4

24.3.2021

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2021
Aika: Lauantai 20.3.2021 klo 10.00 16.39
Paikka: Jitsi Meet -verkkoympäristö

PÖYTÄKIRJA
1.

Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus
Liiton hallituksen puheenjohtaja Veikko Saarela avasi kokouksen klo 10.00.
Tarkistettiin valtakirjat (liitteet 1-13).
Jäsenyhdistyksiä edustivat (suluissa äänimäärä):
ERY-SYD: 3 ääntä

Immonen Riikka (3)
Pohja Sari (0)
Lehtonen Olli (0)

INCAT: 2 ääntä

Ahokas Anne-Maj (1)
Kauppila Eveliina (1)

ISROK: 4 ääntä

Lankinen Hanne (2)
Varhama Jonna (2)

KES-KIS: 3 ääntä

Marjala Kati (1)
Piispanen Susanna (1)
Tillanen-Toivanen Satu (1)

LROK: 0 ääntä

Arto Turu (0)

PIROK: 5 ääntä

Ahlberg Anne (1)
Kirilov Elina (1)
Laakkonen Katja (1)
Laakso Kaija-Leena (1)
Sipola-Mäkinen Johanna (1)

POH-KIS: 3 ääntä

Heikanen Jaana (2)
Myllyharju Tiina (1)

POROK: 5 ääntä

Haaranen Ada (2)
Korhonen Anna (2)
Niemelä Ulla-Kaisa (1)

RUROK: 2 ääntä

Salo Tanja (2)

SATAKISSA: 0 ääntä

Ei valtakirjaa, ei edustusta.

SUROK: 19 ääntä

Fonsén Mira (3)
Lindblom Eeva (3)
Lindholm-Teräväinen Maarit (3)
Martikainen Arja (3)
Nyman Pia (4)
Paloluoma Anne (3)

TUROK: 5 ääntä

Korpela Elena (1)
Korpela Matti (1)
Moraru-Puranen Tatyana (1)
Vinterbäck Tero (1)
Virta Jenni (1)

URK: 3 ääntä

Haikka Iina (1)
Leino Katerina (2)

YK: 2 ääntä

Jyrkinen Jaana (2)
Merja Lindgren (0)

Kokouksen kokonaisäänimääräksi todettiin 56 ääntä. ¾ vaaditaan 43 ääntä.
Yhteissopimuksen solmineita rotuyhdistyksiä edustivat:
Aby- ja Somalikissat AbyS ry
American Curlit ry
BaJaVa ry
Bengalikissayhdistys ry
Burmakissan Ystävät ry
Norjalainen Metsäkissa ry
Cornish Rex ry
Ocicat ry
Rex-kissa ystävät ry
Pyhä Birman Kissa ry
Sfinxit ry
Siam-Orient kissayhdistys ry
Siperiankissan Ystävät ry
Somakiss ry Somali- ja abessinialaiskissayhdistys
Suomen Agility Kissat ry
Suomen Bengalikissat ry
Suomen Brittikissat ry
Suomen Burmillat ry
Suomen Egyptinmaut ry
Suomen Eurooppalaiskissarengas ry
Suomen Kartusiaanit ry
Suomen Koratrengas ry
Suomen Maine Coon -kissat ry
Suomen Manxrengas ry
Suomen Ragdoll Kissayhdistys ry
Suomen Ragdollystävät-seura ry
Suomen Rex -kissayhdistys ry
Suomen Siperiankissat ry
Suomen Valtakunnallinen Kotikissarengas SUVAK ry
Suomen Venäjänsiniset ry
Vangora ry
- ei edustajaa
Hallituksesta paikalla olivat:
Abgottspon Johanna
Hämäläinen Satu
Kuusisto Milla
Landen Marika
Nisula Sanna
Saarela Veikko
Santapakka Sanna-Leena
Tuomivirta Mia
Turpeinen Riikka

Paloluoma Anne
Sinkko Sari
Saari Harri
Kinnunen Katja
Sipola-Mäkinen Johanna
Sivonen Jonna
Salo Tanja
Lindblom Eeva
Hetekivi-Eklöf Marianne
Toroi Nina
Suonuuti Seija
Kurisjärvi Katja
-

Viuha Viivi
Kuunteluosallistujat: Savolainen Kaisa (ISROK), Lautala Marjukka (SUROK), Ovaskainen
Kirsi (SUROK).
Toimistoa edustivat:
Kinnunen Katja
Kähö Päivi
Toimikuntia edustivat:
RTK
Kinnunen Katja
NTK
Heikanen Jaana, Korhonen Anna, Myllyharju Tiina, Turpeinen Riikka,
Puotiniemi Paula
TTK
Harmaakari Aija
TKT
Viuha Viivi
KPT
Laakso Kaija-Leena
ITK
Räsänen Tiina
Tuomarikollegio Hämäläinen Satu

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arja Martikainen ja sihteeriksi Päivi Kähö.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jonna Sivonen ja Jaana Jyrkinen.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Pohja ja Jonna Varhama.
Ääntenlasku tapahtuu ääntenlaskijoiden toimesta Jitsi Meet chatista.

