) sietävät ympäristön korkeita lämpötiloja
muita paremmin (saunovat kissat), herkin erottelukyky kirsussa.
Hajuaisti on superherkkä (67 milj
aistinsolua tai epiteelikentän laajuus on
noin 20 neliöcm, verratuna ihmisen 2-4
neliöcm) > haistaa saaliinsa, tai löytää
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emon, jättää hajujälkiä esim. puskiessaan omistajaa. Flehmen reaktio, tutustuessa jälkiin.
Makuaisti ei hyvin erota makeaa,
mutta erottaa happamen, karvaan ja
suolaisen.
Kissojen visuaalinen kommunikaatio edellyttää silmien (pupillakoko), korvien, suun, hännän ja vartalon karvapeitteen reaktioiden seurantaa. Kaveria
ei samassa mielessä kuin ihmisellä tunnisteta. Toisilleen tutuistakin kissoista
tulee viholliset sekunnin murto-osassa,
jos kissa kokee uhkaa.
Kissan ajattelu ja tiedostaminen
Koiran käytös loogisempaa, kissan teoissa enemmän näppäryyttä, toimintoja
käynnistävät vaistot tai tarpeet. Kissa
ei muista eikä suunnittele tekemisiään,
ei tiedä oikeaa tai väärää, vaan elää
hetkessä, joten opettamisen pitää tapahtua itse tilanteessa. Säännöt ovat
ihmisen luomia, kissan tietyn käyttäytymismallin luomisen pitää ehdollistua
sen aisteihin.
Klassinen ehdollistaminen kissoilla
esim. virtsaamis- ja ulostamisongelmien, pelkotilanteiden, sosiaalisten suhteiden ongelmissa ratkomisessa apuna
(vrt. Pavlovin koirakokeet).
Palkkioita kissalle: leikki, tietty lepopaikka, mahdollisuus tutkimiseen.
Kissan rankaisu vaikeaa: mikä tapa,
kuinka voimakas, milloin? Rankaisu
yleensä pelottaa kissaa, luo jännitteitä,
pahentaa tilannetta varsinkin jos se rinnastetaan omistajaan, ajoittuu väärin
tai on liian voimakas. Sopivin ratkaisu
on vaihtoehtoisen käyttäytymisemallin
palkitsemalla vahvistamisen keino tai
ulkopuolinen voima (suihkepullo), jolloin kissa edelleenkin pitää omistajaa
liittolaisenaan.
Kissan vaistonvarainen käytös
Kissa hakee laumaansa, joko muita kis-
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soja tai ottaa omistajan kissakaverikseen. Tutkimus 700 kissasta USA:ssa:
saman talouden kissoista 71% leikkii
keskenään, 66% nukkuu yhdessä, 58%
nuolee toisiaan.
Kissayhteisöjen hierarkinen rakenne vaihtelee, yleensä kun ruokaa ja suojaa on riittävästi, muodostuu sosiaalisia
kissayhteisöjä luonnossakin, keskeinen
kiinteä yhteys on emoilla ja pennuilla,
löyhin yhteys on uroksilla. Kissojen yhteisö onkin matriarkaalinen, urosten reviirit leikkaavat naarasreviiriä estruksen
aikana lyhyesti.
Sosiaalistumisen kannalta tärkein
ajanjakso kissan elämässä on 2-7 viikon iässä. Tuolloin lemmikiksi otettavaa
kissaa tulee käsitellä päivittäin, mieluiten kokemusta tulee syntyä sekä miehiin että naisiin ja myös lapsiin. ”Sosiaalisessa tyhjiössä” kasvaneesta kissasta
tulee arka ja se helposti puolustuu uusia kokemuksia kohdatessaan.
Kissan pitäsi saada kasvaa emonsa
ja muun pentueen kanssa noin 12 viikon ikään. Kissaemo on hyvä äiti, joka
opettaa pentuja antaumuksella. Pennut
lähtevät yleensä pesälaatikosta noin 3
viikon iässä, samalla alkaa varhainen
vierottuminen emon maidosta ja saalistamisen opettaminen (leikit leluhiirillä).
Hiekkalaatikolla käyminen opitaan 3.4
viikon iässä.

Kissan kuviot eli territorio

Kissan elekieli

Ihmisen ja kissan suhde

Ystävällinen signaali, hieman kohollaan
oleva häntä, kissan hieroo itseään objektia vasten jättäkseen hajunsa ja saadakseen kaverin hajun itseensä.
Uho, yrittää näyttää suuremmalta, pörhistelee, lantio ylhäällä, takaraajat ojennettuina, korvat osoittavat eteenpäin
(esim. pennut tehdessään sosiaalista
arvojärjestystä)
Pelokas kissa, tekeytyy pieneksi,
turkki vartalonmyötäinen, korvat luimussa, saattaa sihistä.
Pelokas, uhkaava, selkä köyryssä,
karvat pystyssä korvat luimussa, häntä
kuin sähköiskun saaneella.
Kissa itse valitsee ihmisensä, joskus valittu ei arvosta kissan mieltymystä, ei valittu tuntee mustasukkaisuutta, kissakin osaa olla mustasukkainen
muille jne. Tutkimuksen mukaan mitä
innokkaammin ihminen kissan kaveriksi tuppautuu, sitä vähemmän kissa hänen kanssaan aikaa viettää

