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1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus 

Liiton hallituksen puheenjohtaja Anne Paloluoma-Sundholm avasi kokouksen klo 
10.25. Tarkastettiin valtakirjat (liitteet 1-11B). 
 
Jäsenyhdistyksiä edustivat (suluissa äänimäärä): 
ALFA FELIS Tuija Nuutinen (1) 
ERY-SYD Herman Merras (1) 
INCAT Heikki Laitala (1) 
ISROK Riitta Sinervirta (2) 
KES-KIS Veli-Pekka Tahvanainen (1), Sari Vähä-Luomi (1) 
PIROK Saara Matero (2), Marika Nyström (1), Marjo Mäkinen (1) 
POH-KIS Eeva Harjunpää (1) 
POROK Jaana Jyrkinen (1) 
RUROK Tuomo Kotola (2), Sinikka Laine (2), Jaana Liimatainen (2), Outi Rau-

netvuo-Penttilä (3) 
SUROK Tuija Aaltonen (3), Pekka Kangas (4), Eila Tähti (3), Helena Valkonen 

(3), Tuula Viksten (3) 
TUROK Mira Fonsén (1), Outi Niemi (2), Heli Tepponen (1), Kirsi Vuori (1) 
URK Anne-Mari Sorvali (1) 
 
Kokouksen kokonaisäänimääräksi todettiin 44 ääntä. Yksinkertaiseen 
ääntenenemmistöön vaaditaan 23 ääntä ja määräenemmistöön 34 ääntä. 
 
Yhteistyösopimuksen solmineita rotuyhdistyksiä edustivat: 
Aby- ja Somalikissat ABYS ry Tuula Viksten 
Burmakissan Ystävät r.y.   Mira Fonsén 
Norjalainen Metsäkissa ry  Janne Kellari 
Ocicat ry    Pekka Kangas 
Pyhän Birman Kissa ry  Tuija Aaltonen 
Somakiss ry   Jaana Heikanen 
Suomen Koratrengas ry  Outi Niemi 
Suomen Maine Coon kissat ry  Janne Kellari 
Suomen Rex-kissayhdistys ry Eija-Maarit Kotro  
Suomen Siperiankissat ry  Sari Vähä-Luomi 
 
Seuraavilla yhteistyösopimuksen solmineilla yhdistyksillä ei ollut edustajaa: Bajava 
Bali-Javaneesi ry, Brittiystävät ry, Colourpointyhdistys ry, Cornish Rex CRX ry, Ka-Su 
Siamrengas ry, Oricat ry, Persialaiskissat ry, Siam-Orient-kissayhdistys ry, Suomen 
Agilitykissat ry, Suomen Bengalikissat – Finnish Bengal Cats ry, Suomen Brittikissat 
ry, Suomen Eurooppalaiskissarengas ry, Suomen Ragdoll kissayhdistys ry, Suomen 
Ragdollystävät -seura ry, Suomen Venäjänsiniset ry, Vangora ry, Valtakunnallinen 
Eurooppalaisyhdistys ry, Venäjänsinisemme ry 
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Hallituksesta paikalla olivat Anne Paloluoma-Sundholm, Marja Laine, Tiina Räsänen, 
Arja Martikainen, Eija Välipirtti-Sillanpää, Eija-Maarit Kotro ja Pauli Huhtaniemi. 
Tellervo Kass, Pia Nyman, Satu Hämäläinen ja Kristiina Raurio olivat estyneitä. 
Toimikuntia edustivat Janne Kellari (NTK), Veli-Pekka Tahvanainen (RTK) ja Sara 
Ojaniemi (TTK).  Tuomarikollegiota edusti Anne Paloluoma-Sundholm.  

 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten-
laskijaa 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Kellari ja sihteeriksi Tiina Räsänen. Pöy-
täkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Laitala ja Veli-Pekka Tahvanainen. Ääntenlaski-
joiksi valittiin Tuomo Kotola ja Sara Ojaniemi. 

 
3. Esitykset läsnäolo- ja puheoikeudesta 

Hyväksyttiin valtuutetuille jäsenyhdistysten liittokokousedustajille puhe- ja äänioikeus. 
Kissaliiton hallitukselle läsnäolo- ja puheoikeus. Matti Sandelinille läsnäolo- ja puhe-
oikeus. Kissaliiton toimikuntien jäsenille läsnäolo- ja puheoikeus toimialaansa koske-
vissa kysymyksissä. Kissaliiton kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden rotuyhdistys-
ten edustajille läsnäolo-oikeus ja puheoikeus omaa rotuaan koskevissa asioissa. Jä-
senyhdistysten jäsenille läsnäolo-oikeus. 

 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu (liite 12) on sääntöjen 9 § mukaisesti postitettu 3.10.2003 (liite 13) eli yli 
kolme viikkoa ennen kokousta kirjattuina kirjeinä yhdistysten sihteereille. Kokous to-
dettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
Työjärjestys hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla: Esityslistan kohta 11 (tulo- ja meno-
arvio) käsitellään kohdan 14 (ilmoitusasiat) edellä. Kohdan 14 oikeusasiat käsitellään 
kohdan 7 (SRK:n puheenvuoro) yhteydessä. INCATin ehdotus nro 4 ja SUROKin eh-
dotus nro 1 käsitellään yhdessä. 