3. Esitykset läsnäolo- ja puheoikeudesta
Jäsenyhdistysten jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Jäsenyhdistysten edustajilla on esitys-, puheja äänioikeus. Kissaliiton hallituksen jäsenillä on esitys- ja puheoikeus. Kissaliiton toimikuntien
edustajilla on esitys- ja puheoikeus toimialaansa koskevissa asioissa. Suomen Kissaliiton
kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden rotuyhdistysten edustajilla on esitys- ja puheoikeus
omaa rotuaan/rotujaan/toimintaansa koskevissa asioissa.

4. Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu
Kokouskutsu on sääntöjen 9 § mukaisesti lähetetty 26.2.2021 jäsenyhdistyksille
sähköpostitse. Kissaliitto ei ole tiedottanut yhdistysten jäsenten osallistumismahdollisuudesta
tähän kokoukseen.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla: Ehdotus 19 käsitellään FIFe asioiden jälkeen
kohdassa 14 ja ehdotus 16 käsitellään kohdassa 13. Korjattiin esityslistan kohtaan 9 sanaksi
vuosikertomukset.
Kokous piti lounastauon klo 12.32-13.00.

6. Jäsenyhdistysten kahden (2) minuutin puheenvuorot
ERY-SYD
Yhdistyksen edustaja Riikka Immonen kertoi, että viime vuoden aikana tapahtunut pandemia
on muuttanut kaiken ja kissaharrastukseen on tullut sekä hyviä että huonoja muutoksia.
Näyttelyiden osalta olisi hyvä tunnistaa ja ennakolta asioita, jotka voivat tapahtua 5 -10
vuoden päästä. Yhdistys kiitti Kissaliittoa saamastaan huomiosta vuoden yhdistyksenä ja
toivotti hyvää kokouspäivää.
INCAT Suomi

Yhdistyksen edustaja Anne-Maj Ahokas toivoi hyviä päätöksiä.
ISROK
Yhdistyksen edustaja Jonna Varhama esitti kysymyksenä, tarvitaanko kaikkia voimassa olevia
ja uusia sääntöjä tai olisiko paikallaan luottaa enemmän kissaharrastajin? Lopuksi Jonna
toivotti antoisaa keskustelua ja hyviä päätöksiä.
KES-KIS
Yhdistyksen edustaja Satu Tillanen-Toivanen toivotti antoisaa kokousta ja otti esille koronan
mukana tuomat haasteet yhdistysten talouteen. Useat yhdistykset ovat peruneet, ja monet
eivät ole edes järjestäneet näyttelyitä. Yhdistykselle on tullut taloudellista tappiota ja
tulevaisuudessakin tullaan kohtaamaan nykyisiä ongelmia. Säännöissä olisi hyvä pohtia
haluavatko yhdistykset ottaa itse taloudellisen vastuun näyttelyiden järjestämisestä tai olisiko
kenties kohdallaan jakaa menot näyttelyiden järjestämisestä muiden yhdistysten kanssa.
Olisiko syytä lisätä sääntöihin force majeure kohta?
LROK
Yhdistyksen edustaja ei käyttänyt puheenvuoroa.
PIROK
Yhdistyksen edustaja Elina Kirilov toivotti hyvää kokousta ja kiitti edellisiä yhdistyksiä hyvistä
puheenvuoroista sekä Kissaliittoa Online kokouksen järjestämisestä.
POH-KIS
Yhdistyksen edustaja Tiina Myllyharju kiitti Kissaliittoa vastuullisesta päätöksestä järjestää
kokous etänä ja toivotti hyvää kokousta.
POROK
Yhdistyksen edustaja Anna Korhonen kertoi, että Porok haluaa kiittää Kissaliittoa siitä, ettei
toiminta ole halvaantunut pandemiasta huolimatta. Anna toivotti kaikille hyvää kevättä ja
tehokasta sekä hyvähenkistä kokousta.
RUROK
Yhdistyksen edustaja Tanja Salo toivoi kaikille terveyttä ja hyvää kokousta.
SUROK
Yhdistyksen edustaja Pia Nyman kertoi, että hallitukselta toivotaan laajempaa informointia,
koskien teemavuotta. Yhdistys toivoo myös, että etäkokoukset toivotaan suunniteltavan
tehokkaammin. Yhdistys yhtyi edellisten puheenvuoroihin näyttelysääntöjen muutoksista
poikkeustilanteiden osalta.
TUROK
Yhdistyksen edustaja ei käyttänyt puheenvuoroa.
URK
Yhdistyksen edustaja Katerina Leino toivoi, että ehdotukset olisivat hyvin valmisteltuja.
Tervehdyspuheenvuoroihin ei olisi tarpeen sisällyttää uusia liittokokousehdotuksia.
YK
Yhdistyksen edustaja ei käyttänyt puheenvuoroa.