Eläinlääkäreiden käsityksen mukaan
kissanomistajat ovat vähemmän kiintyneitä kissoihinsa kuin koirien omistajat.
Analyysien mukaan kissanomistajia kolme ryhmää (tutkimus v 1976)
rakastavat omistajat 20 %,
– kissan tarpeiden huomioonottaminen,
fysiologian tunteminen apuna laatua ja
statusta hakevat omistajat 21 %
–tavoittelevat erikoisuutta, kulkevat virtausten perässä, kissa elää omistajan
ehdoilla
> syntyy sekundaarisia ongelmia kissaan välinpitämättömästi suhtautuvat
59 %
- kissa lemmikkinä, koska siitä ei ole
vaivaa eikä sitä tarvitse huoltaa
Saman tutkimuksen koiran omistajat jakautuivat seuraavasti:
– koiraa kumppanin asemassa pitävät
omistajat ( 27%)
– entusiastit, kiinnostuneita, mutta vähemmät kuin edelliset (17%)
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Sisäkissan territorio on talo, ulkokissan
talo ja sen ympäristö, monien ulkokissojen territoriot leikkaavat > tappeluongelmia. Ulkokissan reviiri saattaa olla jopa
11 ha.
Kissa erittäin sidonnainen ympäristöönsä. Kissa merkkaa territorionsa,
useimmiten virtsalla ja rauhaseritteillä.
Hajukirjeessä on viesti kissan iästä, sukupuolesta ja terveydestä. Joskus ulosteillakin merkataan. Myös pystysuorien
pintojen raapiminen on merkkaamista,
hajumerkkejä jää varpaiden rauhasista.
Virtsalla merkkaaminen liittyy sukupuolikäyttäytymiseen, saattaa liittyä uusien
asioiden tuloon territorioon: uusi kissa,
uusi perheenjäsen tai uusi muu asia.
Tuntemattoman kissan
lähestyminen
Viestitä olevasi kissa, lähesty kissan
korkeudelta, älä tuijota avonaisin silmin, vaan silmät sirrillään, vinkkaa silmää, älä lähesty vauhdilla vaan venyttelevästi ja hitaasti, lämpimin käsin, kun
kissa ojentaa päätään , rapsuta leuan
alta ja poskesta hajujen vaihtamiseksi.
Liian ylös rapsuttaminen tulkitaan dominointiyritykseksi. Kissa ei pidä yllätyksistä eikä alistamisesta.
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– huolestuneet omistajat, kiintyneitä
koiraansa, mutta järkyttyneitä sen käytöksestä (24%)
– omistavat omistajat, ei emotionaalista sidosta (19%)
– tyytymättömät omistajat; koira tuotti
mielipahaa (19%)
Kissojen arvostus
Kissojen arvostuksen tulee vielä paljon parantua!!! Neuvontatyöllä on suuri
merkitys. Koirien asema on kohentunut
kissojen asemaa ripeämmin useimmissa maissa. Erityisesti kuitenkin kaupungistuminen on kohentanut kissan
asemaa koko maailmassa, myös Suomessa. Omassa potilasmateriaalissa
perheessä rakastetuin kissa on hyvin
hoidettu kotikissa tai pienen populaation rotukissa. Usein suurien kissaloiden
kissamäärä ylittää hoitajien voimavarat
ja stressin takia kissojen tautipaine on
suuri ja käytösongelmia tavataan yleisesti.
Useimmat kissan käytösongelmat
ovat seurausta omistajan kissaan kohdistamista epärealistisista odotuksista.
Käytännön tilanteita ja vaihtoehtoisia ratkaisuja:
Yleistä
– Kissat muodostavat oman sosiaalisen
verkoston, johtajaa ei ole.
– Älä lyö kissaa, se vain oppii pelkäämään sinua.
– Jos kissa tekee väärin, ohjaa se vaihtoehtoiseen toimintaan huomauta (taputa käsiä, käytä suihkepulloa, sano
lyhyt kielto samalla) heti.
– Paina kämmen kissan päätä vasten
esimerkiksi, kun kissa puree.
– Ennakoi tilanteet, eliminoi vaarat.
– Aloita opetus jo heti pienenä.
Kasvit
Suihkuta lehdille esim. omenaviinietikkaa samoin multaan, tai esim. cayennepippuria,
Kasvata kissalle oma ruoho
Kata kasvin multa alumiinifoliolla tai
muulla rapisevalla, laita kukkupurkin
reunaan kaksipuolinen teippi.
Vauva kotiin
Tutustuta kissa mahdollisimman pian
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vauvaan, anna haisteltavaksi vauvan
peitto jo ennen vauvan tuloa Osoita kissalle enemmän huomiota.
Myytti kissa tukehduttaa lapsen
vaunuihin tai sänkyyn: kissa saattaa
viihtyä lämpimässä, mutta siirtyy varmasti, jos lapsi liikkuu tai alkaa huutaa.
Useimmat kissat vahtivat lapsia, leikkivät vähän vanhempien kanssa, ja tuntuvat kunnioittavan lapsen tapoja.
Virtsalla merkkailu
Eliminoi eläinlääketieteelliset syyt pois.
Miten kissa virtsaa: kyykistyykö (= virtsatieongelma) tai valitseeko pystysuoran pinnan ja roiskaisee (merkkaamista).
Poista virtsan haju valitusta pinnasta: sekoita omenaviinietikka ja soodavettä yhtä paljon kumpaakin ja puhdista
pinta, älä käytä ammoniakkia (= provosoi lisää).
Lisää hiekkalaatikkojen määrää,
minimi on vähintään yhtä monta kuin
kissoja.
Laita kissan ruoka-astiat väliaikaisesti paikkaan jossa kissa merkkasi.
Raapiminen
Tarjoa sopivia pintoja, kokolattiamaton
pala hyvä kulmaan kiinnitettynä. Sirota pippuria tms, laita kaksipuoleinen
teippi tai muuta tahmeaa sellaiseen
paikkaan, jota kissa ei saa raapia, kissa
oppii nopeasti.
Sisäsiisteys
Yleensä kissaäiti opettaa jälkikasvun
hiekkalaatikolle, ongelmia saattaa tulla:
– lääketieteellisistä syistä
– territoriaalisista syistä
– naaraalla kiima
– leikkaamaton uros taloudessa
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– ovien ja ikkunoiden lähelle jos ulkona
vieraita kissoja
– ylisuuri kissamäärä samassa taloudessa
– kastraation tai steriloinnin jälkeen, jos
jäljelle jäänyt pieni osa hormonia erittävää kudosta,
– leikattu kolli, jolla ollut naaraita astuttavana, vanhasta muistista kiimaisen
naaraan lähellä
– hiekkalaatikon tai hiekan takia
– liian monta kissaa käyttä samaa laatikkoa,
– likainen laatikko
– laatikkoon ei pääse (asunto useammassa kerroksessa, ovi kiinni vahingossa)
– hiekan merkki vaihdettu
– hiekkalaatikon paikka vaihdettu
– laatikko liian julkisella paikalla, vieressä jotain pelottavaa (esim. pesukone
käynnissä)
– ruoka-tai juoma-astiat liian lähellä
hiekkalaatikkoa
– laatikko pesty desinfiointiaineella jonka tuoksu vastenmielinen
– psyykkisen stressin takia
– populaatio muuttunut, kissoja poissa
tai tullut uusia
– perheellä vieraita, kutsut, remonttia
tms.
– uusi ympäristö
– perheen aikataulujen muuttuminen
toimeentulovaikeuksia muiden kissojen
kanssa
– merkatun alueen haju edelleenkin vetää puoleensa
– uskolliset paikat, joista vaikea poistaa
hajua, esim. kodinkoneet (kahvinkeitin),
kaappien välit ym.
– myös muut kissat alkavat merkata samaa paikkaa
Verhoissa kiipeily

– Lavasta putoavat verhot joksikin aikaa.
Sähköjohtojen pureskelu
Sivele sähköjohto Tabascolla, cayennepippurilla, omenaviinietikalla, kynsien
pureskelua estävällä lakalla tai muulla
vastaavalla, erittäin pahalla aineella.
Vedä johto seinästä.
Käsien pureminen
Kilju, kun kissa satuttaa, paina sen päätä koko kämmenellä lujasti taaksepäin,
vieritä se selälleen (alistettu asema) tai
kiinnitä huomion leluun.
Älä leiki kädellä, leikitä lelulla.
Uhkaa sihisemällä.
Kissa vetää wc-paperia pitkin huushollia
Aseta rulla eripäin telineeseen, paperi
seinän viereen.
Aseta rullan päälle pieni vesikuppi, joka
putoaa.
Aseta rullan päälle litistetty rullapidike,
joka putoaa.
Aseta rapisevaa alumiinifoliota putoamaan.
Sulje WC:n ovi.
Liian aikaiset aamut
Syötä kissa myöhään, jätä yöksi ruokaa.
Hanki kissalle kaveri.
Leikitä reilusti ennen nukkumaanmenoa.
Ehdollista kissa käyttämällä apuna pölynimuria, kun kissa lähestyy makuuhuoneen ovea, käynnistä imuri.
Hanki tehokkaat pimennysverhot, auttavat etenkin maaliskuusta syyskuuhun, jolloin valo stimuloi kissoja eniten.

– Vaihda rullaverhoihin.
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Kissatietoa
nettikurssilta