 
6. Jäsenyhdistysten puheenvuorot 

Herman Merras (ERY-SYD) toivotti TUROKin joulukuun näyttelylle hyvää säätä. Pek-
ka Kangas (SUROK) toivoi kokoukselta rakentavaa ilmapiiriä, yhteinen harrastus elää 
tällä hetkellä hankalassa tilanteessa ja harrastustoiminta on ajautumassa oudoille 
uomille. Toimenpiteitä ja rakentavaa yhteistyötä tarvitaan tilanteen korjaamiseksi.  
Anne-Mari Sorvali (URK) kiitti yhdistyksiä näyttelyä varten saadusta avusta, ilman 
toisten yhdistysten apua näyttelyn järjestäminen olisi ollut mahdotonta. 
 
Seuraavat yhdistykset eivät käyttäneet puheenvuoroa: ALFA FELIS, INCAT, ISROK, 
KES-KIS, PIROK, POH-KIS, POROK ja TUROK. 

 
7. SRK:n puheenvuoro 

Matti Sandelin käytti SRK:n puheenvuoron, puheenvuorossa käsiteltiin seuraavia asi-
oita: 
Suomen Kissaliito ry on liitto-organisaatio, mikä tarkoittaa sitä että sen jäseninä ovat 
yhdistykset, eivät yksittäiset henkilöt. Jäsenoikeuksia SRK:ssa käyttävät vain jä-
senyhdistykset. Jäsenyhdistysten jäsenet ovat vain välillisesti SRK:n jäseniä. Jä-
senyhdistysten jäsenten oikeudet esim. moittia SRK:n päätöksiä tai vaatia niitä muu-
tettavaksi rajoittuvat vain tilanteisiin, joissa päätös loukkaa sopimukseen perustuvaa 
etuutta tai oikeutta. 
Sääntömuutosten tarkoituksena on sääntöjen selkeyttäminen ja virhetulkintamahdol-
lisuuksien poistaminen. Yhdistyslain eikä muun lainsäädännön puitteissa ei ole mah-
dollista tulkita asioita siten, että kaikki se mistä ei ole yhdistyksen säännöissä määrät-
ty tai kielletty on sallittua. Yhdistyksillä on pitkälle menevä itsehallinto-oikeus ja halli-
tus toimeenpanevana elimenä, käyttää päätösvaltaa yhdistyslain sekä muun lainsää-
dännön ja yhdistyksen/liiton kokouksen tekemien päätösten puitteissa. Hallituksen 
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päätökset voidaan vaatia vahvistettavaksi yhdistyksen kokouksen päätöksellä, ei tuo-
mioistuimen. 
Yhdistyksen hallituksen pöytäkirja ei ole julkinen ja hallitus päättää minkä osan pää-
töksistään se julkistaa, sama koskee hallituksen alaisten toimikuntien pöytäkirjoja. 
Yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada nähtäväkseen yhdistyk-
sen kokouksen pöytäkirja, yhdistyksellä ei ole velvollisuutta lähettää siitä kopioita ellei 
säännöissä siitä määrätä. Hallituksen pöytäkirjojen julkaiseminen netissä ilman halli-
tuksen lupaa on rikos. Henkilön halutessa tiedon häntä koskevasta päätöksestä tai 
asiasta siitä voidaan ja tulee antaa pöytäkirjan ote. 
Yhdistyksen jäsenten, etenkin välillisesti jäsenenä olevien, tulisi ymmärtää, ettei julki-
suudessa tapahtuva asioiden repivä ja vääristelevä käsittely edistä yhdistysten toi-
mintaa vaan tuottaa hankaliakin ongelmia ja jopa taloudellisia menetyksiä. Yhdistyk-
sen toiminnan tarkoitus vaikeutuu ja olennaiset asiat jäävät vaille asianmukaista kä-
sittelyä. Julkisuudessa esitettyjen vääristeltyjen asioiden esittäminen, jotka aiheutta-
vat yhdistykselle taloudellista ja toiminnallista vahinkoa voivat johtaa oikeudelliseen 
vastuuseen ja vahingonkorvausvelvollisuuteen. Henkilöihin kohdistuvien perättömien 
väitteiden esittäminen johtaa RL 24 9 ja 10 §:ien mukaisesti kunnianloukkaussyyttei-
siin. Perättömien tai loukkaavien asioiden levittäminen netissä katsotaan julkisen tie-
dotusvälineen avulla tehdyksi teoksi ja siten teko on vakavampi ja seuraukset sen 
mukaisia. Demokratian luonteeseen kuuluu yhdistystoiminnassa enemmistöpäätök-
siin alistuminen eikä se oikeuta jatkuvaan myyräntyöhön kun oma kanta ei ole voitta-
nut, silloin voi vetäytyä toiminnasta jos se ei tyydytä.  
Yhdistyksen hallitus edustaa ulospäin yhdistystä (liittoa) eikä yksityinen hallituksen 
jäsen voi sitä tehdä ilman hallituksen valtuutusta. Yksittäisen hallituksen jäsenen esit-
tämä kanta yhdistyksen nimissä on vain hänen henkilökohtainen mielipiteensä, se ei 
sido yhdistystä. Hallitus tekee päätöksiä kollektiivina kokouksissaan. Hallituksen jä-
seniltä edellytetään lojaalisuutta yhdistystä ja sen päätöksiä kohtaan eli niitä ei voida 
lähteä julkisesti repostelemaan, sama koskee myös yhdistysten/liittojen toimihenkilöi-
tä. 
SRK:ta vastaan nostetuista oikeuskanteista Sandelin kertoi seuraavaa: Suojakarit 
vastaan SRK asiasta on saatu hovioikeuden ratkaisu. Suojakarit ovat hävinneet jutun 
ja heidät on määrätty maksamaan korvauksia SRK:lle. Suojakareilla on aikaa valittaa 
korkeimpaan oikeuteen 5.11. saakka, todennäköisesti valituslupaa ei myönnetä. 
Suuronen/Järvinen vastaan SRK asian käsittely on vasta alkuvaiheessa. Jutun pää-
käsittely on tammikuussa 2004. Kanteen kohde on ilmeisesti väärä ja oikeus tutkii 
voidaanko kannetta ylipäätään nostaa. 
 