7. Toimikuntien puheenvuorot
NTK:
Toimikunnan edustaja Jaana Heikanen kiitti Kissaliiton hallitusta toimikunnan saamasta
huomiosta, se käytettiin Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistyksen toimintaan. Lopuksi edustaja
toivotti hyvää kokousta.
RTK:

Ei käyttänyt puheenvuoroa.
TTK:
Toimikunnan edustaja Aija Harmaakari toivotti hyvää kokouspäivää ja kertoi, että lehteen
otetaan mielellään kirjoitusavustajia.
KPT:
Toimikunnan edustaja Kaija-Leena Laakso kertoi toimikunnan toimineen aktiivisesti.
Toimikunta on huomannut, että § 9 (liiton säännöt) ei ole päivittynyt liiton kotisivuille ja se
toivotaan päivitettävän sinne pikaisesti.
TKT:
Toimikunnan edustaja Viivi Viuha kertoi toimikunnan tarttuneen "Terve rotukissa" teemaan
KTO:n kautta. Toimikunta on kartoittanut tavoiteohjelmien tilannetta ja tehnyt suunnitelman
sen laadinnan avustamisessa yhdistyksille. Toivottavaa on, että KTO:n laadinnan osalta
otettaisiin yhteyttä TKT:hen. Viivi kertoi myös, että Terveyspäivä järjestetään kolmen viikon
päästä etäkokouksena ja se on ilmainen kaikille. Lopuksi edustaja toivotti hyvää
kokouspäivää.
ITK:
Toimikunnan edustaja Tiina Räsänen kertoi omakissan Road mapista.
Viime vuoden lopussa ITK teki ison työn koodipohjan yhdistämisessä Norjan ja Tanskan
kanssa, se otettiin käyttöön joulukuun alussa. Neljänneksi maaksi Omakissan on ottanut
käyttöön Latvia. Latvian mukaantulo toi uuden haasteen, käyttäjämaiden täytyy aloittaa
yhteistyö muutospyyntöjen osalta. Yhteinen kokous on pidetty kerran ja seuraava pidetään
kesällä. Suunnitteilla on Omakissan rekisteröitymisen uudistus, näyttelypuolen parannuksia ja
yhteinen näyttelykoulutus NTK:n ja TKT:n kanssa. Uusi ominaisuus "osta kissa" on saanut
alkunsa Tanskasta. Siinä omistaja voi ilmoittaa kissansa myytäväksi ja tieto tulisi näkyville
Kissaliiton kotisivuille nähtäväksi. Hallituksen ehdotuksena tulevat uudet ominaisuudet, joissa
omistajat voisivat itse lisätä kotikissojen sirutietoja ja tuontikissan rekisteröinnin aloitus
sähköisesti.
TK:
Toimikunnan edustaja Satu Hämäläinen kertoi, että tuomareilla on ollut vähemmän töitä kuin
edellisvuosina ja tuomareilla on kova ikävä niin kissoja kuin näytteilleasettajiakin.

8. Suomen Kissaliiton puheenvuoro
Liiton puheenjohtaja Veikko Saarela toivotti kaikille hyvää huomenta ja Kissaliiton puolesta
tervetuloa liittokokoukseen Jitsi Meet ympäristössä.
Toiminta on ollut aktiivista, kehittämistä ja tulevaisuustyötä tehdään jatkuvasti. Kissaliiton arvot
ovat kirjattuna sekä esitelty Kissa-lehdessä sekä liiton kotisivuilla ja tietojärjestelmää
kehitetään edelleen. Kissaliitto tekee yhteiskunnallista vaikuttamista, koulutusta
yhdistystoimintaan ja rotuwebinaareja on järjestetty, samoin kuin vuoden kissa gaala. Viikon
päästä järjestettävän kehittämisseminaarin aiheina ovat Kisaliitossa pidettävät koulutukset,
terve rotukissa teema sekä Kissaliitto ja kissaharrastus sosiaalisessa mediassa.
Puheenjohtaja halusi kiinnitettävän huomiota muutamaan tärkeään asiaan:
- Missä kaikkialla voisimme luopua turhasta kontrolloinnista ja antaa kasvattajille valtaa
päättää asioistaan, joista he itse myös kantavat vastuun ja nauttivat myös tuloksista.
- Kissaliitto on muuttunut pikkuhiljaa kasvattajamyönteisemmäksi, joskin vielä on paljon työtä
tehtävänä. Toimintaa rajoittavia sääntöjä laadittaessa ja vanhoja toimintamalleja
tarkasteltaessa, on hyvä pitää kirkkaana mielessä keitä sääntö palvelee, onko se kasvattajan
tai pennunostajan edun mukaista ja onko se erityisesti kissan edun mukaista - vai onko se
turha?
Lopuksi puheenjohtaja toivoi, että syksyn liittokokouksessa tavattaisiin taas henkilökohtaisesti,
kiitti kaikkia aktiivisuudesta ja toivotti hyvää liittokokousta kaikille.

