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PETEXPO 2012
Huhtikuisessa PetExpossa on rotukissanäyttelyn (RUROK) lisäksi tarkoitus esitellä Kissaliittoa,
rotukissaharrastusta yleensä sekä 10 vuoden 2011 suosituinta kissarotua. Edustamanne rotu on yksi
näistä roduista. Etsimme kasvattajia tai muita sopivia henkilöitä kertomaan rodustaan ja kissoistaan
Messukeskukseen kyseisenä viikonloppuna. Esittelyjä on tarkoitus pitää useampia molempina päivinä.
Finevento eli tapahtuman
järjestäjä antaa esittelyjen käyttöön esiintymislavan ja äänentoistovälineet. Kissaliitto huolehtii liiton ja
harrastuksen yleisesittelyistä. Koska tapahtuma kestää koko viikonlopun, voi esittelijöitä olla rodusta
enemmän, kuin yksi. Näin vuorot voidaan jakaa esiintyjien kesken tarvittaessa.
Kiinnostuneet laittakaa mahdollisimman nopeasti postia sihteerille s.henriksson@kolumbus.fi!
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SYYSKOKOUKSESTA
Oricat ry:n syyskokous pidettiin 31.12.2011 Lohjalla RUROK ry:n näyttelyssä. Itse en paikalle päässyt
mutta teen pienen tiivistelmän pöytäkirjan perusteella.
Kokouksessa oli paikalla vain kourallinen jäseniä joten hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan päätös
siirtyi silloisen hallituksen päätettäväksi. Uusi hallitus on nähtävissä tuolla ensimmäisellä sivulla.
Suurin muutos yhdistyksessä oli sääntöjen muuttaminen. Yhdistykseen voi tästä lähtien liittyä maksamalla
jäsenmaksun tilille ja ilmoittamalla siitä sihteerillemme. Ennen jäsenet hyväksyttiin hallituksessa.
Yhdistyksen jäsenmaksuja myös muutettiin siltä osin että maksu laskettiin 17€:sta 15€:n.
Perheenjäsenen ja kasvattajan maksaman jäsenen maksut pysyivät samana, eli 10€.
Uusi jäsen kuluvan vuoden kesäkuun ensimmäisen päivän jälkeen 10€.
Liittymisohjeet löytyvät tästä lähtien tiedotteesta että kotisivuilta. Kun liitätte kasvattienne omistajia
jäseniksi muistakaahan sitten kertoa että yhdistyksemme on nettiyhdistys ja kaikki tapahtuu
sähköisesti.

BAJAVA RY:n TERVEYSTIETOKANTA
BAJAVA Ry on aukaissut tietokannan jonka päämääränä on kerätä pitkäaikaiskeräyksellä
rotujemme tilannetta terveyspuolella. Tietokantaan toivotaan mahdollisimman paljon
kissoja, jotta kartoitus tulee mahdollisimman todenmukaiseksi. Myös lemmikkikissojen omistajia
toivotaan osallistuvan kyselyyn, ei pelkästään kasvatuskissoja. Myös edesmenneistä
lemmikeistämme toivotaan tietoa sinne.
Terveystietokanta koskee kaikkia IV-kategorian rotuja, se mihin kattojärjestöön kuulut ei ole
merkitystä.
Tietokanta löytyy osoitteesta http://terveyskysely.itamaisten-terveys.net/
Lisätietoja ja ohjeet rekisteröitymiseen saat Katariina Tirkkoselta k.tirkkonen-wane@kolumbus.fi
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REKISTERÖINNIT 2011
Rotu

BAL
OLH
OSH
SIA
SYS
SYL
PEB
Yhteensä
Rotu

BAL
OLH
OSH
SIA
SYS
SYL
PEB
Yhteensä

Vuosi 2011
Yhteensä

Uros

Naaras

Vuosi
2010

Uros

Naaras

56

28

28

56

35

21

40

15

25

23

14

9

146

77

69

218

112

106

153

76

77

122

65

57

22

10

12

34

19

15

1

0

1

0

0

0

8

6

2

426

212

214

453

245

208

Vuosi 2011
Tuonti

Uros

Naaras

Vuosi
2010

Uros

Naaras

2

2

0

3

2

1

1

1

0

2

2

0

18

12

6

16

10

6

4

1

3

4

1

3

2

0

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

16

11

28

18

10

Näiden lisäksi on XSH:na rekisteröity kaksi kissaa joiden kohderotu on ollut peterbald.
Lähde: Suomen Kissaliitto
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Suosituimmat Värit 2011 TOP 3
Itämainen lyhytkarva
1. OSH n - 18kpl
2. OSH n 24 - 16kpl
3. OSH b & OSH n 03 -7kpl
Siamilainen
1. SIA n - 50 kpl
2. SIA a - 19 kpl
3. SIA n 21 - 16 kpl

