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Tehdyt muutokset 
 

Sääntöihin on viety FiFe GA ja Kissaliiton liittokokouksissa päätetyt muutokset v. 2022. 
 
Sääntömuutokset ja -lisäykset 01.01.2023 alkaen. 
 
Artikla/ 

päätös 
Pöytäkirja Päivämäärä Tilanne Huomioita 

1.1 Liittokokous kevät 19.03.2022 Poisto Suomen Kissaliiton voittajanäyttelyt 

2.7 Liittokokous kevät 19.03.2022 Poisto 
KL Voittajanäyttelyyn osallistumisen edellytyk-

set ja tittelien merkintä 

1.2 Liittokokous kevät 19.03.2022 Muutos 
Muutokset jo anottuihin näyttelyihin sekä 

näyttelyanomusten käsittely 

1.4 Liittokokous kevät 19.03.2022 Poisto 
Näyttelyiden etäisyydet (km, aika, kunta) pe-

räkkäisillä viikoilla 

1.8b Liittokokous kevät 19.03.2022 Muutos Täsmennys kissan kilpailunumerosta 

1.8c Liittokokous kevät 19.03.2022 Muutos Täsmennys rabies-rokotusten varoajoista 

1.12 Liittokokous kevät 19.03.2022 Muutos 
Päivitys näyttelymaksujen maksamiseen sekä 

maksujen palauttamiseen 

Liite 3 esit-

telynäytte-

lyt 

Liittokokous kevät 19.03.2022 Muutos 
Esittelynäyttelyihin sovellettavat näyttelysään-

tökohdat 

Liite 3 esit-

telynäytte-

lyt 

Liittokokous syksy 15.10.2022 Muutos 

Esittelynäyttelyn terveys- ja rokotusmääräys-

ten, sekä sovellettavien näyttelysääntöjen täs-

mennys 

1.1.d FIFe GA22 26.-27.05.2022 Poisto 
Kahden näyttelyn järjestäminen saman viikon 

aikana 

1.3 FIFe GA21 30.7.-01.08.2021 Lisäys 

Maksu näyttelyn järjestämisestä kohdat 1.11.g  

ja 1.11.h (GA 2021 hyväksytyn ehdotuksen mu-

kaan) 

1.11.g, 

1.11.h 
FIFe GA21 30.7.-01.08.2021 Lisäys 

Näyttelytyyppien määritelmä (GA 2021 hyväk-

sytyn ehdotuksen mukaan) 

2.6.2 FIFe GA22 26.-27.05.2022 Muutos 
Voittaja-näyttelyn etukäteen ilmoittaminen 

kahdesta vuodesta yhteen vuoteen 

2.6.6 FIFe GA22 26.-27.05.2022 Lisäys Central European Winner Show 

4.1.1 FIFe GA22 26.-27.05.2022 Lisäys Central European Winner-titteli 
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4.9.4.5 FIFe GA21 30.7.-01.08.2021 Lisäys 
DSW-titteli (GA 2021 hyväksytyn ehdotuksen 

mukaan) 

6.1.9 FIFe GA22 26.-27.05.2022 Lisäys 
Täsmennykset tuomareiden päivärahaan, mak-

samiseen ja maksutapaan 

Liitteet 2A, 

3A, 5A ja 6 
FIFe GA22 26.-27.05.2022 Poisto COVID-19 poikkeukset 

Kaikki FIFe GA22 26.-27.05.2022 Poisto 
Viittaukset poistettuihin liitteisiin 2A, 3A, 5A ja 

6 

TAULUKKO 

– kilpailusta 

sulkemi-

seen johta-

vat ja ylei-

set viat 9.1 

FIFe GA22 26.-27.05.2022 Lisäys Diskaamiseen johtavat virheet: LYO (Lykoi) 

TAULUKKO 

– kilpailusta 

sulkemi-

seen johta-

vat ja ylei-

set viat 9.2 

FIFe GA22 26.-27.05.2022 Lisäys 
Sertin epäävät virheet: BOM (Bombay), LYO 

(Lykoi) 

TAULUKKO 

- Näyttely-

kategoriat 

FIFe GA22 26.-27.05.2022 Lisäys 
Alustavasti hyväksytty rotu: BOM (Bombay); 

kategoria 3 

TAULUKKO 

- Näyttely-

kategoriat 

FIFe GA22 26.-27.05.2022 Lisäys 
Alustavasti hyväksytty rotu: LYO (Lykoi); kate-

goria 4 

TAULUKKO 

– kilpailusta 

sulkemi-

seen johta-

vat ja ylei-

set viat 9.1 

NTK 3.1.2023 Muutos 

Muutettu vastaamaan FIFe sääntöjen rotulis-

tausta 

-Poistettu OLH/OSH 

-muutettu JBT -> JBS (FIFe GA21) 

 NTK 27.1.2023 Muutos Päivitetty sisällysluettelon sivunumerointi 

Liitteet 2A 

ja 6 
 FIFe/KL 27.1.2023 Lisäys 

Poikkeussääntö vuodelle 2023 liittyen kohtaan 

4.3 

 
 
GA = sääntömuutos tehty FIFen yleiskokouksessa 
Edellisestä versiosta muuttuneet kohdat ovat tekstissä punaisella löytämisen helpottamiseksi. 
Kansallinen osa säännöstä tarvittaessa erotettu muusta tekstistä [hakasulkein]. 
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1 Kansallisten ja kansainvälisten näyttelyiden järjestäminen 
 

1.1 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. 

 
Kissaliitto [Kissaliiton liittokokousviikonlopuille ei myönnetä näyttelyitä. Suomen Kissaliitto voi järjestää 

voittajanäyttelyn vuosittain.] 
  

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.] 

 

1.3 Maksu näyttelyn järjestämisestä 

 

FIFen yleiskokous päättää vuosittain euromääräisen maksun kansallisen tai kansainvälisen 
näyttelyn järjestämisestä (FIFe yleiset säännöt liite 1). 
Kohdan 1.11.a - 1.11.c mukaan järjestettävän näyttelyn maksu suoritetaan yhdestä päivästä. 
Kohdan 1.11.d - 1.11.f mukaan järjestettävän näyttelyn maksu suoritetaan kahdesta 
päivästä. 
Kohdan 1.11.g-1.11.h mukaan järjestettävän näyttelyn maksu suoritetaan kolmesta päivästä. 

  
Kissaliitto [Kissaliitto perii FIFelle suoritettavan näyttelymaksun järjestävältä yhdistykseltä FIFen 

esittämän laskun mukaan.] 
 

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). 
 
Ensin ilmoitetulla näyttelyllä on etuoikeus. 

  
400 km:n sääntö suojaa vain näyttelyitä, joille on vahvistettu aika, paikka ja postinumero. 
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Näyttelyitä, joille ei ole ilmoitettu tarkkaa paikkaa tai paikka ilman postinumeroa, ei 
hyväksytä, jos niille myöhemmin ilmoitettu paikka/postinumero on 400 km:n säteellä jo 
hyväksytystä näyttelystä. 
 
Kissanäyttelyitä voidaan samana päivänä järjestää kaupungeissa, joiden välinen etäisyys on 
alle 400 km, mikäli asianosaiset FIFen jäsenet sen hyväksyvät. Näiden jäsenien kirjalliset 
hyväksymisilmoitukset on lähetettävä FIFen sihteeristölle vähintään kaksi kuukautta ennen 
näyttelypäivää. 

 

1.5 Villikissat, Munchkin ja Scottish Fold 

 

On kiellettyä tuoda näyttelyyn tai mainostaa: 
- villikissoja tai mitään villikissoihin perustuvaa kissarotua (FIFe yleiset säännöt 13.1) 
- kissoja, jotka kärsivät (pseudo-) achondroplasiasta (kuten munchkin) tai 

osteochondrodysplasiasta (kuten scottish fold) tai kissoja, joilla on tällaisia kissoja 
sukutaulussaan 

 

1.6 Kansainvälinen näyttely 

 

Saadakseen oikeuden järjestää kansainvälisen näyttelyn ja antaa CAC-, CAP-, CACIB-, 
CAPIB, CAGCIB-, CAGPIB-, CACS- ja CAPS-sertifikaatteja järjestäjien on suostuttava 
voimassa olevien sääntöjen noudattamiseen. 

 

1.7 FIFe-ruusuke 

 

FIFe-ruusuke jaetaan jokaisessa kansainvälisissä näyttelyissä. 
 

1.8 Kansainvälisen näyttelyn ehdot 

  
Kansainvälisten näyttelyiden on täytettävä seuraavat ehdot: 
 

a. yksi tai useampia kansainvälisiä tuomareita on paikalla ja ainakin yksi heistä on ulkomailta. 
 

b. paikalla on eläinlääkäri tarkastamassa kissat sisään tultaessa ja hän on tavoitettavissa 
koko näyttelyn ajan. 

 
Järjestävän Fife jäsenyhdistyksen harkinnan mukaan eläinlääkärintarkistus voidaan 
suorittaa joko pistokokein tai tarkistamalla kaikki näyttelyyn osallistuvat kissat. 
 
Peräkkäisinä päivinä järjestetyissä kahden sertifikaatin näyttelyissä on 
eläinlääkärintarkastus pakollinen kissalle vain ensimmäisenä päivänä, mikäli se osallistuu 
näyttelyyn kumpanakin päivänä ja näyttelyn järjestäjä näin päättää. 

 

Kissaliitto[Yhdistyksen on huolehdittava siitä, että näyttelyssä on nimettynä hyvinvointivastaava ja 
näyttelypaikalla on riittävä määrä eläinlääkäreitä tarkastamassa kissat sisään tultaessa. 
Yhdistyksen tulee nimetä tarkastusta suorittavien eläinlääkäreiden joukosta vastaava 
eläinlääkäri, joka mahdollisissa hylkäämistapauksissa tekee lopullisen päätöksen. Lisäksi 
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vastaava eläinlääkäri tekee FIFen näyttelysäännöissä (3.8 ja 3.9) olevat eläinlääkärin 
päätöstä vaativat päätökset. Tieto evätyistä kissoista on toimitettava sihteeristöön. 
Eläinlääkäri täyttää hylkäämistään kissoista lomakkeen, jossa mainitaan kissan ja sen 
omistajan nimi, kissasta luettu mikrosirunumero sekä hylkäämisen syy. Järjestävä yhdistys 
toimittaa lomakkeiden jäljennökset Kissaliitolle. Jos omistajan kissa on hylätty 
kaksipäiväisen (joko jaetun tai kahden sertin) näyttelyn ensimmäisenä päivänä 
tartuntavaaran vuoksi, ei tämä kissa, eivätkä tämän kissan kanssa samassa taloudessa 
asuvat kissat voi ottaa osaa näyttelyyn seuraavanakaan päivänä. 
 
On suositeltavaa, että yhdistys perehdyttää eläinlääkärit ja näyttelytoimihenkilöt näyttelyn 
sääntöihin soveltuvin osin. 

 
Vastaavan eläinlääkärin tai hyvinvointivastaavan on kierrettävä näyttelypäivän aikana 
aktiivisesti seuraamassa kissojen vointia. Vastaavan eläinlääkärin on oltava tavoitettavissa koko 
näyttelypäivänä ajan. 

 
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.]   

c. kissojen on oltava rokotettu kissaruttoa (panleucopenia) ja kissanuha (herpes ja calici 
virukset) vastaan ja ne ovat aina saaneet tarpeelliset tehosterokotukset viimeistään 15 
päivää ennen näyttelyä.  
 
Rabies-rokotus kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
 
Kaikki rokotukset tulee olla eläinlääkärin antamia, sen maan määräysten mukaisesti missä 
kissa asuu. 
 
Rokotteiden voimassaoloaikojen pitää olla merkittynä eläinlääkärin toimesta kissan 
lemmikkieläinpassiin tai rokotustodistukseen ja näitä on kunnioitettava. Fife-jäsenet eivät 
voi vaatia tiukempia rokotussäännöksiä. 
 
On näytteilleasettajan vastuulla tarkistaa kunkin näyttelymaan vaatimukset ja 
eläinlääkäritarkistuksen säännöt. 

 
Kissaliitto [Kissalla on oltava eläinlääkärin merkinnän mukaan voimassaoleva 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] 
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d. Suositellaan, että tuomarit, tuomarioppilaat ja assistentit ovat rokotettuja jäykkäkouristusta 

vastaan terveysmääräysten mukaisesti. 
 

e. Näyttelyyn ilmoitettuna luokkiin 1-12 tai 14 ja kirjattuna näyttelyluetteloon on oltava 
vähintään 150 kissaa. Näistä 150 kissasta 80 % on oltava rekisteröityjä rotukissoja.  Ellei 
vaadittua 150 kissan määrää saavuteta viimeisessä laskennassa 7 päivää ennen näyttelyä, 
näyttely on julistettava kansalliseksi FIFe jäsenen toimesta. Kansallisen näyttelyn 
minimikissamäärä on 80 kissaa. 

 
f. Maissa, joissa on kehitysalueita tai erityistilanteissa jäsenliitot voivat pyytää poikkeuslupaa 

FIFeltä järjestääkseen vähintään 100 kissan kansainvälisen näyttelyn. FIFen hallitus voi 
myöntää kirjallisesti luvan näille maille perusteellisen harkinnan jälkeen. 

 
g. Kissamäärä tiettyjen maiden (Liite 1) näyttelyissä on laskettu 80, joista vähintään 80 % 

tulee olla kilpailuun ilmoitettuja luokkiin 1-12 tai 14 ja luetteloon merkittyjä rekisteröityjä 
rotukissoja. 

 
h. Viralliset asiakirjat, näyttelykutsut, näyttelyluettelot, tuomariraportit ja diplomit, joissa on 

FIFe-logo, täytyy painaa latinalaisilla (läntisillä) aakkosilla. Lisäksi, jos tarvitaan, ne voidaan 
painaa kansallisilla aakkosilla (viittaus FIFen yleiset säännöt kohta 13.4). 

 
i. Kun käytetään ISO-koodia maiden nimissä, tulee käytetyn koodin olla kansainvälinen ISO 

3166-1-aplha-2 koodi (FIFe yleiset säännöt, liite 2). 
 

1.9 Kansallisen näyttelyn ehdot 

 

Seuraavat luvun 1 kohdat ovat voimassa kansallisen näyttelyn järjestämisen osalta: 
- artiklat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ja 1.5 
- artikla 1.6 siten, että ”kansainvälinen” korvataan ”kansallisella” ja CACIB, CAPIB, 

CAGCIB, CAGPIB, CACS ja CAPS poistetaan. 
- artikla 1.8 siten, että teksti kohdassa 1.8 e korvataan tekstillä: näytteillä ja luetteloon 

merkittynä on oltava vähintään 80 kissaa, joista 80 % rekisteröityjä rotukissoja ja siten, 
että teksti kohdassa 1.8 g poistetaan. 

 

 

1.10 Näyttelyn järjestäjän vastuu 

 

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. 
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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 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.] 

 
c. julkaista näyttelykutsu, joka sisältää 

- näyttelyn päivämäärän 
- näyttelypaikan ja sen osoitteen 
- viimeisen ilmoittautumispäivän 
- näyttelymaksun määrän 
- näyttelyssä arvostelevat tuomarit, ja heidän asuinmaansa (ISO-koodi), ei 

jäsenmaata ja  kategoriat, joiden arvosteluoikeus heillä on 
- luettelon hotelleista, joihin otetaan kissoja, jotta näytteilleasettajat voivat tehdä 

 huonevarauksensa 
- terveys- ja rajamuodollisuuksia koskevat vaatimukset 
- näyttelyn aukioloajat 
- pankki- tms. tilinumerot, joille näyttelymaksut on maksettava. 

 
Kissaliitto [Näyttelykutsussa on lisäksi mainittava: 

- eläinlääkärin tarkastuksen aika 
- mahdolliset kansalliset lisäluokat 
- mahdollinen karsintaperuste 
- mahdollisuus rodun kategorian paras – kilpailuun määrätyssä rodussa (määritellään 

EMS-koodilla), jos kissoja on tarpeeksi sekä kyseisessä rodussa, että lopussa 
kategoriassa artiklan 4.9.4 mukaisesti). 

- miten kategorian parhaat tullaan valitsemaan 
- FIFen ja Suomen Kissaliiton logot 

 
Näyttelykutsu on lähetettävä Kissaliitolle. Kaikista näyttelyistä julkaistaan päivämäärä, 
pitopaikkakunta ja ilmoittautumisaika liiton kotisivuilla hyvissä ajoin ennen 
ilmoittautumisaikaa.] 

d. POISTETTU 
 

e. annettava tarpeelliset paperit tuomarille ennen arvostelun alkua sekä, niin pian kuin 
mahdollista, tiedot poissaolevista kissoista 

 
f. järjestettävä tuomarin pöydän läheisyydessä häkit vähintään neljälle kissalle. 

 
g. varustettava tuomarihäkit väliseinin 
 

h. ilmoitettava näyttelyssä arvosteleville tuomareille 14 päivää ennen näyttelyä hotellin nimi 
ja osoite sekä selvitettävä kuljetukset hotelliin. 

 
i. Näyttelyn järjestäjän tulee lähettää kaikki kirjeenvaihdot liittyen kutsuihin (1.10.a), 

hotelliin ja kuljetuksiin (1.10.h) tuomarin (sähköposti) osoitteeseen, joka löytyy FIFen 
viralliselta tuomarilistalta. 
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Kissaliitto [Vapaa pääsy kotimaisiin näyttelyihin on FIFe-tuomareilla, Kissaliiton hallituksen ja 
toimikuntien jäsenillä sekä Kissaliiton rotukirjaajilla.] 

 

1.11 Näyttelytyyppien määritelmä 

 

Järjestettäessä näyttelyitä (kansallinen tai kansainvälinen) tulee FIFe jäsenen noudattaa 
seuraavia näyttely tyyppejä: 

a. Yksi yhden päivän, yhden sertifikaatin näyttely 
b. Yksi kahden päivän, yhden sertifikaatin näyttely (aina noudatetaan näyttelyissä, jotka 

ovat listattu kohdassa 2) 
c. Kaksi yhden päivän, yhden sertifikaatin näyttely (eri kategoriat tai eri rodut eri 

päivinä) 
d. Kaksi yhden päivän, kahden sertifikaatin näyttely 
e. Yksi yhden päivän, kahden sertifikaatin näyttely 
f. Kaksi yhden päivän, kahden sertifikaatin näyttely (eri kategoriat tai eri rodut eri 

päivinä) 
g. Yksi kahden päivän, kolmen sertifikaatin näyttely 
h. Yksi kahden päivän, kolmen sertifikaatin näyttely (eri kategoriat tai eri rodut eri 

päivinä) 
 

Näyttelyt voidaan järjestää kaikille kategorioille tai roduille tai rajoitetulle määrälle rotuja tai 
kategorioita, poikkeuksen näyttelyt, jotka ovat listattu kohdassa 2. Nämä näyttelyt voidaan 
järjestää kahtena peräkkäisenä päivänä, mikäli ne on jaettu kategorian tai rodun mukaan. 
 
Näyttelytyyppi kaikille näyttelyille listataan FIFen viralliseen näyttelykalenteriin FIFen 
internet-sivuilla. Mikäli näyttely on rajoitettu rodun tai kategorian mukaan, tulee tämän tiedon 
käydä ilmi näyttelykalenterissa. 
 
Jokainen FIFe jäsen voi järjestää kerran vuodessa yhdistelmän näyttelyitä, joissa kissa voi 
saavuttaa kolme sertifikaattia kahden peräkkäisen päivän aikana (kohta 1.11.g ja 1.11.h). 
Tämä näyttelytyyppi tulee olla listattuna FIFen näyttelykalenterissa vähintään 6 kuukautta 
ennen näyttelyä. 
 
Tuomarit voivat arvostella kahdessa näyttelyssä per päivä, mikäli arvosteltavien kissojen 
maksimimäärää noudatetaan (kts kohta 6.1.3). 

 

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. 

 
Kissaliitto [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 
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- 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. 

 
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. 

 
Kissaliitto Määräykset näytteilleasettajille 

 
Kissasta ja näyttelyhäkin siisteydestä vastaa kissan omistaja koko näyttelyn ajan. 
Näyttelyhäkki ja sen ympäristö on jätettävä siistiksi näyttelyn päätyttyä. 
 
Kissalla on oltava osallistumisnumero ennen arvostelun alkamista. Omistaja on vastuussa 
siitä, että osallistumisnumero on kissan mukana, kun se viedään arvosteltavaksi. 

 
Näytteilleasettajan on luovutettava kissa assistentin tultua sitä noutamaan. Jos 
näytteilleasettaja pyytää assistenttia tulemaan myöhemmin uudestaan, katsotaan 
näytteilleasettajan vetäneen kissan pois arvostelusta tai paneelista. 
 
Jos omistaja haluaa vetää kissansa pois luokka-arvostelusta, on hänen tehtävä tämä 
sihteeristössä ennen kissan arvostelun alkua. Tällöin kissan arvostelutulos on ABS. Värin 
paras- ja tuomarin paras-valinnoista voi vetää kissan pois ilmoittamalla siitä arvostelevan 
tuomarin assistentille.] 

 

1.13 Näyttelyttäminen ulkomailla 
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Ilmoittautumislomake täytetään ja lähetetään näyttelyn järjestävän yhdistyksen ohjeiden 
mukaisesti. 
 
Ilmoitettaessa kissoja näyttelyihin ulkomailla on kissan omistajan lähetettävä 
ilmoittautumislomakkeen kopio omalle yhdistykselleen yhdistyksen ohjeiden mukaan. 
 
Ilmoitettaessa online-lomakkeen kautta: 

- Kissan omistaja vastaa, että ilmoitettu tieto on totuudenmukainen sekä oikein. 
Samalla omistaja vahvistaa noudattavansa FIFe näyttelysääntöjä. 

- Näyttelyn järjestäjä voi vaatia kissan omistajaa täyttämään oman FIFe jäsenen tai 
yhdistyksen sähköpostiosoitteen, josta jäsenyys voidaan varmistaa. 

 
Kissaliitto [Jos kissa on ulkomaisessa näyttelyssä saanut hylkäyksen perusteluna aggressiivinen 

käytös, on omistajan ilmoitettava se Kissaliiton rotukirjaajalle.] 
 

1.14 Näyttelyluettelo 

 

 FIFen logo ja FIFe-jäsenen (HUOM! Suomessa Kissaliiton) logo on painettava 
näyttelyluettelon kanteen. 

 
Näyttelyluettelossa on mainittava ainakin seuraavat tiedot jokaisesta näyttelyyn 
osallistuvasta kissasta: 
- luettelonumero 
- kissan nimi ja titteli(t) 
- rotu ja väri (EMS-koodi) 
- ryhmänumero (pätee vain niihin rotuihin, jotka arvostellaan väriryhmissä) 
- syntymäpäivä 
- sukupuoli 
- luokka, jossa kissa arvostellaan 
- kissan vanhempien nimet ja EMS-koodit (ei koske kotikissoja) 
- kasvattajan nimi (ei koske kotikissoja) 
- omistajan nimi 

 
Näyttelyluettelossa on oltava: 
- lista kaikista arvostelevista tuomareista ja heidän asuinmaansa (ISO-koodi), ei 

jäsenmaata ja kategoriat, joiden arvosteluoikeus heillä on 
- lista kaikista näyttelyyn osallistuvien kissojen omistajista, sisältäen vähintään: 

- omistajan nimen 
- omistajan osoitteen maakoodin 
- yhdistyksen, jonka jäsen omistaja on 
- näyttelyyn osallistuvien kissojen luettelonumerot 

 
Näyttelyissä, joissa kissat voivat saada sertin useana päivänä tai kaksi sertifikaattia samana 
päivänä, voidaan julkaista yhdistetty luettelo, jossa on selkeästi ilmaistu missä näyttelyssä 
tai näyttelyissä kissa kilpailee. 

 
Kissaliitto [Näyttelyluettelossa on lisäksi mainittava: 

- kissan rekisterinumero tai merkintä ”rekisteröinti kesken” 
- näytteilleasettajan yhdistys 
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- luettelossa olevat kissamäärät kategorioittain ja kilpailuluokittain Vuoden kissa 
valintasääntöjen mukaisesti (liite 4). 

 
Näyttelyluetteloon merkitään ainoastaan kissan FIFe-tittelit. Luetteloon ei merkitä aiempia 
näyttelytuloksia kuten esim. Kissaliiton Voittaja-näyttelyssä saavutettuja voittoja.] 
 

1.15 Näyttelyluettelon kissat 

 
a. Kaikista näyttelyluetteloon merkityistä kissoista on suoritettava näyttelymaksu, vaikka kissat 

olisivat poissa näyttelystä. Jos näytteilleasettaja ei voi osallistua näyttelyyn ennen viimeistä 
ilmoittautumispäivää ilmenneestä ennalta arvaamattomasta syystä (postileiman päivä on 
ratkaiseva), hänen on kirjallisesti ilmoitettava asiasta näyttelyn järjestäjille. 

b. Vain näyttelyluetteloon merkityt kissat voivat kilpailla. Mikäli näyttelyyn hyväksytään 
kissojen ilmoittautumisia kun luettelo on jo painettu, voivat ne kilpailla mikäli tarvittavat 
tiedot kissoista (→ § 1.14) julkaistaan luettelon lisälehdellä. 

c. Kaikkien kissojen tulee esiintyä näyttelyluettelossa FIFe sääntöjen mukaisesti, riippumatta 
siitä missä organisaatiosta kissa on.  Kissat voidaan ilmoittaa ja ne voivat kilpailla vain EMS 
koodilla, joka on hyväksytty FIFe EMS koodin ja rekisteröinti sääntöjen mukaisesti kissan 
rodussa/värissä. (→ FIFen kasvatus ja rekisteröinti säännöt § 6,7,8 ja 9) Tämä koskee 
myös kissan vanhempien EMS koodia. 

d. Kissoja ei saa viedä pois näyttelystä ennen näyttelyn päättymistä ilman järjestäjän 
myöntämää erikoislupaa. 

 
Kissaliitto [Kissan aikaisempaan poisviemiseen on anottava kirjallisesti lupa näyttelyjohdolta ennen 

arvostelun alkua. Mikäli poistumislupa on myönnetty, kissa ei voi osallistua tuomarin paras 
valintaan. Lupa myönnetään vain hyvin perustellusta syystä. Luvattomasta poisviemisestä 
seuraa 6 kk:n näyttelykielto, mikäli näytteilleasettaja ei esitä hyväksyttävää syytä kissan 
poissaololle 14 vrk:n kuluessa selvityspyynnöstä. Näyttelyn juryn on todettava jo näyttelyssä 
kissan luvaton poisvienti. Jos epäillään kissan sairastuneen, paikalle kutsutaan eläinlääkäri, 
joka voi myöntää poistumisluvan myös näyttelypäivän aikana. Järjestävä yhdistys toimittaa 
eläinlääkärin myöntämien poistumislupien jäljennökset Kissaliitolle. Vain äkillisestä ja 
pakottavasta syystä voi poistumislupaa anoa kirjallisesti näyttelypäivän aikana.] 

 

1.16 Näyttelyn arkistointi 

 

Näyttelynjärjestäjän on säilytettävä vähintään kolme vuotta seuraavat asiakirjat: 
- kaikki kopiot tuomareiden arvostelulomakkeista 
- alkuperäiset listat tuomarien parhaista kissoista 
- kopiot kaikkien tuomarin paras -kissojen luettelosta 
- näyttelyluettelo 
- tuloslistaus (sisältäen värinparas-, tuomarinparas- ja näyttelynparas-listaukset) 
- tiedot poissaolevista kissoista 

 
Kaikki dokumentit tulee olla paperisena ja/tai sähköisesti tallennettuna, mikäli FiFen 
sihteeristö tai FiFe jäsenyhdistys sitä näyttelyyn osallistuneen jäsenensä puolesta pyytää. 
 

