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Oricat -yhdistyksen hallitus:

Puheenjohtajan mietteitä:
Suomen kesä näytti vihdoin parhaimmat puolensa. Saimme
ainakin yhden viikonlopun lötkötellä kissojemme kanssa ja
nauttia helteestä.
Sanontakin sanoo, että kuva puhuu enemmän kuin 1000
sanaa. Alla oleva kuva kertoo tämän hetkiset ajatuksemme:
nautitaan kesästä ja rennosta olosta kissojen tapaan.
Iloitkaa kissojenne seurasta ja hellikää niitä, koska ne ovat
meillä vain lainassa!
Hyvää loppu kesää toivottovat
Jaana sekä nelijalkaiset hortonomit Lady, Rosa, Eeli, Pete
sekä Henkka

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

Ps. odottelemme postia jäsenlehteämme varten.

Sähköinen Oricat-lehti:
Jaana Henriksson
jaana.henriksson@elisanet.fi
Hallituksen ulkopuolelta:

Kansikuvassa: GIP Desmodus Winnie
the Pooh, ”Henkka”
om ja kuva J.Henriksson
Seuraavan lehden aineistopäivä
10.10.2008

Web-sivut ja pentuvälitys
Tiina Salminen, Jyväskylä
puh. 040-535 7403
t.salminen@elisanet.fi

Orimail 3/2008

Sivu 3 / 14

Oikaisu:
Pahoittelen, että lehteen 2/2008 oli päässyt pieni painovirhe rotulyhennyksiin.
Joten tässä vielä viime vuoden rekisteröinnit uudelleen:
Rekisteröinnit roduittain ajalta 01.01.2007 - 31.12.2007
Rotu

Yhteensä

Uros

Naaras

BAL

52

29

23

OLH

16

9

7

OSH

217

109

108

SIA

186

98

88

SYS

13

4

9

Yhteensä

484

249

235

Rotu

Tuonti

Uros

Naaras

BAL

4

2

2

OLH

-

-

-

OSH

13

5

8

SIA

13

6

7

SYS

1

1

-

Yhteensä

31

14

17

Sultsinan Kiss From a Star (OSH a 25),
kasvattaja Mirja ja Mika Pulkkinen, om. Maarit Mustonen, Mirja Pulkkinen ja Minea Collan
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Silkkimadot auttavat
virustautien hoidossa
Virustaudit uhkaavat kissoja ja koiria: torjumme
kyllä niitä ennaltaehkäisevillä rokotuksilla, mutta
se ei aina riitä. Yleisesti ottaen virusepidemiat
pysyvät kurissa, kun eläimet rokotetaan
säännöllisesti. Jos taas liian pieni osa niistä on
rokotettu, pääsevät virustaudit leviämään kissa- ja
koirapopulaatiossa nopeasti. Olemme myös
tavallaan luonnon armoilla, koska virukset ovat
muuntautumiskykyisinä usein askeleen edellä
tiedettä: rokote ei enää tehoakaan muuntuneeseen
virukseen. Kumpikin tilanne on
eläinlääkäreidenkin painajainen, koska
virustauteihin ei ole olemassa tehokasta hoitoa.
Yksilöstä itsestään riippuu, selviääkö se taudista.
Voimme vain hoitaa sekundäärisiä tulehduksia
antibiooteilla ja antaa tukihoitoa, jota voimme
tehostaa interferonien käytöllä.
Mitä interferonit ovat ja mitä hyötyä niistä on?
Ymmärtääksemme interferonien toimintaa meidän
pitää luoda silmäys immunologiaan. Elimistö
tarvitsee erilaisia kemiallisia yhdisteitä avuksi
immuuniprosessissa eli puolustusmekanismissa.
Sytokiinit ovat molekyyleja, jotka hoitavat solujen
välisen informaation eli tiedonsiirron. Virukset,
bakteerit, loiset ja toiset sytokiinit vapauttavat
niitä toimintaan.
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mm. B- ja C-hepatiitin hoidossa, Kaposin
sarkooman ja pahalaatuisen melanooman
hoidossa. Beta-interferonia taas käytetään mm.
vaikeiden virusinfektioiden, MS-taudin ja
aivokalvontulehduksen hoidossa sekä potilaille,
joiden immunologinen vastustuskyky on erittäin
heikko.
Eläinlääketiede puolestaan kehitti kissan
muunnetun interferonin ottamalla kissan
kateenkorvan soluista geneettisen informaation ja
kehittämällä siitä hyönteisviruksen, joka istutettiin
silkkimatoihin. Niiden ruumiinnesteestä
kehitettiin Omega - interferonivalmiste. Tätä
valmistetta käytettiin ensin 1990-luvun
puolivälissä Japanissa kissojen calici-viruksen ja
hieman myöhemmin koirien parvoviruksen
hoitoon. Vähitellen sitä alettiin käyttää myös
muiden tautien hoitoon: kasvaimiin, FIP-, FeLVja FIV-virusten ennaltaehkäisyyn ja
immunostimulaatioon eli vastustuskyvyn
nostamiseen.
Euroopassa tätä valmistetta kokeiltiin ensin
parvovirukseen hyvin tuloksin: muun hoidon
lisäksi interferonia tukihoitona saaneita pentuja jäi
enemmän henkiin kuin niitä, jotka eivät olleet
saaneet interferonia. Sivuvaikutuksiakaan ei
todettu. Johtopäätökseksi tuli, että interferonin
käyttö nelinkertaisti henkiinjäämisen
mahdollisuuden, auttoi koiria selviämään
infektiosta nopeammin ja oli turvallinen käyttää.