Seychellien lyhytkarva
1. SYS n 03 - 7 kpl
2. SYS n 03 21 - 3 kpl
Itämainen pitkäkarva
1. OLH n 24 - 5 kpl
2. OLH f & OLH n 24 - 4 kpl
3. OLH b & OLH n 22 - 3kpl
Balineesi
1. BAL n - 13 kpl
2. BAL b - 10 kpl
3. BAL c - 6 kpl

Kuten värien TOP 3:sta näkyy, klassiset värit jyräävät suosiossa edelleenkin.
Itämaisissa lyhytkarvoissa oli todella laaja värikirjo rekisteröinneissä, 146 kissaa koostui 55 eri värimuunnoksesta.
Siamilaisissa TOP 3:n ihan kyljessä tulevat muut klassiset värit kuten suklaanaamio ja lilanaamio.
Seychellien lyhytkarvoissa kolmossija meni kaikille lopuille, loput 12 rekisteröityä kissaa olivat kaikki erivärisiä.
Itämaisissa pitkäkarvoissa oli myös värimuunnoksia paljon, lopuissa 28 kissassa rekisteröityjä oli 1-2 per väri.
Balineeseissa tuli TOP 3:n kyljessä tulivat lilanaamio ja ruskeatabbynaamio.
Seychellien pitkäkarvoja oli rekisteröity 1 vuonna 2011, joka on väriltään suklaatabbynaamio bicolour.
Peterbaldien kaksi eniten rekisteröityä oli lilahimalajannaamio ja ruskeahimalajannaamio.

Kuvassa IV-kategorian suosituin rotu ja väri eli
ruskeanaamio siamilainen SIA n.
Kuvan kissa Pinokin Kallisto,
kasvattaja Tuija Latva.
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LEMMIKKIEN MATKUSTUSSÄÄDÖKSIIN MUUTOKSIA 1.1.2012
Vaatimukset myyräekinokokin (Echinococcus multilocularis) leviämisen estämiseksi annettavasta
lääkityksestä muuttuvat vuoden 2012 alusta alkaen. Jatkossa myös EU-maista tuotavat alle 3 kk
ikäiset pennut sekä esimerkiksi Ruotsista Suomeen tulevat koirat pitää lääkitä ennen niiden
saapumista maahan. Suomeen tuotavat koirat on lääkittävä Echinococcus multilocularis –
tartunnan ehkäisemiseksi enintään viittä, mutta vähintään yhtä päivää ennen maahantuloa. Usein
matkustavat koirat, joilla on lemmikkieläinpassi, voidaan myös lääkitä säännöllisesti enintään 28
päivän välein. Ekinokokkilääkitys vaaditaan jatkossa ainoastaan koirilta, kissoja ei tarvitse enää
lääkitä.
Koirien ja kissojen raivotautivasta-ainetutkimuksia ei enää vaadita niiden matkustaessa Suomesta
Ruotsiin, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin tai Maltalle. Kaikkiin jäsenmaihin
kuljetettavien koirien, kissojen sekä frettien täytyy kuitenkin olla rokotettuja raivotautia vastaan
vähintään 21 päivää ennen tuontia.
Koirien, kissojen ja frettien mukana on oltava eläimen lähtömaasta riippuen joko
lemmikkieläinpassi tai 15.12.2011 hyväksytyn komission täytäntöönpanoasetuksen liitteen
mukainen eläinlääkärintodistus.
Lähde: Maa- ja metsätalousministeriön tiedote
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TERVEYS-JA HYVINVOINTITOIMIKUNNAN TIEDOTE 2/2011
Kemiallinen käsittely
Kissoille näyttelytoiminnan yhteydessä sisäisesti
tai ulkoisesti käytettävistä valmisteista säädetään
Fife:n näyttelysäännöissä että eläinsuojelulaissa.
Terveys-ja hyvinvointitoimikunta haluaa
ohjeistaa kissanomistajia asiassa tarkemmin
huomioiden kissojen hyvinvoinnin.

vaikutusmekanismista riippumatta, esim.
siitoskolleilla käytettävä Cyproheptide (Peritol).

