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Oricat Hallitus:

Puheenjohtajan palsta
Hyvää alkanutta kevättä 2008.
Edessäsi on ensimmäinen uusi jäsen-lehtemme.
Yhdistyksemme ylimääräisessä kokouksessa 20.1.2008
päätimme, että tulemme kokeilemaan tälläistä e-mailitse
lähetettävää lähteä. Syy tähän on se, että yhdistyksen ei
kannata painattaa ja postittaa jäsenlehteä, johon emme saa
aineistoa. Uuden tyyppistä lehteä pyrimme julkaisemaan
ainakin kolme kertaa vuodessa. Jos vain saamme
materiaalia, juttuja ja kuvia, teemme lehteä useamminkin.
Toivoisin, että jäsenistömme kirjoittaisi meille juttuja
ihanista kissoistanne, niiden aiheuttamista iloista ja
suruista yms. Omakohtaisista kokemuksista tiedän, että
varsinkin suruista on todella vaikea kirjoittaa, mutta se
voi olla suurta terapiatyötä suuressa surussa.
Kokouksessa päätettiin myös pistää pystyyn pikku
kilpailu: keksi nimi tälle uudelle lehdelle.
Yhdistyksemme sai viime vuonna lahjoituksena
raapima/kiipeilupuun Bugg’s eläintarvikekaupalta. Nyt
tämä puu arvotaan kaikkien nimikilpailuun
osallistuneiden kesken. Joten laittakaahan mailia
tulemaan.
Pyytäisin myös, että tarkistaisitte kasvattaja- ja
pentuvälitystietonne, jotta saadaan pidettyä ne ajan
tasalla. Otamme myös mielellämme tietoja käytettävissä
olevista siitoskolleista. Laittakaa myös kuvia
kasvateistanne ja kolleista, niin liitetään kuvia listalle.
Kevät terveisin
Jaana
Lady, Rosa, Pete, Eeli ja hännänhuippuna Henkka

Puheenjohtaja:
Jaana Henriksson, Klaukkala
puh. 040-546 4891
jaana.henriksson@elisanet.fi
Sihteeri:
Sari Henriksson, Klaukkala
puh. 040-745 6121
s.henriksson@kolubus.fi
Raha-asiat
Pertti Lantti, Klaukkala
puh. 09-854 3396 / 0400-701 482
pertti@etayhteys.fi
Jäsenet:
Anne Tainio, Kauvatsa as
puh. 040-592 7011
anne.tainio@pp.inet.fi
Jussi Lehto, Vantaa
puh. 040-511 0315
jussi.lehto@rokki.net
Katja Silanto, Muurla
puh. 040-568-6680
black.belles@pp.inet.fi
Maarit Mustonen, Kuopio
puh. 044-274 7537
maarit_mustonen@netti.fi
Sähköinen Oricat-lehti:
Jaana Henriksson
jaana.henriksson@elisanet.fi
Hallituksen ulkopuolelta:

Kansikuvassa:
Desmodus Popeye,
om.Minna ja Antti Saari

Orimail 2/2008 aineistopäivä 20.4.2008

Web-sivut ja pentuvälitys
Tiina Salminen, Jyväskylä
puh. 040-535 7403
t.salminen@elisanet.fi
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Oricat ry:n uudet hallituksen jäsenet esittäytyvät
Maarit Mustonen
Heippa kaikille. Minä olen Maarit Mustonen Kuopiosta
ja hallituksen uusi jäsen. Osa varmaankin minut
tunnistaa, mutta niille jotka eivät niin tiedoksi, että
minä olen se blondi joka kulkee Pulkkisen Mirjan
perässä ja näyttää siltä ettei ymmärrä yhtään mitään.
Kasvattajanimeä minulla itselläni ei ole, mutta touhuan
tuolla Sultsinan joukoissa, eli avopuolisoni ja ”anopin
tekeleeni” kanssa. Olen töissä baarimikkona, eli
myöhäisiä/yöllisiä sähköpostejani ei kannata ihmetellä,
kuten myös yleensä on aika turha soitella aamulla
aikaisin ja odottaa minun olevan kovinkaan terävänä
puhelimessa…

Meidän kissamme asustavat kahdessa taloudessa,
Mirjan päiviä riemastuttamassa ovat aina niin ihanat
kollipojat ja meidän ilona ovat naaraat ja tämän vuoksi
meillä on Mikan kanssa ollut ilo seurata jo neljän
pentueen syntymä ja kasvun eri vaiheet täällä kotona.
Näihin pentueisiin on mahtunut paljon iloa ja vähän
suruakin, jota ei varmaankaan voi tässä asiassa ikinä
kokonaan välttää! Kumminkin kissat tuottavat paljon
enemmän iloa kuin surua ja päivääkään en antaisi pois!
Pentujen aikaan pyrin olemaan mahdollisimman paljon
kotona, vunttaamassa pentuja ja onneksi työni on niin
joustavaa että mahdollistaa tämän.

Ensimmäisen kissani sain 8 vuotiaana, parin vuoden
rankutuksen jälkeen ja se oli menoa silloin! Olen aina
rakastanut kaikkia eläimiä ja kissat ovat kuuluneet
elämääni melkein aina. Mikan mukaankin ensimmäisen
kerran lähdin ”vain” kissoja katsomaan, sillä pitihän se
ihme nähdä, että millainen on mies jolla on kolme
kissaa! Ja niin kuin näkyy, niin sille tielleni jäin. Se oli
ensimmäinen kerta kun näin livenä itämaisen. Bella
hurmasi villillä ulkonäöllään, Sumu viehkeydellään ja
Hilli ylitsepursuavalla luonteellaan ja ”normaalilla”
ulkonäöllään. Bella oli niin Mikan kissa, että töitä sain
kyllä tehdä pitkään ja paljon, että pääsin edes samaan
sänkyyn nukkumaan, Bella oli nimittäin sitä mieltä,
että toinen paikka oli hänen ja vain hänen! Nykyään
Bella kumminkin on meidän molempien lellikki!

Kissat ja tämä harrastus ovat tuoneet elämääni myös
paljon uusia ystäviä. Harrastuksena tämä on oikein
mielenkiintoista ja mukavaa, mutta minusta tuntuu että
pelkäksi harrastukseksi tätä elämää kissojen kanssa ei
voi kutsua, kyllä tämä on jotain paljon enemmän!