9. Luetaan ja hyväksytään Suomen Kissaliiton, sen toimikuntien RTK, NTK, TTK, KPT, TKT,
ITK:N ja Suomen tuomarikollegion vuosikertomukset (liitteet 14-21)

Suomen Kissaliiton vuosikertomus hyväksyttiin muutoksin, korjattu vuosikertomus liitteenä.
Kehitysseminaarista toivottiin jatkossa tarkempaa tietoa mitkä kehitysideat ovat tehty/viety
eteenpäin. Samoin toivottiin rotukirjauksen osalta grafiikkaa rekisteröintimäärien kehityksestä.
Rotutoimikunnan vuosikertomus hyväksyttiin sellaisenaan.
Näyttelytoimikunnan vuosikertomus hyväksyttiin muutoksin, korjattu vuosikertomus liitteenä.
Tiedotustoimikunnan vuosikertomus hyväksyttiin muutoksin, korjattu vuosikertomus liitteenä.
Kurinpitotoimikunnan vuosikertomus hyväksyttiin muutoksin, korjattu vuosikertomus liitteenä.
Terveys- ja koulutustoimikunnan vuosikertomus hyväksyttiin sellaisenaan.
Informaatioteknologiatoimikunnan vuosikertomus hyväksyttiin sellaisenaan.
Tuomarikollegion vuosikertomus hyväksyttiin muutoksin, korjattu vuosikertomus liitteenä.

10. Esitetään tilinpäätös ja luetaan tilintarkastajien lausunto
Liiton rahastonhoitaja Mia Tuomivirta esitteli viime vuoden tilinpäätöksen (liite 22).
Tulos -222,
Kokouksen sihteeri Päivi Kähö luki tilintarkastajien vastuuvapautta puoltavan
lausunnon (liite 23).

11. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
liittohallitukselle
Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös. Liittohallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus
yksimielisesti.
Kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi.

12. Valitaan ehdokkaat FIFen toimielimiin (liite 24)
Päätettiin ehdottaa:
tilintarkastajaksi Jaana Heikanen
vararahastonhoitajaksi Mia Tuomivirta
terveys- ja hyvinvointikomiteaan Carin Sahlberg ja Kaisa Savolainen
varapuheenjohtajaksi Veikko Saarela
Carin Sahlberg liittyi kokoukseen klo 13.15

13. Käsitellään FIFe:lle esitettävät asiat ja valitaan edustajat FIFen yleiskokoukseen
Varsinaiseksi FIFe edustajaksi kokous päätti Veikko Saarelan ja neuvonantajaksi Riikka
Turpeisen.
Aiemmin hyväksytyt FIFe ehdotukset:
5.2.3. Application for a FIFe cattery name (hyväksyntä 23.10.2019)
13.2. Hallitus Tuomari - ja tuomarioppilassäännöt 2.1.4.2 Assistenttikertojen määrä
(hyväksyntä 14.3.2020)
6.14 MCO (Maine Coon - testaus pois) (hyväksyntä 14.3.2020)
13.1. Hallitus Joint system solution for all FIFe members (liite 25)

Suomen Kissaliitto proposes launching a project for preparing a proposal for joint FIFe
system solution. The goal of the system solution is to centralize the cat data and
processes for registration, shows, and membership worldwide.
The project is launched by nominating of 5-8 working group members. The group
should be led by a person with sufficient experience in project management and the
implementation of similar projects.
The purpose of the group is to prepare a proposal that includes a feasibility study and
an implementation plan. The proposal shall be a structured document that provides an
overview of requirements, expected costs, key success factors, gap analysis, risks, and
action-oriented recommendations for the solution. It should also include an analysis of
available system solutions.
The group is authorized to act independently and it must provide a semi-annual report
of progress to the FIFe Board and further to all FIFe members. The group shall work
primarily remotely to minimize costs. FIFe's Board approves justified costs up to a
maximum of EUR 10 000.
The group should bring the proposal into the 2023 GA meeting for approval. To guide
planning, the target date for deployment should be no later than 2026.

Ehdotus vedettiin pois.
13.2. Turok Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt FIFe 1.1.2020 / SK 1.1.2021
(liite 26)
4.6.2 Rekisterikirjan siirtäminen järjestöstä/yhdistyksestä, joka ei ole FIFen jäsen
Rekisteröitäessä tuontikissaa, jolla on virallinen rekisterikirja FIFen ulkopuolisesta
organisaatiosta:
- tuonnin vastaanottava FIFe-järjestö päättää kyseisen järjestön luotettavuudesta
- rekisteröinnin rekisteritietokantaan on aina täytettävä FIFen kasvatus- ja
rekisteröintisääntöjen geneettiset periaatteet ja vaatimukset, poikkeuksena
molempien vanhempien tunnistusmerkintävaatimukset, kuten kohdassa 4.5 on
esitetty
- alkuperäistä rekisterikirjaa tulee kunnioittaa, kuitenkin Kasvatus- ja
rekisteröintisääntöjen mukaiset virheet ja rikkeet tulee korjata
Rekisteröitäessä tuontikissaa, jolla on rekisterikirja FIFen ulkopuolisesta organisaatiosta:
- rekisteröinnin vireillepano on mahdollista aloittaa sähköisillä
asiakirjoilla
- sähköisiä asiakirjoja koskevat samat ehdot kuin alkuperäisiä
- mikäli kissa täyttää LO-rekisteröinnin vaatimukset kohdan 4.2 mukaisesti,
tulee se rekisteröidä LO-rekisteriin, eikä sitä saa siirtää RIEX-rekisteriin
- mikäli kissa ei täytä LO-rekisteröinnin vaatimuksia kohdan 4.2 mukaisesti,
tulee se rekisteröidä RIEX-rekisteriin, eikä sitä saa siirtää LO-rekisteriin
Mikäli järjestö, josta kissa tuodaan, käyttää transferia, on se ennen rekisteröintiä vaadittava
kissalta, joka rekisteröidään LO- tai RIEX-rekisteriin.
Tuontikissat eivät säilytä titteleitään Esi-isien tittelit voidaan säilyttää rekisterikirjassa.

