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4.4.2022

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2022
Aika: Lauantai 19.3.2022 klo 10.00 – 15.18
Paikka: Kauppakeskus REDI, Helsinki

PÖYTÄKIRJA
1.

Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus
Liiton hallituksen puheenjohtaja Riikka Turpeinen avasi kokouksen klo 10.00.
Tarkistettiin valtakirjat (liitteet 1-13).
Jäsenyhdistyksiä edustivat (suluissa äänimäärä):
ERY-SYD: 4 ääntä

Hyvönen Anu (1)
Lehtonen Olli (2)
Pohja Sari (1)

INCAT: 2 ääntä

Ahokas Anne-Maj (1)
Haapa-aro Petra (1)

ISROK: 4 ääntä

Marttila Satu (2)
Räsänen Tiina (2)

KES-KIS: 2 ääntä

valtakirjalla Räsänen Tiina (2)

LROK: 1 ääntä

ei valtakirjaa, ei edustusta.

PIROK: 5 ääntä

Laakkonen Katja (1)
Laakso Kaija-Leena (1)
Saarela Veikko (1)
Sipola-Mäkinen Johanna (1)
Välipirtti Eija (1)

POH-KIS: 3 ääntä

Heikanen Jaana (3)

POROK: 5 ääntä

Korhonen Anna (3)
Töyrylä Jemina (2)

RUROK: 2 ääntä

Salo Tanja (2)

SATAKISSA: 1 ääntä

valtakirjalla Lehtonen Olli (1)

SUROK: 20 ääntä

Lautala Marjukka (4)
Lindblom Eeva (4)
Martikainen Arja (4)
Paloluoma Anne (4)
Rautio Kristiina (4)

TUROK: 5 ääntä

Virta Jenni (5)

URK: 3 ääntä

Eklin-Dahlman Maria (1)
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Lapintuli Joel (2)
YkkösKissat: 2 ääntä

Heiskanen Marja (1)
Jyrkinen Jaana (1)

Kokouksen kokonaisäänimääräksi todettiin 58 ääntä.
Yhteissopimuksen solmineita rotuyhdistyksiä edustivat:
Aby- ja Somalikissat AbyS ry
American Curlit ry
BaJaVa ry
Burmakissan Ystävät ry
Cornish Rex ry
Norjalainen Metsäkissa ry
Ocicat ry
Pyhä Birman Kissa ry
Rex-kissa ystävät 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 Koratrengas ry
Suomen Maine Coon -kissat ry
Suomen Neva Masguerade Kissat ry
Suomen Manxrengas ry
Suomen Ragdoll Kissayhdistys ry
Suomen Siperiankissat ry
Suomen Valtakunnallinen Kotikissarengas SUVAK ry
Suomen Venäjänsiniset ry
Vangora ry

Paloluoma Anne
Hämäläinen Satu
Aaltonen Erika
Välipirtti Eija
Sipola-Mäkinen Johanna
Kinnunen Katja
Ahokas Anne-Maj
Salo Tanja
Landen Marika
Hetekivi-Eklöf Marianne
Toroi Nina
Pohja Sari
-

- ei edustajaa
Hallituksesta paikalla olivat:
Hämäläinen Satu
Kuusisto Milla
Meriluoto Timo
Nyman Pia
Landen Marika
Santapakka Sanna-Leena
Turpeinen Riikka
Viuha Viivi
Estyneet:
Abgottspon Johanna
Tuomivirta Mia
Toimistoa edustivat:
Kinnunen Katja
Kähö Päivi
Toimikuntia edustivat:
RTK
Kinnunen Katja
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NTK
Heikanen Jaana, Korhonen Anna, Puotiniemi Paula (estynyt)
TTK
Salo Tanja
TKT
Sahlberg Carin
KPT
Laakso Kaija-Leena
ITK
Räsänen Tiina
Tuomarikollegio Pia Nyman

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arja Martikainen ja sihteeriksi Päivi Kähö.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Heikanen ja Anne Paloluoma.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Tanja Salo ja Nina Toroi.

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 25.2.2022 jäsenyhdistyksille
sähköpostitse.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin seuraavilla huomioilla:
Yhdistyksille on lähetetty päivitetty materiaali, mutta muutoskohdat eivät ole ilmoitettuina
erikseen. RTK:n korjattu ehdotus No 2 oli saatavilla vasta kokouksessa.
Lounastauko päätettiin pitää alkaen klo 12.30.

6. Jäsenyhdistysten kahden (2) minuutin puheenvuorot
ERY-SYD
Yhdistyksen edustaja Olli Lehtonen ei käyttänyt puheenvuoroa.
INCAT Suomi
Yhdistyksen edustaja Anne-Maj Ahokas toivotti hyvää kokousta.
ISROK
Yhdistyksen edustaja Tiina Räsänen sanoi, että toivottavasti kahden vuoden jälkeen
päästäisiin siirtymään normaaliin tilanteeseen näyttelyiden ja toiminnan osalta.
KES-KIS
Yhdistyksen valtuutettu edustaja Tiina Räsänen ei käyttänyt puheenvuoroa.
LROK
Ei edustusta, ei puheenvuoroa.
PIROK
Yhdistyksen edustaja Veikko Saarela toivotti hyvää huomenta kaikille. Hän kertoi, että
Scandinavian Winner näyttely on tulossa pääsiäisenä ja ilmoitettuna on 665 kissaa. Yhdistys
toivoo näyttelystä myönteisiä some julkaisuja, jotta näyttelystä saadaan kaikille mukava
yleiskuva.
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POH-KIS
Yhdistyksen edustaja Jaana Heikanen toivotti mukavaa päivää kaikille.
POROK
Yhdistyksen edustaja Anna Korhonen toivotti mukavaa liittokokouspäivää kaikille.
RUROK
Yhdistyksen edustaja Tanja Salo toivotti hyvää kokousta ja kaikki tervetulleiksi Rurokin
näyttelyyn huhtikuussa.
Satakissa ry
Yhdistyksen valtuutettu edustaja Olli Lehtonen ei käyttänyt puheenvuoroa.
SUROK
Yhdistyksen edustaja Arja Martikainen totesi, että materiaalissa oli vain yksi uusi
sääntöehdotus. Hän totesi myös, että liiton täytyy pitää huolta jäsenistä, jotta he saavat
oikeaa ja ajantasaista tietoa. Liiton toiminnassa ei ole vuosien mittaan ollut kovin paljon
muutoksia ja organisaatio on pysynyt samanlaisena. Olisiko kenties aika miettiä voisiko
nykyinen malli uudistua ja protokollan vuoksi olisi hyvä saada liittokokouksen pöytäkirjan
vahvistaminen seuraavaan kokoukseen.
TUROK
Yhdistyksen edustaja Jenni Virta toivotti hyvää kokouspäivää.
URK
Yhdistyksen edustaja Joel Lapinoja kertoi, että URK pääsi avaamaan näyttelytoiminnan
pitkästä aikaa pandemian jälkeen. URK:ssa on huomattu, että näyttelyitä on hyväksyttynä
useina peräkkäisinä viikonloppuina ja tähän toivottaisiin muutosta. Lopuksi hän lausui kiitokset
Kissaliitolle vuoden kissa kilpailun palkintogaalan järjestämisestä.
YkkösKissat ry
Yhdistyksen edustaja Jaana Jyrkinen ei käyttänyt puheenvuoroa.