Ensimmäiseen näyttelyyn minua ei tarvinnut monesti
pyydellä, Mirja oli lähdössä Turkuun näyttelyyn ja
kysyi haluaisinko mukaan, ja minähän olin heti
valmiina lähdössä. Aluksi kierrettiin näyttelyissä vain
Mirjan kissojen kanssa, mutta sitten Sumun pennuista
meille muutti Viivi, joka oli minun ensimmäinen
(ikioma) itämainen kissa! Viivin kanssa on kierretty
näyttelyssä tähän asti ja nyt kun Viivi valmistui EC:ksi
niin se saa jäädä viettämään kastraattipäiviä kotiin.
Näyttelyissä käymme kumminkin aika aktiivisesti, nyt
mukana ovat kulkeneet pääasiassa kollipojat.

Hyvää kevään jatkoa kaikille ja höpötellään lisää
näyttelyissä!

Maarit ja yksi hänen luona vuntatuista pennuista: CH
Sultsinan Quickstep SYS a 03
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ovelta ovelle. En sano, että masokismi olisi vaadittava
ominaisuus kissataloudessa, mutta on siitä selvää etua.

Tervehdys kaikille!
Tässä rotuesittely uudesta hallituksen jäsenestä, eli
minä Major Jussi Lehto.
Tutustuin 2004 keväällä Major Marianneen, sekä
itämaisiin lyhytkarvaisiin poikiin Rafuun ja Mattiin.
Heti alussa kissit kokeilivat mistä on tehty tämä
leikkaamaton kolli pallien tallomisineen ja syliin
oksentamisineen.
Sitten tulikin vastaan ensimmäinen kissanäyttely
Myllypurossa 2004 joka oli maraton näyttely 14 tuntia

2005 liittyi perheeseen desmoduksilta Masa.
Ensimmäinen “oma” kissani.
2006 lähti sitten järki kokonaan. Hommasimme
kasvattajanimen ja kaksi viehättävää neitokaista
Kattilan kissalasta eli Mellin ja Lillin. Seuraavana
vuonna Masa pääsi töihin ja päivänvalon näkivät
ensimmäiset Major pennut. Kolmantena naaraana on
omakasvatti Ipana. Lisää pentuja odotellaan, äly ei siis
ole palaamassa ei lähimainkaan.

Veljekset kuin ilvekset: Jussi ja Masa

Marsuksen evankeliumi
Kissaraamatussa Jumalalla on turkki, apostoleilla on tuntokarvat ja
pikku Mooseksella korissaan häntä.
Aatami ja Eeva ovat kauniin pitkäkarvaisia ja Jeesus on niin söpö,
nuoleskelee siinä auringossa käpäliinsä.
Sillä Marsuksen evankeliumissa lukee:
Isä Mirrin, joka olet laivassa, Anna meille meidän jokapäiväinen kalamme
ja saata meidät hiiroseen. Tai oikeastaan…
Muista pyhittää kissanpäivät
On ehkä liitoiteltua väittää että viidellä kalalla ruokitaan kaksituhatta
Mutta Aamen silti, kaikesta huolimatta!
(Unni Lindell & Nina Reistad: Pidä varasi tässä tulee Jumala ja se on kissa)
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Oricatin ”Kymppi-kerhossa” julkaistaan jäsentemme lemmikkejä, jotka ovat saavuttaneet kerhoon
liittymisen ikärajan, eli upeat 10 vuotta.
Ensimmäisinä esittelyssä ovat Senja Helteen ja Tuoma Launosen omistamat CH Arhantin Simsed ja EC
Thurah Darmasakrapravartana.
Simo on saanut kunnian toimia myös ensimmäisenä Orifame-isänä. Arvon herra on syntynyt 15.4.1994.
Aune on syntynyt 19.6.1997 Tanskanmaalla ja hänet on kasvattanut Jane Thurah Nielsen.

CH Arhantin Simsed ”Simo”, kuva Tiina Salminen

EC Thurah Darmasakrapravartana "Aune", kuva Tiina Salminen
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JESMIINA ON POISSA
Miksi minä tein sen päätöksen päästää Jesmiina pois luotamme?
Samassa havahdun ja näen edessäni edellisen yön ja Jesmiinan istuvan hahmon yön
pimeydessä. Hänen ei ole hyvä olla. Ei pysty pitkään makaamaan, vaihtaa asentoa ja nousee
istumaan.
Viimeinen yhteinen iltapäivä, otan viimeisiä kuvia ja yritän halata ja pussata Jesmiinaa.
Eläinlääkäri saapuu nukutusaineiden kanssa. Jesmiinalle laitetaan ensin rauhoitus-piikki.
Asetan hänet makaamaan sohvalle ja pidän tassusta kiinni, kun uni alkaa tulla.
Toisesta piikistä Jesmiinan hengitys lakkaa. Kolmannella pysähtyy sydämenlyönnit.
Jesmiinan pörrössä ollut turkki palautuu ihon myötäiseksi ja silkkiseksi.
Hän makaa rauhallisen näköisenä, kauniina ja niin terveen näköisenä. Laitamme hänet
laatikkoon. Vielä yli tunnin päästäkin hän on ihan lämpöinen. Silitän Jesmiinaa viimeisen
kerran ja annan pusun hänen otsalleen.
Kun lähden kävelemään Jesmiina laatikossa kohtia autoa, hän liikkuu askeleitteni tahdissa
pehmeästi laatikossa. Tulee olo, josko sittenkin olisi tapahtunut ihme. Ei, pakko luovuttaa ja
päästää irti laatikosta eikä enää avata sitä.
Laitan Jesmiinan poismenosta viestiä ystäville ja tutuille. Osanottoviestejä alkaa saapua ja
sumentunein silmin ajelemme kohti tuhkaamoa. Lasken Jesmiinan toimiston pöydälle ja
valitsemme uurnan. En enää katso laatikkoon.
Jesmiinaa ikuisesti kaivaten
Sari, Janne, Pulla, Ville, Fanni, Viivi, Hyssy, Papu, Maki ja Poppis

EC Desmodus Lilac Dafne, DM
25.01.1999-12.10.2007
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………Kuka………. Tuija Latva

Kuka olet, missä asut ja kenen kanssa?

Ensimmäinen lemmikkisi?

Hei, olen Tuija Latva, juuri kolmekymppisiään
viettänyt ikuinen kissaihminen. Asustelen
Helsingin Tapanilassa kisujen kanssa, vaikka itähelsinkiläinen olenkin juuriltani. Ehkäpä sinne
päin vielä joskus muutankin kisujen kanssa.