Kissaliitto [Tässä sääntökohdassa kansallisella liitolla tarkoitetaan liiton toimistoa ja 
näyttelytoimikuntaa seuraavasti: 

- Kissaliiton toimistoon lähetetään sähköinen luettelo. 
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- Näyttelytoimikunnan sihteerille sähköinen luettelo 
- Näyttelyn tarkistetut tulokset on oltava Omakissassa 14 vuorokauden kuluessa 

näyttelyn päättymisestä.]   
 

1.17 Näyttelyn järjestävän yhdistyksen vastuu näytteilleasettajille ja yleisölle 

 

Järjestävä yhdistys on velvollinen 
 

a. lähettämään näytteilleasettajille vahvistuksen näyttelyyn hyväksymisestä. 
Ulkomaisille näytteilleasettajille vahvistus pitää lähettää vähintään kaksi viikkoa ennen 
näyttelyä.  
Poikkeukset: ennalta arvaamattomat olosuhteet. 

 
Kissaliitto [Vahvistuskirje ja tuomarijako on laitettava Omakissaan näkyville viimeistään viikkoa ennen 

näyttelyä. Näytteilleasettajille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta Omakissassa on vahvistuskirje 
lähetettävä FIFe säännön mukaan. Vahvistuskirjeessä on mainittava näyttelypaikan nimi ja 
osoite, eläinlääkärintarkastusaika, arvostelun alkamisajankohta, milloin näyttely viimeistään 
päättyy ja arvostelevat tuomarit.  Vahvistuskirjeessä on lisäksi mainittava, jos näyttelyssä 
toteutuu rodun kategorian paras – kilpailu. 

 
Ilmoittautumisen hylkäämisestä on ilmoitettava näytteilleasettajille välittömästi, kun se on 
järjestävän yhdistyksen tiedossa, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen näyttelyä. Sekä 
vahvistuskirje, että tieto hylkäämisestä voidaan lähettää myös sähköpostitse. 

 
Kissan statuksen muuttuminen hyväksytyksi tai vahvistuskirje on vahvistus siitä, että kissa 
voi osallistua näyttelyyn. Kissan statuksen muuttuminen hylätyksi on tieto siitä, että 
näyttelyilmoittautuminen on hylätty. 

 
Tuomarin arvostelutehtäviä ei saa muuttaa vahvistuksen jälkeen muutoin kuin 
erityistapauksissa (sairastuminen, matkan peruuntuminen). Tällöin on asiasta ilmoitettava 
näytteilleasettajille ennen arvostelun alkamista.] 
 
b. asettamaan näyttelymaksun kaikille näyttelyilleen 

 
c. valvomaan vaadittuja näyttelyjärjestelyjä ja turvallisuutta. 

 
On erityisesti huomattava, että 

- on kiellettyä sijoittaa häkkejä päällekkäin. 
- häkkien on oltava riittävän kokoisia (väh. 50 x 50 x 50 cm kissaa kohti) kissan 

mukavuuden varmistamiseksi. 

- yksittäishäkkiin voidaan asettaa yksi kissa, kaksoishäkkiin enintään kolme kissaa. 
Pentueiden kohdalla tehdään poikkeuksia. 

- Häkkirivien välillä on oltava yleisölle vähintään 1,25 m kulkutila. 
 

Kissaliitto [Häkkirivien välisten kulkuteiden on oltava vähintään kaksi (2) metriä leveitä. Osallistuvien 
kissojen määrä on rajoitettava tilaan sopivaksi. Vähimmäismitoiltaan 65x65x55cm häkkiin 
voidaan asettaa kaksi kissaa omistajan pyynnöstä.] 

 
Kissaliitto [Näyttelyluettelo on annettava ilmaiseksi näyttelyssä toimiville tuomarioppilaille ja 

assistenteille.] 
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d. POISTETTU 

 
e. ottamaan huomioon ikäluokituksessa, että 

- yksipäiväisessä näyttelyssä ratkaiseva on näyttelypäivämäärä 
- useammalle, kuin yhdelle päivälle jakaantuvassa kategorioittain jaetussa näyttelyssä 

ratkaiseva on päivämäärä, jolloin kyseinen kategoria arvostellaan 
- muissa useammalle päivälle jaetuissa näyttelyissä ratkaiseva on näyttelyn 

ensimmäinen päivämäärä 
 

 

2 Maailmannäyttely (World Show) ja Voittaja-näyttelyt (Winner Shows) 
 

Joka vuosi järjestetään ja viedään läpi FIFen maailmannäyttely seuraavien sääntöjen 
mukaisesti: 

 

2.1 Maailmannäyttelyn hakeminen 

 

Näyttelyn järjestämisestä kiinnostunut FIFen kansallinen jäsenliitto lähettää hakemuksen 
FIFen hallitukselle. FIFen hallitus päättää, missä näyttely pidetään. Niin kauan kuin on 
käsittelemättömiä hakemuksia, ei maailmannäyttelyä tule toista kertaa järjestää saman 
kansallisen FIFe-jäsenen alueella. 

 

2.2 Maailmannäyttelyn ajankohta 

 

Maailmannäyttely järjestetään aina lokakuun viimeisenä viikonloppuna ja sen on oltava 
selvästi näkyvillä FIFen virallisessa näyttelykalenterissa. 
 
Kaikki hyväksytyt hakemukset listataan, rajoitus 1.2 ei koske World Winner näyttelyitä. 

 

2.3 Vaatimukset maailmannäyttelyyn osallistumiselle 

 

Vain FIFe-jäsenien hyväksyttyihin rotuihin kuuluvat kissat ja kotikissat voivat täyttää ehdot 
Maailmannäyttelyyn ja kilpailla siellä. 

 
Maailmannäyttelyyn osallistuminen on mahdollista kissoille, jotka: 
 
a. Luokat 1-6 (aikuiset ja kastraatit) 

- vähintään International Champion tai International Premior automaattisesti 
 

b. Luokat 7-10 (aikuiset ja kastraatit) 

- 3 X EX1 luokissa 11-12 
- 1 X värin paras luokissa 7-12 
- 1 X tuomarin paras luokissa 7-12 
- Luokissa 8 ja 10 (kastraatit) vähintään tittelit International Champion tai International 

Premior automaattisesti 
 

c. Luokka 11 (nuoret) 
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- 3 X EX 1 luokissa 11-12 
- 1 X värin paras luokissa 11-12 
- 1 X tuomarin paras luokissa 11-12 

 
d. Luokka 12 (pennut) 

- 1X EX 1 luokassa 12 
  

e. Luokka 14 (kotikissat) 
- 1 X tuomarin paras kotikissa 
- Distinguished Show Merit kissat automaattisesti 

 
  Edellä mainitut saavutukset tulee olla saavutettu 13 kuukautta ennen näyttelyä. 

 Alustavasti hyväksytytyissä roduissa, edellä mainitut saavutukset tulee olla saavutettu  
13 kuukautta ennen näyttelyä. Saavutukset ovat voimassa, jos rotu on täysin hyväksytty 
rotu ennen World Show näyttelyn ajankohtaa. 
 
Kelpoisuuden maailmannäyttelyyn tarkistaa ja varmentaa sen maan yhdistys, jossa 
näytteilleasettaja on jäsenenä. 

  

2.4 World Winner-titteli 

 

Kaikki kategorian parhaat -kissat saavat World Winner (WW)-tittelin, jonka yhteydessä 
mainitaan myös näyttelyvuosi. Voittajakissojen arvonimet rekisteröidään niiden sukutauluihin 
samalla tavalla, kuin muutkin viralliset FIFe-tittelit (4.1.1) 
 
Voittajakissojen nimet julkaistaan FIFen kotisivuilla vuosittain. 

 

2.5 Näyttelyitä koskevat rajoitukset maailmannäyttelypäivänä 

 

Muita FIFe-näyttelyitä ei saa järjestää samana viikonloppuna, jona maailmannäyttely 
järjestetään. 
 

2.6  Voittaja-näyttelyt 

 
1. FIFe jäsenet maista, jotka ovat listattuna kohtaan 2.6.6 voivat kerran vuodessa järjestää 

Voittaja-näyttelyn. He päättävät keskenään kuka FIFe jäsen ryhmästä (sisältää vähintään 
kolme jäsentä) järjestää Winner näyttelyn minäkin vuonna. 
 

2. Voittaja-näyttely tulee järjestää ajanjaksolla helmikuun alusta kesäkuun loppuun ja sen 
tulee selvästi esiintyä virallisessa FIFen näyttelykalenterissa vähintään yksi vuosi ennen 
näyttelyn päivämäärää. Ainoastaan yksi Winner-näyttely voidaan järjestää samana 
viikonloppuna. 

   
3. Muita FIFe näyttelyitä ei sallita osallistuvien maiden keskuudessa samalle viikonlopulle kuin 

Voittaja-näyttely on. 
 

4. Vaatimukset Voittaja-näyttelyyn ovat samat kuin Maailmanvoittaja (World Winner) 
näyttelyyn (2.3). 
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5. Kaikki kategorian parhaat- kissat saavat sopivan Voittaja-tittelin, tittelissä mainitaan myös 

voitto vuosi. Voittajakissojen arvonimet rekisteröidään niiden sukutauluihin samalla tavalla 
kuin muutkin viralliset FIFe-tittelit (katso 4.1.1). 
 

6. Viralliset Voittaja-näyttelyt ovat: 

Näyttelyn nimi Järjestävät FIFe jäsenmaat 

American Winner Show Argentiina, Brasilia, Meksiko 

Baltic Winner Show Viro, Latvia, Liettua 

Central European Winner Show Itävalta, Tšekki, Unkari, Slovakia 

Mediterranean Winner Show Kreikka, Bulgaria, Kroatia, Ranska, Israel, Italia, Portugali, 
Slovenia, Espanja 

North Sea Winner Show Belgia, Saksa, Alankomaat, Iso-Britannia 

Scandinavian Winner Show Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska 

 

7. FIFe jäsenet voivat ehdottaa lisäyksiä (Uusi ryhmä FIFe jäseniä ja heidän Voittaja-näyttely) 
ja/tai muutoksia (esimerkiksi liittyä, jättää ryhmä tai vaihtaa toiseen ryhmään) listaukseen 
kohdassa 2.6.6. FIFe jäsenet voivat olla vain yhdessä ryhmässä kuten listattu 2.6.6. 

 

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 4.9.7) on käytettävissä ja ilmoitettu 

osallistuvan kategorian parhaiden valintaan paneelissa, jotta vältyttäisiin ratkaisun 
saavuttamiselta arpomalla. 

 
Poikkeuksena: olosuhteet, joihin ei voi vaikuttaa. 
 
Kohdassa 2 tarkoitetussa näyttelyssä saadut sertifikaatit voidaan katsoa saaduksi missä 
tahansa maassa, kun lasketaan kohtien 4.3, 4.4 tai 4.5 tarkoitettuja sertifikaatteja. 

 

2.8      Kategorian parhaat kotikissat 

 

Tässä kappaleessa mainituissa näyttelyissä kotikissat saavat seuraavat tittelit: 
 

- Kategorian paras pitkäkarvainen kotikissa 
- Kategorian paras lyhytkarvainen kotikissa 
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3 Pääsy näyttelyihin 
 

3.1 Rekisteröinti rekisteritietokanta 

 

Kaikkien näyttelyyn ilmoitettujen kissojen tulee olla rekisteröityjä FIFe-jäsenen 
rekisteritietokantaan, johon omistaja kuuluu poikkeuksena 

- kotikissat 
- kissat, jotka ovat näyttelyyn ilmoittaneet kohdassa 8.2.2 mainitut näytteilleasettajat 

 
Seuraavia kissoja ei ole vielä ehkä merkitty rekisteritietokantaan, mutta niiden rekisteröinnin 
pitää olla vireillä: 

- pennut (4-7 kuukautta) 
- muista järjestöistä tuodut kissat, ilmoitettu näyttelyyn luokkiin 9-13. 

 
Kissaliitto [Ainoastaan kissan rekisteriin merkitty omistaja/omistajat voivat ilmoittaa kissan näyttelyyn. 

Tuontikissa voi osallistua näyttelyyn ainoastaan, jos se täyttää osallistumisoikeuden kaksi 
(2) viikkoa ennen näyttelyä. Tuontikissa täyttää osallistumisoikeuden ehdot, kun Kissaliitolle 
on toimitettu tuontikissan rekisteröintihakemus asianmukaisine liitteineen (maksukuitti 
rekisteröintimaksusta, alkuperäinen rekisterikirja/sukutaulu ja tarvittaessa 
transfer/omistajuustodistus). Jos tuontiprosessi on aloitettu, ei edellinen omistaja voi kissaa 
enää nimissään ilmoittaa näyttelyyn. Jos kissan rekisteröintiä Kissaliitossa ei suoriteta 
loppuun tai jos kissa on näyttelyssä sääntöjen vastaisesti, kissan näyttelytulokset voidaan 
mitätöidä.] 

 

3.2 Mikrosirutunnistus 

 
Mikrosirua suositellaan käytettäväksi näyttely- ja siitoskissojen tunnistamismenettelynä 
mahdollisuuksien mukaan. 

 
Kissaliitto [Kaikkien näyttelyyn osallistuvien (=näyttelyluetteloon merkittyjen) kissojen tulee olla 

tunnistusmerkittyjä. Poikkeus: Sääntö ei koske esittelynäyttelyitä.] 
 

3.3 Vähimmäisikä 

 

Näyttelyn kuluessa kissan iän on oltava vähintään neljä kuukautta. Tämä sääntö pätee 
kansainvälisiin ja kansallisiin näyttelyihin, seminaareihin, rotu- ja esittelynäyttelyihin. 

 

3.4 Näyttelyyn pääseminen 

 

Kissojen kynsien kärkien tulee olla leikatut ennen näyttelytilaan tuomista. 
 

Näyttelyyn eivät saa osallistua 
- maitoa erittävät naaraat 
- kantavat naaraat 
- kääpiökissat 
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- kissat, joiden varpaista on amputoitu (pysyvästi poistettu) kynnet 
- kissat, joilla on jalkojen epämuodostumia (esim. poly- tai oligodaktylismia) 
- sokeat kissat 
- kuurot kissat 
- kissat, joilta on typistetty häntä 
- kissat, joilta on typistetty korvat 
- yli 10 kuukauden ikäiset kotikissat, joita ei ole steriloitu/kastroitu 
- Tatuoidut kissat, lukuun ottamatta tatuointeja jotka ovat tunnistusmerkintöjä (FIFe 

kasvatus-  ja rekisteröintisäännöt art. 3.4) 
 
Muut kissat, jotka kuuluvat samalle näytteilleasettajalle voidaan hyväksyä näyttelyyn mikäli 
niillä ei ole sairauden oireita (katso 3.8). 

 
Kissaliitto [Näyttelytilaan eivät pääse naaraat, joilla on alle luovutusikäiset pennut (Kissaliiton 

määritelmän mukaan), eikä alle kilon (1kg) painoinen pentu tai alle (4) neljän kuukauden 
ikäinen pentu.] 

 

3.5 Valkoiset kissat 

 

Valkoisilla kissoilla tulee olla eläinlääkärin todistus siitä, että ne eivät ole kuuroja. 
 

3.6 Kilpaileminen ilmiasun mukaisesti 

 

Kissa kilpailee näyttelyssä fyysisen ulkomuotonsa (fenotyyppinsä) mukaisesti. 
 

Jos tämä eroaa kissan tunnetusta perimästä genotyyppi, sekä kissan genotyyppi, että 
fenotyyppi on merkittävä sen rekisterikirjaan. Fenotyypin tulee olla EMS-järjestelmän 
mukainen ja se täytyy kirjoittaa sulkuihin. 

 

3.7 Häkkien lukitseminen 

 

Häkkien lukitseminen riippulukolla ja/tai kissojen häkkipaikkojen vaihtaminen toisiin ennen 
arvostelun päättymistä on kielletty kilpailusta poissulkemisen uhalla. 

 

3.8 Sairauden oireet eläinlääkäritarkastuksen aikana tai näyttelyn aikana 

 
Jos näyttelyn eläinlääkäri havaitsee eläinlääkärintarkastuksen aikana tai näyttelyn kuluessa 
kissan, jolla on näkyviä oireita sairaudesta (esimerkiksi: virus-, bakteeri-, sieni- tai 
loisperäinen), kyseinen kissa sekä kaikki muut kissat, jotka kuuluvat samalle 
näytteilleasettajalle poistetaan välittömästi näyttelytilasta tai niiden pääsy näyttelytilaan 
estetään. 

  
Kissaliitto [Myös muut samassa taloudessa asuvat kissat täytyy välittömästi poistaa näyttelytilasta.] 

 

3.9 Diskaavat viat 
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Siirretty taulukkoon kilpailusta sulkemiseen johtavat ja yleiset viat. 
 

Kissaliitto [Jos kissaa ei sen aggressiivisuuden (vihainen, hermostunut) takia saada arvosteltua, 
tuomari antaa kissalle arvostelutuloksen DISK. 

 
Jos kissa käyttäytyy aggressiivisesti luokka-arvostelun jälkeen esim. parhaiden valinnoissa 
(VP,TP, näyttelyn paras), se ei voi jatkaa kilpailua, vaan tuomari lisää kissan 
arvosteluseteliin merkinnän DISK perusteluna aggressiivinen käytös, mutta kissa säilyttää 
luokka-arvostelussa saamansa arvostelutuloksen. 
 
Näyttelyn järjestäjän on ilmoitettava DISK- arvostelutulokset, joiden perusteluna on 
aggressiivinen käytös, kissan kaikille omistajille sekä Suomen Kissaliiton rotukirjaajalle. 
Rotukirjaajan tulee pitää luetteloa aggressiivisuuden vuoksi DISK-arvostelun saaneista 
kissoista. Kissan saatua kolmannen DISK-tuloksen aggressiivisuuden vuoksi ilmoittaa 
rotukirjaaja kissan kaikille omistajille ja NTK:n sihteerille, että kissa on kilpailukiellossa. 

 
Jos kissa on saanut arvostelutuloksen DISK perusteluna aggressiivinen käytös, voidaan se 
omistajan niin halutessa viedä pois näyttelypaikalta jo ennen näyttelyn sulkemista 
ilmoittamalla kissan poisviennistä näyttelyn johdolle.] 
 

 

3.10 Yleiset virheet kaikissa roduissa 

 

Siirretty taulukkoon kilpailusta sulkemiseen johtavat ja yleiset viat. 
 
 

4 Näyttelytittelit ja sertifikaatit 
 

4.1  Näyttelytittelit ja sertifikaatit 

 

4.1.1 Näyttelytittelit ja niiden lyhenteet 

 

Näyttelytitteli Lyhenne Sään
tö- 
koht
a 

Huomattavaa 

    

Champion/Premior tittelit    

Champion CH 4.2 Nämä tittelit merkitään kissan koko nimen eteen 

Premior PR 4.2 

International Champion IC 4.3 

International Premior IP 4.3 

Grand International Champion GIC 4.4 

Grand International Premior GIP 4.4 

Supreme Champion SC 4.5 

Supreme Premior SP 4.5 

    

Voittajatittelit    

Junior Winner JW 4.15 Tämä titteli merkitään kissan koko nimen perään 
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Distinguished Senior Winner DSW 4.18 Tämä titteli merkitään kissan koko nimen perään 

National Winner 
 

NW 4.17 Tämä titteli sijoitetaan ennen kissan koko nimeä ja 
mahdollista kissan Champion-/ 

Premior-titteleitä 

American Winner AW 2.6.5 Nämä tittelit + vuosi sijoitetaan ennen kissan koko 
nimeä ja mahdollisia kissan Champion-/ 

Premior-titteleitä 
Scandinavian Winner SW 2.6.5 

Baltic Winner BW 2.6.5 

Central European Winner CEW 2.6.5 

Mediterranean Winner MW 2.6.5 

North Sea Winner NSW 2.6.5  

World Winner WW 2.4 

    

Merittittelit 

Distinguished Merit DM 4.13 Nämä titteli merkitään kissan koko nimen perään 

Distinguished Show Merit DSM 4.14 

Distinguished Variety Merit DVM 4.16 

 
Alustavasti hyväksytyillä roduilla ja hyväksyttyjen rotujen alustavasti hyväksyttyjen värien titteleihin, 
Champion, Premior, International Champion tai International Premior, eteen lisätään kirjain P ilmaisemaan 
alustavasti hyväksyttyä titteliä (eli PCH, PPR, PIC, PIP). 
 
Kaikki FIFe-tittelit ovat saatavilla vain FIFe-rekisteröidyille kissoille (ja kotikissoille), joiden omistajat ovat 
kansallisen FIFe-jäsenen jäseniä. 

 

4.1.2   Sertifikaatit ja niiden lyhenteet 

 

Sertifikaatin nimi Sertifikaatin lyhenne 

Certificat d´Aptitude au Championat CAC 

Certificat d´Aptitude au Premium CAP 

Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté CACIB 

Certificat d´Aptitude au Premium International de Beauté CAPIB 

Certificat d´Aptitude au Grand Championat International de Beauté CAGCIB 

Certificat d´Aptitude au Grand Premium International de Beauté CAGPIB 

Certificat d´Aptitude au Championat Supreme CACS 

Certificat d´Aptitude au Premium Supreme CAPS 

 

4.2 Champion- tai Premior-tittelin saavuttaminen 

 

Edellyttäen, että kissa on saavuttanut ainakin vaaditun vähimmäispistemäärän 
(katso artikla 6.9) 
- CAC-sertifikaatti myönnetään avoimessa luokassa. 
- CAP-sertifikaatti myönnetään kastraattiluokassa. 

 
Saavuttaakseen tittelin Champion tai Premior kissalle tulee olla myönnetty 
- 3 (kolme) CAC- tai CAP-sertifikaattia 
- 3 (kolmelta) eri tuomarilta 
- 3 (kolmessa) kansallisessa tai kansainvälisessä FIFen alaisessa näyttelyssä. 
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4.3 International Champion- tai International Premior-tittelin saavuttaminen 

 

Edellyttäen, että kissa on saavuttanut ainakin vaaditun vähimmäispistemäärän 
(katso artikla 6.9) 
- CACIB-sertifikaatti myönnetään Champion-luokassa. 
- CAPIB-sertifikaatti myönnetään Premior-luokassa. 

  
Saavuttaakseen tittelin International Champion tai International Premior kissalle tulee 
olla myönnetty 
- 3 (kolme) CACIB- tai CAPIB-sertifikaattia 
- 3 (kolmelta) eri tuomarilta 
- vähintään 2 (kahdessa) eri maassa 
- 3 (kolmessa) FIFen alaisessa kansainvälisessä näyttelyssä. 

 
Enintään 2 (kaksi) CACIB- tai CAPIB-sertifikaattia voi olla myönnetty samasta maasta. 
Poikkeuksena niiden jäsenien yksittäiset jäsenet, jotka asuvat niissä maissa, jotka on 
mainittu liitteissä 2, 2A 3 ja 4. 

 

4.4 Grand International Champion- tai Grand International Premior-tittelin saavuttaminen 

 

Edellyttäen, että kissa on saavuttanut ainakin vaaditun vähimmäispistemäärän 
(katso § 6.9) 
- CAGCIB-sertifikaatti myönnetään International Champion-luokassa. 
- CAGPIB-sertifikaatti myönnetään International Premior-luokassa. 

 
Saavuttaakseen tittelin Grand International Champion tai Grand International Premior 
kissalle tulee olla myönnetty 
a)  
- 6 (kuusi) CAGCIB- tai CAGPIB-sertifikaattia 
- vähintään 3 (kolmelta) eri tuomarilta 
- vähintään 3 (kolmessa) eri maassa 
- 6 (kuudessa) FIFen alaisessa kansainvälisessä näyttelyssä. 

 
Enintään 4 (neljä) CAGCIB- tai CAGPIB-sertifikaattia voi olla myönnetty samasta maasta. 
 
TAI jos vaatimukset kohdasta 4.4 eivät toteudu kissan saavutettua 6 (kuusi) CAGCIB 
/CAGPIB 

 
b)  
- 8 (kahdeksan) GACCIB- tai CAGPIB-sertifikaattia 
- vähintään 4 (neljältä) eri tuomarilta 
- vähintään 2 (kahdessa) eri maassa 
- 8 (kahdeksassa) FIFen alaisessa kansainvälisessä näyttelyssä. 

 
Enintään 7 (seitsemän) CAGCIB- tai CAGPIB-sertifikaattia voi olla myönnetty samasta 
maasta. Poikkeuksena niiden jäsenien yksittäiset jäsenet, jotka asuvat niissä maissa, jotka 
on mainittu liitteissä 3 ja 4. 
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4.5 Supreme Champion- tai Supreme Premior-tittelin saavuttaminen 

 

Edellyttäen, että kissa on saavuttanut ainakin vaaditun vähimmäispistemäärän 
(katso artikla 6.9) 
- CACS-sertifikaatti myönnetään Grand International Champion-luokassa. 
- CAPS-sertifikaatti myönnetään Grand International Premior-luokassa. 

 
Saavuttaakseen tittelin Supreme Champion tai Supreme Premier Premior kissalle tulee olla 
myönnetty 
a) 
- 9 (yhdeksän) CACS- tai CAPS-sertifikaattia 
- vähintään 3 (kolmelta) eri tuomarilta 
- vähintään 3 (kolmessa) eri maassa 
- 9 (yhdeksässä) FIFen alaisessa kansainvälisessä näyttelyssä. 

 
Enintään 7 (seitsemän) CACS- tai CAPS-sertifikaattia voi olla myönnetty samasta maasta. 
 
TAI jos vaatimukset kohdasta 4.5 eivät toteudu kissan saavutettua 9 (yhdeksän) CACS / 
CAPS: 
 
b)  
- 11 (yksitoista) CACS- tai CAPS-sertifikaattia 
- vähintään 6 (kuudelta) eri tuomarilta 
- vähintään 2 (kahdessa) eri maassa 
- 11 (yhdessätoista) FIFen alaisessa kansainvälisessä näyttelyssä. 

 
Enintään 10 (kymmenen) CACS- tai CAPS-sertifikaattia voi olla myönnetty samasta maasta. 
Poikkeuksena niiden jäsenien yksittäiset jäsenet, jotka asuvat niissä maissa, jotka on 
mainittu liitteissä 3 ja 4. 
 

4.6 Titteleiden hyväksyminen 

 

Sertifikaatit, jotka ovat edellytyksinä titteleille Champion, Premior, International Champion, 
International Premior, Grand International Champion, Grand International Premior, Supreme 
Champion ja Supreme Premior, tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun näytteilleasettajan 
oma kansallinen liitto tai yhdistys on ne hyväksynyt. 

 
Saadakseen tittelin, tulee kissan omistajan tehdä ilmoitus kansalliselle sihteerille kuukauden 
kuluessa viimeisen titteliin vaaditun sertifikaatin saavuttamisesta. 

 
Sertifikaatteja ja titteleitä, joita ei ole saavutettu FIFen sääntöjen mukaisesti, ei tule 
tunnustaa. 
 
Kaikki titteliin oikeuttavat sertit tulee saavuttaa samassa värissä (EMS code) / väriryhmässä. 
 
