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Tässä lehdessä:
3.. Puheenjohtajalta
4.. Kuvia PetExpo 2012
5-6.. Kuka Olet?
6.. Hallmark of Felinity
7.. Historian havinaa
8-12.. Kissan barffaus
13-14.. Kasvattajat
Jäseneksi?
Jäsenmaksut 2012
Varsinainen jäsen 15€
Perheenjäsen10€
Kasvattajan maksama jäsen 10€
Jäsenmaksu tilille:
OP 530017-2102346
Viite 1151
Kun olet maksanut jäsenmaksun, ilmoita
ehdottomasti sihteerille s.henriksson@kolumbus.fi
niin sihteeri lähettää sinulle s-postilla
tulostettavan jäsenkortin vuodelle 2012.
Kortti on henkilökohtainen.

ORICAT RY:n HALLITUS 2012

Puheenjohtaja, Orimail-tiedote
Pentuvälitys & Kotisivut
Minna Sainio, Loimaa
p. 044-5604943
iceolives@pp.inet.fi

Sihteeri, jäsenrekisteri
Sari Henriksson, Klaukkala
P. 040-745 6121
s.henriksson@kolumbus.fi

Raha-asiat
Pertti Lantti, Klaukkala
P. 09-854 3396 / 0400-701 482
pertti@etayhteys.fi

Jäsenet
Katerina Leino
katerina.leino@saunalahti.fi
Heidi Jokipuro
heidi.jokipuro@gmail.com
Jaana Henriksson
jaana.henriksson@elisanet.fi
Leena Varinen
leena@jalecats.net
Marianne Kurttila
marianne.kurttila@elisanet.fi

Kansikuvassa:
IP Desmodus Lilac Raindrop OLH cs 24
pienen omistajansa Anttonin kanssa.
Kasvattaja & Omistaja (molemmat)
Sari & Jan-Erik Henriksson
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Kuka olet, missä asut ja kenen kanssa?
Olen Katerina Leino ja asun perheeni (mies ja viisi
lasta) kanssa omakotitalossa, Pohjois-Helsingin
Puistolassa.

Montako kissaa sinulla ja mitä rotuja? Muita
lemmikkejä?
Meillä on 9 kissaa; Balineesi ( Sulo), 2 Siamilaista
(Onni & Olavi), Seychellien lyhytkarva (Erkki) ja 5
Itämaista lyhytkarvaa (Tikru,
Neponen, Kyösti, Rauno ja Väinö). Lisäksi
Englannin Cocker Spanieli
Elli-mummo (melkein 12v) sekä
Valkoinenpaimenkoira Topi 8v.
(Elli on kuollut haimasyöpään jutun kirjoittamisen
jälkeen)

Ensimmäinen lemmikkisi?
Ihan ensimmäinen lemmikkini oli marsu,
muistaakseni. (ai-ai, ikää tulee, muisti menee)
Ensimmäinen, ei terraariossa tai häkissä elävä,
lemmikkini oli Bostoninterrieri Fifi.

Oletko käynyt kissanäyttelyissä ja mitä olet
mieltä niistä?
Olen käynyt kissoineni näyttelyissä rapiat neljä
vuotta ja tykännyt
kovasti. Kissamäärien kasvaessa kilpailu serteistä
ja voitoista on
kiristynyt, mikä on mielestäni pelkästään hyvä
asia. Mikäs sen ihanampaa on kuin pyörryttävä
olo, jännityksestä hikiset kainalot ja perhoset
vatsanpohjassa 