8. Valitaan vuoden 2004 liittohallitus 
Liittokokousohjeiden mukaan ehdokkaat henkilövaaleihin voidaan ilmoittaa kirjallisesti 
määräaikaan mennessä. Kirjallisesti ilmoitettuja ehdokkaita ei ollut. Henkilövaalit suo-
ritetaan suljetulla lippuäänestyksellä. 
 
Puheenjohtajaksi kaudelle 1.1.-31.12.2004 valittiin yksimielisesti Anne Paloluoma-
Sundholm. Varapuheenjohtajaksi kaudelle 1.1.-31.12.2004 valittiin yksimielisesti Mar-
ja Laine. Sihteeriksi kaudelle 1.1.-31.12.2004 valittiin yksimielisesti Tiina Räsänen. 
 
Ehdokkaina liiton rahastonhoitajaksi olivat Tellervo Kass ja Jaana Heikanen. Äänes-
tyksessä annettiin ääniä seuraavasti (liite 14): Kass (18), Heikanen (25) ja tyhjiä (1). 
Rahastonhoitajaksi kaudelle 1.1.2004-31.12.2005 valittiin Jaana Heikanen. 
 
Hallituksen koko päätettiin yksimielisesti pitää entisenä (viisi jäsentä ja kaksi varajä-
sentä) ja valita henkilöt erovuoroisten (kaksi jäsentä ja yksi varajäsen) tilalle.  
 
Ehdokkaita hallituksen jäseniksi olivat: Marjo Mäkinen, Outi Niemi, Veli-Pekka Tah-
vanainen, Jaana Jyrkinen ja Outi Raunetvuo-Penttilä. Äänestyksessä annettiin ääniä 
seuraavasti (liite 15): Mäkinen (22), Niemi (14), Tahvanainen (20), Jyrkinen (18), 
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Raunetvuo-Penttilä (13) ja tyhjiä (1). Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 
1.1.2004-31.12.2005 valittiin Marjo Mäkinen ja Veli-Pekka Tahvanainen. 
 
Ehdokkaita hallituksen varajäseniksi olivat: Outi Raunetvuo-Penttilä, Outi Niemi ja Ei-
ja-Maarit Kotro. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti (liite 16): Outi Raunetvuo-
Penttilä (15), Outi Niemi (21) ja Eija-Maarit Kotro (8). Hallituksen varajäseneksi kau-
delle 1.1.2004-31.12.2005 valittiin Outi Niemi. 

 
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle kaksi varahenkilöä 

Ehdokkaita varsinaiseksi tilintarkastajaksi olivat Riitta Vähä-Luomi ja Matti Pursiai-
nen. Ensimmäinen äänestys jouduttiin mitätöimään (liite 17), koska yksi äänestyslip-
pu puuttui. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti (liite 18): Vähä-Luomi (6) ja 
Pursiainen (38). Varsinaiseksi tilintarkastajaksi kaudelle 1.1.-31.12.2004 valittiin Matti 
Pursiainen. Ensimmäiseksi varatilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti Helena Pohja-
virta. Toiseksi varatilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti Martti Lankinen. 
 

10. Valitaan jäsenet liiton toimikuntiin sekä heille varahenkilöt 
Näyttelytoimikunnan koko päätettiin yksimielisesti pitää entisenä (kuusi jäsentä) ja va-
lita kolme jäsentä erovuoroisten tilalle. Ehdokkaita NTK:n jäseniksi olivat: Tuomo Ko-
tola, Outi Niemi, Janne Kellari, Marika Nyström, Maria Eklin-Mäki ja Katja Kinnunen.  
Tuomo Kotola todettiin esteelliseksi toimimaan ääntenlaskijana, hänen tilalleen valit-
tiin Outi Raunetvuo-Penttilä. 
 
Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti (liite 19): Kellari (28), Kotola (29), Nyström 
(17), Kinnunen (12), Niemi (9), Eklin-Mäki (4). NTK:n jäseniksi kaudelle 1.1.2004-
31.12.2005 valittiin Janne Kellari, Tuomo Kotola ja Marika Nyström. NTK:n koollekut-
sujaksi nimettiin yksimielisesti Janne Kellari. 
 
RTK:n jäseniksi kaudelle 1.1.2004-31.12.2005 valittiin yksimielisesti Katja Kinnunen, 
Terttu Meriläinen ja Outi Niemi. Suomen tuomarikollegion nimeämä edustaja kaudelle 
1.1.-31.12.2004 on Maj-Britt Stein. Rotutoimikuntaan ei ollut ehdottaa 
eläinlääkärijäsentä. 
 
Tiedotustoimikunnan koko päätettiin yksimielisesti pitää entisenä (kuusi jäsentä) ja 
valita kolme jäsentä erovuoroisten tilalle. Tiedotustoimikunnan jäseniksi kaudelle 
1.1.2004-31.12.2005 valittiin yksimielisesti Maija Kinos, Marika Lahti ja Heikki Laitala. 
 
KISSA -lehden toimitussihteeri kaudelle 1.1.2004 – 31.12.2005 valittiin yksimielisesti 
Outi Raunetvuo-Penttilä. Ilmoitusmyyjäksi kaudelle 1.1.2004 – 31.12.2005 valittiin yk-
simielisesti Marja Laine.  