Jos EMS koodin muutos johtaa värin / väriryhmän muutokseen: 

1. jo hyväksytyt tittelit säilytetään (hyväksytyissä väreissä) 
2. kaikki seuraavaan titteliin oikeuttavat sertit tulee saavuttaa uudessa värissä/väriryhmässä 

 
Kissaliitto [Saadakseen valmistumisruusukkeen on kissan omistajan ilmoitettava siitä Suomen 



  
 
 

 
Näyttelysäännöt © Suomen Kissaliitto ry 2023 26/108 
 
 

Kissaliiton toimistolle sähköpostitse tai valmistumisilmoituslomakkeella. Mukaan liitetään 
kuitti maksetusta ruusukkeesta. Ruusukkeista veloitetaan erillisen hinnaston mukainen 
hinta.] 

 

4.7 Yleneminen kilpailuluokissa 

 

Kissan saavutettua kaikki titteliin oikeuttavat sertifikaatit tulee se asettaa näytille 
seuraavaksi ylemmässä luokassa huomioiden artiklat 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ja 4.6 

 
Kissaa, joka on jo saavuttanut korkeimman mahdollisen määrän sertifikaatteja samassa 
maassa, ei saa enää näyttelyttää tässä maassa asianomaisessa luokassa. Niin kauan, kuin 
kissa ei täytä seuraavaksi korkeamman näyttelyluokan vaatimuksia, on sitä näyttelytettävä 
kilpailun ulkopuolella (Out of competition). Kohdassa 2 (kts. 2.9) mainitut näyttelyt ovat 
vapautettu tästä säännöstä. 
 

4.8 Värin paras (BIV) 

 

a. Tuomari valitsee värin parhaan yhden väriryhmän kaikista kissoista välittämättä iästä 
tai sukupuolesta edellyttäen, että vähintään kolme kissaa kyseisestä väriryhmästä on 
paikalla. 
 
b. Siinä tapauksessa, että kilpailijoita on useampia, enintään kolme eri värin parasta 
voidaan valita yllä mainittu sääntö huomioiden (pennut 4 -7 kuukautta, nuoret 7 - 10 
kuukautta ja aikuiset). Katso minimimahdollisuudet: TAULUKKO – Värin Paras. 
 
c. Vähintään 10 kuukauden ikäiset kastraatit kilpailevat keskenään erikseen värin 
parhaan kastraatin tittelistä. 
 
d. Voidakseen saada Värin Paras-tittelin on kissan täytynyt saada vähintään 95 pistettä. 
 
e. Tuomarilla on oikeus olla valitsematta värin parasta, jos kissat eivät ole riittävän 
tasokkaita. Värin parhaan arvoa ei voi kuitenkaan evätä, mikäli kissa on saanut tarvittavat 95 
pistettä luokassaan. 

 

4.9 Tuomarin ja kategorian parhaat 

 

4.9.1 Tuomarin parhaiden valinta (NOM) 

 

Jokainen tuomari voi valita yhden ehdokkaan seuraavista kussakin arvostelemassaan 
kategoriassa (TAULUKKO – Näyttely kategoriat): 
- aikuinen uros 
- aikuinen naaras 
- kastraattiuros 
- kastraattinaaras 
- nuori 7-10 kk (ei jaettu sukupuolen mukaan) 
- pentu 4-7 kk (ei jaettu sukupuolen mukaan) 
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Kotikissoilla voi olla enintään neljä (4) tuomarin parasta, jotka eivät saa olla alaluokiteltu iän 
mukaan: 

- lyhytkarvauroksena 
- lyhytkarvanaaraana 
- pitkäkarvauroksena 
- pitkäkarvanaaraana 

 

4.9.2 Edellytykset tuomarin parhaiden valinnalle 

 

Kissan täytyy kuulua täysin hyväksytyn rodun hyväksyttyyn väriin (ei päde kotikissoihin). 
 

Kissan on täytynyt saada vähintään 97 pistettä. 
 

Tuomarin paras- valintaa ei voi jättää tekemättä, jos kissa on saavuttanut tarvittavat 97 
pistettä luokassaan. 

 
Edellyttäen, että kissa on saanut vähintään 97 pistettä voi tuomari ehdottaa: 
- aikuista kissaa kategorian parhaaksi aikuiseksi, vaikka samaan väriin kuuluva nuori 7-10 

kk, pentu 4-7 kk tai vastakkaista sukupuolta oleva aikuinen olisi voittanut sen värin 
paras-valinnassa, 

- kastraattikissaa kategorian parhaaksi kastraatiksi, vaikka vastakkaista sukupuolta oleva 
samaan väriin kuuluva kastraattikissa olisi voittanut sen värin paras- valinnassa, 

- nuorta kissaa kategorian parhaaksi nuoreksi, vaikka samaan väriin kuuluva aikuinen tai 
pentu olisi voittanut sen värin paras- valinnassa, 

- pentua kategorian parhaaksi pennuksi, vaikka samaan väriin kuuluva aikuinen tai nuori 
olisi voittanut sen värin paras- valinnassa. 

 
Kun tuomari on lopettanut arvostelun ja valinnut tuomarin parhaat kissat yhdestä tai 
useammasta kategoriasta, tuomarin ei ole sallittua alkaa uudestaan arvostella toisia kissoja 
samoista kategorioista lukuun ottamatta hyväksymättömiin väreihin tai hyväksymättömiin tai 
alustavasti hyväksyttyihin rotuihin kuuluvia kissoja. 

 
Tuomarioppilaat voivat valita tuomarin parhaat kissansa. 

 

4.9.3 Kategorian parhaat (Best In Show, BIS) 

 

TAULUKKO Näyttely kategoriat. 
 
Kategorian parhaat voidaan valita: 

 
- kokonaisuutena: kategoriat 1, 2, 3 ja 4 yhdessä 
- erikseen: kategorioista 1, 2, 3 ja 4 
- yhdistettynä: kategoriat 1 ja 2 yhdessä ja/tai kategoriat 3 ja 4 yhdessä. 

 
Kun kategorian parhaat valitaan: 
 
- kokonaisuutena, täytyy paneelissa olla ainakin yksi kansainvälinen kaikkien rotujen 

tuomari. 
- erikseen, voidaan paneeliin kutsua ko. kategorian oikeudet omaavia tuomareita. 
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- yhdistettynä, täytyy paneelissa olla ainakin yksi kansainvälinen tuomari, jolla on 
molempien kyseessä olevien kategorioiden oikeudet 

 
Kussakin kategoriassa voidaan jakaa kuusi (6) Kategorian Paras (KP)-titteliä seuraavasti: 

 
- paras uros 
- paras naaras 
- paras kastraattiuros 
- paras kastraattinaaras 
- paras nuori 7-10 kk (ei jaettu sukupuolen mukaan) 
- paras pentu 4-7 kk (ei jaettu sukupuolen mukaan) 

 
Jos näyttelyn järjestäjä niin haluaa, 
 
- voivat kategorian paras aikuinen uros ja kategorian paras aikuinen naaras kilpailla 

keskenään kategorian parhaan ja kategorian parhaan vastakkaisen titteleistä (BOS) 

- voivat kategorian paras kastraattiuros ja kategorian paras kastraattinaaras kilpailla 
keskenään kategorian parhaan ja kategorian parhaan vastakkaisen titteleistä (BOS). 

 
Kotikissat voivat saada korkeintaan kaksi (2) kategorian paras kotikissa-titteliä seuraavasti: 
 
- paras lyhytkarvainen kotikissa ja paras pitkäkarvainen kotikissa tai 
- paras kotikissauros ja paras kotikissanaaras tai 
- paras kotikissa. 

4.9.4 Rodun Kategorian paras (Breed Best in Show) 

 

Näyttelyjärjestäjä voi järjestää erillisen kategorian paras -kilpailun tietylle rodulle seuraavin 
edellytyksin: 

 
1. Vähintään 50 kissaa on listattuna luetteloon luokkiin 1-12 mistä tahansa rodusta 

(määritellään EMS-koodein). Mikä tahansa sisarrotu (FIFe Kasvatus- ja 
rekisteröintisäännöt 6.1) voidaan ottaa mukaan näyttelyjärjestäjän harkinnan mukaan. 

2. Muita rotuja kyseisessä kategoriassa on oltava listattuna luetteloon yhteensä vähintään 
40 luokissa 1-12. 

3. Vain täysin hyväksyttyihin rotuihin ja niiden täysin hyväksyttyihin variaatioihin kuuluvat 
kissat lasketaan mukaan kohtien § 4.9.4.1 ja § 4.9.4.2 mukaisesti. 

4. Rodut, joilla on rodun kategorian paras -kilpailu, eivät osallistu kategoriansa parhaiden 
valintaan. Tuomarit voivat nominoida kuusi (6) kissaa rodun kategorian paras -kilpailuun 
ja kuusi (6) kissaa kategorian paras -kilpailuun, joka käydään kategorian muiden rotujen 
välillä (viittaus kohtaan 4.9.1). 

5. Kategorian paras –tittelit, jotka on saatu rodun paras -kilpailusta kelpaavat mukaan FIFe-
titteleihin DSM, DSW ja JW. 

6. Tällaiset rodun kategorian paras -kilpailut on rajoitettu yhteen päivää kohti, riippumatta 
kategoriasta. 

7. 50 kissaa on alaraja: FIFe jäsen voi korottaa vähimmäiskissamäärää, joka vaaditaan 
rodun kategorian paras- kilpailun järjestämiseen. 

8. Rodun kategorian paras -kilpailun järjestäminen ei ole pakollista, eikä sitä pidä 
automaattisesti odottaa järjestettävän; kilpailun järjestämisestä päättää yksittäinen 
näyttelyn järjestäjä tai FIFe-jäsen. 

9. Rodun kategorian paras -kilpailun voi ilmoittaa lisäykseksi viralliseen FIFe-näyttelylistaan 
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internetsivuille seuraavasti: PP/KK/VVVV Rodun kategorian paras: XXX, missä XXX on 
kyseisen rodun EMS-koodi. Näyttelyn päivämäärä on oltava näkyvillä, esimerkiksi 
01/01/2012 Rodun kategorian paras: BSH, paitsi jos kyseessä on yksipäiväinen näyttely. 

10. Rodun kategorian paras- kilpailua ei tule järjestää kappaleessa 2 esitetyissä 
näyttelyissä. 

 
Kissaliitto [Rodussa, jossa tulee oma rodun kategorian paras –kilpailu valitaan erikseen paras 

kasvattaja, siitoskissat ja paras veteraani. Lisäpisteet lasketaan tälle rodulle erikseen ja 
lopulle kategorialle erikseen. Rodun kategorian paras –kilpailun tulokset lasketaan mukaan 
valittaessa Vuoden kissaa. 
Rodun kategorian paras paneelissa äänestävät vain ne tuomarit, jotka ovat tätä rotua 
arvostelleet. Jos heillä ei ole ollut arvosteltavana muita rotuja, he eivät äänestä muissa 
paneeleissa paitsi tarvittaessa ylimääräisenä ratkaisevana tuomarina.] 

4.9.5 Kategorian parhaiden valinta yhden rodun näyttelyissä 

 

Yhden rodun näyttelyt ovat näyttelyitä, joihin voi ilmoittaa vain yhden rodun kissoja 
(määritelty EMS-koodilla). Näyttelyn järjestäjän päätöksellä näyttelyyn voi ilmoittaa myös 
sisarrodun kissoja (kts. FIFe kasvatus- ja rekisteröintisäännöt, kohta 6.1). 
Yhden rodun näyttelyssä (johon näyttelyn järjestäjä voi hyväksyä myös sisarrodun 
edustajia), voi jokainen tuomari valita tuomarin parhaaksi kahdeksan kissaa: 
- aikuinen uros 
- aikuinen naaras 
- kastraattiuros 
- kastraattinaaras 
- nuori uros 7-10 kk 
- nuori naaras 7-10 kk 
- urospentu 4-7 kk 
- naaraspentu 4-7 kk 

 
Yhden rodun näyttelyissä kategorian parhaan titteleitä voidaan jakaa kahdeksan (8) kpl: 
- aikuinen uros 
- aikuinen naaras 
- kastraattiuros 
- kastraattinaaras 
- nuori uros 7-10 kk 
- nuori naaras 7-10 kk 
- urospentu 4-7 kk 
- naaraspentu 4-7 kk 

 
Huom.: tämä sääntökohta koskee vain yhden rodun näyttelyitä, eikä sitä pidä sekoittaa tai 
yhdistää rodun kategorian paras -kilpailuun, joka on kuvattu kohdassa 4.9.4. 

4.9.6   Paneelin edellytykset 

 

Järjestävän yhdistyksen tulee laatia jokaiselle kategorian parhaiden valintaan osallistuvalle 
tuomarille lista tuomareiden parhaista kissoista, joka sisältää kilpailunumeron, sukupuolen, 
syntymäpäivän (tai iän) sekä EMS-koodin. 
 
Kansallisten tuomareiden ja tuomarioppilaiden on oltava läsnä valinnassa. 
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Kissat täytyy esitellä: 
- assistenttien toimesta 
- luettelonumeroin ja EMS-koodein 

 
Jokainen tuomariston jäsen tutkii ja käsittelee arvosteltavat kissat. Tämä käsittely tehdään 
julkisesti. 

 

Kissaliitto [Jokaisen paneelin osallistuvan kissan on odotettava vuoroaan sille osoitetussa paikassa. 
Kissa on vietävä näyttelyn järjestäjän sille osoittamaan paikkaan, kun paikan ilmoitetaan 
olevan valmis.] 
 

4.9.7   Äänestäminen Kategorian paras -valinnassa 

 

Äänestys kategorian parhaiden valinnassa on tehtävä julkisesti ja kunkin kissan saamat 
äänet on joko näytettävä tuomareiden toimesta tai ilmoitettava näyttelyn järjestäjän 
toimesta. 

 
Tuomari ei voi kieltäytyä äänestämästä näyttelyn parhaiden valinnassa. Mikäli ehdokkaana 
on kissoja, joita tuomari ei ole pätevä arvostelemaan, on hänen pidättäydyttävä 
äänestämästä. 

 
Kissa, joka saa suurimman äänimäärän, julistetaan kategorian parhaaksi. 

 
Jokaisessa tapauksessa, jossa tuomareiden äänet menevät tasan, päätös tehdään 
seuraavasti: 
 
1. Tuomarit, jotka eivät äänestäneet suurimman äänimäärän saaneita kissoja, äänestävät 

uudelleen. Tällä kertaa he voivat äänestää vain alkuperäisessä äänestyksessä 
korkeimman äänimäärän saaneita kissoja. 

2. Jos kaikki paneelissa mukana olevat tuomarit äänestivät korkeimman äänimäärän 
saaneita kissoja, ratkaisun tekee ns. ratkaisijatuomari. 

 
Ratkaisijatuomari on näyttelyssä arvostellut tuomari, jolla on kyseisen kategorian 
oikeudet tai oikeus arvostella kyseisiä rotuja, mutta joka ei arvostellut kissoja luokissa 1-
12 täysin hyväksytyissä roduissa kyseessä olevaa kategoriaa näyttelyssä. 
 
Jos tällaista ratkaisijatuomaria ei ole saatavilla, ratkaistaan voittaja arvalla. 

 

Kissaliitto [Paneelipaikalla saavat olla vain assistentit ja näyttelyn toimihenkilöt. 
 

Näyttelyn parhaiden valinta 
Näyttelyn parhaiden valinnan suorittaa allround tuomari / tuomarit. Äänten mennessä tasan 
ratkaiseva tuomari valitaan arvalla. 

 
  Äänestyksessä käytetään seuraavaa pistelaskentatapaa: 
  I 20 pistettä 
  II  15 pistettä 
  III  10 pistettä 
  IV  5 pistettä 
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Näyttelyn parhaiden paneelissa kilpailevat kustakin kategoriasta (1, 2, 3, 4) kategorian 
parhaat aikuiset, kastraatit, nuori ja pentu, joista valitaan: 

- näyttelyn paras aikuinen (NPA) 
- näyttelyn paras kastraatti (NPK) 
- näyttelyn paras nuori (NPN) 
- näyttelyn paras pentu (NPP) 

 
Parhaan veteraanin ja kotikissaveteraanin valinta 
Paras veteraani valitaan kategorioittain (1, 2, 3, 4). Valinnan suorittaa kussakin kategoriassa 
ko. kategorian oikeudet omaava tuomari/tuomarit. 

 
Valitaan näyttelyn paras kotikissaveteraani erikseen. 
 
 
Muut mahdolliset valinnat 
Järjestävän yhdistyksen omien parhaiden valinnat tehdään viimeiseksi.] 

 

4.10 Värin (BIV) -, tuomarin (NOM) - ja kategorian paras (BIS)- tulokset tulosluettelossa 

 

Arvonimet kategorian paras, värin paras ja tuomarin paras täytyy merkitä tulosluetteloon. 
 

4.11 Kastraattien osallistuminen värin (BIS) – ja tuomarin (NOM) parhaiden valintaan 

 

Poistettu. Katso kohdat 4.8 ja 4.9. 
 

4.12 World Winner -titteli (WW) 

 

Poistettu. Katso kohta 2.4. 
 

4.13 Distinguished Merit (DM) 

 

Poistettu. Katso FIFen Kasvatus- ja rekisteröintisääntöjen kohta 5.3.2. 
 

4.14 Distinguished Show Merit (DSM) 

  

Tämän tittelin voi saavuttaa ainoastaan kansainvälisissä näyttelyissä, ja sen voivat 
saavuttaa täysin hyväksyttyihin rotuihin kuuluvat aikuiset kissat ja kotikissat. 
Saavuttaakseen tittelin kissan täytyy olla kategorian paras (BIS) tai vastakkaisen 
sukupuolen paras (BOS) vähintään kymmenen kertaa luokissa 1-10 tai 14. 

 
Ensimmäisen ja kymmenennen arvonimeen oikeuttavan näyttelytuloksen välillä on oltava 
vähintään kaksi vuotta ja yksi päivä. Aikarajoituksella estetään kissaa saavuttamasta 
arvonimeä liian nopeasti. 
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4.15 Junior Winner (JW) 

 

Tämän tittelin voi saavuttaa ainoastaan kansainvälisissä näyttelyissä, ja sen voivat 
saavuttaa täysin hyväksyttyihin rotuihin kuuluvat kissat. Saavuttaakseen tittelin kissan täytyy 
olla kategorian paras luokassa 11 ja/tai luokassa 12 vähintään 5 kertaa. 
 
Poikkeuksia tehdään niiden jäsenien yksittäisen jäsenen kohdalla, jotka asuvat niissä 
maissa, jotka on mainittu liitteessä 5. 

 

4.16 Distinguished Variety Merit (DVM) 

 

Tämän tittelin voi saavuttaa kansallisissa ja kansainvälisissä näyttelyissä ja sen voivat 
saavuttaa täysin tai alustavasti hyväksyttyihin rotuihin kuuluvat kissat. 

 
Saavuttaakseen tittelin kissan täytyy olla ”Värin paras” vähintään kymmenen kertaa 
luokissa 1-12. 

 
Ensimmäisen ja kymmenennen arvonimeen oikeuttavan ”Värin paras”-tuloksen välillä on 
oltava vähintään kaksi vuotta ja yksi päivä. Aikarajoituksella estetään kissaa saavuttamasta 
arvonimeä DVM liian nopeasti. 
 

4.17 National Winner (NW) 

 

FIFe-jäsenet voivat myöntää vuosittain National Winner-tittelin kissoille hyväksytyissä 
roduissa. Jokainen FIFe-jäsen voi itse päättää, miten tämä titteli jaetaan ja nämä kriteerit on 
julkaistava ennen kyseisen vuoden alkua. 
Seuraavat ehdot tulee täyttyä: 
 
1. Jokainen FIFe-jäsen voi kalenterivuosittain myöntää korkeintaan 15 kissalle National 

Winner-tittelin; kissa voi saavuttaa vain yhden NW-tittelin kalenterivuoden aikana. 
 

2. Kissojen on täytynyt kilpailla luokissa 1-12 tai 14 kyseisen vuoden aikana. FIFe-jäsenet 
voivat päättää näyttelyiden minimimäärästä. 

3. FIFe-jäsenet voivat hyväksyä NW-kilpailuun vain omissa näyttelyissään saavutettuja 
tuloksia. 

4. FIFe-jäsenet voivat myöntää NW-tittelin vain rekisteröimilleen kissoille täysin 
hyväksytyissä roduissa (sekä kotikissoille). Kissan omistajien on oltava jäsenenä 
kyseisen maan FIFe-yhdistyksessä. 

5. National Winner-titteli rekisteröidään voittajakissojen rekisterikirjaan samoin, kuin muut 
viralliset FIFe-tittelit (katso 4.1.1) 

6. National Winner-kissojen nimet tulee julkaista. 
 

4.18 Distinguished Senior Winner (DSW) 

 

Tämän tittelin voi saavuttaa ainoastaan kansainvälisissä näyttelyissä täysin hyväksyttyihin 
rotuihin kuuluvat kissat ja kotikissat. 
 
Saavuttaakseen tittelin kissan täytyy olla kategorian paras (BIS) tai vastakkaisen 
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sukupuolen paras (BOS) vähintään 5 kertaa 01.01.2022 jälkeen luokissa 1-10 tai 14 
vähintään 7 vuoden ikäisenä. 
 
Lyhin mahdollinen valmistumisaika on yksi vuosi ja yksi päivä ensimmäisen ja viidennen 
kategorian paras (BIS) tai vastakkaisen sukupuolen paras (BOS) tuloksen välillä. 
 

 

5 Näyttelyluokat 

 

5.1 Kilpaileminen oikeassa luokassa 

  

Kilpailuluokitus on FIFe-sääntöjen mukainen. 
 
Kissojen iän tulee selvitä arvostelusetelistä. 
 
Sovellettava standardi on FIFen hyväksymä 
 
Kissa voi kilpailla vain luokassa, johon se kuuluu. 

 
Kissaliitto [Kissa tulee ilmoittaa näyttelyyn siihen väriin, mihin se on rekisteröity, poikkeuksena 

määrittelyluokassa tai kahden eri tuomarin päätöksellä arvostelussa väriä vaihtaneet kissat, 
jolloin arvostelutulos on uusi väri.] 

5.2      Diplomit 

 

Siirretty kohtaan 6.8.2. 
 

5.3     Kilpaileminen kastraattiluokissa 

 

Kun Champion, International Champion, Grand International Champion tai Supreme 
Champion kastroidaan tai steriloidaan, se säilyttää tittelinsä ja voi hankkia arvonimet 
Premior, International Premior, Grand International Premior tai Supreme Premior 
kastraattiluokissa. 
 

5.4 Viralliset näyttelyluokat 

 

Näyttelyjärjestäjien pitää noudattaa seuraavia virallisia näyttelyluokkia: 
 

Luokka Luokan nimi Sertifikaatti 

1 Supreme Champion - 

2 Supreme Premior - 

3 Grand International Champion CACS 

4 Grand International Premior CAPS 

5 International Champion CAGCIB 

6 International Premior CAGPIB 

7 Champion CACIB 
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8 Premior CAPIB 

9 Avoin CAC 

10 Kastraatti CAP 

11 Nuoret 7-10 kk - 

12 Pennut 4-7 kk - 

13a Noviisi - 

13b Tarkistus - 

13c Määrittely - 

14 Kotikissa - 

 
 

Kaikissa kategorioissa luokat 1-12 jaetaan rodun, värin ja sukupuolen mukaan alaryhmiin. 
 

Kissat, jotka kilpailevat luokissa 1-12 voivat kilpailla värin parhaan tittelistä ottaen huomioon 
artiklan 4.8 ja kategorian parhaan tittelistä ottaen huomioon artiklat 4.9 ja 5.5.4. 

 
Kissat, jotka kilpailevat luokassa 14, voivat kilpailla näyttelyn parhaan kotikissan tittelistä 
ottaen huomioon artiklan 4.9. 

 
LUOKKA 1: SUPREME CHAMPION 
Luokka on avoin kissoille, jotka ovat jo saavuttaneet tittelin Supreme Champion. Kissa saa 
arvostelun ja merkinnän kunniamaininta (KM), eikä sitä vertailuarvostella enempää. 

 
LUOKKA 2: SUPREME PREMIOR 
Luokka on avoin kissoille, jotka ovat jo saavuttaneet tittelin Supreme Premior. Kissa saa 
arvostelun ja merkinnän kunniamaininta (KM), eikä sitä vertailuarvostella enempää. 

 
LUOKKA 3: GRAND INTERNATIONAL CHAMPION 
Luokka on avoin kissoille, jotka ovat jo saavuttaneet tittelin Grand International Champion. 
Luokassa myönnetään CACS- sertifikaatti. 

 
LUOKKA 4: GRAND INTERNATIONAL PREMIOR 
Luokka on avoin kissoille, jotka ovat jo saavuttaneet tittelin Grand International Premior. 
Luokassa myönnetään CAPS-sertifikaatti. 

 
LUOKKA 5: INTERNATIONAL CHAMPION 
Luokka on avoin kissoille, jotka ovat jo saavuttaneet tittelin International Champion. 
Luokassa myönnetään CAGCIB- sertifikaatti. 

 
LUOKKA 6: INTERNATIONAL PREMIOR 
Luokka on avoin kissoille, jotka ovat jo saavuttaneet tittelin International Premior. Luokassa 
myönnetään CAGPIB-sertifikaatti. 

 
LUOKKA 7: CHAMPION 
Luokka on avoin kissoille, jotka ovat jo saavuttaneet tittelin Champion. Luokassa 
myönnetään CACIB-sertifikaatti. 

  
LUOKKA 8: PREMIOR 
Luokka on avoin kissoille, jotka ovat jo saavuttaneet tittelin Premior. Luokassa myönnetään 
CAPIB-sertifikaatti. 
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LUOKKA 9: AVOIN 
Luokka on avoin kissoille, jotka näyttelyn aikana ovat vähintään 10 kuukauden ikäisiä ottaen 
huomioon kohdat 1.17 e ja 3.1. Luokassa myönnetään CAC- sertifikaatti. 

 
LUOKKA 10: KASTRAATTI 
Luokka on avoin kastraattikissoille, jotka näyttelyn aikana ovat vähintään 10 kuukauden 
ikäisiä ottaen huomioon kohdat 1.17 e ja 3.1. Luokassa myönnetään CAP- sertifikaatti. 

 
LUOKKA 11: NUORET 7 - 10 KUUKAUTTA 
Luokka on avoin kissoille, jotka näyttelyn aikana ovat vähintään 7 kuukauden, mutta eivät 
vielä 10 kuukauden ikäisiä ottaen huomioon kohdat 1.17 e ja 3.1. 

 
LUOKKA 12: PENNUT 4 - 7 KUUKAUTTA 
Luokka on avoin kissoille, jotka näyttelyn aikana ovat vähintään 4 kuukauden, mutta eivät 
vielä 7 kuukauden ikäisiä ottaen huomioon kohdat 1.17 e ja 3.1. 

 
LUOKKA 13a: NOVIISILUOKKA 
Noviisi on kissa, jonka vanhempia ei tiedetä tai jolla ei ole rekisterikirjaa. 
 
Kissa voidaan ilmoittaa noviisiluokkaan vain kansainvälisessä näyttelyssä kotimaassaan 
vähintään 
 
10 kuukauden ikäisenä sen jälkeen, kun kansallinen FIFe Jäsen on tarkastanut ja 
hyväksynyt kissan mahdollisen rekisteröinnin FIFen kasvatus- ja rekisteröintisääntöjen (9.2) 
mukaisena. Kissa ilmoitetaan XLH / XSH * jonka jälkeen lisätään kohderotu EMS-koodilla 
sulkeisiin. 
 