7. Toimikuntien puheenvuorot
NTK:
Toimikunnan edustaja Jaana Heikanen kiitti yhdistyksiä yhteistyöstä. Näyttelyitä on kehitetty
ja näyttelynasettajia ilahduttaa se, että näyttelyistä pääsee ajoissa pois. Toimikunnalle on
tullut lisääntyvässä määrin mitätöitäviä sertejä ja näyttelyn sihteeristöön toivotaan lisää
tarkkuutta sertiluokkien tarkistuksessa. Kehittämisseminaariin toimikunta toivoo
assistenttitoiminnan kehittämistä.
RTK:
Toimikunnan edustaja Katja Kinnunen toivoi hyvää ja aktiivista jäsentä toimikuntaan.
TTK:
Toimikunnan edustaja Tanja Salo toivoi Kissa-lehden toimitukseen palautetta lehdestä ja
kertoi, että avustajia otetaan mielellään vastaan.
KPT:
Toimikunnan edustaja Kaija-Leena Laakso on iloinen siitä, että sanktiokarttoja luetaan ja
kommentteja on tullut hyvin. Kasvattajien toivotaan käyvän sanktiokarttaa aika-ajoin läpi, jotta
vältyttäisiin sääntörikkomuksilta. Lopuksi hän toivotti hyvää kokousta.
TKT:
Toimikunnan edustaja Carin Sahlberg kertoi, että KTO ohjelmia on valmiina 8 kappaletta.
Kaikki valmiit KTO:t ovat nähtävillä Kissaliiton kotisivuilla. Koulutusta ja ohjeistusta, sekä
tukea on lisätty ja jokaiselle rotuyhdistykselle on oma mentori TKT:n toimesta. Terve kissa-
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aihetta halutaan jatkettavan myös yhdistystasolla. Suunnitteilla on terveyspäivä mahdollisesti
toukokuussa. TKT pyysi kokouksen osallistujia äänestämään joko etäkokouksen tai fyysisen
kokouksen puolesta ja todettiin, että hybridimalli on toimivin.
ITK:
Toimikunnan edustaja Tiina Räsänen kertoi Hanki kissa -projektista. Kissaliiton kotisivuille
tulee erillinen sivusto tätä varten. Näillä sivuilla voi mm. ilmoittaa pentuja myytäväksi ja se
toimii omakissan kautta. Raporttiominaisuutta ollaan myös muokkaamassa ja projekti etenee
Hanki kissa -sivuston toteutuksen jälkeen. Kehätiedolla on ollut kehityksessä tuontikissojen
rekisteröinti omakissan kautta.
TK:
Toimikunnan edustaja Pia Nyman ei käyttänyt puheenvuoroa.

8. Suomen Kissaliiton puheenvuoro
Liiton puheenjohtaja Riikka Turpeinen toivotti kaikille hyvää huomenta ja Kissaliiton puolesta
tervetuloa liittokokoukseen. Hän totesi, että elämme kummallisia aikoja myös
kissaharrastuksessa. Juuri kun pandemia vaikuttaisi päästävän meitä otteestaan, on Venäjä
ryhtynyt sotatoimiin Ukrainassa. Tässä kummallisessa ajassa saamme olla onnekkaita, että
meillä on merkityksellinen harrastus. Harrastus, jonka parissa tehdään hyviä asioita ja josta
on meille paljon iloa. Harrastuksemme on osa länsimaista elämäntapaa, jota tietysti
haluamme jatkaa ja jonka puolesta meillä on lupa liputtaa.
Vuosi 2022 on käynnistynyt vauhdikkaasti ja katkeamatta siitä mihin viime vuonna jäätiin.
Vuoden alussa on jo tehty monta asiaa, muutamia mainiten - vuoden teema:
yhteiskunnallinen vaikuttaminen sopivasti - useampi lakiluonnoslausunto, tyytyväisyyskysely,
ja todella hieno vuoden kissa -gaala. Yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa Kissaliito reagoi
Ukrainan tapahtumiin vetoamalla FIFeen Venäjän sanktioimiseksi. FIFe hallituksen päätös oli,
että kissojen tuonti ja rekisteröiminen Venäjältä on kielletty ainakin toukokuun loppuun asti.
Kissaliitto teki lahjoituksen Felis Posnanian kautta sodan jaloissa olevien kissojen ja
kasvattajien auttamiseksi ja oma keräyslupa saadaan voimaan ihan pian.
Puheenjohtaja antoi liittokokoukselle tiedoksi, että mm. liiton rahastosijoitusten tilanne ja turva
on tarkistettu.
Vuoden kissa -gaalassa Vuoden ilmiönä palkittiin aktiivisten kissaharrastajien kehittämishalu.
Se palkinto kuuluu meille kaikille – kehittämishalu täytyy pitää elävänä ja voimissaan.
Puheenjohtaja on esitellyt hallitukselle helmikuussa työntekijöitä koskevan
tulospalkkiokonseptin ja tämä hyväksyttiin yksimielisesti. Tänä vuonna sen toteutusta
kokeillaan ja ensi vuodesta eteenpäin tulospalkkio on toivottavasti Kissaliitossa vakiintunut
toimintatapa. Tulospalkkio on kannustin ja mahdollisuus, jonka uutterat työntekijät ovat
ansainneet.
Puheenjohtaja on tosi iloinen kaikista yhteydenotoista, joita hän on saanut. Ne ovat
sisältäneet toiveita, ideoita ja jopa ihan konkreettisia kehitysehdotuksia ja hän kannustaakin
kaikkia avoimeen sekä keskustelevaan yhteistyöhön. Hallitus on aloittanut työpajan, jossa
linjataan kehityskohteita ja työstetään jo aloitettua strategiatyötä ja puheenjohtaja kannustaa
myös toimikuntia järjestämään työpajoja.
Keväälle lisää juhlavuutta tarjoilee PIROKin muutaman viikon päästä järjestämä Skandinavian
voittajanäyttelyn. Uhkakuvista huolimatta, keskitytään siihen, että hyviä ja kivojakin asioita
tapahtuu.

9. Luetaan ja hyväksytään Suomen Kissaliiton, sen toimikuntien RTK, NTK, TTK, KPT, TKT,
ITK:N ja Suomen tuomarikollegion vuosikertomukset (liitteet 14-21)
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Päätettiin, että jatkossa toimikunnat ja hallitus toimittavat yhtenäisellä pohjalla olevat vuosi- tai
toimintakertomukset ja sen allekirjoittaa aina henkilö eikä toimikunta. Päätettiin myös
lisättäväksi osallistumiskertojen yhteismäärät kaikkiin vuosikertomuksiin. Suomen Kissaliiton
vuosikertomukseen toimikuntien osalta lisätään jäsenten tehtävät.
Suomen Kissaliiton vuosikertomus hyväksyttiin muutoksin, korjattu vuosikertomus liitteenä.
(liite 14)
Rotutoimikunnan vuosikertomus hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä, korjattu vuosikertomus
liitteenä. (liite 15)
Näyttelytoimikunnan vuosikertomus hyväksyttiin sellaisenaan. (liite 16)
Tiedotustoimikunnan vuosikertomus hyväksyttiin muutoksin, korjattu vuosikertomus liitteenä.
(liite 17)
Kurinpitotoimikunnan vuosikertomus hyväksyttiin muutoksin, korjattu vuosikertomus liitteenä.
(liite 18)
Terveys- ja koulutustoimikunnan vuosikertomus hyväksyttiin muutoksin, korjattu
vuosikertomus liitteenä. (liite 19)
Informaatioteknologiatoimikunnan vuosikertomus hyväksyttiin sellaisenaan. (liite 20)
Tuomarikollegion vuosikertomus hyväksyttiin muutoksin, korjattu vuosikertomus liitteenä. (liite
21)

10. Esitetään tilinpäätös ja luetaan tilintarkastajien lausunto
Liiton puheenjohtaja Riikka Turpeinen esitteli viime vuoden tilinpäätöksen ja vastasi
kysymyksiin (liite 22).
Kokous päätti taseessa olevan ATK-ohjelman laitettavaksi tuloslaskelman kuluksi. Tilinumero
on 1130.
Tilikauden tulos -9561,23 €. Kokouksen puheenjohtaja Arja Martikainen luki BDO Oy:n
tilintarkastajien vastuuvapautta puoltavan lausunnon (liite 23).

11. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
liittohallitukselle
Vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös. Liittohallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus
yksimielisesti.

12. Valitaan rotutoimikuntaan yksi jäsen eronneen tilalle (liite 24)
Tatjana Moraru-Puranen erosi rotutoimikunnasta 20.12.2021.
Ehdokkaana jäseneksi kaudelle 19.3.2022- 31.12.2022 oli Jemina Töyrylä ja hänet valittiin
yksimielisesti.

13. Valitaan ehdokkaat FIFen toimielimiin (liite 25)
Päätettiin ehdottaa:
kasvatus ja rekisteröintitoimikuntaan: Katja Kinnunen
kurinpitotoimikuntaan: Anne Paloluoma
tuomari ja standarditoimikuntaan: Satu Hämäläinen
näyttelytoimikuntaan: Riikka Turpeinen
varatilintarkastajaksi: Jaana Heikanen

14. Käsitellään FIFe:lle esitettävät asiat ja valitaan edustajat FIFen yleiskokoukseen
Varsinaiseksi FIFe edustajaksi valittiin jo syyskokouksessa Riikka Turpeinen ja
neuvonantajaksi Pia Nyman.
14.1. TKT Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 5.3.2 Distinguished Merit (DM) (liite 26)
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FIFe-titteli ”Distinguished Merit (DM)” myönnetään kissalle seuraavien periaatteiden
mukaisesti:
• a) Naaraalla tulee olla vähintään 5 jälkeläistä, jotka ovat saavuttaneet vähintään tittelin
IC/IP, tai vaihtoehtoisesti DSM, DVM tai JW
b) Uroksella tulee olla vähintään 5 jälkeläistä, jotka ovat saavuttaneet vähintään tittelin
GIC/GIP, tai vaihtoehtoisesti DSM, DVM tai JW
• c) Vain FIFen rekisteröimät tittelit otetaan huomioon
• d) Omistaja voi anoa titteliä ”DM” samalla tavoin kuin muita olemassa olevia titteleitä.
• e) ”DM” tulee kissan koko nimen jälkeen.

Ehdotus hyväksyttiin muutoksella.
FIFe-titteli ”Distinguished Merit (DM)” myönnetään kissalle seuraavien periaatteiden
mukaisesti:
• a) Naaraalla tulee olla vähintään 5 jälkeläistä, jotka ovat saavuttaneet vähintään tittelin
IC/IP, tai vaihtoehtoisesti DSM, DVM tai JW
b) Uroksella tulee olla vähintään 5 jälkeläistä, jotka ovat saavuttaneet vähintään tittelin
GIC/GIP, tai vaihtoehtoisesti DSM, DVM tai JW
• c) Vain FIFen rekisteröimät tittelit otetaan huomioon
• d) Omistaja voi anoa titteliä ”DM” samalla tavoin kuin muita olemassa olevia titteleitä.
• e) ”DM” tulee kissan koko nimen jälkeen.
-

Vähintään yhden em. mainituista jälkeläisten titteleistä tai korkeampi tulee olla
saavutettu säännön voimaantulon jälkeen 1.1.2023.

15. Suomen Kissaliiton hallituksen, toimikuntien, jäsenyhdistysten ja Kissaliiton kanssa
yhteistyösopimuksen solmineiden rotuyhdistysten ehdotukset kevään liittokokoukselle.
15.1. Ykköskissat ry Näyttelysäännöt 1 Kansallisten ja kansainvälisten näyttelyiden

järjestäminen (liite 27)
Yleiset ehdot ja rajoitukset
a. Näyttelyitä ei saa järjestää välittömästi FIFen yleiskokousta seuraavana viikonloppuna.
b. Näyttelylistan viimeisin versio julkaistaan FIFen nettisivuilla.
c. Valitus voidaan tehdä näyttelyistä korkeintaan kaksi vuotta etukäteen.
d. Näyttelyitä voidaan järjestää kaikkina viikonpäivinä.
Saman viikon aikana voidaan järjestää kaksi näyttelyä.
Kissaliitto [Kissaliiton liittokokousviikonlopuille ei myönnetä näyttelyitä. Suomen Kissaliitto voi
järjestää voittajanäyttelyn vuosittain.]
2.7 Erityissäännöt World Show ja Voittaja -näyttelyihin World Show ja Voittaja- näyttelyssä
tuomari arvostelee enintään 60 kissaa.
Edellä kuvattuja näyttelyitä järjestävät FIFe-jäsenet ovat velvollisia varmistamaan että:
- kaikki tuomarit, jotka ovat osallistuneet kategorian arvosteluun, osallistuvat kyseisen
kategorian parhaiden valintaan paneelissa
- jos tarpeellista, ratkaiseva tuomari (katso kohta 4.9.6) on käytettävissä ja ilmoitettu
osallistuvan kategorian parhaiden valintaan paneelissa, jotta vältyttäisiin ratkaisun
saavuttamiselta arpomalla.
Poikkeus: olosuhteet, joihin ei voi vaikuttaa
Kissaliitto [Voittajanäyttelyyn osallistuminen on mahdollista kissoille, jotka ovat täyttäneet
seuraavat edellytykset voittajanäyttelyä edeltävän 13 kuukauden aikana:
Pennut 4-7 kuukautta: ei rajoituksia
Nuoret 7-10 kuukautta: Värin paras tai tuomarin paras tai 3 x EX 1 pentu- tai nuortenluokassa
Aikuiset: Värin paras, tuomarin paras, titteli IC/IP tai korkeampi sekä aikuinen kissa, joka on
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täyttänyt nuortenluokan vaatimukset voittajanäyttelyä edeltäneen 13 kuukauden aikana.
Kotikissat: Kotikissat saavat osallistumisoikeuden oltuaan tuomarin paras kotikissa.
Voittajanäyttelyn kategoriavoittajat voivat käyttää nimitystä Voittaja+vuosiluku kahdella
numerolla (esim. Voittaja08, lyhenne V08). Voittaja08-arvoa ei merkitä kissan nimen
yhteyteen rekisterikirjaan, vaan se on näyttelytulos.]

Ehdotus hyväksyttiin.
Voimaan 1.1.2023
Näyttelysäännöt 1 Kansallisten ja kansainvälisten näyttelyiden järjestäminen
Yleiset ehdot ja rajoitukset
a. Näyttelyitä ei saa järjestää välittömästi FIFen yleiskokousta seuraavana viikonloppuna.
b. Näyttelylistan viimeisin versio julkaistaan FIFen nettisivuilla.
c. Valitus voidaan tehdä näyttelyistä korkeintaan kaksi vuotta etukäteen.
d. Näyttelyitä voidaan järjestää kaikkina viikonpäivinä.
Saman viikon aikana voidaan järjestää kaksi näyttelyä.
Kissaliitto [Kissaliiton liittokokousviikonlopuille ei myönnetä näyttelyitä.
2.7 Erityissäännöt World Show ja Voittaja -näyttelyihin World Show ja Voittaja- näyttelyssä
tuomari arvostelee enintään 60 kissaa.
Edellä kuvattuja näyttelyitä järjestävät FIFe-jäsenet ovat velvollisia varmistamaan että:
- kaikki tuomarit, jotka ovat osallistuneet kategorian arvosteluun, osallistuvat kyseisen
kategorian parhaiden valintaan paneelissa
- jos tarpeellista, ratkaiseva tuomari (katso kohta 4.9.6) on käytettävissä ja ilmoitettu
osallistuvan kategorian parhaiden valintaan paneelissa, jotta vältyttäisiin ratkaisun
saavuttamiselta arpomalla.
Poikkeus: olosuhteet, joihin ei voi vaikuttaa

