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Puheenjohtajan mietteitä
Ihanaa, viimein olemme taittaneet ankean harmaan talven. Tällä
hetkelle aurinko porottaa siniseltä taivaalta ja parvekkeella asteita
30, lasituksen takana tosin. Mutta se ei menoa haittaa, päinvastoin.
Pieni miehemme on heti valmiina parvekeovella, kun vain sinne
päin edes hiukankin kävelen. Joten hän on päättänyt, että nyt on
”laidunkausi” auki.
Nauttiessani juuri äsken aamukahvia sanomalehden kera luin
mielenkiintoisen artikkelin eläintarhan asukeista. Siinä kerrottiin
villihevosista ja niiden laumanjohtajuudesta. Nuori ori oli intoa
täynnä ja luuli olevansa laumansa johtaja, mutta todellisuudessa
laumaa johtikin vanhin tammoista. Jotenkin tämän olen huomannut
myös omassa kissalaumassani. Vanhin ”tammoistani”, eli 11vuotias kotikissani on meillä laumanjohtaja. Nuorta oria esittää
laumassamme sitten vanha ruskeanaamio kastraattimme. Näillä
kahdelle kissalla ei ole mitään mahdollisuutta olla yhtä aikaa
samassa tilassa, koska silloin olisi täysi rähinä päällä ja karvoja
ilmatila täynnä. Näiden kahden käyttäytymistä on mukava seurata,
kun heidän välissä on suljettu verkko-ovi. Nuori ori yrittää
ärisemällä ja mölisemällä, joskus jopa oven alta läpsäyttämällä,
saada vanhan tamman huomion, mutta siinä kuitenkaan
onnistumatta. Vanha tamma istuu vain totisena ovella ja katselee
kaukaisuuteen.
Samoissa tiloissa olevat toiset kissatkaan eivät saa lähestyä ylhäistä
vanhaa rouvaamme. Jos joku uskaltautuu, niin siitä syntyy kauhea
mekkala. Nuori elohopeaherramme vain innostuu tästä, ja on
paikalla tarkistamassa tilanteen. Mutta voi, hopeaherrahan on
lauman alimmainen, joten hän vasta kyytiä saakin. Parit kuperkeikat
siinä saatetaan ottaa, ja pienet pään pyöräytykset, kun ei aina tiedä
mihin sattuu, kun vanha rouva on läimäissyt. Mutta jos vanha rouva
itse haluaa, niin hän kyllä itse sitten kävelee vaikka alimmaistensa
yli. Ja yleensä tässä vaiheessa muut vain jähmettyvät paikoilleen ja
odottavat koska ja millaiset pölläytykset tällä kertaa on tulossa. Eli
kyllä ne vanhat naiset vain ovat synnynnäisiä johtajia.
Muutama sananen lehdentekijän ominaisuudessa. Tätäkin lehteä on
vaikea tehdä, kuten myös paperiversioita, jos lehteen ei saada
materiaalia. Lehteä varten tarvitaan teiltä jäsenet ehdottomasti
enemmän valokuvia ja juttuja. En usko, että haluatte
tulevaisuudessa nähdä vain laumaani edestä ja takaa… Jään
odottelemaan juttujanne ja kuvianne, sekä nauttimaan kauniista
kevätpäivästä ja tulevasta kesästä.
Jaana ja lauma: vanha tamma Lady, nuorempi tamma Rosa, nuori
ori Eeli, musta mies Pete sekä hännänhuippuna elohopeaherra
Henkka

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 / 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:
Web-sivut ja pentuvälitys
Tiina Salminen, Jyväskylä
puh. 040-535 7403
t.salminen@elisanet.fi
Kansikuvassa: aito itämainen kissa
Malesiasta, Langkawin saarelta.
Kuva: J. Henriksson
Seuraavan lehden aineistopäivä
20.6.2008
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Rekisteröinnit roduittain ajalta 01.01.2007 - 31.12.2007

