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Brittipostin ilmoitushinnat vuodelle 2023
Sivu Jäsenhinta Kaupallisen toimijan hinta
1/1 25,00 100,00
1/2 15,00 60,00
1/4 10,00 40,00

Hallitus 2022

Puheenjohtaja
Esa Mauno

puh. 040 500 6397
nabucco.nebbio@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Mari Kiuru

puh. 040 705 7998
m.kiurun@gmail.com

Rahastonhoitaja
Jennica Kööpikkä
puh. 0400 460 340

t_jennica@hotmail.com

Sihteeri 
Nita Tuomi

puh. 045 135 6452
nita.tuomi@gmail.com

Jäsenrekisterinhoitaja
Arja Ketola

puh. +358 50 445 3049
brittijasenet@gmail.com

Jäsen, Brittipostin päätoimittaja ja 
Kasvatuksen tavoiteohjelma -vastaava 

Aija Harmaakari
puh. 045 695 6445

aijaharmaakari@gmail.com

Markkinointivastaava ja 
rotupöydän vetäjä 

Mari Kiuru
puh. 040 705 7998

brittituotteet@gmail.com

Varajäsenet

Anne Lehtoranta
puh. 044 088 8878

anne.lehtoranta@gmail.com

Saara Tuovinen
tahtivaeltaja@gmail.com

Nettivastaava
Anna Havulinna

brittiwebbi@gmail.com

Suomen Brittikissat ry:n jäsenmaksut 
vuodelle 2023

– Varsinainen jäsen 20 euroa (sisältää Brittiposti-
jäsenlehden)

– Perhe/kannattajajäsen 7 euroa (ei lehteä)
– Kuvamaksu eli yhdistyksen kotisivujen kasvattaja-
ja/tai siitosuroslistan sekä pentulistan kuvallinen
osuus vuosimaksu 12 euroa / ilmoittava jäsen

Maksuohje: Laske yhteen kaikki taloutesi jäsenmaksut
ja maksa samalla viitteellä (esim. varsinainen jäsen 
20€ +perhejäsen 7€ + kuvamaksu 12€ = 39 euroa).

Yhdistyksen tili: 
FI64 1306 3000 1019 91    SWIFT NDEAFIHH
Viite 1012

Maksettuasi ole ystävällinen ja toimita epäselvyyksien
välttämiseksi jäsenrekisterinhoitajalle osoitteeseen
brittijasenet@gmail.com tieto siitä, mitä maksusi koski.

Lehtitoimikunta

Aija Harmaakari, päätoimittaja
Irmeli Kuhlman, taittaja

Tarja Gordienko
Esa Mauno

Päivi Saarnivainio

Brittiposti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: 
maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa.

Valokuvat ja muu materiaali tulee toimittaa osoitteella:
brittiposti@gmail.com

Toimituksella on oikeus editoida ja lyhentää tekstejä.

Lehden aineistopäivät vuonna 2023:
12.2., 14.5., 13.8., 12.11.
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Puheenjohtajan terveiset

Loppusyksyyn kuuluu joulun- 
odotuksen ja kaamoksen lisäk- 
si menneen vuoden tarkastelu.
Vuosi on ollut globaalilla tasol- 
la erikoinen ja murheellinen,
mutta Suomen Brittikissat ry
porskuttaa myötätuulessa.

Jäsenmäärä kasvaa ja tämän
vuoden tapahtuma, Breed 
BIS -näyttely lokakuussa Rii- 
himäellä oli mielestäni onnis- 
tunut. Kiitos kaikille järjeste- 
lyihin osallistuneille ja onnit- 
telut näyttelyssä menestyneil- 
le. Oli mukavaa tavata paljon
brittikissojen palvelijoita ja
huomata jälleen kerran, että
meillä on hieno yhteisö. 

Marraskuun alussa oli myös
yhdistyksen syyskokous, jossa
hyväksyttiin toimintasuunni- 
telma ja budjetti ensi vuodelle
ja valittiin uusi hallitus. Minä
sain kunnian jatkaa puheen- 
johtajana, kiitän nöyrimmästi
kannatuksesta. Uuteen halli- 
tukseen valittiin erovuorossa
olleen Aija Harmaakarin ti- 
lalle Outi Lilja. Kiitos Aijalle
suuresta panoksesta yhdistyk- 
sen toimintaan ja Outille ter- 
vetuloa mukaan. Varajäseneksi
valittiin Saara Tuovisen tilalle
Kirsti Kallansalo. Tässä yhtey- 
dessä haluan myös onnitella
uutta kunniajäsentämme 
Anna Havulinnaa.

tämiseksi ja kaikelle muullekin, mikä edistää 
kissojen terveyttä ja hyvinvointia.

Yhdistyksessä on paljon kissanaisia, mutta missä
ovat kissamiehet, kyllä teitäkin on. Tulkaa esiin!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.

Esa

Haluan taas kerran nostaa esiin HCM-sydän- 
ultraäänitutkimuksen. Yhdistys osallistuu tutki- 
muksen kustannuksiin ja suosittelee erityisesti
kasvattajia teettämään tutkimuksen osana vas- 
tuullista kasvatustoimintaa. Tätä mahdollisuutta
on käytetty harmillisen vähän.

Uusi vuosi alkaa tavallaan puhtaalta pöydältä ja
hallitus on avoin ehdotuksille toiminnan kehit- 
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Päätoimittajalta

Vuoden viimeinen lehti on taas käsillä ja jouluun
on enää jokunen viikko. Toivottavasti Brittiposti
tarjoaa mukavaa ja mielenkiintoista lukemista
loppuvuoteen.

Oman syksyni on täyttänyt brittien kasvatuksen
tavoiteohjelma (KTO). Viime numerossa oli siitä
ote. Brittien KTO on nyt valmis ja se esitellään
jäsenille joulukuussa. Myös otteen tietoja on päi- 
vitetty ja täydennetty. Esittelyn ja yhdistyksen jä- 
senten hyväksynnän jälkeen KTO lähetetään Kis- 
saliiton Terveys- ja Koulutustoimikunnalle hyväk- 
syttäväksi ja lopulta se julkaistaan sekä Kissaliiton
sivuilla että oman yhdistyksemme sivuilla. Kiitos
kaikille KTO-ryhmän jäsenille, erityisesti Nita
Tuomelle ja Saara Tuoviselle Omakissasta saadun
datan käsittelystä! Toivottavasti tie- 
topaketista on hyötyä kasvattajille, 
siitosurosten omistajille ja ihan kai- 
kille briteistä kiinnostuneille. KTO
pohjautuu Kissaliiton Omakissa-
tietojärjestelmässä oleviin tietoihin 
ja noudattaa rakenteeltaan ja aihe- 
alueiltaan rotuyhdistysten saamaa
ohjeistusta. Tarkoituksena on jakaa
tietoa siitä, mistä Suomessa on läh- 
detty brittipopulaation rakentami- 
sessa ja minkälainen on nykytilanne.

Toinen ajankohtainen syksyn
tapahtuma oli brittien Breed BIS 
-näyttely lokakuussa. Näyttelyn
tunnelmista voit lukea tästä leh- 
destä ja päivän menestyjät on 
myös lueteltu.

Tässä numerossa julkaistaan yhdis- 
tyksen syyskokouksen pöytäkirja 
sekä ensi vuoden toimintasuunni- 
telma. Yhdistyksen jäsenmäärä on
kasvanut koko vuoden ja hallituk- 
seenkin saatiin uusia jäseniä syys- 
kokouksessa.

Kissaliiton terveyspäivässä aiem- 
min syksyllä käsiteltiin mielenkiin- 
toisia aiheita, joista kahdesta on 
juttu tässä lehdessä. Voimme lukea
kissan korvasairauksista ja aina 
niin mielenkiintoisesta kissan käyt- 
täytymisestä. Kissan tarvitsemista
virikkeistä puhutaan nykyään pal- 

jon. Voit lukea jutun kahdesta brittiveljeksestä,
jotka muuttivat maalle ja saivat muuton myötä
elämäänsä viihdykettä sekä virikkeitä yllin kyllin.

Esittelyssä on myös kaksi korkeimpaan arvoon
valmistunutta, tällä kertaa vuorossa ovat isä ja
poika.

Näin vuoden lopulla haluan vielä kiittää Tarjaa
kaikista vuoden aikana tehdyistä jutuista. Tarjan
panos on merkittävä!

Rauhaisaa joulunaikaa ja nautinnollisia hetkiä
omien karvaisten perheenjäsenien kanssa!

