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Puheenjohtajan mietteitä
Viimeinkin on saapunut kevät, ainakin jos
kalenteriin on uskominen. Toinen selvä kevään
merkki on tosin kärpänen; meillä on nyt pääsiäisen
aikana suoritettu ensimmäiset kärpäsmetsästykset
parvekkeella.
Olettehan käyneet kurkkaamassa uudistuneita
kotisivujamme www.oricat.fi. Minna on tehnyt
yhdistykselle hienot sivut, ja päivittää niitä sen
mukaan kun materiaalia tulee.
SRK:n kevätkokous pidettiin maaliskuussa.
Kissaliiton kotisivuilta löytyy päivityksiä
sääntömuutoksista. Yksi mikä osui silmääni koskee
näyttelysääntöjä: siitos- ja kasvattajaluokat on
tarkistettava näyttelyn sihteeristössä kahden tunnin
sisällä arvostelun alkamisesta. Varmaan hyvä
muutos näihin luokkiin osallistujille, koska moniko
on unohtanut jälkeläisten tarkistamisen
näyttelyluettelosta näyttelyaamun tohinassa.
Kevätkokouksessa oli myös asia, joka koski IVkategoriaa. Ehdotuksessa oli yritetty saada
sääntömuutosta var-merkinnän poistamisesta
kissoilta, jotka olisivat dna-testillä todettu
lyhytkarvaisiksi. Tämä ehdotus ei kuitenkaan,
kuulemani mukaan, mennyt kokouksessa läpi, koska
kategoriamme kaikki kolme rotuyhdistystä oli
lähettänyt SRK:lle vastineen koskien näitä dnatestejä.
Hyvää kesän odottelua toivottaen
Jaana, Lady, Rosa, Eeli, Pete ja auringonpalvojaHenkka

Oricat -yhdistyksen hallitus:

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 / 0400701 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:

Orimail 2/2010
aineistopäivä 15.6.2010

Kansikuvassa:
Wong-Maun Zell Dincht
“Ozzy” (OSH n)
Kuva ja omistaja:
Peetu Piispanen

Web-sivut ja pentuvälitys
Minna Sainio
iceolives@pp.inet.fi
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KISSOJEN RINTALASTAN KEHITYSHÄIRIÖT
Prof. Hannes Lohi (Biomedicum; kissojen
geenipankkiprojekti) ja prof. Antti Iivanainen
Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisestä
tiedekunnasta ovat aloittamassa
yhteistutkimusta kissojen rintalastan
kehityshäiriöistä koskien erityisesti
lattarintoja. Eläinlääketieteen opiskelija Aino
Wainio on mukana projektissa tekemässä
aiheesta lisensiaatintyötään.
Lattarinta eli FCKS (Flat-chested Kitten
Syndrome) on rintakehän epämuodostuma,
jossa rintakehä on litistynyt
pystysuuntaisesti. Epämuodostumalle on
myös tyypillistä kylkiluiden ja
kylkiluurustojen välinen terävä kulma.
Tyypillisiä oireita ovat hengitys- ja
imemisvaikeudet. Lattarintaisuuden
vaikeusaste vaihtelee suuresti. Osa pennuista
menehtyy pian syntymän jälkeen, kun taas
lievemmissä tapauksissa rintakehä oikenee
iän myötä ja aikuisella kissalla
epämuodostuma on tuskin havaittavissa.
Lattarintatutkimuksen tavoitteena on
selvittää taudin periytymistä,
vaikeusasteeseen vaikuttavia tekijöitä ja
kehityshäiriön perinnöllistä taustaa.
Tutkimusta varten tarvittaisiin
mahdollisimman paljon tietoa
lattarintapennuista ja niiden vanhemmista
sekä verinäytteitä DNA:ta varten.
Elossa oleva kissa/pentu
Jos kissalla on todettu pentuna rintalastan
kehityshäiriö, sen verinäytettä (EDTA-putki)
toivotaan kissojen geenipankkiin. Kissan
tietoihin laitetaan mukaan kuvaus häiriöstä,
esim. lattarinnasta. Myös pentujen
vanhemmista toivotaan näytettä.
Jos pentueeseen syntyy kissa, jolla on
rintalastan kehityshäiriö, ottakaa siitä kuva
digikameralla ja/tai kuvailkaa kirjallisesti
pennun ulkonäköä ja lähettäkää sen