L

emmikkimaailmassa on havahduttu siihen, että omistajilla ja
kasvattajilla pitäisi olla paremmin
tietoa eläinperheenjäsenensä lajin- ja
rodunomaisista tarpeista, asianmukaisesta hoidosta, kasvatuksen peruspilareista puhumattakaan. Alkukeväästä
keskustelua nosti ehdotus koiran omistajakurssista, josta pennun hankkija
olisi voinut saada todistuksen ja näin
osoittaa saaneensa tarvittavat perustiedot. Perusteluja ja mielipiteitä singahteli puolesta ja vastaan, mutta ajatuksena se on ihan kannatettava. Ja mikseipä kissan hankintaa suunnittelevallekin
tällainen kurssi olisi tarpeellinen.
Kissakasvattajille on järjestetty
kasvattajakursseja Suomen Kissaliiton
konseptin mukaisesti jo vuodesta 2006
lähtien, jolloin ensimmäiset kurssit pilotoitiin. Pakolliseksi kasvattajakurssi
tuli uuden kasvattajanimen hakijoille
vuonna 2010. Tietoa kissan hyvinvoinnin edistämisestä, terveyteen liittyvistä
asioista, käyttäytymisestä ja genetiikasta on netissä runsaasti, mutta kuten
muissakin aihealueissa, sen luotettavuus jää aina lukijan itsensä arvioitavaksi. Tiedon pirstaleisuuden vuoksi
kokonaiskuvan muodostaminen vaatii
paljon hakua, tarkastelua ja yhdistelyä.
Pawpeds on kissoille, joillekin koiraroduillekin, suunnattu portaali, jossa
on paljon palveluita kissoista kiinnostuneille ja kasvattajille. Norjalaisten
metsäkissojen tietokanta kattaa noin
43500 eri kissaa, sen terveysohjelmiin
osallistuu myös meidän yhdistyksemme
ja itseopiskeluun on paljon artikkeleita
PawAcademyssä. Portaalia pidetään
yllä kansainvälisin voimin. Lisäksi tarjolla on netissä tapahtuvat ohjatut
kurssit, joiden hyväksytty suorittaminen
oikeuttaa osallistujaa käyttämään kurssidiplomia. Nämä eivät korvaa rotukissayhdistysten järjestämiä, Suomen Kissaliiton vaatimukset täyttäviä kasvattajakursseja. Kurssit ovat kolmitasoisia ja
seuraavalle tasolle osallistuakseen an
edellinen aina oltava hyväksytty. G1 on
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peruskurssi, G2 kasvattajan peruskurssi ja G3 kasvattajan jatkokurssi.
G1
on tarjolla ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, hollanniksi ja ranskaksi, G2 ruotsiksi ja englanniksi, ja G3 tällä hetkellä
vain ruotsiksi, joskin englanninkielistä
toteutusta valmistellaan. Opiskelijat
otetaan mukaan jonotusjärjestyksessä.
Opiskelukielen hyvä hallinta on eduksi,
jos haluaa saada opetuksesta mahdollisimman paljon irti. Ohjattu opetus on
maksullista: G1-osallistuminen maksaa
45 eur, G2 76 eur ja G3 1200 sek.
Itse olen käynyt kissakasvattajan
pilottimuotoisen kurssin vuonna 2006,
jolloin se oli yksipäiväinen tietopaketti.
Pawpedsin kursseista saamani positiivinen palaute kannusti pyrkimään opiskelijaksi – eihän kertaus ja uuden oppiminen koskaan tee pahaa. Lisäksi minua kiinnosti verkostoituminen muiden
harrastajien kanssa sekä mahdollisuus
virkistää kielitaitoa kissasanastonkin
osalta. Suoritin G1-tason loppuvuodesta 2010 ja G2-tason toukokuussa tänä
vuonna.
G1 Peruskurssi
Tämä paketti sopii hienosti jokaiselle
kissan omistajalle ja kissan hankintaa
harkitsevalle. Se järjestetään 2-3 kertaa vuodessa ilmoittautujamäärien mukaan ja kestää noin kuusi viikkoa. Viikoittain vaihtuviin tehtäviin kannattaa
varata noin 2-6 tuntia. Opiskelun teknisenä alustana on oma kurssiportaali,
jossa julkaistaan materiaali, tehtävät ja
ohjeet. Keskustelua varten on foorum ja
chätti, ja tehtävävastauksiin ja niiden
palautteisiin postilaatikot.
Aloittaisiksi on pakollinen tutustumischätti, jossa esittäytyvät sekä opiskelijat ja opettajat, käydään läpi osallistumissäännöt ja -ohjeet. Kurssillani oli
osallistujia Pohjoismaiden lisäksi mm.
Espanjasta, Portugalista, Italiasta ja
Slovakiasta. Opettajat olivat Ranskasta,
Saksasta ja Italiasta. Aloitus olikin iloista ja odottavaa pulinaa kissoista ja ihmisistä. Valtaosa oli mettisharrastajia,
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mutta myös Maine Coonien ja Devon
Rexien omistajia oli joukossa
Pakettien aiheet vaihtuivat viikoittain. Ensimmäisellä viikolla puhuttiin
kissoista yleisesti: anatomiasta, käyttäytymisestä, ravitsemuksesta sekä
pohdittiin ulkokissa/sisäkissa-kysymystä. Toisella viikolla mietittiin kissan hankintaa: kuinka valita rotu ja oikea kasvattaja, kissakauppasopimuksien erot,
miten lait säätelevät kissakaupan osapuolia sekä rotukissa- tai rotumixin hankinnan etuja ja varjopuolia. Kolmannella viikolla keskityttiin kissan hoitoon ja
aiheita oli runsaasti laidasta laitaan,
mm. terveydenhoito, tavallisimmat sairaudet, turvallinen ja asianmukainen
elinympäristö sekä terveysohjelmat.
Varsinkin viimeksi mainittu antoi paljon
ajattelemisen aihetta niin rodun populaation kuin monimuotoisuuden säilyttämisen eri näkökulmista. Tämä viikko
oli myös se kurssin tietopainotteisin ja
myös vaativin. Neljännellä viikolla tutustuttiin eri rotuihin ja niiden väreihin,
viidennellä esiteltiin kasvatus- ja näyttelytoimintaa. Kuudes viikko oli yhteenvetoa ja kokoonnuimme taas pakolliseen
lopettajaischättiin.
Saimme yksilötehtävät viikoittain
ja kolmella viikolla oli lisäksi ryhmätöitä. Yksilötehtävien muoto vaihteli selvityksistä ja esseistä valintatehtäviin.
Otettiin mm. selvää maan eläinsuojelulainsäädännöstä ja asetuksista, tehtiin
laskelma kissan pidon kustannuksista
ja ratkottiin kissarotuja ja värejä kuvien
perusteella. Tämä viimeksi mainittu oli
minulle melkoisen haastava, mutta tulipa paljon uutta oppia naamioväreistä.
Ryhmätöissä oli aina 2-3 osallistujaa, jotka vaihtuivat viikoittain. Ne
olivat sitä kurssin parasta antia, sillä oli
todella mielenkiintoista vertailla eri maiden tilanteita, tutustua paremmin opiskelukavereihin ja heidän omistamiinsa
rotuihin ja vaihtaa mielipiteitä. Ryhmätyöaiheita olivat mm. eri järjestöjen ja
maiden kissanäyttelysääntöjen vertailu.
Tehtävien arvostelu oli tiukkaa ja melko
usein vastauksiinsa joutui antamaan
vielä lisäselvityksiä sekä korjaamaan
virheitä, ennen kuin ne hyväksyttiin.
Vastausaikataulu oli tehtäväksi annosta viikko. Palaute oli aina rakentavaa ja
ohjaavaa. Myöhästymiselle piti esittää
pyyntö ja perustelut.
Minulta
vastaamiseen
kului
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enemmänkin kuin keskiverroksi oli ilmoitettu. Opettajat innostivat ottamaan
asioista selvää laajasti ja niinpä sitä uppoutui tunneiksi etsimään tietoa ja esittämään sitä useammaksi tunniksi kuin
oli suunnitellutkaan. Motivaatiota lisäsi
se, että osa kurssin tehtävävastauksista toimi pohjana seuraavalle kurssille.
Ryhmätöissä ryhtiä piti yllä kulloinenkin
ryhmän vetäjä, joka ehdotti työskentelytavat ja aikataulut. Kurssin läpäisyn
ehdottomana ehtona on kaikkien tehtävien hyväksytty suorittaminen.
G2 Kasvattajan peruskurssi
Tämän kurssin toteutus on saman lainen oppimisympäristöineen, viikoittain
vaihtuvine teemoineen ja tehtävineen
sekä aloitus- ja lopetuschätteineen kuin
G1. Kurssi kestää 9 viikkoa ja on jo edellistä laajemepi ja työläämpi. Lisäksi siihen kuului pakollisena kurssin teemat
yhteen kokoava yksilöllinen projektityö.
Tällä kertaa kaikki opiskelijat olivat jo
kasvattajia tai ainakin ensimmäinen
pentue oli suunnitteilla. Mettiskasvattajat olivat taaskin enemmistönä, mutta
joukossa oli myös Maine Coon- ja Siperiankissakasvattajia.
Kansallisuuskirjossa oli mukana
taas pohjoismaisia, italialaisia, saksalaisia, hollantilaisia, portugalilaisia ja
espanjalaisia opiskelijoita. Opettajien
joukosta on mainittava kissatuomari ja
-kasvattaja sekä kunnioitettavan työn
kissojen parissa tehnyt Dagny Dickens.
Ensimmäisen viikon aiheena olivat kasvattajan velvollisuudet sekä kasvatustyössä että siitoseläinten pidossa.
Toisella viikolla puhuttiin mentoroinnista sekä kasvatussuunnitelmasta,
joka herätti paljon uusia ajatuksia mm.
siitoskissojen valinnan perusteista ja
määrästä sekä omista tavoitteista. Kolmannen, neljännen ja viidennen viikon
teema oli todella kiinnostava genetiikka. Sairauksien, värien ja ulkomuodon
periytymiseen pureuduttiinkin perinpohjaisesti sekä materiaalissa että tehtävissä. Lisäksi oli tarjolla kaksi vapaaehtoista genetiikkachättiä.
Kuudennella viikolla käsiteltiin astutukseen, tiineyteen ja synnytykseen
liittyviä aiheita. Aihe jatkui seitsemännellä viikolla, jolloin opiskeltavana oli
kissan sukupuolen-, värin- ja karvanpituuden määritys. Kahdeksannella viikolla vuorostaan aiheena olivat kissanpen-
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nun kehitys, sen häiriöt sekä ostajan
valintaan liittyvät kysymykset. Yhdeksäs
viikko oli omistettu sitten omalle projektityölle, jonka aiheen sai valita viidestä
ehdotuksesta. Valitsin tähän sen eniten
kiinnostavan eli moniperinnän. Muina
vaihtoehtoina oli mm. opaskirjasen laadinta kissanpennun ostajalle.
Kurssiesittelyssä mainittiin tehtävien teon vaatimaksi ajaksi noin 4 tuntia viikossa. Ylitin taas tämän ajan viikoittain usealla tunnilla. Varsinkin laajat ryhmätyöt vievät paljon aikaa, sillä
vastausvaihtoehtoja piti pohtia joskus
pitkään ja useamman kerran ryhmän
jäsenten kesken. Kaikkein hankalimmaksi tehtävän osaksi paljastui oikean
värin määritys lyhytkarvaiselle pennulle, joka lopulta oli suklaakilpikonna.
Tämän runsasta arvailua vaatineen tehtävän yhteydessä onnitteli taas itseään
rotuvalinnasta – mettiksien värimäärityksessä kun näitä suklaita ja kaneleita
eri muunnoksineen ei ole.
Yksilötehtävistä kaikkein kiintoisimmat olivat minusta juuri nuo genetiikkaan liittyvät. Kuvitteellisen Spiff -rodun siitoseläinvalinnat eri laisten taustatietojen perusteella sekä virheiden
löytäminen persialaiskissan sukutaulusta olivat kiinnostavia ja palkitsevia.
Englanninkielistä G3 Kasvattajan
jatkokurssia odotetaan, sillä ruotsinkielinen materiaali on paikallistettu Ruotsin tilanteeseen ja lainsäädäntöön. Nyt
sitä ollaan laajentamassa siten, että eri
maiden näkökulmat otetaan huomioon.
Laaja ja tarkka työ vie tietysti aikaa.
Ruotsinkielisissä kurssin aiheissa näytetään paneutuvan vielä syvemmin mm.
genetiikkaan, kasvatukseen liittyviin valintoihin ja terveyteen.
Ohjattu opiskelu oli mielestäni
hyvä vaihtoehto itseopiskelulle. Kokonaisuudet olivat hyvin mietittyjä ja
rajattuja, tehtävät monipuolisia ja vaikeusasteeltaan vaihtelevia, ryhmätyöt
antoisia ja kurssimateriaali todella laaja. Annetut aikarajat pakottivat huonommallakin itsekurilla siunatun opiskelijan tekemään työt ajoissa. Ja mikä
mukavinta – kurssin aikana osasta
opiskelukavereita tuli jo ystäviä, joiden
kanssa yhteydenpito jatkuu lopettajaisten jälkeenkin.
Kurssien lisätiedot osoitteessa http://
pawpeds.com/pawacademy/courses/
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Ajankohtaista
Suomen Kissaliitto ry