Aija
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Supreme Premior FI*EmeraldCharm Northern Charmer 
ja 

Supreme Champion FI*EmeraldCharm Fandorin

SP CH FI*EmeraldCharm Northern Charmer
silver tipped, BSH ns 11

Synt. 8.4.2014
Isä: CH Steelaway Sugar Plum

Emo: IC FI*EmeraldCharm Duchess Dessa
Kasvattaja: Valentina Arola

Omistaja: Päivi Käppi

SC FI*EmeraldCharm Fandorin
golden ticked tabby, BSH ny 25

Synt. 26.7.2016
Isä: SP FI*EmeraldCharm Northern Charmer

Emo: IC FI*EmeraldCharm Bluegolden Turandot
Kasvattaja: Valentina Arola

Omistaja: Päivi Käppi

Esittelyssä ovat isä ja poika, jotka kumpi- 
kin ovat saavuttaneet korkeimman näytte- 
lyarvon, isä kastraattina ja poika leikkaa- 
mattomana. Isä, SP CH FI*EmeraldCharm
Northern Charmer eli Nyyti valmistui
Supreme Premioriksi tammikuussa 2020 
ja poika, SC FI*EmeraldCharm Fandorin 
eli Fantsu valmistui Supreme Championiksi
marraskuussa 2019.

Nyyti muutti meille kesällä 2014, samoihin
aikoihin toisen brittipojan Papun (Treselle’s Zealous
Zared) kanssa, kahden vanhan Eurasier-koiran kave- 
riksi. Olimme olleet yli vuoden ilman kissaa ja halu- 
simme kaksi pentua yhtä aikaa, jotta niillä olisi seu- 
raa toisistaan. Pojat kuitenkin osoittautuivat luon- 
teiltaan niin erilaisiksi, ettei syvempää ystävyyttä ole
muodostunut. Nyyti oli pentuna melko varautunut
eikä oikein lämmennyt Papun rajummille leikeille.
Luottamuksen rakentaminen Nyytin kanssa oli hi- 
dasta, mutta ajan myötä Nyytin luonne on tullut
huomattavasti avoimemmaksi. Nykyisin vieraitakin
ihmisiä tullaan tervehtimään eikä vieraita koiria- 
kaan enää mennä karkuun, vaan katsellaan vähän
korkeammalta. Myös Nyytin läheisyyden tarve on
huomattava ja hellyyden osoitukset puskemisineen 
ja kiehnäämisineen lisääntyvät edelleen. Sohvalla
istuja saa Nyytin kylkeensä kiinni, vaikka varsinaista
sylikissaa Nyytistä ei ole tullut.
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Kaikilla kissoilla on omat luonteenpiirteensä ja
rutiininsa. Aamuisin yläkerrasta laskeutuminen
vaatii jokaisella askelmalla Nyytin silittämistä ja- 
lalla ja aamupalan jälkeen pojat käyvät vähintään
kääntymässä ulkotarhassa, oli keli mikä hyvänsä.
Nyytin saaminen kuljetushäkkiin vaatii oveluutta
ja etukäteisvalmisteluja. Nyyti jotenkin aavistaa
aina, jos ollaan johonkin lähdössä eikä antaudu
suosiolla. Nyyti on myös kissoistamme ketterin ja
pääsee ainoana suoraa kiipeilypuuta pitkin uunin
päälle katon rajaan. Hiekkalaatikkoasiat ovat Nyy- 
tin mielestä aina olleet hyvin yksityisluontoisia toi- 
mituksia, eikä niitä edes kissakavereiden nähden
mielellään hoideta, saati sitten näyttelyhäkissä.

Kissanäyttelyissä olimme käyneet jo 1980-luvulta
alkaen edellisten kissojemme kanssa ja syksyllä
2014 lähdimme kokeilemaan, miten Nyytin ja
Papun luonteet sopisivat tuohon toimintaan. Tek- 
nisesti näyttelyt ovat muuttuneet valtavasti, mut- 
ta onneksi tärkeimmät piirteet ovat jäljellä. On
mukavaa tavata vanhoja ja uusia tuttuja sekä näh- 
dä paljon erilaisia kissoja. Mitään suurta menestys- 
tä näyttelyissä ei alkuun tullut, mutta pojat käyt- 
täytyivät hyvin, joten jatkoimme, kunnes molem- 
mat valmistuivat Championiksi.

Papun näyttelyura jäikin siihen turkin värin takia
ja Nyytiä kehotettiin ensin kasvamaan kotona.
Brittikollit kehittyvät hitaasti ja Nyyti olikin par- 
haassa näyttelykomeudessaan vasta kolmevuotiaa- 
na, kun palasimme näyttelyihin kastraattiluokassa.
Vaikka Nyytillä on ollut hyviä kilpakumppaneita,
on hän onnistunut pääsemään paneeliin tuomarin
parhaana kymmenen kertaa, kolme kertaa näistä
on tullut myös kategorian paras kastraatti -voitto.
Onneksi tätä kaunista väriä on nähty näyttelyissä
sen verran, että värin paras -kilpailujakin on saatu

aikaan, kolme kertaa Nyyti on tuon kilpailun voit- 
tanutkin. Supreme Premioriksi Nyyti valmistui
tammikuussa 2020. Vuonna 2019 Nyyti oli myös
Brittiyhdistyksen paras kastraattiuros.

Keväällä 2016 Nyyti vieraili kasvatuskodissaan
tapaamassa paria kaunista daamia. Näiden tapaa- 
misten seurauksena syntyi kahdeksan suloista pen- 
tua, joista Fandorin muutti isänsä ja varsinkin pal- 
velijoidensa iloksi Naantaliin.

Luonteeltaan Fantsu on isäänsä raisumpi ja hä- 
nestä Papu saikin painikaverin. Samaan aikaan
Fantsun kanssa meille muutti myös uusi koiran- 
pentu, Eurasier Ukko. Omien koirien kanssa
kaikki kissamme ovat aina tulleet hyvin toimeen 
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ja erityisesti Fantsu ja Ukko ovat kavereita. Isänsä
kanssa Fantsu on myös vähitellen lähentynyt ja
sohvalla onkin nyt tungosta, kun emännällä on
kissa molemmissa kainaloissa ja kolmas edessä
pöydällä. Vierekkäinkin pojat voivat jo nukkua, 
ei sentään kaulaillen vaan hillitysti hännät vastak- 
kain. Fantsu osoittaa hellyyttä nuolemalla, mikä 
on hellyttävää, vaikka tuntuukin lähinnä hiekka- 
paperilla silittelyltä.

Fandorinin näyttelyura lähti hyvin käyntiin, 
kun tuomari valitsi hänet parhaaksi pennukseen
ensimmäisessä näyttelyssä. Pieni yllätys koettiin
ensimmäisessä avoimen luokan näyttelyssä, kun
tuomari ei ollut tyytyväinen hänen väriinsä, ny
11, golden tipped. Kolmen tuomarin mielipiteen
mukaan hänen kuvionsa oli harvinaisempi ny 25,
golden ticked tabby, johon väriin hänet sitten
rekisteröitiinkin. Tästä kuviomäärityksestä tosin
eivät kaikki ole olleet yhtä mieltä. Mielipide-erot
ovat tuoneet omaa jännitystään näyttelypäiviin,
mutta ilman sertiä Fandorin ei sittemmin enää
jäänyt ja valmistui Supreme Championiksi Turun
marraskuun näyttelyssä 2019 vähän yli 3-vuotiaa- 

na. Matkalle mahtui seitsemän paneelikäyntiä ja
kaksi kategoriavoittoa. Vuonna 2019 Fandorin
voitti myös brittiyhdistyksen paras uros -kilpailun.

Sijoituskissana Fandorinin naisasioista oli alusta- 
vasti sovittu jo luovutusvaiheessa, ja kun hänestä
kasvoi komea nuorukainen, ensimmäiseen tyttö- 
ystävään Fantsu pääsi tutustumaan parivuotiaana.
Jälkeläisiä syntyi kahden vuoden aikana 14, joista
kolme on jo jatkanut sukua. Onkin ollut hienoa
seurata poikien jälkeläisten elämää ja nähdä heitä
kasvattajan luona ja näyttelyissä.

Britti on osoittau- 
tunut meille erit- 
täin sopivaksi ro- 
duksi, kaikki pojat
ovat sopivan sosiaa- 
lisia, ystävällisiä ja
palvelijoilleen 
paljon hellyyttä
jakavia pehmoja.