 
Noviisiksi voidaan kissa ilmoittaa ko. luokkaan vain kerran. 
 
Tässä luokassa kissan arvostelee kaksi kansainvälistä FIFe-tuomaria. Arvostelu voidaan 
tehdä ennen kuin viralliset arvostelut alkavat 
Euroopan ulkopuolissa maissa voi kissan arvostella myös: 

- kaksi ei-eurooppalaista FIFe tuomaria tai 
- kansainvälinen FIFe tuomari yhdessä ei-eurooppalaisen FIFe tuomarin kanssa 

 
Tuomareilla tulee olla kyseisen kategorian oikeudet 

 
Näyttelyn järjestäjän tulee antaa tuomareille kirjallinen selvitys siitä, miksi kissa on esillä 
tässä luokassa. 
 
Noviisiluokkaan ilmoitetun kissan täytyy saada ”Excellent” (hyväksyttyjen rotujen osalta 
kohderodun standardin mukaan) tai vastaavasti ”I” (hyväksymättömien rotujen osalta 
kohderodun ehdotetun standardin mukaan), jotta rekisteröinti kohderotuun hyväksyä (katso 
FIFen Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt, kohta 9.2.3). 

 
Molempien tuomareiden allekirjoitus on pakollinen. 
 
Kun vaadittu arvostelutulos luokassa on saatu voi kissaa näyttelyttää kohderodussa. 
Näyttelynjärjestäjän harkinnalla voidaan kissa hyväksyä näyttelyyn, jossa arvostelutulos on 
saavutettu ennen virallisen tuomaroinnin alkua. 
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Kissaliitto [Noviisin arvostelusetelissä pitää olla tuomarin kirjoittama kissan FIFe-standardin mukainen 

EMS-koodi, jonka mukaan kissa RR-rekisteröidään. Asian tarkistaa näyttelyn järjestävän 
yhdistyksen tuloslaskenta. Noviisiluokkaan voidaan ilmoittaa eurooppalainen, manx ja 
cymric sekä sokoke, siperian kissa, neva masquerade, kuriilien bobtail että turkkilainen van 
standardissa mainituin edellytyksin. Omistajan pitää täyttää taustatietolomakkeen kaikki 
taustatietokohdat FIFen virallisella kielellä. Näyttelyn järjestäjä huolehtii noviisiluokan 
lähetteen sekä taustatietolomakkeen osan 2 antamisesta tuomareille. 

 Ilmoitettaessa kissaa noviiviluokkaan, tulee näyttelysihteerin pyytää rotukirjaajalta lähete 
noviisiluokkalaiselle. 
Noviiseista näyttelyn järjestäjä lähettää Kissaliiton rotukirjaajalle tuomarien allekirjoittaman 
alkuperäisen arvostelusetelin, noviisiluokan lähetteen sekä taustatietolomakkeen.] 

 
LUOKKA 13b: TARKISTUSLUOKKA 
Tarkistusluokka on tarkoitettu uusille kehitettäville roduille tai kun roturisteytys sallitaan 
kansallisen FIFe-jäsenen ennalta hyväksymää tarkoitusta varten. 
 
Kissa voi osallistua tarkistusluokkaan vain kansainvälisissä näyttelyissä kotimaassaan, 
vähintään 4 kuukauden ikäisenä ja kansallisen FIFe-jäsenen tarkistettua, että kissa täyttää 
FIFen kasvatus ja rekisteröintisääntöjen vaatimukset (9.1). Kissa ilmoitetaan XLH / XSH * 
jonka jälkeen lisätään kohderotu EMS-koodilla sulkeisiin. 
 
Kissan arvostelee kaksi kansainvälistä FIFe-tuomaria ja arvostelu voidaan tehdä ennen 
virallisen arvostelun alkamista. 
 
Euroopan ulkopuolissa maissa voi kissan arvostella myös: 

- kaksi ei-eurooppalaista FIFe tuomaria tai 
- kansainvälinen FIFe tuomari yhdessä ei-eurooppalaisen FIFe tuomarin kanssa 

 
Tuomareilla tulee olla kyseisen kategorian oikeudet 
 
Näyttelynjärjestäjien tulee antaa kirjallinen selvitys tuomareille, miksi kissa on esillä tässä 
luokassa. 
 
Kissa ei saa kirjallista arviointia, mutta sen pitää saavuttaa laatuarvostelu ”Excellent” 
(hyväksyttyjen rotujen osalta kohderodun standardin mukaan) tai vastaavasti ”I” 
(hyväksymättömien rotujen osalta kohderodun ehdotetun standardin mukaan), jotta 
rekisteröinti kohderotuun voidaan hyväksyä (katso FIFen Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt, 
kohta 9.1.3). 
 
Molempien tuomareiden allekirjoitus on pakollinen. 
 
Kun vaadittu arvostelutulos luokassa on saatu voi kissaa näyttelyttää kohderodussa. 
Näyttelynjärjestäjän harkinnalla voidaan kissa hyväksyä näyttelyyn, jossa arvostelutulos on 
saavutettu ennen virallisen tuomaroinnin alkua. 

 
LUOKKA 13c: MÄÄRITTELYLUOKKA 
Kissan EMS-koodin selvittämiseksi sen turkin väri tai mikä tahansa muu ominaisuus voidaan 
tarkistaa kansallisen FIFe-jäsenen tai näytteilleasettajan pyynnöstä määrittelyluokassa. 

 
Kissan arvostelee kaksi kansainvälistä FIFe-tuomaria ja arvostelu voidaan tehdä ennen 



  
 
 

 
Näyttelysäännöt © Suomen Kissaliitto ry 2023 37/108 
 
 

virallisen arvostelun alkamista. 
 
Euroopan ulkopuolissa maissa voi kissan arvostella myös: 

- kaksi ei-eurooppalaista FIFe tuomaria tai 
- kansainvälinen FIFe tuomari yhdessä ei-eurooppalaisen FIFe tuomarin kanssa 

 
Tuomareilla tulee olla kyseisen kategorian oikeudet 

 
Kissa ei saa kirjallista arviointia eikä laatuarvostelua tai vertailuarvostelua, vaan ainoastaan 
vahvistuksen täydelle EMS-koodilleen, joka molempien tuomareiden tulee 
allekirjoituksellaan varmistaa. 
 
Tuomarit eivät voi siirtää kissaa rodusta toiseen, ellei kyseessä ole sisarrotu tai 
näyttelysihteerin hallinnollinen virhe. 
 

Kissaliitto  [Rotutoimikunta voi lähettää kissan EMS-koodin määrittelyyn ennen rekisteröintiä  
              Kissaliittoon.] 

 
Kissaliitto [Mikäli kissan omistaja haluaa, että kissan näyttelyssä todettu uusi EMS-koodi viedään 

Kissaliiton rekisteriin, tulee hänen tehdä muutospyyntö ennen kuin kissa jatkaa näyttelyssä 
käymistä luokissa 1-10 (ei koske saman viikonlopun näyttelyitä) tai sitä käytetään 
kasvatukseen. Muutoin kissa jatkaa kilpailua aiemman EMS-koodinsa mukaisesti.] 

 
LUOKKA 14: KOTIKISSAT 
Kotikissat on arvosteltava FIFe-standardin mukaan (ks. standardien yleinen osa). 

 
Kissaliitto [Kotikissaluokkaan (lyhytkarvainen ja pitkäkarvainen kotikissa erikseen) voidaan ilmoittaa 

kaikki hyvin käyttäytyvät, rekisteröimättömät kissat, jotka ovat vähintään neljän kuukauden 
ikäisiä arvostelupäivänä. Kotikissat saavat arvostelutulokseksi järjestysnumeron (urokset ja 
naaraat erikseen).] 

 
 

5.5  Standardiin kuulumattomat / Hyväksymättömät, alustavasti hyväksytyt 

 

5.5.1  Standardissa kielletyt värit 

 

Kissat, jotka eivät kuulu rodun standardinmukaiseen väriryhmään, täytyy ilmoittaa näyttelyyn 
ja merkitä luetteloon ja arvostelulomakkeisiin XLH * <XXX> tai XSH * <XXX> (katso kohta 
6.1 FIFen Kasvatus- ja rekisteröintisäännöistä). 

 
* merkitsee EMS-järjestelmän mukaista lisätietoa eli pieniä aakkosia perusvärille jne., XXX 
on alkuperäisen rodun EMS-koodi 
 
Näyttelyissä standardiin kuulumattomia väriryhmiä pidetään 
pitkäkarva/lyhytkarvajälkeläisinä (XSH/XLH): vertaa kohta 5.5.3. 

5.5.2  Hyväksymättömät värit 

 

Kissat, jotka eivät kuulu täysin hyväksyttyyn väriin, täytyy ilmoittaa näyttelyyn ja merkitä 
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luetteloon ja arvostelulomakkeisiin rodun koodilla, johon on lisätty kirjain x, kun on 
kysymyksessä hyväksymätön väri. 
 
Esimerkiksi: PER x*, EXO x*, SBI x*, BSH x*, ABY x*, OSH x*. 
* merkitsee EMS-järjestelmän mukaista lisätietoa eli pieniä aakkosia perusvärille jne. 

 
Kissat, joiden värimuunnos ei ole täysin hyväksytty jaetaan luokkiin 9-12 rodun, sukupuolen 
ja iän mukaan. Jokaisessa luokassa ne saavat laatuarvostelun (erinomainen, oikein hyvä, 
hyvä) ja vertailu arvostellaan (1, 2, 3, 4), mutta ne eivät saa sertifikaattia (CAC, CAP). 
 
Nämä kissat eivät voi kilpailla tuomarin parhaiden valinnassa. 
 
Ne voivat kuitenkin kilpailla keskenään parhaan hyväksymättömän muunnoksen tittelistä, 
mutta tätä epävirallista titteliä ei oteta huomioon DVM-titteliä myönnettäessä, ei edes 
kyseisen värin täydellisen hyväksymisen jälkeen. 

5.5.3  Hyväksymättömät rodut (non * ja XLH/XSH) 

 

Kissat, jotka kuuluvat hyväksymättömään rotuun täytyy ilmoittaa näyttelyyn ja merkitä 
luetteloon ja arvostelulomakkeisiin rodun koodilla, jonka perässä on lisäys ”non” ilmaisemaan 
hyväksymätöntä rotua (katso kohta 8.1 FIFen Kasvatus- ja rekisteröintisäännöistä). 
 
Mikäli rotukoodia ei ole saatavilla, on käytettävä jotakin seuraavista koodeista: 
- XLH *, jonka jälkeen kokonaan kirjoitettu rotunimi suluissa pitkäkarvaisia rotuja varten 
- XSH *, jonka jälkeen kokonaan kirjoitettu rotunimi suluissa lyhytkarvaisia rotuja varten. 

* tarkoittaa EMS-koodin jälkeen lisäksi tulevaa lisätietoa esimerkiksi pienet kirjaimet väriä 
varten, jne. 
 
Kissat, jotka kuuluvat hyväksymättömään rotuun: 
- jaetaan luokkiin 9-12 rodun, sukupuolen ja iän mukaan. 
- luokitellaan vain I, II, III ja IV luokkiin, eivätkä saa lainkaan laatuarvostelua; jos luokassa 

on ilmoitettuna enemmän, kuin neljää kissaa, merkitään loput kilpailijat sijalle V (jaettu 
viides sija) 

- voivat kilpailla keskenään parhaan hyväksymättömän muunnoksen tai rodun tittelistä, 
mutta näitä epävirallisia titteleitä ei oteta huomioon DVM- tai DSM-titteleitä 
myönnettäessä, ei edes kyseisen rodun hyväksymisen jälkeen. 

- eivät voi kilpailla näyttelyn parhaiden valinnassa. 
 
Näyttelyn järjestäjän on informoitava tuomareita hyvissä ajoin ennen näyttelyä, mitä 
hyväksymättömiä rotuja, joilla on alustava lyhenne (EMS-koodit: *non), heidän on 
arvosteltava. 

 

5.5.4 Alustavasti hyväksytyt värit ja rodut 

 

Kissat, jotka kuuluvat hyväksytyn rodun alustavasti hyväksyttyyn väri muunnokseen tai 
alustavasti hyväksyttyyn rotuun (-> Taulukko, Näyttely kategoriat, sivu 54) 
 
- Kissat, joiden värimuunnos ei ole täysin hyväksytty jaetaan luokkiin 7-12 rodun, 
sukupuolen ja iän mukaan. Jokaisessa luokassa ne saavat laatuarvostelun (erinomainen, 
oikein hyvä, hyvä) ja vertailu arvostellaan (1, 2, 3, 4), 
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- saavat laatuarvostelun ja ne vertailu arvostellaan, mutta niitä ei voi ilmoittaa luokkaa 7 tai 8 
korkeampaan luokkaan, mistä seuraa, että ne eivät voi saavuttaa CACIB- tai CAPIB-
sertifikaattia korkeampaa sertifikaattia. Kissoja, jotka ovat saavuttaneet viimeisen tarvittavan 
sertifikaatin luokassa 7 tai 8, voidaan näyttelyttää vain kilpailun ulkopuolella (Out of 
competition). 
 
Kissat, jotka kuuluvat alustavasti hyväksyttyyn rotuun voivat 

1. kilpailla värin paras-tittelistä, mutta niitä ei voida nominoida paneeliin, eivätkä ne voi saada 
kategorian paras-titteliä. 

2. voidaan ilmoittaa luokkiin 13a (noviisi), 13b (tarkistus) ja 13c (määrittely). 
3. ne voivat kuitenkin kilpailla keskenään parhaan hyväksymättömän muunnoksen tai rodun 

tittelistä, mutta näitä epävirallisia titteleitä ei oteta huomioon DVM- tai DSM-titteleitä 
myönnettäessä, ei edes kyseisen rodun hyväksymisen jälkeen. 

 

5.5.5 Kotikissat 

 

Kotikissat 
- osallistuvat luokkaan 14 EMS koodin (HCL tai HCS) ja sukupuolen mukaisesti 
- kissat saavat vain luokittelun I, II, III ja IV, luokassaan. Jos luokassa on ilmoitettuna 

enemmän, kuin neljää kissaa, merkitään loput kilpailijat sijalle V (jaettu viides sija). 
- eivät kilpaile värin parhaasta 
- valitaan oma näyttelyn parhaansa sääntökohdan 4.9 tai 2.8 mukaisesti. 

 

5.6 Lisäluokat 

 
Järjestävä yhdistys voi muodostaa seuraavia lisäluokkia paikallisten tapojen mukaan, 
esimerkiksi: 
- pari -luokka 
- siitos- luokka 
- ryhmä- luokka 
- kansallinen kasvattaja -luokka 
- tuontikissa -luokka 
- kissala -luokka 
- siitosnaaraat ja -urokset -luokka 
- veteraani -luokka 

 
Järjestävän yhdistyksen on etukäteen ilmoitettava tuomareille, mikäli näiden arvosteltavana 
on lisäluokkia. 
 
Lisäluokissa kissat saavat vain luokittelun I, II, III ja IV, eivätkä lainkaan laatuarvostelua. Jos 
luokassa on ilmoitettuna enemmän, kuin neljää kissaa, merkitään loput kilpailijat sijalle V 
(jaettu viides sija). 

 
Kissaliitto  [Kissaliiton hyväksymät kansalliset lisäluokat: 

Luokka 15.  Siitosluokka 
Luokka 16.  Kasvattajaluokka 
Luokka 17.  Veteraaniluokka 
Luokka 18.  Out of Competition 
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Kategoriakohtaiseen siitosluokkaan voi osallistua Kissaliiton rekisterissä oleva kissa, joka on 
näyttelyssä arvosteltavana tai pelkästään siitosluokkaan osallistuvana, ja jolla on 
näyttelyssä arvosteltavana vähintään kolme sen jälkeläistä. 
 
Mikäli kissa osallistuu arvosteluluokkaan, erillistä ilmoittautumista ei tarvita, vaan 
siitosluokkaan osallistuminen tapahtuu automaattisesti, mikäli kissalla on riittävästi 
jälkeläisiä. Mikäli kissan halutaan osallistuvan pelkästään siitosluokkaan, ilmoittautuminen 
tehdään kulloinkin voimassa olevan ilmoittautumisohjeen mukaisesti. 
 
Kategoriakohtaiseen kasvattajaluokkaan voi osallistua Kissaliiton alainen 
kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut kasvattaja, jolla on näyttelyssä arvosteltavana 
vähintään viisi kasvattia, joiden ensirekisteröinti on tapahtunut Kissaliitossa.   
 
Mikäli kasvattajan omistama kissa osallistuu arvosteluluokkaan, erillistä ilmoittautumista ei 
tarvita, vaan kasvattajaluokkaan osallistuminen tapahtuu automaattisesti, mikäli 
kasvattajalla on riittävästi kasvatteja näyttelyssä. Mikäli kasvattaja haluaa osallistua 
pelkästään kasvattajaluokkaan, ilmoittautuminen tehdään kulloinkin voimassa olevan 
ilmoittautumisohjeen mukaisesti. 
 
Veteraaniluokkaan osallistuvan kissan on oltava Kissaliiton rekisterissä ja vähintään 7-
vuotias näyttelypäivänä. Veteraanit arvostellaan voimassa olevien rotustandardien mukaan 
neljässä kategoriassa urokset ja naaraat eri luokissa. Paras veteraani valitaan kustakin 
kategoriasta. Näyttelyn paras veteraani valitaan vain, jos paikalla on allround tuomari. 
Lisäksi valitaan paras kotikissaveteraani samoilla säännöillä. Veteraaniluokkaan 
ilmoittaudutaan erikseen. 
 
Out of Competition luokka on tarkoitettu kissoille, jotka ovat jo saavuttaneet korkeimman 
mahdollisen määrän sertifikaatteja samassa maassa (4.7), alustavasti hyväksytyille roduille 
(5.5.4) ja tuomarioppilaiden kissoille (6.1.7). Luokassa ei jaeta sertifikaatteja eikä kissa ole 
mukana vertailuarvostelussa. Kissa saa arvostelun ja tulokseksi ”arvosteltu”. Out of 
Competition luokassa olevaa kissaa ei lasketa mukaan kasvattaja- ja siitosluokkiin eikä 
lisäpisteisiin eikä tuloksesta tule pisteitä Vuoden Kissa -kisassa.   

 
Siitosluokassa lasketaan kolmen ja kasvattajaluokassa viiden korkeimman pistearvon 
saaneen jälkeläisten keskiarvo pistelaskentataulukon mukaan ja tulos julkaistaan kahden 
desimaalin tarkkuudella. Tasatuloksen ollessa kyseessä lasketaan ensin TP- jälkeläisten 
lukumäärä ja jos tulos on edelleen tasan, VP- jälkeläisten lukumäärä. Jos tulos on edelleen 
tasan, on voittajia kaksi. Lisäluokkien tulokset kategorioittain on julkistettava näyttelyn 
kuluessa ja voittajat palkitaan näyttelyn parhaiden kissojen esittelyn yhteydessä. Siitos- ja 
kasvattajaluokan voittajat palkitaan, jos voittajan pistemäärä on vähintään 90. 
Osallistuminen siitos- ja kasvattajaluokkiin on tarkastettava näyttelyn sihteeristössä 
viimeistään kaksi (2) tuntia näyttelyluetteloon merkityn arvostelun alkamisajan jälkeen. 
 
Lisäluokkien pistelaskutaulukko kasvattaja- ja siitosluokkiin: 

 
Kategorian paras (KPA, KPN, KPP, KPK) 130 
Tuomarin paras (TP) 110 
Värin paras (VP) 100 
CACS, CAPS, KM   97 
CAGCIB, CAGPIB    96 
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CACIB, CAPIB    95 
CAC, CAP    93 
Excellent 1 (EX1)   90 
Excellent (EX)   88 
Oikein hyvä (OH)   76 
Hyvä (H)   61 
Diskaus, kaikki muutokset kissan rekisterikirjan 
EMS-koodiin (*) tai sukupuoleen               0 
 
(*) ei koske väriryhmien sisällä tapahtuvia muutoksia] 
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6 Tuomarit, assistentit ja arvostelu 
 

6.1 Tuomarit 

 

6.1.1 FIFe-tuomarit 

 

a. Voimassa oleva lista FIFe-tuomareista julkaistaan FIFen kotisivuilla. Pyynnöstä voidaan 
täydellinen tulostettu versio tästä listasta lähettää FIFe-jäsenelle tai FIFe-tuomarille. 
 

b. Vain FIFen hyväksymät tuomarit saavat arvostella FIFen alaisten yhdistysten ja liittojen 
järjestämissä kansallisissa ja kansainvälisissä näyttelyissä. 

 
c. Näyttelyn järjestäjän täytyy kutsua tuomari kirjallisesti. 

 
d. Tuomarin pitää vastata kirjalliseen kutsuun kuukauden sisällä kutsun vastaanottamisesta. 

 
e. Tuomari voi hyväksyä kutsun vain sellaiseen kansalliseen tai kansainväliseen näyttelyyn, 

joka löytyy FIFen virallisesta näyttelykalenterista. Tämä näyttelyluettelo julkaistaan FIFen 
kotisivuilla. Poikkeaminen tästä säännöstä johtaa kurinpidollisiin toimiin. 

 
f. Tuomari, joka peruu mistä tahansa syystä jo hyväksymänsä kutsun arvostella näyttelyssä, 

voi hyväksyä kutsun toiseen näyttelyyn samalle päivälle vasta, kun alkuperäisen kutsun 
esittänyt taho on antanut tähän kirjallisen suostumuksensa. Poikkeaminen tästä säännöstä 
johtaa kurinpidollisiin toimiin. 

 
g. Passiivinen tuomari ei voi arvostella missään näyttelyssä. 

 

6.1.2 FIFeen kuulumattomat tuomarit 

 

a. FIFe-jäsen, joka haluaa kutsua näyttelyynsä arvostelemaan FIFeen kuulumattoman 
tuomarin, tulee ensin saada tähän lupa FIFen hallitukselta erikseen joka tehtävää varten. 
 

b. Näyttelyn järjestäjän tulee toimittaa FIFen ulkopuoliselle tuomarille etukäteen FIFen 
näyttelysäännöt, tuomarisäännöt ja FIFe-standardit. 

 
 

c. FIFe-näyttelyssä FIFeen kuulumattomat tuomarit saavat arvostella, FIFen standardien ja 
sääntöjen mukaan, vain niitä rotuja, joita heillä on omassa järjestössään oikeus arvostella 
 

d. Kun kohdassa 6.1.2.a tarkoitettu lupa on saatu, FIFen ulkopuolisen tuomarin nimi ja 
järjestö, jossa kyseinen tuomari on oikeutettu arvostelemaan, tulee mainita 
näyttelykutsussa (kts. kohta 1.10.c) sekä näyttelyluettelossa (kts. kohta 1.14). 

 
e. FIFeen kuulumaton tuomari ei voi toimia ohjaavana tuomarina 

- vastaanottaa astearvostelua 
- toimia tutkinnon vastaanottavana tuomarina 
- toimia näyttelyissä kuten kuvattu kohdassa 2 (World Show ja World Winner Show) 
- arvostella useammin kuin kolmena näyttelyviikonloppuna vuodessa FIFe-näyttelyssä 
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f. Vähintään 75 % FIFe-näyttelyn tuomareista tulee olla FIFe tuomareita. 

 
g. FIFe jäsenelle ei ole sallittua kutsua näyttelyynsä enempää kuin 3 kertaa / kalenterivuosi, 

huolimatta näyttelytyypistä. 

 

6.1.3 Arvosteltavien kissojen määrä (kts. kohta 2.7) 
 

Normaaliolosuhteissa tuomarin ei pidä arvostella enemmän, kuin: 

- 80 kissaa kaksipäiväisen näyttelyn aikana 
- 40 kissaa yksipäiväisen näyttelyn aikana 

 
Kuitenkin valvovan tai tutkintoa vastaanottavan tuomarin ei pidä arvostella enemmän, kuin: 
- 60 kissaa kaksipäiväisen kansainvälisen näyttelyn aikana 
- 30 kissaa yksipäiväisen kansainvälisen näyttelyn aikana 

 
Euroopan ulkopuoliset FIFe-jäsenet voivat järjestää näyttelyitä (edellytyksenä on, että 
tuomareille on tästä ilmoitettu kirjallisesti etukäteen), joissa tuomarin ei pidä arvostella 
enemmän, kuin: 
- 120 kissaa kaksipäiväisen näyttelyn aikana 
- 60 kissaa yksipäiväisen näyttelyn aikana 
. 
Kuitenkin valvovan tai tutkintoa vastaanottavan tuomarin ei pidä arvostella enemmän, kuin: 
- 90 kissaa kaksipäiväisen kansainvälisen näyttelyn aikana 
- 45 kissaa yksipäiväisen kansainvälisen näyttelyn aikana 

 

6.1.4 Tuomarioppilaat 

 

Suositellaan, että jokaiseen kansainväliseen näyttelyyn hyväksyttäisiin ainakin yksi oppilas 
 

Tuomarioppilaan tulee lähettää tuomarioppilasanomuksensa näyttelyn järjestäjälle 
vähintään kuukautta ennen näyttelyä. Hänen tulee ilmoittaa sen FIFe-jäsenen nimi, jossa 
hän on jäsenenä ja, jos vaaditaan, mentorinsa nimi. Oppilaan tulee lähettää anomuksesta 
kopio sille FIFe-jäsenelle, jonka jäsen hän on. 

 
Näyttelyn järjestäjän tulee vastata kirjallisesti hyvissä ajoin ennen näyttelyä. 

 
Arvostelevalle tuomarille täytyy ilmoittaa etukäteen seuraavaa: 
- jos hänellä on tuomarioppilas (vain yksi tuomaria kohden) 
- jos hänen on valvottava astearvostelua (vain yksi tuomaria kohden) 

 
Tuomarit voivat kieltäytyä näistä tehtävistä kirjallisesti ja heidän on ilmoitettava siitä 
hyväksyessään kutsun. 
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6.1.5 Rinnakkaisarvostelu 

 

Järjestävä yhdistys vastaa siitä, että 
- rinnakkaista tekevällä oppilaalla on vähintään yksi assistentti käytössään koko 

rinnakkaisarvostelun ajan 
- rinnakkaisoppilaskerta tapahtuu samoissa olosuhteissa kuin varsinainen arvostelu 

(valaistus, häkit, arvostelutila jne.) 
 

6.1.6 Tutkinnon käytännön osa 

 

Tuomaritutkinnon käytännön osa voidaan suorittaa joko   
- kansainvälisessä yhden päivän näyttelyssä tai   
- kansainvälisessä kahden päivän näyttelyssä, 
johon on ilmoitettu vähintään 50 kissaa kyseisessä kategoriassa. (katso FIFe säännöt 
Tuomareille ja Tuomarioppilaille kohdat 2.3.6 ja 4.4.2).   
Ei-eurooppalaisille näyttelyille: vähintään 35 kissaa koulutuskategoriassa. 
Tutkinnon voi suorittaa vain ensimmäisenä päivänä kahden sertin tai ns. rajanäyttelyssä. 

 
Poikkeuksena roturyhmä-tutkinnot: vähintään 30 kissaa kyseisestä ryhmästä on oltava 
ilmoittautunut. (tuomarioppilassäännöt Liite 3) 
 
Kissat jotka osallistuvat käytännön osan arvosteluun, tulee esitellä tuomarioppilaalle 
assistentin toimesta. Tutkintotuomareiden ei välttämättä tarvitse arvostella em. kissoja. 
Tuomarioppilas ei saa kuulla tai nähdä kyseisen kategorian kissojen arvosteluja. 