RTK
06.06.2011

RTK tiedote 4/2011

Suomen Kissaliitto ry:n rotutoimikunta muistuttaa, että kaikki pentujen rekisteröintiin liittyvät siitoskissojen todistukset tulee hankkia ennen astutusta. Tämä koskee rekisteröitävän pentueen vanhempien tunnistusmerkintää, napatyrättömyystodistuksia sekä uroksen osalta kivestodistusta.
On huomioitava, että Kissaliiton sääntöjen mukaisesti uroksen jälkeläisten rekisteröintiin vaaditun
kivestenlaskeutumistodistuksen tulee olla annettu kissan ollessa vähintään 6 kk ikäinen.
Myös tarvittavat rotukohtaiset pakolliset terveyteen liittyvät DNA-testaukset on tehtävä ennen astutusta.
Kissaliiton sääntöjen mukaisesti nämä DNA-tulokset voidaan rekisteröintitarkoituksiin hyväksyä
ainoastaan silloin, kun näytteenottaja on ollut eläinlääkäri. Näytteenotosta tulee tuloksen liitteenä
toimittaa eläinlääkärin allekirjoituksellaan vahvistama näytteenottotodistus.

Viennit

FI* Hopeahännän Adrian
Pennino (NFO ns 09 24)

FI* Hopeahännän Pikku
Hiawatha (NFO ns 09 22)

FI* Hopeahännän
Jääprinsessa (NFO ns 22)

emo: SC FI*Hopeahännän Odessa
(NFO ns 09 22)
isä: EC FI*Hopeahännän Sylvesteri
(NFO ns 09)
syntynyt 10.7.2010
kasvattaja: Sari Sinkko
uusi omistaja: Gary Chan, Kiina

emo: GIC FI* Hopeahännän Tiikerililja
(NFO ns 03 24)
isä: GIC Morgunstralán’s Hot’n Sweet
(NFO n 09)
syntynyt: 28.1.2011
kasvattaja: Sari Sinkko
uusi omistaja: Gary Chan, Kiina

emo: GIC FI* Hopeahännän Luminaria
(NFO w)
isä: EC SE* Isgårdens Rigoletto DVM,
DSM (NFO ns 09 22)
syntynyt: 23.1.2011
kasvattaja: Sari Sinkko
uusi omistaja: Joan ja Sigmar
Jacobsen, Tanska
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Valmistuneet vuonna 2011
NFO valmistuneet SC kissat vuonna 2011
GIC Tähtitassun Lucky Star, JW (NFO IV / NFO n 09 24)
SC Wishmaster Kid Brother (NFO II / NFO n 09)
SC Pörkarvan JakeSonOfJonatan (NFO III / NFO n 22)
GIC FoxyPaw's Thunder&Lightning (NFO VI / NFO f 09 22)
GIC Suvipäivän Magni (NFO IV / NFO n 03 24)

13.02.2011
24.04.2011
24.04.2011
07.05.2011
30.07.2011

Jyväskylä
Helsinki
Helsinki
EE-Tallinna
Espoo

NFO valmistuneet SP kissat vuonna 2011
SP,EC Godfather's Modesty Blaise, DM (NFO II / NFO n 09)
SP,CH Deeamore Kaamoksen Kajo (NFO I / NFO a)

14.05.2011
02.07.2011

Tampere
Kempele

29.01.2011
30.01.2011
13.02.2011
27.02.2011
16.04.2011
14.05.2011
15.05.2011
11.06.2011
31.07.2011

Lahti
Lahti
Jyväskylä
EE-Tallinna
Turku
Tampere
Tampere
LV-Cesis
Espoo

26.02.2011
26.02.2011
09.04.2011
17.04.2011
07.05.2011
14.05.2011
11.06.2011

EE-Tallinna
EE-Tallinna
RU-Moskova
Turku
EE-Tallinna
Tampere
Hyvinkää

26.02.2011
26.02.2011
26.02.2011
13.03.2011
07.05.2011
07.05.2011
07.05.2011
08.05.2011
08.05.2011
15.05.2011
11.06.2011
11.06.2011
03.07.2011
30.07.2011
31.07.2011