Meille hankittiin ensimmäinen kissa kun olin 8vuotias. Itsenäisyyspäivänä 1985 kotimme,
kainalomme ja sydämemme valtasi lilanaamio
siamilaistyttö Piki (Kattilan Pink Petunia), joka
sai pian seurakseen puolisiskonsa, suklaanaamio
Nokin (Kattilan No Big Thing). Eipä aikaakaan
kun taloon tuli myös sininen burmatyttö, Uuva
(Arbiter Uva Mellita). Sen jälkeen meillä on ollut
aina kissoja ja pienimuotoista kasvatustakin on
ollut. Tähän mennessä Pinokin -kasvattajanimellä
on maailmalle lähtenyt kahdeksan pentueellista
pikkukissoja: kolme burmapentuetta ja viisi
simsku-/itämaispentuetta. Kahden viimeisimmän
pentueen välillä ehti kuitenkin vierähtämään jo 16
vuotta!

Montako kissaa sinulla ja mitä rotuja? Muita
lemmikkejä?
Kotona järjestystä ylläpitää neljä kissaa: Pahvi,
Viksu, Ginny ja Nella. Pahvi on 9-vuotias cremevalkoinen kotikissaherra, jonka adoptoin
kaveriltani hänen kehitettyään ikävän allergian
karvakorvia kohtaan. Viksu eli Kattilan
Twinkletoes, on 3-vuotias sininen itämainen
kastraattipoika ja hänen kanssaan on tullut
kierreltyä näyttelyitäkin. Kattilan Wise Virgin,
tuttavallisesti Ginny, on 1,5-vuotias lila
itämaisneitokainen, joka on ehtinyt alkuvuodesta
pyöräyttämään jo yhden pentueenkin Pinokin kissalaan. Heinäkuun viimeinen päivä
kissalaumaan ilmaantui ruskea burmaneito,
Millamarin Fenella alias Nella Neppari, joka
tuhoaa antaumuksella irtaimistoa ja pitää isoja
kissoja henkilökohtaisina pomppualustoinaan. :)

Oletko käynyt kissanäyttelyissä ja mitä olet
mieltä niistä?

Kattilan Twinkletoes "Viksu"
kuva Harri Wickstrand

Pikkutyttönä rakastin näyttelyjä: Olin onneni
kukkuloilla saadessani kiikuttaa arvosteluseteleitä
ja ruusukkeita kissojen häkkeihin koko
viikonlopun ajan, yhtään tylsää hetkeä ei ollut! Ja
olin päättänyt, että isona minusta tulee
kissatuomari. Ihan niin ei kuitenkaan käynyt. :)
Viksu-pojan myötä olen päätynyt näyttelyihin taas
reilun vuosikymmenen tauon jälkeen. Vaikka
olenkin nyt kahden vuoden ajan käynyt kissojen
kanssa näyttelyissä, olo on vieläkin kuin noviisilla
- niin paljon on edelleenkin nähtävää ja opittavaa
itsellä sekä jännitettävää omien kisujen puolesta.
Aina on toki hauskaa tavata muita kissaihmisiä ja
vaihtaa kuulumisia sekä kierrellä ihailemassa
muitakin kauniita näyttelykisuja.
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Mitä kissat sinulle merkitsevät?
Kissat ovat se juttu, joka auttaa jaksamaan,
tapahtui ympärillä mitä tahansa. En voisi
kuvitellakaan elämää ilman kissoja!
Mikä sinua viehättää kissoissa?
Kissoissa on se ihastuttava piirre, että ne ovat aina
täysillä mukana kodin tapahtumissa. Kissoja ja
niiden tekemisiä on hauska tarkkailla ja niistä
löytää aina uusia piirteitä. Jokainen on
omanlaisensa rakastettava kissakaveri.
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oppinut säilömään tärkeimmät paperit hetimiten
mappeihin. Nellan kaaosteluista saisi kirjoitettua
jo kirjan, mutta se menkööt "pentuvilliyden"
piikkiin. :) Yleisesti ottaen en jaksa stressata
kissojen tekemisistä, koska - kissojen ollessa
kyseessä - tiedän, että aina voi sattua ja tapahtua.
Siihen on vain varauduttava. Ja pienet
"koiruudetkin" ovat useimmiten vain niitä
rakastettavia piirteitä, joita kaikki kisut ovat
pullollaan.

Mikä on yllättävin asia, mihin olen törmännyt
eläessäsi kissojen kanssa?
Kissojen empaattisuus. Se jaksaa aina ihmetyttää
ja riemastuttaa, kuinka hyviä kissat ovat
vaistoamaan ihmistensä mielialoja. Ne tietävät
aina tulla lohduttamaan, jos on surullinen, tai
sitten ne ovat yhtä hymyä ihmisensä kanssa ilon
hetkellä. Kissat ovat terapiaa parhaimmillaan!

Kattilan Wise Virgin,"Ginny"

Aiheuttaako kissasi sinulle paljon "harmaita
hiuksia", siis toisin sanoen tekeekö kissasi
paljon tuhoja, ja jos tekee, niin minkälaisia?
Pahvi on varsinainen "herraskissa", jolle tosin aina
välillä muistuu villit nuoruusajat mieleen - silloin
juostaan seiniä pitkin ja loikitaan pallon perässä
pikkuesteistä ja huonekaluista välittämättä. Viksu
oli melkoinen villikko ja pomottaja ennen Ginnyn
tuloa, mutta nyt siitäkin on tullut oikein
huolehtiva ja vastuuntuntoinen isoveli (tai
oikeastihan Viksu on Ginnyn setä). Ei Ginnykään
mitään ilkeilyä harrasta, mutta jos jostain löytyy
sopivasti hampaiden ulottuvilla oleva lehden
kulma tai rapiseva A4, niin se löytyy hyvin
nopeasti silputtuna lattialta. Senpä vuoksi olen

Viksu

Vaikka se on itse sellainen
vaeltelija, se arvostelee minua
ankarasti, jos olen poissa
kauemmin kuin piti.
Ja leikkii puolestaan minun
pelollani, kun se on itse myöhässä,
maleksien hitaasti esiin varjoista,
aivan kuin se ei kuulisi kutsujani.
Samantha Armstrong
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Mitähän kissojen päässä liikkuu?
Pikkulintu lauloi, että olet
vanhentunut.

Joten minä söin sen sinun

puolestasi. Hah-Hah-Haa!!!!