Rotu

Yhteensä

Uros

Naaras

BAL

52

29

23

OHL

16

9

7

OHS

217

109

108

SIA

186

98

88

SYS

13

4

9

Yhteensä

484

249

235

Rotu

Tuonti

Uros

Naaras

BAL

4

2

2

OHL

-

-

-

OHS

13

5

8

SIA

13

6

7

SYS

1

1

-

Yhteensä

31

14

17

Mirrinä voi!!!!
Mirrinä voi maata keväällä selällään
ja virittää tunnelman
Kaikki näkevät milloin
enkeliturkki lisääntyy
Silloin voi paljastaa todellisen mirrinsä!
Hilipatin pippan ja hippasilla!
Ja sitten on kaikki taas ennallaan
kunnes poikaset vyöryvät kylpyhuoneen lattialle
(Unni Lindell & Nina Reistad: Pidä varasi! Tässä tulee Jumala ja se on kissa)
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Tärkeää muistettavaa kissanäyttely-säännöistä
Vuoden alussa astui muutamia uusia näyttelysääntöjä voimaan. Yksi muutos koskee näyttelyistä
kotiinlähtemistä.
Poistumislupa-kohta on säännöissä päivitetty
vuoden 2007 liittokokouksen päätösten
mukaiseksi. Uudet sääntötekstit löytyvät Kissaliiton nettisivuilta ja ne on päivitetty myös painettavana olevaan sääntökansioon. Näyttelystä poistumista koskevat sääntökohdat löytyvät Näyttelysääntöjen kohdista 1.12 ja 3.9. Näyttelytoimikunta
on laatinut seuraavan ohjeen rotukissayhdistyksille sääntökohtien tulkinnan yhtenäistämiseksi:
"Kirjallisesti" tarkoittaa Kissaliiton poistumislupa-anomuslomaketta, jolla poistumislupaa on
anottava. Näyttelyn järjestäjän on pidettävä
lomakkeita näytteilleasettajien saatavilla näyttelypaikalla, esim. infopöydässä tai vastaavassa. Jos
näytteilleasettaja anoo poistumislupaa jo etukäteen ennen näyttelyä, voi hän tehdä sen sähköpostitse tai täyttää poistumislupa-anomuksen ja
postittaa sen näyttelypäällikölle.
"Ennen arvostelun alkua" tarkoittaa ennen
näyttelykutsussa tai vahvistuskirjeessä mainittua arvostelun alkamisajankohtaa. Omistajan
on siis haettava poistumislupa aamulla ennen,
kuin tuomarit aloittavat työnsä. Kahden sertin
näyttelyssä kumpikin päivä on oma näyttelynsä ja
arvostelun alkamisajankohta voi olla lauantaina
eri, kuin sunnuntaina. Halutessaan omistaja voi
tietysti jo lauantaina hakea poistumislupaa sunnuntaille.
"Näyttelyjohdolta" tarkoittaa käytännössä
näyttelypäälliköltä. Jos yhdistys antaa poistumislupa-anomusten myöntämisen jollekin muulle
henkilölle, on tästä syytä mainita näyttelykutsussa
ja/tai -infossa.
"Hyvin perustellusta syystä" tarkoittaa jo
ennen näyttelyä ilmennyttä erityistä syytä.
Tyypillisin lienee kotimatka julkisilla. Jos
viimeinen laiva, juna tai bussi lähtee näyttelyn
päättymisen aikoihin, on hyvin perusteltua, että

