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Puheenjohtajalta
Tämä vuosi kerkesi sitten livahtamaan melkein loppuunsa
ennen kuin saatiin toinen Orimail kokoon. Syy tähän on
yksikertaisesti se, että ei ole ollut materiaalia mistä
tätä ”lehteä” voi koota. Joten toivoisinkin, että te
jäsenet ryhdistäytyisitte ensi vuonna ja laittaisitte
minulle maililla pienen pieniä juttuja ja valokuvia.
Tänä syksynä kategoriaamme on puhuttanut PRA ja sen
tutkiminen. Oricatin hallituksen mielipide tähän asiaan
oli testi-suositus. Pahoittelen, että yhdistystämme ei
mainittu liittokokous aineistossa, mutta tuemme myös
tätä tutkimusta. Onhan yhdistyksemme periaate
kasvattaa terveitä neloskategorian kissoja.
Nettisivujemme päivittäjä Minna oli syksyn aikana
lisänyt Oricatin myös Facebook aikakauteen. Joten
sieltä vain klikkaan Oricat ry:n linkkiä.
Haluan vielä toivottaa koko jäsenistölle Rauhallista
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Rapsutuksia
kaikille kissoille!
T:Jaana
Lady, Rosa, Eeli, Pete ja Henkka

Oricat -yhdistyksen hallitus
vuonna 2010:

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
kissala@black-belles.com
Maarit Mustonen, Kuopio
puh. 044-274 7537
maarit_mustonen@netti.fi
Sähköinen Oricat-lehti:
Jaana Henriksson
jaana.henriksson@elisanet.fi
Hallituksen ulkopuolelta:

Orimail 1/2011
aineistopäivä 31.3.2011

Kansikuva
Desmodus Black
Ferrari

Web-sivut ja pentuvälitys
Minna Sainio
iceolives@pp.inet.fi
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Sijoituskissan ihanuus ja kamaluus
Kasvattaja ei voi kotinsa kissamäärää
loputtomasti kasvattaa. Silloin tärkeäksi
avuksi tulevat harkinnalla ja ajatuksella sekä
sydämellänsä mukana olevat sijoituskodit.
Sijoituskodiksi voi ryhtyä kuka vain. Kun on
löytänyt rotunsa sisältä sen kasvattajan joka
tuntuu omimmalta ja ehkä myös se tietty jalat
alta vievä pentu on löytynyt, on aika alkaa
sopimusten tekoon.
Sijoituskissa ei ole kuitenkaan pelkästään
halpa kissa. Ottamalla kotiinsa sijoituksen,
lupautuu myös auttamaan kasvattajaa
kasvatuksessa. Tästä lupauksesta on syytä
tehdä kirjallinen sopimus jossa on
mahdollisimman laajasti mietitty sekä
sijoituskodin että kasvattajan osaamista,
resursseja ja myös sitä mitä molemmat
osapuolet sopimukseltaan tahtovat. Hyvän ja
onnistuneen sijoituksen yksi tärkein perusta
on luottamus ja avoin keskustelu yhteys. Liian
usein saa lukea erilaisilta keskustelupalstoilta
myttyyn menneistä suunnitelmista ja
sopimuksista. Liian usein syynä on huono tai
riittämätön yhteys ihmisten välillä.
Sijoittaminen on myös ystävyyttä ja ystävyys
vaatii hoitoa.
Sijoitettu kissa ei ole pelkästään sijoituskodin
omaisuutta ja ei ole täysin heidän
päätäntävallassa vaan myös kasvattajalla on
vastuunsa ja oikeutensa koskien kissaa ja sen
elämää sijoituskodissa. Kasvattaja usein
opastaa sijoituskotia ruokinnassa ja kissan
perusterveydenhuollossa. Joskus jopa ennalta
on sovittu mm. ruokinnastakin. Kasvattajan
on hyvä olla tietoinen muuttuneista
olosuhteista kissan elämässä. Kasvattajat
yleensä haluavat seurata pentujensa elämää,
saada kuvia ja lukea tai kuulla kuulumisia.
Sijoituskissan kohdalla kiinnostus sen
elämään on vieläkin tärkeämpää, näin
kasvattaja varmistuu siitä että kasvatukseen
suunniteltu kissa on siihen sopiva.