Desmodus Wizard of Oz, "Velho"

Desmodus –irvistys. Kuvassa sisarukset Desmodus Lilac Sally ja Lilac Luigi
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Näin syntyy siamialaisia
myös kastraattitalouksissa:
Kastraattitalouksissakin voidaan nyt aloittaa
”pentujen” tekeminen. Tämä siamilaiskissan
ohje löytyi Suuren Käsityölehden numerosta
2/2008.
Kissan korkeus n. 36 cm
Tarvikkeet: Sirdar Snuggly Dk –lankaa
luonnonvalkoista 50 g ja hopeanharmaata 50 g.
Lisäksi viimeistelyyn hieman kirkaansinistä ja
beigeä lankaa. Puikot nro 2,5 – 3 tai käsialan
mukaan. 2 valmista lelusilmää tai 2 nappia,
hieman tummanharmaata ja keskiharmaata
huopaa täytteeksi.
Sileä neule: Neulo oikealla oikein ja nurjalla
nurin. Aloita aina sileä neule oikean puolen
kerroksella.
Tiheys: 26 s ja 36 krs sileää neuletta = 10 cm
Vartalo aloitetaan takaa luomalla valkoisella
langalla 10 s ja neulo 2 krs sileää neuletta.
1.lisäyskrs: lisää jokaiseen silmukkaan 1 s (lisäys:
neulo 1 s etu- ja takareunasta oikein) = 20 s.
Neulo 1 krs nurin. 2. lisäyskrs: *lisää 1s, neulo 1
o*, toista *-* = 30 krs. Neulo 3 krs sileää neuletta.
3. lisäyskrs: *neulo 1 o, lisää 1 s ja neulo 1 o*,
toista *-* = 40 s. Neulo 3 krs sileää neuletta.
4. lisäyskrs: *neulo 1 o, lisää 1 s ja neulo 2 o*,
toista *-* = 50 s. Neulo 3 krs sileää neuletta. 5.
lisäyskrs: *neulo 2 o, lisää 1 s ja neulo 2 o*, toista
*-* = 60 s. Neulo 3 krs sileää neuletta. 6.
lisäyskrs: *neulo 2 o, lisää 1 s ja neulo 3 o*, toista
*-* = 70 s. Neulo 3 krs sileää neuletta. 7.
lisäyskrs: *neulo 3 o, lisää 1 s ja neulo 3 o*, toista
*-* = 80 s. Neulo 5 krs sileää neuletta.
Muotoile lonkat:
8. lisäykrs: neulo 11 o, *lisää 1 s ja neulo 7 o*,
toista *-* vielä 2 kertaa, neulo 16 o, *lisää 1s,
neulo 7 o* toista*-* vielä 2 kertaa, neulo 5 o = 86
s. Neulo 11 krs sileää neuletta.
Muotoile sitten lonkkien yläosat:
1. kavennuskrs: neulo 11 o, *tee ylivetokavennus
(= nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu

s neulotun yli), neulo 2 o, 2 o yhteen* toista *-*
vielä kerran, neulo 40 o, * tee ylivetokavennus,
neulo 2 o, 2 o yhteen* toista *-* vielä kerran,
neulo 11 o = 78 s. Neulo 3 krs sileää neuletta. 2.
kavennuskrs: neulo 11 o, *tee ylivetokavennus, 2
o yhteen*, toista *-* vielä kerran, neulo 40 o, *
tee ylivetokavennus, 2 o yhteen*, toista *-* vielä
kerran, neulo 11 0 = 70 s. Neulo 1 krs nurin. 3.
kavennuskrs: neulo 11 o, 2 o yhteen, tee
ylivetokavennus, neulo 40 o, 2 o yhteen, tee
ylivetokavennus, neulo 11 o = 66 s. Neulo 1 krs
nurin.
Muotoile selkä:
1.krs: 55 o, tee kerrottu s (=tuo lanka työn eteen,
nosta 1 s neulomatta, vie lanka työn taakse,
käänny. 2.krs: nosta 1 s neulomatta ja neulo 44 n,
tee kerrottu s, käänny. 3 krs: nosta 1s neulomatta,
neulo 42 o, tee kerrottu s, käänny. Seuraavat 4.12. krs: jatka kuten edellä neulomalla aina 2 s
vähemmän ennen kääntymistä. 13 krs: nosta 1 s
neulomatta, neulo 23 o, tee kerrottu s, käänny.
14 krs: nosta 1 s neulomatta, neulo 22 n, tee
kerrottu s, käänny. Seuraavat 15.-24. krs: jatka
kuten edellä neulomalla aina 2 s enemmän ennen
kääntymistä. 25. krs: nosta 1 s neulomatta ja neulo
muut s:t o.
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26 krs: neulo kaikki s:t nurin = 66 s. Neulo18 krs
sileää neuletta.
Muotoile oikeanpuoleinen rinta:
1. krs: 4 o, tee kerrottu s, käänny. 2. krs ja kaikki
seuraavat parilliset krs: nosta 1 s neulomatta ja
neulo loput s:t nurin. 3.krs: 6 o, tee kerrottu s,
käänny. 5.krs 8 o, tee kerrottu s, käänny. 7. krs: 10
o, tee kerrottu s, käänny. 9.krs: neulo 2o, *2 o, 2o
yhteen*, toista*-* vielä kerran, 2 o, tee kerrottu s,
känny. 11 krs: 12 o, tee kerrottu s, käänny. 13.krs:
14 o, tee kerrottu s, käänny. 15.krs: 16 o, tee
kerrottu s, käänny. 17.krs: *2 o, 2 o yhteen*, toista
*-* vielä 3 kertaa, neulo 2 o, tee kerrottu s, känny.
19.krs: 16 o, tee kerrottu s, käänny. 21.krs: 18 o,
tee kerrottu s, käänny. 23.krs: 20 o, tee kerrottu s,
käänny. 25.krs: neulo 1 o,*1 o, 2 o yhteen*, toista
*.* vielä 5 kertaa, neulo 3 o, tee kerrottu s,
käänny. 27.krs: 18 o, tee kerrottu s, käänny.
29.krs: Neulo kaikki s: t oikein = 54 s.