 
12. Käsitellään FIFe:lle esitettävät asiat ja valitaan edustajat FIFe:n yleiskokoukseen 

SUROK ehdotus nro 1: Tuomarin koulutusohjelma III/B (liite 20) Esitys hyväksyttiin 
äänin 33 – 10, tyhjiä 1 
” III – TUOMARIN KOULUTUSOHJELMA  
B – TUOMARIOPPILAAT 
Luku 27 – Vaatimukset tuomarioppilaaksi pääsemiseen, esitutkinto 
--- 
Tuomarioppilaskokelaan täytyy ennen esitutkintoa täyttää seuraavat vaatimukset: 
- Kokelaan täytyy olla kasvattanut ainakin 5 pentuetta omalla kasvattajanimellään (tai 
saman talouden kasvattajanimellä) vähintään 5 vuoden aikana. Mikäli kokelaalla (tai 
samassa taloudessa) ei ole kasvattajanimeä, tulee kokelaan omistamalla siitosurok-
sella/siitosuroksilla olla kokelaan omistuksessa ollessaan ainakin 5 pentuetta vähin-
tään 5 vuoden aikana. Pentueiden täytyy kuulua ko. kategoriaan. 
- Kokelaalla täytyy olla kokemusta näytteilleasettajana vähintään 20 kansallisessa tai 
kansainvälisessä näyttelystä. Ainakin yhden hänen kasvattinsa tai siitosuroksensa 
jälkeläisen tulee olla saanut GIP/GIC arvon viimeisen 5 vuoden aikana. 
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- Kokemus näyttelyiden järjestämisestä on pakollinen. Asiaankuuluva kokemus saa-
vutetaan näyttelyissä esim. näyttelypäällikkönä, sihteeristössä tai palkintojenjaossa 
jne. 
- Kokemus pääassistenttina ja / tai eri tuomareiden sihteerinä on erittäin suositelta-
vaa.” 
 
SUROK ehdotus nro 2: FIFe näyttelysäännöt VI (liite 20) hyväksyttiin yksimielisesti. 
” FIFE NÄYTTELYSÄÄNNÖT 
VI – ARVOSTELUSÄÄNNÖT – LAATU- JA VERTAILUARVOSTELU 
LUKU 51 – Näyttelyluettelo 
Näyttelyluettelon tulee sisältää lista kaikista näytteilleasettajista, jossa on mainittu 
näytteilleasettajan nimi, kotipaikka ja yhdistys, jonka jäsen näytteilleasettaja on. 
----” 
FIFe kokousedustajaksi valittiin yksimielisesti Anne Paloluoma-Sundholm ja avusta-
jaksi Arja Martikainen. 

  
Kokous keskeytettiin lounaan ajaksi klo 12.55-13.45. 
 
13 Käsitellään SRK:n hallituksen, toimikuntien, jäsenyhdistysten ja SRK:n kanssa yhteis-
työsopimuksen solmineiden rotuyhdistysten esitykset liittokokoukselle. 

SRK:n hallituksen sääntömuutosehdotus ja InCat Suomi ehdotus nro 3: Säännöt 6 § 
ja 7 § (liite 21 ja 26) Sääntömuutosehdotukset hylättiin yksimielisesti. 
 
InCat Suomi ehdotus nro 1: Säännöt 15 § (liite 26) Ehdotus todettiin yhdistyslain vas-
taiseksi, joten se jätettiin käsittelemättä. 
 
InCat Suomi ehdotus nro 2: Säännöt 4 § (liite 26) Ehdotus hylättiin yksimielisesti. 
ERY-SYD esitti ponnen, jotta liitto parantaisi jäsenyhdistyksiin päin tapahtuvaa tiedo-
tusta. 
 
SRK:n hallituksen ehdotus nro 1: RTK:n ohjesääntö (liite 21) Ehdotus hyväksyttiin yk-
simielisesti. 
”3. RTK koostuu rotukirjaajista (mukaan lukien 1. vararotukirjaaja) sekä kuudesta jä-
senestä: neljästä kasvattajajäsenestä, jotka edustavat mahdollisimman laajasti eri ro-
turyhmiä, yhdestä kissatuomarista ja mahdollisuuksien mukaan eläinlääkärijäsenestä. 
Lisäksi Kissaliiton hallitus voi nimetä keskuudestaan toimikuntaan jäsenen vuosittain. 

 
4. Rotutoimikunnan jäseneltä vaaditaan perehtyneisyys kissan kasvatukseen, yleisiin 
geneettisiin lainalaisuuksiin sekä erityisesti kissan genetiikkaan. Lisäksi edellytetään 
riittävää sääntöjen tuntemusta. 

 
Liittokokous nimeää RTK:n jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, joista puo-
let on vuosittain erovuorossa, lukuun ottamatta tuomarijäsentä, jonka nimeää Suo-
men Tuomarikollegio. Rotukirjaajat ovat toimikautensa RTK:n pysyväisjäseniä. Mikäli 
joku RTK:n jäsenistä eroaa kesken toimikautensa, valitsee SRK:n hallitus seuraa-
vaan liittokokoukseen asti uuden jäsenen.” 
 
SRK:n hallituksen ehdotus nro 2: Rekisteröintisäännöt 18.6 (liite 21) Ehdotus 
hyväksyttiin yksimielisesti. 
”18.6 SRK:n hallitus voi päätöksellään asettaa SRK:n alaiseen jäsenyhdistykseen 
kuuluvan kasvattajan erityistarkkailuun määrätyksi ajaksi kasvatuksessa tai kissojen 
hoidossa tehtyjen laiminlyöntien vuoksi. Erityistarkkailun aikana kasvattajan tulee: 
• hyväksyttää RTK:lla siitosuroksien luovutus siitokseen  
• hyväksyttää astutukset RTK:ssa 
• rekisteröidä pennut RTK:n kautta 
• hyväksyttää tuontikissat RTK:ssa 
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• raportoida pentujen myynnistä ja luovutuksesta RTK:lle 
• toimittaa pyydetyistä kissoille annetuista hoidoista ja testausten tuloksista 

eläinlääkärin todistukset  
• raportoida muista SRK:n hallituksen mahdollisesti edellyttämistä toimenpiteistä 
 
SRK:n hallituksen ehdotus nro 3: Rekisteröintisäännöt 19.7 (liite 21) Ehdotus hylättiin  
yksimielisesti. 
 
