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Puheenjohtajan mietteitä:

ORIMAIL 2/2009

Tämänkin vuosi se vetää taas viimeisiään, pimeät illat ja
kylmät yöt ovat saapuneet. Vielä pari viikkoa sitten
kotikissani viihtyi parvekkeella viettämässä syyspäivää niin
hyvin, ettei illalla meinannut sisään saada. Nyt samainen
kissa ei edes suostu kunnolla nenänpäätään siellä käyttää.
On se ihme, että rangaistuskeinoista tulee joskus kissalle
myös iloinen asia. Ainakin meidän elohopean kohdalla.
Keväällä kehittämäni rangaistus ylivilkkaalle otukselle oli
siirtäminen vanhojen herrojen rauhalliseen huomaan. Mutta
nuoren miehen mielestä vanhojen poikien kanssa olikin
mukavampaa kuin vanhojen jäärien, eli kotikissojen
seurassa. Niinpä pikkuherra keksi, että kannattaa tehdä
kaikkea hullua kuten esim. limoviikunan latvaan tai
verhoihin kiipeämistä, niin siitä saa ns. koppihoitoa. Kun
sitten elohopeata hullutuksistaan nuhteli, niin eiköhän hän jo
juossut makkarin ovelle odottamaan, että ovi aukeaa. Eli se
siitä rankaisemisesta sitten. Mitähän sitä seuraavaksi keksisi?
Kaikkea muutakin hullua kissat keksivät, kuten se miten
ihmisiä pidetään hereillä. Siamilaiseni päätti viikko sitten
pitää minua yöllä hereillä: ensin istutaan tyynylle ja aletaan
kehrätä oikein kovaa. Kehräys on oikein mukava ääni, mutta
ei ehkä silloin kun yrittää nukkua. Kehräystä tosin voi yrittää
paeta peiton tai tyynyn alle. Mutta ei, eihän se nyt vetele,
sinnehän saa työnnettyä tassun. No jospa vaikka yrittäisin
sitten taas olla pää tyynyllä. Haa, nyt on siis paljasta ihoa
esillä, sitä saa sitten nyppiä kulmureilla. Kiva, se siitä sitten.
Jospa vaikka kääntäisi kylkeä; ei, herra seuraa perässä. Sitten
olikin vuorossa kynsioperaatio, eli kynsillä saa nostettua
silmäluomia ylös. Voi ei, ei nukkumisesta tule mitään.
Onneksi olohuoneessa joku liikahti, niin kiinnostus kohdistui
sinne ja minä sain rauhan ja unen.
Teillä kaikilla jäsenilläkin on varmaan tällaisia hauskoja
kokemuksia kissojen kanssa, joita olisi mukava meille muille
jakaa. Laittakaa niitä minulle maililla, niin laitetaan niitä
seuraaviin Orimaileihin. Ja joulukin on pikkuhiljaa
lähestymässä, niin voitte taas laittaa joulutervehdyksiä
julkaistavaksi seuraavassa Orimailissa.
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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

Syysterveisin
Jaana, Eeli, Pete, Henkka, Lady ja Rosa

Orimail 3/2009
aineistopäivä
29.11.2009

Kansikuvassa:
EP Desmodus Lilac
Wagner

Sähköinen Oricat-lehti:
Jaana Henriksson
jaana.henriksson@elisanet.fi
Hallituksen ulkopuolelta:
Web-sivut ja pentuvälitys
Mervi Viren
mervi.viren@pp.inet.fi
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Vuoden 2008 IV-kategorian rekisteröinnit
Rotu

Yhteensä

Uros

Naaras

Vuosi 2007

Uros

Naaras

BAL

46

30

16

52

29

23

OLH

26

13

13

16

9

7

OSH

234

119

115

217

109

108

SIA

187

100

87

186

98

88

SYS

7

4

3

13

4

9

SYL

-

-

-

-

-

-

Yhteensä

500

266

234

484

249

235

Rotu

Tuonti

Uros

Naaras

Vuosi 2007

Uros

Naaras

BAL

3

2

1

4

2

2

OLH

-

-

-

-

-

-

OSH

13

8

5

13

5

8

SIA

11

7

4

13

6

7

SYS

1

1

-

1

1

-

SYL

-

-

-

-

-

Yhteensä

28

18

10

14

17

31

Suosituimmat värit
SIA a
SIA a 21
SIA b
SIA b 21
SIA c
SIA d
SIA d 21
SIA f
SIA h
SIA n
SIA n 21
SIA w 67

24
7
23
7
11
10
5
5
6
55
13
9

OSH a
OSH a 24
OSH b
OSH b 22
OSH b 24
OSH c 24
OSH d 24
OSH h 24
OSH n
OSH n 03
OSH n 24
OSH n 25