 
Järjestävän yhdistyksen tulee varmistua että:   
- kokelaalla on vähintään kaksi assistenttia käytössään koko käytännön tutkinnon ajan 
- tutkinto tapahtuu samanlaisissa olosuhteissa kuin virallinen arvostelu (valaistus, häkit, 

arvostelupaikka jne). 
 

6.1.7 Kissojen näyttelyttäminen tuomarina tai tuomarioppilaana toimiessa 

 

Tuomari tai tuomarioppilas voi näyttelyttää kissojaan vain kilpailun ulkopuolella (Out of 
competition) niissä näyttelyissä, joissa hän toimii tuomarina. 

 
Yhden sertifikaatin näyttelyssä, joka on jaettu kategorioittain kahdelle tai useammalle 
päivälle, ei ole sallittua toimia tuomarina toisena päivänä ja näyttelyttää kissojaan toisena. 

 
Näyttelyssä tuomarioppilaana toimivan henkilön kanssa samassa taloudessa asuvat  voivat 
näyttelyttää omia kissojaan, mutta eivät siinä kategoriassa tai niissä kategorioissa, joissa 
tuomarioppilas arvostelee. 

 
Kissat, jotka omistaa näyttelyssä tuomarina toimivan henkilön kanssa samassa taloudessa 
asuva/asuvat, eivät voi kilpailla näyttelyssä. 
 

6.1.8 Kielto näyttelyluettelon hallussapitoon arvostelun aikana 

 
Tuomareilla tai tuomarioppilailla ei saa olla hallussaan näyttelyluetteloa ennen näyttelyn 
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parhaiden valinnan päättymistä. 
 

6.1.9 Kulujen korvaaminen ja tuomareiden päiväraha 

 

Näyttelyssä työskentelevät tuomarit ovat oikeutettuja: 
- matkakulukorvaukseen (1. luokan junalippu tai turistiluokan lentolippu) 
- ruokaan ja majoitukseen näyttelyn aikana 
- jos tarpeellista, yhden lisäyön majoitukseen ja ateriaan ennen kotiin paluuta 
- päivärahaan, joka on korvaus menetetystä ajasta 
- matkakulukorvaukset ja päiväraha maksetaan euroina, ellei toisin sovita näyttelyn 
järjestäjien kanssa 
- käytetään tuomarin haluamaa maksutapaa kulukorvauksiin, ellei toisin sovita näyttelyn 
järjestäjien kanssa 
- kulukorvaus maksettava, tai todistus maksusta esitettävä viimeistään viimeisenä 
näyttelypäivänä, jona tuomari toimii 
 
Päivärahan määrän säätää FIFen yleiskokous. Voimassa olevat vähimmäismäärät on 
listattu FIFen sääntöjen liitteeseen 1. 
Näyttelyn järjestäjä saa myöntää suuremman päivärahan, kuin edellä määrätty 
vähimmäismäärä. 
 
Kansallinen tuomari, joka suorittaa asteita ja toimii tuomarina, on oikeutettu täyteen 
korvaukseen. 

 

6.2    Assistentit 

 

6.2.1  Assistentin velvollisuudet  

 

Assistentin on toimittava tuomarin apuna ja huomioitava seuraavaa: 
- käytettävä arvostelupaikalla asua, josta hänet tunnistetaan assistentiksi 
- osattava ottaa kissa oikein häkistä/häkkiin 
- oltava tuomarin käytettävissä, kunnes arvostelu on päättynyt 
- välttää esittämästä omaa kissaansa, paitsi näyttelyissä, joissa näyttelyasettajat saavat 

itse esitellä oman kissansa 
- huomautusten tai omien mielipiteiden esittäminen kilpailevasta kissasta on kielletty 
- tuomarin luvalla voi ilmoittaa näyttelyasettajille arvostelun tulokset 
- ilmoittaa näyttelynsihteeristölle, jos häkki on tyhjä 
- oltava vähintään 15 vuoden ikäinen. 
 

6.2.2  Assistentit tuomarin apuna 

 
Tuomarilla pitää olla apunaan vähintään kaksi assistenttia ja lisäksi hänellä voi olla sihteeri, 
jonka nimittää näyttelyn järjestäjä. 

 
Niissä näyttelyissä, joissa omistajat esittelevät itse kissansa, riittää yksi assistentti. 
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6.2.3 Assistenttitodistukset 

 

Näyttelyn järjestäjän on annettava tuomarille tarvittavat assistenttitodistuslomakkeet ennen 
arvostelua. 

 
Suositellaan, että näyttelyn järjestäjä käyttää assistenttitodistuslomaketta, joka on 
ladattavissa FIFen kotisivuilta ja jota voi tarvittaessa muokata. 
 
Assistenttitodistus on kirjoitettava jollakin virallisella FIFe-kielellä (ranska, saksa tai 
englanti). 
 
Tuomarin on merkittävä todistukseen: 
- esittelivätkö assistentit tässä näyttelyssä kissat arvostelussa vai saivatko omistajat itse 

esitellä kissansa. 

- ne kategoriat, joissa assistentti esitteli kissat Best in Show paneelissa.   
 
Tuomarin pitäisi antaa alkuperäinen assistenttitodistus suoraan assistentille. 

 

6.2.4  Assistenttien koulutus 

 

Kukin FIFe-jäsen on vastuussa assistenttien koulutuksesta. 
 

6.3 Poissaolevat kissat 

 

Kissat voidaan merkitä poissaoleviksi arvostelulomakkeeseen vasta, kun assistentti on 
tarkistanut asian näyttelyn sihteeristöstä. 

 
Kissat eivät voi osallistua vertailuarvosteluun, mikäli ne ovat poissa häkeistään oman 
luokkansa arvostelun aikana. Niille voidaan jälkeenpäin antaa laatuarvostelu ilman 
vertailuarvostelua. 

 

6.4  Kissan iän huomioon ottaminen 

 

Kissaa arvostellessaan tulee tuomarin arvioida sen yleiskuntoa ottamalla huomioon kissan 
ikä. 

 

6.5  Kissan siirtäminen arvostelun aikana 

 

Tuomari ei saa siirtää kissaa luokasta tai väristä, ryhmästä tai rodusta toiseen luokkaan, 
väriin, ryhmään tai rotuun, ellei ole varmistettu kyseessä olevan näyttelysihteerin 
hallinnollinen virhe. 

 
Tuomarin pitää tehdä siirtoesitys seuraavaa näyttelyä varten. Kissa, joka on esillä väärässä 
värissä, ryhmässä tai rodussa, saa arvostelulomakkeen, johon on merkitty ehdotettu rotu, 
väri tai ryhmä, mutta sitä ei laatu- tai vertailu arvostella. 

 
Jos kissan rotu vaihtuu, ehdotettu rotu voi ainoastaan olla sisarrotu. Jos kissan ryhmä 
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vaihtuu, tuomarin pitää antaa siirtosuositus seuraavaa näyttelyä varten. 
 
Siirtoesitys täytyy allekirjoittaa toisen näyttelyssä arvostelevan kyseisen kategorian 
arvosteluoikeudet omaavan tuomarin toimesta. 
 

6.6  Häkkien edessä ei saa arvostella 

 

Näyttelyhäkkien edessä arvosteleminen on kielletty. 
 

6.7  Tuomarin arvostelupaikka 
 

6.7.1.   Pääsy arvostelupaikalle 

 

Arvostelupaikalle on pääsy kielletty: 
1. näytteilleasettajilta paitsi, jos näyttely on järjestetty kohdan 6.7.2.b ja 6.7.2.c mukaisesti 
2. näyttelyn järjestäjiltä, jos he ovat näytteilleasettajia, paitsi jos näyttely on järjestetty kohdan 

6.7.2.b ja 6.7.2.c mukaisesti 
3. yleisöltä. 

 

6.7.2.     Esittelykäytännöt 

 

Jokainen FIFe-jäsen voi järjestää näyttelyitä seuraavien käytäntöjen mukaisesti: 
 

a.  Assistentit noutavat kissat ja esittelevät ne tuomarille: 

− jokaisella tuomarilla tulee olla käytössään vähintään kaksi assistenttia 

− assistentit tuovat kissat tuomarihäkkeihin ja esittelevät ne tuomarille 

− assistentin tulee mahdollisuuksien mukaan välttää esittelemästä omaa 
kissaansa. 

 
b.  Näytteilleasettajat tuovat kissat tuomarihäkkeihin ja assistentit esittelevät ne 

tuomarille: 

− jokaisella tuomarilla tulee olla käytössään vähintään yksi assistentti 

− assistentti kutsuu kissat (luettelonumero,) joita tuomari tarvitsee tai asettaa 
numeron tuomarihäkin päälle 

− näytteilleasettajalla (tai hänen valitsemallaan henkilöllä) on mahdollisuus viedä 
kissa sille varattuun näyttelyhäkkiin 
 

− kun kissa on laitettu tuomarihäkkiin, näytteilleasettajan on poistuttava 
arvostelutilasta 

− jos näytteilleasettaja ei kykene tai halua tuoda kissaansa tuomarihäkkiin, 
assistentin velvollisuus on noutaa kissa ja laittaa se sille varattuun häkkiin 

− assistentit esittelevät kissat tuomarille 
 

c. Näytteilleasettajat esittelevät kissat tuomarille: 

− jokaisella tuomarilla on käytössään yksi assistentti 

− assistentti kutsuu kissat (luettelonumero), joita tuomari tarvitsee tai asettaa 
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numeron tuomarihäkin päälle 

− näytteilleasettajalla (tai hänen valitsemallaan henkilöllä) on mahdollisuus viedä 
kissa sille varattuun näyttelyhäkkiin 

− kun kissa on laitettu tuomarihäkkiin, näytteilleasettajan on poistuttava 
arvostelutilasta 

− kun tuomari tai assistentti kutsuu kissaa sen luettelonumerolla, näytteilleasettaja 
esittelee kissan tuomarille 

− jos näytteilleasettajan ei ole mahdollista tai ei halua tuoda tai esitellä kissaansa 
itse, assistentin velvollisuus on noutaa kissa, laittaa se sille varattuun häkkiin 
ja/tai esitellä se tuomarille 

 
Huolimatta valitusta menettelytavasta: 

− jokaisella tuomarilla on oltava käytössään tuomarihäkki vähintään neljälle (4) kissalle 

− kissat on aina esiteltävä luettelonumeronsa kanssa 

− arvostelun on tapahduttava yleisön edessä. Tuomari voi halutessaan perustella 
arvosteluaan ja ilmoittaa tulokset. 

− kun tuomari on lopettanut arvostelun tai kun tuomarin tulokset on esitetty, tuomari tai 
hänen assistenttinsa pyytää näytteilleasettajia hakemaan kissansa tai assistentti vie 
kissat takaisin näyttelyhäkkeihin 

− kategorian parhaiden valinnassa vain assistentit saavat esitellä kissoja (kohta 4.9.6) 
  

6.7.3. Elektroniset laitteet 

POISTETTU 
 

6.8 Arvostelulomake 

 

6.8.1 Ulkoasu ja kieli 

 

Arvostelulomakkeiden pitää olla niin pitkälle, kuin mahdollista ulkoasultaan yhteneväisiä 
FIFen sääntöjen mukaan pidetyissä näyttelyissä, ja niissä pitää olla FIFe-logo. 
  
Otsikoiden pitää olla englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Näyttelyn järjestäjät voivat lisätä 
otsikoihin oman kielensä. 
 
Näyttelyn viralliset dokumentit ja arvostelulomakkeet, jotka tuomareille annetaan 
allekirjoitettavaksi ennen arvostelun päättymistä, eivät saa sisältää kissan tai omistajan 
nimeä. 

 
Arvostelulomakkeissa on oltava ainakin seuraavat tiedot: 
- näyttelypaikka ja -aika, 
- arvosteltavan kissan luettelonumero, 
- rotu ja väri (EMS-koodi), 
- väriryhmän numero (pätee vain rotuihin, jotka arvostellaan väriryhmissä) 
- syntymäaika, 
- sukupuoli ja 
- luokka, jossa kissa arvostellaan. 
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Tuomari voi täyttää lomakkeensa yhdellä virallisista FIFe-kielistä (englanti, ranska tai 
saksa) tai kielellä (tai yhdellä virallisista kielistä), jota käytetään maassa, jossa näyttely 
pidetään. Arvostelulomakkeiden tekstin tulee olla luettavaa. 
 
Alustavasti hyväksyttyjen rotujen arvostelulomakkeiden tulee olla FIFen virallisella kielellä, 
ja sen tulee sisältää mahdollisimman paljon yksityiskohtia, viittauksin standardiin. 

 
Kissaliitto [Arvostelulomakkeissa on lisäksi mainittava: 

- järjestävä yhdistys 
- tuomarin nimen selvennys. 

 
Muita merkintöjä ei arvostelulomakkeelle saa ennen arvostelua tehdä. Arvostelun jälkeen 
lomakkeelle merkitään kissan nimi sille varatulle paikalle, mikäli erillinen diplomi ei ole 
käytössä. 

 
Arvostelulomakkeen liitteenä voi olla diplomi, jossa on mainittava vähintään: 
- yhdistys, näyttelypaikka ja aika 
- kissan osallistumisnumero 
- kissan nimi 
- kissan rotu, väri ja sukupuoli 
- kissan syntymäaika 
- kissan omistaja 
- kilpailuluokka 
- tuomarin nimi 
- arvostelutulokset 
- yhdistyksen leima tai muu varmennus] 

6.8.2 Diplomit ja niiden jakelu 

 

Kissan nimen tulee olla mainittu arvostelulomakkeen mukana annettavassa diplomissa. 
Muussa tapauksessa näyttelyn järjestäjän tulee lisätä kissan nimi arvostelulomakkeelle heti, 
kun näyttelyn parhaiden valinta on päättynyt. 
 
Arvostelulomakkeet on jaettava näytteilleasettajille näyttelyn aikana. 

6.9 Laatu- ja vertailuarvostelu 

 

Tuomarit antavat laatuarvostelun jokaiselle luokassa olevalle kissalle, paitsi 
- luokissa 1 ja 2: Supreme Championeille, Supreme Premioreille, katso kohta 5.4 
- luokassa 13c: määrittely; katso kohta 5.4 
- luokassa 14: kotikissoille (HCL/HCS); katso kohta 5.5.3 
- hyväksymättömien rotujen luokissa kun EMS koodissa (*non); katso kohta 5.5.3 
- muiden hyväksymättömien pitkä- tai lyhytkarvajälkeläisten luokissa (XSH/XLH): katso 

kohdat 5.5.1 ja 5.5.3 
- lisäluokissa; katso kohta 5.6 

 
Laatuarvostelu: 
- vähintään 88 pistettä: EXCELLENT (erinomainen) 
- vähintään 76 pistettä: VERY GOOD (oikein hyvä) 
- vähintään 61 pistettä: GOOD (hyvä) 
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Vertailuarvostelu: 
- samassa luokassa olevat kissat vertailuarvostellaan ja sijoitetaan 1, 2, 3 ja 4 
- jaettuja sijoja ei ole. 

  
Kissalle ei voida antaa sertifikaattia, ellei se ole saavuttanut arvosanaa EXCELLENT 1 ja 
luokkansa vaatimaa minimipistemäärää: 
- Luokka 3-4: CACS-CAPS = 97 pistettä 
- Luokka 5-6: CAGCIB-CAGPIB = 96 pistettä 
- Luokka 7-8: CACIB-CAPIB = 95 pistettä 
- Luokka 9-10: CAC-CAP = 93 pistettä 
 
Tuomari voi myöntää seuraavat sertifikaatit: 
 

Maa > Eurooppalainen Ei-Eurooppalainen     

˅Tuomari    Näyttely> Kansallinen Kansainvälinen Kansallinen Kansainvälinen     

Ei-eurooppalainen 
tuomari 

ei voi toimia ei voi toimia* CAC/CAP kaikki sertifikaatit     

Kansainvälinen  
tuomari 

CAC/CAP kaikki sertifikaatit CAC/CAP kaikki sertifikaatit     

 
* paitsi FIFen hallituksen poikkeusluvalla (vertaa FIFen Tuomari- ja tuomarioppilassäännöt, 
kohta 4.2.7.b) 

 

6.10 Kontrasigneeraus 

 

Mikäli vaatimus eri tuomareiden määrästä – kuten on säädetty kohdissa 4.2, 4.3, 4.4 ja 4.5 – 
ei täyty, voi näytteilleasettaja pyytää tuomaria, joka on jo aiemmin myöntänyt kissalle saman 
sertifikaatin ja joka arvostelee kissan uudelleen samassa luokassa, pyytämään 
kontrasigneerauksen toiselta näyttelyssä toimivalta pätevältä tuomarilta. 

 
Kissaliitto [Kissan omistaja on velvollinen huolehtimaan kissan tarvitsemasta kontrasigneerauksesta.] 

 

6.11 Sertifikaatin epääminen ja kissan hylkääminen 

 

Sertifikaatin epäävät viat löytyvät taulukosta Kilpailusta sulkemiseen johtavat ja yleiset viat. 
 
Tuomareilla on oikeus olla antamatta sertifikaattia, jos heidän mielestään näytteillä oleva 
kissa, joka on asetettu ensimmäiseksi, ei ansaitse sitä. 
Syy sertifikaatin epäämiseen on mainittava täytetyllä arvostelulomakkeella. 
Toisen tuomarin allekirjoitus ei ole pakollinen. 

 
6.12 Diskaaminen 

 

Kilpailusta sulkemiseen johtavat viat löytyvät taulukosta Kilpailusta sulkemiseen johtavat ja 
yleiset viat. 
 
Mikäli kissa diskataan (suljetaan pois kilpailusta): 

- arvostelulomaketta ei tarvitse täyttää arvostelulomakkeelle ei merkitä luokka-arvostelun 
tulosta, vaan syy kilpailusta pois sulkemiselle 
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- tuomari voi kysyä näyttelyn eläinlääkärin mielipidettä 
 

6.13 Tuomareiden päätökset 
 

Tuomareiden päätökset ovat kiistämättömiä. 
 

 

7 Vastuut ja rajaukset 
 

7.1 Näyttelysääntöjen noudattaminen 

 

Näyttelyn järjestävä FIFe jäsen on vastuussa FIFelle siitä, että näyttelysääntöjä noudatetaan. 
 

Kissaliitto [Näytteilleasettaja sitoutuu näyttelyyn ilmoittautuessaan noudattamaan Kissaliiton ja FIFen 
näyttelysääntöjä kotimaan näyttelyissä.] 

 

7.2 Näyttelyt maissa, joissa ei ole FIFe jäsentä 

 

Mikäli FIFe-jäsen järjestää näyttelyn toisessa maassa, jossa ei ole omaa kansallista FIFe-
jäsentä, pidetään sertifikaatteja, jotka on saavutettu tässä näyttelyssä, järjestävän FIFe-
jäsenen kotimaassa, eikä ulkomailla hankittuina. 

 

7.3 Tupakoimattomuus 

 

Tupakointi näyttelypaikalla on ankarasti kielletty, lukuun ottamatta siihen erikseen merkittyjä 
tiloja. 
 

7.4 Sääntörikkomukset 

 

FIFen jäsenten tulee tiedottaa FIFen hallitukselle kaikista näyttelyn aikana tapahtuneista 
sääntörikkomuksista yksityiskohtaisella ja tarkalla raportilla kahden kuukauden sisällä 
kyseisestä näyttelystä. 
 
FIFen hallitus tekee päätöksensä FIFen sääntöjen mukaisesti. 
 

Kissaliitto [Mahdollinen protesti sääntörikkomuksista on jätettävä näyttelyn johdolle kirjallisena 
näyttelypaikalla. Jokaisesta käsittelyyn tulevasta protestista peritään syyskokouksen 
vuosittain määräämä käsittelykulu näyttelyn järjestävälle yhdistykselle. Kaikkien aiheellisten 
protestien käsittelykulu palautetaan asiaomaiselle. Protestin käsittelee näyttelyn jury, johon 
kuuluu viisi näyttelysääntöihin perehtynyttä henkilöä, joista vähintään yhden tulee olla 
jonkun muun kuin järjestävän yhdistyksen jäsen. Jos järjestäviä yhdistyksiä on kaksi, tulee 
jonkun juryn jäsenistä olla näiden kahden yhdistyksen ulkopuolelta. Juryyn valittavalta 
henkilöltä on saatava suostumus etukäteen. Juryn on pidettävä pöytäkirjaa käsittelystä, jos 
asia ei selviä näyttelypaikalla, jury antaa asian Kissaliiton näyttelytoimikunnan 
selvitettäväksi. 

 
Jos Kissaliiton näyttelytoimikunnan jäsen tai näyttelyn toimihenkilö huomaa näyttelyssä 
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virheitä ja sääntörikkomuksia tai jos hänelle niistä ilmoitetaan, on hänen velvollisuutensa 
välittömästi kääntyä näyttelyjohdon puoleen. Näyttelytoimikunnan jäsen voi kutsua näyttelyn 
juryn koolle, ellei näyttelyn johto ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin. Näihin ilmoituksiin ei 
sovelleta protestimaksua. Näyttelyn johto kutsuu tarvittaessa koolle näyttelyn juryn 
käsittelemään asiaa. 
 
Juryn pöytäkirjat pitää toimittaa Kissaliiton näyttelytoimikunnalle, joka tutkii ja käsittelee 
sääntörikkomukset ja ehdottaa Kissaliiton hallitukselle tarvittavia toimenpiteitä. Kissaliiton 
hallitus päättää mahdollisista rangaistuksista ja voi harkintansa mukaan alistaa asian 
liittokokouksen päätettäväksi. 
 
Näytteilleasettajaa, näyttelyn järjestävän yhdistyksen toimihenkilöä, assistenttia, omistajan 
valtuuttamaa kissaesittelijää, tuomarioppilasta tms. joka on näyttelyalueella selkeästi 
päihteiden vaikutuksen alaisena ja/tai häiritsee arvostelua, eläinlääkärintarkastusta, kissoja 
tai yleisöä, tai käyttäytymisellään asettaa kissan turvallisuuden tai hyvinvoinnin vaaraan, 
kehoitetaan välittömästi järjestäjän toimesta poistumaan näyttelypaikalta ja asiasta 
ilmoitetaan näyttelytoimikunnalle. 
 
Näyttelysääntörikkomuksia, joista ei ole erikseen näissä säännöissä mainittua rangaistusta, 
tulee tarkastella tapauskohtaisesti ja rangaistuksena voi olla määräaikainen 1-12 kuukauden 
mittainen näyttelykielto, näyttelytulosten mitätöinti tai huomautus. Rangaistus alkaa 
seitsemäntenä päivänä kirjallisen tiedoksiannon postituksesta. 
 
Jos näyttelyn järjestäneen yhdistyksen todetaan rikkoneen näyttelysääntöjä, voi 
rangaistuksena olla huomautus, seuraavan näyttelyviikonlopun kissamäärän rajoittaminen tai 
erittäin vakavan näyttelysääntörikkomuksen johdosta seuraavan näyttelyn epääminen. 
Järjestävälle yhdistykselle voidaan myös asettaa raportointivelvollisuus näyttelyn 
järjestelyistä näyttelytoimikunnalle. 

 
Näyttelykielto koskee Kissaliiton alaisten yhdistysten näyttelytoimintaan osallistumista 
toimihenkilönä, näytteilleasettajana, kissaesittelijänä, assistenttina tai tuomarioppilaana.] 
 

7.5  FIFen näyttelytoimikunnan tutkimukset 

 

FIFen näyttelytoimikunta tutkii kaikki tapaukset ja kiistat, joita nykyiset säännöt eivät 
käsittele, ja antaa tämän jälkeen lausuntonsa ja suosituksensa FIFen hallitukselle, joka taas 
raportoi päätöksestään näyttelykomitealle. 
 

 

8 ”Open doors” 
 

8.1 Näyttelyttäminen FIFeen kuulumattomissa yhdistyksissä 

 

Poistettu. 
 

8.2 Open doors 

 

c.1. Sallitaan FIFen ulkopuolisten henkilöiden osallistuminen näytteilleasettajina FIFe-
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näyttelyihin, ja sallitaan yksittäisten FIFe-henkilöjäsenten osallistuminen FIFen 
ulkopuolisiin näyttelyihin. 

c.2. Näytteilleasettajat, jotka kuuluvat mihin tahansa FIFen ulkopuoliseen organisaatioon, 
voivat ilmoittaa kissansa FIFe-näyttelyihin seuraavin ehdoin: 

a) Kaikkien FIFen ulkopuolisten näytteilleasettajien tulee suostua noudattamaan 
FIFen sääntöjä ja standardeja. 

b) Kissa voidaan ilmoittaa vain luokkiin 12, 11 ja 9 tai 10; jos kissa halutaan 
ilmoittaa ylempään luokkaan, näytteilleasettajan on oltava FIFe jäsenen jäsen. 

c) Kaikkien FIFen ulkopuolisten näytteilleasettajien ilmoittautumisten tulee olla 
näyttelynjärjestäjän ohjeen mukaan tehty. 

d) Kaikki FIFen ulkopuolisten näyttelymaksut tulee maksaa näyttelyn järjestäjien 
ohjeiden mukaisesti. 

c.3. FIFe-sertifikaatti voidaan saada vain FIFe-näyttelyissä, ja vain ne oikeuttavat FIFe-
arvonimeen. 

c.4. POISTETTU. 
 

LIITTEET – POIKKEUKSET NÄYTTELYSÄÄNTÖIHIN 
 
Liite 1 – Pienempi kansainväliseen näyttelyyn vaadittava kissamäärä 

 
Aasiassa, Islannissa, Israelissa, Latinalaisessa Amerikassa, Venäjällä ja Iso-Britanniassa sekä koejäsenillä 
on lupa järjestää kansainvälinen näyttely minimimäärällä 80 kissaa. 

 
Liite 2 – Sertifikaattien määrä, maat ja tuomarit titteleille IC/IP 
  
Lupa myöntää kaikki sertifikaatit yhdessä maassa tittelille: 

- International Champion/Premior: 5 CACIB/CAPIB vähintään kolmelta eri tuomarilta. 
Tämä poikkeus on voimassa Valkovenäjällä, Venäjällä, Portugalissa, Espanjassa ja Ukrainassa 31.12.2026 
asti. 
 
[Liite 2A – Sertifikaattien määrä, maat ja tuomarit titteleille IC/IP 
 
Lupa myöntää kaikki sertifikaatit yhdessä maassa luokissa 7-8 titteleille: 
-  International Champion/ Premior: 5 CACIB/CAPIB vähintään kolmelta eri tuomarilta. 
 

Vähintään yksi sertifikaatti luokassa tulee olla saatu 27.1.2023 jälkeen järjestetyssä näyttelyssä. Tämä 
poikkeus koskee Suomea ja on voimassa 31.12.2023 asti.]  
 
 
Liite 3 – Sertifikaattien määrä, maat ja tuomarit titteleille IC/IP, GIC/GIP ja SC/SP 
 
Lupa myöntää kaikki sertifikaatit yhdessä maassa tittelille: 
-  International Champion/ Premior: 5 CACIB/CAPIB vähintään kolmelta eri tuomarilta. 
-  Grand International Champion/ Premior: 7 CAGCIB/CAGPIB vähintään viideltä eri tuomarilta. 
-  Supreme Champion/Premior: 10 CACS/CAPS vähintään seitsemältä eri tuomarilta. 
Tämä poikkeus on voimassa Kyproksella, Kreikassa, Islannissa, Israelissa ja Iso-Britanniassa 
niiden maantieteellisen sijainnin vuoksi. 
 