Mitä kissat sinulle merkitsevät?
Kissat ovat rakkaita lemmikkejämme. Niiden
touhuja on hauska/rentouttava seurata.
Mikä sinua viehättää kissoissa?
Niiden kauneus, kekseliäisyys ja uteliaisuus nyt
tulevat ensinnä mieleen. Tietysti myös kissojen
itsenäisyys on kiehtovaa ja se tietynlainen
salaperäisyys. Ihan kuin ne tietäisivät jotain, mitä
me ihmiset emme edes osaa aavistaa.
Mikä on yllättävin asia, mihin olen
törmännyt eläessäsi kissojen kanssa?
Ehkäpä sen tajuaminen, että ne kykenevät
loogiseen ja jopa hyvin organisoituun yhteistyöhön
keskenään, jos tarve niin vaatii. Esim. yksi osaa
avata oven, toinen osaa kaivaa leipäpussin
leipälaatikosta jne. Ja kun yhdistää voimansa, tadaa, bileet voivat alkaa!
Aiheuttaako kissasi sinulle paljon "harmaita
hiuksia", siis toisin sanoen
tekeekö kissasi paljon tuhoja, ja jos tekee,
niin minkälaisia?
No, jos nyt sanotaan nätisti, että muutaman
charmantin harmaan hiuksen ainakin 
Laumassa on viisi errrrrittäin rrrrreipasta nuorta
miestä. Yhtä kiehtoo verhojen reikäkuviointi ja
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toista kynät, korvakorut, avaimet ym. pikkutavara,
joita voi läpsiä ympäri asuntoa ja lopuksi piilottaa
sohvan alle. Kolmannen braavuuri osallistua ihan
kaikkeen ja täysillä. Neljäs on se vuotava kolli!
Sen mielikuvitus tuntuu olevan rajaton, kun se
keksii uusia pissipaikkoja mm. leivänpaahdin,
kaulaliina, käsilaukku, mikroaaltouuni, kattila,
torkkuhuopa  Uusin tulokas puolestaan kiipeää
kaappeihin, siis todellakin kiipeää! Se hyppää,
tarraa kiinni kynsillään ja kiipeää. Jos ei onnistu,
niin sitten se huutaa siinä ovessa kuin pieni
marakatti, kunnes herra pelastetaan takaisin maan
kamaralle.

Loput neljä kissaa ovat jo keski-iän tuomalla
viisaudella rauhallisempia ja tyytyvät tuijottamaan
näitä nuorempia hyvin paheksuvasti :)