Desmodus Lilac McQueen

Muotoile vasemmanpuoleinen rinta: 1.krs: 4 n,
tee kerrottu s, känny. 2. krs ja kaikki seuraavat
parilliset krs paitsi mainitut: nosta 1 s neulomatta
ja neulo loput silmukat oikein. 3. krs 6 n, tee
kerrottu s, käänny. 5. krs 8 n, tee kerrottu s,
käänny. 7. krs 10 n, tee kerrottu s, käänny. 8. krs:
nosta 1 s neulomatta, *2 o yhteen, 2 o*, toista *-*,
vielä kerran, neulo 2 o. 9. krs: 10 n, tee kerrottu s,
käänny. 11. krs: 12 n, tee kerrottu s, käänny. 13.
krs: 14 n, tee kerrottu s, käänny. 15. krs: 16 n, tee
kerrottu s, käänny. 16. krs: nosta 1 s neulomatta,
*2 o, 2 o yhteen*, toista *-* vielä 3 kertaa. 17.
krs: 14 n, tee kerrottu s, käänny. 19. krs: 16 n, tee
kerrottu s, käänny. 21. krs: 18 n, tee kerrottu s,
käänny. 23. krs: 20 n, tee kerrottu s, käänny. 24
krs: nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o, *2 o yhteen,
1 o*, toista *-* vielä 5 kertaa. Neulo 1 o. 25. krs:
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16 n, tee kerrottu s, käänny. 27. krs: 18 n, tee
kerrottu s, käänny. 29. krs: Neulo kaikki s: t nurin
= 42 s.
Muotoile niska: Tee kavennuskrs. *neulo 3 o, 2 o
yhteen, 2 o*, toista*-* = 36 s. Neulo 3 krs sileää
neuletta. Päätä s:t.
Aloita pää kaulasta: Luo luonnovalkoisella
langalla 36 s ja neulo 4 krs sileää neuletta.
Muotoile kuono: 1. ja 2. krs: lisää seuraavien 2
krs:n alussa ja lopussa 1 s = 40 s. 3.krs: luo
l.valkealla 4 s, tuo sitten mukaan kerä hopeista
lankaa ja luo 4 s = 48 s. Kierrä langat toistensa
ympäri työn nurjalla puolella estääksesi reikien
syntymisen. Neulo hopeisella 4 o, l.valkoisella 44
o. 4.krs: luo l.valkoisella 4 s, tuo sitten mukaan
toinen kerä hopeista lankaa ja luo 4 s = 56 s.
Neulo hopeisella 4 n, l.valkoisella 48 n, hopeisella
4 n. Lisää seuraavien 5 krs:n alussa ja lopussa 1 s
= 66 s. 10. krs: hopeisella 9 n, l.valkoisella 48 n,
hopeisella 9 n. 11. krs: hopeisella 10 o,
l.valkoisella 46 o, hopeisella 10 o, 12. krs:
hopeisella 12 n, l.valkoisella 42 n, hopeisella 12 n.
13. krs: hopeisella 15 o, l.valkoisella 36 o,
hopeisella 15 0 14. krs: hopeisella 17 n,
l.valkoisella 32 n, hopeisella 17 n. 15. krs:
hopeisella 18 o, l.valkoisella 30 o, hopeisella 18 o.
16. krs: hopeisella 18 n, l.valkoisella 30 n,
hopeisella 18 n, aseta merkkilanka krs:n
molempiin päihin. Päätä kuonon yläosaa varten
seuraavien 2 krs:n alussa 7 s = 52 s. Päätä
seuraavien 4 krs:n alussa 2 s = 44 s.
Muotoile pään oikea puoli: 1. krs: tee hopeisella
ylivetokavennus, neulo 4 o, l.valkoisella 8 o, lisää
1 s, käänny ja neulo vain näillä 15 s:lla. 2.krs:
neulo l.valkoisella 10 n, hopeisella 3 n, 2 o yhteen
= 14s. 3. krs: tee hopeisella ylivetokavennus,
neulo 1 o, l.valkoisella 9 o, 2 o yhteen. 4.krs:
neulo l.valkoisella 2 o yhteen, 8 n, hopeisella 2 o
yhteen = 10 s. Päätä s:t l.valkoisella.
Tee kuononpään kiila: Seurava krs: Neulo
l.valkoisella langalla odottmassa olevilla 29 s:lla
seuraavasti: lisää 1s, neulo 12 o, lisää 1 s, käänny
ja neulo vain näillä 16 s:lla. Neulo 9 krs sileää
neuletta.
Tee laikut: 1.krs: käytä erillisiä lankakeriä kuten
aikaisemminkin, neulo l.valkoisella 5 o, hopeisella
6 o, l.valkoisella 5 o. 2.krs: nelo l.valkoisella 3 n,
hopeisella 10 n, l.valkoisella 3 n, hopeisella 10 n,
l.valkoisella 3 n. 3.krs: l.valkoisella 2 o, hopeisella
12 o, l.valkoisella 2 o. 4.krs: neulo l.valkoisella
2n, hopeisella 12 n, l.valkoisella 2 n. Jatka
hopeisella ja neulo 2 krs sileää neuletta. Kavenna
seuraavan krs:n alussa ja lopussa 1 s. Neulo 1 krs
nurin. Toista viimeksi neulotut 2 krs vielä 4 kertaa
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= 6 s. Neulo 11 krs sileää neuletta. Kavenna
seuraavan krs:n alussa ja lopussa 1 s = 4 s. Päätä
s:t kuonon päässä.
Muotoiel pään vasen puoli: Neulo langalla
odottamassa olevilla 15 s:lla seuraavasti:
1.valkoisella lisää 1 s, neulo 8 o, hopeisella 4 o, 2
o yhteen = 15 s. 2.krs: neulo hopeisella 2 n
yhteen, 3 n l.valkoisella 10 n = 14 s. 3.krs: tee
l.valkoisella ylivetokavennus, 9 o, hopeisella 1 o,
2 o yhteen. 4 krs: hopeisella 2 n yhteen,
l.valkoisella 8 n, 2 n yhteen = 10 s. Päätä s:t
luonnonvalkoisella.
Oikea etujalka: Luo hopeisella langalla 8 s ja
neulo sileää neuletta. 1. lisäyskrs: lisää jokaiseen
s:aan 1 s = 16 s. Neulo 1 krs nurin. 2. lisäyskrs:
lisää 1 s 2 kertaa, 4 o, lisää 1s 4 kertaa, 4 o, lisä 1
s 2 kertaa = 24 s. Neulo 1 krs nurin. 3. lisäyskrs:
neulo 8 o, lisää 1s 8 kertaa, 8 o = 32 s. Neulo 1 krs
nurin. Muotoile tassun etuosa: 1.krs: neulo 25 o,
tee kerrottu s, käänny. 2.krs: nosta 1 s neulomatta,
neulo 18 n, tee kerrottu s, käänny. 3.krs: nosta 1 s
neulomatta, neulo 17 o, tee kerrottu s, käänny. 4.10.krs: nosta krs:n alussa 1 s neulomatta ja neulo
aina 1 s vähemmän kuin ennen kerrottua s:aa, tee
kerrottu s, käänny. 11.krs: nosta 1 s neulomatta,
neulo muut s:t o. 12.krs: neulo kaikki 32 s nurin,
Aloita sitten nilkan kavennukset: 1. kavennuskrs:
neulo 8 o, *2 o yhteen, tee ylivetokavennus neulo
2 o, *, toista*-* vielä 2 kertaa, neulo 6 o = 26 s.
Neulo 1 krs nurin. 2. kavennuskrs: neulo 7 o, *2 o
yhteen, tee ylivetokavennus*, toista*-* vielä 2
kertaa, neulo 7 o = 20 s. Neulo 1 krs nurin. 3.
kavennuskrs: neulo 8 o, neulo 2 o yhteen, tee
ylivetokavennus, neulo 8 o = 18 s. Neulo sitten
sileää neuletta 11 krs. Lisää seuravaan krs:n alussa
ja lopussa 1 s. Neulo 5 krs sileää neuletta. Toista
viimeksi neulotut 6 krs vielä 2 kertaa = 24 s. Lisää
seuraavan krs:n alussa ja lopussa 1s. Neulo 1 krs
nurin. Vaihda langaksi l.valkoinen ja neulo 2 krs
sileää neuletta. Lisää seuraavan krs:n alusssa ja
lopussa 1 s. Neulo 1 krs nurin. Toista viimeksi
neulotut 2 krs vielä 2 kertaa = 32 s. **
Muotoile jalan yläosa. Seuraava krs: päätä
seuraavan krs:n alussa 16 s, neulo oikein loppuun
= 16 s. Päätä seuraavien 3 krs:n alussa ja lopussa
1 s = 10 s. Päätä s:t.
Vasen etujalka: Neulo kuten oikea etujalka alusta
**-merkiin asti. Muotoile jalan yläosa. Seuraava
krs: Neulo 16 o, käänny ja neulo vain näillä
silmukoilla. Päätä seuraavien 3 krs:n alussa ja
lopussa 1 s = 10 s. Päätä s:t kerralla. Päätä
odottamassa olevat 16 s kerralla.
Takajalat: Luo hopeisella 8 s ja neulo 2 krs sileää
neuletta. 1. lisäyskrs: lisää 1 s jokaiseen s:aan =
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16 s. Neulo 27 krs sileää neuletta. 2. lisäyskrs:
neulo 3 o, *lisää 1 s, 1 o*, toista *-* vielä 4
kertaa, 3 o = 21 s. Neulo 1 krs nurin. 3. lisäyskrs:
neulo 3 o, *lisää 1 s, 2 o*, toista *-* vielä 4
kertaa, 3 o. Neulo 3 krs sileää neuletta. Muotoile
tassun etuosa: 1.krs: neulo 21 o, tee kerrottu s,
käänny. 2.krs: nosta 1 s neulomatta, neulo 16 n,
tee kerrottu s, käänny. 3.krs: nosta 1 s neulomatta,
neulo 15 o, tee kerrottu s, käänny. 4.-8 krs: nosta
krs:n alussa 1 s neulomatta ja neulo aina 1 s
vähemmän kuin ennen kerrottua s:aa, tee kerrottu
s, käänny. 9.krs. nosta 1 s neulomatta, neulo loput
s:t o. 10.krs: neulo kaikki 26 s nurin.
1.kavennuskrs: neulo 5 o, tee ylivetokavennuss, 2
o yhteen, 8 o, tee ylivetokavennus, 2 o yhteen, 5 o
= 22 s. Neulo 1 krs nurin. 2.kavennuskrs: neulo 4
o, tee ylivetokavennuss, 2 o yhteen, 6 o, tee
ylivetokavennus, 2 o yhteen, 4 o = 18 s. Neulo 1
krs nurin. Päätä s:t.