SRK:n hallituksen ehdotus nro 4: Näyttelysäännöt I/16.2 (liite 21) Ehdotus hyväksyt-
tiin yksimielisesti. 
”16.2 Jokaista näyttelyyn osallistuvaa 100 kissaa kohti otetaan pistokokeenomaisesti 
yksi karvanäyte, joka lähetetään tutkittavaksi ihosienen varalta. ‘Kahden sertin’ näyt-
telyssä näytteet otetaan jompana kumpana päivänä. Näyttelyn järjestävä yhdistys 
vastaa kustannuksista. Testituloksesta toimitetaan jäljennös testatun kissan omista-
jalle, NTK:lle sekä RTK:lle. Positiivisesta tuloksesta seuraa automaattisesti puolen 
vuoden kasvatus- ja näyttelykielto niin kyseiselle kissalle kuin samassa taloudessa 
asuville muille kissoille laskettuna kirjallisesta tiedoksiantopäivämäärästä. Tiedok-
siantopäivämääräksi lasketaan seitsemäs päivä kirjeen postituksesta. Positiivisen tu-
loksen saanutta kissaa eikä ko. kissan kanssa samassa taloudessa asuvia kissoja voi 
tuoda näyttelyyn ennen kuin NTK:lle on toimitettu kaksi vähintään yhden (1) kuukau-
den välein otettua negatiivista testitulosta.” 
 
SRK:n hallituksen ehdotus nro 5: Näyttelysäännöt II/45.1 (liite 21) Ehdotus hyväksyt-
tiin yksimielisesti. 
”45.1 FIFen ulkopuolisessa rekisterissä olevilla FIFeen kuulumattomien näytteil-
leasettajien kissoilla tulee olla SRK:lta näyttelylisenssi, joka oikeuttaa osallistumaan 
Suomen Kissaliiton jäsenyhdistysten näyttelyihin. Kissakohtainen lisenssi on voimas-
sa kalenterivuoden. Lisenssin hinnan päättää vuosittain liittokokous. 

 
Näyttelylisenssi anotaan SRK:n näyttelylisenssianomuslomakkeella, joita saa Suo-
men Kissaliiton sihteeriltä sekä kotisivuilta. Näyttelylisenssin anomisessa noudate-
taan Suomen Kissaliitto ry:n erillisiä ohjeita. 

 
Lisensoidun kissan FIFe näyttelyissä saavuttamat tittelit voidaan rekisteröidä Kissalii-
ton rekisteriin kissan omistajan niin halutessa FIFen ja SRK:n sääntöjen mukaisesti. 
Tällöin omistajan tulee toimittaa kopiot titteliin oikeuttavista arvostelutuloksista Kissa-
liiton sihteerille. 

 
Ilmoitettaessa lisenssin saanutta kissaa näyttelyyn, liitetään kopio hyväksytystä li-
senssistä näyttelyilmoituslomakkeeseen.” 
 
SRK:n hallituksen ehdotus nro 6: Näyttelysäännöt IV/58 (liite 21) Ehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
”58 Esittelynäyttelyjä koskevat samat terveys- ja rokotusmääräykset kuin varsinaisia 
arvostelunäyttelyitä. Järjestävä yhdistys voi ottaa karvanäytteitä, jotka lähetetään tut-
kittavaksi ihosienen varalta. Toimenpiteestä ilmoitetaan etukäteen. Näyttelyn järjestä-
vä yhdistys vastaa kustannuksista. Testituloksesta toimitetaan jäljennös testatun kis-
san omistajalle, NTK:lle sekä RTK:lle. Positiivisesta tuloksesta seuraa automaattisesti 
puolen vuoden kasvatus- ja näyttelykielto niin kyseiselle kissalle kuin samassa talou-
dessa asuville muille kissoille laskettuna kirjallisesta tiedoksiantopäivämäärästä. Tie-
doksiantopäivämääräksi lasketaan seitsemäs päivä kirjeen postituksesta. Positiivisen 
tuloksen saanutta kissaa eikä ko. kissan kanssa samassa taloudessa asuvia kissoja 
voi tuoda näyttelyyn ennen kuin NTK:lle on toimitettu kaksi vähintään yhden (1) kuu-
kauden välein otettua negatiivista testitulosta.” 
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SRK:n hallituksen ehdotus nro 7: Näyttelysäännöt IV/53 (liite 21) Ehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
”53 Esittelynäyttelyt ovat yleisölle tarkoitettuja kissojen ja kissarotujen esittelytilai-
suuksia, joissa kissaharrastusta koskevalla valistustoiminnalla on hyvin tärkeä osa.” 
 
SRK:n hallituksen ehdotus nro 8: Näyttelysäännöt IV/59 (liite 21) Ehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti.  
”59 Poistettu 25.10.2003.” 
 
SRK:n hallituksen ehdotus nro 9: Näyttelysäännöt IV/60 (liite 21) Ehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti.  
”60 Poistettu 25.10.2003.” 
 