6

ORIMAIL 2/2012

Uusi juttu sarjamme jossa palaamme reilu 40 vuotta taaksepäin. Jutut ovat olleet Kissa-lehdessä ja käsittelevät
siamilaisia. Aloitamme vuodesta 1964 ja sen kesänumerosta.
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Kissa tarvitsee mm. koiraa enemmän proteiineja. Ehdottoman lihansyöjän kissasta tekee esimerkiksi se,
että kissan ravinnossa tulee olla arginiinia. Arginiini on välttämätön aminohappo. Kissan arginiinin tarve on
korostunut. Kissa tarvitsee myös tauriinia, sillä kissoilla on rajoittunut kyky muodostaa tauriinia
elimistössään. Tauriinia on riittävästi vain eläinperäisessä ravinnossa. Kissan ruoassa pitää olla eläinperäisiä
rasvoja, niitä kissa tarvitsee välttämättä. Täytyy pitää mielessä, ettei kissa siedä runsaasti hiilihydraatteja
sisältävää ravintoa. Esimerkiksi sokerit ovat hiilihydraatteja. Kissa ei pysty syntetisoimaan beetakaroteenista
A- vitamiinia, jota sen on saatava se eläinperäisestä ruoasta.
Kissa tarvitsee erityisesti rasvaa ja valkuaisaineita eli proteiineja. Tämän lisäksi on taattava riittävä
vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti. Rasva on välttämätön ravintoaine, jossa on energiaa erittäin tiiviissä
muodossa (9,40 kcal/g).
Kissan veden tarve on noin 1/2 dl/kg/vrk aineenvaihdunnallisesta tilanteesta riippuen.
Kissan proteiinien tarve on suhteellisen suuri. Ravinnon rasvat palvelevat paitsi energian saamisessa
(triglyseridit), myös rakenteellisten ja aineenvaihdunnallisten tehtävien täyttämisessä
(monityydyttämättömät rasvahapot)
Vitamiineja ja mineraaleja tulee olla suhteessa energiamäärään ja fysiologiseen tilaan.
Kissan energiankulutuksen säätelijöitä ovat ikä, fysiologinen tila, aktiivisus, mahdollisen saalisriistan määrä,
ympäristön lämpötila ja yksittäiset muuttujat. Energia muuntuu aineenvaihdunnaksi. Energiaa tuotetaan
rasvoista, hiilihydraateista ja proteiineista. Rasvat ja öljyt ovat ravinnon energian konsentroiduin muoto.
Lisäksi kissan ravinnon rasvojen tulee sisältää tietyt monityydyttymättömät, välttämättömät rasvahapot,
joita kissan elimistö ei itse valmista. Ravinnon proteiinien arvo riippuu niiden sisältämistä välttämättömistä
aminohapoista, joita kissan on saatava valmiina. Mitä vähemmän on välttämättömiä aminohappoja, sen
suurempi määrä proteiinia on syötävä. Lihan, maitotuotteiden ja kananmunien proteiinien biologinen arvo
on hyvä, niiden hyväksikäyttöaste kissan elimistössä on korkea.
Vitamiinit luokitellaan vesi- (B-ryhmä ja C) tai rasvaliukoisiin (A, D, E, K). Vesiliukoisten saannin tulee olla
jatkuvaa, koska ne eivät varastoidu. Sitä vastoin rasvaliukoiset varastoidaan tehokkaasti ja eritetään
hitaasti. Vaaraa piilee rasvaliukoisten vitamiinien jatkuvassa liika-annostelussa. Vitamiinien osalta kissan
erikoisuus on, ettei se voi valmistaa niasiinia tryptofaanista tai retinolia beetakaroteenista. Sitä vastoin kissa
valmistaa C-vitamiininsa itse, samoin se valmistaa D-vitaminin kolesterolista auringonvalon vaikutuksesta ja
K-vitamiinin suolistobakteerien toiminnan tuloksena.
Kissan ruoansulatuskanava on suhteellisen lyhyt (etenkin ohutsuoli), cecum puuttuu ja läpikulkuaika on
lyhyt. Kissan ruoansulatus on sopeutunut runsasrasvaiseen ja korkeaproteiiniseen eli korkeaenergiaiseen
mutta vähäjätteisen ruokavalioon. Suurin energiantarve on kasvun aikana, jolloin tarpeeksi voidaan arvioida
noin 300 kcal/kg/vrk (6-8 viikon ikään). Noin 10 viikoisella kissanpennulla energiantarve on noin 250
kcal/kg/vrk ja putoaa noin 80-100 kcal/kg/vrk noin vuoden ikäään mennessä. Aikuisen kissan tarpeeksi on