Ehdotus vedettiin pois.
Kokouksen jatkoajan Arja Martikaisen ääniä (3) käyttää Surok seuraavanlaisesti:
Eeva Lindblom +1 -> 4 ääntä, Anne Paloluoma +1 -> 4 ääntä, Mira Fonsén +1 -> 4 ääntä.

14. Suomen Kissaliiton hallituksen, toimikuntien, jäsenyhdistysten ja Kissaliiton kanssa
yhteistyösopimuksen solmineiden rotuyhdistysten ehdotukset kevään liittokokoukselle.

14.1. Hallitus Näyttelysäännöt 1.10 (liite 27)
Näyttelyiden järjestäjien täytyy:
a) kutsua tunnustettuja tuomareita (katso kohta 6.1)
b) vakuuttaa näyttelyn tuomarit ja toimihenkilöt.
Yhdistysten, jotka eivät voi vakuuttaa näyttelyissään toimivia ulkomaisia tuomareita,
tuomarioppilaita tai assistentteja, on ilmoitettava tästä heille etukäteen, jotta heillä on
mahdollisuus ottaa vakuutus kotimaassaan.
Kissaliitto [Vastuu kissasta arvosteluhenkilöstön (tuomarit, oppilaat, assistentit) käsitellessä
sitä on järjestävällä yhdistyksellä, muina aikoina kissan omistajalla. kissan vakuuttamisesta
kissalle näyttelyssä aiheutuvien vahinkojen sekä kissan näyttelyssä aiheuttamien
henkilö- ja esinevahinkojen varalta on kissan omistajalla.
Näyttelyn järjestävällä yhdistyksellä tulee olla vastuuvakuutus näytteilleasettajille tai yleisölle
tahattomasti aiheuttamiensa vahinkojen varalta. ja kolmansille aiheuttamiensa sekä kissan
näyttelyssä aiheuttamien henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Järjestävän yhdistyksen on
riittävän hyvin informoitava yleisöä siitä, ettei kissoihin saa koskea ilman omistajan lupaa.]

Ehdotus hyväksyttiin, voimaan heti.
Kokous valtuutti myös Kissaliiton hallituksen selvittämään mahdollista
yhteisvastuuvakuutusta.
Näyttelysäännöt 1.10
Näyttelyiden järjestäjien täytyy:
a) kutsua tunnustettuja tuomareita (katso kohta 6.1)
b) vakuuttaa näyttelyn tuomarit ja toimihenkilöt.
Yhdistysten, jotka eivät voi vakuuttaa näyttelyissään toimivia ulkomaisia tuomareita,
tuomarioppilaita tai assistentteja, on ilmoitettava tästä heille etukäteen, jotta heillä on
mahdollisuus ottaa vakuutus kotimaassaan.
Kissaliitto [Vastuu kissan vakuuttamisesta kissalle näyttelyssä aiheutuvien vahinkojen
sekä kissan näyttelyssä aiheuttamien henkilö- ja esinevahinkojen varalta on kissan
omistajalla.
Näyttelyn järjestävällä yhdistyksellä tulee olla vastuuvakuutus näytteilleasettajille ja
kolmansille aiheuttamiensa sekä kissan näyttelyssä aiheuttamien henkilö- ja
esinevahinkojen varalta. Järjestävän yhdistyksen on riittävän hyvin informoitava yleisöä
siitä, ettei kissoihin saa koskea ilman omistajan lupaa.]
14.2. Ery-Syd Tulevaisuustoimikunnan ohjesääntö (liite 28)
1. Tulevaisuustoimikunta (TVK) toimii Suomen Kissaliitto ry:n alaisuudessa.
2. Toimikunta seuraa, arvioi j a ennakoi Suomen Kissaliiton j a kissaharrastuksen
toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia j a niiden vaikutuksia.
3. TVK osallistuu Kissaliiton strategiatyöhön tuottamalla tietoa j a ehdotuksia
strategiatyön tueksi.
4. TVK laatii tutkimussuunnitelmia j a toteuttaa niitä toimikunnan toimintasuunnitelman
mukaisesti.
5. TVK toteuttaa vuosittain 1-2 kehittämisseminaaria hallituksen vahvistamien aiheiden
pohjalta.
6. TVK valmistelee Kissaliiton hallitukselle uudet hankkeet ja tekee kehitysehdotuksia.
7. Valmistelee j a lähettää hallitukselle päätettäväksi ne asiat, joista hallitus ei ole
antanut itsenäistä päätösoikeutta toimikunnalle.
8. Toimikunta koostuu neljästä (4-6) jäsenestä, jotka liittokokous valitsee kahdeksi
kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa.
9. Liittokokous nimittää toimikunnan koollekutsujan.
10. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

11. TVK kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa toimikautensa aikana, tai kun vähintään
puolet toimikunnan jäsenistä sitä vaatii.