7
5
18
4
15
4
6
6
39
10
15
45

SYS n 03

4

BAL a
BAL d
BAL d 21
BAL n
BAL w 67

4
8
6
7
7

OLH a 24
OLH b
OLH f
OLH n

4
5
4
4
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Itämaisten rotujen terveyskysely
Itämaisten kissojen terveyskysely toteutettiin
5.1.-28.2.2009 internetissä auki olleella
kyselylomakkeella, johon salasanat jaettiin
Oricat ry:n, Siam-Orient kissayhdistys ry:n ja
BaJaVa ry:n jäsenille jäsentiedotteiden
välityksellä. Lisäksi kasvattajia pyydettiin
välittämään tietoa kyselystä omistajille ja
viikko ennen kyselyn päättymistä siitä
tiedotettiin myös kahdella kissa-aiheisella
internetin keskustelupalstalla.
Kyselyyn vastaaminen tapahtui täysin
anonyyminä. Kyselyn toteuttivat Senia Falck,
Kristiina Kemppainen ja Susanna Piispanen.
Kysymysten laatimisessa oli asiantuntijana
mukana myös pieneläinsairauksien
erikoiseläinlääkäri ja itämaisten kasvattaja
Kirsi Juuti. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä
tietoa rotujemme terveydentilasta.
Toivomme tämän yhteenvedon herättävän
keskustelua rotujemme terveydestä.
Kyselyn yleinen osa
Itämaisten rotujen terveyskyselyyn tuli
vastauksia 381 kissan osalta seuraavasti:
*siitosnaaraita 123 kissaa eli 32,3 %
vastauksista, joiden keski-ikänä 3,57 vuotta.
*siitosuroksia 61 kissaa eli 16 % vastauksista,
joiden keski-ikänä 3,47 vuotta.
*muita naaraita 78 kissaa eli 20,5 %
vastauksista, joiden keski-ikänä 4,3 vuotta.
*muita uroksia 119 kissaa eli 31,2 %, joiden
keski-ikänä 3,25 vuotta.
Itämaisista kissoista 100 % veriryhmän osalta
testatuista kissoista edusti A-veriryhmää.

Edesmenneet kissat
Edesmenneistä kissoista saatiin vastauksia 37
kissan osalta, joista oli menehtynyt:
47,2 % muun kuin onnettomuuden
seurauksena alle 5 – vuoden iässä
33,3 % 5-9 vuoden iässä
13,9 % 10–14 vuoden iässä
5,6 % yli 15 vuoden iässä
Kuolinsyyt:
11,1 % FIP
11,1 % lymfooma
16,7 % muu kasvain
2,8 % amyloidoosi
0 % HCM
13,9 % muu sydänperäinen syy
8,3 % kuolinsyytä ei tutkittu
36,1 % muu kuolinsyy. Tässä mainittiin syinä
mm. lääkityksestä johtunut munuaisten
tuhoutuminen, nisäkasvaimet, äkillinen sydämen
verenkiertohäiriö, vesipää, hyvin korkea ikä,
calicivirusinfektio, krooninen munuaistulehdus,
lievä amyloidoosi, munuaisten vajaatoiminta,
haiman pettäminen, paha astma ja
leikkauskomplikaatio.
Siitoskissojen terveys
Itämaisten rotujen naaraiden kiiman
alkaminen:
5,5 % alle 4 kk iässä
16,4 % 4-5 kk iässä
30,6 % 6-7 kk iässä
33,3 % 8-9 kk iässä
11,5 % 10–11 kk iässä
2,7 % yli vuoden iässä
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Siitosnaaraista
25,2 % oli kärsinyt synnytysvaikeuksista.
17,9 % pitkittynyt synnytys.
14,6 % oli kärsinyt tiinehtymisvaikeuksista.
Syitä mainittiin mm. epänormaalin näköinen
kohtu, pitkä tauko pentueiden välillä, naaraan
jännitys, valeraskaus, kollin kypsymättömyys,
kollin liian lyhyt vierailu, kohtutulehdus ja
keskenmeno.
13 % oli sairastunut kohtutulehdukseen.
12,2 % ei ollut tullut tiineeksi.
8,9 % oli ollut valetiineenä.
11,4 % oli kärsinyt polttoheikkoudesta.
9,8 % oli kärsinyt maidoneritysongelmista.
4,9 % synnytyseste.
4,1 % oli saanut keskenmenon.
Muista synnytysongelmista mainittiin mm.
ennenaikainen synnytys ja pahan tulehduksen
aiheuttama synnytyksen käynnistymättömyys.
Pennut
Pentujen osalta vastauksia saatiin 735 elävänä
syntyneen pennun osalta. Näistä
11,4 % oli menehtynyt tai lopetettu alle 12
viikon iässä. Syitä mainittiin seuraavasti:
38,1 % synnynnäinen epämuodostuma
20,2 % yleistulehdus/keuhkokuume
20,2 % kuolinsyytä ei tutkittu
6 % onnettomuuden seurauksena
15,5 % jokin muu kuolinsyy. Tässä mainittiin
mm. FIP, emon leikkaushaavasta saatu infektio,
sisäinen napatulehdus, nestettä keuhkoissa,
hapenpuute pitkittyneen synnytyksen johdosta,
kehittymättömät keuhkot, suolen tuppeuma,
suolitukos ja hyperlipemia.
Kohdussa tai synnytyskanavassa kuolleet
pennut: 7,7 % kaikkien pentujen
kokonaismäärästä.
Muut terveysongelmat
Rakenne ja värivirheet
13,4 % häntäknikki
7,6 % rintalastakoukku
3,7 % napatyrä
3,4 % esillä olevat vilkkuluomet
2,4 % karsastus
1,8 % pigmenttivirhe
1,6 % muu värivirhe
1,6 % kivesvika