verinäyte geenipankkiin ennen uuteen kotiin
luovuttamista. Verinäytteen otto onnistuu
esim. rokotuksen yhteydessä. Digikameran
kuva lähetetään s-postiin:
minna.s.virta@helsinki.fi
Verinäytteen (geenipankin) toimitusosoite:
Minna Virta / Lohen tutkimusryhmä
Biomedicum Helsinki, huone B332a
PL53 (käyntiosoite: Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin Yliopisto
Menehtynyt tai lopetettu pentu:
Jos rintalastan kehityshäiriöstä kärsinyt
pentu menehtyy pian syntymän jälkeen,
toivomme koko pennun lähettämistä
tutkimuksiin. Lähetys tapahtuu
Matkahuollon kautta. Ennen Iähettämistä
asiasta tulee olla yhteydessä Aino Wainioon
(aino.wainio@helsinki.fi, 040-525 4678), jotta
voidaan sopia Iähetysajankohdasta. Pennun
voi lähettää joko heti kuoleman jälkeen tai
pakastettuna. Näistä pennuista kasvattajan ei
tarvitse ottaa erikseen korva- ja/tai
häntäpalanäytettä geenipankkia varten.
Pakkausohjeet:
Pentu tulee kääriä moninkertaiseen
sanomalehtipaperiin tms. joka on ilmavaa ja
imee mahdollista kosteutta sekä toimii
eristeenä. Sanomalehtikerroksen ympäriIIe
tiivis, parinkertainen
muovipussi/roskapussi, jotta nesteitä ei
pääse valumaan ulos. PääIIe vahva
pahvi/styroksilaatikko, joka on täytetty
sopivalla materiaalilla niin, ettei sisältö pääse
"kolisemaan" Iähetyslaatikossa.
toimitusosoite:
Helsingin yliopisto
Eläinlääketieteellisten biotieteiden
osasto/Anatomia
Mustialankatu 1
00790 HELSINKI
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Lisätietoja kissojen DNA-pankista ja
projekteista: wwww.kissangeenit.fi

Jaana Tähtinen
DNA-pankkiyhteyshenkilö,

Aino Wainio
el.lääk.yo, Helsingin yliopisto,
Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Suomen Kissaliitto ry

ORICAT ry:n sääntömääräinen kevätkokous
Aika:
Lauantai 24.4.2010 klo 15.30
Paikka: Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
Esityslista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2)
ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä
vahvistetaan tilinpäätös
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
Muut asiat
Kokouksen päättäminen
TERVETULOA!
ORICAT ry:n hallitus
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Kat in Nood –säätiö, Hollanti
Lähes 30-vuotias Kat in Nood – säätiö
perustettiin 6.12.1980 Hollannissa,
Arnhemissa. Säätiön tarkoituksena oli auttaa
hädässä olevia eläimiä sekä leikkauttaa
kissoja, vähentääkseen ei-toivottujen
kissanpentujen määrää. Pian kuitenkin
säätiössä huomattiin, että tavoitteita on
vaikea saavuttaa ilman pysyvää toimipistettä.
Vuonna 1984 säätiö siirtyi Lauwerzijliin ja
keskittyi vain kissoihin. Vuosien saatossa
siellä on hoidettu satoja kissoja. Tämä tosin ei
ole ollut mahdollista ilman valtavaa
vapaaehtoisten ja rahoittajien tukea sekä
sitoutumista toiminnalle.

Säätiön nykyinen tavoite on huolehtia
erityisesti ”ongelma” kissoista, jotka
tarvitsevat rakkautta ja huolenpitoa. Kissoja
tulee hoitokotiin ympäri Hollantia. Näitä
kissoja ei voida tai ei haluta pitää enää omissa
kodeissaan. Kissat ovat yleensä vanhoja
kissoja, mutta myös merkkailevia uroksia,
yksilöitä jotka eivät tule toimeen muiden
kanssa, päivittäistä lääkitystä vaativia kissoja,
kissoja jotka eivät enää osaa käyttää
hiekkalaatikkoaan ja lopetusuhan alla olevia
kissoja. Kaikilla on kuitenkin oikeus elämään
ja tämä on säätiön tärkein tavoite.