SRK:n hallituksen ehdotus nro 10: Rekisteröintisäännöt 3 (liite 21) Ehdotus hylättiin 
yksimielisesti. 
 
NTK:n ehdotus nro 1: Näyttelysäännöt II/37 (liite 23) Ehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
”37. Paneelipaikalla saavat olla vain assistentit ja näyttelyn toimihenkilöt.” 
 
NTK:n ehdotus nro 2: Näyttelysäännöt VIII (liite 23) Ehdotus hyväksyttiin yksimieli-
sesti. 
”3. Kategorioiden I, II, III ja IV parhaiden valinta 
 
Kategorioiden parhaiden valinnassa äänestävät tuomarit, jotka ovat arvostelleet ko. 
kategorian kissoja näyttelyssä. Järjestävä yhdistys voi pyytää näyttelyssä arvostellei-
ta ko. kategorioiden tuomareita arvostelemaan paneeliin. Kansallinen tuomari on pai-
kalla, mutta ei voi osallistua valintaan. Ratkaisevan tuomarin arpomisen välttämiseksi 
äänten mennessä tasan näyttelyn järjestäjä määrää etukäteen muista ko. kategorian 
oikeudet omaavista arvostelemassa olevista tuomareista ratkaisevan tuomarin. Mikäli 
tämä ei ole mahdollista, valitaan ratkaiseva tuomari arvalla tasatilanteessa. 

  
Kategorian parhaiden valinnan järjestyksen määrää järjestävä yhdistys.” 
 
NTK:n ehdotus nro 3: Näyttelytoimikunnan ohjesääntö (liite 23) Esitys hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
”2. NTK koostuu kuudesta jäsenestä, jotka liittokokous valitsee kahdeksi kalenteri-
vuodeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Lisäksi Kissa-
liiton hallitus voi nimetä keskuudestaan toimikuntaan jäsenen vuosittain. Mikäli joku 
NTK:n jäsenistä eroaa kesken toimikautensa, valitsee SRK:n hallitus seuraavaan liit-
tokokoukseen asti uuden jäsenen. Liittokokous nimittää toimikunnan koollekutsujan.” 
 
RTK:n ehdotus nro 1: Rekisteröintisäännöt 7.8 ja 7.9 (liite 24) Ehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
”7.8 Pentueen rekisteröintiä varten on astutustodistus ym. rekisteröintiin liittyvät asia-
paperit lähetettävä omalle yhdistykselle niin, että ne ehtivät rotukirjaajalle viimeistään 
pentujen täyttäessä kaksi (2) kuukautta. Myöhästymisestä peritään kaksinkertainen 
rekisteröintimaksu. Papereiden tulee olla rotukirjaajalla viimeistään pentujen täyttäes-
sä kolme (3) kuukautta. Tarvittaessa kasvattaja voi täydentää lähettämiään asiapape-
reita maksukuittia lukuun ottamatta myöhemmin. Etukäteen haetulla poikkeusluvalla 
pentue voidaan rekisteröidä myöhemmin. 

 
7.9 Poistettu 25.10.2003” 
 
RTK:n ehdotus nro 2: Rekisteröintisäännöt 7.22 (liite 24) Ehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
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”7.22 Rotukirjaajalta tilattavista ylimääräisistä todistuksista ja lisäsukupolvista peri-
tään liittokokouksen vuosittain määräämä maksu.” 
Maksuiksi vuodelle 2004 hyväksyttiin: todistukset: 5 e, sukupolvet 5-6: 5 e, sukupol-
vet 7-8: 10 e. Lisäsukupolvista perittävä hinta määräytyy haluttujen sukupolvien mak-
simimäärän mukaisesti. Ylimääräisistä todistuksista ei makseta rotukirjaajalle palkkio-
ta. 
 
RTK:n ehdotus nro 3: Rekisteröintisäännöt 14.1, 14.3, 14,4, 14.6 ja 19.3 (liite 24) Eh-
dotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
”14.1 Roturisteytystä varten on anottava erikoislupa etukäteen rotutoimikunnalta. 
Poikkeuksena ovat siamilaisten käyttö itämaisen lyhytkarvan- ja valkoisen siamilaisen 
kasvatuksessa, siamilaisten ja itämaisten lyhytkarvojen käyttö balineesi- ja itämaisen 
pitkäkarvan kasvatuksessa, abessinialaisten käyttö somali-kasvatuksessa ja persia-
laisten käyttö exotic-kasvatuksessa. 

 
14.3 Siamilainen x itämainen lyhytkarva -risteytys: syntyneet jälkeläiset rekisteröi-
dään omaan väriinsä. Pennut rekisteröidään RX-rekisteriin. Valkoisen siamilaisen 
käyttö itämaisen lyhytkarvan kasvatuksessa ei ole sallittua. Risteytyksen itämainen 
lyhytkarva ei saa olla hopeanvärinen. Jos itämaisen lyhyt- tai pitkäkarvan kasvatuk-
sesta syntyvien naamiopentujen vanhemmista toinen tai molemmat ovat hopeanväri-
siä, pentuja saa käyttää itämaisen lyhytkarvan kasvatukseen.  
Valkoisen siamilaisen tai valkoisen balineesin risteytys itämaisen lyhyt- tai pitkäkar-
van kanssa ei ole sallittu. Poikkeuksena valkoista siamilaista ja valkoista balineesia 
saa käyttää keskenään. 

 
14.4 Balineesi x itämainen pitkäkarva risteytys: syntyneet jälkeläiset rekisteröidään 
omaan väriinsä. Pennut rekisteröidään RX-rekisteriin. Risteytyksen itämainen pitkä-
karva ei saa olla hopeanvärinen. 