Teksti: Päivi Käppi
Kuvat: Päivi Käppi ja Tessa
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Suomen Brittikissat ry:n syyskokous

Aika:  sunnuntai 6.11.2022 klo 15:00
Paikka:  Google Meet etäkokous
Osallistujat:  Aija Harmaakari, Satu Heikkinen, Piritta Heinonmäki, Kirsti Kallansalo, Arja Ketola,
Mari Kiuru, Jennica Kööpikkä, Anne Lehtoranta, Outi Lilja, Esa Mauno ja Nita Tuomi

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 15:08

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Esa Mauno, sihteeriksi Nita Tuomi ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä       
ääntenlaskijoiksi Jennica Kööpikkä ja Satu Heikkinen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle ajoissa, ja se on päätösvaltainen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, johon tehtiin pieniä täsmennyksiä ja vahvistettiin. 
Puheenjohtaja esitteli myös tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin. Hallitus esitti samoja 
jäsenmaksuja kuin tänäkin vuonna, mitkä vahvistettiin.

6. Päätetään uuden kunniajäsenen nimittämisestä
Aija Harmaakari esitti hallituksen puolesta Anna Havulinnan nimittämistä kunniajäseneksi. 
Anna on yhdistyksen perustajajäsen, ja on ollut hyvin aktiivinen yhdistystoiminnassa yhdistyksen
alkuaikoina sekä sen jälkeen, ja nykyään toimii nettisivujen ylläpitäjänä. Kokouksella ei ollut 
asiaan huomauttamista, joten Anna nimitettiin kunniajäseneksi.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Puheenjohtajaksi ehdotettiin Esa Maunoa. Hän oli käytettävissä, ja valittiin puheenjohtajaksi. 
Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Aija Harmaakari, Esa Mauno, Mari Kiuru ja Arja Ketola. 
Aija ei ollut käytettävissä jatkokaudelle, mutta muut erovuoroiset olivat. Uusia hallituksen 
jäseniä voidaan valita hallitukseen 1–2. Outi Lilja oli ehdolla yhdistyksen hallitukseen. Outi 
esittäytyi kokoukselle, ja hänet valittiin hallituksen jäseneksi kausille 2023–2024. 
Varajäsenistä erovuoroisina olivat Saara Tuovinen ja Anne Lehtoranta. Saara ei ollut käytettävissä 
jatkokaudelle. Kirsti Kallansalo oli ehdolla varajäseneksi, ja hänet valittiin.

8. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamies
Minna Saarenoja oli ehdolla toiminnantarkastajaksi, ja valittiin rooliin. Aila Heinilä oli ehdolla 
varahenkilöksi, ja hänet valittiin rooliin.

9. Muut asiat
Ei muita asioita.

10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 15:39

Esa Mauno Nita Tuomi
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Jennica Kööpikkä Satu Heikkinen
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Kissan korvavaivat – oireet ja hoito

Kissan korva on herkkä elin ja kuuloaisti kissan elämässä äärimmäisen tärkeä. Siksi
kissa osoittaa käytöksellään herkästi kutinat, kivut ja muut korvan oireilut.

Korvavaivat ovat kissoilla melko yleisiä. Tavallisia
sairauksia ovat muun muassa ulkokorvan tuleh- 
dus, verikorva, haavat korvalehdessä, tulehduk- 
selliset polyypit, välikorvan tulehdus sekä korva- 
kasvaimet. Hoito räätälöidään täysin taustasyyn
mukaan.

Helpointa on tunnistaa ulkokorvan vaivat, vaikka
tulehdus ulkokorvassa voikin oireilla monin eri
tavoin. Kutina on usein ensimmäinen merkki
tulehduksesta. Korva voi myös punoittaa, siihen
kertyy eritettä tai se lupsottaa poikkeavassa asen- 
nossa. Kissa reagoi raapimalla korvaa, ravistele- 
malla päätä tai kallistamalla koko pään vinoon
asentoon.

Ensisijaisia syitä ulkokorvan tulehdukselle voivat
olla loiset tai korvaan joutuneet vierasesineet, ul- 
koilevalla kissalla vaikkapa heinänkorsi. Myös al- 
lerginen ihosairaus tai ruoka-aineallergia saattavat
näkyä korvaoireina.

Korvakäytävän normaali tasapaino järkkyy, jos
korvakäytävässä normaalistikin elävät hiivat ja
bakteerit äityvät liikakasvuun. Taipumus hiivai- 
siin korvatulehduksiin on jossain määrin rotu- 
kohtaista, mm. sfinxit ovat tällä ongelmalle herk- 
kiä. Tulehdus on ehdottomasti aina hoidettava,
sillä pitkittyneenä se saattaa aiheuttaa korvassa
jopa rakenteellisia muutoksia.

Korvapunkki vaatii reseptikuurin 

Korvapunkki on pikkuruinen loinen, joka viih- 
tyy kissan korvakäytävässä. Tutkimusten mukaan
jopa 50–80 prosenttia ulkokorvan tulehduksista
aiheutuu korvapunkista. Ongelma on tavallinen
varsinkin ulkoilevilla kissoilla ja monikissatalouk- 
sissa.

Kissa ilmoittaa kutsumattomasta vieraasta raapi- 
malla korvaansa. Tavallinen merkki punkista on
myös musta kahvinpurumainen erite korvakäy- 
tävässä. Loishäätö vaatii reseptilääkityksen. Hoi- 
toon kuuluu myös korvien säännöllinen puhdis- 
taminen, kunnes oireilu loppuu.

Korvanlehden sairaudet 

Verikorva on korvanlehden sairaus, jossa ihon 
alle muodostuu kudosnesteellä täyttyvä verirak- 
kula. Vaivan aiheuttaa muu taustasyy, yleensä
korvakäytävän tulehdus ja sitä seuraava korvan
ravistelu ja raavinta. Eläinlääkäri tyhjentää kor- 
vanlehden ja hoitaa tulehduksen antibiootein.

Myös infektio, autoimmuunisairaus ja allergia
voivat oireilla korvanlehden sairauksina. Kissa 
voi kärsiä myös korvanlehden kasvaimista. Esi- 
merkiksi auringon uv-valon aiheuttama vaurio
korvanlehdessä voi johtaa kasvainsairauteen.

Kissan korva muodostuu ulkokorvasta, välikorvasta 
ja sisäkorvasta.
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Polyypit 

Polyyppi on tulehduksellinen muutos, 
jonka syntyä ei vielä täysin tunneta. Yksi 
syy saattaa olla pitkittynyt tulehdus. Po- 
lyypin vaikutukset kissan hyvinvointiin
voivat olla dramaattisia: kissa voi kärsiä
tasapaino-ongelmista tai Hornerin synd- 
roomasta, jossa silmä painuu sisään ja
vilkkuluomi tulee esiin.

Polyyppi saattaa näyttää kasvaimelta 
mutta ei sitä ole. Löydös kannattaa kui- 
tenkin aina tutkia patologisesti kasvai- 
men poissulkemiseksi. Hoito riippuu 
täysin polyypin sijainnista ulko-, väli- 
tai sisäkorvassa.

Välikorvan sairaudet 

Välikorvan sairaudet ovat kissoilla har- 
mittavan yleisiä. Kipu saa kissan vetäyty- 
mään, mutta oireena voivat hyvin olla 
myös tasapaino-ongelmat tai vaikkapa 
kuulon alenema.

Välikorvaa voidaan tutkia lampulla varustetulla
korvapeilillä, otoskooppilla, tai viipalekuvauk- 
sella, jolloin nähdään ilman kulku korvassa ja
mahdolliset korvaa tukkivat eritteet. Hoitosuun- 
nitelma tehdään sairauden syyn mukaan. Mah- 
dollinen polyyppi tai kasvain poistetaan, tai vaiva
hoituu lääkekuurilla.

Kissan korvan rakenne on monimutkainen. Kor- 
vassa on luinen väliseinämärakenne, joka estää
huuhtelut tai vaikkapa polyypin poiston, jos po- 
lyyppi on väärällä puolen seinämää. Silloin väli- 
korva saatetaan joutua puhdistamaan menemällä
korvaan sisään kaulan kautta.

Anna kissalle korvarauha 

Kissan korva on terve, kun se on puhdas ja haju- 
ton eikä se aiheuta tuntemuksia kissalla. Korvista
kannattaa pitää huolta puhdistamalla niitä hellä- 
varaisesti ja tarkistamalla korvat säännöllisesti
punkkien ja poikkeavien eritteiden varalta.