laskettu 70-80 kcal/kg/vrk. Tiineyden ja imettämisen aikaan tarve kasvaa 100-300 kcal/kg/vrk riippuen
pentueen koosta ja nartun energiavaroista. Pääsääntönä voidaan pitää että tiineys kasvattaa energian
tarvetta noin 25 %. Imettämisen aikana narttu tavallisesti menettää keskimäärin 20 % painostaan.
Ravinnon kokonaiskaloreista 12-13 % aikuisella ja 18-20 % kasvavalla kissalla on oltava proteiinia.
Käytännössä tämä merkitsee että ravinnon kuiva-aineesta noin 25 % kasvavalla kissalla on oltava
proteiinia. Koska prosessointi muuttaa proteiinia ja niiden hyväksikäyttö alenee, on valmisruokien
proteiinipitoisuus nostettu ravinnon kuiva-aineesta tavallisesti noin 30-35 %:iin. Aminohapoista 11 on
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välttämättömiä, erityisesti tauriinin puutteen osuus kissan fysiologiassa tunnetaan.
Ravinnon rasvat tuottavat energiaa ja välttämättömiä rasvahappoja (EFA). Rasva toimii myös
rasvaliukoisten vitamiinien kantajana ja lisää ruoan maistuvuutta. Yleensä valmisruokien rasvasisältö on
noin 8-12 % ruoan kuiva-aineesta. Kissa on erityisen tarkka ravinnon rasvojen mahdollisesti alkaneesta
härskiintymisestä. Yleensä naudan ja kalan rasva miellyttävät kissoja. Kissan ravinnon rasvojen on
sisällettävä välttämättömiä rasvahappoja kuten
linolihapoa, linoleenihappoa, arakidonihapoa, eikosapentaeenihappoa ja muita pitkäketjuisia
monityydyttymättömiä rasvahappoja. Jos ravinnon rasvoista puuttuu linolihappoa, on seurauksena iho- ja
karvapeitteen ongelmia. Arakidonihapon puute johtaa naaraan hedelmällisyyshäiriöihin. Saadakseen
monityydyttymättömiä, pitkäketjuisia rasvahappoja, on kissan saatava tietty määrä lihaa, kalaa tai
siipikarjan tuotteita säännöllisesti. Rasvojen härskiintymiseltä suojaavat ravinnosta saatavat antioksidantit
kuten seleeni ja E-vitamiini.
Kissan vitamiinipuutteet ovat ertyisen harvinaisia. E-vitamiini puute saattaa syntyä kissalle jonka
ruokavaliona on pelkkä tonnikala. Krooninen ripuli tai imeytymishäiriö saattaa johtaa rasvaliukoisten
vitamiinien puutteeseen, mutta tavallisinta kuitenkin on em. yliannostelu.
Kissan ravitsemuksellisten erityisvaatimuksien huono tietämys on syynä moniin tavattaviin sairauksiin.
Tunnetaan tiettyjen aminohappojen puutetta, vitamiinin puutostiloja tai liikasaantia, välttämättömien
rasvahappojen puutetta, hivenaineiden liikasaannin aiheuttamia virtsavaivoja ja kaliumin puutteen
aiheuttamaa happo-emäs tasapainon häiriö. Maksan rasvoittuman sekä eräiden muiden
aineenvaihduntasairauksien hoidossa on ravitsemuksen korjaamisella keskeinen merkitys.
Proteiinien suurehko saanti on tärkeää kissalle. Puutteita syntyy mm tarjottaessa kissalle koirille
tarkoitettuja ruokia, sekä jatkettaessa valmisruokia riisillä tavoitteena saada vähäproteiininen ruoka
munuaispotilaalle.
Tauriinin merkitys kissalle tunnetaan nykyisin hyvin. Tauriinin puutos aiheuttaa silmän pohjassa
verkkokalvon degeneraatiota, kardiomyopatiaa (sydänlihassairaus), crebellumin dystrofiaa (aivojen
kehityshäiriötä), immuniteetin ongelmia, lisääntynyttä verihiutaleiden kerääntymistaipumista (tukosriski) ja
lissääntymisongelmia (pienet pentueet, kehityshäiriöitä, abortteja).
Arginiinin puutos johtaa hyperammonemiaan hyvin lyhyessä ajassa. A-vitamiinin yliannostus on raportoitu
kissoilla, joiden yksinomainen ravitsemus koostuu naudan tai lampaan maksasta. A-vitaminin
yliannostuksen oireina voidaan todeta niskajäykkyyttä ja eturaajojen ontumista. Löydöksenä röntgenissä
todetaan kaularangan luuliikoja (spondylosis ja exostosis). A-vitamiinin päivätarve on noin 100 m g tai 300
IU/kg, haittoja syntyy annoksella 20.000-30.000 m g tai 60.000-90.000 IU/kg useiden kk aikana.