Desmodus Mini Mii

Häntä aloitetaaan sen kiinnityskohasta: Luo
l.valkoisella langalla 6 s ja neulo 2 krs sileää.
Lisää seuraavien 4 krs:n alussa aina 1 s =10 s. Luo
seuraavien 2 krs:n alussa aina 4 s. Tämä osa
kiinnittetään lopuksi kissaan. Neulo 2 krs sileää.
Vaihda hopeiseen lankaan ja neulo 12 krs sileää
neuletta. Kavenna seuraavan krs:n alussa ja
lopussa 1 s. Neulo 7 krs sileää. Katkaise lanka,
vedä s:iden läpi, kiristä umpeen ja päätä hyvin.
Korvat, tee 4 kpl: Luo hopeisella 16 s ja neulo 2
krs sileää neuletta. Kavenna seuraavan krs:n
alussa ja lopussa 1 s. Neulo 3 krs sileää. Toista
viimeksi neulotut 4 krs vielä 3 kertaa = 8 s.
Kavenna seuraavien 2 krs:n alussa ja lopussa 1 s =
4 s. Päätä s:t.
Kaulapanta: Luo sinisellä 52 s ja neulo 2 krs
sileää. Päätä s:t.
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Kaulapannan kello: Luo hopeisella 8 s ja neulo 2
krs sileää. Neulo 3 krs oikein. Neulo 2 krs sileää,
aloita nurjalla krs:lla. Katkaise lanka, vedä s:iden
läpi, kiristä umpeen ja päätä hyvin.
Viimeistely: Ompele vartalon etusauma, jätä
kaula-aukko ja takaosa auki. Pujota sitten lanka
vartalon aloituskrs:een ja kiristä langan avulla
umpeen. Täytä vartalo vannulla, pidä huolta, että
lonkat ovat tukevasti täytetty. Ompele kuonon
sauma pään 1. krs:lta merkkilankaan asti, poista
merkit. Ompele pääkiila pään yläosaan, varmista
että kuonon sauma on keskellä kiilan nenäosiota.
Merkitse silmien paikat kuvan mukaan. Ota
palanen tummanharmaata huopaa, levitä hieman
liimaa huovan toiselle puolelle ja anna kuivua.
Leikkaa huovasta silmien muotoiset palaset.
Rei’itä kummankin palasen keskus. Aseta
huopapalat liimapuoli kissaan päin silmien
kohdalle ja työnnä silmien kiinnityskohdat huovan
läpi nurjalle puolelle. Varmista että pupillit ovat
pystysuorassa. Kiinnitä silmät. Laita hieman
liimaa kunkin huopapalan etuosan alle. Täytä pää
vanulla ja ompele vartalo- ja kaula toisiinsa,
ompele kuonon saumat 8 s:aa vasemmalle
vartalon keskisaumasta. Näin pää kääntyy hieman
sivulle kuvan mukaan.
Taita kumpikin etujalkapala kahtia ja ompele alaja sivusaumat, jätä yläosa auki. Täytä vanulla ja
kiinnitä paikoilleen lonkkien eteen, 4 s:n päähän
toisistaan. Lisää vanua jalkojen yläosaan jos on
tarpeen. Ompele takajalkojen saumat, pujota lanka
jalan aloitusreunaan ja kiristä umpeen. Täytä
vanulla. Ompele jalkojen yläreunat kiinni.
Kiinnitä jalat niin, että ovat tasassa ja kissa istuu
kunnolla.
Ompele hännän sauma ja täytä vanulla aina 5
cm:ä kerrallaan samalla kiristäen saumaa, jotta
häntä kaartuu. Kiinnitä täytetty häntä paikoilleen
niin, että se kaartuu vasemman takajalan ympäri.
Ompele korvanpalojen saumat. Kiinnitä korvat
muutamalla pistolla päähän kuvan mukaisiin
kohtiin, 6 s:n päähän toisistaan.
Ota sitten pätkä ohutta beigeä lankaa ja ompele
suu kolmella pistolla. Tee 1,5 cm:n pystysuora
pisto kuonon sauma pitkin, ja sitten 3 cm:n pistot
kummallekin puolelle tätä pystysuoraa pistoa niin,
että ne muodostavat Y. Kirjaile samalla langalla
jokaiseen tassuun kolme 2 cm:n pystysuoraa
viivaa, kirjaile näiden ompeleiden päätä vielä
kertaalleen. Koveta liimalla palanen
keskiharmaata huopaa ja leikkaa siitä
nenänmuotoinen osa. Liimaa paikoilleen.
Kierrä kaulapanta kaulan ympäri, anna pannan
mennä pään oikealta puolelta 1,5 cm:ä
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päällekkäin. Kiinnitä muutamalla pistolla
toisiinsa. Ompele pantaan ohuella hopealla
langalla puoliympyrän muotoinen solki
ketjupistoilla, ompele puoliympyrän keskelle
vaakasuora viiva soljen kieleksi. Ompelen kellon
sivusaumat ja täytä se tukevasti hopeisella
langalla Pujota sitten lanka aloituskrs:een ja
kiristä langan avulla umpeen. Ompele sitten tämä
lanka kellon läpi ja tuo ulos keskeltä kelloa. Jätä 5
cm:ä lankaa vapaaksi ja ompele kello kaulapannan
etuosaan kaulan alle. Tee sitten pystysuora pisto
pannan ympäri ja päätä lanka.
Häivytä harmaalla kynällä l.valkoisen neuleen raja
etujaloista, hännän yläosasta, korvien alaosasta ja
päästä. Tummenna hopeista neuletta samalla
korvien sisäpuolelta, nenä yläosasta ja muodosta
kynällä kummankin silmän alaosaan kapeneva
viiru.
(Lähde Suuri Käsityölehti 2/2008)