Kannattaa muistaa, että kissa on mestari pitä- 
mään itsensä puhtaana – aivan itse. Korvien
liiallinen käsittely ja sopimattomat puhdisteet
voivat aiheuttaa omat ongelmansa. Onneksi 
kissa vastustaa yleensä tarmokkaasti kaikenlaista

yli-innokasta ronkkimista ja tämä pätee myös
korvien hoitoon.

Teksti: Tarja Gordienko

Kuvat: Shutterstock ja Aures iho- ja korva- 
eläinlääkärit

Juttu pohjautuu kissan iho- ja korva- 
sairauksiin erikoistuneen eläinlääkäri 
Kirsi Schildtin luentoon Kissaliiton 
terveyspäivässä syyskuussa 2022.

Kartiokeilatietokonetomografiakuva eli KKTT kissan päästä kielii
tulehduksesta. Oikeassa välikorvaontelossa on vain vähän ilmaa.
Vasen on normaali.
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Tavoitteena tyytyväinen kissa

Tasapaino on kissan elämässä a ja o. Tyytyväisen kissan arki on virikkeistä ja
vaihtelevaa mutta samaan aikaan ennakoitavaa ja turvallista.

Onko kiehtovampaa ja monimutkaisempaa
eläintä kuin kissa?

Se on samaan aikaan sosiaalinen ja reviiritietoi- 
nen. Se harrastaa laiskottelua mutta kiihtyy saa- 
listajaksi sekunnissa. Se rakastaa rutiineja mutta
arvostaa mielekkäitä muutoksia kuten lakanoi- 
den vaihtamista yhdessä palvelijan kanssa. Se
pitää puunauksesta ja hellittelystä mutta piilou- 
tuu seuraavassa hetkessä vaatekaapin syvimpään
nurkkaukseen.

Ja jos kissa stressaa, sitä ei yleensä voi olla huo- 
maamatta. Elämäänsä tyytymätön kissa raastaa
hermoja. Parasta siis pitää kissa tyytyväisenä!

Koti kissalle sopivaksi 

Kissan lajityypilliset perustarpeet ovat suhteelli- 
sen yksinkertaisia. Kissa tarvitsee sopivasti tilaa 

ja kiipeilyn mahdollistavia rakenteita, sosiaalisia
suhteita, inspiroivia ärsykkeitä, hyvää ravintoa ja
raikasta vettä.

Kissa saalistaa ja syö yksin, joten ruokakupit
kannattaa monikissatalouksissa sijoittaa väljästi,
jopa eri huoneisiin. Lisäksi kissa on mielijohde- 
juoja. Vesipisteitä on hyvä olla useita, eri puolilla
kotia, ja mieluiten kaukana ruokailupaikoista.
Kissa arvostaa laakeita astioita, joiden reunoihin
viikset eivät juodessa osu.

Tarpeensa kissa peittää mieluiten reilunkokoi- 
seen hiekkalaatikkoon. Hyvä mitta on kaksi ker- 
taa kissan pituus ja leveys.

Lajityypillistä on myös kissan ajankäyttö: runsas
unentarve ja toisaalta hämäräaktiivisuus. Kissa
hiippailee öisin omia teitään, ja kissanomistajan
on syytä tottua siihen, että kissan rytmi poikkeaa
palvelijan päivä- ja yörutiineista.

Päivittäiset leikkihetket tekevät niin kissan kuin palvelijan pääkopalle hyvää.
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Muutos stressaa kissaakin 

Jokainen kissa on yksilö, jolla on omat tarpeensa,
toiveensa ja tapansa osoittaa tyytyväisyytensä tai
tyytymättömyytensä. Usein kyse on pienistä
asioista, jotka joko tuottavat kissalle mielihyvää
tai vastavuoroisesti saavat sen oirehtimaan stres- 
saantuneena.

Lisääntyykö valo kevään myötä? Onko huone- 
kalujen paikkaa yhtäkkiä vaihdettu? Muuttiko
joku perheenjäsenistä pois? Tai onko kotiin pe- 
räti tuotu toinen kissa?

Muutokset saattavat aiheuttaa kissalle suurta
stressiä.

Turvallisuuden tunne pitää kissan tyytyväisenä 
ja tasapainossa. Turvallisuus ja ennakoitavuus
koskevat kaikkia osa-alueita kissan elämässä:
fyysistä ympäristöä, sosiaalista piiriä ja psyykkis- 
tä turvallisuutta.

Kissa muodostaa suhteita ihmisiin, toisiin kis- 
soihin ja kodin muihin lemmikkeihin. Lähtö- 
kohtaisesti kissa tuntuu aina ensin ajattelevan:
”häivy täältä”. Siksi mahdollisuus piiloutumi- 
seen ja vähintään kolmen metrin etäisyyteen la- 
jitovereista ovat kissalle merkityksellisiä asioita. 

Kolmiulotteinen tila on tärkeä, sillä korkeat
rakenteet ja erilaiset pesäpaikat takaavat levon,
piilot ja ympäristön tarkkailun yläviistosta, oli
kyse sitten muista kissoista tai vaikka ikkunan
takana liitelevistä linnuista. 

Aivopähkinöitä ja aistien aktivointia 

Älykkäänä eläimenä kissa tarvitsee päivittäin
virikkeitä. Jos se ei niitä saa, seuraukset näkyvät
nopeasti. Tyypillisiä signaaleja tyytymättömyy- 
destä ovat kovaääninen naukuminen, pissailu
sopimattomiin paikkoihin tai aggressiivinen
käytös.

Sopivat virikkeet sen sijaan rikastavat kissan
elämää. Virikkeiden ei tarvitse olla kalliita
kaupasta ostettuja leluja tai monimutkaisia
älypelejä. Riittää kun ne tukevat lajityypillistä
käyttäytymistä. Yhtä hyvin pihalta tuotu käpy
saattaa olla inspiroivaa nuuskittavaa hajuherkälle
nenälle. Ideana on lisätä omaehtoista, kissalle
lajityypillistä toimintaa.

Päivittäiset leikkihetket pitävät kissan fyysisesti 
ja psyykkisesti kunnossa, ja suhde palvelijaan
vahvistuu. Virikkeistä ja aktivoivaa tekemistä
ovat myös yhteiset hoitotuokiot: turkin harjaus
ja hampaiden peseminen. Eikä temppukoulu
kuulu vain koirille. Kyllä kissakin oppii temppu- 
ja ja hyödyllisiä taitoja mukavien palkkioiden
avulla.

Teksti: Tarja Gordienko
Kuva: Shutterstock

Lähde: Eläinten käyttäytymisneuvoja Jaana
Pohjolan luento Kissaliiton terveyspäivässä
syyskuussa 2022.

Näistä kissa ilahtuu

Aistivirikkeet
hieronta, harjaus, silittely, mieluisat tuoksut ja maistelu, kissoille sävelletty musiikki
(kokeile YouTubesta hakusanalla ”music for cats”)

Sosiaaliset virikkeet
leikki, silitys, vuorovaikutus, sosiaalinen nukkuminen yhdessä toisen lemmikin kanssa

Toiminnalliset virikkeet
kiipeily, tutkiminen, liikkuminen, lepääminen

Kognitiiviset virikkeet
ongelmanratkaisu, uuden oppiminen, muistiin perustuvat tehtävät

Ruokaan liittyvät virikkeet
häiriötön ruokailu, saalistaminen, piilotetun ruoan paikallistaminen



14

Stadista böndelle – Mitä tapahtui, 
kun kissat muuttivat kerrostalosta omakotitaloon

Olipa kerran kaksi brittikissaa, jotka asuivat kerros- 
talon neljännessä kerroksessa. Asunnossa oli lasitettu 
parveke näkymillä puistomaiseen pihaan, jossa oli
lintuja ja oravia. Parvekkeen ovi oli lähes aina auki.
Kissat oli totutettu valjasulkoiluun pienestä pitäen ja
rattailla ajettiin läheiseen isoon ja rauhalliseen puis- 
toon vähintään kerran viikossa, monesti useamminkin.

Kissat olivat lähtökohtaisesti haluttomia lähtemään
ulos, valjaiden pukeminen oli vastenmielistä ja rappu- 
käytävässä molemmilla oli suunta takaisin kotiin, kun
oli päästy ihmisten sylissä alakertaan. Myös valjashal- 
vausta esiintyi silloin tällöin (kissa meni kyljelleen, 
kun valjaat puettiin). Parvekkeella sen sijaan viihdyt- 
tiin tuntikausia päivittäin ilman lämpötilasta riippu- 
matta. Lähtemisen vastenmielisyyteen voi tietysti olla
useitakin syitä, esimerkiksi jos kissa yhdistää lähtemi- 
sen pitkään automatkaan, joita tehtiin usein.