Interferonit ovat sytokiineja, joita kutsutaan
immuunisysteemin läheteiksi. Niitä on eri
tyyppejä: alfa, beta, omega ja gamma. Jokaisella
interferoni-tyypillä on vaihteleva teho
immunomodulaatiossa sekä virusten ja kasvainten
vastaisessa taistelussa.

Seuraavaksi interferonihoitoa kokeiltiin kissojen
FeLV- ja FIV-infektioiden hoidossa hyvin
tuloksin: kissojen kliiniset oireet vähenivät ja
kuolleisuus 1 v infektion jälkeen pieneni.
Pistoskohtaan ei tullut reaktioita, ja
sivuvaikutuksetkin (väsymys, ohimenevä
oksentelu) olivat todella vähäisiä. Tulokset
vaikuttivat siis rohkaisevilta.

Ihmislääketieteessä interferoneja on käytetty
1980-luvun alkupuolesta alkaen ensin viruksia
vastaan ja sitten ”ihmelääkkeenä” syöpää vastaan.
Sen jälkeen asiat ovat kehittyneet nopeasti
eteenpäin. Ihmisille käytetään Alfa-interferonia

Mihin Omega- interferonia käytetään kissoilla
ja koirilla?
Koirien ja kissojen interferonivalmiste on
rekisteröity Suomessa koirien parvovirusinfektion
tukihoitoon ja kissojen FeLV:n ja/tai FIV:n
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hoitoon. Tehtyjen tutkimusten perusteella Omegainterferonin käyttöä suositellaan nykyään
maailmalla tukihoidoksi myös esimerkiksi koirien
penikkataudissa, kissojen
parvovirusinfektiossa/kissarutossa,
kissainfluenssassa/calici-infektiossa, herpesviruksen aiheuttamassa silmätulehduksessa, suuja ientulehduksessa, FeLV-, FIV- ja FeLV/FIVvirusten ennaltaehkäisyssä, FIP-infektiossa sekä
vastustuskyvyn nostamiseen toipumisvaiheessa.
Virustautien hoito voi vaatia joko nopeaa
toimintaa tai toisaalta kestää pitkän ajan:
esimerkiksi parvovirukseen sairastunut
immunologisesti heikko nuori pentu heikkenee
äkkiä, kun taas kissan krooninen suu- ja
ientulehdus vaikeuttaa syömistä ja heikentää
kissan kuntoa pitemmällä aikavälillä. Eri tauteihin
on olemassa omat suositukset interferoniinjektioiden eli pistosten määrästä ja pistosvälistä,
mutta hoidon toivottu lopputulos sama:
vastustuskyvyn nostaminen ja toipumisen
nopeuttaminen.
Interferonihoidon lähes ainoa haittapuoli on
joihinkin indikaatioihin liittyvä suhteellisen
korkea hinta. Toisaalta taudin hoidon
kokonaisuuskustannukset voivat laskea, jos eläin
toipuu interferoni-hoidon avulla nopeammin.
Interferoni ei ole mikään ”ihmelääke”, mutta