näytteilleasettaja haluaa palata kotiin
näyttelypäivänä, eikä jäädä yöksi näyttelypaikkakunnalle odottamaan seuraavan päivän
vuoroja. Esim. pitkä kotimatka, lapset mukana
näyttelyssä, pienet pennut kotona tai työvuoro
näyttelyn jälkeisenä aamuna eivät ole tässä
kohdassa tarkoitettuja syitä.
"Ilman hyväksyttävää syytä" tarkoittaa sitä, että
näytteilleasettaja ei lainkaan anna selvitystä siitä,
miksi kissa on viety ilman asianmukaista lupaa
näyttelypaikalta ennen näyttelyn päättymistä tai
sitä, että hänen antamansa syy ei täytä "äkillisen,
pakottavan syyn" kriteereitä.
"Äkillisestä ja pakottavasta syystä" tarkoittaa
näyttelypäivän aikana ilmennyttä, ennalta
arvaamatonta syytä, joka tekee näyttelypaikalle jäämisen mahdottomaksi. Esimerkkinä
voitaisiin mainita esim. näytteilleasettajan tai
hänen mukanaan matkustavan lapsen äkillinen
sairastuminen (korkea kuume, mahatauti tms.),
näytteilleasettajan työnantajan antama komennus
työvuoroon näyttelypäivänä, näytteilleasettajan
lähiomaisen kuolema tai vakava loukkaantuminen/sairastuminen ja näytteilleasettajan kotia
kohdannut onnettomuus (vakava vesivahinko,
tulipalo). Samoin kotona olevan kissan äkillinen,
vakava sairastuminen ja hoidontarve täyttävät
tämän kohdan kriteerit. Kissan synnytys ei ole
äkillinen, pakottava syy, paitsi jos se on selvästi
odottamaton ja ennenaikainen ja vaatii kissan
omistajan välitöntä paluuta kotiin kissan
terveyden turvaamiseksi.
Lopuksi NTK haluaa muistuttaa, että kissa
tarvitsee poistumisluvan näyttelystä, ei sen
omistaja. Jos omistajan täytyy poistua näyttelystä
ennen sen päättymistä, kannattaa ensin yrittää
järjestää kissalle kyyti kotiin jonkin toisen samalla
suunnalla asuvan mukana. Yleensä apu löytyy,
kun sitä vain rohkeasti pyytää.
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Sinä, Joutsen-prinsessani
Sinä synnyit marraskuisena aamuna viiden pennun pentueeseen. Sinä olit jo pienenä
pentuna nautiskelija ja taistelija, olit ainoa joka nautit emosi maitobaarin antimista. Sinua ei
kukaan huolinut luovutusiässä, mutta sitä ennen Sinä olit ottanut paikan sydämestäni.
Sinä saavut laumaamme helmikuisena iltana. Sinä et heti uskaltautunut samaan huoneeseen
isojen poikien kanssa, vaan Sinä päätit nukkua kylpyhuoneessa pyykkikorin takana.
Pian Sinä kuitenkin rohkaisit mielesi ja päätit tehdä lähempää tuttavuutta suuren mustan
kanssa. Sinä sait ihmeitä aikaiseksi, Sinä valloitit myös mustan sydämen. Sinut adoptoitiin
omaksi pennuksi, ja suuri musta mies päätyi emoksesi.
Sinä olit varhaiskypsä, Sinun ensimmäinen juoksusi oli jo neljän kuukauden iässä.
Sinä suoritit loistavan ensi esiintymisen näyttelyssä, tulit, näit ja voitit, taas Sinä valloitit
sydämiä. Sinä aiheutit päänvaivaa tuomareille. Sinua jopa sanottiin jopa täydelliseksi
siamilaiseksi pitkine raajoineen, häntineen ja kauloineen. Ja Sinulla oli aivan ihanan avoimet,
suuret korvat.
Sinut raahattiin lentokoneeseen, jossa matkustit kanssamme hiiren hiljaa. Hotellihuoneessa
Sinä hylkäsit minut, ja samalla valloitit taas yhden sydämen, Sinä sait paikan isäni
sydämestä ja petistä.
Matkalla Sinä et suostunut näyttäytymään muualla kuin tuomaripöydällä ja paneelissa.
Saimme kuulla upeat sanat: We have a Winner, eli Sinut valittiin Maailman Voittajaksi. Sinä
olit valloitit lisää sydämiä.
Sinä olit näyttelyissä assistentin suosikki, mutta myös kauhu Sinun pitkien raajojesi
johdosta. Sinulla oli paneeleissa meno päällä, koska Sinä inhosit kovia ääniä ja Sinä halusit
vain häkkiisi pesäsi suojaisaan lämpöön.
Sinä lähdit mukanamme laivalla Ruotsiin. Ruotsissa Sinä sait aikaan suuren kohahduksen ja
ihmettelyn. Sinä olit molempina päivänä paras kastraatti.
Mutta sen jälkeen Sinulle tapahtui jotain aivan kauheaa. Sinulle kasvoi patti, joka todettiin
syöpäkasvaimeksi. Sinä taistelit koko kesän imusolmukesyöpääsi vastaan, ja Sinä myös
nujersit kasvaimesi.
Sinä et kuitenkaan kestänyt lääkityksen sivuvaikutuksia. Sinä taistelit yön isäsi kutsua
vastaan. Sinä hait apua ja lohtua suuren mustan kainalosta. Suuri musta hylkäsi Sinut,
koska huomasi että kaikki ei ole kohdallaan..
Sinut kiidätettiin aamulla lääkärinpöydälle, jota Sinä enää tuskin edes huomasitkaan. Sinä
päätit kuitenkin ottaa kutsun vastaan tuona marraskuisen aamuna klo 10.05.
Sinä jätit jälkeesi suuren surun sekä aukon sydämeeni, jota ei voi kukaan koskaan täyttää.
Siitä on jo niin kauan, mutta yhä vieläkin kyynel vierähtää poskelleni kun ajattelin Sinua,
Joutsen-prinsessaani.