EE-Tallinna
EE-Tallinna
EE-Tallinna
Kirkkonummi
EE-Tallinna
EE-Tallinna
EE-Tallinna
EE-Tallinna
EE-Tallinna
Tampere
LV-Cesis
LV-Cesis
Kempele
Espoo
Espoo

NFO valmistuneet GIC kissat vuonna 2011
IC FoxyPaw's Bibbity-Boo (NFO IV / NFO n 09 22)
IC Pörkarvan JakeSonOfJonatan (NFO III / NFO n 22)
IC Hilirimpsis Hurlumhei (NFO IV / NFO a 09 22)
IC Luna-Purr I'm Ready (NFO VI / NFO e 09)
GIC SmileTail's Storm Cloud (NFO VIII / NFO ds 09 22)
GIC Luna-Purr Im A Roadrunner (NFO V / NFO d 22)
IC Fellow's William Dalton (NFO II / NFO a 09)
IC Morgunstralán's Hot'n Sweet (NFO II / NFO n 09)
IC Wishmaster Clark Gable (NFO IV / NFO n 03 22)

NFO valmistuneet GIP kissat vuonna 2011
IP Kehrääjän Asterix (NFO IX / NFO w)
IP Hopeahännän Timi Tiikeri (NFO VI / NFO d 09 23)
IP,EC Hopeahännän Leah Isadora (NFO IV / NFO a 09 23)
IP Deimos R U Lonesome 2Night (NFO VI / NFO f 03 24)
IP,IC FoxyPaw's Night Hawk (NFO IV / NFO n 09 24)
GIP,SC Restless Desperado, JW (NFO IV / NFO n 09 23)
GIP,IC Karvanaaman Brima (NFO IV / NFO n 09 22)

NFO valmistuneet IC kissat vuonna 2011
CH FoxyPaw's Jupiter Five (NFO IV / NFO n 03 22)
CH Tähtitassun Hymyhuuli (NFO II / NFO n 03)
CH Fellow's Lucky Lucy (NFO VI / NFO g 09)
CH Kalliopirtin Zindy (NFO IV / NFO n 09 22)
CH Myrtekransen's Goya (NFO VII / NFO ns)
CH WitSarin Maranellonpunainen (NFO VI / NFO d 09 24)
CH Heinuntuvan Kreetta (NFO IV / NFO n 09 22)
CH kultahuiskan Geisha (NFO VI / NFO f 03)
CH Nalle-Puhin Quasimodo (NFO VIII / NFO ns 09 24)
CH Tähtitassun Daniel (NFO V / NFO d)
CH Excelsior de Lailoken (NFO IV / NFO n 09 23)
CH Hopeahännän Isabella (NFO II / NFO a 09)
CH Tähtitassun Bertil (NFO III / NFO n 24)
CH Eärfalas Dogge, JW (NFO II / NFO n 09)
CH Eärfalas Debbie (NFO VI / NFO f 09)

NFO valmistuneet IP kissat vuonna 2011
PR,SC Restless Desperado, JW (NFO IV / NFO n 09 23)
PR,SC Nalle-Puhin Sebastian, DVM (NFO III / NFO a 24)
IP Hopeahännän Donatello (NFO IV / NFO n 09 24)
PR FoxyPaw's Frappa-Wappa (NFO VI / NFO d 09 24)
IP,SC Trollgumman's Yrja Yrväder (NFO VIII / NFO fs 03 24)
PR,CH Katinkurun Ruostekirppa (NFO VI / NFO e 03 24)
www.norjalainenmetsakissa.fi
PR FoxyPaw's Lady Caroline (NFO IV / NFO n 03 23)

26.02.2011
27.02.2011
12.03.2011
02.04.2011
16.04.2011
07.05.2011
17
07.05.2011

EE-Tallinna
EE-Tallinna
Kirkkonummi
Seinäjoki
Turku
EE-Tallinna
EE-Tallinna
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IP Hopeahännän Donatello (NFO IV / NFO n 09 24)
PR FoxyPaw's Frappa-Wappa (NFO VI / NFO d 09 24)
IP,SC Trollgumman's Yrja Yrväder (NFO VIII / NFO fs 03 24)
PR,CH Katinkurun Ruostekirppa (NFO VI / NFO e 03 24)
PR FoxyPaw's Lady Caroline (NFO IV / NFO n 03 23)
PR Draconian AutumnReflection (NFO II / NFO n 09)
PR FoxyPaw's Deep Freeze (NFO IX / NFO w 64)
PR,SC FoxyPaw's Indian (NFO VI / NFO d 03 24)
PR Harmaaturkin Aliisa (NFO / NFO f 23)
PR Hopeahännän Harley Quinn (NFO VIII / NFO fs 09)

12.03.2011
02.04.2011
16.04.2011
07.05.2011
07.05.2011
07.05.2011
07.05.2011
08.05.2011
08.05.2011
19.06.2011

Kirkkonummi
Seinäjoki
Turku
EE-Tallinna
EE-Tallinna
EE-Tallinna
EE-Tallinna
EE-Tallinna
EE-Tallinna
Siilinjärvi

12.02.2011
12.02.2011
13.02.2011
12.03.2011
13.03.2011
02.04.2011
02.04.2011
02.04.2011
03.04.2011
16.04.2011
16.04.2011
17.04.2011
17.04.2011
23.04.2011
23.04.2011
23.04.2011
24.04.2011
24.04.2011
07.05.2011
07.05.2011
14.05.2011
11.06.2011
11.06.2011
12.06.2011
12.06.2011
19.06.2011
19.06.2011
19.06.2011
02.07.2011
03.07.2011
03.07.2011
30.07.2011
30.07.2011
31.07.2011
31.07.2011

Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Kirkkonummi
Kirkkonummi
Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki
Turku
Turku
Turku
Turku
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
EE-Tallinna
EE-Tallinna
Tampere
LV-Cesis
Hyvinkää
Hyvinkää
Hyvinkää
Siilinjärvi
Siilinjärvi
Siilinjärvi
Kempele
Kempele
Kempele
Espoo
Espoo
Espoo
Espoo

12.02.2011
13.02.2011
12.03.2011
17.04.2011
23.04.2011
07.05.2011
14.05.2011
14.05.2011
15.05.2011
11.06.2011
12.06.2011
19.06.2011
03.07.2011
30.07.2011

Jyväskylä
Jyväskylä
Kirkkonummi
Turku
Helsinki
EE-Tallinna
Tampere
Tampere
Tampere
LV-Cesis
Hyvinkää
Siilinjärvi
Kempele
Espoo

NFO valmistuneet CH kissat vuonna 2011
Dream-World's ThunderStorm (NFO VII / NFO fs)
Dream-World's Typhoon (NFO V / NFO d 24)
Kalicalanin Sweetheart (NFO VI / NFO f 09 22)
CH Excelsior de Lailoken (NFO IV / NFO n 09 23)
Ninatte's Falco (NFO VIII / NFO ns 09)
CH Kissanpolkan Arietta (NFO IX / NFO w)
CH Myrtekransen's Goya (NFO VII / NFO ns)
CH Cat'omatic Cute Cotillion (NFO III / NFO n 22)
Ninatte's Skid Row (NFO VIII / NFO ns 09 23)
CH WitSarin Maranellonpunainen (NFO VI / NFO d 09 24)
CH Eirik von der Gehlen Bieke (NFO III / NFO nt 22)
Pörkarvan LakhsmiLunkentuzz (NFO VI / NFO f 03 23)
Lolcat's Padme (NFO V / NFO f 24)
CH Nalle-Puhin Quasimodo (NFO VIII / NFO ns 09 24)
CH Kultahuiskan Geisha (NFO VI / NFO f 03)
CH Mototassun Viehkeä Veijari (NFO IV / NFO n 09 24)
CH Ninatte's Nena (NFO VIII / NFO as 03 24)
CH Hopeahännän Isabella (NFO II / NFO a 09)
Tähtitassun Daniel (NFO V / NFO d)
Tähtitassun Victoria (NFO III / NFO n 24)
CH Tupuliinin Susu (NFO VI / NFO d 09)
Tähtitassun Bertil (NFO III / NFO n 24)
CH Draconian HarmonyDivine (NFO I / NFO n)
Tähtitassun Carl Philip (NFO IX / NFO w 64)
Ennio de Khazad-Düm (NFO III / NFO n 23)
Marmatin Neetu-Elmeri (NFO VIII / as 09 22)
Vanir Moto Guzzi (NFO IV / NFO n 03 22)
Carlitto Camelion (NFO II / NFO n 03)
CH Seerath's Nekobasu (NFO III / NFO n 24)
Felicis Enna (NFO VI / NFO f 09 23)
Mirkulan Bella Cullen (NFO VII / NFO as 23)
Sant'Ragona Bertha (NFO VII / NFO ds 22)
FoxyPaw's Dusty Miller (NFO VII / NFO ds 24)
Felicis Emeliia (NFO V / NFO f)
BlackOnyx Indigo (NFO I / NFO n)