Suuret oravanmetsästäjät: Pete ja Henkka

Kissat vain ovat ja
ajattelevat kolmea
asiaa: ruokaa, seksiä
ja ei-mitään.
Jos ne on steriloitu,
vain ruoka jää
jäljelle.
Penny Ward Moser
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Kasvattajat ja varattavissa olevat pennut
Fin*Anatolian
Sanna Nevala, Tampere
puh. 040-708 4652
sanna.nevala@pp.inet.fi
http://personal.inet.fi/clan/cattery-anantolian
Fin*Asgårdin
Kirsi Ollanketo, Rantsila
puh. 08-253 604
finasgardin@hotmail.com
http://www.kotinet.ecom/asgardin
Fin*Ancient
Senia Falck, Jurva
puh. 050-3030950
senia.falk@pp.inet.fi
http://personal.inet.fi/koti/ancient.cattery
Fin*Birregin
Regina Bogdanoff, Helsinki
puh. 044-729 1769
birregin@kolumbus.fi
http://www.peterbald.kotisivukone.com
Fin*Black-Belle’s
Katja Silanto, Muurla
puh. 040-568 6680
black.belles@pp.inet.fi
http://black-belles.siteyard.net
Cappuccino
Beatric Aaftink-Castendijk, Amsterdam, The
Netherlands
puh. +312-69-52598
cappuccinocats@chello.nl
http://www.catterycappuccino.nl
Fin*Choose
Pia-Maija Jalkanen, Laukaa
puh. 050-536 9244
pia@finchoose.net
http://www.finchoose.net
Pentuja varattavissa 10.10.2007 syntyneessä
itämais-pentueessa

Desmodus Blue Elissa
om. ja kuvaaja Petri Piispanen
Fin*CornFlakes
Miila Lehessaari, Espoo
puh. 040-575 6797
cornflakes@surok.fi
http://fincornflakes.info/id46.html
Fin*DeLaSoul’s
Mirka Vanhanen, Kuopio
puh. 041-582 8780
cattery.delasouls@gmail.com
http://cattery.delasouls.googlepages.com
2.12.2007 syntynyt itämais-pentu varattavissa
Fin*Desmodus
Sari ja Jan-Erik Henriksson, Klaukkala
puh. 040-7456121
desmodus@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/desmodus
Fin*Feanorian
Kristiina Kemppainen, Oulu
puh. 045-633 7801
feanorian@kapsi.fi
http://feanorian.kapsi.fi
Fin*Fercatin
Elina Ferm, Helsinki
puh. 0400-703 478
fercatin@elisanet.fi
http://www.elisanet.fi/fercatin/
Pentuja varattavissa 18.11.2007 syntyneestä
siamilais-balineesi -pentueesta
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Fin*FlyAway
Anne ja Krister Tainio, Kauvatsa as
puh. 040-592 7011
flyaway@pp.inet.fi
http://personal.inet.fi/perhe/flyaway/

Fin*Kolmoiskuun
Sami Haapa, Valkeakoski
puh. 041-525 7445
sami.haapa@gmail.com
http://www.kolmoiskuun.tk

Fin*FlyingFinn’s
Tiina Salminen, Jyväskylä
puh. 040-535 7403
t.salminen@elisanet.fi
http://www.elisanet.fi/flyingfinns/
Pentuja varattavissa 15.11.2007 syntyneessä
itämais-pentueessa

Fin*Kuuran
Sari Palmgren, Vantaa
puh. 050-541 0105
sari.palmgren@welho.com
http://koti.welho.com/spalmgr2
Pentuja varattavissa 13.12.2007 syntyneestä
itämais-siamilais -pentueesta

Fin*Horuseye
Kinttu Koipijärvi, Helsinki
puh. 041 482 9919
ghada@jippii.fi

Fin*Major
Marianne Kurttila ja Juha Lehto, Vantaa
puh. 040-5110 315
major@elisanet.fi
http://www.elisanet.fi/major
Varattavissa heinäkuussa 2007 syntynyt itämaispentu.