Terveys- ja hyvinvointitoimikunnan kanta
on, että kissojen kaikenlainen lääkitseminen
(ulkoinen tai sisäinen) näyttelyssä tulisi olla
kiellettyä, lukuunottamatta lainsäädännön
Fife näyttelysäännöt (liitetaulukko):
vaatimia ennaltaehkäiseviä ekinokokki- tms.
lääkityksiä ulkomaalaisissa näyttelyissä.
Kilpailusta sulkemiseen johtavat ja
Kissalle tulisi antaa ainoastaan ruokaa ja
yleiset viat:
juomaa tarvittaessa. Myös erilaisten luontais8.2 Huumatut kissat. Kissat, joille on annettu
ja homeopaattisten valmisteiden käyttö tulisi
rauhoittavia, jotka vaikuttavat
olla kiellettyä, koska niitä annetaan tarkoituksena
keskushermostoon ja/tai jotka laajentavat
vaikuttaa kissan terveyteen ja käyttäytymiseen
pupilleja
riippumatta siitä, miten suuri teho niillä
8.7 Kissat, joille on tehty kosmeettisia käsittelyjä
todellisuudessa on.
(värjäys tai värihuuhtelu)
Kiellon tulisi kattaa sekä sisäisesti annetut
8.10 Kissat, jotka on puuteroitu voimakkaasti.
valmisteet (tabletit, nesteet, tahnat, tipat)
että ulkoisesti annetut valmisteet (silmiin,
Eläinsuojelulaki 9§
Eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, korviin, turkkiin). Silmien pyyhkiminen tai
korvien puhdistaminen siihen tarkoitetulla
alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka
valmisteella, joka ei sisällä lääkeainetta on
muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on
hyväksyttävää, mutta on huomattava että
kielletty.
esimerkiksi silmien puhdistukseen tarkoitetut
Terveys- ja hyvinvointitoimikunnan
valmisteet saattavat sisältää antibioottia.
ohjeistus
Mikäli kissa on joko akuutisti tai kroonisesti
Suomen Kissaliiton on vaikea valvoa kissoille
sairas ja tarvitsee lääkitystä, sen ei tulisi
kotona annettavien valmisteiden käyttöä.
osallistua näyttelyyn lainkaan. Vaikka itse
Toimivan doping-ohjeistuksen ja
sairaus ei olisi tarttuva, on näyttely aina riski
testijärjestelmän luominen on hankalaa ja sen
kissalle, joka ei ole täysin kunnossa.
valvominen olisi käytännössä mahdotonta.
Näyttelystä on mahdollista saada jokin tartunta
Kotona käytettävien valmisteiden osalta
ja lisäksi se aiheuttaa kissalle stressiä, mikä
kuitenkin annetaan alla joitakin suosituksia.
voi pahentaa sairautta.
Lisäksi jo sääntöjen mukaan huumaavien ja
Mikäli lääkitsemisen tarkoitus on vaikuttaa kissan
keskushermostoon vaikuttavien rauhoittavien
menestykseen ulkoisten ominaisuuksien tai
valmisteiden vaikutus tulee olla täysin
käyttäytymisen kautta, rikotaan yllä mainittua
lakannut ennen kuin kissa saa osallistua
eläinsuojelulain kohtaa.
näyttelyyn. Tähän ryhmään pitäisi toimikunnan
mieletä laskea kaikki rauhoittavat valmisteet
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Minkä tahansa valmisteen antaminen
kissalle näyttelypaikalla on ongelma
myös siksi, että se antaa yleisölle
huonon kuvan harrastuksestamme ja
voi myös aiheuttaa huolta muissa
näyttelyasettajissa. Ulkopuolisen on
mahdotonta tietää mitä valmistetta
kissalle annetaan.
Fife:n säännöt sallivat puuterin/talkin
käytön. Vastaavasti voidaan sallia
turkin hoitoon tarkoitettujen
sähkönpoistovalmisteiden tai
vastaavien käyttö edellyttäen, että
käytöstä ei aiheudu haittaa muille
näytteilleasettajille. Valmisteiden
tulee olla turvallisia, myrkyttömiä ja
tarkoitettu käytettäväksi eläimelle.
Kissan naamaferomonivalmiste Feliwayn
käyttöä näyttelypaikalla ei terveydellisistä
syistä ole syytä kieltää, koska kyseessä
on kissan luonnollinen feromoni.
Varmista kuitenkin ennen käyttöä, etteivät
häkkinaapurit häiriinny sen hajusta.
Oma erityisryhmänsä ovat kissan
hormonitoimintaan vaikuttavat
valmisteet, naaraan kiimanestoon
käytetyt hormonivalmisteet tai ns.
kemiallinen kastraatioimplantti
(Suprelorin). Eläinlääkärin
valvonnassa tapahtuvaa pillereiden
käyttöä naaraalla on vaikea kieltää,
koska niiden käyttö saattaa olla
kasvatustoiminnan kannalta
välttämätöntä, eikä sitä voi käytännössä
keskeyttää näyttelyissä käynnin vuoksi.
Kemiallisesti kastroitujen urosten osalta
asia tulisi ratkaista Fife:n tasolla, koska