ehdoton edistysaskel eläinten virustautien
hoidossa. Ei pidä unohtaa, että sitä voidaan
käyttää myös ennaltaehkäisevänä hoitona
vaaratilanteissa: esimerkiksi parvo-epidemian
aikana pikkupennuille, joita ei vielä ole rokotettu.
Vaikka Suomea on Keski-Eurooppaan nähden
syrjäisen sijaintinsa takia perinteisesti pidetty
virusten suhteen melko ”puhtaana” maana, on
aika avata silmät: vapaa liikkuminen eläinten
kanssa maasta toiseen ja toisaalta löytöeläinten
tuominen maahan lisäävät eri virustautien ja
virustyyppien esiintymistä maassamme. Ei ole
syytä hysteriaan, mutta kannattaa käyttää tervettä
harkintakykyä ja varovaisuutta sen suhteen, missä
ja miten eläimensä kanssa liikkuu, ja pitää
rokotukset kunnossa. Jos epäilet, että eläimesi on
kaikesta huolimatta sairastunut johonkin
virustautiin, ota yhteys omaan eläinlääkäriisi
mahdollisimman pian eläimen tilan
kartoittamiseksi. Turha odottelu ja kotikonstein
hoitelu voi tulla kalliimmaksi kuin eläinlääkärin
antama hoito.
Outi Kuisma-Parwar ELL, CertVD
EuroMediVet Oy

Sultsinan Variato Delcetat (SYS n 03), ”Sissi”
kasvattaja Mirja ja Mika Pulkkinen,
om. Maarit Mustonen, Mirja ja Mika Pulkkinen
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…KUKA…Sirkka Luukkanen…
Kuka olet, missä asut ja kenen kanssa?
Olen Sirkka Luukkanen ja asustan Vantaalla mieheni ja
kahden tyttären (10 ja 7-v) kanssa.
Montako kissaa sinulla ja mitä rotuja? Muita
lemmikkejä?
Meillä on kolme kollipoikaa. Sepe (IC Woodcocks
Sunset Superman) on itämainen lyhytkarvainen (OSH
d 03 24) ja kaksi ocicattia Vikke ja Romi.
Muita lemmikkejä meillä ei tällä hetkellä ole, vaikka
välillä keskustelua asiasta käydäänkin.

Mikä sinua viehättää kissoissa?
Niiden pehmeä ja notkea olemus.
Mikä on yllättävin asia, mihin olen törmännyt
eläessäsi kissojen kanssa?
Se, mihin kaikkeen sitä suostuukaan venymään
saadakseen ne pysymään tyytyväisinä.
Aiheuttaako kissasi sinulle paljon "harmaita
hiuksia", siis toisin sanoen tekeekö kissasi paljon
tuhoja, ja jos tekee, niin minkälaisia?
Joskus jokunen villavaate tai pehmolelu kokee kovia,
kun ne jäävät Sepen ulottuville.
Pehmolelut täytyy ”saalistaa” ja villa maistuu muuten
hyvältä.
Ja aika usein täytyy väistellä idänpikajunaa
vaunuineen, kun pojat purkavat vähän ylimääräistä
energiaa.

IC Woodcocks Sunset Superman, "Sepe"

Ensimmäinen lemmikkisi?
Ensimmäinen lemmikkini oli kotikissa Mirkku, jonka
sain lapsuuden kotiini joskus kauan sitten vuonna1966.
Oletko käynyt kissanäyttelyissä ja mitä olet mieltä
niistä?
Näyttelyyn tutustuimme ensimmäistä kertaa Viken
kanssa. Kasvattaja Sannalle olimme luvanneet, että
Vikke käy kokeeksi yhdessä.
No, Vikke oli TP ja me näyttelykoukussa. Vikke on nyt
EC ja nuoriso-osasto (Sepe ja Romi) keräilevät sertejä.
Näyttelyissä käymme pääasiassa Etelä-Suomen
alueella.
Mitä kissat sinulle merkitsevät?
Kissat ovat osa perhettämme.