Liite 4 – Sertifikaattien määrä, maat ja tuomarit titteleille Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa 
 
Lupa myöntää kaikki sertifikaatit yhdessä maassa titteleille: 
-  International Champion/Premior: 3 CACIB/CAPIB kolmelta eri tuomarilta 
-  Grand International Champion/Premior: 6 CAGCIB/CAGPIB vähintään neljältä eri tuomarilta. 
-  Supreme Champion/Premior: 9 CACS/CAPS vähintään viideltä eri tuomarilta. 
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Tämä poikkeus on voimassa Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. 
 
Liite 5 – Kategorian voittojen määrä Junior Winneriä varten 
 
Lupa myöntää Junior Winner titteli kissalle, joka on ollut kategorian paras kolme kertaa luokissa 11 
ja/tai 12. Tämä poikkeus on voimassa Islannissa, Israelissa, Latinalaisessa Amerikassa ja Malesiassa. 

 
[Liite 6- Muut poikkeukset 
Muut poikkeukset koskevat näyttelysääntöjen kohtaa 4.3 ja on voimassa 31.12.2023 asti. 
Ks. taulukosta yksityiskohdat.] 
 
TAULUKKO - Näyttelysääntöjen poikkeukset 
 

   Liite Maa Voimassa 
asti 

Minimi 
kissa-
määrä 

Luokat 7 ja 8 Luokat 5 ja 6 Luokat 3 ja 4 

 
 
 

1 

Aasia 
Latinalainen Amerikka 

Venäjä 
Iso-Britannia 

Islanti 
Israel 

Koejäsenet 

 
 
 

--- 

 
 
 

80 

 
 
 

--- 

 
 
 

--- 

 
 
 

--- 

 
 

2 

Valkovenäjä 
Venäjä 

Portugali 
Espanja 
Ukraina 

 
 

31.12.2026 

 
 

--- 

5xCACIB/ 
CAPIB 

yksi maa 
3 eri tuomaria 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 
 

2A 

 
 
 

Suomi 

 
 
 

31.12.2023 

 
 
 

--- 

5 x CACIB/ 
CAPIB 

yksi maa 
3 eri tuomaria 

Vähintään yksi 
sertifikaatti 

luokissa tulee 
olla saatu 
27.1.2023 

jälkeen 
järjestetyssä 
näyttelyssä 

 
 
 

--- 

 
 
 

--- 

 
 

3 

Kreikka 
Islanti 

Iso-Britannia 

 
 

---- 

 
 

--- 

5 x CACIB/ 
CAPIB 

yksi maa 
3 eri tuomaria 

7 x CAGCIB/ 
CAGPIB 
yksi maa 

5 eri tuomaria 

10 x CACS/ 
CAPC 

yksi maa 
7 eri tuomaria 

 
 

4 

 
Aasia 

Latinalainen Amerikka 

 
 

--- 

 
 

--- 

3 x CACIB/ 
CAPIB 

yksi maa 
3 eri tuomaria 

6 x CAGCIB/ 
CAGPIB 
yksi maa 

4 eri tuomaria 

9 x CACS/ 
CAPC 

yksi maa 
5 eri tuomaria 

 
5 

Islanti 
Latinalainen Amerikka 

Malesia 

 
 

--- 

 
 

Salli 3 x BIS luokissa 11 ja/tai 12 JW-titteliin 
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TAULUKKO - Värin paras minimimahdollisuudet 
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TAULUKKO – Kilpailusta sulkemiseen johtavat ja yleiset viat 
 
DISK      = vika/virhe, joka johtaa kilpailusta sulkemiseen (diskaamiseen) (-> § 6.12) 
EI EX      = yleinen vika/virhe, joka johtaa Excellentin tai sitä korkeamman tuloksen epäämiseen 
EI SERT = yleinen vika/virhe, joka johtaa sertifikaatin tai minkä tahansa Excellentiä korkeamman 

tuloksen epäämiseen (-> § 6.11) 

 

Nro Virhe DISK EI EX 
EI 
SERT 

Huomautukset 

1.  Vartalo 

1.1 
Luustorakenteen epämuodostumat, rintakehän epämuodostumat 
mm. lattarinta tai mikä tahansa ilmeinen selkärangan 
epämuodostuma 

•    

1.2 Pienikin ilmeinen heikkous, joka vaikuttaa liikkumiskykyyn •    

1.3 Lyhytkasvuisuus •    

1.4 Kynnettömät kissat (kynnet amputoitu) •    

1.5 
Jalkojen epämuodostumia, esim. poly- tai oligodaktylismia (liian 
paljon tai vähän varpaita) •    

1.6 Kissat, joilla napatyrä •    

1.7 Kissat, joilla mikä tahansa kivespoikkeama •   Ei koske alle 10 
kuukauden ikäisiä 
kissoja 1.8 Leikkaamattomat kotikissat •   

1.9 
Mikä tahansa liikkumaton tai kiinteä virhe rintalastassa tai 
miekkalisäkkeessä •   

Ei koske kastraatteja, 
eikä alle 10 kk ikäisiä 
kissoja 

2. Pää 

2.1 
Kallon epämuodostuma, joka johtaa kasvojen/pään 
epäsymmetrisyyteen •    

2.2 Kaikki kallon painaumat, kohoumat tai halkiot •    

2.3 Ahtaat sieraimet, kuuluva tai vaikea hengitys   •  

3. Leuat, hampaat ja kieli 

3.1 Katkaistut hampaat  •   

3.2 Vinot leuat  •   

3.3 Yli 2 mm:n ylä- tai alapurenta   •  

3.4 Hampaiden ja/tai kielen jatkuva esilläolo   •  

4. Silmät 

4.1 Sokeat kissat •    

4.2 Silmien tai silmäluomien epänormaali koko tai muoto •    

4.3 Karsastavat kissat •    

4.4 Taipumus karsastaa   •  

4.5 Liian syvällä olevat tai pullottavat silmät   •  

4.6 Silmävammat, esim. sarveiskalvossa   •  

5. Korvat 

5.1 Kuurot kissat •    

5.2 Kissat, joiden korvat on typistetty •    
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6. Väri 

6.1 Kaikki valkoiset laikut, joita ei ole sallittu standardissa  •   

6.2 

Kaikki pigmenttivirheet, jotka johtavat värin puuttumiseen 
- kirsussa 

- polkuanturoissa ja/tai 
- huulissa, 

joita ei ole hyväksytty standardissa 

  •  

6.3 
Riittämätön kontrasti pointtien ja vartalon värin välillä 
siamilaisväritteisillä kissoilla   •  

7. Häntä 

7.1 Kissat, joiden häntä on typistetty •    

7.2 Pienikin hännän epämuodostuma, esim. knikki tai patti   • 
Ei koske kastraatteja 
10kk tai yli, 
töpöhäntäisiä rotuja 
eikä kotikissoja 

8. Käytös ja kunto 

8.1 

Aggressiiviset kissat 
Jos kaksi assistenttia ei pysty ottamaan kissaa ulos häkistä, kissa 
ei voi kilpailla. 
Jos kissa käyttäytyy aggressiivisesti kolmessa näyttelyssä, voi 
omistajan yhdistys tai järjestävä yhdistys kieltää kissan tulevan 
näyttelyttämisen 

•    

8.2 
Huumatut kissat 
Kissat joille on annettu rauhoittavaa lääkettä, joka vaikuttaa 
keskushermostoon ja/tai laajentaa pupilleja 

•    

8.3 Kantavana olevat ja maitoa erittävät naaraat •   
Kissat on eristettävä 
välittömästi 

8.4 Kissat, jotka eläinlääkäri toteaa sairaaksi näyttelyn aikana •   

Kissat on poistettava 
näyttelypaikalta 
välittömästi saman 
omistajan muiden 
kissojen kanssa 
(näyttelysäännöt 3.8) 

8.5 Kissat, jotka osoittavat selviä sairauden merkkejä •   
Kissat on eristettävä 
välittömästi 

8.6 Likaiset kissat mm. likaiset korvat, loiset •   
 
 

8.7 
Kissat, joille on tehty kosmeettisia käsittelyjä (värjäys tai 
värihuuhtelu) •    

8.8 Tatuoidut kissat •   

Lukuun ottamatta 
tatuointeja, jotka ovat 
tunnistusmerkintöjä (kts. 
FIFe kasvatus- ja 
rekisteröintisäännöt 3.4) 

8.9 Aliravitut ja ylipainoiset kissat   •  

8.10 Kaikki huonokuntoiset kissat, liian laihat kissat jne.   •  

8.11 Kissat, jotka on puuteroitu voimakkaasti   •  

9. Rotukohtaiset virheet (katso rotustandardit) 

9.1 Virheet, jotka johtavat kilpailusta sulkemiseen •   
BAL/SIA, BEN, JBS, 
KBL/KBS, KOR, 
LPL/LPS, LYO, OCI, 
RAG, SIN, THA 

9.2 
Virheet, jotka epäävät sertifikaatin tai minkä tahansa 
Excellentiä korkeamman arvostelutuloksen   • 

ABY/SOM, ACL/ACS, 
BAL/SIA, BOM, BUR, 
EUR, LPL/LPS, LYO, 
OLH/OSH, PEB, SBI, 
THA 
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TAULUKKO – Näyttelykategoriat 
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Kissaliitto liite 1 näyttelysääntöihin - Ohjeet näytteilleasettajille 
 
Näitä ohjeita noudatetaan niissä näyttelyissä, joissa omistajat saavat itse esittää kissansa 
arvostelussa. 
 

1. Kissan omistajalla tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä (jäljempänä näytteilleasettaja) on 
oikeus esittää itse kissansa arvostelussa niissä näyttelyissä, joissa tästä on erikseen 
ilmoitettu. Kissan esittäjän tulee olla yli 15-vuotias. 

 
2. Assistentit organisoivat tuomarin antamien ohjeiden mukaan kissojen arvostelujärjestyksen. 

 
Näytteilleasettajan velvollisuus on huolehtia siitä, että kissa tuodaan kilpailunumero 
mukanaan ja ajallaan arvosteltavaksi. Jos näytteilleasettaja haluaa assistentin esittelevän 
kissansa, tulee tästä ilmoittaa assistentille ennen kyseisen rodun arvostelun alkua. 

 
3. Riippumatta siitä onko kissa merkitty yhden vai useamman omistajan nimiin, 

arvostelutiloissa on assistenttien lisäksi sallittua vain yhden henkilön läsnäolo kissaa 
esittäessään. 

 
4. Näytteilleasettaja ei saa puhutella tuomaria ennen arvostelua eikä sen aikana. Tuomarin 

 esittämiin kysymyksiin saa vastata. 
 

5. Tuomari voi pyytää assistenttia esittämään kissan. 
 

6. Näytteilleasettaja saa esittää kissan laatuarvostelussa ja, mikäli tuomari sen sallii, myös 
“värin paras” ja “tuomarin paras“ valinnoissa. Assistentit esittelevät kissat paneelissa. 

 

 
Kissaliitto liite 2 näyttelysääntöihin - Assistentin ohjesääntö 
 

1. Assistentiksi voi pyrkiä jokainen maansa liiton alaisen yhdistyksen 15 vuotta täyttänyt 
jäsen. 
 

2. Assistentti ei voi ilmoittautua työskentelemään nimetylle tuomarille, mutta voi esittää 
toivomuksen minkä ryhmän kissoille mieluummin haluaisi. Jos assistentti esittää 
toivomuksen kantaa tietyn kategorian kissoja, yhdistyksen on suotava siihen tilaisuus 
mahdollisuuksien mukaan. Assistentin on oltava tuomarin käytettävissä arvostelun ja 
näyttelyn järjestäjän käytössä paneelin loppuun asti. 

 
3. Assistentti ei voi kieltäytyä tehtävästään ilman pätevää syytä ja mahdollisesta esteestä 

on pyrittävä viipymättä ilmoittamaan kyseisen näyttelyn toimihenkilöille. 
 

4. Assistentti voi olla myös näytteilleasettaja, mutta mikäli hän työskentelee tuomarille, 
joka arvostelee myös hänen kissansa, on hänen poistuttava koko ajaksi, jolloin hänen 
kissansa on arvosteltavana. (Ei koske niitä näyttelyitä, joissa omistaja itse esittelee 
kissansa.) 

 
5. Assistentti ei saa osallistua arvosteluun eikä esittää mielipiteitä tai huomioita 

arvosteltavana olevista kissoista, ellei tuomari sitä nimenomaan kysy. 
 

6. Arvostelun aikana assistentin on käytettävä työtakkia tai esiliinaa ja huolehdittava siitä, 
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että omat kädet, pöytä ja arvosteluhäkit desinfioidaan jokaisen arvosteltavan kissan 
välillä. 

 
7. Jos kissa ei ole häkissään tai häkissä olevista kissoista ei ole pääteltävissä kunkin 

kissan osallistumisnumeroa, on asiasta tehtävä ilmoitus näyttelyn sihteeristöön, jolla 
ainoastaan on oikeus merkitä kissa poissaolevaksi. 

 
8. Tarpeettoman kovia otteita kissan käsittelyssä on aina vältettävä. Mikäli kissa 

osoittautuu hankalaksi käsiteltäväksi, sen voi laittaa arvosteluhäkkiin ja pyytää kissan 
omistajaa noutamaan se sieltä. 

 
9. Assistentti ei saa ilmoittaa tuloksia näytteilleasettajille, ellei tuomari sitä nimenomaan 

pyydä. 
 

10. Assistentit esittelevät kissat paneelissa. Siinä tapauksessa, että assistentin oma kissa 
on mukana parhaiden valinnassa, hän ei voi osallistua ko. ryhmän aikana. 

 
11. Sekä kotimaassa että ulkomailla assistentti maksaa itse matka- ja majoituskulunsa. 

Näyttelyn järjestävän yhdistyksen on kuitenkin järjestettävä assistenttien ateriointi 
näyttelypäivänä. On suotavaa, että assistenteilla on voimassa oleva 
jäykkäkouristusrokotus. Arvostelun aikana sattuvien tapaturmien osalta huolehtii 
näyttelyn järjestävä yhdistys välittömän ensiavun antamisesta tai hankkimisesta, 
hoitokulut sekä tarpeellisesta jatkohoidosta. Lisäksi assistentti on oikeutettu saamaan 
näyttelyluettelon (ellei ole saanut sitä jo näytteilleasettajan ominaisuudessa). 

 
12. Näiden Kissaliiton ohjesääntöjen lisäksi ovat voimassa myös FIFen assistentteja 

koskevat säännöt, joita on noudatettava. 

 
 
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. 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. 
 
Esittelynäyttelyihin sovelletaan 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. 
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Kissaliitto liite 4 näyttelysääntöihin – Vuoden kissan valinta 

 
Kilpailuun voivat osallistua kissat, joiden omistaja/omistajat ovat Kissaliiton jäsenyhdistyksen 
jäseniä. Kissoilla on oltava osallistumisoikeus kilpailutulokset saavuttaessaan ja kissan 
rekisteröinnin (poikkeuksena kotikissat) on oltava valmis Kissaliitossa kyseessä olevan vuoden 
loppuun mennessä. Mukaan laskettavien näyttelytulosten on oltava Kissaliiton alaisista 
näyttelyistä. 
 
Tuontikissa täyttää osallistumisoikeuden ehdot, kun Kissaliitolle on toimitettu tuontikissan 
rekisteröintihakemus asianmukaisine liitteineen (maksukuitti rekisteröintimaksusta, 
alkuperäinen rekisterikirja/sukutaulu ja tarvittaessa transfer/omistajuustodistus. 
Rekisterinumeron kissa kuitenkin saa vasta, kun rekisteröintihakemus on sääntömääräisesti 
käsitelty. 
 
Kategorioista 1, 2, 3 ja 4 valitaan erikseen vuoden aikuinen uros, aikuinen naaras, vuoden 
kastraattiuros, vuoden kastraattinaaras, vuoden nuori, vuoden veteraani, vuoden siitosuros, 
vuoden siitosnaaras ja vuoden kasvattaja. Lisäksi valitaan vuoden kotikissa ja vuoden 
kotikissaveteraani. 
 
Valittaessa “vuoden aikuista urosta/aikuista naarasta” ja “vuoden 
kastraattiurosta/kastraattinaarasta” huomioon otetaan 5 (viisi) kansainvälistä näyttelyä 
Suomessa. 
 
Valittaessa “vuoden nuorta” huomioon otetaan 3 (kolme) kansallista tai kansainvälistä 
näyttelyä Suomessa. Laskennassa yhdistetään sekä nuorten että pentuluokassa saadut 
tulokset. 
 
Valittaessa “vuoden kotikissa“ huomioon otetaan 3 (kolme) kansallista tai kansainvälistä 
näyttelyä Suomessa. 
 
Valittaessa “vuoden veteraania” ja ”vuoden kotikissaveteraania” huomioon otetaan 3 (kolme) 
kansallista tai kansainvälistä näyttelyä Suomessa. 
 
Siitoskissoilla ja kasvattajilla otetaan huomioon 3 (kolme) kansainvälistä näyttelyä Suomessa. 
 
Tasatuloksen ollessa kyseessä ratkaistaan keskinäinen järjestys seuraavalla tuloksella, jota ei 
ole laskettu mukaan. Jos tulos tämän jälkeen on edelleen tasan, lasketaan seuraava tulos, jota 
ei ole laskettu mukaan. Jos tämän jälkeen tulos on tasan, jaetaan sija ko. kissojen kesken. 
Vuoden kissa voi olla myös kastraatti, jos se on osallistunut leikkaamattomana näyttelyihin, 
joista pistelaskenta suoritetaan. Vuoden kastraatti valitaan ainoastaan kastraattiluokkiin 
osallistumisen perusteella. Eri ryhmissä (leikkaamaton/kastraatti/nuori) saatuja pisteitä ei voi 
yhdistää. 

 
 
Pistelaskutaulukko vuoden kissan, kastraatin ja nuoren valintaan: 
 
Kategorian paras (KPA, KPN, KPP, KPK)  130 + näyttelykohtaiset lisäpisteet 
Tuomarin paras (TP)  110 + näyttelykohtaiset lisäpisteet 
Värin paras (VP)  100 
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CACS, CAPS, KM  97 
CAGCIB, CAGPIB  96 
CACIB, CAPIB  95 
CAC, CAP  93 
Excellent 1 (EX1)  90 
Excellent (EX)  88 
Oikein hyvä (OH)  76 
Hyvä (H)  61 
Diskaus, kaikki muutokset kissan  0 
rekisterikirjan EMS-koodiin (*) tai sukupuoleen      
(*) ei koske väriryhmien sisällä tapahtuvia muutoksia 
 
Kissat, jotka näyttelyssä saavuttavat TP- tai KP-tuloksen saavat näyttelykohtaisia lisäpisteitä 
seuraavasti: Näyttelyssä arvosteltujen kyseisen kategorian ja kyseisen kilpailuluokan kissojen 
lukumäärä/100. Lisäpisteet lasketaan siis erikseen aikuisille uroksille, aikuisille naaraille, 
kastraattiuroksille, kastraattinaaraille, nuorille ja pennuille. Viralliset lisäpisteet ilmoitetaan 
tarkistettujen tulosten yhteydessä. 
 
Mikäli kategorioita on yhdistetty näyttelysääntöjen (4.9.3) mukaisesti, lisäpisteiksi lasketaan 
yhdistettyjen kategorioiden lisäpisteet yhteensä. Lisäpistemäärät ilmoitetaan 
näyttelyluettelossa kahden desimaalin tarkkuudella. Lisäpisteitä laskettaessa ei huomioida 
niitä näyttelyyn ilmoitettuja rotuja, joita FIFe ei ole hyväksynyt tai kissoja, jotka kilpailevat vain 
tarkistus-, siitos- tai veteraaniluokissa tai Out of Competition (luokat 13x, 15, 17 ja 18). 

 
 
Pistelaskutaulukko vuoden veteraanin valintaan: 
Kategorian paras 25 + näyttelykohtaiset lisäpisteet 
1 (paras uros/naaras) 20 + näyttelykohtaiset lisäpisteet 
2 15 
3 10 
4 5 

 
Näyttelyn paras kotikissaveteraani saa 25 pistettä. Muiden osalta sovelletaan vuoden 
veteraanin pistetaulukkoa. 

 
Kissat, jotka näyttelyssä saavuttavat ‘Kategorian paras’ tai ‘paras uros/naaras’ -tuloksen 
saavat näyttelykohtaisia lisäpisteitä seuraavasti: Näyttelyssä arvosteltujen veteraaniluokkaan 
ilmoitettujen kyseisen kategorian veteraanien lukumäärä/100. Lisäpistemäärä ilmoitetaan 
näyttelyluettelossa kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden kotikissaveteraani valitaan 
erikseen. 

 
 

Pistelaskutaulukko vuoden kotikissan valintaan: 
 
Näyttelyn paras kotikissa (1 tai 2 kpl) 30 + näyttelykohtaiset lisäpisteet 
Tuomarin paras (1)  20 + näyttelykohtaiset lisäpisteet 
2  15 
3  10 
4  5 
 
Kotikissat, jotka näyttelyssä saavuttavat ‘näyttelyn paras kotikissa’- tai ‘tuomarin paras 
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kotikissa’-tuloksen saavat näyttelykohtaisia lisäpisteitä seuraavasti: 
Näyttelyssä, jossa valitaan yksi paras kotikissa: 
Näyttelyssä arvosteltujen kotikissojen lukumäärä/100. 
Näyttelyssä, jossa valitaan paras lyhytkarvainen kotikissa ja paras pitkäkarvainen kotikissa: 
Näyttelyssä arvosteltujen kotikissojen, joilla on sama karvan pituus, lukumäärä/100. 
Näyttelyssä, jossa valitaan paras kotikissauros ja paras kotikissanaaras: 
Näyttelyssä, arvosteltujen samaa sukupuolta olevien kotikissojen lukumäärä/100. 
 
Kaikki kilpailuvuoden aikana kotimaisiin näyttelyihin osallistuneet Kissaliiton rekisteriin 
merkityt rotukissat ja kaikki näyttelyihin osallistuneet kotikissat osallistuvat automaattisesti 
Vuoden Kissa-kilpailuun. Kissan omistaja voi halutessaan kieltää kissansa ottamisen mukaan 
kilpailuun ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton toimistoon viimeistään vuoden loppuun 
mennessä. 
 
Tulokset lasketaan pistelaskijoille toimitettujen tarkistettujen kotimaisten näyttelytulosten 
perusteella ja niistä ylläpidetään ajantasaista kategoria- ja kilpailuluokkakohtaista ”rankingia” 
internetissä. 

 
Kissaliitto jakaa ruusukkeet vuoden kissoille ja kasvattajille. 

 
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. 
 

Kissaliitto liite 5 näyttelysääntöihin – Drive-In näyttelyt 
 

Näyttelyn järjestäjä voi anoa FIFe-jäseneltä lupaa Drive In -näyttelyyn, jolloin näyttelyssä 
noudatetaan seuraavia poikkeussääntöjä. Näitä poikkeuksia lukuun ottamatta noudatetaan 
näyttelysääntöjä. 

 
1. Näyttelyn järjestäjän tulee julkaista arvosteluaikataulu viimeistään viikkoa ennen näyt-

telyä. Ajat voidaan ilmoittaa roduittain, väreittäin, väriryhmittäin, luokittain tai kissoittain. Ai-
katauluun saa julkaisemisen jälkeen tehdä vain pakolliset korjaukset ja muutoksista pitää 
tiedottaa erikseen kaikkia niitä näytteilleasettajia, joiden kissan arvosteluaikatauluun muu-
tos vaikuttaa. 