15.2. Ykköskissat ry Näyttelysäännöt 1 Kansallisten ja kansainvälisten näyttelyiden
järjestäminen (liite 28)
1.2 Anomus näyttelyn järjestämisestä
FIFe-jäsenen on tehtävä näyttelyanomukset FIFen kotisivujen näyttelyanomustyökalun avulla
vähintään yhtä kuukautta ennen näyttelypäivää. Näyttelyitä voidaan anoa vain 10
kalenterivuotta eteenpäin. FIFe-jäsenet ovat velvollisia tarkastamaan, että minimi etäisyys
näyttelyiden välillä on huomioitu (1.4) ennen näyttelyn hakemista tiettyyn paikkaan.
Kissaliitto [Näyttelyanomukset, sekä muutokset jo anottuihin näyttelyihin lähetetään
liittohallitukselle. Listaa myönnetyistä näyttelyistä ylläpidetään ja päivitetään jatkuvasti liiton
kotisivuilla. Anomuksessa on mainittava näyttelypaikka ja näyttelyn ajankohta. Anomukset
käsitellään Kissaliiton hallituksen seuraavassa kokouksessa. Kissaliiton hallitus voi hyväksyä
anottuihin näyttelytietoihin muutoksia perustelluista syistä.]

Ehdotus hyväksyttiin.
Voimaan 1.1.2023
Näyttelysäännöt 1 Kansallisten ja kansainvälisten näyttelyiden järjestäminen
1.2 Anomus näyttelyn järjestämisestä
FIFe-jäsenen on tehtävä näyttelyanomukset FIFen kotisivujen näyttelyanomustyökalun avulla
vähintään yhtä kuukautta ennen näyttelypäivää. Näyttelyitä voidaan anoa vain 10
kalenterivuotta eteenpäin. FIFe-jäsenet ovat velvollisia tarkastamaan, että minimi etäisyys
näyttelyiden välillä on huomioitu (1.4) ennen näyttelyn hakemista tiettyyn paikkaan.
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Kissaliitto [Näyttelyanomukset, sekä muutokset jo anottuihin näyttelyihin lähetetään
liittohallitukselle.
Kes-Kisin jäsen Minna Tunkkari-Eskelinen saapui kokoukseen klo 13.15

15.3. Ykköskissat ry Näyttelysäännöt 1 Kansallisten ja kansainvälisten näyttelyiden
järjestäminen (liite 29)
1.4 Näyttelyiden etäisyys toisistaan
Mikäli useampia (kansallisia tai kansainvälisiä) näyttelyitä on suunniteltu pidettäväksi samana
päivänä, FIFen eri jäsenien toimesta, on näyttelypaikkojen välillä oltava vähintään 400 km
etäisyys toisistaan (maanteitse).
Kissaliitto [Kahden peräkkäisillä viikoilla järjestettävän näyttelyn välimatkan on oltava 150
kilometriä. Väliaika kotimaassa pidettävillä kansainvälisillä ja kansallisilla näyttelyillä on
vähintään 5 päivää. Kissaliiton hallitus voi erikoistapauksessa myöntää poikkeusluvan
hakemuksesta. Saman kunnan alueella pidettävien arvostelunäyttelyiden väliaika on
vähintään 52 päivää. Arvostelunäyttelyä edeltävän 14 vrk:n aikana esittelynäyttelyä ei saa
järjestää saman kunnan tai naapurikunnan alueella.]
Ehdotuksesta äänestettiin. Rurok ei ollut paikalla äänestyksessä. Yhteensä 56 ääntä.
Ääntenlaskijaksi valittiin väliaikaisesti Minna Tunkkari-Eskelinen. Ehdotusta kannatti 34 ja
vastusti 22.

Ehdotus hyväksyttiin.
Voimaan 1.1.2023
Näyttelysäännöt 1 Kansallisten ja kansainvälisten näyttelyiden järjestäminen
1.4 Näyttelyiden etäisyys toisistaan
Mikäli useampia (kansallisia tai kansainvälisiä) näyttelyitä on suunniteltu pidettäväksi samana
päivänä, FIFen eri jäsenien toimesta, on näyttelypaikkojen välillä oltava vähintään 400 km
etäisyys toisistaan (maanteitse).

15.4. URK
Näyttelysäännöt 1.8 b 1.8
c Kansainvälisen näyttelyn ehdot (liite 30)
Kissaliitto
…
Omistajan tulee tarkistaa kissan lopullinen kilpailunumero näyttelyluettelosta. Kissan
kilpailunumero tulee kiinnittää kissalle varattuun kissan näyttelyhäkkiin. Järjestävän
yhdistyksen tulee kontrolloida sitä, että kaikki näyttelypaikalle saapuvien kissojen
rokotustodistukset tarkistetaan ja että eläinlääkärintarkastuksessa hylättyjä kissoja ei viedä
näyttelyalueelle.]

Ehdotus hyväksyttiin.
Voimaan heti
Näyttelysäännöt 1.8.b Kansainvälisen näyttelyn ehdot
Kissaliitto
…
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Omistajan tulee tarkistaa kissan lopullinen kilpailunumero näyttelyluettelosta. Kissan
kilpailunumero tulee kiinnittää kissan näyttelyhäkkiin. Järjestävän
yhdistyksen tulee kontrolloida sitä, että kaikki näyttelypaikalle saapuvien kissojen
rokotustodistukset tarkistetaan ja että eläinlääkärintarkastuksessa hylättyjä kissoja ei viedä
näyttelyalueelle.]

15.5. NTK Näyttelysäännöt 1.8 c Kansainvälisen näyttelyn ehdot (liite 31)
Kissaliitto [Kissalla on oltava eläinlääkärin merkinnän mukaan voimassa oleva kissarutto- ja
nuharokotus (herpes ja calici). Rokotteiden tehostaminen ja voimassaolo rokotteen
valmistajan ohjeistuksen mukaan. Eläinlääkärin merkintä voimassaolosta ei saa ylittää
valmistajan ohjeistusta.
Ensimmäisen kerran annettu kissanuharokotus on voimassa vasta toisen rokotuskerran
jälkeen (=perusrokotus). Suomessa näyttelyissä ei vaadita Suomessa rekisteröidyiltä tai
rabiesvapaista maista tulevilta kissoilta raivotautirokotusta (rabies). Mikäli kissalle annetaan
rabies-rokotus, on se otettava viimeistään 15 vrk 14-28vrk ennen näyttelyä, rokotevalmistajan
ohjeistuksen tai eläinlääkärin merkinnän mukaan. Uusintarokotus voidaan ottaa vaikka
näyttelyä edeltävänä päivänä, edellyttäen että edellinen rokotus on voimassa. Mikäli edellinen
rokotus on mennyt vanhaksi, uusintarokotusta koskee myös 14-28 vrk varoaika]

Ehdotus hyväksyttiin TKT:n muutoksella.
Voimaan 1.1.2023
Näyttelysäännöt 1.8 c Kansainvälisen näyttelyn ehdot
Kissaliitto [Kissalla on oltava eläinlääkärin merkinnän mukaan voimassa oleva kissarutto- ja
nuharokotus (herpes ja calici). Rokotteiden tehostaminen ja voimassaolo rokotteen
valmistajan ohjeistuksen mukaan. Eläinlääkärin merkintä voimassaolosta ei saa ylittää
valmistajan ohjeistusta.
Ensimmäisen kerran annettu kissanuharokotus on voimassa vasta toisen rokotuskerran
jälkeen (=perusrokotus). Suomessa näyttelyissä ei vaadita Suomessa rekisteröidyiltä tai
rabiesvapaista maista tulevilta kissoilta raivotautirokotusta (rabies). Mikäli kissalle annetaan
rabies-rokotus, on se otettava riittävän ajoissa rokotevalmistajan ilmoittama varoaika
huomioiden. Uusintarokotus voidaan ottaa vaikka näyttelyä edeltävänä päivänä, jos
edellinen rokotus on ollut voimassa rokotushetkellä. Mikäli edellinen rokotus on
mennyt vanhaksi, uusintarokotusta koskee varoaika.