Piirtänyt Annina Fredriksson
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.....KUKA…. Taru Tähtinen
Kuka olet, missä asut ja kenen kanssa?
Olen Taru Tähtinen ja asun Helsingissä.
Perheeseeni kuuluu mieheni lisäksi 4 lasta: 11-, 9ja 2- vuotiaat pojat sekä 8-vuotias tyttö.

Nelli

Mitä kissat sinulle merkitsevät?
Kirppu, Bastentsent Chili Chocolate

Montako kissaa sinulla ja mitä rotuja? Entä
muita lemmikkejä?
Meillä on 3 kissaa: 2-vuotias maatiaistyttö Nelli,
5-vuotias siamilaistyttö Vilma (Desmodus
Juuliska, SIA n) ja itämainen lyhyt- karvainen 2vuotias Kirppu–poika (Bastetsent Chili Chocolate,
OSH b).

Kissani ovat minulle samanvertaisia
perheenjäseniä kuin lapset. Lapsille on tärkeää,
että oppivat pienestä pitäen miten eläimiä
käsitellään. Tyttö kun on ollut mummolassa yötä,
kysyy onkohan kissoilla ollut häntä ikävä
niin kuin hänellä niitä. Ja aina hän kun tulee kotiin
rientää ensimmäiseksi jokaisen kissan luokse ja
tervehtii niitä erikseen.

Ensimmäinen lemmikkisi?

Kani.

Desmodus Juuliska, Vilma

Mikä sinua viehättää kissoissa?
Vilma
Oletko käynyt kissanäyttelyissä? Mitä olet
mieltä niistä?
Olen käynyt, ja ensimmäisellä kerralla kun kävin
rakastuin itämaiseen rotuun. Kissanäyttelyissä on
kiva käydä, koska sieltä saa tietoa eri roduista ja
näkee myös erilaisia kissoja. Tykkään myös
kierrellä myyntipisteissä. Kissat saavat tuliaisina
näyttelyistä leluja, ruokaa ja vähän herkkuja.

Kun kissat tulevat syliin ja niitä silittää, tulee
itsellekin sellainen rauhallinen olo. Kissojen
touhuja on hauska seurata. Vilmalla on
koiramaisia tapoja: se antaa tassua, kun se haluaa
jotain. Esim. kinkkuviipale tai juusto-snaksit on
sen herkkuja, jotka saa sen nostamaan tassua.
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Mikä on yllättävin asia, johon olen törmännyt
eläessäsi kissojen kanssa?
No, Vilma on yllättänyt sillä, että se osaa avata
huoneen ovia.
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Älä koskaan väheksy kissan
tarjoamaan lohdusta.
Se ei puhu,
mutta se osoittaa
rakastavansa sinua
pienillä kosketuksilla,
puskuilla ja nojauksilla.
Se yrittää kääntää
huomiosi pois surusta.
Pam Brown s.1928

Kirppu
Aiheuttaako kissasi sinulle paljon "harmaita
hiuksia", toisin sanoen tekeekö kissasi paljon
tuhoja, ja jos tekee, niin minkälaisia?
Eivät tee tuhoja juuri lainkaan. Välillä
vessapaperirulla on revitty.
Joulukuusikin sai olla rauhassa, paitsi viimeisinä
päivinä kissat olivat ilmeisesti juosseet kuusen
ympärillä, koska se oli kumossa kun tultiin töistä
kotiin.
Silloin kun nuorimmainen syntyi, ostin
pinnasänkyyn turvaverkon. Mutta sitä ei koskaan
tarvinnut käyttää, koska Nelli ei mennyt sänkyyn
nukkumaan.