NFO valmistuneet PR kissat vuonna 2011
SC Nalle-Puhin Sebastian, DVM (NFO III / NFO a 24)
Draconian AutumnReflection (NFO II / NFO n 09)
PR,CH Katinkurun Ruostekirppa (NFO VI / NFO e 03 24)
Drakborgens Ata Hautamäki (NFO VI / NFO f 01)
PR Deeamore Fiona Volpe (NFO VIII / NFO fs 09)
FoxyPaw's Ooga-Booga (NFO III / NFO n 24)
PR Tupuliinin Maggie (NFO VI / NFO f 09)
PR Kehrääjän Ääninen R (NFO V / NFO f)
CH Kissafarin Norseman (NFO VI / NFO e 09)
Hopeahännän Harley Quinn (NFO VIII / NFO fs 09)
Kissanpolkan Arioso (NFO V / NFO e)
Hilirimpsis Dirlittan (NFO VIII / NFO ns 09 23)
Nordic Tigers Angelo (NFO VIII / NFO ds 09 22)
CH Harmaaturkin Antero (NFO III / NFO n 22)
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Valmistuneet

IC FI*Tähtitassun Bertil

(NFO n 24) valmistui Championiksi
Cesiksessä 11.6.2011 ja International
Championiksi Kempeleessä 3.7.2011.
Syntynyt: 19.6.2010
Isä: SC FIN*FoxyPaw’s Icebreaker, JW
(NFO w 64)
Emo: SC FIN*Heinuntuvan Olga Maria
(NFO f 03 23)
Kasvattaja: Eila Tähti
Omistaja ja kuva: Anna Korhonen

International Champion
FI* Hopeahännän Isabella

(NFO a 09)
valmistui Cesiksessä 11.6.2011.
s.11.4.2010
isä: EC FI* Hopeahännän Sylvesteri
(NFO ns 09)
emo: SC FI* Hopeahännän Ihana Iines
(NFO n 03 24)
kasvattaja: Sari Sinkko
omistaja: Saana ja Sami Röksä

www.norjalainenmetsakissa.fi

Campion FI*Draconian
HarmonyDivine (NFO n)

valmistui Hyvinkäällä 11.6.2011.
s. 1.2.2010
Isä: FIN*Dunderkattens Got-to-Live
Emo: FIN*Hillevillan Rebekka
Omistaja: Henna Raudaskoski
Kasvattaja: Taru Kyntäjä

IC FI*WitSarin
Maranellonpunainen (NFO
d 09 24) valmistui International
Championiksi Tallinnassa 07.05.2011.
synt. 03.01.2010
emo: SC FI*FoxyPaw’s
Thunder&Lightning
isä: IP,SC FI*Nalle-Puhin Sebastian,
DVM
Omistaja Sanna Junno Kasvattaja Sari
Witick
Valokuvaaja: Tessa

Grand International
Champion
DK*Morgunstrálan's
Hot'n Sweet (NFO n 09) valmistui International Premior FI*
Hopeahännän Donatello
Cesiksessä 11.6.2011
s.29.6.2009
isä:C Timian’s Valdemar Sejr (NFO
w61)
emo: ZACS Fragilite, (NFOn 09 23)
kasvattaja: Joan ja Sigmar Jacobsen ,
Tanska
omistaja: Sari Sinkko
kuva: Anni Zitovitz
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(NFO n 09 24)
valmistui Kirkkonummella 12.3.2011
s.11.9.2009
isä: EC SE*isgården’s Rigoletto,
DVM,DSM (NFO ns 09 22)
emo: GIP & EC FI* Hopeahännän Leah
Isadora, DM (NFO a 09 23)
kasvattaja: Sari Sinkko
omistaja: Marjo Muukkonen
kuva: Sami Röksä

Mettis 3/2011

Supreme Premior
FI*Deeamore Kaamoksen
Kajo (NFO a) ”Kajo”

valmistui Kempeleessä 2.7.2011.
Syntynyt: 12.12.2007
Isä: EC S*Dragborgens Torsten Turifax
af Tuss (NFO e)
Emo: CH FIN*Deeamore Zafirah
Zarlene (NFO a 24)
Omistaja: Anna Korhonen
Kasvattaja: Janna ja Matti Huolman
Kuva: Studio AVI

Supreme Champon
FI* Pörkarvan
JakeSonOfJonatan (NFO n

22) ”Untamo”
Valmistui Helsingissä 24.4.2011
Isä: IDP* Black Forest Jonatan (NFO n
09 23)
Emo: CH FI* Pörkarvan Egregius (NFO
n)
Kasvattaja: Pia ja Johanna Vuoltee
Omistaja: Minttu Ruskamo
Kuva: Pekka Raiski

”Untamo” – mistä
kaikki oikein alkoi

V

uoden 2008 lopussa minulla ja
miehelläni heräsi ajatus, että olisi kiva hankkia kaveri seuraksi
ensimmäiselle norskillemme Asterixille.
Mieheni Mikko oli sitä mieltä, että sen
pitää olla ehdottomasti uros. Värillä
ei ollut suurta merkitystä, mutta olisi
hyvä, jos siinä olisi mustaa, muttei kokonaan musta. Sitten aloin kartoittaa
lähiseudulla olevien norskikasvattajien
pentutilannetta. Raisiosta Pörkarvan
kissalasta sitten löysimme sopivanvärisen urospennun. Kun lähetin Vuolteen
Pialle kyselyn, ei siinä vaiheessa ollut
varmaa, oliko urospentu jo varattu. Samassa pentueessa oli vapaana myös
naaras, mutta kun urosta kerran etsittiin, niin emme olleet siitä kiinnostuneita. Jonkin aikaa etsin vielä lähiseudulta
vapaata urospentua tuloksetta.
Kun emme enää aktiivisesti pentua etsineet, otti Pia minuun yhteyttä
ja kertoi, että urospentu onkin vapaa,
jos olemme edelleen kiinnostuneita.
Kun Pia kertoi, että pennut ovat hänen
tyttärensä Johannan luona Vantaalla,
eihän siinä sitten auttanut muu kuin

lähteä sinne katsomaan. Ja se oli menoa. Untamo, tuo ADHD-tapaus, vei sydämemme eikä päätöstä tarvinnut kauan harkita. Kun sitten Pian kanssa vielä
juteltiin ja tutustuttiin, niin kävi selväksi, että Untamon kanssa pitäisi käydä
näyttelyissä. Olin nuorempana käynyt
kissanäyttelyissä yleisössä, mutten oikein ollut innostunut Pian ehdotuksesta. Emme mieheni kanssa kuitenkaan
tyrmänneet ajatusta heti, eihän sitä tiedä, jos ei kokeile. Kun olimme parissa
näyttelyssä käyneet, huomasin jo hetken päästä innostuksissani ompelevani
Untamolle häkkiverhoja, vaikka ompelu
ei lempipuuhaani tosiaankaan ole. Vaikka pentuluokassa näyttelypäivämme
olivatkin nopeasti ohi, näyttelytouhu vei
minut ja mieheni mukanaan. Kun sertejä alkoi sitten avoimessa luokassa tulla,
nälkä kasvoi syödessä. Ulkomaillekin
piti lähteä kisaamaan. Näyttelytahtimme oli vaihteleva. Välillä saattoi mennä
puolikin vuotta ilman yhtään näyttelyä
tai ääripäänä kolme näyttelyviikonloppua kuukauden sisällä. Lopulta Untamo
sitten valmistui Supreme Championiksi