0,5 % selkärankamutka
2,6 % muu rakenteellinen vika. Tässä
mainittiin mm. lattarinta, lonkkavika, twisted leg,
löysyyttä polvissa, polvilumpion sijoiltaanmeno ja
heikot etujalkojen ranteet.
Muu terveys
7,1 % astmaattisia oireita
3,7 % astma
5,2 % toistuvia ruoansulatuselimistön
ongelmia, joista noin puolessa mainittiin
toistuvaa ummetusta ja puolessa toistuvaa
ripulia. Lisäksi mainittiin oksentelua, joka liittyy
yleensä ruoan hotkimiseen, suolitukos ja
sopimattoman ruoan aiheuttamat ongelmat.
4,7 % lääkeaineallergia. Tässä mainittiin mm.
anafylaktiset reaktiot ja muut rokotusreaktiot,
joissa aiheuttajina Fel-O-Vax PCT tai IV –
rokote, useita rabies – rokotteita ja Purevax –
rokote. Lääkeaineista mainittiin Synolux.
1,3 % ruoka-aineallergia
4,2 % toistuvia ientulehduksia
2,6 % purentavika
2,4 % hammaspuutoksia
1,6 % jokin muu suuhun tai hampaisiin
liittyvä ongelma. Tässä ei huomioitu
hammaskivitapauksia. Muita mainittuja mm.
ylimääräiset hampaat, syöpymät hampaissa,
krooninen ientulehdus, ylipitkät kulmahampaat,
ienvetäytymä ja hampaiden epänormaali
kasvusuunta.
2,6 % nisäkasvaimia koko kissamäärästä. Jos
tulosmäärää verrataan vain naaraiden määrään
saadaan tulokseksi 5 %.
2,6 % muita kasvaimia. Tässä mainittiin mm.
lymfooma, mastsolukasvaimia ja hyvälaatuisia
kasvaimia.
2,6 % sydänperäisiä ongelmia. Tässä mainittiin
mm. sydämen sivuääni, synnynnäinen sydänvika,
reikä sydämessä, sydämen vajaatoiminta,
läppävika ja mitraaliläpän vuoto.
2,1 % munuaisperäisiä ongelmia. Tässä
mainittiin mm. munuaisten vajaatoimintaa ja
munuaistulehdusta.
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0,8 % muita sisäelinperäisiä ongelmia. Tässä
mainittiin haima- ja maksasairaudet.
KOKOUSKUTSU

1,8 % anaalirauhastulehdus
0,5 % anaalirauhanen/rauhaset jouduttu
poistamaan

ORICAT ry:n sääntömääräinen syyskokous

1,6 % ihottuma
2,1 % muita iho-ongelmia. Tässä mainittiin
mm. stressi- ja allergiaperäiset ihottumat, akne ja
runsasluomisuus.

Esityslista

1,3 % kroonisia virtsatievaivoja
0,3 % epilepsia
0 % diabetes
Käytösongelmat
7,9 % lievää tekstiilien pureskelua. Tässä
mainittiin usealla kissalla olevan vain yksi
materiaali, jota pureskelee.
1,8 % voimakasta tekstiilien pureskelua.
4,2 % muu käytöshäiriö. Tässä mainittiin mm.
karvojen nyppiminen, hännänpään imeminen,
voimakas itsensä nuoleminen, josta seurauksena
ns. lick granulooma, vääriin paikkoihin
virtsaaminen, stressiherkkyys, muovin ja
valokuvien syöminen/nuoleminen ja arkuus.
Muut ongelmat
Tässä kohdassa kaikki mainitut sairaudet olivat
yksittäistapauksia.