In Memoriam
"Täydellinen kissa, jonka paikkaa ei voi
kukaan korvata"
EP Midnight Queen of Troops, OSH b 24

”Queen”
14.06.1994- 16.01.2008
Omistaja Rita Virtanen
Kasvattaja Taina Hautamäki

Vilma

Kuva Joni Virtanen
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Natsa
Vielä edellisistä kakaroista omaa kotiaan (ehkä)
vielä etsii Natsa.
Natsa on Kikin ja Anteron lapsista se kaikista
suloisimman luonteen omaava, kehräävä
karvakasa. Natsa on todella speciaali tapaus ja sen
takia me etsimme sille aivan täydellistä kotia.
Toinen vaihtoehto on, että tämä sydäntenvalloittaja jää kotimieheksi pitämään tytöt kurissa!
:)

Natsa on myös varustettu itämaiselle todella
erikoisella varusteella: äänettömällä toiminnolla.
Pienen miehen ääni on hyvin kantava ja varmasti
huomiota herättävä. Se on hieman nariseva,
vaikka paikat onkin hyvin rasvattu! Mutta parasta
on, että tämä mies osaa myös laittaa äänettömän
välillä päälle ja siis suu aukeaa, mutta mitään ei
kuulu (lieneekö oikeasti laiskuutta)...

Natsa on tuunattu versio itämaisesta. Sillä ei ole
enää niitä nuorison suosimia karvanoppia
heilumassa takalasissa :)
Sillä on jättipitkä kapeneva spoileri takana, että
vauhti olisi vieläkin sulavampaa... Natsan
spoilerilla on myös taipumus ohjailla sitä
tasapainoa ja sen takia se onkin yleensä aina
pystyssä. Sillä on myös kunnolliset uudet
nastarenkaat alla, nastoja tosin ollaan hieman
lyhennelty! Siinä on myös oikein vahva alusta,
joten se on hyvä vaikeisiinkin maastoolosuhteisiin, esim. ihmisen olkapäälle kipuaminen käy kädenkäänteessä, vieraat eivät aina
pääse edes sisälle, kun huomaavat että pienimies
istuu olkapäällä kehräämässä ja toivottamassa
tervetulleeksi! :)

Vuorattu se on oikein ihanan silkkisellä todella
lyhyellä karvalla, jossa on hieno villinnäköinen
ticking kuvio. Moottorissa on mukavan hiljainen
tasainen rupina, kehrää kuin kissa. Päästöt ovat
minimiluokkaa. Ipana on myös kaikkiruokainen,
mutta kulutus on kyllä aika kova! Kiihtyvyys 0100 on 5,7 sekuntia, eli vauhdikas kaveri, muttei
siltikään karkaa kokeneemattomaltakaan helposti
käsistä... Keskikokoista mallia ja osaa hoitaa
taskuunperuutuksen ihan itsekkin... Kaikki
normaalit huollot on tehty ja varusteet huippuluokkaa, minkäänlaisille varikkokäynneille ei
pitäisi olla tarvetta! Hintaa tällaisesta ipanasta voi
kysellä lisää meiltä, se ei ole se pääasia, vaan se
täydellinen koti on!
Terkuin
Maarit