Säätiön tulot ovat pääasiassa
yksityishenkilöiden lahjoituksia, sekä
testamentteja että perintöjä. Säätiö ei saa
mistään muualta mitään tukea, ja kaikki
työntekijät tekevät työnsä vapaaehtoisesti.
Myös yksi yhdistyksemme jäsenistä,
hollantilainen Beatrix Aaftink-Castendijk on
halunnut tukea tämän säätiön toimintaa.
Beatrix on tukenut säätiötä koko sen
olemassaoloajan.
Kissat asuvat hoitokodissa kahdessa isossa
max. 30 kissan ryhmässä. Jos ryhmä olisi
isompi, ryhmänsisäinen stressitaso olisi liian
suuri. Tätä suuremmissa ryhmissä kissat
sairastuisivat helpommin. Aiemmin säätiö on
joutunut rajoittamaan ryhmien kokoja, koska
muuten se ei ole voinut rajoittaa esim.
flunssan puhkeamista.

Säätiön vanha hoitokoti aiheutti paljon
ongelmia, koska se oli hyvin vanha ja erittäin
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huonokuntoinen. Lisäksi ihmisen ahneus on
vaikeuttanut alkuperäisen säätiön
toimintaan, sillä yksi säätiön pitäjistä kavalsi
tämän hyvää tekevän säätiön varoja. Toinen
johtohenkilöistä kuitenkin päätti jatkaa
toimintaa sekä hakea uuden paikan
hoitokodille. Säätiö osti tontin, jossa on
hollantilainen lato, jota nyt peruskorjataan
hoitokodiksi . Säätiöille on hyvin tärkeää,
että voivat kasvaa ja pystyisivät jatkossa
ottamaan enemmän kissoja suojiinsa sekä
hoitaa jo nykyisiä asukkejaan paremmin.

Uudessa rakennuksessa / rakennuksissa
tulee olemaan useampia pienempiä
kissapopulaatioita (15–20 kissaa
/populaatio). Kukin kissa tullaan tarkasti
valitsemaan iän ja luonteen mukaan
kuhunkin populaatioon. Tällä tavalla
saadaan vakaat asuinolosuhteet, joissa kissat
stressaantuisivat mahdollisimman vähän.
Jokaiselle kissalle tulee olemaan tarpeeksi
tilaa sisällä niiden luonnollista
käyttäytymistä varten, sekä ulkotilat tuleva
olemaan tilavat ja luonnonmukaiset.

Kuvassa on hoitokodin
rakennussuunnitelmat. Tämän hetkinen

rakennus (päärakennus) on merkitty
piirrokseen punaisella. Uusi
rakennusprojekti on jaettu kahteen osaan.
Riippuen budjetista, kesällä 2010 säätiö alkaa
rakentaa vihreällä merkittyä osaa.
Myöhemmin tullaan rakentamaan sinisellä
merkitty rakennus. Koska Beatrix on
lahjoittanut rakennustöihin suuren summan,
niin juuri tämä sininen osa tullaan nimeään
Sentan (Desmodus Lilac Cynthian 2.5.199823.6.2008)muistolle. Rakennuksessa tulee
olemaan neljä suurta huonetta
ulkoilutiloineen. Sentasta tullaan laittamaan
kuvia huoneiden seinille.

Desmodus Lilac Cynthia
sekä tytär Finlandia Cappuccino
Päärakennus
Tällä hetkellä päärakennusta korjataan
hoitolan käyttöön. Siellä tulee olemaan useita
hoitokodin keskeisiä osia mm. vieraiden
vastaanottotilat. Rakennuksessa tulee olevaan
hoitokodin oma keittiö sekä ruokien että
hiekan varastointitilat. Pohjakerroksessa tulee
olemaan WC- ja suihkutilat. Tilojen lämmitys
hoituu maalämmöllä. Lattiat ovat linoleumia,
jota käytetään sairaaloissa sen
helppohoitoisuuden takia sekä se antaa
mukavan tunteen kissojen tassujen alle.
Ensimmäiseen kerrokseen tulee kahvila,
hallinnontilat sekä eläinlääkäriosasto.
Päärakennukseen tulee neljä huonetta
kissoille, joista ne pääsevät ulkoilemaan.
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olemaan oma lämmin soppi hyvin
lämpöeristettyjen ikkunoiden äärellä.