Rurokissa 24.4.2011. Hänen on myös
kunnia olla ensimmäinen Pörkarvankasvatti, joka on ks. titteliin valmistunut.
Haluan kiittää tällä pienellä tarinallani Piaa ja Johannaa luottamuksesta
saada Untamo perheeseemme sekä
perehdytyksestä kissanäyttelyiden ja –
kasvatuksen ihmeelliseen maailmaan.
Kanssanne on ollut hienoa jakaa tämän
harrastuksen ilot ja myös surut, ne suuretkin. On myös ollut hienoa tutustua
muihin kissaharrastajiin. Syksymällä
taas areenat kutsuvat.
Minttu Ruskamo

Palkintopokaalit
Norjalainen metsäkissa ry lahjoittaa yhdistyksen jäsenten valmistuneille NFO kissoille valmistumislahjan (CH/PR tai IC/IP)
tai pokaalin (GIC/GIP tai SC/SP). Palkintovastan tavoitat sähköpostitse palkinnot@norjalainenmetsakissa.fi.
Mikäli kissasi on valmistunut tai valmistuu piakkoin GIC/GIP tai SC/SP-arvoon, ilmoitathan palkintovastaavalle, mikäli haluat
kissallesi valmistumispokaalin. Pokaalilaattojen kaivertamiseen joudutaan varaamaan hieman aikaa ja samalla kertaa
pyritään tilaamaan useampia laattoja, joten välttämättä pokaalia ei saa välittömästi. Palkintovastaavan kanssa voit sopia,
missä näyttelyssä palkintovastaava on seuraavan kerran tavattavissa.
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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 Suomen Kissaliittoon rekisteröityjä pentuja. Kasvattajalla on oltava voimassaoleva kasvattajasopimus SRK:n kanssa.
Välitettävät aikuiset kissat ovat listan lopussa. Myös aikuisten kissojen on oltava FIFe-rekisteröityjä.
Lista on päivitetty viimeksi 15.9.2011.
HOPEAHäNNäN
Sari Sinkko, Lappeenranta,
+358-400-599 947
Synt: 31.07.2011, luovutus
aikaisintaan: 23.10.2011
- mustavalkea (NFO n 09), naaras
- ruskeatiikerivalkea (NFO n 0923),
naaras
Isä: GIC Morgunstralán’s Hot’n Sweet
(NFO n 09) , testit: FeLV, FIV, GSD IV,
HCM
Emo: SC Hopeahännän Ihana Iines
(NFO n 03 24), testit: FeLV, FIV, GSD IV,
HCM
NALLE-PUHIN
Kati Nieminen, Tampere,
+358-40-776 1395, +358-3-222 7780
Synt: 01.07.2011, luovutus
aikaisintaan: 01.10.2011
- sinitäplikäs bicolour (NFO a 03
23/24), uros
Isä: SC Huiskulan Clemens,JW (NFO
a 09 24) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: CH Nalle-Puhin N. Boa Vista (NFO
g 03 22), testit: FeLV, FIV
SUVI-ILLAN
Riitta Andersson, Kirkkonummi,
040 824 6319
Synt: 29.06.2011, luovutus
aikaisintaan: 21.09.2011
- ruskeatäplikäs-valkea (NFO n 09 24),
naaras
- ruskeatäplikäs-valkea (NFO n 03 24),
uros
Isä: SC FI* Huiskulan Clemens, JW
(NFO a 09 24) , testit: FeLV, FIV, GSD
IV, HCM
Emo: IC FI* Foxypaw’s Frostbite (NFO
w 64), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
TäHTITASSUN
Eila Tähti, Espoo, +358-40-5028518
Synt: 25.06.2011, luovutus
aikaisintaan: 24.09.2011

www.norjalainenmetsakissa.fi

- valkoinen (NFO w), naaras
Isä: SC FI*FoxyPaw´s Icebreaker, JW,
DVM (NFO w 64) , testit: FeLV, FIV, GSD
IV, HCM
Emo: SC FI*Heinuntuvan Olga Maria,
DM (NFO f 03 23), testit: FeLV, FIV,
GSD IV, HCM
KULTAHIPPUSTEN
Sari ja Jari Kulmakivi, Kotka,
041-4670591/Sari
Synt: 23.06.2011, luovutus
aikaisintaan: 22.09.2011
- musta/valkea (NFO n 09), naaras
Isä: CH Moutown Begemot (NFO n,
musta) , testit: FeLV, FIV, GSD IV,
Emo: IC Tähtitassun Hymyhuuli (NFO n
03), testit: FeLV, FIV, GSD IV,
SANT´RAGONA
Sanja Sateenranta-Soininen ja Eelis
Soininen, Varkaus, +358-40 3774 110
Synt: 11.06.2011, luovutusikäinen
- kilpikonnatiikeri (NFO f 23), naaras
- punahopeatiikeri (NFO ds 23), naaras
Isä: FIN*Marmatin Quentin (NFO d) ,
testit: FeLV, FIV,
Emo: FIN*Marmatin Ofelia (NFO fs
24), testit: FeLV, FIV,
HUISKULAN
Anne Liede, Ylöjärvi, 050-344 4194
Synt: 10.06.2011, luovutusikäinen
- ruskeatäplikäs/valkea (NFO n 09 24),
naaras
Isä: CH Huiskulan Kaskisavu (NFO ns
23) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: NL*Bifröst Ida (NFO n 09 22),
testit: FeLV, FIV, GSD IV
KISSAFARIN
Kati Seppä, Nakkila, 040-5192085
Synt: 04.05.2011, luovutusikäinen
- kilpikonnatabby bicolour (NFO f 03
22), naaras, lemmikki
Isä: CH FIN*Pikkumetsän MassaMake
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(NFO ns 09) , testit: FeLV, FIV,
Emo: FIN*Cougar’s Andrea Anders
(NFO fs 09 22), testit: FeLV, FIV
MIRKULAN
Tiina Junno, Kempele,
+358 40 5377262
Synt: 24.04.2011, luovutusikäinen
- sininen (NFO a), uros,
näyttelytasoinen
Isä: FIN*Luna-Purr I’m Ready (NFO e
09) , testit: FeLV, FIV, GSD IV,
Emo: FIN*Mirkulan Bridget Jones (NFO
g), testit: FeLV, FIV,
TäHTITASSUN
Eila Tähti, Espoo, +358-40-5028518
Synt: 10.03.2011, luovutusikäinen
- ruskeatabby (NFO n 22), naaras
Isä: SC FIN*Tähtitassun Vintiö, JW
(NFO n 09 24) , testit: FeLV, FIV,
Emo: SC FIN*Narinetta`s Wild Riviera
(NFO n 22), testit: FeLV, FIV, GSD IV,
HCM
DRöMKATTENS
Mikaela Björkgård, Pietarsaari,
050-5454729
Synt: 30.01.2011, luovutusikäinen
- sinikilpikonna(hopea) (NFO gs 09 22),
naaras
- sinivalkoinen (NFO a 09 22), uros
- kilpikonna(savu) (NFO fs 09 22),
naaras
- mustasavu/valkoinen (NFO ns 09
22), uros
- sinivalkoinen (NFO a 09 22), uros
- kilpikonna (NFO f 09), naaras
Isä: FI*DrömKattens Bolt (NFO d 09
22) , testit: FeLV, FIV,
Emo: FI*DrömKattens Adaldrida (NFO
as 09 23), testit: FeLV, FIV,
DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad /
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Pietarsaari, +358(0)50 5921097
Synt: 24.01.2011, luovutusikäinen
- sini-valkea (NFO a 09), uros,
näyttelytasoinen
- sinihopeatiikeri valkoinen (NFO as 09
23), uros, näyttelytasoinen
Isä: S*Winterland’s Juventus (NFO as
09 24) , testit: FeLV, FIV,
Emo: FI*Dunderkattens Rosso (NFO f
09 22), testit: FeLV, FIV,