Kiki ja Natsa

FIN*Sultsinan
http://sultsinan.com/
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EASYPILL
Meillä on ollut kaksi lääkittävää kissaa jo
useamman vuoden ja luulisi, että kissa oppii lääkkeenantorutiineihin. Oppiihan se. Tietää, milloin
pitää livahtaa sängyn alle perimmäiseen nurkkaan
eli kun kuulee, että emäntä menee kaapille, jossa
lääkkeet ovat ja kuulevat kun lääkepurkit aukeavat
ja niitä kaadetaan kädelle. Vaikka sen yrittää
tehdä miten hiljaa ja vähän harhautellenkin, niin ei
onnistu. Oppivat pirulaiset vielä kellonajankin,
koska kyseessä suhteellisen säännölliset antoajat.
Papu, siamilaisemme, saa synnynnäiseen
sydänvikaan kolme kertaa päivässä lääkkeet:
aamulla, töiden jälkeen ja illalla.
Ville, kotikissamme, saa kilpirauhasen liikatoimintaan kaksi kertaa päivässä, aamuin illoin.
Papulle on suht helppo antaa lääkkeet, kunhan
vain tosiaan saa kiinni ja odottaa, että Papu saa
rullalla olevan kielen ensin irti kitalaesta.
Villen taas saa helposti kiinni, mutta Ville on
mestari jemmaamaan pillerit eri puolelle suuta.
Ville alkoi inhota lääkkeiden antoa, kun laitoin
samalla vettä ruiskulla perään, että nielisi lääkkeet.
Saimme alkuvuodesta Kissaklinikka Felinasta,
Mari-hoitajan suosituksesta, kokeiltavaksi
Easypill -tahnaa. Papun mielestä se on tähän
päivään asti ollut herkkua, ja pillereiden otto on
ollut todella helppoa, mutta nyt on ilmeisesti
kyllästynyt makuun. Nyt dippaamme Easypill palleron kissojen hammastahnaan ja Papu ottaa
taas tablettinsa kiltisti.
Villeen ei Easypill tehnyt mitään vaikutusta, mutta minun on helpompi aamun kaksi tablettia
piilottaa tahnan sisälle, eikä Ville pysty piilottamaan pillereitä eripuolille suuta. Minun on helpompi seurata, että varmasti nielee molemmat.
Easypill on yksittäisissä foliopakkauksissa oleva
tahnatanko, noin 5 cm pitkä ja 1 cm:n paksuinen.
Siitä leikataan saksilla paloja, tai kyllä se
sormillakin menee, mutta saksilla saa tasaisempia
paloja. Felina myy yksittaisiä tankoja. Yksi tanko
maksaa muistaakseni 2,5 € ja meillä tuolla
lääkityksellä yksi tanko kestää n. viikon.
Suositellen
Sari Henriksson

EasyPill® cats:
Easypill cat:
Efficiency (external independant
studies): 82%
With conditionated cats (internal
studies): efficiency turns around 9
kittens /10

Kittens: Kittens learn to know
different tastes in their young days.
In order to assure that the grown-up
cat will readily takes the EasyPill®
it's recommended to give the kitten
a bag of snacks, two snacks per day,
at say three months of age. This
small investment is likely to pay
back many times over later in the
cat's life.
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KUTSU
ORICAT ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika:
Paikka:

Sunnuntai 27.4.2008 klo 15.00
Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 HELSINKI
RUROKin näyttely

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
ORICAT ry:n hallitus

Oricat –yhdistyksen jäsenlehden
nimikilpailun tulos ilmoitetaan
vuosikokouksessa.
Palkinto arvotaan kaikkien 20.4.2008
mennessä nimiehdotuksen antaneiden
kesken yhdistyksen vuosikokouksessa.
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Kasvattajat ja varattavissa olevat pennut
Fin*Anatolian
Sanna Nevala, Tampere
puh. 040-708 4652
sanna.nevala@gmail.com
http://personal.inet.fi/koti/anatoliancattery

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

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

Fin*DeLaSoul’s
Mirka Vanhanen, Kuopio
puh. 040-323 6355
cattery.delasouls@gmail.com
http://cattery.delasouls.googlepages.com

Fin*Ancient
Senia Falck, Jurva
puh. 050-3030950
senia.falk@pp.inet.fi
http://personal.inet.fi/koti/ancient.cattery

Fin*Desmodus
Sari ja Jan-Erik Henriksson, Klaukkala
puh. 040-7456121
desmodus@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/desmodus

Fin*Birregin
Regina Bogdanoff, Helsinki
puh. 044-729 1769
birregin@kolumbus.fi
http://www.peterbald.kotisivukone.com

Fin*Feanorian
Kristiina Kemppainen, Oulu
puh. 045-633 7804
feanorian@kapsi.fi
http://feanorian.kapsi.fi

Fin*Black-Belle’s
Katja Silanto, Muurla
puh. 040-568 6680
black.belles@pp.inet.fi
http://black-belles.siteyard.net
Pentuja varattavissa 30.1.2008 syntyneestä
itämais-pentueesta.