Aika:
21.11.2008, klo 14.00
Paikka: Turun Messu- ja Kongressikeskus

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
äänten laskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri
sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet yhdistyksen 6 §:n mukaisesti
erovuorolaisten tilalle
6. Valitaan seuraavalle tilikaudelle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
7. Päätetään v. 2010 jäsenmaksuista
8. Käsitellään yhdistyksen tulo- ja menoarvio
sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2010
9. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille
maksettavista palkkioista
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen
TERVETULOA!
ORICAT ry:n hallitus

Desmodus Mini Mii lapsenlapsien saartamana
Kuva S. Henriksson
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KUKA…Heidi Valkola…
Kuka olet, missä asut ja kenen kanssa?
Olen Heidi Valkola ja asun avopuolisoni
kanssa Helsingin keskustan tuntumassa.

Oletko käynyt kissanäyttelyissä ja mitä olet
mieltä niistä?
Ikinä en ole kissanäyttelyissä käynyt.
Täytynee joskus käydä tutustumassa.

Mitä kissat sinulle merkitsevät?
Iita ja Leo tulivat meille vasta 11 – vuotiaina,
mutta niistä on tullut meille perheenjäseniä.
Montako kissaa sinulla ja mitä rotuja?
Muita lemmikkejä?
Kissoja löytyy kaksi kappaletta, Iita ja Leo,
molemmat siamilaisia.

Ensimmäinen lemmikkisi?
Ensimmäisiä lemmikkejä olivat hiiret ja
gerbiilit. Kotoa löytyi myös perhoskoira.

Mikä sinua viehättää kissoissa?
Kissoissa viehättää niiden omapäisyys ja
luonteen näyttäminen.
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Aiheuttaako kissasi sinulle paljon
"harmaita hiuksia", siis toisin sanoen
tekeekö kissasi paljon tuhoja, ja jos tekee,
niin minkälaisia?
Iita ja Leo ovat oikein kilttejä ja tuhon
kohteeksi ovat lähinnä joutuneet paperit kun
Iita on päässyt niitä mussuttamaan. Muilta
tuhoilta ja harmailta hiuksilta on toistaiseksi
ainakin vältytty.

Mikä on yllättävin asia, mihin olen
törmännyt eläessäsi kissojen kanssa?
Yllättävintä on ehkä ollut niiden
luonteenpiirteiden näkyminen, ja se miten
Leo ja Iita ovat niin erilaisia yksilöitä. On
ollut myös hauska nähdä kuinka kissat
muuttavat omia tottumuksia.
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Kasvattajat
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

Fin*Major

Fin*Sultsinan

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

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

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

Tässä kaikille kasvattajille ja muille toivoa
antamaan kuva meidän Onni –neidistä, Felides
Vivres McFurry.
Nimi Onni on erittäin osuva koska sitä tällä
kaverilla on ollut matkassa ja paljon! Onni syntyi
siis meillä sijoituspentueena Syntyessään tämä
pieni pentu painoi 46g. Voitteko uskoa!
Ensimmäisenä yönä paino laski jopa 43g, mutta
silti kuin ihmeen kautta se selvisi. Se tosiaan halusi
elää!
Nyt Onni neitokainen on kahdeksan kuukauden
ikäinen erittäin kaunis ja hyvän kokoinen naaras
kissa. Sanomattakin selvää että Onni jäi kotiin,
sehän on meidän kodin Onni!

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

Tässä kuvassa Onni ensimmäisessä näyttelyssään
Kuopiossa ikä on yhden päivän vajaa 6kk.
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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://www.kaarina24.fi/veitenmaki/Velok
atti

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

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

Nykyisin, kun ihmiset
ovat niin
jännittyneitä, he
voivat oppia paljon
rentoutumisesta
katselemalla kissaa.
Kun on levon aika, se
ei käy vain
makaamaan, vaan se
levittää kehonsa
lattialla ja antaa
jokaisen hermon ja
lihaksen levätä.
Murray Robinson
’

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

United Colours Cat Schulz-In-A

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 (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 Once Upon a Star

Woodcocks Holy Diver,
kuva Heikki Siltala
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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 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
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

Jonakin päivänä kissasi
päättää liittyä seuraasi,
kun olet täysin
rentouttanut lihaksesi ja
mielesi.
Se esittää sinulle
pehmeästi naukaisten
ammattimaisen
transsendenttisen
meditaation.
V. Martin
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