 
2. Kissan ei tarvitse olla näyttelypaikalla koko näyttelyn ajan. Kissa voi saapua paikalle 

vasta ennen omaa arvosteluvuoroaan, huomioiden kuitenkin näyttelyn järjestäjän ohjeet il-
moittautumiseen 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. 
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5. Tuomareille ei toimiteta listausta poissa olevista kissoista eikä assistentin tarvitse var-
mistaa kissan poissaoloa sihteeristöstä. 
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Sääntömuutokset ja -lisäykset 1.1.2003 alkaen 
 
 

Artikla Päivämäärä Tilanne Huomioita    

1-57 01.01.03 Uusi Sääntökohdille 
annettu nimet, 
sisällysluettelo lisätty, 
kirjoitusvirheitä 
korjattu 

   

5 01.01.03 Muutos Näyttelypäivämäärien 
varaaminen 

   

19 01.01.03 Uusi Junior Winner JW, 
Distinguished Show 
Merit DSM 

   

29 01.01.03 Poisto Kategorioiden 
yhdistäminen, jos alle 
15 kissaa 

   

38 01.01.03 Muutos Noviisi- ja 
tarkistusluokka 

   

52 01.01.03 Muutos Näyttelyluettelon 
lähettäminen FIFelle 

   

56 01.01.03 Uusi Distinguished Show 
Merit (DSM) 

   

57 01.01.03 Uusi Junior Winner (JW)    

Liite 4 01.01.03 Muutos Poikkeus Venäjälle    

Liite 8 01.01.03 Uusi Valkovenäjä    

Poikkeusluettelo 01.01.03 Muutos Poikkeukset 
näyttelysäännöistä 

   

1 SRK 01.07.03 Muutos Näyttelyiden 
anominen 

   

8 SRK 01.07.03 Muutos Näyttelyluettelon 
tiedot 

   

9 SRK 01.07.03 Poisto Kohta 9 poistettiin, 
tilalle 9.1 

   

9.1 ja 9.2 SRK 01.07.03 Lisäys Uudet sääntökohdat 
9.1 ja 9.2, koskevat 
Noviisi- ja 
tarkistusluokan 
ehtoja 

   

10 SRK 01.07.03 Muutos Kotikissaluokan 
ehdot 

   

11 SRK 01.07.03 Muutos Siitos-, kasvattaja- ja 
veteraaniluokan 
ehdot 

   

12 01.07.03 Poisto     

13 01.07.03 Poisto     

14 01.07.03 Poisto Kohta 14 poistettiin, 
tilalle 9.2 

   

22 SRK 01.07.03 Muutos Näyttelymaksun 
palautusehdot 
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29 SRK 01.07.03 Muutos Näyttelyyn 
ilmoittautuminen 

   

36 SRK 01.07.03 Muutos Kissojen oltava 
näyttelypaikalla 
päättymiseen saakka 

   

45.1 SRK 01.07.03 Lisäys Näyttelylisenssi ei-
FIFe-kissoille 

   

Luku V SRK 01.07.03 Muutos Vuoden Kissa-
pistelaskentataulukko 

   

Luku VI SRK 01.07.03 Muutos Vuoden Kissa 
valintasäännöt 

   

1, B, b 01.01.04 Muutos Maailmannäyttelyn 
päivämäärä 

   

14.2 01.01.04 Muutos Kynnet leikattu ennen 
näyttelyhalliin tuloa 

   

15c 01.01.04 Muutos Mikrosiru suositeltava 
tunnistuskeino 

   

16.2 SRK 01.01.04 Muutos Ihosienitestit    

34 01.01.04 Muutos DM-titteli lisätty DM:n 
kriteereihin 

   

37 SRK 01.01.04 Lisäys Paneelipaikalle vain 
toimihenkilöitä 

   

45.1 SRK 01.01.04 Muutos Täydennys 
näyttelylisenssin 
ehtoihin 

   

53 SRK 01.01.04 Lisäys Esittelynäyttelyiden 
merkitys 

   

54 01.01.04 Muutos Aikarajoitus 2 kk 
sääntörikkomusten 
ilmoittamiselle FIFen 
hallitukselle 

   

58 SRK 01.01.04 Lisäys Esittelynäyttelyiden 
ehdot 

   

59 01.01.04 Poisto     

60 01.01.04 Poisto     

Luku VIII 01.01.04 Lisäys Kategorian parhaiden 
valinnan ohjeet 

   

Liite 2 01.01.04 Muutos Jatkettu 31.12.2008    

Liite 3 01.01.04 Muutos Jäsenten nimet 
poistettu 

   

Liite 7 01.01.04 Poisto  L LOOF säännöt 
muutettu 

   

Liite 9 01.01.04 Uusi Poikkeus Islannille    

Poikkeusluettelo 01.01.04 Muutos Poikkeukset 
näyttelysäännöistä 

   

Koko Näyttelysäännöt 01.01.05 Uudelleenjärjes
tely 

Näyttelysäännöt 
järjestelty uudelleen 
ja uusittu numerointi 

   

1.2 SRK 01.01.05 Muutos Määräykset 
yhdistyksille päivitetty 
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1.4.c (oli 5.b.c) 01.01.05 Poisto On jo 
tuomarisäännöissä 
5.2.6 

   

1.4.d (oli 5.b.d) 01.01.05 Poisto On jo 
tuomarisäännöissä 
2.8.2 

   

1.8.f (oli 2.1.f) 01.01.05 Muutos Sanamuotoja 
muutettu 
selkeämmiksi 

   

1.13 (oli 51) 01.01.05 Lisäys Ulkomaisen 
EVAn/EVJn 
ilmoittaminen 

   

1.16 (oli 52) 01.01.05 Muutos Näyttelyluettelon 
lähettäminen FIFelle 

   

Vanha 33 01.01.05 Poisto Kahteen kertaan 
säännöt 
Maailmanvoittajista 

   

Vanha 34 01.01.05 Poisto DM sääntö jo 
rekisteröintisäännöiss
ä 5.1 

   

3.4 (oli 31) 01.01.05 Lisäys Näyttelyyn pääsyn 
edellytyksiä lisätty 

   

3.9 a SRK (oli 18) 01.01.05 Muutos EVA/EVJ-ohjeet ja -
määräykset 

   

Liite 2 01.01.05 Uusi-Muutos Liite 2 muutettu 
säännöksi 8.2 

   

Liite 7 01.01.05 Poisto Ranska ei tarvitse 
poikkeusta enää 

   

Uusi sääntö 7.2 01.01.05 Uusi Näyttelyt maissa, 
joissa ei ole FIFe-
jäsentä 

   

7.4 SRK (oli 27) 01.01.05 Muutos Sääntörikkomusten 
seuraamukset 

   

SRK (oli 42) 01.01.05 Muutos 3 EVAa ja EVJ:tä 
johtaa kilpailukieltoon 

   

8.2 (oli 45.1) 01.01.05 Muutos Lisenssin 
saantiehtoja 
täsmennetty 

   

Liite 4 (oli kohta VI) 01.01.05 Muutos Vuoden Kissa-
kilpailun 
kelpoisuusehdot 

   

Liite 6 01.01.05-31.12.08 Jatko Jatkoaikaa 
poikkeuksille 
Meksiko-Argentiina-
Brasilia 

   

Liite 10 01.07.04–30.06.05 Uusi Poikkeus ”C”-ryhmän 
maille 

   

Liite 10 01.07.05 Poisto Poikkeus ”C”-ryhmän 
maille 
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Näyttelysäännöt 01.01.06 Palautettu Palautettu luettelo 
sääntömuutoksista 

   

SK1, art. 1.1.a 01.01.06 Uusi Yleiskokouksen 
viikonloppuna ei 
näyttelyitä, yleisistä 
säännöistä 

   

SK1, art. 1.1.b 01.01.06 Uusi Näyttelylista 3 kk:n 
välein, yleisistä 
säännöistä 

   

SK1, art. 1.1.c 01.01.06 Uusi Valitus 
näyttelypäivämääräst
ä, yleisistä 
säännöistä 

   

SK1, art. 1.1.d 01.01.06 Muutos 1.1.:stä 1.1.d:ksi    

SK1, art. 1.3 01.01.06 Lisäys Lisätty sana 
”kansallinen” 

   

SK1, art. 1.3 01.01.06 Poisto Näyttelymaksut; ovat 
yleisten sääntöjen 
liitteessä 1 

   

SK1, art. 1.10.h.c 01.01.06 Uusi Kissan numerolappu    

SK6, art. 6.1.b 01.01.06 Uusi 75% FIFe tuomareita, 
yleisistä säännöistä 

   

SK6, art. 6.1.c 01.01.06 Uusi Ei-FIFe-tuomarin 
kutsumiseen 
tarvitaan FIFen 
hallituksen lupa, 
yleisistä säännöistä 

   

SK6, art. 6.1.d 01.01.06 Uusi Ei-FIFe-tuomarin 
yhdistys mainittava 
luettelossa, yleisistä 
säännöistä 

   

SK6, art. 6.1.e 01.01.06 Uusi Ei-FIFe-tuomarille 
toimitettava 
standardit ja säännöt, 
yleisistä säännöistä 

   

Liite 1- Portugali 01.01.06 Uusi Poikkeus Portugalille 
EC/EP-sääntöihin 

   

Liite 4- Venäjä 01.01.06–31.12.08 Jatko Jatkoaikaa 
poikkeuksille 

   

Liite 8- Valkovenäjä 01.01.06–31.12.08 Jatko Jatkoaikaa 
poikkeukselle 100 
kissan raja 

   

Liite 8- Valkovenäjä 01.01.06–31.12.08 Uusi Poikkeus titteleille 
IC/IP, GIC/GIP, 
EC/EP 

   

Liite 11 01.01.06 Uusi Sertifikaatit ja tittelit 
tulee saavuttaa FIFe-
sääntöjen mukaisesti 
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SK1, art. 1.1.b 01.01.07 Muutos Näyttelylista 
julkaistaan 
nettisivuilla 

   

SK2, art. 2.3 
SK12, art, 8.2.4 

01.01.07 Siirto FIFe World Show 
vain FIFe-jäsenien 
kissoille. 8.2. 
muutettu. 

   

SK1, art. 1.14 01.01.07 Lisäys Näyttelyluetteloon 
painettava 
ulkomaisten 
näytteilleasettajien 
maakoodi ja luettelon 
kanteen FIFe-logo ja 
FIFe-jäsenen logo 

   

SK1, art. 1.5 01.01.07 Muutos Kielletty esim. 
Munchkinien ja 
Scottish Foldien 
tuominen näyttelyyn 

   

SK4, art. 4.14 01.01.07 Lisäys Selvennys DSM-
sääntöön 

   

SK4, art. 4.3, 4.4, 4.5 01.01.07 Muutos Sertien 
hankkimisjärjestykse
en selvennys 

   

SK3, art. 3.9 01.01.07 Muutos Diskaavia virheitä 
uudistettu. 

   

SK3, art. 3.10 01.01.07 Muutos Sertifikaatin epääviä 
virheitä uudistettu. 

   

SK4, art. 4.4, 4.5 01.01.07 Muutos 2 vaihtoehtoa saada 
tittelit GIC/GIP EC/EP 

   

SK3, art. 3.10 01.01.07 Muutos Hännän 
epämuodostumat 
este excellent- 
arvosanaa 
korkeammille 
tuloksille 

   

SK1, art.1.4 01.01.08 Poisto Näyttelyvaraus vain 
10v. etukäteen 

   

SK1, art.1.4 b 01.01.08 Poisto Poikkeuksien 
poistaminen 

   

SK1, art.1.5 01.01.08 Muutos Sanamuotomuutos 
villikissakieltoon 

   

SK1, art. 1.8 c 01.01.08 Muutos Rokotussääntömuuto
s 

   

SK1, art. 1.8 f, 1.8 h 01.01.08 Muutos 1.8 f:stä 1.8 h:on ja 
koskee myös 
suositusjäseniä 

   

SK1, art. 1.10 b 01.01.08 Muutos Näyttelykutsun 
julkaisemisesta 
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SK1, art. 1.10 c 01.01.08 Muutos Säilytettävä tiedot 
poissaolleista 
kissoista 

   

SK1, art. 1.10 h.b 01.01.08 Poisto Poistettu 
assistenttikannon 
merkintä (*) 

   

SK1, art. 1.13 01.01.08 Muutos Yhdistyksen 
vahvistus 
sähköpostilla 
ulkomaisiin 
näyttelyihin 

   

SK1, art. 1.16 01.01.08 Muutos Tiedot myös 
poissaolleista 
saatavilla 

   

SK2, art. 2.2 01.01.08 Poisto Maailmannäyttelyn 
ajankohta 

   

SK2, art. 2.3 01.01.08 Lisäys Maailmannäyttelyyn 
vain täysin 
hyväksytyt rodut 

   

SK3, art. 3.1 01.01.08 Muutos Yli 10kk ikäisten 
kotikissojen oltava 
leikattuja 

   

SK3, art. 3.4 01.01.08 Lisäys Typistetyt kissat 
kielletty 

   

SK3, art. 3.9 u 01.01.08 Lisäys Typistäminen 
diskaava virhe 

   

SK3, art. 3.10 k 01.01.08 Muutos Sanamuotomuutos    

SK4, art. 4.8 01.01.08 Muutos ja 
lisäys 

Sanamuotomuutos ja 
selkeytys 

   

SK4, art. 4.16 01.01.08 Lisäys Uusi titteli DVM    

SK1, art. 1.10 a 01.01.08 Muutos Siirtyy kohtaan 6.1.a    

SK1, art. 1.11 01.01.08 Poisto Ruusukkeita ei 
tarvitse hankkia 

   

SK6, art. 6.1. a 01.01.08 Lisäys Hyväksytyt tuomarit 
ja FIFen ulkopuoliset 
 

   

SK6, art. 6.9 01.01.08 Muutos Sanamuotomuutos ja 
siirto kohtaan 4.9, 
siirto liitteestä 11 

   

Liite 1 ja 5 01.01.08 Poisto Poikkeusluvat 
poistettu 

   

Liite 8 01.01.08 Poisto Valkovenäjältä 
poistettu 
CAGCIB/CAGPIB 
poikkeusluvat 

   

Liite 9 01.01.08 Lisäys Poikkeus Israelille ja 
Maltalle 

   

Liite 3 01.01.08 Muutos Lisätty Malta    

SK2, art. 2.6 18.10.08 Muutos Voittajanäyttelyyn 
pääsykriteerit, V08 
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SRK liite 4 18.10.08 Muutos Lisäpisteiden 
laskentakaava 

   

SK1, art. 1.1 d 01.01.09 Muutos Näyttelyiden määrien 
rajoitukset 

   

SK1, art. 1.7 b 01.01.09 Muutos Seuraus 
positiivisesta 
sienitestistä, hylättyä 
kissaa ei 
näyttelyalueelle 

   

SK1, art. 1.7 c 01.01.09 Muutos Rokotussäännön 
kansallinen osa 

   

SK1, art. 1.10 b 01.01.09 Muutos Luettelo näyttelyistä 
Kissa-lehdessä 

   

SK1, art. 1.10 d 01.01.09 Muutos Absent-lista 
tuomareille 

   

SK1, art. 1.12 b 01.01.09 Muutos Ilmoittautuminen 
sähköisesti 

   

SK1, art. 1.14 01.01.09 Muutos Näyttelyluettelossa 
mainittava 

   

SK1, art. 1.17 a 01.01.09 Muutos Karsimisesta 
ilmoittaminen 

   

SK1, art. 1.17 d 01.01.09 Muutos Tulosten 
toimittaminen 

   

SK1, art. 1.17 e 01.01.09 Muutos Ikäluokituksen 
tarkennus 

   

SK2, art. 2.4 01.01.09 Muutos WW-titteli 
sukutauluihin 

   

SK2, art. 2.6 18.10.08 Muutos Voittajanäyttelyyn 
pääsykriteerit, V08 

   

SK3, art. 3.2 01.01.09 Muutos Mikrosiru pakolliseksi    

SK3, art. 3.4 01.01.09 Muutos Alle kilon painoisia 
pentuja ei näyttelyyn 

   

SK4, art. 4.1.1 01.01.09 Lisäys Titteleiden lyhenteet    

SK4, art. 4.1.2 01.01.09 Lisäys Sertifikaattien 
lyhenteet 

   

SK4, art. 4.2 01.01.09 Muutos Vähimmäispistemäär
ä 

   

SK4, art. 4.3 01.01.09 Muutos Vähimmäispistemäär
ä 

   

SK4, art. 4.4 01.01.09 Muutos Vähimmäispistemäär
ä 

   

SK4, art. 4.5 01.01.09 Muutos Vähimmäispistemäär
ä 

   

SK4, art. 4.6 01.01.09 Muutos Valmistumisesta 
ilmoittaminen 

   

SK4, art. 4.7 01.01.09 Muutos Näyttelyttäminen, kun 
sertit täynnä 

   

SK4, art. 4.8 01.01.09 Muutos Otsikon muutos    

SK4, art. 4.8.1 01.01.09 Lisäys Tuomarin parhaiden 
valinta 
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SK4, art. 4.8.2 01.01.09 Lisäys Edellytykset tuomarin 
parhaiden valinnalle 

   

SK4, art. 4.8.3 01.01.09 Lisäys Kategorian parhaat    

SK5, art. 5.1 01.01.09 Muutos Värin vaihto 
näyttelyssä 

   

SK5, art. 5.2 01.01.09 Muutos Otsikon muutos    

SK5, art. 5.4 01.01.09 Lisäys Määrittelyluokka 13 c    

 01.01.09  Tarkistusluokan 
ehdot 

   

SK5, art. 5.5 01.01.09 Muutos Uusi jaottelu 5.5.1-
5.5.3 

   

SK5, art. 5.6 01.01.09 Muutos Siitosluokan ehdot    

SK6, art. 6.8 01.01.09 Muutos Arvostelusetelin 
tiedot 

   

SK6, art. 6.10 01.01.09 Muutos Kontrasigneeraus 
omistajan vastuulla 

   

SK7, art. 7.3 01.01.09 Muutos Tupakointi kielletty 
myös ravintolatiloissa 

   

SK8, art. 8.1 01.01.09 Poisto Sääntökohta 
poistettu 

   

SK8, art. 8.2.4 01.01.09 Muutos Päivämäärämuutos    

SK8, liite 4 01.01.09 Muutos Päivämäärämuutos    

SK8, liite 6 01.01.09 Muutos Päivämäärämuutos    

SK8, liite 8 01.01.09 Muutos Päivämäärämuutos    

SRK liite 1 01.01.09 Muutos Assistentti ja kissan 
esittely 

   

SK1, art. 1.8 01.07.09 Muutos Rokotussäännön 
kansallinen osa 

   

SK1, art. 1.8b 01.01.10 Muutos Seuraus 
positiivisesta 
sienitestistä 

   

SK1, art. 1.8d 01.01.10 Lisäys Yhdistyksen 
vastuuvakuutus 

   

SK1, art. 1.10a 01.01.10 Lisäys FIFe-sääntömuutos, 
tuomarit kutsuttava 
kirjallisesti 

   

SK1, art. 1.12b 01.01.10 Muutos karsintaperuste 
kerrottava kutsussa 

   

SK1, art. 1.12b 01.01.10 Muutos tarkennettu 
jäsentarkistusten 
aikataulua 

   

SK1, art. 1.13 01.01.10 Muutos Keltainen kortti 
(DISK/3.9a) 

   

SK1, art. 1.14 01.01.10 Muutos vain FIFe-tittelit 
luetteloon 

   

SK1, art. 1.17a 01.01.10 Muutos vahvistuskirjeen 
aseman 
tarkistaminen 

   

SK3, art. 3.9a 01.01.10 Muutos Keltainen kortti 
(DISK/3.9a) 
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SK4, art. 4.8.3 01.01.10 Lisäys päällekkäisyys FIFe-
säännön kanssa 
poistettu 

   

SK5, art. 5.4 01.01.10 Muutos Tarkistusluokan ja 
kotikissaluokan ehdot 

   

SK6, art. 6.12 01.01.10 Muutos FIFe-sääntömuutos: 
Tuomarille vain 
sääntöjen mukainen 
määrä kissoja 
arvosteltaviksi 

   

SK7, art. 7.4 01.01.10 Muutos Näyttelyn 
toimihenkilön 
velvollisuus ilmoittaa 
sääntörikkomusepäily
istä. Rangaistukset, 
joita yhdistys voi 
saada rikottuaan 
sääntöjä. 

   

SRK liite 2 01.01.10 Muutos Assistentin ikäraja 15 
v, assistentin oltava 
yhdistyksen käytössä 
paneelin loppuun 

   

SRK liite 3 01.01.10 Muutos Esittelynäyttelyihin 
sovellettavat 
sääntökohdat 

   

SRK liite 4 01.01.10 Muutos Ulkomaisista 
tuloksista kopiot 
mukaan 

   

SK5, art. 5.6 20.03.10 Muutos Siitos- ja 
kasvattajaluokat 
tarkistettava 
näyttelyn 
sihteeristössä 
kahden tunnin sisällä 
arvostelun 
alkamisesta. 

   

SK4, art. 4.6 01.01.11 Muutos Valmistumisilmoitus 
suoraan liitolle, 
maksulliset 
valmistumisruusukke
et liitolta. FIFe-
muutos: siirto 
kohdasta 6.9 

   

SK1, art. 1.1a 01.01.11 Muutos Otsikon 
uudelleenmuotoilu, 
a:n muutos 

   

SK1, art. 1.1.d SRK 01.01.11 Muutos Näyttelyiden määrää 
ei enää rajoiteta 
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SK1, art. 1.2 01.01.11 Muutos Kansallinen liitto 
anoo näyttelyt FIFen 
nettisivun 
näyttelyanomustyökal
ulla 

   

       

SK1, art. 1.1e 01.01.11 Lisäys Kohta 1.4a:sta 
kohdaksi 1.1e 

   

SK1, art. 1.4a 01.01.11 Poisto 10 vuoden raja 
kohdaksi 1.1e 

   

SK1, art. 1.4a SRK 01.01.11 Poisto 5 vuoden aikaraja 
poistui 

   

SK1, art. 1.8g 01.06.10 Lisäys Bulgaria mukaan 
sääntökohtaan 

   

       

SK1, art. 1.8h 01.11.11 Lisäys Uusi kohta, 
latinalaiset aakkoset 

   

SK1, art. 1.8d 01.01.11 Poisto Kohta 1.8d siirretty 
kohdaksi 1.10b 

   

SK1, art. 1.10b 01.01.11 Lisäys Kohta 1.8d siirretty 
kohdaksi 1.10b 

   

SK1, art. 1.12 b SRK 01.01.11 Lisäys Näyttelymaksu 
palautettava 
täysimääräisenä 
myös jatketun 
ilmoittautumisajan 
aikana tehdystä 
peruutuksesta, 
palautuksille 4 viikon 
aikaraja 

   

SK1, art. 1.12 SRK 01.01.11 Muutos Kissan esittelijän alin 
ikä 15 vuotta 

   

  Siirto Poisvetämisen 
aikaraja siirretty 
kohtaan 1.12 
Assistentin 
ohjesäännön 
kohdasta 7 

   

SK1, art. 1.12 SRK 01.01.11 Lisäys Usean omistajan 
kissan voi yksi 
omistajista ilmoittaa 
näyttelyyn 
kotimaassa 

   

SK1, art. 1,14 SRK 01.01.11 Muutos lisäpisteet 
kilpailuluokittain 
luetteloon 

   

SK1, art. 1.17d SRK 01.11.11 Muutos tulosten 
toimittaminen 

   

SK3, art. 3.1 SRK 01.11.11 Muutos ainoastaan omistaja 
voi ilmoittaa 
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SK3, art. 3.2 SRK 01.11.11 Lisäys mikrosirua ei vaadita 
esittelynäyttelyissä 

   

SK3, art. 3.9 SRK 01.11.11 Muutos paneeli, keltainen 
kortti 

   

SK4, art. 4.1.1 01.11.11 Lisäys Uusi titteli NW    

SK4, art. 4.17 01.01.11 Lisäys Uusi National 
Winner-titteli käyttöön 

   

SK4, art. 4.9.3 01.01.12 Lisäys Special Breed BIS    

SK4, art. 4.9.5 01.01.11 Muutos Äänestys julkinen, 
äänimäärät 
kerrottava 

   

SK5, art.5.1/5.4 SRK 01.01.11 Siirto Värinmuutoksen 
ilmoittaminen siirretty 
sääntökohdasta 5.1 
kohtaan 5.4, FIFe-
säännössä 
täsmennyksiä 

   

SK5, art. 5.5.1 01.01.11 Lisäys Uusi sääntökohta 
standardissa 
kielletyistä väreistä 
numeroksi 5.5.1, 
nykyiset kohdat 
numeroidaan 
uudelleen 5.5.2–5.5.4 

   

SK5, art. 5.5.3 01.01.11 Muutos Oli sääntökohta 5.5.2    

  Lisäys Koskee myös 
kotikissoja, sijat 1-4 

   

SK5, art. 5.6 01.01.11 Muutos Lisäluokissa jaetaan 
sijat 1-4, loput 5. 

   

SK6, art. 6.1 01.01.11 Muutos Sääntökohta jaetaan 
alakohtiin 6.1.1-6.1.2 

   

SK6, art. 6.2 01.01.11 Lisäys Assistenttisäännöt 
näyttelysääntöihin 

   

SK6, art. 6.6 01.01.11 Lisäys FIFe-logo painettava 
arvostelulomakkeelle 

   

SK6, art. 6.8 01.01.11 Muutos Uudet kohdat 6.8.1 ja 
6.8.2 

   

SK6, art. 6.9 01.01.11 Lisäys Luokka 13c ja 
lisäluokat lisätty 

   

  Poisto Sertifikaatin 
epäämisen syy 
mainittava (katso 
kohta 6.11) 

   

  Poisto Sertifikaattien 
tunnustaminen 
siirretty kohtaan 4.6 
Titteleiden 
hyväksyminen 
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  Lisäys Taulukko tuomarin 
myönnettävissä 
olevista 
sertifikaateista 

   

SK6, art. 6.10 01.01.11 Muutos Sääntötekstin 
uudelleenmuotoilu 

   

SK6, art. 6.11 01.01.11 Poisto Hylkääminen-teksti 
poistettu 

   

  Lisäys Vaatimus 
täydellisestä 
arvostelulomakkeest
a lisätty 

   

SK6, art. 6.12 01.01.11 Lisäys Uusi sääntökohta 
hylkäämiselle, 
vaatimus 
eläinlääkärin 
allekirjoituksesta 
poistettu 

   

SK6, art. 6.13 01.01.11 Lisäys Sääntökohta 6.12 
muuttuu kohdaksi 
6.13 

   

SK8, art. 8.2 SRK 01.01.11 Poisto Näyttelylisenssi 
poistuu käytöstä 

   

SK3, art. 3.1 01.01.11 Lisäys Poikkeus-kohtaan 
lisätty kohdan 8.2.2 
mukaisesti näyttelyyn 
ilmoitetut kissat. 
Lisätty myös 
vaatimus pentujen ja 
tuontikissojen 
rekisteröinnin 
vireilläolosta. 

   

SK3, art. 3.6 01.01.11 Muutos Kissa kilpailee 
fenotyyppinsä 
mukaisesti 

   

SK3, art. 3.9 ja 3.10 01.01.11 Muutos Sääntökohdat 
yhdistetään 
virhetaulukoksi 

   

Liite 3 01.01.11 Lisäys Kyprokselle ja 
Kreikalle 
poikkeuslupa 

   

TAULUKKO s. 46-47 01.01.11 Lisäys uusi taulukko, johon 
koottu kohtien 3.9 ja 
3.10 viat, jotka 
johtavat 
diskaamiseen ym. 

   

SRK Liite 1 01.01.11 Muutos assistentin alaikäraja 
15 vuoteen 
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SRK Liite 4 01.01.11 Lisäys NW-tittelit 13 kpl 
jaetaan Vuoden 
Kissa-kisan voittajille, 
laskentasääntöjen 
päivitys 

   

SK art. 4.17 01.01.11 Korjaus FIFe-jäsenvaltio 
FIFe-jäseneksi 

   

SK1 art. 1.8.g 01.06.11 Lisäys Poikkeus Iso-
Britannialle 
(31.12.2014 asti) 

   

SK4 art. 4.1.1 01.06.11 Muutos Kaikki FIFe-tittelit 
ovat saatavilla vain 
FIFe rekisteröidyille 
kissoille, joiden 
omistajat ovat jonkun 
FIFe-jäsenen jäseniä 

   

SK4 art. 4.1.1 01.06.11 Muutos Kaikki FIFe 
näyttelytittelit tulee 
esittää lyhenteinä, 
lukuunottamatta WW 
titteliä 

   

SK4 art. 4.1.1 01.06.11 Selvennys ”Muut mahdolliset 
tittelit” muutetaan 
muotoon ”mahdolliset 
Championship-
/Premiership-tittelit” 

   

SK8 art. 8.2.1.b 01.06.11 Muutos FIFen ulkopuoliset 
näytteilleasettajat 
voivat ilmoittaa 
kissansa luokkiin 12, 
11 ja 8 tai10; jos he 
haluavat ilmoittaa 
kissansa korkeampiin 
luokkiin, heidän tulee 
liittyä FIFe- jäsenten 
jäseniksi 

   

SK2 art. 2.7 01.06.11 Lisäys Tuomarien 
osallistuminen 
kategorian parhaiden 
valintaan 

   

SK2 art. 2.3 01.06.11 Lisäys Pääsyvaatimukset 
World Showhun: 
DSM titteli 
kotikissoille 

   

SK3 art. 3.9 SRK 26.03.11 Poisto Poistettu maininnat 
3.9 a 
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SK1 art. 1.1c 01.01.12 Poisto Valitus 
näyttelypäivämääräst
ä, joka on julkaistu 
virallisella 
näyttelylistalla, on 
tehtävä kuuden 
viikon kuluessa siitä, 
kun lista on julkaistu. 
Muutokset 
lihavoidaan. 

   

SK1 art.1.5 01.01.12 Lisäys Näyttelyyn ei saa 
tuoda kissoja, joiden 
esivanhemmissa on 
kissoja jotka kärsivät 
(pseudo)achondropla
siasta tai 
osterochondrodyspla
siasta 

   

SK1 art. 1.10.a SRK 01.01.12 Poisto Tuomareilta on 
tiedusteltava jo 
kutsun yhteydessä, 
suostuvatko he 
ottamaan oppilaan tai 
tutkinnon 
valvottavakseen, 
sekä ilmoitettava 
mahdollisuuksien 
mukaan, mitä rotuja 
ja värejä he tulevat 
arvostelemaan, 
mukaan lukien 
epäviralliset luokat 
(veteraani, ym.). 

   

SK1 art.1.10.e 01.01.12 Siirto Artiklaan 6.7.2    
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SK1 art. 1.10.i SRK 01.01.12 Poisto Näyttelyn järjestävä 
yhdistys on 
vastuussa 
Kissaliitolle ja FIFelle 
siitä, että 
näyttelysääntöjä 
noudatetaan. Sen on 
toimitettava kaikille 
näyttelyissä 
arvosteleville 
tuomareille, erityisesti 
FIFen ulkopuolisten 
yhdistysten 
tuomareille, kaikki 
tieto näyttelyluokkia 
koskevien sääntöjen 
soveltamisesta FIFen 
sääntöjen (5.4). 
mukaisesti. 