järjestelmämme ei mahdollista näille
kissoille osallistumista kastraattiluokkaan
mutta niillä saattaa olla normaalista
poikkeavat kivekset ja muita
kastraattikissan ominaisuuksia.
Toistaiseksi osallistumista näyttelyihin ei
ole kielletty. Terveys- ja hyvinvointitoimikunta katsoo implantin edut kasvatukselle
oikein käytettynä niin suuriksi ja vaikutuksen
kissan menestykseen käytännössä niin
vähäiseksi, että näiden kissojen näyttelyttäminen
voisi olla sallittua jatkossakin. Joillakin
roduilla implantti voi vaikuttaa edullisesti esim.
turkin laatuun, mutta toisilla vaikutus on
päinvastainen. Vaikka implantti rauhoittaa
kissan hormonaalisen käytöksen, ei se kuitenkaan
muuta kissan perusluonnetta, eikä sitä kautta
yleensä vaikuta näyttelymenestykseen
merkittävästi.
Lähde: Suomen Kissaliitto

Muita kissaliiton tiedotteita:
Tiedote sanktiojärjestelmästä
Noviisien rekisteröimisestä
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HERPES- JA CALICIVIRUSTEN AIHEUTTAMAT INFEKTIOT
JA NIILTÄ SUOJAUTUMINEN
Kissaflunssa-nimikkeen takaa löytyy useita
taudinaiheuttajia, joista tässä kirjoituksessa
käsitellään kahta tavallisinta virusta oireiston
taustalla. Näissä virustaudeissa on paljon
samankaltaisuuksia, mutta myös selkeät omat
erityspiirteensä. Oikeassa elämässä selkeyttä
hälventää usein eri taudinaiheuttajien
samanaikainen esiintyminen. Kirjoituksen
tarkoituksena on antaa kuva tyypillisestä
infektiosta sekä ohjeita taudeilta
suojautumiseksi.
Herpesviruksen aiheuttama
ylähengitystieinfektio kissalla
Kissojen herpesvirus (FHV, feline herpesvirus)
on kissapopulaatiossa yleinen, laajalle levinnyt
virus. Samaa herpesvirusta tavataan myös
villikissoilla, mutta lajien välillä virus ei tartu eli
ihmisen herpes ei voi tarttua kissaan ja
päinvastoin. Virus ei ole kestävä eikä säily
pitkään ympäristössä, minkä vuoksi se leviää
lähinnä ainoastaan pisaratartuntana kissasta
kissaan. FHV aiheuttaa akuutin
ylähengitystieinfektion eli flunssan, minkä
tavallisimpana oireena on aivastelu ja
silmäoireet: silmän sidekalvon tulehdus ja
haavainen sarveiskalvon tulehdus.
Sairastuneella kissalla voi toisinaan esiintyä
myös kuumetta ja ruokahaluttomuutta ja
pennuilla infektio voi aiheuttaa jopa
kuolemaan johtavan keuhkokuumeen.
Oireiston kesto on tavallisimmin 10-14vrk ja
tämän ajan kissa aktiivisesti tartuttaa muita
kohtaamiaan kissoja silmä- ja
sieraineritteillään. Suurin osa kissoista
paranee tämän jälkeen täysin, mutta iso osa
jää kuitenkin viruksen oireettomiksi kantajiksi.
Näiden kissojen oireisto voi uusia yleiskunnon
laskiessa esim. stressin tai taustalla olevan
muun sairauden vuoksi. Oireiston uusiessa
kissat myös tartuttavat virusta jälleen
eteenpäin. Joskus sairastetusta infektiosta voi
kissalle jäädä pysyvää haittaa silmiin tai
nenäonteloon.