Woodcocks pojat ulkoilemassa: Vikke, Romi ja Sepe

Oricat ry:n nettilehden nimeksi
hallitus valitsi kaikkien
nimiehdotusten joukosta:
ORIMAIL
Kilpailun palkinto arvottiin
kaikkien ehdotusten lähettäjien
kesken. Tällä kertaa onnetar suosi
Jaana Henrikssonia.
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Tuote-esittely
FURMINATOR
Nyt on meillekin ostettu aluskarvan poistaja eli
Furminator. Ei ole patterilaite vaan ihan
manuaalikäyttöinen ns. karsta. Furminator poistaa
vain aluskarvaa.
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Mietin myös, että voisi toimia varianteilla ja
kokeilinkin jo Poppikseen, mutta en saanut paljoa
irti. Säännöllisellä varovaisella kampaamisella
kuitenkin aion kokeilla, mitä tekee variantin
pehmeälle turkinlaadulle.
Sari Henriksson
P.S. Toivoisin, että muutkin kirjoittelisivat Tuoteesittelypalstalle esineistä ja asioista, jotka ovat
helpottaneet elämää kissojen kanssa. Jaetaan
kokemuksia toistemme kanssa.
Aina tulee uusia ihmisiä harrastuksen pariin, jotka
kaipaavat vinkkejä.

Villen kasa 5 min kampaamisen jälkeen

Luin Furminatorista ensimmäisen kerran
lemmikkipalstalta. Siellä kovasti kehuttiin ja
samalla valiteltiin, että ovat jo Suomesta loppu.
Me saimme omamme Megaeläimen kautta, hinta
47 €, miinus Oricat -alennus. Osa on tilannut
nettikauppojen kautta Jenkeistä, hinta n. 20-40 €
kuluineen.
Parhaiten varmaan toimii kotikissoilla ja
pitkäkarvaroduilla, mutta kyllä sitä aluskarvaa on
nelosenkin kissoissa. Meillä esim. Viivi on todella
paksu- ja tuuheaturkkinen. Sain häneltäkin
muutamalla vedolla kämmenen kokoisen kasan
karvaa. Kotikissoilta irtosi vajaan 10 min
harjauksella kissan kokoinen kasa.

Desmodus Black Icebreaker (OSH n), "Manne"
leikattu uros, synt. 10.7.2002
IC Klazeekats Texas Cowboy (SIA n) x
EC Desmodus Lilac Dafne, DM (OSH c 24)
Manne oli elämänsä ensimmäisessä kissanäyttelyssä
Kempeleellä 6.7.2008,
tulos CAP ja TP.
Kaverina Korpicoon's Aapeli.
Kissojen omistaja Rita Kiiskilä

Pullan kasa 10 min kampaamisen jälkeen.

Nyt ei ainakaan ensimmäisellä harjauskerralla
nostanut hilsettä karvan päälle, mutta katsotaan
miten jatkossa käy, kun on enemmän harjattu ja
aluskarva alkaa vähetä.

Mannen kasvattajat Sari&Jan-Erik Henriksson
Kuva Sari Henriksson
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ORICAT ry

PÖYTÄKIRJA (kopio)

30.6.2008

ORICAT ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika:
Paikka:

Läsnä:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Tuija Latva, Anne Rautio, Miila Lehesaari, Carola Wikström-Oinonen, Sari Henriksson,
Johanna Wallenius, Jaana Henriksson, Christian Lantti, Regina Bogdanoff
Puheenjohtaja Jaana Henriksson avasi kokouksen klo 15.00
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Henriksson ja sihteeriksi Sari Henriksson.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Miila Lehesaari ja Carola WikströmOinonen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu lähetetty 13.4.08 mailitse.
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2007.
Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Vahvistettiin tilinpäätös.
Vastuuvapaus myönnetty hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
Hallitus päätti maililehden nimeksi Orimail. Nimikilpailun arvonnan ”onnettarena” toimi
Christian Lantti ja onni suosi Jaana Henrikssonia. Juttuja ja kuvia kaivataan lehteen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20

Jaana Henriksson
puheenjohtaja

Sari Henriksson
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Miila Lehesaari

Carola Wikström-Oinonen

Sultsinan Malheur Dark (SYS b 03)
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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@gmail.com
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
Pentu varattavissa 30.1.2008 syntyneestä itämaispentueesta.