Kissojen elämä mullistuu 

Sitten tapahtui muutto ja samalla kissojen elämä mul- 
listui. Jo sydäntalvella, kun pehmeä lumi rajoitti ulkoi- 
lua, oli paljon uusia virikkeitä. Uuden kodin jokaisella
seinällä on ikkunoita, joista näkee maahan. Tästä huo- 
masin, että kissa pystyy jonkinasteiseen loogiseen päät- 
telyyn. Kun harakka menee kulman taa, kissa osaa siir- 
tyä toiseen huoneeseen, josta on näkymä harakan kul- 
kusuuntaan. Harakat, oravat ja naapurin kissat pitivät
kissamme valppaina pikkulinnuista puhumattakaan.

Kevätaurinko kovetti hangen ja kissat alkoivat valjas- 
tella päivittäin pitkiä jaksoja. Jo muutaman päivän jäl-
keen valjaiden pukemista odotettiin malttamattomina
eteisessä ja palveluskunnan hidastellessa kuulimme vaa- 
tivaa naukumista. Omilla tiluksilla viihdyttiin pitkään
päivittäin, tutkien kaikki paikat koko pihan alueelta.
Samalla kissat tottuivat autojen ääniin ja ohikulkeviin
koiriin, kun orapihlaja-aita ei lehdettömänä rajoitta- 
nut näkymää tielle. Toisaalta myös ohikulkevat ihmi- 
set saattoivat huomata maastoon hyvin sulautuvat kis- 
sat. Ainakin toivottavasti huomasivat, koska yksin pi- 
halla tallusteleva ja itsekseen puhuva ihminen ei vaiku- 
ta aivan normaalilta.

Lumien sulaessa tuli paljon uutta tutkittavaa. Myyrien
koloissa oli mielenkiintoisia hajuja, sitten tulivat hyön- 
teiset ja linnunpöntöstä kuului kummallisia ääniä. Kak- 
si naapurin kissaa piti pihaa omanaan, olivat kuljeskel- 
leet siellä ilmeisesti aina. Se aiheutti muutamia konflik- 
titilanteita, kun oman reviirinsä ottaneet ”isännät” 
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eivät hyväksyneet tunkeilijoita. Palveluskunta sai olla valppaana hihnan
toisessa päässä.

Keväästä alkaen ulos on pitänyt päästä heti kun palveluskunta herää ja
heräämistä on joudutettu molempien kissojen voimin.

Uudet kokemukset ovat lisänneet 
rohkeutta ja hyvinvointia

Kesäkuussa valmistui kauan odotettu verkotus terassille. Kissoille avautui
suurehko turvallinen tila, jossa ne voivat tarkkailla ympäristöä. Terassista
on muodostunut kissojen olohuone, jossa vietetään aikaa aamusta iltaan,
jos ihmiset ovat kotona ja kesäaikaan myös öisin. 

Terassille on muodostunut pari vakituista valvonta-asemaa, joista tarkkail- 
laan kaikkea mielenkiintoista pihalla liikkuvaa. Muutaman kerran on vie- 
ras kissa tullut ilkkumaan omenapuun oksalle hyvin lähelle terassia. Naa- 
puri on sen verran julkea, ettei välitä edes äänekkäästä murinasta, vaan
katselee kaikessa rauhassa verkon toisella puolella reilun metrin päässä. 

Terassin verkotuksen valmistumisen jälkeen on pe- 
rusrutiiniksi muodostunut sinne meno niin aikai- 
sin aamulla kuin mahdollista, tyypillisesti neljän ja
kuuden välillä aamuisin viikonpäivästä riippuen.

Ulkoilu on kissojemme virikkeellistämisessä kes- 
keisessä osassa. Kerrostalossa kissoja piti viihdyt- 
tää muun muassa huiskalla ja tunnelileikeillä. Ny- 
kyään touhutaan ulkona, syödään ja nukutaan.
Ulkoilusta on tullut niin suosittua, että edes vesi- 
sade tai pakkanen ei haittaa. Pihalla valjastellaan
puolesta tunnista tuntiin päivittäin ja siihen kuu- 
luu nykyään reviirin tarkastamisen lisäksi kiipeily

omenapuissa ja joskus myös tammissa. Omena- 
puu on hyvä kiipeilykohde, kuoresta saa hyvän
otteen, matalalla on paksuja oksia joiden päälle 
voi jäädä tarkkailemaan ympäristöä ja sieltä on
helppo laskeutua maan kamaralle. 

Ulkoilu pimeällä on osoittautunut jännittäväk- 
si ja vähän arveluttavaksi. Näyttää siltä, että pi- 
meässä veljekset eivät aina tunnista toisiaan ja 
se aiheuttaa joskus pientä eripuraa. Naapurin 
vapaana liikkuva kissa tuo tähän oman lisämaus- 
teensa.



pienen etäisyyden päästä ja autojen ääni ei hait- 
taa.

Muutto ei saanut aikaan mitään negatiivista. 
Positiivisia asioita on paljon, kissat ovat sosiaali- 
sempia kuin ennen, pitkä ulkona vietetty aika
parantaa selvästi turkin laatua, ruoka maistuu
hyvin, ympäristön tarkkailu, ns. naapurikyylä-
ilmiö, antaa kissoille
itseohjautuvia virik- 
keitä ja palvelijat- 
kin ovat tyytyväisiä.

Kaikki tämä perus- 
tuu vain yhden per- 
heen kahden kissan 
elämään, mutta ai- 
nakin meillä kaikki 
on mennyt parem- 
paan suuntaan.

Teksti ja kuvat: 
Esa Mauno
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Brittipostin toimitus toivottaa kaikille lukijoille 
oikein ihanaa joulunaikaa ja onnea uudelle vuodelle 2023!
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Kaikista kissojen elämänmuutoksista tärkein on
rohkeuden lisääntyminen, enää ei ketään vierasta
sisääntulijaa vierasteta, koiria katsellaan uteliaina
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Suomen Brittikissat ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää brittiläisen
lyhytkarvan ja pitkäkarvan tuntemusta, arvostus- 
ta, kasvatusta ja jalostustoimintaa sekä toimia
rodusta kiinnostuneiden yhdyssiteenä.

Rotutietouden edistäminen 

Yhdistys julkaisee Brittiposti-lehteä neljä kertaa
vuodessa. Lehdessä julkaistaan brittikissoihin liit- 
tyviä kiinnostavia artikkeleita sekä yleistä kissa- 
tietoa ja vinkkejä brittien omistajille. Lehti toi- 
mitetaan kaikille yhdistyksen jäsenille postitse.
Brittipostia tekee monijäseninen toimituskunta.
Päätoimittaja vastaa lehden sisällöstä ja aikatau-  
lusta sekä taittaja lehden ulkomuodosta. Sisältöä
tuottavat toimituskunnan jäsenten lisäksi yhdis-
tyksen jäsenet. Yhdistys kehottaa jäseniä esittä- 
mään toiveitaan lehden sisällöksi ja omien artik- 
keleiden sekä valokuvien toimittamiseen.

Brittiläisen lyhytkarvan ja pitkäkarvan tuntemuk- 
sen lisäämiseksi yhdistys pitää mahdollisuuksien
mukaan näyttelyissä rotupöytää, jossa on jaetta- 
vissa roduista kertova esite ja myynnissä jäsenten
tekemiä kissoihin liittyviä tuotteita sekä yhdistyk- 
sen suunnittelemia tuotteita.

Yhdistyksen nettisivuilla on tietoa britistä rotuna,
lista yhdistyksen kasvattajajäsenistä, pentulista,
siitosuroslista, näyttelytuloksia sekä kuvagalleriat
erivärisistä briteistä. Yhdistyksen nettisivut on
tärkeä väylä tiedottamiseen. Lisäksi yhdistyksellä
on facebook-sivut, joiden käyttöä yhdistyksen
tiedottamiseen ja jäsenten toiveiden kuulemiseen
tullaan lisäämään.

Yhdistyksen ja jäsenten käytössä on rotuesite.
Esitteessä esitellään sekä lyhyt- että pitkäkarva- 
britti sekä lyhyesti yhdistystä. Esitettä on pai- 
nettu jaettavaksi rotupöydissä ja muissa rotu- 
esittely-yhteyksissä. Esitteestä on myös sähköi- 
nen versio, jota jäsenet voivat vapaasti tulostaa 
ja jakaa esimerkiksi näyttelyissä.

Yhdistyksellä on käytössä myös roll-up -mainos- 
teline, jota voidaan käyttää esimerkiksi rotupöy- 
dän yhteydessä.