Caliciviruksen aiheuttama
ylähengitystieinfektio kissalla
Kissojen calicivirus (FCV, feline calicivirus) on
kissapopulaatiossa yleinen, laajalle levinnyt
virus. Calicivirus ei tartu ihmiseen. Virus
tarttuu tavallisimmin kissasta kissaan
pisaratartuntana, mutta calicivirus on melko
kestävä virus ja voi tämän vuoksi tarttua myös
kontaminoituneen pinnan välityksellä. FCV
aiheuttaa akuutin ylähengitystieinfektion eli
flunssan, minkä tavallisimpana oireena on
aivastelu, suun haavaumat ja mahdollinen
kuume. Suun haavaumista johtuen useilla
kissoilla esiintyy kuolaamista ja
ruokahaluttomuutta. Lisäksi silloin tällöin
infektion yhteydessä havaitaan
ontumisoireistoa. Pennuilla infektio voi
aiheuttaa jopa kuolemaan johtavan
keuhkokuumeen. Oireiston kesto on
tavallisimmin 7-14vrk, minkä jälkeen suurin
osa kissoista parantuu oireettomiksi. Suuri osa
kissoista erittää ja tartuttaa virusta eteenpäin
vielä jonkin aikaa (n.1kk) kliinisten oireiden jo
parannuttua. Osa kissoista jää loppuelämän
ajaksi tällaisiksi viruksen oireettomiksi
kantajaksi ja nämä kissat erittävät virusta
jatkuvasti eritteissään. Osa kissoista jää
loppuelämäksi viruksen oireilevaksi kantajaksi
kroonisen ien- ja suutulehduksen muodossa
eli näille kissoille jää sairastetusta infektiosta
pysyvää haittaa.
Uusi caliciviruskanta (virulent systemic FCV)
on aiheuttanut erittäin vakavia, isolla osalla
sairastuneista (>50%) kuolemaan johtavia
infektiota, Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tämä
kanta aiheuttaa vakavamman taudin aikuiselle
kuin pennulle ja on oireistoltaan normaaliin
calicivirusinfektioon verrattuna huomattavasti
ärhäkämpi. Alkuun oireena voi olla
ylähengitystieoireet, mutta tilanne
komplisoituu pian ihon turvotuksella ja
haavaumilla. Kissoilla on voimakkaita
hengitysvaikeuksia johtuen nesteen
kertymisestä keuhkoihin. Verenvuotoja
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havaitaan limakalvoilla ja suolistossa. Kanta
on hyvin tarttuva ja leviää nopeasti
pisaratartuntana ja pintojen välityksellä
kissasta toiseen. Nykyiset rokotukset eivät
ikävä kyllä ole antaneet suojaa tautia vastaan,
vaikka kokeellisesti jonkinlaista suojaa on ollut
havaittavissa.
Diagnoosi, hoito ja taudilta
suojautuminen
Diagnoosin tekemisessä voidaan kliinisten
oireiden lisäksi käyttää apuna limakalvolta
otettavista näytteistä tehtävää PCR-testiä tai
viljelyä. Vasta-ainetestit verestä eivät ole
luotettavia, sillä ne eivät erottele
sairastumisesta johtuvaa vasta-ainetason
nousua rokotuksista johtuvasta tason
noususta. Virusinfektioon ei ole olemassa
parantavaa hoitoa, kyseessä on tukihoito.
Tämän vuoksi ennaltaehkäisy on ensiarvoisen
tärkeää. Käytännössä tämä tarkoittaa
johdonmukaista ja säännöllistä
rokotusohjelmaa. Emokissa tulisi olla rokotettu
näiden taudinaiheuttajien varalta (ns.
kissaflunssarokote) ennen astutusta, jotta
pennut saavat elämänsä alkuun suojan
viruksia vastaan emon maidon vasta-aineiden
avulla. Nämä vasta-aineet poistuvat pennun