Hyvin kylmän talven takia päärakennuksen
korjaustyöt ovat jääneet hiukan jälkeen
suunnitellusta aikataulusta. Ulkoapäin
päärakennus näyttää vielä tavalliselta ladolta,
mutta kun oven avaa niin huomaakin jo
uudistuksen. Ulkoseinät on jo päällystetty
kipsilevyin. Kaikkialla on jo pistorasioita ja
valokatkaisijoita valmiina käyttöön. Katto on
täysin lämpöeristetty. Tosin kattoikkunoita ei
ole voitu tehdä talvella, koska ruohokatto on
ollut jäässä. Paljon on siis vielä tehtävää
ennen kuin säätiö voi muuttaa uusiin
tiloihinsa.

Uudet rakennukset
Kesällä 2010 on tarkoitus rakentaa
ensimmäinen lisäosa, riippuen säätiön
rahoitustilanteesta. Rakennuksessa tulisi
asumaan juuri ne kissat, joita ei enää voida
palauttaa tai uudelleen kotiuttaa terveeksi
hoidettuina. Rakennuksen idea on siinä, että
kissat voisivat ulkoilla alueella myös
turvallisesti. Kissat voisivat piileskellä
ruohikossa, tai makoilla ja nauttia olostaan
rhododendronien siimeksessä. Jos sade
sattuu yllättämään, tai kissan mielestä pihalla
on muutoin kylmä, niin jokaisella tulee

Uudet rakennukset tulevat olemaan
ympäristöystävälisiä. Puurakenteiset
rakennukset tulevat olemaan
luonnonmukaisesti eristettyjä. Ulkokatoissa
kasvaa norjalaiseen tyyliin heinää, joka on
erittäin hyvä lämmöneriste. Katokseen tulee
aurinkopaneeleja, jotka lämmittävät veden
sekä niistä saadaan rakennuksiin sähköä että
lämmitystä. Jokaiseen rakennukseen tulee
omat pienet keittiötilat, mutta kaikki astia
tullaan pesemään päärakennuksen ”keskuskeittiössä”, jossa on iso ja tehokas
ravintoloissa käytettävä astianpesukone.
Pesukone tulee hyödyntämään
lämmitysvettä. Hoitokodissa yritetään saada
jokapäiväiset askareet hoitumaan nopeasti ja
tehokkaasti, jotta kaikille vapaaehtoisille
työntekijöille jäisi enemmän aikaa antaa
kissoille niiden tarvitsemaan rakkautta ja
hellyyttä.
Tehokkuus on erityisen tärkeää jos säätiö
haluaa hoitaa samalla miehityksellä nykyistä
enemmän kissoja. Ensimmäisen
laajennuksen jälkeen säätiö toivoo
kykenevänsä tarjoamaan kodin n. 80 uudelle
kissalla. Toisen vaiheen jälkeen, vuonna 2011,
hoitokodilla tulisi olemaan tilaa jopa n. 240
kissalle.
Ympäristöystävällisyys ei ole vain iskulause.
Kulutustavaroissa säätiö pyrkii myös
käyttämään ympäristöystävällisiä tuotteita,
kuten pyykinpesuaineena pesupähkinöitä.
Pesuaine ei ole vain ympäristöystävällinen
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vaan se säästää myös säätiön varoja. Tulokset
ovat olleet jo lupaavia. Kissanhiekka on
tietysti tärkeä asia huomioida, ja siellä
käytetään täysin kompostoituvaa hiekkaa.

Toivottavasti itse pääsisin pian taas
matkustamaan Hollantiin ja vastaanottamaan
Beatrixin kutsun tutustua tähän hänen
elämänsä työhön.
Lähde: www.katinnood.nl
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Rekisteröinnit vuonna 2009, lähde: SRK
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Kuka… Kirsi Vanhanen
Kuka olet, missä asut ja kenen kanssa?
Olen Kirsi Vanhanen ja asun Kuopiossa,
Savon sydämessä. Asustelen yhdessä 79vuotiaan äitini kanssa.

Oletko käynyt kissanäyttelyissä ja mitä olet
mieltä niistä?
Kissanäyttelyt ovat kuuluneet harrastuksiini
vuodesta 1988 lähtien. Silloin kävin niissä
kahden maatiaiskissani kanssa ja vuodesta
1991 alkaen birmojen kanssa jne. Näyttelyt
ovat mielestäni mukavia tapahtumia; voi
tavata ystäviään ja heidän kauniita kissojaan,
saada uusia ystäviä ja viettää aikaa samanhenkisten ihmisten kanssa. Ja näyttelyissä
oppii aina jotakin uutta. Näyttelyt kuuluvat
olennaisena osana kissojen kanssa
touhuamiseen.