WINDSOR
Merja Hallivuori, Espoo, 040 33 22683
Synt: 30.11.2010, luovutusikäinen
- hopeatabby (NFO ns 22), uros
- hopeatäplikäs (NFO ns 24), uros
Isä: FIN*Cougar’s Luigi Ferrara (NFO n
(mustasavu)) , testit: FeLV, FIV,
Emo: FI*Windsor Gigi (NFO ns 22),
testit: FeLV, FIV,

DUNDERKATTENS
Monica Lundqvist, Jakobstad /
Pietarsaari, +358(0)50 5921097
Synt: 20.01.2011, luovutusikäinen
- sinihopeatiikeri valkoinen (NFO as 09
23), naaras, lemmikki
Isä: S*Winterland’s Juventus (NFO as
09 24) , testit: FeLV, FIV,
Emo: CH S*Cat Raising Aston Martin
(NFO a 24), testit: FeLV, FIV,

KALLIOPIRTIN
Marja & Markku Peltonen, Vantaa,
040-7291058 / 040-8239949
Synt: 07.11.2010, luovutusikäinen
- hopeatabby - valkea (NFO ns 09 22),
uros, lemmikki
- hopeatabby - valkea (NFO ns 03 22),
uros, lemmikki
Isä: SC Kujakeikarin Hessu Hopo (NFO
ns 09 22) , testit: FeLV, FIV, GSD IV,
HCM
Emo: IC Kujakeikarin Kanerva (NFO fs
09 22), testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM

TROLLTRUMMA
Jaakko Tapala, Helsinki,
0400-500 972
Synt: 28.12.2010, luovutusikäinen
- ruskea täplikäs (NFO n 24), uros
- ruskea täplikäs (NFO n 24), naaras,
lemmikki
Isä: EC Kujakeikarin Black (NFO n
musta) , testit: FeLV, FIV, GSD IV, HCM
Emo: Katinkurun Tupasvilla (NFO n 09
24 ruskea t), testit: FeLV, FIV,

DRöMKATTENS
Mikaela Björkgård, Pietarsaari, 0505454729
Synt: 31.10.2010, luovutusikäinen
- musta/valkoinen (NFO n 09), uros,
lemmikki
- sinivalkoinen (NFO a 03), uros
- sinivalkoinen (NFO a 03), uros
Isä: FIN*DrömKattens Crestor (NFO a
09)
Emo: S*Red Creek`s Anki (NFO n 03
24), testit: FeLV, FIV,

Arvonimet
SP Hopeahännän Riku
Rohkea (NFO ns 03 24)

DRöMKATTENS
Mikaela Björkgård, Pietarsaari, 0505454729
Synt: 30.10.2010, luovutus
aikaisintaan: 22.11.2011
- musta/valkoinen (NFO n 03), naaras
Isä: FIN*Dunderkattens Got-To-Live
(NFO n 09) , testit: FeLV, FIV,
Emo: S*Tassajara`s Amstel (NFO f
09), testit: FeLV, FIV,

Välitettävät aikuiset
norjalaiset metsäkissat
Kotia etsii - FluffyTail´s Oralie
Omega-9 (NFO w - valkea, kuuro)
norjalainen metsäkissa, naaras,
lemmikki, syntynyt 12.07.2008
Kirsi & Seppo Ihalainen, Lohja, 0465880035, 046-6843539
Ilmoitus jätetty 11.11.2010
Tavoistani poiketen, etsin aikuiselle
kissalleni pysyvää sijoituskotia.
Miu-Mau on 6,5 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
Ilmoitus jätetty 15.3.2011

DISTINGUISHED VARIETY MERIT

►

saavutti DVM-tittelin 18.6.2011
Siilinjärvellä.
Isä: EC Isgårdens Rigoletto DVM, DSM
(NFO ns 09 22)
emo: GIP & EC Hopeahännän Leah
Isadora, DM (NFO a 09 23)
omistaja: Larisa Maximova
kasvattaja: Sari Sinkko
Rikulla on 38 Värin Paras tulosta tähän
mennessä.
Kuva: Tessa

GIP Wismaster Ford
Fairlane (NFO d 02 21)

saavutti arvonimen DVM 14.5.2011
Tampereella
omistajat Arto ja Minna Turu
kasvattajat Janne ja Tiia Kellari
Kuva: Tessa
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►
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JUNIOR WINNER
FI* Hopeahännän Pablo
Picasso (NFO d 03) saavutti JW-

tittelin 18.6.2011 Siilinjärvellä.
Isä: GIC Morgunstralán’s Hot’n Sweet
(NFO n 09)
Emo: IP FI* Hopeahännän Harley
Quinn (NFO fs 09)
kasvattaja ja omistaja: Sari Sinkko

Pablo on omia kasvattejani jo 6.polvessa. Kotona asuu sen emo sekä 4
mummoa/isomummoja:
GIP &EC May Gamgee Felis Audax*DK,
DM
IP & EC Hopeahännän Hannabella, DM
GIP& EC Hopeahännän Leah Isadora,
DM
IC Hopeahännän Hehkeä Hertta
IP Hopeahännän Harley Quinn
näihin naaraisiin yhdistyvät kaikki komeat tuonti kollini sekä unohtumaton
Casanova:
EC DK*Havheksen’s Hannibal, DM
EC Eirikr Hopeahännän Viking*UA
EC Hopeahännän Casanova BB
EC SE*Isgådens Rigoletto, DVM,DSM
GIC DK*Morgunstralán’s Hot’n Sweet

Tämän täydellisemmällä sukutaululla
en voisi kissaa saada (onneksi näitä
on kotona kaksi) :o) (Mielipide on TÄYSIN subjektiivinen!)
Olin Pablon jo myynytkin koska sen
sisar Fede jäi kotiin jatkamaan naaraslinjaani, mutta jossain vaiheessa
muutin mieltäni. Onneksi ostajalle
löytyi seuraavasta pentueesta mieleinen vaihtoehto ja olimme molemmat
tyytyväisiä ratkaisuun.
Pablon tulokset nuorten luokassa:
12 * Värin Paras (joka kerta kun valinta oli mahdollinen)
14 * Tuomarin Paras
8 * Kategorian Paras Nuori/Pentu
Näyttelykäyntejä oli 17.

Toimitusasioita
LEHDEN ILMOITUSHINNAT
Koko Jäsenet Kaupalliset
1/1-sivu 30 € 80 €
1/2-sivu 20 € 50 €
1/4-sivu 10 € 30 €
Takakansi 4-väri 140 €
PENTULISTA, KASVATTAJA- JA SIITOSRUUDUT
Yhdistys noudattaa FIFe:n ja SRK:n sääntöjä (Yhteistyösopimus/SRK). Pentulistalla sekä kasvattajaruuduissa
julkaistaan vain sellaisten FIFe-kasvattajien ilmoituksia, joilla on voimassaoleva kasvattajasopimus SRK:n kanssa ja
jotka rekisteröivät pennut Suomen Kissaliiton rekisteriin.
Kasvattajailmoituksen ruutumaksu on 18 €/vuodessa. Ilmoitus julkaistaan kotisivuilla ja se on voimassa
31.12.2011 asti
Kuvat jpg-muodossa lehtivastaavalle.
SEURAAVA LEHTI 4/2011 ilmestyy joulukuussa. Deadline 31.10.2011
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
AINEISTO-OHJEITA
Toimittakaa kaikki lehteen tuleva aineisto sähköpostin
liitteenä: Mettis@norjalainenmetsakissa.fi
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Osallistuminen arvontaan edellyttää ostokuittia, joka sisältää Royal Canin -tuotteen.
Ostokuitin tulee olla hankittu kampanja-aikana 1.8.-30.10.2011.
Osallistumisen yhteydessä tulee syöttää ostokuitissa oleva ostoajankohta sekä myymälä.
HUOM: voiton lunastuksen yhteydessä tulee toimittaa voittoon oikeuttava ostokuitti.
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