elimistöstä yleisimmin ennen 8 viikon ikää.
Tämän jälkeen pennun tulee saada suoja
rokotusten avulla, suositeltavana ikänä
pidetään 9 viikon ikää ensimmäiselle
rokotukselle ja 12 viikon ikää tämän
tehosteelle. Riskitilanteessa (esim.
infektoitunut emo, infektoitunut kissala)
rokotukset voidaan aloittaa aikaisemmin ja
niitä voidaan antaa useampi tehoste niin, että
viimeinen tehoste annetaan vasta 16 viikon
iässä. Tämän jälkeen kissat on suositeltavaa
rokottaa vuosittain. Myös aikuisten
rokottamattomien kissojen kohdalla käytetään
samaa protokollaa aloitus- ja
tehosterokotusten suhteen kuin pennuilla. Ja
myös kissaflunssan sairastaneet kissat olisi
suositeltavaa rokottaa jatkossa, sillä
sairastettu infektio ei anna elinikäistä
immuniteettia. Mielessä täytyy pitää, että
rokotesuoja ei ole koskaan sataprosenttinen,
mutta rokotetulla kissalla infektio ja oireisto
ovat yleensä selvästi rokottamattomia
lievemmät. Muita keskeisiä suojaavia
toimenpiteitä on uuden kissan karanteeni sekä
emon ja pentujen pitäminen aina erillään
muista kissoista ennen rokotuksia.
Teksti: Eläinlääkäri Inka Laaksonen
CatVet Kissaklinikka
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KUKA OLET?
Kuka olet, missä asut ja kenen kanssa?

Mitä kissat sinulle merkitsevät?

Anne Vuori, Helsingin Torpparinmäessä,
aviomies, pojat 5 ja 11 ja kissat

Uskon että kissoista on tullut minulle elämäntapa.

Montako kissaa sinulla on ja mitä rotuja?
Muita lemmikkejä?

Mikä sinua viehättää kissoissa?
Niiden uskollisuus ja kyky omistaa ihminen :)

Meillä on nyt 7 kissaa. 5 siamilaista ja 2 itämaista. Mikä on yllättävin asia, mihin olet
törmännyt eläessäsi kissojen kanssa?
Ei muita lemmikkejä paitsi ne villakoirat
Ne ovat kuin pieniä lapsia
nurkissa :)

Ensimmäinen lemmikkisi?
Collie koira, Kati. Olin tuolloin 5-vuotias.

Aiheuttaako kissasi sinulle ’harmaita
hiuksia’, siis toisin sanoen tekeekö
kissasi paljon tuhoja, ja jos tekee, niin
minkälaisia?
Nämä nuorimmat sisarukset ovat varsinaisia
tuhoajia. Toinen pissaa sänkyihin, varastelevat
pöydiltä ja jopa kädestä mm. juustoa.
Leipäpussit on pakko raahata muualle kuin
leipäkoriin etc.

Oletko käynyt kissanäyttelyissä ja
mitä mieltä ole niistä?
Olen käynyt kissanäyttelyissä nyt noin 6 vuoden
ajan. Olen löytänyt hyviä ystäviä mutta myös
niitä vihamiehiä :( Näyttelyt on mukavia
tapahtumia joissa pitäisi saada viihtyä.
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ORICAT ry onnittelee suomalaisia WW’11-voittajia!
Paras aikuinen uros:

SC SW’09 WW’11 QUAN TAMASHII JW DVM
Musta bicolour itämainen lyhytkarva
Omistaja Katerina Leino
Kasvattaja Carola Machura
Kuva Tessa.lv

Paras kastraatti naaras:
SP SW’10 WW’11 QUAN KAWAII SAKURA JW DSM DVM
Musta itämainen lyhytkarva
Omistaja Katriina Mikkola
Kasvattaja Carola Machura
Kuva Tessa.lv