Ehdotus vedettiin pois.
14.3. NTK
(liite 29)

POIKKEUKSET N

Näyttelyn järjestäjä voi anoa FIFe-jäseneltä lupaa Drive In -näyttelyyn, jolloin
näyttelyssä noudatetaan seuraavia poikkeussääntöjä. Näitä poikkeuksia lukuunottamatta noudatetaan näyttelysääntöjä.
1. Näyttelyn järjestäjän tulee julkaista arvosteluaikataulu viimeistään viikkoa ennen
näyttelyä. Ajat voidaan ilmoittaa roduittain, väreittäin, väriryhmittäin, luokittain tai
kissoittain. Aikatauluun saa julkaisemisen jälkeen tehdä vain pakolliset korjaukset ja
muutoksista pitää tiedottaa erikseen kaikkia niitä näytteilleasettajia, joiden kissan
arvosteluaikatauluun muutos vaikuttaa.
2. Kissan ei tarvitse olla näyttelypaikalla koko näyttelyn ajan. Kissa voi saapua paikalle
vasta ennen omaa arvosteluvuoroaan, huomioiden kuitenkin näyttelyn järjestäjän
ohjeet ilmoittautumiseen ja eläinlääkärin tarkastukseen liittyen. Kissa saa poistua
näyttelystä, kun sen kilpailu on ohi ja diplomi tai arvosteluseteli on valmis
noudettavaksi.
3. Tuomari ei saa aloittaa arvostelua ennen aikataulussa ilmoitettua aikaa. Tuomari voi
aloittaa arvostelun aikataulussa ilmoitettua aikaa myöhemmin.
4. Omistajan vastuulla on seurata arvostelua. Mikäli kissa ei ole paikalla aikataulussa
ilmoitettuna aikana, kissa merkitään poissaolevaksi ja se voi jäädä ilman
arvostelutulosta.
5. Tuomareille ei toimiteta listausta poissa olevista kissoista eikä assistentin tarvitse
varmistaa kissan poissaoloa sihteeristöstä.

Ehdotus hyväksyttiin, voimaan heti
POIKKEUKSET N
Näyttelyn järjestäjä voi anoa FIFe-jäseneltä lupaa Drive In -näyttelyyn, jolloin
näyttelyssä noudatetaan seuraavia poikkeussääntöjä. Näitä poikkeuksia lukuunottamatta noudatetaan näyttelysääntöjä.
1. Näyttelyn järjestäjän tulee julkaista arvosteluaikataulu viimeistään viikkoa ennen
näyttelyä. Ajat voidaan ilmoittaa roduittain, väreittäin, väriryhmittäin, luokittain tai
kissoittain. Aikatauluun saa julkaisemisen jälkeen tehdä vain pakolliset korjaukset ja
muutoksista pitää tiedottaa erikseen kaikkia niitä näytteilleasettajia, joiden kissan
arvosteluaikatauluun muutos vaikuttaa.
2. Kissan ei tarvitse olla näyttelypaikalla koko näyttelyn ajan. Kissa voi saapua paikalle
vasta ennen omaa arvosteluvuoroaan, huomioiden kuitenkin näyttelyn järjestäjän
ohjeet ilmoittautumiseen ja eläinlääkärin tarkastukseen liittyen. Kissa saa poistua
näyttelystä, kun sen kilpailu on ohi ja diplomi tai arvosteluseteli on valmis
noudettavaksi.
3. Tuomari ei saa aloittaa arvostelua ennen aikataulussa ilmoitettua aikaa. Tuomari voi
aloittaa arvostelun aikataulussa ilmoitettua aikaa myöhemmin.

4. Omistajan vastuulla on seurata arvostelua. Mikäli kissa ei ole paikalla aikataulussa
ilmoitettuna aikana, kissa merkitään poissaolevaksi ja se voi jäädä ilman
arvostelutulosta.
5. Tuomareille ei toimiteta listausta poissa olevista kissoista eikä assistentin tarvitse
varmistaa kissan poissaoloa sihteeristöstä.
14.4. Kes-Kis Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 2.3.3 (liite 30)
Kissaliitto Luovutettavan pennun tulee olla vähintään kilon (1 kg) painoinen, tunnistusmerkitty
mikrosirulla, vähintään 14 viikon ikäinen ja sillä tulee olla viranomaisen suosituksen mukainen
rokotussuoja eli vähintään yksi perusrokotus (kissaflunssat ja kissarutto). Luovutettavan
pennun tulee saada olla yhdessä emonsa ja sisarustensa kanssa luovutusikään saakka.