15.6. Ykköskissat ry Näyttelysäännöt 1.12 Näyttelymaksujen maksaminen (liite 32)
Näyttelymaksut maksetaan näyttelyn järjestävän yhdistyksen ohjeiden mukaisesti. FIFe-jäsen
tai kissan omistajan yhdistys takaa ilmoittautumismaksun maksamisen vain niiden
ilmoittautumisten osalta, jotka se on vahvistanut.
Kissaliitto [Näyttelymaksu on maksettava järjestävän yhdistyksen tilille ilmoittauduttaessa.
Paperilomaketta käytettäessä kopio maksutositteesta on liitettävä ilmoittautumiseen.
Järjestävä yhdistys on velvollinen palauttamaan näyttelymaksun kokonaan, mikäli
kissa tai kissan omistaja on kuollut.
Järjestävä yhdistys on velvollinen palauttamaan 75 % näyttelymaksusta, mikäli
- peruutus on tehty ennen viimeistä ilmoittautumispäivää tai
- yhdistykselle on toimitettu lääkärin- tai eläinlääkärin todistus esteellisyydestä
osallistua näyttelyyn. Em. todistus on toimitettava järjestävälle yhdistykselle
viimeistään 14 vuorokauden sisällä näyttelystä.
- kissa on kuollut viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai
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- 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, joka 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. Rurok oli paikalla, ääniä 58. Ehdotusta kannatti 49 ja
vastusti 9.
Ehdotus hyväksyttiin.
Voimaan 1.1.2023
Näyttelysäännöt 1.12 Näyttelymaksujen maksaminen
Näyttelymaksut maksetaan näyttelyn järjestävän yhdistyksen ohjeiden mukaisesti. FIFe-jäsen
tai kissan omistajan yhdistys takaa ilmoittautumismaksun maksamisen vain niiden
ilmoittautumisten osalta, jotka se on vahvistanut.
Järjestävä yhdistys on velvollinen palauttamaan näyttelymaksun kokonaan, mikäli
kissa tai kissan omistaja on kuollut.
Järjestävä yhdistys on velvollinen palauttamaan 75 % näyttelymaksusta, mikäli
- peruutus on tehty ennen viimeistä ilmoittautumispäivää tai
- yhdistykselle on toimitettu lääkärin- tai eläinlääkärin todistus esteellisyydestä
osallistua näyttelyyn. Em. todistus on toimitettava järjestävälle yhdistykselle
viimeistään 14 vuorokauden sisällä näyttelystä.
Mikäli näyttelyn ilmoittautumisaikaa pidennetään alkuperäisestä kutsussa ilmoitetusta, koskee
näyttelymaksun palautusvelvollisuus myös peruutuksia, jotka on tehty jatketun
ilmoittautumisajan aikana.
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.
15.7. Ykköskissat ry Näyttelysäännöt 1.12 Näyttelymaksujen maksaminen (liite 33)
Kissaliitto Suomen Kissaliiton alaisen yhdistyksen järjestämään näyttelyyn ilmoittaudutaan
Omakissan kautta tai täyttämällä näyttelyilmoittautumislomake.
Näyttelyyn ilmoitetun kissan omistajan/omistajien jäsenyyden omaan jäsenyhdistykseen on
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oltava voimassa näyttelyyn ilmoittauduttaessa sekä osallistuttaessa. Ilmoittautuminen
näyttelyyn on sitova. ja näyttelymaksu on maksettava järjestävälle yhdistykselle yhdistyksen
ohjeiden mukaisesti. Näyttelymaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä. Jos
näyttelymaksua ei makseta eräpäivään mennessä, on yhdistyksellä oikeus hylätä
näyttelyilmoittautuminen ja periä näyttelymaksu kissan ilmoittaneelta kokonaisuudessaan.
Yhdistys voi hylätä maksamattomat ilmoittautumiset ja Mikäli ilmoittautumista ei peruuteta
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, on yhdistyksellä oikeus periä näyttelymaksun
kissan ilmoittaneelta kokonaisuudessaan. Jos kissalla on useampi omistaja, riittää, että heistä
vähintään yksi ilmoittaa kissan näyttelyyn. Tällaisen ilmoituksen katsotaan sitovan myös
kissan muita rekisteriin merkittyjä omistajia.
Kissat, jotka on ilmoitettu näyttelyyn sääntöjen vastaisesti, voidaan poistaa sieltä. Jos asia
tulee esille vasta näyttelyn jälkeen, voidaan saatu arvostelutulos mitätöidä. Asian käsittelee
näyttelyn jury tai Kissaliiton näyttelytoimikunta, joiden tulee alistaa päätöksensä Kissaliiton
hallituksen hyväksyttäväksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
Voimaan 1.1.2023
Näyttelysäännöt 1.12 Näyttelymaksujen maksaminen
Kissaliitto Suomen Kissaliiton alaisen yhdistyksen järjestämään näyttelyyn ilmoittaudutaan
Omakissan kautta tai täyttämällä näyttelyilmoittautumislomake.
Näyttelyyn ilmoitetun kissan omistajan/omistajien jäsenyyden omaan jäsenyhdistykseen on
oltava voimassa näyttelyyn ilmoittauduttaessa sekä osallistuttaessa. Ilmoittautuminen
näyttelyyn on sitova. Näyttelymaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä. Yhdistys voi
hylätä maksamattomat ilmoittautumiset ja periä näyttelymaksun kissan ilmoittaneelta
kokonaisuudessaan. Jos kissalla on useampi omistaja, riittää, että heistä vähintään yksi
ilmoittaa kissan näyttelyyn. Tällaisen ilmoituksen katsotaan sitovan myös kissan muita
rekisteriin merkittyjä omistajia.
Kissat, jotka on ilmoitettu näyttelyyn sääntöjen vastaisesti, voidaan poistaa sieltä. Jos asia
tulee esille vasta näyttelyn jälkeen, voidaan saatu arvostelutulos mitätöidä. Asian käsittelee
näyttelyn jury tai Kissaliiton näyttelytoimikunta, joiden tulee alistaa päätöksensä Kissaliiton
hallituksen hyväksyttäväksi.

15.8. Ykköskissat ry Kissaliitto liite 3 näyttelysääntöihin – Esittelynäyttelyt (liite 34)
Esittelynäyttelyt ovat yleisölle tarkoitettuja kissojen ja kissarotujen esittelytilaisuuksia, joissa
kissaharrastusta koskevalla valistustoiminnalla on hyvin tärkeä osa. Esittelynäyttelyn
järjestäjän on otettava yleisöä koskeva vastuuvakuutus.
Esittelynäyttelyssä on oltava vähintään 30 kissaa ja niiden on annettava mahdollisimman
monipuolinensesti kuva eri kissarotujaduista ja värejä. RotuesittelyErikoisnäyttelyt, joissa on
esim. vain yhden rodun kissoja esitteillä, ovat myös sallittuja. Kissoja on tällöinkin oltava
vähintään 30 ja Mainonnassa ilmoituksissa on selvästi tuotava esille, että kyseessä on
yhden rodun esittelyerikoisnäyttely.
Ilmoitus esittelynäyttelystä on tehtävä Kissaliiton hallitukselle vähintään kuukautta ennen
näyttelyä. Saman kunnan alueella ei saa järjestää kahta esittelynäyttelyä samana
viikonloppuna.
Esittelynäyttelyjä koskevat samat terveys- ja rokotusmääräykset kuin varsinaisia
arvostelunäyttelyitä. Esittelynäyttelyyn osallistuville kissoille on järjestettävä näyttelypaikalla
eläinlääkärintarkastus. Järjestävä yhdistys voi ottaa karvanäytteitä, jotka lähetetään
tutkittavaksi ihosienen varalta. Toimenpiteestä ilmoitetaan etukäteen. Sieninäytteiden osalta
toimitaan samoin kuin mitä sääntökirjan 1.8 b kohdassa on määrätty.
Esittelynäyttelyihin sovelletaan lisäksi seuraavia näyttelysääntöjen kohtia: 1.5, 1.8 c, 1.17 c,
3.3, 3.4, 3.5, 3.8 ja 7.3.
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Esittelynäyttelyn järjestäjä maksaa esittelemään kutsuttujen tuomareiden matka- ja
ateriointikulut. Muista korvauksista voidaan sopia erikseen.