DeLaSoul's Lion In Winter
kuva H. Siltala

Montako kissaa sinulla ja mitä rotuja?
Kissoja minulla on tällä hetkellä neljä: kaksi
Egyptin Mauta, yksi syssi ja yksi itämainen.
Muita lemmikkejä?
Ei ole.
Ensimmäinen lemmikkisi?
Aivan ensimmäiset lemmikkini olivat
akvaariokaloja ja hamsteri. Ensimmäisen
maatiaiskissan sain ollessani 7-vuotias.

Zeldtrix Esprit Fort "Nalle" (OSH p 24)
kuva Ville Vimpari

Mitä kissat sinulle merkitsevät?
Kissat merkitsevät minulle todella paljon ja
ovat tärkeä osa elämääni ja perhettäni. Ja
totta se on, niiltä voi oppia myös itsekin
paljon. Kauneimmillaan se on kun kissasi
luottaa sinuun täysin ja näyttää sen
päivittäin. Olen siis täysin hurahtanut
kissoihini ja rakastan niitä sydämestäni!
Mikä sinua viehättää kissoissa?
Kissat ovat oman tiensä kulkijoita. Niiden
luottamus on ansaittava. Lisäksi kissojen
kauneus ja yleensäkin kaikki kissoissa
on viehättävää. Mikä voisi olla
viehättävämpää kuin se, että kissasi
kaivautuu kainaloosi nukkumaan.

Mau of Kairo Dareios "Tatu" (MAU ns 24)
kuva K.Vanhanen
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Mikä on yllättävin asia, mihin olet
törmännyt eläessäsi kissojen kanssa?
Se, että vanhin Egyptin mauni on pennusta
saakka pitänyt minua emonaan ja käyttäytyy
sen mukaisesti. Olen ylpeä osastani.

Aiheuttaako kissasi sinulle paljon
"harmaita hiuksia", siis toisin sanoen
tekeekö kissasi paljon tuhoja, ja jos tekee,
niin minkälaisia?
Eivät tee tuhoja paljon. Niiden suurin huvi on
juosta matot aina kasalle ja tiputella tyynyt
sohvilta. Ei siis kovinkaan vakavia tuhoja.

Elvis von Dracusan "Elvis" (MAU ns 24)
kuva K.Vanhanen

OPUS
Jälkeenpäin, kun pieni noita tulee
takaisin metsän läpi musta kissa
sylissään, hän näkee että valkoinen
kuu on laskeutunut alemmas puiden
lomaan. Nyt näyttää siltä kuin se
olisi ripustautunut suureen oksaan.
Kissa kehrää vaimeasti. –Minä
omistan sinut, Rosamunde sanoo.
Mutta silloin kissa kääntyy ja
naulaa keltaiset silmänsä noitaan.
Rosamunde pysähtyy ja vastaa
keltaiseen katseeseen. – Ja sinä
omistat minut, hän lisää painaen
poskensa lämmintä, pehmeää
turkkia vasten.
Unni Lindell & Nina Reistad
Pidä varaasi! Tässä tulee jumala ja se on kissa
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Kasvattajat
ja pennut
Fin*Anatolian

Fin*Desmodus

Sanna Nevala, Tampere
puh. 040-708 4652
sanna.nevala@gmail.com
http://personal.inet.fi/koti/anatoliancattery

Sari & Jan-Erik Henriksson, Klaukkala
puh. 040-745 6121
desmodus@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/desmodus

Fin*Asgårdin

Fin*Fercatin

Kirsi Ollanketo, Rantsila
puh. 08-253 604
finasgardin@hotmail.com
http://www.kotinet.com/asgardin

Fin*Ancient
Senia Falck , Jurva
puh. 050-303 0950
senia.falck@pp.inet.fi
http://personal.inet.fi/koti/ancient.cattery

Fin*Black-Belle`s
Katja Silanto, Muurla
puh. 040-568 6680
black.belles@pp.inet.fi
http://black-belles.siteyard.net

Cappuccino
Beatrix Aaftink-Castendijk,
Amsterdam, The Netherlands
puh. +312 069 52498
cappuccinocats@chello.nl
http://www.catterycappuccino.nl

Fin*Choose
Pia Jalkanen, Laukaa
puh. 050-5369 244
pia@finchoose.net
http://www.finchoose.net

Fin*CornFlakes
Miila Lehessaari, Espoo
puh. 040-575 6797
cornflakes@surok.fi
http://www.fincornflakes.info