Ehdotuksesta äänestettiin, puolesta 14 ääntä ja vastaan 42 ääntä.
Ehdotus hylättiin.
Tiina Räsänen poistui kokouksesta klo 15.30
14.5. TKT Kasvatus ja rekisteröintisäännöt, Siitosnaaraat 3.3 (liite 31)
Kissaliitto Naaraalla on oltava eläinlääkärin todistus napatyrättömyydestä ennen ensimmäistä
astutusta. Samalta naaraalta rekisteröidään korkeintaan kolme pentuetta 24 kk:n sisällä.
Naaraalla ei saa olla enempää kuin kolme pentuetta 24 kuukauden sisällä, kuitenkin
korkeintaan kaksi pentuetta 12 kuukauden sisällä. Tämä kirjataan syntymäajan mukaan. Jos
pennut syntyvät eri päivinä, merkitään koko pentueen syntymäpäiväksi ensimmäisen pennun
syntymäpäivä. Jäsenellä on raportointivelvollisuus kaikista hänelle
syntyneistä pentueista neljän kuukauden kuluessa pentueen syntymästä. Pentueella
tarkoitetaan samassa synnytyksessä samasta emosta syntynyttä yhden tai useamman
pennun pentuetta (koskee sekä elävinä että kuolleita/kuolleina syntyneitä pentuja).
Naaraalla saa olla enintään kaksi keisarinleikkauksella syntynyttä pentuetta.
Yhdeltä naaraalta rekisteröidään maksimissaan 5 pentuetta. Erikoislupahakemuksella
voi hakea luvan lisäastutukselle hyvillä perusteluilla.

Ehdotuksesta äänestettiin, puolesta 23 ääntä ja vastaan 33 ääntä.
Ehdotus hylättiin.
14.6. Rex-kissa ystävät ry 6.26 SRL/SRS (selkirk rex pitkäkarva ja lyhytkarva) (liite 32)
SRL/SRS voidaan käyttää vain SRL/SRS-kasvatukseen. Sallittuja roturisteytyksiä SRL:lle ja
SRS:lle ovat BLH/BSH ja EXO/PER.
Kaiken roturisteytyskasvatuksen ja pentujen rekisteröinnin on noudatettava kohtaa 9.1
Suoraturkkisen variaation rekisteröinti SRL x *84 / SRS x *84
SRL/SRS-kiharaturkkisuuden aiheuttava geeni on dominoiva eli kahden puhdasrotuisen
SRL/SRS-kissan jälkeläisinä voi syntyä normaali-/suoraturkkisia pentuja.
Suoraturkkiset kissat ovat kiinteä osa SRL/SRS-rotuja.
Suoraturkkinen lyhyt- tai pitkäkarvainen SRL/SRS pitää rekisteröidä hyväksymättömänä
käyttäen koodia suoraturkkiselle (84) kissalle.
Selkirk rex pentueen rekisteröimiseksi vanhemmista täytyy toimittaa rotukirjaajalle
virallinen PKD DNA testitulos. Mikäli kissa polveutuu virallisesti PKD DNA testatuista
negatiivisista (N/N) vanhemmista, ei testitulosta tarvitse toimittaa.
1.1.2024 alkaen siitokseen saa käyttää vain PKD negatiivisia kissoja ja PKD positiivisen
kissan siitoskäyttöön vaaditaan RTK:n lupa.

Ehdotus hyväksyttiin, voimaan 1.1.2022

6.26 SRL/SRS (selkirk rex pitkäkarva ja lyhytkarva)
SRL/SRS voidaan käyttää vain SRL/SRS-kasvatukseen. Sallittuja roturisteytyksiä SRL:lle ja
SRS:lle ovat BLH/BSH ja EXO/PER.
Kaiken roturisteytyskasvatuksen ja pentujen rekisteröinnin on noudatettava kohtaa 9.1
Suoraturkkisen variaation rekisteröinti SRL x *84 / SRS x *84
SRL/SRS-kiharaturkkisuuden aiheuttava geeni on dominoiva eli kahden puhdasrotuisen
SRL/SRS-kissan jälkeläisinä voi syntyä normaali-/suoraturkkisia pentuja.
Suoraturkkiset kissat ovat kiinteä osa SRL/SRS-rotuja.
Suoraturkkinen lyhyt- tai pitkäkarvainen SRL/SRS pitää rekisteröidä hyväksymättömänä
käyttäen koodia suoraturkkiselle (84) kissalle.
Selkirk rex pentueen rekisteröimiseksi vanhemmista täytyy toimittaa rotukirjaajalle
virallinen PKD DNA testitulos. Mikäli kissa polveutuu virallisesti PKD DNA testatuista
negatiivisista (N/N) vanhemmista, ei testitulosta tarvitse toimittaa.
1.1.2024 alkaen siitokseen saa käyttää vain PKD negatiivisia kissoja ja PKD positiivisen
kissan siitoskäyttöön vaaditaan RTK:n lupa.
14.7. Hallitus Kissaliitto liite 4 näyttelysääntöihin Vuoden kissan valinta (liite 33)
Vuoden Kissa-kisan voittajille jaetaan vuosittain vuodesta 2011 alkaen FIFen
näyttelysääntöjen kohdan 4.17 mukaan National Winner (NW)-tittelit seuraavasti: yhdelle
aikuiselle, yhdelle kastraatille ja yhdelle nuorelle kategoriassa 1, 2, 3 ja 4 sekä yhdelle
kotikissalle. Aikuisissa ja kastraateissa uroksesta ja naaraasta korkeamman pistemäärän
saavuttanut saa NW-tittelin.
Vuoden kissat valitaan, jos näyttelyvuoden aikana näyttelyitä on vähintään 10. National
Winner tittelit jaetaan, jos näyttelyvuoden aikana näyttelyitä on vähintään 20.