Ehdotus hyväksyttiin muutoksella.
Voimaan 1.1.2023
Kissaliitto liite 3 näyttelysääntöihin – Esittelynäyttelyt
Esittelynäyttelyt ovat yleisölle tarkoitettuja kissojen ja kissarotujen esittelytilaisuuksia, joissa
kissaharrastusta koskevalla valistustoiminnalla on hyvin tärkeä osa. Esittelynäyttelyn
järjestäjän on otettava yleisöä koskeva vastuuvakuutus.
Esittelynäyttelyssä on oltava vähintään 30 kissaa ja mahdollisimman monipuolisesti eri
kissarotuja ja värejä. Rotuesittelynäyttelyt ovat myös sallittuja. Kissoja on tällöinkin oltava
vähintään 30. Mainonnassa on selvästi tuotava esille, että kyseessä on yhden rodun
esittelynäyttely.
Ilmoitus esittelynäyttelystä on tehtävä Kissaliiton hallitukselle vähintään kuukautta ennen
näyttelyä. Saman kunnan alueella ei saa järjestää kahta esittelynäyttelyä samana
viikonloppuna.
Esittelynäyttelyjä koskevat samat terveys- ja rokotusmääräykset kuin varsinaisia
arvostelunäyttelyitä. Esittelynäyttelyyn osallistuville kissoille on järjestettävä näyttelypaikalla
eläinlääkärintarkastus.
Esittelynäyttelyihin sovelletaan lisäksi seuraavia näyttelysääntöjen kohtia: 1.5, 1.8 c, 1.17 c,
3.3, 3.4, 3.5, 3.8 ja 7.3.
Esittelynäyttelyn järjestäjä maksaa esittelemään kutsuttujen tuomareiden matka- ja
ateriointikulut. Muista korvauksista voidaan sopia erikseen.

15.9. RTK Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 3.5.1 Testiohjelmat (liite 35)
…
Kissaliitto Pakolliset ja suositellut testit tulee ottaa tunnistemerkitystä tunnistusmerkitystä
kissasta.
Suomen Kissaliiton terveysrekisteriin voidaan hyväksyä vain viralliset testitulokset. Virallisia
testejä voivat ottaa eläinlääkärit, laboratorioiden edustajat sekä Suomen Kissaliiton ja
Suomen Kennelliiton valtuuttamat DNA-testien ottajat (karva- ja poskisolunäytteet).
Valtuutusta voi hakea toimittamalla todistuksen soveltuvasta koulutuksesta ja valtuutuksen
saaneet henkilöt julkaistaan Kissaliiton internet-sivuilla. Pakolliset testit on otettava ennen
astutusta.
Eläinlääkäreiden ja valtuutettujen ottamasta testistä kirjoitetaan erillinen DNA-testilomake ja
laboratorion sekä ulkomaisista testituloksessa tulee näkyä seuraavat tarkistetut tiedot
kissasta: kissan rekisterinimi, rekisterinumero, tunnistenumero sekä omistajan nimi.
Virallisessa DNA-testituloksessa pitää näkyä seuraavat tiedot: kissan rekisterinimi,
rekisterinumero, mikrosirunumero sekä tieto, että mikrosiru on tarkistettu näytteenoton
yhteydessä. Jos testituloksesta ei käy ilmi, että mikrosiru on tarkistettu näytettä
ottaessa, pitää laboratoriotuloksen lisäksi toimittaa erillinen näytteenottotodistus.
Jos kissa polveutuu geenivirheen varalta virallisesti negatiivisiksi (N/N) testatuista
vanhemmista ei testitulosta tarvitse toimittaa.

Kansallinen osa
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15.9 Rekisterikirjaan merkitään:
▪ Eläinlääkärin mikrosirutunnistetusta kissasta ottama Virallisesti otettujen (3.5.1)
rekisteröintisäännöissä mainittujen pakollisten ja suositeltujen DNA-testien tulos merkitään
kissan rekisteritietoihin sekä rekisteriohjelmaan, josta tulos siirtyy automaattisesti jälkeläisten
rekisteritietoihin. DNA-tutkimusta varten otetusta poskisolu/verinäytteestä toimitetaan
eläinlääkärin todistus tarvittavine lisätietoineen sekä laboratoriosta saatu tutkimustulos
Suomen Kissaliitolle tuloksen rekisteröimistä varten. Terveyteen liittyvien DNA-testinäytteiden
tulee aina olla eläinlääkärin ottamia ja tästä tulee toimittaa asianmukainen todistus
tutkimustuloksen liitteenä.