Jäsenistö ja toiminta

Yhdistys haluaa nykyisten jäsenten pysyvän mu- 
kana toiminnassa ja pyrkii uusien jäsenten hank- 
kimiseen ja jäsenille suunnattujen tuotteiden,
palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Pentuväli- 
tyksen edistämiseksi yhdistys pitää nettisivuillaan
viikoittain päivitettävää listaa kotia etsivistä pen- 
nuista ja aikuisista sekä listaa jäseniin kuuluvista
kasvattajista yhteystietoineen. 

Vastuullisen kasvatustoiminnan edistäminen on
keskeisessä osassa yhdistyksen toimintaa. Tällä
varmistetaan hyvät lähtökohdat omaavien pen- 
tujen tarjonta rodusta kiinnostuneille.

Toimintaansa yhdistys rahoittaa jäsenmaksuilla,
rotupöydällä, mainos- ja sponsorituloilla sekä
omien tuotteiden kuten vuosikalenterin myyn- 
nillä.

Yhdistys tarvitsee aktiivisia jäseniä auttamaan
esimerkiksi rotupöydän pitämiseen näyttelyissä 
ja materiaalin luomiseksi yhdistyksen lehteen. 

Brittiläisen lyhytkarvan kasvatuksen tavoite- 
ohjelma (KTO) on tehty kasvattajien tueksi ja
tietolähteeksi kaikille briteistä kiinnostuneille.

Yhdistys tukee rahallisesti jäsentensä kissojen
HCM-ultraäänitutkimusta erityisesti kasvatus- 
kissojen tutkimusta suositellen.

Yhteydenpito ja tiedon välittäminen 

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ensisijaisesti
omilla nettisivuillaan ja jäsenlehti Brittipostissa.
Yhdistyksellä on käytössä sähköpostiosoitteet
nettipäivittäjälle brittiwebbi@gmail.com sekä
lehden toimituskunnalle brittiposti@gmail.com.
Tarpeen mukaan yhdistys julkaisee paperisia
uutiskirjeitä, lehtisiä tai ohjeita. Yhdistykseen 
voi ottaa yhteyttä myös sähköpostitse osoittee- 
seen jasenasiat@gmail.com.
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Rotupöytää hoitivat iloisin ilmein Viivi Kiuru ja Anton Lehtinen, brittiharrastajien uutta vuosikertaa.

Brittien juhlaa Riihimäellä

Brittikissat valtasivat Riihimäen Cocks Areenan Breed BIS -näyttelyssä 22. lokakuuta.
Syksyn kohokohta toi brittiharrastajat sankoin joukoin yhteen ja hallin pullolleen
lyhyt- ja pitkäkarvaisia kaunottaria ja komistuksia.

Breed BIS -näyttelyssä rodun edustajat eivät osal- 
listu tavalliseen paneeliin ollenkaan, vaan kilpaile- 
vat ainoastaan toisiaan vastaan omassa paneelis- 
saan. Jotta Breed BIS toteutuisi, näyttelyyn täytyy
osallistua vähintään 50 kyseisen rodun edustajaa
ja lisäksi vähintään 40 saman kategorian muun
rotuista kissaa.

Riihimäellä erikoisnäyttelyn ehdot täyttyivät rei- 
lusti, sillä brittejä oli ilmoitettu näyttelyyn hieno
määrä, peräti 73 lyhyt- ja pitkäkarvaa. Muita kol- 
moskategorian kissoja näyttelyyn saapui 75, ja
kaiken kaikkiaan näyttelyn häkkipaikat oli lauan- 
taina loppuunmyyty.

Edellisen kerran vastaavaa herkkua rodun omassa
Breed BISissä oli tarjolla Hämeenlinnassa ennen
koronamullistusta, lähes neljä vuotta sitten.

Brittiyhdistyksen voimannäyttö 

Breed BIS -näyttelyn järjestäminen on rotuyhdis- 
tykseltä aina iso ponnistus ja siksi olikin ilahdut- 
tavaa, että brittien voimannäyttö keräsi paikalle
runsaasti yleisöä. Uudenmaan Rotukissayhdistys 
ja Cocks-areena tarjosivat tapahtumalle toimivat
puitteet, ja erityisesti lauantaina paikalla oli kissa- 
harrastajien ohella runsaasti muutakin yleisöä ihai- 
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Brittikissojen Breed BIS järjestettiin 22.10. Riihimäen Cocks Areenalla.

lemassa lemmikkejä ja haaveksimassa ikiomasta
kissasta.

Breed BIS -järjestelyt oli aloitettu jo kuukausia
aiemmin. Oli tehtävä yhteistyötä Uudenmaan
Rotukissayhdistyksen kanssa näyttelyjärjestelyis- 
sä, tiedotettava näyttelystä jäsenistölle, hankittava
pokaalit ja tehtävä hupiluokkien kunniakirjat ja
mietittävä rotupöydän myytävät.

Pieni mutta tehokas iskuryhmä uurasti 
perjantai-illan pystytystalkoissa. Lauan- 

Kissakisaajissa oli niin konkareita kuin ensikerta- 
laisia. Näyttely oli varmasti myös valtakunnallisin
brittikatsaus tänä vuonna. Kaukaisimmat britti- 
harrastajat ajelivat paikalle Oulun seudulta saakka.

”Loistoporukka ja upeat kissat” 

Virallisen arvostelun lisäksi kissat kisailivat epä- 
virallisissa hupiluokissa, joiden tuomariksi oli
kutsuttu brittikasvattaja Satu Oksanen. Monta

Suomen Brittikissat ry lahjoitti hienot pokaalit niin virallisen
näyttelyn kuin hupiluokkienkin voittajille. Kiitollisina otettiin
vastaan myös Royal Caninin lahjoittamat ruokapussit.

tain koittaessa britit arvosteltiin ensim- 
mäiseksi, joten aamupäivä oli todella
tiivistunnelmainen. 

Konkareita ja ensikertalaisia 

Arvostelijoiksi oli saatu neljä ansioitu- 
nutta brittikasvattajaa, britit läpikotaisin
tuntevaa tuomaria.

Norjaa edusti Steven Jones ja Hollantia 
Ad De Bruijn, molemmat konkarituo- 
mareita ja tuttuja kasvoja suomalaisnäyt- 
telyissä jo vuosien ajalta. Saksasta saapui
tuomariksi Bobby Funk. Veteraanit tuo- 
maroi Nathalie Smits-Peelen, hänkin
brittikasvattaja ja kotoisin Hollannista.
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Steven Jonesin tuomaroinnissa
näkyi rakkaus brittirotuun.

Ad De Bruijn on kasvattanut ja arvostellut
brittejä tuomarina vuosikymmeniä. Veteraanit arvosteli Nathalie Smits-Peelen.

Tuomari Bobby Funk kasvattaa itsekin hopeatabby- 
ja hopeatäplikkäitä brittejä.



Kissanäyttelyjen parhaisiin puoliin kuuluu mui- 
den kissaharrastajien tapaaminen ja kuulumisten
vaihto. Jokainen tietää, miten mukavaa on ”pu- 
hua kissaa” samanhenkisten ystävien seurassa.
Mutta on jotain vieläkin mukavampaa: ”puhua
brittiä” samaa kissarotua harrastavien seurassa. 
Ja sitä herkkua saatiin Riihimäen näyttelyssä yllin
kyllin!

”Brittien Breed-BIS oli tosi hyvin järjestetty, 
kiitos siitä.” ”Kiitos tekijöille hienosta Breed BIS 
-näyttelystä. On hyvä muistaa, että näiden toteut- 
taminen ei ole pik- 
kujuttu.” ”Hienot 
rotupöydän anti- 
met sekä loisto- 
porukka. Upeat 
kissat. Mitä muuta 
voi toivoa hyvältä 
näyttelyltä!”

Näiden osallistuja- 
palautteiden ja 
kuvamuistojen 
kanssa on mukava 
jäädä odottelemaan 
brittikissojen seu- 
raavaa Breed BIS 
-näyttelyä.

Teksti: Tarja Gordienko
Kuvat: Tarja Gordienko ja Tessa
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naurunpyrskähdystä kuultiin, kun mittailtiin, ke- 
nellä on lyhyin häntä, isoimmat tassut ja suloisin
ilme tai ketkä kaksi ovat ”kuin kaksi marjaa”.

Värin parhaan valinnan kutkuttavaa tunnelmaa.

Yleisön suosikki oli nelikuinen 
brittipentu Hyrinän Heta.