Ehdotuksesta äänestettiin, puolesta 22 ääntä ja vastaan 34 ääntä.
Ehdotus hylättiin.
14.9. Kes-Kis ry Näyttelysäännöt 1.12 (liite 34)
Kissaliitto [Näyttelymaksu on maksettava järjestävän yhdistyksen tilille ilmoittauduttaessa.
Paperilomaketta käytettäessä kopio maksutositteesta on liitettävä ilmoittautumiseen. Jos
järjestävä yhdistys haluaa varata oikeuden karsia kissoja näyttelystä, on tämä mahdollista
vain, jos karsintaperuste on ilmoitettu jo näyttelykutsussa.
Järjestävä yhdistys on velvollinen palauttamaan 75 % näyttelymaksusta, mikäli
-peruutus on tehty ennen viimeistä ilmoittautumispäivää tai
-kissa on kuollut viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai
-kissan omistaja on kuollut viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.
-kissa on ilmoitettu siitosluokkaan ja luokasta on maksettu erillinen näyttelymaksu, mutta
luokkaan tarvittavaa määrää kissan jälkeläisiä ei ole ilmoitettu näyttelyyn tai
-kasvattaja on ilmoittautunut kasvattajaluokkaan ja luokasta on maksettu erillinen
näyttelymaksu, mutta luokkaan tarvittavaa määrää kasvattajan kasvatteja ei ole ilmoitettu
näyttelyyn.
Mikäli näyttelyn ilmoittautumisaikaa pidennetään alkuperäisestä kutsussa ilmoitetusta, koskee
näyttelymaksun palautusvelvollisuus myös peruutuksia, jotka on tehty jatketun
ilmoittautumisajan aikana.
Sairastumistapauksissa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen takaisin maksettava määrä on
75 % näyttelymaksusta. Maksun takaisin saamiseksi näytteilleasettajan on esitettävä
lääkärintodistus tai eläinlääkärintodistus, josta käy ilmi kyseessä olevan
sairastumistapaus (diagnoosia ei vaadita)., joka on Todistus on toimitettava näyttelyn
järjestäneelle yhdistykselle viimeistään 14 vuorokauden sisällä näyttelystä.

Näyttelymaksupalautukset on tehtävä neljän (4) viikon sisällä siitä, kun järjestävä yhdistys on
saanut näytteilleasettajalta palautukseen tarvittavat tiedot. Jos näyttelyn eläinlääkärin
tarkastuksessa todetaan, ettei kissa terveydentilansa puolesta voi osallistua näyttelyyn,
yhdistys ei ole velvollinen palauttamaan näyttelymaksua.

Ehdotuksesta äänestettiin, puolesta 9 ääntä ja vastaan 47 ääntä.
Ehdotus hylättiin.
15. Ilmoitusasiat
Hallituksella ei ollut ilmoitusasioita. Carin Sahlberg kertoi, että suunnitteilla on KTO tilaisuuksia
netissä ja puhumaan on lupautunut Jaana Tähtinen. Valmiina on seitsemän rotuyhdistyksen
KTO ohjelma ja 30 rotuyhdistyksestä noin puolet tavoittelee KTO:n valmistumista vuoden
loppuun mennessä.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Arja Martikainen kiitti osallistujia kokouksesta ja päätti kokouksen klo 16.39

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Vantaa _____. _____ 2021

Lepsämä _____. _____ 2021

________________________________
Arja Martikainen
Puheenjohtaja

______________________________
Päivi Kähö
Sihteeri

LIITTEET:
1-13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Valtakirjat jäsenyhdistyksiltä
Suomen Kissaliiton vuosikertomus 2020
RTK:n vuosikertomus 2020
NTK:n vuosikertomus 2020
TTK:n vuosikertomus 2020
KPT:n vuosikertomus 2020
TKT:n vuosikertomus 2020
ITK:n vuosikertomus 2020
TK:n vuosikertomus 2020
Tilinpäätös ja tasekirja 2020
Tilintarkastuskertomus 2020
Ehdokkaat FIFen toimielimiin
Hallituksen ehdotus 1
Turokin ehdotus
Hallituksen ehdotus 3
Eryn ehdotus
NTK:n ehdotus 1
Keskisin ehdotus 1
TKT:n ehdotus
Rex-kissa ystävät ehdotus
Hallituksen ehdotus 2
Keskisin ehdotus 2

Olemme tänään tarkastaneet Suomen Kissaliitto ry:n liittokokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen
kulun mukaiseksi.

Hyvinkää _____. _____ 2021

Vasarainen _____. _____ 2021

________________________________
Jaana Jyrkinen
pöytäkirjantarkastaja

_________________________________
Jonna Sivonen
pöytäkirjantarkastaja