Elina Ferm, Helsinki
puh. 0400-703 478
fercatin@elisanet.fi
http://www.elisanet.fi/fercatin/

Fin*FlyAway
Anne & Krister Tainio, Kauvatsa as.
puh. 040-592 7011
flyaway@pp.inet.fi
http://personal.inet.fi/perhe/flyaway/

Fin*Ice-Olive's
Minna Sainio, Riihikoski
puh.044-560 4943
iceolives@pp.inet.fi
http://www.iceolives.net

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://www.kelmikerho.net

Fin*Kiramet
Kirsi Mäki, Degerby
puh. 09-221 7850 / 040-516 3035
kirsi.maki@surfnet.fi
http://www.surfnet.fi/~kiramet
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Fin*Kuuran

Fin*Rheady

Sari Palmgren, Vantaa
puh. 050-541 0105
sari.palmgren@welho.com
http://koti.welho.com/spalmgr2

Merja Maahi, Tampere
puh. 040-525 8568
merjaa@gmail.com
http://kotipesa.suntuubi.com
Itämaistyttö synt. 2.11.2009

Fin*Major
Marianne Kurttila ja Juha Lehto, Vantaa
puh. 040-511 0315
major@elisanet.fi
http://www.elisanet.fi/major

Fin*Meaow
Kirsi Juuti, Tuusula
puh. 050-537 4014
me.juutit@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/matti.juuti

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*Ori-Katin
Katariina Mikkola, Orimattila
puh. 03- 777 5622 / 040- 770 9033
orikatin@surok.fi

Fin*Pikkupirun
Sara Tuomalainen, Lahti
puh. 046- 898 2153
sara.tuomalainen@dnainternet.net
http://kotisivu.dnainternet.net/mikbrygg/

Fin*Pinokin
Tuija Latva, Helsinki
puh. 040- 515 7748
pinokin@luukku.com
http://www.pinokin.net

Fin*Sultsinan
Mirja & Mika Pulkkinen, Kuopio
puh. 044-517 9231
sultsinan@msn.com
http://sultsinan.com/

Fin*Top-Ten`s
Rita Virtanen, Kokkola
puh. 040-728 0699
ritav@jippii.fi
Kolme siamilais poika-pentua synt. 21.1.2010

Fin*Velokatin
Anne Rautio ja Jarkko Saarinen, Piikkiö
puh. 0500-735 827
anne_rautio@suomi24.fi
http://www.kaarina24.fi/veitenmaki/Velok
atti

Fin*Woodcocks
Sanna Lehto, Nurmijärvi
puh. 0500-735 827
woodcocks@ocicat.fi
http://woodcocks.fi/
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Siitosurokset
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

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

United Colours Cat Schulz-In-A
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

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

Sultsinan Once Upon a Star
Stareye's Bee Choose Khaos
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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 Pulkkinen
puh. 044-517 9231
sultsinan@msn.com

Sultsinan Quickstep

Woodcocks Holy Diver (OSH b 03)
s.08.02.2007
Quan Firecracker (OSH b 03) x GIC
Desmodus Lilac Negrita (OSH j 03)Om
Marianne Dannbom, Kauniainen
Puh. 040-502 6158
marianne.dannbom@elisanet.fi

Sultsinan Kriek Boon (SYS n 03)
IC Sultsinan Quickstep (SYS a 03) x
CH Felides Vivres Snoopurr (OSH n 02)
Om. Mirja Pulkkinen ja Maarit Mustonen
Puh 044-517 9231
sultsinan@msn.com

Sultisinan Kriek Boon,
kuva Heikki Siltala

Felides Vivres Coppurr Purrade (SYS d 03)
Mythos van de Marcken (SIA n) x
Felides Vivres Copurr Keepurr (OSH f 02)
om. Maarit Mustonen ja Mirja Pulkkinen
Puh. 044- 517 9231
sultsinan@msn.com

Felides Vivres Coppurr Purrade

Woodcocks Holy Diver,
kuva Heikki Siltala
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Sultsinan Malheur Dark (SYS n 03)
IC Sultsinan Quickstep (SYS a 03) x
CH Felides Vivres Snoopurr (OSH n 02)
om. Laura Antikainen
puh. 0400 - 187 443
laura.antikainen@student.savonia.fi

Sultsinan Malheur Dark

WWW.ORICAT.FI
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