Pallero vaihtoi vapaalle hurmattuaan ensin tuomarit
BIS-voittoon saakka.

K
u
va
: S
at
u
 H
ei
kk
in
en
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Tässä he ovat: Brittien Breed BIS -menestyjät 2022

Best in Show -voittajat
Tuomareina Ad De Bruijn, Bobby Funk ja Steven Jones sekä veteraaneissa Nathalie Smits-Peelen

Paras uros:

GIC Your Majesty Golden Ironhide (BLHny 11)
omistaja Jennica Kööpikkä, 
kasvattaja Elena Ryapolova, Venäjä

Paras naaras:

NW SC FI*Ruusutarhan Viviana DVMDSM (BSH a)
omistaja ja kasvattaja Aija Harmaakari

Paras kastraattiuros:

SP FI*Bumblebrits Snape (BSH d)
omistajat Jussi Karhumäki ja Tua Kivenruusu, 
kasvattaja Amandine Mäkelä

Paras kastraattinaaras:

IP FI*Feronian Madonna (BSH f )
omistaja Sanna Myrskysalo, 
kasvattaja Anna Honkanen

Onnittelut BIS-voittajille ja muille menestyjille sekä lämmin kiitos kaikille näyttelyyn
osallistuneille!
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Paras veteraani:

SW SP SC FI*Feronian Dahlea 
Purpurea DSM (BSH f )
omistaja ja kasvattaja Anna Honkanen

Paras siitosuros:

GIP SC Kant of Baltic 
Breeze DVM (BLH n)
omistaja Minna Oilinki, 
kasvattaja Maija Krisjane, 
Latvia

Paras siitosnaaras:

FI*EmeraldCharm 
Raspberry Rose 
(BSH ny 11)
omistaja ja kasvattaja 
Valentina Arola

Paras kasvattaja: FI*Feronian Anna Honkanen

Paras nuori:

FI*Feronian Pulsatilla Patens JW
(BSH a)
omistajat Sari Hokkanen 
ja Siiri Hokkanen, 
kasvattaja Anna Honkanen

Paras pentu:

FI*Ruusutarhan Carissimo (BSH a)
omistaja Vesa Ketelimäki, 
kasvattaja Aija Harmaakari
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Tuomarin parhaat ja Värin parhaat
värijärjestyksessä, pitkäkarvat ensin (BLH), sen jälkeen lyhytkarvat (BSH)

BLH

GIP SC Kant of Baltic Breeze DVM (BLH n), Tuomarin paras veteraaniuros
omistaja Minna Oilinki, kasvattaja Maija Krisjane, Latvia

FI*Ullukan Kymppiplussa (BLH e), Tuomarin paras pentu
omistaja ja kasvattaja Ulla-Kaisa Niemelä

IP SC FI*Huntercat Prince Benjamin DVM (BLH ns 11), Tuomarin paras kastraattiuros ja 
Värin paras kastraatti
omistaja Kirsti Niemi, kasvattaja Rita Tammela

IC FI*Ullukan Iann Leprechaun (BLH n 03), Tuomarin paras uros
omistajat Ulla-Kaisa Niemelä ja Elina Marttinen, kasvattaja Ulla-Kaisa Niemelä

SP SC FI*MellowBear’s Earth Goddess Erda (BLH f 03), Tuomarin paras kastraattinaaras
omistaja ja kasvattaja Päivi Saarnivainio

FI*Giramir’s Lord of the Rings (BLH c 33), Tuomarin paras nuori
omistaja Elias Koskimies, kasvattaja Elina Kulmala

BSH

IP FI*Feronian Naava (BSH n), Tuomarin paras kastraattiuros
omistaja Sanna Myrskysalo, kasvattaja Anna Honkanen

NW SC FI*Ruusutarhan Viviana DVM DSM (BSH a), BIS, TP ja Värin paras aikuinen
omistaja ja kasvattaja Aija Harmaakari

FI*Ruusutarhan Carissimo (BSH a), BIS, TP ja Värin paras pentu/nuori
omistaja Vesa Ketelimäki, kasvattaja Aija Harmaakari

SP FI*Bumblebrits Snape (BSH d), BIS, TP ja Värin paras kastraatti
omistajat Jussi Karhumäki ja Tua Kivenruusu, kasvattaja Amandine Mäkelä

GIC FI*Huntercat Princess Bianca (BSH ns 11), Tuomarin paras naaras ja Värin paras aikuinen
omistaja Piritta Heinonmäki, kasvattaja Rita Tammela

PR EE*Bianka Silversnow Coat (BSH ns 11), Värin paras kastraatti
omistaja Patrick Parviainen, kasvattaja Anzhelika Tark, Viro

FI*EmeraldCharm Raspberry Rose (BSH ny 11), Tuomarin paras naaras
omistaja ja kasvattaja Valentina Arola

FI*EmeraldCharm MaestroMeow (BSH ny 11), Tuomarin paras pentu ja Värin paras
omistaja Tiina Kankkonen, kasvattaja Valentina Arola

IC FI*EmeraldCharm Romanov (BSH ay 11), Tuomarin paras uros
omistaja ja kasvattaja Valentina Arola

IP GIC FI*Aurantia’s Underneath the Stars (BSH h 03), Tuomarin paras kastraattinaaras
omistaja Johanna Huttunen, kasvattaja Heidi Nyman
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Hupiluokkien voittajat ja menestyjät 
tuomarina Satu Oksanen (FI*Gimmie’s)

Kuin kaksi marjaa

1. SP FI*Ullukan Friends With Benefits (BLH c) ja FI*Ullukan Just So Fearless (BLH c)
omistaja Anu Mikkonen, kasvattaja Ulla-Kaisa Niemelä

2. FI*Hyrinän Hani (BSH a) ja FI*Hyrinän Hawa (BSH a)
omistajat Mari Kiuru ja Fanny Dahlgren (Hawa), kasvattaja Mari Kiuru

3. SC FI*MellowBear’s Talented Berlioz (BLH e 03) ja SC FI*MellowBear’s HottiKatti (BLH d)
omistajat Julia Johtela (BLH e 03) ja Päivi Saarnivainio (BLH d), kasvattaja Päivi Saarnivainio

Lyhyin häntä

1. IP FI*Feronian Madonna (BSH f )
omistaja Sanna Myrskysalo, kasvattaja Anna Honkanen

2. SP SC FI*MellowBear’s Earth Goddess Erda (BLH f 03), Tuomarin paras kastraattinaaras
omistaja ja kasvattaja Päivi Saarnivainio

3. Silver Bastet Jasmine (BLH ny 11)
omistaja Jennica Kööpikkä, kasvattaja Olga Shtofblat, Venäjä

Suloisin ilme

1. IP CH FI*Lumiprinsessan Prinsessa Lumikki (BSH ns 11)
omistaja ja kasvattaja Katja Mutikainen

2. IC FI*Ullukan Iann Leprechaun (BLH n 03)
omistajat Ulla-Kaisa Niemelä ja Elina Marttinen, kasvattaja Ulla-Kaisa Niemelä

3. FI*Hyrinän Heta (BSH a)
omistaja ja kasvattaja Mari Kiuru

Isoimmat tassut

1. GIC FI*Vermeil's Obelix Otto (BSH ns 11)
omistaja Tarja Haatainen, kasvattaja Riikka Virkkunen

2. SP FI*Gimmie's Home Town Hero (BSH o 21 33)
omistaja Aila Heinilä, kasvattaja Satu Oksanen

3. PR FI*Ruusutarhan Amos (BSH d 03)
omistaja Nita Tuomi, kasvattaja Aija Harmaakari 

Yleisön suosikki

FI*Hyrinän Heta (BSH a)
omistaja ja kasvattaja Mari Kiuru
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Algeidi’s
Marja-Terttu Leinonen, Paltamo
puh. 040 720 1736
marja-terttu.leinonen@pp.inet.fi

Aliceblue
Ena Saare, Espoo
puh. 046 523 1034
Alicebluecattery@gmail.com

Brinelly
Nina Holma, Kouvola
puh. 046 968 8765  Vain tekstiviestein
ninaholma@hotmail.fi

Brit-tail’s
Elina Heinonen, Lahti
puh. 040 779 4261
elina.heinonen@luukku.com

BumbleBrits
Amandine Mäkelä, Helsinki
puh. 0400 772 937
bumblebrits@gmail.com

EmeraldCharm
Valentina Arola, Valkeala
puh. 040 823 6763
emeraldcharm.cattery@gmail.com