Ehdotus hyväksyttiin.
Voimaan 1.7.2022
Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 3.5.1 Testiohjelmat
…
Kissaliitto Pakolliset ja suositellut testit tulee ottaa tunnistusmerkitystä kissasta.
Suomen Kissaliiton terveysrekisteriin voidaan hyväksyä vain viralliset testitulokset. Virallisia
testejä voivat ottaa eläinlääkärit, laboratorioiden edustajat sekä Suomen Kissaliiton ja
Suomen Kennelliiton valtuuttamat DNA-testien ottajat. Valtuutusta voi hakea toimittamalla
todistuksen soveltuvasta koulutuksesta ja valtuutuksen saaneet henkilöt julkaistaan Kissaliiton
internet-sivuilla. Pakolliset testit on otettava ennen astutusta.
Virallisessa DNA-testituloksessa pitää näkyä seuraavat tiedot: kissan rekisterinimi,
rekisterinumero, mikrosirunumero sekä tieto, että mikrosiru on tarkistettu näytteenoton
yhteydessä. Jos testituloksesta ei käy ilmi, että mikrosiru on tarkistettu näytettä
ottaessa, pitää laboratoriotuloksen lisäksi toimittaa erillinen näytteenottotodistus.
Jos kissa polveutuu geenivirheen varalta virallisesti negatiivisiksi (N/N) testatuista
vanhemmista ei testitulosta tarvitse toimittaa.
Kansallinen osa
15.9 Rekisterikirjaan merkitään:
▪ Virallisesti otettujen (3.5.1) rekisteröintisäännöissä mainittujen pakollisten ja suositeltujen
DNA-testien tulos merkitään kissan rekisteritietoihin sekä rekisteriohjelmaan, josta tulos siirtyy
automaattisesti jälkeläisten rekisteritietoihin.
15.10. RTK 2 Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 3.5.1 Testit (liite 36)
6.14 MCO (maine coon)
…
Kissaliitto Maine Coon -pentueen rekisteröimiseksi täytyy pentueen vanhemmista toimittaa
rotukirjaajalle virallinen, eläinlääkärin ottama DNA-testitulos HCM (hypertrofinen
kardiomyopatia) MyBPC3-geenin A31P-virheen varalta (3.5.1). sekä eläinlääkärintodistus
näytteenotosta. Testi on otettava tunnistusmerkitystä kissasta ennen astutusta. Mikäli kissa
polveutuu MyBPC3-DNA testatuista negatiivisista (N/N) vanhemmista, ei testitulosta tarvitse
toimittaa. MyBPC3-kantajan (N/HCM) saa astuttaa vain normaalin testituloksen (N/N)
saaneen kissan kanssa. Siitokseen ei saa käyttää positiivisen testituloksen (HCM/HCM)
saanutta kissaa.
6.16 NFO (norjalainen metsäkissa)
…
Kissaliitto Norjalaisen metsäkissa – pentueen rekisteröimiseksi täytyy pentueen
vanhemmista toimittaa virallinen DNA-testitulos GSD IV geenivirheen varalta (3.5.1).
Norjalaisten metsäkissojen kasvatusta varten pakollinen GSD IV-testi; näytteen tulee olla
eläinlääkärin ottama tunnistemerkitystä kissasta ja näytteenotosta tulee täyttää virallinen
kaavake. GSD IV-kantajaksi todetun kissan saa astuttaa vain GSD IV N/N negatiiviseksi
todetulla kissalla.
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6.18 PEB (peterbald)
…
Kissaliitto Siitoksessa käytettäville peterbaldeille pentueen rekisteröimiseksi täytyy pentueen
vanhemmista toimittaa rotukirjaajalle virallinen, eläinlääkärin ottama DNA-testitulos PRA
(etenevä verkkokalvon rappeuma, progressiivinen retina atrofia) rdAc-geenivirheen varalta
(3.5.1).sekä eläinlääkärin näytteenottotodistus näytteenotosta.
Testi on otettava tunnistusmerkitystä kissasta ennen ensimmäistä astutusta. Jos kissa
polveutuu tämän geenivirheen varalta virallisesti negatiivisiksi (N/N) testatuista vanhemmista
ei testitulosta tarvitse toimittaa.
6.19 RAG (ragdoll)
…
Kissaliitto Ragdoll-pentueen rekisteröimiseksi vanhemmista täytyy toimittaa rotukirjaajalle
virallinen, eläinlääkärin ottama hypertrofista kardiomyopatiaa (HCM) aiheuttavan ns. ragdollmutaation (MyBPC3-geenin R820W-virhe) DNA-testitulos sekä eläinlääkärintodistus
näytteenotosta. Testi on otettava tunnistusmerkitystä kissasta ennen ensimmäistä astutusta.
(3.5.1) Mikäli kissa polveutuu tämän geenivirheen varalta virallisesti DNA-testatuista
negatiivisista vanhemmista, testitulosta ei tarvitse toimittaa. HCM/N-testituloksen saaneen
kissan saa astuttaa vain negatiivisen (N/N) kissan kanssa. Siitoksessa suositellaan kuitenkin
käytettävän vain N/N-tuloksen saaneita kissoja. Siitokseen ei saa käyttää kissaa, joka on
perinyt geenivirheen molemmilta vanhemmiltaan (HCM/HCM).
6.21 SIA/BAL/OSH/OLH (siamilainen, balineesi ja itämainen lyhytkarva/pitkäkarva)
….
Kissaliitto Siitoksessa käytettäville siamilaisille, balineeseille, itämaisille lyhyt- ja
pitkäkarvoille pentueen rekisteröimiseksi täytyy pentueen vanhemmista toimittaa
rotukirjaajalle virallinen, eläinlääkärinottama DNA-testitulos PRA (etenevä verkkokalvon
rappeuma, progressiivinen retina atrofia) rdAc-geenivirheen varalta (3.5.1).sekä
eläinlääkärin näytteenottotodistus näytteenotosta.
Testi on otettava tunnistusmerkitystä kissasta ennen ensimmäistä astutusta. Jos kissa
polveutuu tämän geenivirheen varalta virallisesti negatiivisiksi (N/N) testatuista vanhemmista
ei testitulosta tarvitse toimittaa.
6.26 SRL/SRS (selkirk rex pitkäkarva ja lyhytkarva)
…
Kissaliitto Selkirk rex pentueen rekisteröimiseksi vanhemmista täytyy toimittaa rotukirjaajalle
virallinen PKD DNA testitulos (3.5.1). 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.
Liite I – Geenitestit
…
Kissaliitto
ABY, SOM (abessinialainen, somali)
Abessinialais- ja somalipentueen rekisteröimiseksi vanhemmista täytyy toimittaa
rotukirjaajalle eläinlääkärin ottama virallinen DNA-testitulos perinnöllistä silmäsairautta
PRA:ta aiheuttavan rdAc-mutaation testitulos geenivirheen varalta (3.5.1).
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Testi on otettava ennen astutusta tunnistusmerkitystä kissasta. Mikäli kissa polveutuu
rdAcDNA-testatuista negatiivisista N/N vanhemmista, testitulosta ei tarvitse toimittaa. DNAtestaus voidaan suorittaa kissalle missä iässä tahansa
rdAc-kantajan N/rdAc saa astuttaa vain normaalin N/N testituloksen saaneen kissan kanssa.
Siitokseen ei saa käyttää positiivisen testituloksen (PRA) rdAc/rdAc saanutta kissaa.
Siitoksessa käytettäville abessinialaisille ja somaleille suositellaan DNA-testausta PK:n
(pyruvaattikinaasi-puutos) varalta, elleivät kissan vanhemmat ole todettu geenivirheettömiksi
N/N. DNA-testaus voidaan suorittaa kissalle missä iässä tahansa. Siitokseen ei suositella
käytettäväksi kissaa, jolla on testitulos sairas PK/PK. Kantaja N/PK suositellaan
astutettavaksi vain normaalin N/N testituloksen saaneen kissan kanssa.
EXO, PER (exotic, persialainen)
Persialais- ja exoticpentueen rekisteröimiseksi vanhemmista täytyy toimittaa rotukirjaajalle
eläinlääkärin ottama virallinen PKD DNA testitulos (3.5.1). Mikäli kissa polveutuu PKD DNA
testatuista negatiivisista vanhemmista, ei testitulosta tarvitse toimittaa.
Siitokseen saa käyttää vain PKD-negatiivisia kissoja. PKD positiivisen kissan siitoskäyttöön
vaaditaan RTK:n lupa.
BEN (bengali)
Siitoksessa
käytettäville
bengaleille
suositellaan
DNA
testausta
PKn
(pyruvaattikinaasipuutos) varalta, elleivät kissan vanhemmat ole todettu geenivirheettömiksi.
DNA testaus voidaan suorittaa kissalle missä iässä tahansa. Siitokseen ei suositella
käytettäväksi kissaa, jolla on PK-testitulos sairas (affected).
Liite II – Terveystutkimukset
…
Kissaliitto
Siitoksessa käytettävät kissat suositellaan testattavaksi FIV:n ja FeLV:n varalta ennen
ensimmäistä
astutusta
ja
jatkossa
riittävän
usein.
Lisäksi
suositellaan
veriryhmämääritystä tehtäväksi siitoksessa käytettäville kissoille sekä sienikokeiden ottamista
riittävän usein.