 
14.6 Itämainen lyhytkarva/siamilainen x itämainen pitkäkarva/balineesi risteytys: syn-
tyneet itämäiset lyhytkarva/siamilaiset jälkeläiset rekisteröidään omaan väriinsä, mutta 
värinumeron perään tulee VAR-lyhenne merkitsemään pitkäkarvatekijän perimää. Li-
säksi syntyneiden itämaisten lyhytkarvojen/siamilaisten rekisterikirjaan tulee merkintä: 
vain itämaisen pitkäkarvan/balineesi- kasvatukseen. Toisen polven lyhytkarvaisen 
Var-kissan saa astuttaa vain balineesin/ itämaisen pitkäkarvan kanssa. Pennut rekis-
teröidään RX-rekisteriin. Valkoisen siamilaisen ja valkoisen balineesin käyttö itämai-
sen pitkäkarvan kasvatukseen ei ole sallittu. Risteytyksen itämainen lyhyt- tai pitkä-
karva ei saa olla hopeanvärinen.  
 
19.3.1 Rodut, joita ei ole hyväksytty, rekisteröidään seuraavasti: 
• XLH pitkäkarvat  
• XSH lyhytkarvat” 
 
TK:n ehdotus nro 1: Näyttelysäännöt 9.1/Rekisteröintisäännöt 13.2 (liite 25) Ehdotus 
hyväksyttiin yksimielisesti. 
”9.1 Noviisiluokkaan voi osallistua vain kerran. Noviisit arvostelee kaksi näyttelyyn 
kutsuttua ao. rodun tuomaria. Mikäli kissa täyttää rotumääritelmän ja saa excellent-
arvostelun, se hyväksytään rekisteröitäväksi. Noviisin arvostelusetelissä pitää olla 
tuomarin kirjoittama kissan rotu ja värinumero, jonka mukaan kissa rekisteröidään. 
Asian tarkistaa näyttelyn järjestävän yhdistyksen tuloslaskenta. Noviisiluokkaan voi-
daan ilmoittaa eurooppalainen ja manx sekä sokoke, siperian kissa että kuriilien bob-
tail standardissa mainituin edellytyksin. Noviisin on oltava arvostelupäivänä vähintään 
10 kuukauden ikäinen. 

 
 Noviisin omistajan on ennen näyttelyyn ilmoittautumista haettava lupa RTK:lta. Näyt-

telyn järjestäjä huolehtii taustatietolomakkeen antamisesta tuomareille sekä mahdolli-
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sesta käännöksestä. 
 
Noviiseista näyttelyn järjestäjä lähettää SRK:n rotukirjaajalle tuomarien allekirjoitta-
man alkuperäisen arvostelulomakkeen sekä taustatietolomakkeet.” 
 
”13.2 Noviisina voidaan myös rekisteröidä sokoke, edellyttäen että kissalla on alkupe-
räistodistus rodun kotimaasta Keniasta sekä siperian kissa, edellyttäen että kissalla 
on todistus siitä, että kissa on tuotu entisen Neuvostoliiton alueelta. Jos tämä kissa 
hyväksytään noviisiluokassa rekisteröitäväksi, voidaan kissan alkuperäinen nimi säi-
lyttää SRK:n rekisterissä. Kuriilien bobtail voidaan rekisteröidä noviisina ainoastaan, 
jos kissalla on todistus siitä, että se on tuotu Kuriilien saarilta.” 
 
InCat Suomi ehdotus nro 4: Näyttelysäännöt 23 ja 41 (liite 26) ja SUROK ehdotus nro 
1: Näyttelysäännöt I ja II (liite 27) 
SUROKin ehdotus hylättiin yksimielisesti. INCATin ehdotus sai äänestyksessä ääniä 
22 - 22. Suomen kissaliiton sääntöjen 4 § mukaan ”Päätökset tehdään yksinkertaisel-
la ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaa-
leissa arpa.” Ehdotus hylättiin kokouksen puheenjohtajan äänellä. 
 
SUROK ehdotus nro 2: Rekisteröintisäännöt 6.3 ja 11.1 (liite 27) Ehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
” 6.3 Kun ulkomaisen yhdistyksen rekisteröimää kissaa käytetään siitoksessa: 
• jos kyseessä on muussa kuin FIFe-jäsenen rekisterissä oleva kissa, on ko. 

astutukselle anottava lupa pykälän 15 mukaisesti 
• jos kyseessä on FIFe-jäsenen rekisteröimä kissa, tulee siitosuroksen omista-

jan tehdä astutustodistus viralliselle astutustodistuslomakkeelle. 
 

11.1 Tuontikissa, joka on rekisteröity FIFe:n jäsenjärjestössä, rekisteröidään ilman 
ns. erikoislupakäsittelyä, kun alkuperäinen rekisterikirja ja täydelliset tiedot neljästä 
edeltävästä sukupolvesta sekä transfer on toimitettu rotukirjaajalle oman yhdistyksen 
kautta. Mikäli tuontikissan sukutaulussa ei ole kaikkia tarvittavia tietoja, rotukirjaaja 
pyytää kirjallisesti kerran puuttuvia tietoja omistajalta. 
Rekisteröinti tapahtuu LO- tai RX-rekisteriin pykälien 8 ja 9 mukaisesti.” 
 
SUROK ehdotus nro 3: Rekisteröintisäännöt 7.3 (liite 27) Ehdotus hylättiin yksimieli-
sesti. 
 