Harkitessaan sijoituskodiksi alkamista on
syytä miettiä omaa elämää muutama vuosi
eteenpäin. Jokainen pystyy kuvittelemaan
onko edessä suuria muutoksia ja kuinka ne
voisivat vaikuttaa sijoituskotina toimimiseen.
Mutta tietysti myös elämä vie eteenpäin ja
eteen voi tulla yllättäviä tilanteita ja asioita
joita ei pysty ennakoimaan.
Sopimuksen yksityiskohtia miettiessä on
tärkeätä myös kuunnella itseään. Tuntuuko
sopimus oikeanlaiselta? Olenko valmis
sitoutumaan tähän? Pienen suloisen pennun
välkkyessä verkkokalvoilla kannattaa myös
käyttää kuitenkin järkeään. Aivan kaikkeen ei
tarvitse suostua. Sopimuksia on yhtä monta
erilaista kuin kasvattajaakin ja sijoituskoti
ehdokasta. Pääpiirteittäin yleisin sopimus on
se jossa kasvattaja korvaa kasvatukseen
liittyvät kustanteet sekä näyttelyt ja
sijoituskodille jää kustannukseltaan kissan
perushoidon vaatimat kustanteet.

Fi* Tistan Isis, OLH n 25
s. 7.9.2008, om. Leena Varinen
Valmistui 24.4.2010
Championiksi
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Sijoitussopimukset myös päättyvät joskus,
kollin kohdilla usein sovitaan astutusmäärät ja
naaraiden kohdalla pentuemäärät sekä se
missä sijoitusnaaras synnyttää ja pentueensa
hoivaa.
Minä itse olen toiminut sijoituskotina viisi
kertaa, kuudes kerta on ovella nuoren Maine
Cooni tyttömme kasvaessa isoksi.
Olen itse sijoittanut kolme omaa kasvattiani ja
lisäksi minulla on yhteisomistuksessa
naaraskissa. Näin jälkeenpäin voin todeta ettei
aina ole ollut helppoa ja joskus jossain oikein
vaikeassa tilanteessa on menty hammasta

purren eteenpäin. Kuitenkin jokainen
kokemus on ollut opettavainen ja hyvä.
Luottamuksen tulee olla molemmanpuoleista.
Tällä kirjoituksella tahdon vain rohkaista
ihmisiä toimimaan sijoituskotina. Oma
motiivi sijoitukseen on tärkeä. Älä ota halpaa
kissaa vaan ota se kokemuksen vuoksi ja sen
vuoksi että mahdollisesti voit myöhemmin
nähdä työsi tulokset. Ja tietysti rakkaaksi
lemmikiksi.
Leena Varinen
Fin* Jalecat’s

SYNOPSIS
Miksikö olen ollut poissa kolme vuorokautta?
Hyvä on, et kyllä usko tätä, mutta Tom ja Jerry juoksivat ohi metsässä ja samaan aikaan
joulutonttu heivasi puusta puuhun ja pääministeri oli partioretkellä ministeriensä kanssa.
Näin koiran, joka oli valjastettu pienten kärryjen eteen. Omistaja oli kiinnittänyt sen päähän
pitkän tangon. Tangon päässä roikkui lihapala. Koira puuskutti ja juoksi saadakseen lihanpalan
eikä huomannut raskasta kuormaansa.
Mihin minä haluan?
Mihin minä nyt lähden?
Kai hakemaan sen lihanpalan pois.
Se on harmaa ja siinä on kaksi pientä korvaa.
(Unni Lindell ja Nina Reistad: Pidä Varasi! Tässä tulee jumala ja se on Kissa)
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Kasvattajat
ja pennut
FI*ANCELAINE
Sinikka ja Kiira Laine
Orimattila
sinikka.laine@rurok.fi