D-vitamiinin puutosta kissalla ei tunneta. Sen sijaan liika-annostus voidaan aiheuttaa antamalla
kalanmaksadieettiä. Seurauksena saattaa olla äkkikuolema, koska valtimoihin, munuaisiin ja keuhkojen
syntyy kalkkeutumia. E-vitamiinin puutos tunnetaan keltarasvatautina. Tauti syntyy liiallisesta kalan
syöttämisestä (tonnikalaa).
Tiamiini puutos kissalle voidaan aiheuttaa antamalla keittämätöntä tiaminaasientsyymiä sisältävää
järvikalaa runsaasti. Oireina tavataan neurologisia oireita, laajat pupillat, kouristuksia sydämen
rytmihäiriöitä ym. Hoitamattomana tauti johtaa kuolemaan.
Ravinnon oikean kalsium-fosforisuhde on tärkeää, samoin riittävä kalsiumin saanti. Joissakin lihoissa
kalsium-fosforisuhde on 1:20, kun elimistön kannalta
optimaalinen suhde olisi 1:1. Hypokalsemin uhkaa etenkin kasvavaa kissaa, jonka ruokinta on yksinomaan
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lihaa, samoin imettävää narttua, jonka ravinto on voittopuolisesti lihaa.
Välttämättömien rasvahappojen puute vaatii kehittyäkseen useiden kuukausien puutteellisen ruokinnan,
poikkeuksena kriittiset kaudet (kasvu, tiineys, imetys), jolloin tarve on normaalia suurempi.
Kissan paino Kaloreja päivässä
2,2 kg 175 kcal/pv
3-3,5 kg 250 kcal/pv
4,5 kg 300 kcal/pv
7 kg 420 kcal/pv
Kissojen barf biologiset arvot
Protein Efficiency Ratio (PER) on tunnetuin proteiinin laadun määritysmenetelmä. Yhdysvaltain kansallisen
tutkimusneuvoston elintarvike- ja ravitsemuslautakunta (National Research Council, Food and Nutrition
Board) käyttää PER-menetelmää proteiinin saantisuosituksen pohjana (Recommended Dietary Allowances,
RDA).
PER-menetelmässä rotille annetaan tietty määrä proteiinia ja painon nousua seurataan. PER-arvo lasketaan
jakamalla painon nousu (grammoina) annetulla proteiinimäärällä (grammoina). Maitoproteiinin PER-arvo on
2.8, kaseiinin 2.9 ja heran 3.0 (Bucci ja Unlu 2000).
PER-menetelmän heikkoutena on lähinnä se, että rotat tarvitsevat eri suhteissa aminohappoja kuin ihmiset
(Di Pasquale 1997). Niinpä PER-menetelmän rinnalle kehitettiin BV.
Biologic Value (BV)
Proteiinin arvoon ravintoaineena vaikuttaa aminohappokoostumuksen lisäksi proteiinin sulavuus. Proteiinin
sulavuus ilmaistaan ravinnosta imeytyneen typen määränä:
Sulavuus-% = imeytynyt typpi / ravinnon typpi x 100
Eläinproteiinista peräisin olevien aminohappojen on havaittu imeytyvän yli 90 prosenttisesti. Esimerkiksi
munan, lihan ja maidon proteiinit imeytyvät n. 97 prosenttisesti (Peltosaari ja Raukola 1998). Palkoviljan
proteiinien sulavuus on n. 80 prosenttia ja viljan sekä muiden kasvisten n. 60-90 prosenttia (Peltosaari ja
Raukola 1998).
Proteiinin biologista arvoa selvitettäessä koehenkilöille tai eläimille annetaan tarvetta alhaisempi, ns.
suboptimaalinen määrä tutkittavaa proteiinia ja mitataan sekä imeytynyt että elimistöön jäänyt typpi (N):
BV = elimistöön jäänyt N / elimistöön imeytynyt N x 100
Elimistöön jäänyt N = ravinnon N - (virtsan N + ulosteen N)
Imeytynyt N = ravinnon N - ulosteen N
Proteiinin biologinen arvo osoittaa, kuinka tehokkaasti elimistö kykenee käyttämään hyväkseen imeytynyttä
typpeä. Näin saadaan selville yksittäisen proteiinin, ruoka-aineen tai koko ravinnon proteiinin merkitys
ihmisen ravintona.
BV-menetelmän etuna on se, että BV perustuu ihmisillä tehtäviin kokeisiin. Lisäksi siinä todellakin mitataan
typen retentiota (typen kertymistä elimistöön). Heikkoutena on lähinnä se, että proteiinin jääminen
elimistöön ei välttämättä tarkoita sitä, että elimistö käyttää sen myös tehokkaasti hyväkseen (Di Pasquale
1997).