Ehdotus hyväksyttiin.
Voimaan 1.7.2022
Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 3.5.1 Testit
6.14 MCO (maine coon)
…
Kissaliitto Maine Coon -pentueen rekisteröimiseksi täytyy pentueen vanhemmista toimittaa
virallinen DNA-testitulos HCM (hypertrofinen kardiomyopatia) MyBPC3-geenin A31P-virheen
varalta (3.5.1). MyBPC3-kantajan (N/HCM) saa astuttaa vain normaalin testituloksen (N/N)
saaneen kissan kanssa. Siitokseen ei saa käyttää positiivisen testituloksen (HCM/HCM)
saanutta kissaa.
6.16 NFO (norjalainen metsäkissa)
…
Kissaliitto Norjalaisen metsäkissa – pentueen rekisteröimiseksi täytyy pentueen
vanhemmista toimittaa virallinen DNA-testitulos GSD IV geenivirheen varalta (3.5.1).
GSD IV-kantajaksi todetun kissan saa astuttaa vain GSD IV N/N negatiiviseksi todetulla
kissalla.
6.18 PEB (peterbald)
…
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Kissaliitto Siitoksessa käytettäville peterbaldeille pentueen rekisteröimiseksi täytyy pentueen
vanhemmista toimittaa virallinen DNA-testitulos PRA (etenevä verkkokalvon rappeuma,
progressiivinen retina atrofia) rdAc-geenivirheen varalta (3.5.1).
6.19 RAG (ragdoll)
…
Kissaliitto Ragdoll-pentueen rekisteröimiseksi vanhemmista täytyy toimittaa virallinen,
eläinlääkärin ottama hypertrofista kardiomyopatiaa (HCM) aiheuttavan ns. ragdoll-mutaation
(MyBPC3-geenin R820W-virhe) DNA-testitulos. HCM/N-testituloksen saaneen kissan saa
astuttaa vain negatiivisen (N/N) kissan kanssa. Siitoksessa suositellaan kuitenkin käytettävän
vain N/N-tuloksen saaneita kissoja. Siitokseen ei saa käyttää kissaa, joka on perinyt
geenivirheen molemmilta vanhemmiltaan (HCM/HCM).
6.21 SIA/BAL/OSH/OLH (siamilainen, balineesi ja itämainen lyhytkarva/pitkäkarva)
….
Kissaliitto Siitoksessa käytettäville siamilaisille, balineeseille, itämaisille lyhyt- ja
pitkäkarvoille pentueen rekisteröimiseksi täytyy pentueen vanhemmista toimittaa virallinen
DNA-testitulos PRA (etenevä verkkokalvon rappeuma, progressiivinen retina atrofia) rdAcgeenivirheen varalta (3.5.1).
6.26 SRL/SRS (selkirk rex pitkäkarva ja lyhytkarva)
…
Kissaliitto Selkirk rex pentueen rekisteröimiseksi vanhemmista täytyy toimittaa rotukirjaajalle
virallinen PKD DNA testitulos (3.5.1).
1.1.2024 alkaen siitokseen saa käyttää vain PKD negatiivisia kissoja ja PKD positiivisen
kissan siitoskäyttöön vaaditaan RTK:n lupa.
Liite I – Geenitestit
…
Kissaliitto
ABY, SOM (abessinialainen, somali)
Abessinialais- ja somalipentueen rekisteröimiseksi vanhemmista täytyy toimittaa virallinen
DNA-testitulos perinnöllistä silmäsairautta PRA:ta aiheuttavan rdAc-geenivirheen varalta
(3.5.1).
rdAc-kantajan N/rdAc saa astuttaa vain normaalin N/N testituloksen saaneen kissan kanssa.
Siitokseen ei saa käyttää positiivisen testituloksen (PRA) rdAc/rdAc saanutta kissaa.
Siitoksessa käytettäville abessinialaisille ja somaleille suositellaan DNA-testausta PK:n
(pyruvaattikinaasi-puutos) varalta, elleivät kissan vanhemmat ole todettu geenivirheettömiksi
N/N. DNA-testaus voidaan suorittaa kissalle missä iässä tahansa. Siitokseen ei suositella
käytettäväksi kissaa, jolla on testitulos sairas PK/PK. Kantaja N/PK suositellaan astutettavaksi
vain normaalin N/N testituloksen saaneen kissan kanssa.
EXO, PER (exotic, persialainen)
Persialais- ja exoticpentueen rekisteröimiseksi vanhemmista täytyy toimittaa virallinen PKD
DNA testitulos (3.5.1). Siitokseen saa käyttää vain PKD-negatiivisia kissoja. PKD positiivisen
kissan siitoskäyttöön vaaditaan RTK:n lupa.
BEN (bengali)
Siitoksessa käytettäville bengaleille suositellaan DNA testausta PKn (pyruvaattikinaasipuutos)
varalta, elleivät kissan vanhemmat ole todettu geenivirheettömiksi. DNA testaus voidaan
suorittaa kissalle missä iässä tahansa. Siitokseen ei suositella käytettäväksi kissaa, jolla on
PK-testitulos sairas (affected).
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Liite II – Terveystutkimukset
…
Kissaliitto
Siitoksessa käytettävät kissat suositellaan testattavaksi FIV:n ja FeLV:n varalta ennen
ensimmäistä astutusta ja jatkossa riittävän usein. Lisäksi suositellaan veriryhmämääritystä
tehtäväksi siitoksessa käytettäville kissoille sekä sienikokeiden ottamista riittävän usein.
15.11. Rex-kissa ystävät ry Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt Liite 1 geenitestit (liite 37)
…
Siitoksessa käytettäville cornish rexeille suositellaan DNA testausta PRA:ta
aiheuttavan rdAcmutaation varalta (3.5.1), ellei kissan vanhempia ole todettu terveiksi
N/N. Siitokseen ei suositella käytettäväksi kissaa, jolla on positiivinen rdAc/ rdAc testitulos. Kantaja rdAc/N suositellaan astutettavaksi vain terveen N/N- testituloksen
saaneen kissan kanssa.

Ehdotus hyväksyttiin.
Voimaan 1.7.2022
Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt Liite 1 geenitestit
…
Siitoksessa käytettäville cornish rexeille suositellaan DNA testausta PRA:ta
aiheuttavan rdAcmutaation varalta (3.5.1), ellei kissan vanhempia ole todettu terveiksi
N/N. Siitokseen ei suositella käytettäväksi kissaa, jolla on positiivinen rdAc/ rdAc testitulos. Kantaja rdAc/N suositellaan astutettavaksi vain terveen N/N- testituloksen
saaneen kissan kanssa.

16. Ilmoitusasiat
Viivi Viuha tiedotti, että Ukrainasta maahan tulevien tuontien rabies ja ekinokokki rokotukset
kiinnostavat eläinlääkäreitä ja asianmukaisia karanteeneja toivotaan seurattavan sekä niistä
huolehdittavan. Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto (Sey) on ehdottanut karanteenia
vaativille lemmikeille perustettavaksi vastaanottokeskuksen.

17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia kokouksesta ja päätti kokouksen klo 14.18

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Vantaa _____. _____ 2022

Lepsämä _____. _____ 2022

________________________________
Arja Martikainen
Puheenjohtaja

______________________________
Päivi Kähö
Sihteeri
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LIITTEET:
1-13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Valtakirjat jäsenyhdistyksiltä
Suomen Kissaliiton vuosikertomus 2021
RTK:n vuosikertomus 2021
NTK:n vuosikertomus 2021
TTK:n vuosikertomus 2021
KPT:n vuosikertomus 2021
TKT:n vuosikertomus 2021
ITK:n vuosikertomus 2021
TK:n vuosikertomus 2021
Tilinpäätös ja tasekirja 2021
Tilintarkastuskertomus 2021
RTK:n jäsenen valinta eronnen tilalle
Ehdokkaat FIFen toimielimiin
TKT ehdotus 1
Ykköskissat ehdotus 1
Ykköskissat ehdotus 2
Ykköskissat ehdotus 3
URK ehdotus 1
NTK ehdotus 1
Ykköskissat ehdotus 4
Ykköskissat ehdotus 5
Ykköskissat ehdotus 6
RTK ehdotus 1
RTK ehdotus 2
Rex-kissa ystävät ry:n ehdotus

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

Espoo _____. _____ 2022

Helsinki _____. _____ 2022

________________________________
Jaana Heikanen
Pöytäkirjantarkastaja

_________________________________
Anne Paloluoma
Pöytäkirjantarkastaja
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