Fin*Ancient
Senia Falck , Jurva
puh. 050-303 0950
senia.falck@pp.inet.fi
http://personal.inet.fi/koti/ancient.cattery
Syntynyt 4.11.2010 viisi itämaispentua.
FI*BIRREGIN
Regina Bodganoff
Helsinki
birregin@gmail.com
http://www.birregin.com/

Fin*Black-Belle`s
Katja Silanto, Muurla
puh. 040-568 6680
kissala@black-belles.com
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

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

Fin*Fercatin
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
FI*JALECAT'S
Leena ja Jari Varinen
Hyvinkää
p. 040-769 7500/Leena
leena@jalecats.net
http://www.jalecats.net/

Fin*Kattilan
Eeva Vuojolahti, Nousiainen
puh. 02-431 2121 / 040-579 2777
kattilan.eeva@dnainternet.net
http://kotisivu.dnainternet.net/kattila
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Fin*Kelmikerhon

Fin*Ori-Katin

Eija Siik, Hämeenlinna
puh. 050-304 5545
kelmikerho@surok.fi
http://www.kelmikerho.net

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

Fin*Kiramet

Fin*Pikkupirun

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

Sara Tuomalainen, Lahti
puh. 046- 898 2153
sara.tuomalainen@dnainternet.net
http://kotisivu.dnainternet.net/mikbrygg/
Syntynyt 31.10.2010 kuusi itämaispentua

Fin*Kuuran

Fin*Pinokin

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

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

Fin*Major

Fin*Rheady

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

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

Fin*Meaow

FI*RIQUITTA'S
Satu Paavilainen
Espoo
p. 041-575 3002
satu.paavilainen@welho.com
http://www.riquittas.fi/
Syntynyt 5.10.2010 yksi itämaispentu

Kirsi Juuti, Tuusula
puh. 050-537 4014
me.juutit@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/matti.juuti
FI*MIMIN
Heli Aaltonen, Espoo
heli.aaltonen@gmail.com
http://www.kolumbus.fi/mimin.aaltonen/

Fin*Noxx
Nina Tigerstedt, Espoo
puh. 050- 304 2422
noxx@surok.fi
http://www.noxxcattery.net

Fin*Orifame
Senja Helle, Tikkakoski
puh.040-778 1338
http://www.orifame.com

Fin*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

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

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
sinikka.laine@rurok.fi

RESEPTI
1 ruokalusikallinen iloa
2 desilitraa pirullisuutta
1 litra rohkeutta
2 suklaapalloa viisautta
1 tonnikalafilee (tuore)
800 grammaa unta
hyppysellinen raivoa
10 000 grammaa rakkautta
1 viipale laiskuutta (raastetaan)
1 kilo hulluutta (murustetaan varovasti
seokseen)
2 litraa naurua
Sekoitetaan ja paiskataan uuniin
ylimmälle ritilälle!
Tuhannen asteen lämpöön.

Sultsinan Uno Ab Alto

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

Oi armias jouluyö, mitä elämää!
(Unni Lindell ja Nina Reistad: Pidä Varasi!
Tässä tulee jumala ja se on Kissa)

Sultsinan Quickstep
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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

Woodcocks Holy Diver,
kuva Heikki Siltala

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

CH Taffalval Garik (OSH ns 25)
CH Taffalval Bardiglio (OSH ns 24) x
Taffalval Dolly Girl (OSH ns 25)
Om. Sara Tuomalainen,Lahti
p. 046-898 2153
sara.tuomalainen@dnainternet.net
http://kotisivu.dnainternet.net/mikbrygg/

CH Taffalval Garik

CH Sultsinan Kriek Boon, JW (SYS n 03)
SC Sultsinan Quickstep (SYS a 03) x
GIC Felides Vivres Snoopurr (OSH n 02)
Mirja Pulkkinen & Maarit Mustonen, Kuopio
p. 044-517 9231
sultsinan@msn.com

Sultsinan Malheur Dark
CH Sultsinan Kriek Boon, JW
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WWW.ORICAT.FI