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

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 syntyneestä
itämais-pentueesta

Fin*FlyAway
Anne ja Krister Tainio, Kauvatsa as
puh. 040-592 7011
flyaway@pp.inet.fi
http://personal.inet.fi/perhe/flyaway/
Fin*FlyingFinn’s
Tiina Salminen, Jyväskylä
puh. 040-535 7403
t.salminen@elisanet.fi
http://www.elisanet.fi/flyingfinns/
Pentu varattavissa 15.11.2007 syntyneestä
itämais-pentueesta
Fin*Horuseye
Kinttu Koipijärvi, Helsinki
puh. 041 482 9919
ghada@jippii.fi
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Fin*Hämynhäivän
Heidi Åhman, Lohja
puh. 0500-991 006
hamunhaivan.heidi@dnainternet.net
http://www.kotiposti.net/heidi.ahman/Hamunhaiv
an
Pentuja varattavissa 27.2.2008 ja 14.12.2007
syntyneistä balineesi-pentueista
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://www.kelmikerho.net
Fin*Kiramet
Kirsi Mäki, Degerby
puh. 09-221 7850 / 040-516 3035
kirsi.maki@surfnet.fi
http://www.surfnet.fi/~kiramet
Fin*Kolmoiskuun
Sami Haapa, Valkeakoski
puh. 041-525 7445
sami.haapa@gmail.com
http://www.kolmoiskuun.tk
Fin*Kuuran
Sari Palmgren, Vantaa
puh. 050-541 0105
sari.palmgren@welho.com
http://koti.welho.com/spalmgr2
Fin*Major
Marianne Kurttila ja Juha Lehto, Vantaa
puh. 040-5110 315
major@elisanet.fi
http://www.elisanet.fi/major
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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
Pentuja varattavissa 9.2.2008 syntyneestä itämaispentueesta.
Fin*Pinokin
Tuija Latva, Helsinki
puh. 040-515 7748
pinokin@luukku.com
http://www.pinokin.net
Pentuja varattavissa 26.12.2007 syntyneestä
itämais-pentueesta.
Fin*Quan
Carola Wikström-Oinonen, Helsinki
puh. 0400-777 114
quan@surok.fi
http://www.quancattery.net
Fin*Sini-Diivan
Liisa Andersson, Valkeala
puh. 040-760 7697
liisa.andersson@kolumbus.fi
http://www.elisanet.fi/sinidiivan_kissala/
Pentuja varattavissa 14.1.2008 syntyneestä
itämais-pentueesta.
Fin*Sultsinan
Mirja ja Mika Pulkkinen, Kuopio
puh. 044-517 9231
sultsinan@msn.com
http://sultsinan.com/
Pentu varattavissa 20.7.2007 syntyneestä itämaispentueesta.
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Fin*Sungain
Kristiina Leppäkoski, Loimaa
puh. 02-762 1221 / 044-352 8774
fin_sungain@hotmail.com
http://koti.mbnet.fi/sungain/
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
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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*Velokatin
Anne Rautio ja Jarkko Saarinen, Piikkiö
puh. 0500-735 827
anne_rautio@suomi24.fi
http://kaarina24.fi/veitenmaki/Velokatti
Pentuja varattavissa 1.10.2007 syntyneestä
itämais-pentueesta
Fin*Woodcocks
Sanna Lehto, Helsinki
puh. 0500-735 827
woodcocks@ocicat.fi
http://woodcocks.fi/

KOLLIT KATEISSA!
Näyttelyn järjestäjä on liki
sokissa.

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

Kollit on kateissa ja huoltsija on
itse allekirjoittanut todistuksen,
että katit ovat niissä kolleissa.
Muista siis hankkia kuljetukseen
katin kontit
(Unni Lindell & Nina Reistad)

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 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 (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 Indian Big Chief, JW

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 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
Sultsinan Quickstep
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Kansainvälinen Lemmikkitapahtuma
Tervetuloa kaikenkarvaisten lemmikkien pariin Helsingin Messukeskukseen 26.27.4.2008. Tämä suuri kokoperheen tapahtuma kerää saman katon alle lähes kaikki eläimet,
joita ihmiset lemmikkeinä pitävät. Mukana on mahtava määrä laji- ja rotuyhdistyksien
asiantuntijoita antamassa oman tietotaitonsa messuvieraiden käyttöön. Lemmikkialan
erikoisliikkeet, tukkurit ja maahantuojat esittäytyvät tapahtumassa. Luvassa on uusinta tietoa
lemmikkien ravitsemuksesta, hoidosta ja tarvikkeista.
Tapahtuma täynnä lemmikkinäyttelyitä, kilpailuja, esityksiä ja monen moista ohjelmaa!
Tervetuloa mukaan tutustumaan lemmikkeihin olit sitten harrastaja tai muuten vain
lemmikeistä kiinnostunut!

www.http://www.oricat.fi/