Suomalaiset neloskissat olivat hyvin edustettuna lokakuussa Puolassa järjestetyssä
maailmannäyttelyssä. Paneelistakin löytyi useampi suomalainen tai suomalaissyntyinen kissa.
Oricat onnittelee myös nominoituja kissoja ja niiden omistajia että kasvattajia!
Nominoidut kissat 2011:
GIC WW’10 Santuzzan Maestro JW OSH n 25, aikuiset urokset
Arhantin Shahzaman SIA c, aikuiset urokset
IP Bestcats Electrify Exclusive OSH n 03, kastraatti urokset
SP DeLaSoul’s Lion In Winter SYS b 03, kastraatti urokset
PR Stareyes’s Gabriella JW OSH fs, kastraatti naaraat
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VALMISTUNEITA KISSOJA
GIC JAGUARS GLUMBUMBLE *Bubble* OSH a
valmistui Grand International Championiksi
Vantaalla 11.12.2011
Omistaja Anne Vuori
Kasvattaja Elisa Koivunen & Hannele Karen

CH JALECAT’S FIONA *Nana* BAL b 21
valmistui Championiksi Hyvinkäällä 11.6.2011
Kasvattaja & omistaja Leena ja Jari Varinen

CH TIMILLE VELVET VALENTINE *Viljo* OSH c 24
valmistui Championiksi Tampereella 3.9.2011
Omistaja Minna Sainio & Leena Varinen
Kasvattaja Petra Thunell & Mariann Karlsson, Ruotsi

GIC YZING’S ÖZAYA *Venla* SIA c
valmistui Grand International Championiksi
Vantaalla 28.8.2011
Omistaja Minna Sainio
Kasvattaja Mia & Ylva Norrman, Ruotsi
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SP DELASOUL’S LION IN WINTER *Leo* SYS b 03
sai DSM-tittelin Riikassa 10.12.2011 ollen
Suomen ensimmäinen DSM-tittelin saanut
seychellien lyhytkarva.
Omistaja Kirsi Vanhanen
Kasvattaja Mirka Vanhanen & Kai Kivilahti
Kuva Tessa.lv

Lähettäkää valmistuneista kissoistanne kuva kera seuraavien tietojen: nimi, titteli mihin
valmistui, EMS-koodi, paikka & aika sekä omistaja että kasvattajatiedot.
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SIITOSUROKSET
Kollilista löytyy myös kotisivuiltamme ja voit ilmoittaa oman komean uroosi listalle osoitteeseen
iceolives@pp.inet.fi kuvan kera.

JALECAT’S INCASE OSH bs 03 var
isä: Jalecat’s Eternal Flame OSH as 03 (OSH a 03)
emo: CH Spotless Cornelia OLH q
Leena & Jari Varinen, Hyvinkää
Kissa asuu Vantaalla
www.jalecats.net
s-posti: leena@jalecats.net
p. 040-769 7500/Leena

CH SULTSINAN KRIEK BOON JW SYS n 03
isä: SC Sultsinan Quickstep SYS a 03
emo: GIC Felides Vivres Snoopurr OSH n 02
Mirja & Mika Pulkkinen, Kuopio
www.sultsinan.com
s-posti: sultsinan@msn.com
p. 044-517 9231

SC SULTSINAN QUICKSTEP SYS a 03
isä: PR Sultsinan Indian Big Chief JW OSH n 25
emo: CH Traum von FF Corriente OSH a 03 24
Mirja & Mika Pulkkinen, Kuopio
www.sultsinan.com
s-posti: sultsinan@msn.com
p. 044-517 9231
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KASVATTAJAT
Muistakaahan ilmoittaa jos
yhteystietonne muuttuvat!
FI*ANCELAINE
Sinikka & Kiira Laine, Orimattila
sinikka.laine@rurok.fi
FI*ANCIENT
Senia Falck, Salo
p. 050-303 0950
www.ancient-orientals.com
senia@ancient-orientals.com
FI*BIRREGIN
Regina Bodganoff, Helsinki
www.birregin.com
birregin@gmai.com
FI*BLACK-BELLE’S
Katja Silanto, Muurla
p. 040-568 6680
www.kissala.black-belles.com
kissala@black-belles.com
CAPPUCCINO
Beatrix Aaftink-Castendijk, Hollanti
p. +312 069 52498
www.catterycappuccino.nl
cappucinocats@chello.nl
FI*CHOOSE
Pia-Maija Jalkanen, Laukaa
p. 050-5369 244
www.finchoose.net
pia@choose.net
FI*DESMODUS
Sari & Janne Henriksson, Klaukkala
p. 040-745 6121
www.kolumbus.fi/desmodus
desmodus@kolumbus.fi