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 22.5.2008 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://kotisivu.lumonetti.fi/lrinn2/hamunhaivan/ku
vat.htm
Pentuja varattavissa 7.6.2008 syntyneestä
siamilais-pentueesta, 16.5 ja 8.6.2008 syntyneistä
balineesi-pentueista.
Fin*Ice-Olive’s
Minna Sainio, Riihikoski
puh. 044-560 4943
iceolives@pp.inet.fi
http://www.iceolives.net
Pentu 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

Kissa on pienten pensaiden muodostama
viidakon leijona.
Intialainen sanonta
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Fin*Major
Marianne Kurttila ja Juha Lehto, Vantaa
puh. 040-5110 315
major@elisanet.fi
http://www.elisanet.fi/major
Pentu varattavissa 18.7.2007 syntyneestä itämaispentueesta.
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
Pentuja varattavissa 11.4.2008 syntyneestä
balineesi- ja itämainen pitkäkarvainen –
pentueesta.
Fin*Orifame
Senja Helle, Tikkakoski
puh. 040-778 1338
http://www.orifame.com
Pentuja varattavissa 11.3.2008 syntyneestä
itämais-pentueesta.
Fin*Pinokin
Tuija Latva, Helsinki
puh. 040-515 7748
pinokin@luukku.com
http://www.pinokin.net
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.
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Fin*Sultsinan
Mirja ja Mika Pulkkinen, Kuopio
puh. 044-517 9231
sultsinan@msn.com
http://sultsinan.com/
Pentuja varattavissa 4.5.2008 syntyneestä itämais
ja seychellien lyhytkarva-pentueesta.
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/


Kissat todella välittävät. Ne
esimerkiksi tietävät
luontaisesti, mihin aikaan
meidän pitää aamulla mennä
töihin ja herättävät meidät
kaksikymmentä minuuttia
ennen kellon soimista.

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

Michael Nelson


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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IC Woodcocks Sunset Superman (OSH d 03 24)
s.08.02.2007
Quan Firecracker (OSH b 03) x GIC Desmodus
Lilac Negrita (OSH j 03)
Om. Sirkka Luukkanen, Vantaa
Puh. 050-400 1462
sirkka.luukkanen@kolumbus.fi

Woodcocks Sunset Superman,
kuva Markus Wikström

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
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Minulle on aivan sama, oletko ilkeä,
kaunis, arka, rohkea vai avuton.
Löydän joka tapauksessa sen ainoan
lattiaa halkovan auringonkajeen. Siihen
käyn makaamaan ja annan ajan
muuttua hetkeksi.
Ehkä katson sinua koppavasti ja
ivallisesti, huokaan – ja käännyn pois.
Yritän opettaa sinulle yksinkertaisia
asioita: Päästä minut ulos. Päästä
minut sisään. Olet idiootti. Haluan
ruokaa. Leiki kanssani. Päästä minut
ulos. Päästä minut sisään. Suljettuja
ovia en siedä, olenpa sitten ulkona tai
sisällä. Haluan sisään kun haluan ulos
– ja päinvastoin.
Voin auttaa sinua pakkaamaan,
kirjoittamaan, lajittelemaan lehtiä,
pyyhkimään pölyjä sängyn alta ja
ripustamaan pyykkiä. Siis jos vain
viitsin.
Vaikka talosi onkin täynnä tyynyjä ja
mattoja ja tuoleja, usein päätän istua
juuri näppäimistölläsi tai hetki sitten
tulostamasi käsikirjoituspinon päällä.
Teen niin, koska ansaitsen sen.
Pystyn istumaan aika hiljaa, kunnes
tuulenväre rapisuttaa lehtiä
pihanurmikolla. Silloin syöksyn
ammuksena ovesta ja halki ilman. Kuin
harmaa tai musta turkisjuova, nuolena
poikki ruohikon. Myöhemmin tulen
takaisin. Ehkä näet silmistäni, että
olen aikonut valehdella: ”Ei, en minä
ketään ole tappanut!”

Woodcocks Holy Diver,
kuva Heikki Siltala

Muistattehan päivittää pentu- ja siitosurostiedot.

”Unni Lindell & Nina Reistad: Pidä
Varasi! Tässä tulee Jumala ja se on Kissa”
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Samaa sukua, eri maata…. Vai onko tämä sittenkään:

Tällainen hauska Ocicat oli häkkinaapurina
Porokin näyttelyssä Kempeleellä 6.7.2008.
Naamioväri ei ole hyväksytty Ocicateilla.
Fin* Moosegrove Lago de Neve ("Ukko) oli mukana turistina.
Kuva: Sari Henriksson

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