ABYS ja Somakiss nro 1: Rekisteröintisäännöt 7.5. (liite 28) Ehdotus hyväksyttiin yk-
simielisesti. 
”7.5 Siitokseen käytettäviltä abessinialaisilta ja somaleilta vaaditaan silmäsairauksiin 
erikoistuneen eläinlääkärin antama todistus siitä, että niillä ei ole tutkimuksissa todet-
tu perinnöllistä silmäsairautta PRA:ta. Todistus ei saa olla kolmea vuotta vanhempi 
astutushetkellä. Todistus toimitetaan rotukirjaajalle. Mikäli siitoksessa käytettävä kis-
sa on alle 1,5 vuoden ikäinen, riittävät sen vanhemmista toimitettavat negatiiviset tes-
titulokset. Siitokseen ei voi käyttää kissaa, jolla on todettu PRA.” Sääntömuutos astuu 
voimaan heti. 
 
ABYS ja Somakiss nro 2: Testaussuositukset (liite 28) Ehdotus hyväksyttiin yksimieli-
sesti. 
” Siitoksessa käytettäville abessinialaisille ja somaleille suositellaan DNA testausta 
PKn (pyruvaattikinaasipuutos) varalta, elleivät kissan vanhemmat ole todettu geeni-
virheettömiksi. DNA testaus voidaan suorittaa kissalle missä iässä tahansa. Siitok-
seen ei suositella käytettäväksi kissaa, jolla on PK-testitulos sairas (affected).” 
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11. Esitetään liiton tulo- ja menoarvio, jonka yhteydessä päätetään yhdistysten liitolle mak-
settavista jäsenmaksuista sekä liiton toimihenkilöilleen maksamista korvauksista ja palkki-
oista. Hyväksytään tulo- ja menoarvio. 

Pauli Huhtaniemi esitteli talousarvion vuodelle 2004 (liite 22), koska rahastonhoitaja 
Tellervo Kass oli estynyt osallistumaan kokoukseen.  
 
Budjettiin tehtiin seuraavat muutokset: 3010 Kasvattajanimet 7.000,00 euroa/vuosi, 
5200 Kissa-lehden sotu-maksut 360,00 euroa/vuosi, 4330 Kissa-lehden kokous- ja 
matkakulut 2.000,00 euroa/vuosi ja 6220 FIFe -kasvattajanimimaksut 1.350,00 eu-
roa/vuosi. Tilin 4220 Kopiokoneen leasing-vuokrat, nimeksi päätettiin Leasing-
vuokrat. 
 
Puheenjohtajan palkkioiksi hyväksyttiin äänin 22 – 19, 3 tyhjää 200,00 euroa/kk 
(2.400,00 euroa/vuosi). Muista toimihenkilöille maksettavista korvauksista päätettiin: 
sihteeri 300,00 euroa/kk (3.600,00 euroa/vuosi), rahastonhoitaja 166,67 euroa/kk 
(2.000,00 euroa/vuosi), Kissa-lehden päätoimittaja 400,00 euroa/lehti (2.000,00 eu-
roa/vuosi), toimitussihteeri 400,00 euroa/lehti (2.000,00 euroa/vuosi), taittaja 800,00 
euroa/lehti (4.000,00 euroa/vuosi), ilmoitushankkija 3.000,00 euroa/vuosi (10 % leh-
dessä julkaistujen kaupallisten ilmoitusten hinnasta) ja osoitteiston hoitaja 60,00 eu-
roa/lehti (300,00 euroa/vuosi). 
 
Vuoden 2004 budjetti osoittaa 13.228,52 euron alijäämää ja se hyväksyttiin yksimieli-
sesti.  Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä. Kissaliiton käytössä olevat 
varat saatettiin tiedoksi. 

 
TUROKin edustajat poistuivat klo 15.40, kohdan 11 käsittelyn aikana. 
 
ERY-SYDin edustaja ja Sara Ojaniemi (TTK, ääntenlaskija) poistuivat klo 15.55, kohdan 11 käsitte-
lyn aikana. 
 
14. Ilmoitusasiat 

Pauli Huhtaniemi kertoi sääntötyöryhmän toiminnasta. Sääntötyöryhmä tarkoituksena 
oli aloittaa sääntöjen läpikäyminen näyttelysäännöistä. FIFen yleiskokous on antanut 
FIFen näyttelytoimikunnalle luvan muokata näyttelysääntöjä, joten ryhmä aloittaa 
toimintansa, kun FIFen sääntöuudistus on tehty. Kokous toivoi sääntötyöryhmän 
aloittavan sääntöjen läpikäymisen rekisteröintisäännöistä, sillä niitä ei olla muuta-
massa FIFen toimesta. 
 
SUROK esitti myös toivomuksen, jotta liitto rupeaisi arkistoimaan sääntömuutosten 
perusteluja.  
 
Eija-Maarit Kotro kertoi toimistotyöryhmän pitäneen vuoden aikana kaksi kokousta ja 
alustavia selvityksiä on aloitettu tekemään. Vuoden 2004 hallitus jatkaa työryhmän 
toiminnan eteenpäinviemistä. 
 
Kevään liittokokouspöytäkirjassa on virheitä. Kokouksen pöytäkirja on päivätty vääräl-
le vuodelle. Hallituksen varajäsen Pauli Huhtaniemi osallistui kokoukseen. 
 
Veli-Pekka Tahvanainen (RTK) ilmoitti että 8.11.2003 kasvattajaseminaariin voi vielä 
ilmoittautua. 

 



SRK sääntömääräinen syyskokous 2003  11 (11) 
 
15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20. 
 
 
Tampereella ____. ____.2003 Kuopiossa 3.12.2003 
 
 
 
      
Janne Kellari   Tiina Räsänen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
Jyväskylässä ____. ____.2003 Säynätsalossa ____. ____.2003 
 
 
 
      
Heikki Laitala  Veli-Pekka Tahvanainen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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