FI*FERCATIN
Elina Ferm. Helsinki
p. 0400-703 478
www.elisanet.fi/fercatin
fercatin@elisanet.fi
FI*FLYAWAY
Anne & Krister Tainio, Kauvatsa as
p. 040-592 7011/Anne
personal.inet.fi/perhe/flyaway
flyaway@pp.inet.fi
FI*ICE-OLIVE’S
Minna Sainio, Loimaa
p. 044-560 4943
www.iceolives.net
iceolives@pp.inet.fi
FI*JALECAT’S
Leena & Jari Varinen, Hyvinkää
p. 040-769 7500/Leena
www.jalecats.net
leena@jalecats.net
FI*KATTILAN
Eeva Vuojolahti, Nousiainen
p. 040-579 2777
kotisivu.dnainternet.net/kattila
kattilan.eeva@dnainternet.net
FI*KELMIKERHON
Eija Siik, Hämeenlinna
www.kelmikerho.net
kelmikerho@surok.fi
FI*KIRAMET
Kirsi Mäki, Degerby
p. 09-221 7850/040-516 3035
www.surfnet.fi/~kiramet
kirsi.maki@surfnet.fi
FI*KUURAN
Sari Palmgren, Vantaa
p. 050-541 0105
koti.welho.com/spalmgr2
sari.palmgren@welho.com
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FI*LEERAUS
Elsa Pardonen & Aleksi Lehtonen, Tampere
p. 050-4119 139
leeraus.fi
info@leeraus.fi
FI*MAJOR
Marianne Kurttila & Juha Lehto, Vantaa
p. 040-5110 315
www.major.fi
major@elisanet.fi
FI*MEAOW
Kirsi Juuti, Tuusula
p. 050-537 4014
www.kolumbus.fi/matti.juuti
me.juutit@kolumbus.fi

FI*PINOKIN
Tuija Latva, Helsinki
www.pinokin.fi
tuija.latva@gmail.com
FI*RHEADY
Merja Maahi, Tampere
p. 040-525 8568
kotipesa.suntuubi.com
meeerja@gmail.com
FI*RIQUITTA’S
Satu Paavilainen, Espoo
p. 041-575 3002
www.riquittas.fi
satu.paavilainen@welho.com

FI*MIMIN
Heli Aaltonen, Espoo
www.kolumbus.fi/mimin.aaltonen
heli.aaltonen@gmail.com

FI*SULTSINAN
Mirja & Mika Pulkkinen, Kuopio
p. 044-517 9231
www.sultsinan.com
sultsinan@msn.com

FI*NOXX
Nina-Maria Tigersted, Espoo
p. 050-304 2422
www.noxxcattery.net
noxx@surok.fi

FI*TOP-TEN’S
Rita Kiiskilä, Kokkola
p. 040-728 0699
www.toptens.nettisivu.org
rita.virtanen@gmail.com

FI*ORIFAME
Senja Helle, Tikkakoski
p. 040-778 1338
www.orifame.com
orifame@gmail.com

FI*VELOKATIN
Anne Rautio, Piikkiö
p. 0500-735 827
www.velokatin.com
anne_rautio@suomi24.fi

FI*ORI-KATIN
Katriina Mikkola, Orimattila
p. 03-777 5622/040-770 9033
ori-katin@surok.fi

FI*VUORIKATIN
Anne Vuori, Helsinki
vuorikatin.blogspot.com/
vuoret@welho.com

FI*PIKKUPIRUN
Sara Tuomalainen, Lahti
p. 046-898 2153
pikkupirun-cattery.verkkopaikka.fi/etusivu
sara.tuomalainen@dnainternet.net

FI*WOODCOCKS
Sanna Lehto, Helsinki
p. 0500-735 827
www.woodcocks.fi
woodcocks@ocicat.fi
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