10

ORIMAIL 2/2012
Nyrkkisääntöjä
Urheilijoiden pitäisi syödä pääasiassa korkean biologisen arvon omaavia proteiinilähteitä 5-6 kertaa
päivässä (n. 1,5-2,5 g/kg/vrk). Ota proteiinin laadun lisäksi huomioon myös tuotteen rasvapitoisuus ja
rasvahappokoostumus. Massantavoittelijat voivat nauttia vielä yöllä proteiinijuoman. Harjoittelun jälkeen
nauti välittömästi n. 20-40 g proteiinia ja 60-120 g hiilihydraatteja.
Taulukko 1. Yleisimpien proteiinilähteiden biologisia arvoja sekä välttämättömät aminohapot. Korkein arvo
on kananmunalla ja muita proteiinilähteitä on verrattu siihen (McArdle ym. 1996).
Proteiinilähde BV Välttämättömät aminohapot
Kananmuna 100 Isoleusiini
Kala 70 Leusiini
Naudanliha 69 Lysiini
Lehmän maito 60 Metioniini
Tumma riisi 57 Fenyylialaniini
Valkoinen riisi 56 Treoniini
Soijapavut 47 Tryptofaani
Kokojyvävehnä 44 Valiini
Kuivatut pähkinät 34 Arginiini (kasvavat lapset)
Valkoinen peruna 34 Histidiini (kasvavat lapset)
Kissan barf , Yhteenveto:
Kissan ruuan tulisi siis koostua lähes täysin lihasta, n. 1 % annoksesta koostuu kuiduista. Hiilihydraatti on
kissalle täysin tarpeetonta.
Koska suurinosa kissoista on läktoosiintoleransseja, ei kissalle tulisi antaa maitoa, maitotuotteista käytetään
hapanmaitotuotteita niistä helposti hyödynnettävän maitoproteiinin vuoksi.
Useissa teollisissa kissanruuissa on lisättynä juustoa, juusto ei kuitenkaan ole suosioteltavaa sen sisältämän
runsaan suolan vuoksi.
Monipuolisuus tässäkin on kaiken a ja o.
Kissan annoksen tulisi koostua , luista, rustoista ja lihasta. Viikottain kissalle annetaan myös pala
sisäelimiä, kananmunan keltuainen ( älä anna raakaa
valkuaista, sen sisältämän avidiinin takia, vaan kyspennä valkuainen aina ennen kissalle antamista).
Kissoille annettavan ravinnon tulisi olla puhdasta ja sen työstämisessä tulee huolehtia myös yleisestä
hygieniasta.
Älä anna kissalle koskaan kypsiä luita.
Järvikaloissa on aina olemassa lois riski.
Vältä runsaan rasvaisen kalan syöttämistä.
Älä myöskään syötä kissalle sipuleita, suklaata tai muutakaan minkä sopivuudesta et ole aivan varma.
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Koska eri ikäiset kissat tarvitsevat erilaisia määriä ravintoa, seuraa kissaasi.
Hyvinvoivan kissan turkki on kiiltävä ja puhdas, kissan korvat ja silmät on puhtaat eikä sen hengitys haise.
Kissalla on hyvä pitää tarjolla aina raikasta vettä ja heinää.
Jutun kirjoittajasta:
Tällähetkellä perheeseeni kuuluu kolme lasta, avopuoliso, kaksi saksanpaimenkoiraa Luna (Temperan
Formula) ja Cava (Atenagården Halona) sekä itämainen kissa Demo (Jalecat´s Girlfriend Gala).
Saksanpaimenkoiria kasvatan pienimuotoisesti kennelnimellä Grayfenris.
Asumme Vantaalla Ylästössä jossa myös työhuoneeni sijaitsee.
Omien koirien kanssa olen harrastanut vuodesta 1988 eri Pk-lajeja, nykyisin päälajinamme on Schh / IPO.
Ohessa harrastamme myös muita lajeja kuten hakua, tokoilua sekä vetotreenejä, agilityä harrastamme
täysin omaksi iloksemme vailla minkäänlaisia tavoitteita. Mielestäni harrastamisen tulisi olla positiivista ja
antoisaa sekä tuottaa hyvää mieltä ohjaajalle ja koiralle, lajista riippumatta.
Hieronnasta ja lihashuollosta kiinnostuin 2006 ennaltaehkäisevänä hoitomuotona. Mielestäni jokainen koira
ansaitsee oikeuden mahdollisimman kivuttomaan liikkumiseen. Tampereen urheiluhierojakoulusta
valmistuin 2010.
DogStation on perustettu tarjoamaan hyvinvointipalveluita koirille.
Hieronnan ohella tarjoan myös palveluita koulutukseen, ruokintaan sekä kuntotreeniohjelmiin liittyen.
Kissoille on tarjolla raakaruokaa, hierontaa luentoja sekä aktivointikursseja kysynnän mukaan.
DogStationista saat myös raakaruuat, kuivamuonan sekä muut tarpeelliset tarvikkeet.
Sanna Attola www.dogstarstation.com
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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
CAPPUCCINO
Beatrix Aaftink-Castendijk, Hollanti
p. +312 069 52498
www.catterycappuccino.nl
cappucinocats@chello.nl
FI*CHOOSE pentuja
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*FLYAWAY
Anne & Krister Tainio, Kauvatsa as
p. 040-592 7011/Anne
personal.inet.fi/perhe/flyaway
flyaway@pp.inet.fi
FI*ICE-OLIVE’S pentuja
Minna Sainio, Loimaa
p. 044-560 4943
www.iceolives.fi
iceolives@pp.inet.fi
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FI*JALECAT’S
Leena & Jari Varinen, Hyvinkää
p. 040-769 7500/Leena
www.jalecats.net
leena@jalecats.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
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*NOXX
Nina-Maria Tigersted, Espoo
p. 050-304 2422
www.noxxcattery.net
noxx@surok.fi
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FI*ORI-KATIN
Katriina Mikkola, Orimattila
p. 03-777 5622/040-770 9033
ori-katin@surok.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*TOP-TEN’S
Rita Kiiskilä, Kokkola
p. 040-728 0699
www.toptens.nettisivu.org
rita.virtanen@gmail.com
FI*WOODCOCKS
Sanna Lehto, Helsinki
p. 0500-735 827
www.woodcocks.fi
woodcocks@ocicat.fi
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