Enchanter’s
Anna Havulinna, Tampere
puh. 045 124 1964
fin.enchanters@gmail.com

Englishfellows
Hanna Sulaoja, Vantaa
puh. 044 316 0283
englishfellows@yahoo.com

Feronian
Anna Honkanen, Vantaa
puh. 040 582 9760
anna.feronian@gmail.com

Giramir’s
Elina Kulmala, Jyväskylä
puh. 040 350 0107
giramirs@gmail.com

Gnome’s
Piritta Heinonmäki, Helsinki
puh. 040 965 0705
pirittanen@gmail.com

Harmaatassun
Katri Luoto, Oulu
puh. 050 400 8311
khluoto@gmail.com

HeartThrob’s
Helena Suominen-Rantanen, Masku
puh. 040 541 5909
heartthrobsragdollit@gmail.com

Huntercat
Rita Tammela, Jyväskylä
ritatammela2@gmail.com

Hyrinän
Mari Kiuru, Järvenpää
puh. 040 705 7998
hyrinan@gmail.com

Kontukatin
Anneli & Helena Valkonen, Helsinki
puh. 050 571 0180
marjahelenavalkonen@gmail.com

Kynsikkään
Saara Tuovinen, Oulu
puh. 044 264 4721
saara.tuovinen@kurjet.fi

Lumiprinsessan
Katja Mutikainen, Liperi
puh. 041 439 4170
iitalinkka@gmail.com

MellowBear’s
Päivi Saarnivainio, Helsinki
puh. 040 572 5346
paivi.saarnivainio@kolumbus.fi

Menzoberanzan’s
Jennica Kööpikkä, Laihia
puh. 0400 460 340
t_jennica@hotmail.com

Millsbeth
Pitkäkarvaisia brittiläisiä
Camilla Knipström, Koskö
puh. 045 804 9902
moccamix2008@hotmail.com

PearlofAnne
Anne Lehtonen, Seinäjoki
puh. 040 585 8209 (WhatsApp)
antuuli777@gmail.com

Rhinestone’s
Marja-Liisa Tolonen, Vantaa
puh. 040 910 9040
rhinestones1@gmail.com

Rivington
Merja Reijonen & Pekka Tegelman,
Kirkkonummi, Veikkola
puh. 050 917 5343
merja.reijonen@gmail.com

Ruusutarhan
Aija Harmaakari, Järvenpää
puh. 045 695 6445
aijaharmaakari@gmail.com

Safra’s
Raija Paulakannas, Vantaa
raija.paulakannas@gmail.com

SamBelle’s
Viktoria Hellsten, Lohja
puh. 044 270 1200
vikhellsten@gmail.com

Sarellin
Soile Seppänen, Oulu
puh. 050 336 7504
soile.seppanen@gmail.com

Silverius
Leena Lintula, Kirkkonummi
puh. 043 200 2429
leena.lintula@me.com

Sinermäen
Tuula Rekikoski, Lieto
puh. 044 357 0444
tuula.rekikoski@pp.inet.fi

Tassunpohjan
Tiina Rissanen, Jännevirta, Kuopio
puh. 050 3055 035
tiina.rissanen@iki.fi

Ullukan
Ulla-Kaisa Niemelä, Oulu
puh. 050 307 8561
ulla-kaisa@hotmail.com

Vermeil’s
Riikka Virkkunen, Oulu
puh. 040 554 0721
cattery.vermeils@gmail.com

Kasvattajat
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Siitosurokset

Siitokseen käytettävän uroksen omistajan on sitouduttava noudattamaan Kissaliiton sääntöjä.
Siitosuroksen omistajan sopimus tulee allekirjoittaa ennen uroksen käyttämistä siitokseen
(https://www.kissaliitto.fi/wpolku/media/2019/12/siitosurossopimus_20.pdf ).
Siitosuroksella pitää olla eläinlääkärin todistus siitä, että sen molemmat kivekset ovat asianmukaisesti
laskeutuneet sekä todistus siitä, ettei sillä ole napatyrää. 
Siitokseen käytettäviltä valkoisilta kissoilta vaaditaan eläinlääkärin todistus siitä, että kissa kuulee. 
Jos haluat uroksesi listalle, toimita tiedot nettivastaavalle brittiwebbi@gmail.com. Ilmoita uroksesi
kaikki tiedot (ota mallia listalta) ja halutessasi lähetä myös uroksesi kuva. 
Kuvamaksu siitosuroslistan ja/tai kasvattaja- sekä pentulistan kuvista on 12 euroa/jäsen. 
Muista myös ilmoittaa kun listalla oleva uroksesi jää tauolle tai poistuu kokonaan siitoskäytöstä, 
jotta lista pysyy ajan tasalla, kiitos.

SININEN (BSH a)
Henrik Malvern Hills*PL
synt. 14.3.2019
isä: Dexter Nikilandia*PL (BSH c)
emo: PL*Fulfilmet Chiquita (BSH a)
kasvattaja: Justyna Bielecka, Puola
veriryhmä B
FeLV- ja FIV-negatiivinen 8/2019
Harmaatassun, Katri Luoto, Oulu
puh. 050 400 8311, khluoto@gmail.com

LILATABBYNAAMIO (BLH c 21 33)
CH BG*Fluffy Friend of Royal Bubbles
synt. 11.12.2020
isä: GECH Jupiter Aristokrat (BSH c 33)
emo: CH Romy Schneider von Tischlietz (BSH c 21 33)
kasvattaja: Rosi Budakova, Bulgaria
veriryhmä A
FeLV- ja FIV-negatiivinen
PKD ja HCM ultrat normaalit
Giramir’s, Elina Kulmala, Jyväskylä
puh. 040 350 0107, giramirs@gmail.com
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Jäsenmaksumuistutus

Muistathan, että jäsenmaksusta ei lähetetä erillistä laskua!

Maksa vuoden 2023 jäsenmaksu tammikuun 31. päivään mennessä. Laskua ei lähetetä 
sinulle postitse tai sähköpostiin.

Jäsenmaksut pysyvät ennallaan myös vuonna 2023. Hinnat ja maksuohjeet näet lehden
sisäkannesta tai yhdistyksen kotisivuilta.

Maksettuasi, ole ystävällinen ja toimita epäselvyyksien välttämiseksi jäsenrekisterinhoitajalle
osoitteeseen brittijasenet@gmail.com tieto siitä, mitä maksusi koski.

Jos jäsenmaksusi maksaa puolestasi joku muu henkilö, ilmoitathan myös tästä, jotta maksu 
osataan kohdistaa oikealle jäsenelle.

Jos tietosi ovat muuttuneet (esimerkiksi sukunimenmuutos, uusi osoite tai uusi sähköposti-
osoite), lähetä muuttuneet tiedot jäsenrekisterinhoitajalle.

Maksuohje: Laske yhteen kaikki taloutesi jäsenmaksut ja maksa samalla viitteellä
(esim. varsinainen jäsen 20 € + perhejäsen 7€ + kuvamaksu 12€ = 39 €).

Yhdistyksen tili:
FI64 1306 3000 1019 91, viite 1012



Valmistuneet

SC Your Majesty Golden Ironhide (BLH ny 11) valmistui
Supreme Championiksi Riihimäellä 23.10.2022.
Omistaja: Jennica Kööpikkä
Kasvattaja: Elena Ryapolova
Kuva: Maria Westling

GIP Enrico Magiya Serebra (BLH ns 11) valmistui 
Grand International Premioriksi Kuopiossa 13.11.2022.
Omistaja: Anne Lehtoranta
Kasvattaja: Nataliya Efitmenko
Kuva: Tessa

GIP FI*Ullukan Mighty Mega Flip (BLH n 03) valmistui
Grand International Premioriksi Seinäjoella 3.9.2022.
Omistaja: Ulla Ervasti
Kasvattaja: Ulla-Kaisa Niemelä
Kuva: Tessa

GIC MCB’Cats Obsidian Snow (BLH ns 11) valmistui 
Grand International Championiksi Seinäjoella 3.9.2022.
Omistaja: Jennica Kööpikkä
Kasvattaja: Marie Caroline Guibaud
Kuva: Hannu Palomäki

PR FI*Menzoberanzan‘s Cliffjumper (BLH ns 11)
valmistui Premioriksi Seinäjoella 3.9.2022.
Omistaja: Anneli Tiainen
Kasvattaja: Jennica Kööpikkä
Kuva: Tessa

SP Menzoberanzan’s Skywarp (BLH ns 11) valmistui
Supreme Premioriksi Riihimäellä 23.10.2022.
Omistaja ja kasvattaja: Jennica Kööpikkä
Kuva: Maria Westling