Fin*Hämynhäivän
Heidi Åhman, Lohja
puh. 0500-991 006
hamunhaivan.heidi@dnainternet.net
http://www.kotiposti.net/heidi.ahman/Hamunhaiv
an
Pentuja varattavissa 11.1.2008 syntyneestä
siamilais-pentueesta
Fin*Ice-Olive’s
Minna Sainio, Riihikoski
puh. 044-560 4943
iceolives@pp.inet.fi
http://www.iceolives.net
Pentuja varattavissa 11.12.2007 syntyneestä
itämais-pentueesta
Fin*Kattilan
Eeva Vuojolahti, Nousiainen
puh. 02-431 2121 / 040-579 2777
kattilan.eeva@dnainternet.net
http://kotisivu.dnainternet.net/kattila
Fin*Kelmikerhon
Eija Siik, Hämeenlinna
puh. 050-304 5545
kelmikerho@surok.fi
http://personal.inet.fi/cool/kelmikerho
Fin*Kiramet
Kirsi Mäki, Degerby
puh. 09-221 7850 / 040-516 3035
kirsi.maki@surfnet.fi
http://www.surfnet.fi/~kiramet

Fin*Meaow
Kirsi Juuti, Tuusula
puh. 050-537 4014
me.juutit@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/matti.juuti
Fin*Mimin
Heli ja Jukka Aaltonen, Espoo
heli.aaltonen@gmail.com
http://kolumbus.fi/mimin.aaltonen
Fin*Noxx
Nina Tigerstedt, Espoo
puh. 050-304 2422
noxx@surok.fi
http://www.noxxcattery.net
Fin*Orifame
Senja Helle, Tikkakoski
puh. 040-778 1338
http://www.orifame.com
Fin*Quan
Carola Wikström-Oinonen, Helsinki
puh. 0400-777 114
quan@surok.fi
http://www.quancattery.net
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Fin*Sini-Diivan
Liisa Andersson, Valkeala
puh. 040-760 7697
liisa.andersson@kolumbus.fi
http://www.elisanet.fi/sinidiivan_kissala/
Fin*Sultsinan
Mirja ja Mika Pulkkinen, Kuopio
puh. 044-517 9231
sultsinan@msn.com
http://sultsinan.com/
Varattavissa 20.7.2007 syntynyt itämais-pentu
Fin*Sungain
Kristiina Leppäkoski, Loimaa
puh. 02-762 1221 / 044-352 8774
fin_sungain@hotmail.com
http://koti.mbnet.fi/sungain/
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Siitosurokset
Jatsikatin Albert J (OSH n)
Jangar Australian Mango (OSH os 24) x Stareye's
Sarabeah (OSH a)
om. Elmo Valkeinen ja Mervi Viren, Jyväskylä
puh. 040-752 2985
mervi.viren@pp.inet.fi
HUOM! uros tullaan leikkaamaan keväällä/kesällä
2008
Sultsinan Uno Ab Alto (OSH n)
El Shaklan Vae Victis (SYS n 03) x Fin*Sultsinan
Indian Scout (OSH c)
om. Kiira ja Sinikka Laine, Orimattila
puh. 050-511 1399
psinikka.laine@gmail.com

Fin*Thunderwave’s
Sanna Keronen, Lempäälä
puh. 03-374 6598
thunderwaves@gmail.com
http://koti.mbnet.fi/thunder/cat
Fin*Top-Ten’s
Rita Virtanen, Kokkola
puh. 040-728 0699
ritav@jippii.fi
Fin*Velokatin
Anne Rautio ja Jarkko Saarinen, Piikkiö
puh. 0500-735 827
anne_rautio@suomi24.fi
http://kaarina24.fi/veitenmaki/Velokatti
Pentuja myynissä 1.10.2007 syntyneessä itämaispentueesta
Fin*Woodcocks
Sanna Lehto, Helsinki
puh. 0500-735 827
woodcocks@ocicat.fi
http://woodcocks.fi/

Sultsinan Uno Ab Alto

Stareye's Bee Choose Khaos (OSH n 24)
Ch Jangar Australian Mango (OSH os 24) x
Birregin Bb Fire (OSH f)
om. Pia-Maija Jalkanen, Laukaa
puh. 050-536 9244
pia@finchoose.net
http://www.finchoose.net

Stareye's Bee Choose Khaos
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United Colours Cat Schulz-In-A (OSH n)
Sultsinan Finest Call (OSH ) x Shonstar Touareg
(OSH b)
om: Mirja Pulkkinen ja Maarit Mustonen
puh. 044- 517 9231
sultsinan@msn.com

Sultsinan Once Upon a Star

United Colours Cat Schulz-In-A

Sultsinan Indian Big Chief, JW (OSH n 25)
Sultsinan Yönsilmä (OSH n 24) x Kattilan Li'l
Misty (SIA a)
om: Mirja Pulkkinen
puh. 044 -517 9231
sultsinan@msn.com
Huom! uros tullaan leikkaamaan pian

Sultsinan Kiss From a Star (OSH a 25)
Sultsinan Once Upon a Star (OSH n 25) x
Sultsinan Sata Suudelmaa (OSH n 25)
om: Maarit Mustonen, Mirja Pulkkinen ja Minea
Collan
puh. 044 -517 9231
sultsinan@msn.com

Sultsinan Indian Big Chief, JW

Sultsinan Kiss From a Star,
kuva Heikki Siltala

Sultsinan Once Upon a Star (OSH n 25)
Sultsinan Indian Big Chief, JW (OSH n 25) x Tant
Raffas La Di-Da (OSH n 24)
om. Minea Collan ja Mirja Pulkkinen, Kuopio
puh. 044 -3675 339 (Minea)
sultsinan@msn.com

Kiukkuinen kissanpentu on
varsinainen näky. Se astelee
huoneen läpi sivuttain, varpaillain
kiehuen raivosta, turkki pystyssä ja
häntä ojossa kuin pulloharja. Älä
missään nimessä naura sille.
Kissallakin on ylpeytensä.
Pam Brown, s. 1928
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Sultsinan Quickstep (SYS a 03)
Sultsinan Indian Big Chief, JW (OSH n 25) x
Traum von FF Corriente (OSH a 03 24)
om: Mirja Pulkkinenpuh. 044-517 9231
sultsinan@msn.com

Sultsinan Quickstep

NIMIKILPAILU:
Keksi uudelle e-maililtse
toimitettavalla jäsenlehdellemme
nimi. Kaikkien vastanneiden kesken
arvontaan raapimapuu.
Nimiehdotuksen mailitse 20.4.
mennessä osoitteeseen:
jaana.henriksson@elisanet.fi
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