   

SK1 art. 1.11 SRK 01.01.12 Muutos FIFen lahjoittama 
ruusuke jaetaan 
järjestävän 
yhdistyksen parhaalle 
kissalle, vuoroin eri 
kategorioille (I, II, III, 
IV). 
Kissaliitonn 
lahjoittamat 
ruusukkeet jaetaan 
kansainvälisissä 
näyttelyissä kunkin 
 
kategorian parhaille 
aikuisile(8 kpl). 
muutetaan 
FIFe- ja Kissaliiton 
ruusukkeet jaetaan 
kategorioissa I–IV: 
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SK1 art. 1.12 SRK 01.01.12 Poisto Näyttelyyn 
ilmoittautuminen 
kotimaassa: 
Lomake lähetetään 
hyvissä ajoin ennen 
viimeistä 
ilmoittautumispäivää 
näyttelykutsussa 
ilmoitetulle henkilölle. 
Lomake on täytettävä 
selvästi ja 
täydellisesti. Jos 
ilmoittautuminen 
perutaan ennen 
viimeistä 
ilmoittautumispäivää, 
maksaa järjestävä 
yhdistys 
näyttelymaksun 
takaisin. 

   

SK1 1.14 01.01.12 Lisäys Yhdistetty luettelo 
useamman sertin 
näyttelyille 

   

SK1 art. 1.17.e SRK 01.01.12 Poisto Näyttelyyn 
osallistuvan kissan 
tulee viimeistään 
arvostelupäivänä 
täyttää luokkansa 
vaatima ikäraja. 

   

SK2, art. 2.3, 2.4 01.01.12 Uudelleenjärjes
- 
tely 

Pääsyvaatimukset 
World Show:n ja 
Scandinavian 
Winneriin 

   

SK3 art. 3.1 SRK 01.01.12 Poisto FIFen ulkopuolisesta 
järjestöstä tuotu kissa 
voi osallistua FIFe-
näyttelyyn Suomessa 
vasta, kun kissa on 
FIFe-jäsenen 
rekisteröi-mä tai kun 
rotutoimikunta on 
hyväksynyt kissan 
rekisteröitäväksi 
Kissaliiton rekisteriin. 
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SK 3 art. 3.4 SRK 01.01.12 Poisto Eläinlääkärin 
tarkastukseen on 
tultava määräaikana. 
Tarkastuksessa on 
esitettävä kissan 
rokotus- ja 
mikrosirutodistus 
sekä yli 10 
kuukauden ikäisiltä 
kotikissoilta 
eläinlääkäritodistus 
siitä, että kissa on 
steriloitu/kastroitu. 
Kissan tulee olla 
terve ja puhdas sekä 
turkin 
asianmukaisesti 
hoidettu. 

   

SK4, art. 4.3, 4.4, 4.5, 
4.15 

01.01.12 Muutos Poikkeukset 
mahdollisia 
yksittäisille jäsenille, 
jotka asuvat maissa, 
jotka määritelty 
liitteissä 

   

SK2, art. 2.9 01.01.12 Uudelleennume
- 
rointi 

Artiklat 4.9.4 ja 4.9.5 
numeroidaan 
uudelleen 4.9.6 ja 
4.9.7 

   

SK4, art. 4.9.1, 4.9.3 01.01.12 Siirto Best in Show 
näyttelyssä jossa on 
vain vain yksi rotu, 
siirretty erilliseksi 
alakohdaksi artiklaan 
4.9.1 ja 4.9.3 

   

SK4, art. 4.9.4 01.01.12 Lisäys Rodun paras    

SK4, art. 4.9.5 01.01.12 Siirto Best in Show yhden 
rodun näyttelyssä 
(vain yhdelle rodulle) 
siirretty artiklasta 
4.9.1 ja 4.9.3 

   

SK 4, art. 4.9.6 01.01.12 Lisäys Listan nominoiduista 
kissoista tulee 
sisältää myös tieto 
kissan iästä tai 
syntymäpäivästä 

   

SK 4 art. 4.17 01.01.12 Lisäys Kissa voi saada vain 
yhden NW 
tittelin/vuosi 
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SK5, art. 5.5.3 01.01.12 Lisäys Näyttelyn järjestäjien 
on informoitava 
tuomareita, mitä ei-
hyväksyttyjä rotuja 
näiden on 
arvosteltava 

   

SK6, art. 6.2.1 01.01.12 Selvennys Uudelleenmuotoillaan 
”assistentin asu” 

   

SK6, art. 6.7 01.01.12 Uudelleenjärjes
- 
tely ja 
selvennys 

Pääsy 
arvostelurinkiin, 
esittelykäytännöt ja 
elektroniset laitteet 

   

SK6, art.6.7.2 01.01.12 Siirto Artiklasta 1.10.e    

SK6, art. 6.10 01.01.12 Poisto Kansalliset tuomarit 
Euroopan 
ulkopuoleisista FIFe-
organisaatioista 
voivat myöntää CAC- 
ja CAP- sertifikaatin 
ilman 
kontrasigneerausta 
 

   

SK7, art.7.1 01.01.12 Muutos Vastuu 
näyttelysääntöjen 
valvonnasta kuu 
luu FIFe-jäsenelle, ei 
näyttelyn 
järjestäneelle 
yhdistykselle 

   

SK7, art.7.1 01.01.12 Poisto Sääntölisäysten 
tarjoaminen 
tuomareille, erityisesti 
FIFen ulkopuolisille 
tuomareille 

   

SK3, 3.9 01.01.12 Muuttunut 
sanamuoto 

Selkeytetty 
sanamuotoa 
korvaamalla tai-sana 
sanalla ”ja” 

   

Liite 4 01.01.12 Laajennus Poikkeus 
Valkovenäjälle ja 
Venäjälle luokissa 7 
ja 8 (31.12.2016 asti) 

   

 
 
Taulukko virheistä 1.6 

 
 
01.01.12 

 
 
Muutos 

 
”Kissat joilla on 
näkyvä napatyrä” 
muutetaan muotoon 
”Kissat joilla on 
napatyrä” 
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Taulukko virheistä 2.2 01.01.12 Muutos ja 
poisto 

”Pieninkin kallon 
epänormaali 
painauma, 
ulostyöntyminen tai 
halkio” muutetaan 
kohdasta ”ei sertiä” 
kohtaan ”ei 
exelentiä”. Poistetaan 
poikkeus kastraateille 
ja alle 10 kuukauden 
ikäisille kissoille 

   

Taulukko virheistä 3.2 01.01.12 muutos ”Vinot leuat” 
muutetaan ” ei sertiä” 
kohdasta kohtaan ei 
exelentiä 

   

Kaikki 01.01.12 Uudelleennume
rointi 

Viittaukset 
artiklanumeroihin 
uudelleenjärjestetyiss
ä Tuomari- ja 
tuomarioppilassäänn
öissä 
 

   

SK1, art. 1.10.c 01.01.13 Poisto Näyttelykutsussa ei 
tarvitse olla listaa 
hotelleista 

   

SK1 art. 1.4 01.01.13 Poisto Poikkeus Norjan, 
Ruotsin ja Iso-
Britannia 

   

SK1 art. 1.5 01.01.13 Lisäys Ei saa mainostaa 
villikissoja tai kissoja, 
jotka kärsivät 
(pseudo-) 
achondroplasiasta tai 
osteo- 
chondrodysplasiasta 

   

SK1 art. 1.8.c 01.01.13 Muutos Rokotteiden erittely    
SK1 art. 1.10.c 01.01.13 Selvennys Näyttelyssä 

arvostelevat tuomarit 
näyttelykutsussa 

   

SK1 art. 1.13 01.01.13 Muutos Aikaisempi sisältö 
muutettu muotoon: 
Ilmoittautumislomake 
täytetään ja 
lähetetään näyttelyn 
järjestävän 
yhdistyksen ohjeiden 
mukaisesti. 

   

SK1 art. 1.14 01.01.13 Muutos Näyttelyluettelossa 
omistajan nimi 
näytteilleasettajan 
nimen sijaan 
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SK1 art. 1.14 01.01.13 Lisäys Listat arvostelevista 
tuomareista sekä 
omistajista 
luettelossa 

   

SK1 art. 1.17.a 01.01.13 Poisto 80 % arvostelevista 
tuomareista 
vahvistuskirjeessä 

   

SK1 art. 1.17.a 01.01.13 Muutos Poikkeusten sisältö 
muutettu muotoon 
olosuhteet 

   

SK2 art. 2.5 01.01.13 Poisto Lupa pitää Euroopan 
ulkopuolella 
näyttelyitä sama 
viikonloppuna kuin 
maailmannäyttely 

   

SK2 art. 2.5 01.01.13 Poisto Norjan, Ruotsin, Iso-
Britannian ja Islannin 
poikkeus 

   

SK3 art. 3.9 ja 3.10 
 
SK6 art. 6.11. ja 6.12 

01.01.13 Muutos Korjattu oikeat 
sivunumerot 
kilpailusta 
 
sulkeville ja 
sertifikaatin epääville 
vioille. 

   

SK4 art. 4.1.1 01.01.13 Lisäys FIFe-tittelit ovat 
saataville jäsenien 
kotikissoille 

   

SK4 4.9.4.3 01.01.13 Selvennys Nominoitujen 
kissojen määrä jos on 
rodun kategorian 
paras -kilpailu 

   

SK4 art. 4.9.5 01.01.13 Selvennys Yhden rodun 
näyttelyn määritelmä 

   

SK6 art. 6.1.2.d 01.01.13 Lisäys FIFen ulkopuoliset 
tuomarit 
näyttelykutsussa ja 
näyttelyluettelossa 
kun lupa on saatu 

   

SK6 art. 6.1.2.f 01.01.13 Lisäys Miten usein FIFen 
ulkopuolinen tuomari 
saa arvostella FIFe-
näyttelyssä 
kalenterivuoden 
aikana 

   

SK6 art. 6.1.4 01.01.13 Poisto Mitä tutkintoa 
vastaanottavalle 
tuomarille täytyy 
ilmoittaa etukäteen 
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SK6 art. 6.12 01.01.13 Lisäys Tiineille ja maitoa 
erittäville ei 
täydellistä tuomarin 
raporttia 

   

Liite 1.4b 01.01.13 Poisto Poikkeus Norjalle, 
Ruotsille ja Iso-
Britannialle 

   

Liite 3 01.01.13 Muutos Kaikki maat 
mainitaan 
maantieteellisen 
sijainnin vuoksi, 
riippumatta 
karanteenisäännöistä 

   

Liite 4 01.01.13 Lisäys Espanja (31.12.2016 
asti) 

   

Taulukko virheistä 8.3. 01.01.13 Muuttunut 
sanamuoto 

Imettävät muutettu 
muotoon maitoa 
erittävät (sama 
sanamuoto kuin 
kohdassa 3.4) 

   

Taulukko virheistä 8.3 01.01.13 Lisäys Huomautus: Ei 
täydellistä tuomarin 
raporttia. Kissat on 
eristettävä 
välittömästi 

   

Taulukko virheistä 8.4 01.01.13 Muutos Huomautus muutettu: 
Kissat on eristettävä 
välittömästi -> Kissat 
on poistettava 
näyttelypaikalta 
välittömästi saman 
omistajan muiden 
kissojen kanssa 
(näyttelysäännöt 3.8) 

   

Taulukko virheistä 8.5 01.01.13 Lisäys Huomautus: Kissat 
on eristettävä 
välittömästi 

   

Taulukko virheistä 9 01.01.13 Lisäys Huomautus: 
Singapura (SIN) 

   

SK1  art. 1.10 16.03.13 Lisäys Mahdollisuus rodun 
kategorian paras – 
kilpailuun määrätyssä 
rodussa 

   

SK1 art. 1.17 16.03.13 Lisäys Vahvistuskirjeessä 
mainittava rodun kat 
paras kilpailu 

   

SK3  art. 3.1 16.03.13 Lisäys Tuontikissan (muu 
kattojärjestö) 
näyttelyyn 
osallistuminen 
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Liite 4 16.03.13 Muutos Kopiot ulkomaisista 
tuloksista toimistolle 
15.1. mennessä 

   

SK1 art. 1.8 19.10.13 Muutos Yhdistyksen on 
huolehdittava 
riittävästä määrästä 
eläinlääkäreitä 

   

SK1 art.1.10 19.10.13 Lisäys Näyttelyn järjestäjän 
on säilytettävä 
näyttelyilmoittautumis
et vuoden ajan 
näyttelystä. 

   

SK1 art. 1.12 19.10.13 Muutos Kissan vetäminen 
arvostelusta 

   

SK5 art. 5.4 19.10.13 Muutos Noviisin 
arvostelusetelissa 
EMS-koodi. 

   

SK5 art. 5.4 19.10.13 Poisto Noviisin omistajan on 
ennen näyttelyyn 
ilmoittautumista 
hakea lupa RTK:lta. 

   

SK5 art. 5.4 19.10.13 Lisäys Noviisiluokkaan 
voidaan ilmoittaa 
neva masquerade 

   

SK5 art. 5.4 19.10.13 Lisäys Omistajan pitää 
tarkistaa 
rotukirjaajalta onko 
noviisin nimi 
käytettävissä, 

   

SK5 art. 5.4 19.10.13 Lisäys Noviisilomakkeen 
taustatiedot 
krijoitettava virallisella 
FIFé-kielellä 

   

SK5 art. 5.4 19.10.13 Poisto Näyttelynjärjestäjä 
huolehtii 
taustatietolomakkeen 
mahdollisesta 
käännöksestä. 

   

SK5 art. 5.4 19.10.13 Muutos Näyttelyn järjestäjä 
lähettää 
rotukirjaajalle 
alkuperäisen 
arvostelusetelin ja 
taustatietolomakkeen 

   

SK5 art. 5.6 19.10.13 Muutos Kansalliset lisäluokat    
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SK6 art. 6.7.2 19.10.13 Poisto Vapaa pääsy 
kotimaisiin 
näyttelyihin FIFe-
tuomareilla, 
Kissaliiton hallituksen 
ja toimikuntien 
jäsenillä sekä 
rotukirjaajilla 

   

Liite 4 19.10.13 Muutos Muutokset vuoden 
kissa-kilpailuun 

   

       

Kaikki 01.01.14 Muutos Kaikki ”3-6 
kuukautta” muutettu 
”4-7 kuukautta” 
(luokka 12) ja ”6-10 
kuukautta” muutettu 
”7-10 kuukautta” 
(luokka 11) 

   

SK1 art. 1.12 01.01.14 Muutos Koko artikla muutettu: 
Näyttelymaksut 
suoritetaan näyttelyn 
järjestävän 
yhdistyksen ohjeiden 
mukaisesti + takuu 
näyttelymaksujen 
maksusta 

   

SK1 art 1.13 01.01.14 Muutos Kissan omistajan on 
ilmoitettava 
Kissaliiton toimistolle, 
jos kissa on 
ulkomaisessa 
näyttelyssä saanut 
DISK- arvostelun 
perusteluna 
aggressiivinen käytös 
tai keltaisen kortin. 

   

SK3 art. 3.3 01.01.14 Muutos Näyttelyyn 
osallistuvien kissojen 
minimi-ikä nostettu 
3:sta kk:sta 4:ään 
kk:een 

   



  
 
 

 
Näyttelysäännöt © Suomen Kissaliitto ry 2023 88/108 
 
 

SK3 art. 3.4 01.01.14 Lisäys Näyttelyyn eivät saa 
osallistua: 
kääpiökissat, kissat 
joilla on jalkojen 
epämuodostumia, 
sokeat kissat ja 
tatuoidut kissat 
lukuunottamatta 
tatuointeja jotka ovat 
tunnistusmerkintöjä. 
Näyttelytilaan eivät 
pääse naaraat joilla 
on alle 
luovutusikäiset 
pennut eikä alle 4 
kuukauden ikäiset 
pennut. 

   

SK4 art. 4.6 01.01.14 Lisäys Kaikki titteliin 
oikeuttavat sertit 
tulee saavuttaa 
samassa 
värissä/väriryhmässä. 
Jos EMS koodin 
muutos johtaa 
värin/väriryhmän 
muutokseen, kaikki jo 
saavutetut tittelit 
säilytettään ja kaikki 
uuteen titteliin 
oikeuttavat sertit 
tulee saavuttaa 
uudessa 
värissä/väriryhmässä 

   

SK4 art. 4.9.4.1, 
4.9.4.2 

01.01.14 Selvennys Vain kissat luokissa 
1-12 otetaan 
huomioon Breed 
BISissä 

   

SK4 art. 4.9.7 01.01.14 Selvennys Äänestystapaa tulee 
käyttää jokaisessa 
tapauksessa jossa 
tuomareiden äänet 
menevät tasan 

   

SK4 art. 4.17 01.01.14 Lisäys Säännöt NW-tittelille    

SK5 art. 5.4 01.01.14 Muutos Luokka 13b: minimi-
ikä 4 kk 

   

SK5 art. 5.4 01.01.14 Muutos Luokka 
13c:Värinmuutoksest
a tulee ilmoittaa 
kirjallisesti 

   

SK5 art. 5.6 01.01.14 Muutos Lisäluokkiin 
ilmoittautuminen 
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SK6 art. 6.5 01.01.14 Lisäys Siirtoesitys täytyy 
allekirjoittaa toisen 
näyttelyssä 
arvostelevan 
kyseisen kategorian 
arvosteluoikeudet 
omaavan tuomarin 
toimesta 

   

SK6 art. 6.12 01.01.14 Muutos Arvostelulomaketta ei 
tarvitse täyttää eikä 
siihen merkitä 
arvostelutulosta 
riippumatta 
diskauksen syystä 

   

SK8 art. 8.2 01.01.14 Muutos ”open doors” jatkuu 
31.12.2018 

   

Liite 4 01.01.14 Lisäys Ukraina (31.12.2016 
asti) 

   

Taulukko virheistä 01.01.14 Poisto Huomautukset: 
poistettu poikkeukset 
milloin 
arvosteluseteliä ei 
tarvitse kirjoittaa 

   

Taulukko virheistä 1.5 01.01.14 Muutos Kuvaus diskaavista 
virheistä: jalkojen 
epämuodostumat 

   

Taulukko virheistä 8.8, 
8.9, 8.10 

01.01.14 Uudelleennume
rointi 

8.8-8.10 muutetaan 
8.9-8.11 

   

Taulukko virheistä 8.8, 
8.9, 8.10 

01.01.14 Lisäys 8.8: Tatuoidut kissat 
(kts. Art. 3.4) 

   

Taulukko virheistä 9.1, 
9.2 

01.01.14 Lisäys Huomautus: LaPerm 
pitkäkarvainen (LPL) 
/ LaPerm 
lyhytkarvainen (LPS) 

   

       
 
SK3  art. 3.1 
 
SK3  art. 3.4 

 
29.03.14 
 
29.03.14 

 
Muutos 
 
Muutos 

 
Tuontikissan (muu 
kattojärjestö) 
näyttelyyn 
osallistuminen 
Näyttelyyn 
pääseminen ikäraja 4 
kk 
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SK1  art. 1.17 
 
SK4 4.9.4 
 
 
Liite 4 (vuoden kissa) 

29.03.14 
 
29.03.14 
 
 
29.03.14 

Muutos 
 
Lisäys 
 
 
Muutos 

Vähimmäismitoiltaan 
65x65x55cm häkkiin 
voidaan asettaa kaksi 
kissaa 
Rodun kategorian 
paras paneelissa 
äänestävät tuomarit 
 
Vuoden kissa 
kilpailuun voivat 
osallistua kissat: 

   

1.12 KL, (liite 32) 18.10.14 Muutos Näyttelyyn 
ilmoittautuminen 
kotimaassa 

   

1.17 KL, (liite 33) 01.01.15 Täsmennys Vahvistuskirjeen 
lähettäminen ja 
näyttelyluettelojen 
toimittaminen 

   

1.10 KL, (liite 35) 01.01.15 Muutos Näyttelyn järjestäjän 
vastuu. 
Näyttelykutsussa  
mainittava 
kategorioiden 
parhaiden 
valitsemistapa 

   

7.3 KL, (liite 36) 01.01.15 Poisto Tupakoimattomuus    

Liite 4, (liite 38) 01.01.15 Muutos Kissan Vuoden kissa 
–kilpailuun ottamisen 
kieltäminen 

   

5.6 KL, (liite 39) 01.01.15 Muutos Siitos- ja 
kasvattajaluokat 

   

1.12, liite (42) 01.01.15 Muutos Maksujen 
palauttaminen 

   

1.8.g / GA 2014 01.01.15 Lisäys Israel lisätty maihin 
joissa 
kansainvälisten 
näyttelyn kissojen 
minimimäärä on 100 

   

1.8.h / GA 2014 01.01.15 Lisäys Viittaus FIFen 
sääntöihin 13.4. 

   

1.8.i / GA 2014 01.01.15 Lisäys Selvennys mitä ISO-
koodia käytetään 
maiden nimissä 

   

1.10.c / GA 2014 01.01.15 Lisäys Näyttelykutsuun 
tuomarin asuinmaa 
tai sen ISO-koodi 
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1.13 / GA 2014 01.01.15 Lisäys Kopio 
ilmoittautumisesta 
lähetettävä kissan 
omistajan 
jäsenyhdistykselle 

   

1.14 / GA 2014 01.01.15 Lisäys Näyttelyluetteloon 
tuomarin asuinmaa 
tai sen ISO-koodi 

   

2.6 / GA 2014 01.01.15 Lisäys SW näyttely: Suomi    

2.8 / GA 2014 01.01.15 Uusi kohta WW ja SW 
näyttelyiden 
kategorian parhaiden 
kotikissojen tittelit 

   

4.9. / GA 2014 01.01.15 Lisäys Kategorian parhaat 
voidaan valita 
kategorioista I ja II 
yhdessä ja/tai 
kategorioista III ja IV 
yhdessä 

   

4.9.4.8 / GA 2014 01.01.15 Poisto Rodun kategorian 
parhaasta 
ilmoittaminen 2 
viikkoa ennen 
näyttelyä 

   

5.4 / GA 2014 01.01.15 Lisäys Ei-eurooppalaiset 
tuomarit luokissa 
13a, 13b ja 13c 
näyttelyissä 
Euroopan 
ulkopuolissa maissa 

   

Lisäys Luokissa 13a, 13b ja 
13c tuomarilla on 
oltava kyseisen 
kategorian oikeudet 

   

5.5.2 / GA 2014 01.01.15 Lisäys Alustavasti 
hyväksytyt värit 

   

5.5.4 / GA 2014 01.01.15 Lisäys Luokkiin 13a, 13b ja 
13c voi osallistua 
alustavasti hyväksyt 
rodut 

   

6.1.3 / GA 2014 01.01.15 Lisäys Valvovan tai tutkintoa 
vastaanottavan 
tuomarin 
enimmäiskissamäärä
t Euroopan 
ulkopuolisissa 
maissa 

   

6.7.3 / GA 2014 01.01.15 Poisto Elektronisten 
laitteiden käyttökielto 
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Liite 3 / GA 2014 01.01.15 Lisäys Israelille erikoislupa 
serteille yhdestä 
maasta 

   

Poisto Portugal (katso liite 
4) 

   

Liite 4 / GA 2014 01.01.15 Lisäys Portugalille 
erikoislupa serteille 
yhdestä maasta 
luokissa 7 ja 8 
(voimassa 
31.12.2016 asti) 

   

Liite 6 / GA 2014 01.01.15 Muutos Erikoislupaa jatkettu 
31.12.2017 asti 

   

Liite 9 / GA 2014 01.01.15 Lisäys Lisätty Israel    

Taulukko 
näyttelysääntöjen 
poikkeukset  / GA 
2014 

01.01.15 Lisäys 1.8.g: Israel    

Muutos 1.8.g: jatkettu 
31.12.2018 asti 

   

Lisäys Liite 3 ja 9: Israel    

Poisto Liite 3: Portugal    

Lisäys Liite 4: Portugal    

Muutos Liite 6: jatkettu 
31.12.2017 asti 

   

Taulukko virheistä 2.2 / 
GA 2014 

01.01.15 Poisto Vaihdettu 
epänormaali kaikiksi 

   

Muutos Sertin epäävästä 
virheestä hylkääväksi 
virheeksi 

   

Taulukko virheistä 9.1 
ja 9.2 / GA 2014 

01.01.15 Lisäys Lisätty Thai (THA)    

1.8 KL 28.3.2015 Muutos Eläinlääkärien 
hylkäämien kissojen 
lomakkeiden toimitus 
eteenpäin 

   

1.15 KL 28.3.2015 Muutos Poistumislupien 
jäljennösten toimitus 

   

Liite 4 KL 28.3.2015 Muutos Osallistumisoikeus    

1.17 KL 28.3.2015 Muutos Luetteloiden toimitus    

1.8 b KL 26.03.16 26.03.16 Muutos Omistajan tulee 
tarkistaa kissan 
lopullinen 
kilpailunumero 
näyttelyluettelosta. 
Kissan 
kilpailunumero tulee 
kiinnittää… 
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1.8 b KL 26.3.2016 26.03.16 Lisäys Karvanäytteen 
ottamisen 
yhteydessä tulee 
tarkastaa kissan 
tunnistusmerkintä (ei 
koske ennen 
1.1.2002 syntyneitä 
kissoja). 

1.8 c KL 26.3.2016 26.03.16 Lisäys Eläinlääkärin 
merkintä 
voimassaolosta ei 
saa ylittää 
valmistajan 
ohjeistusta. 

1.12 KL 26.3.2016 26.03.16 Muutos …ilmoittauduttaessa 
sekä 
osallistuttaessa. 

1.17 KL 26.03.2016 26.03.16 Muutos Vahvistuskirja ja 
tuomarijako on 
laitatteva 
Omakissaan 
näkyville viimeistään 
viikkoa ennen 
näyttelyä. 
Näytteilleasettajille 
joilla ei ole 
sähköpostiosoitetta 
voimassa 
Omakissassa on 
vahvistuskirje 
lähetettävä FIFe 
säännön mukaan. 
Kissan statuksen 
muuttuminen 
hyväksytyksi tai… 

3.1 KL 26.03.2016 26.03.16 Muutos Tuontikissa voi 
osallistua näyttelyyn 
ainoastaan, jos se 
täyttää 
osallistumisoikeuden 
ehdot 
vahvistuskirjeen 
lähetyspäivään 
mennessä. 
Tuontikissa täyttää 
osallistumisoikeuden 
ehdot, kun 
Kissaliitolle on 
toimitettu 
tuontikissan….. 
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5.4 13a KL 26.03.2016 26.03.16 Lisäys ..että turkkilainen 
van… 

Liite 1 
näyttelysääntöihin 

KL 26.03.2016 26.03.16 Poisto Muussa 
tapauksessa 
assistentit 
huolehtivat kissan 
tuomisesta 
arvosteluun ja sen 
esittämisestä 
arvostelun aikana. 

Liite 4 
näyttelysääntöihin 

KL 
26.03.2016 

26.03.16 Lisäys Mikäli kategorioita 
on yhdistetty 
näyttelysääntöjen 
(4.9.3) mukaisesti, 
lisäpisteiksi 
lasketaan 
yhdistettyjen 
kategorioiden 
lisäpisteet yhteensä. 

1.1.b GA 
2015 

01.01.16 Poisto Pyynnöstä 
näyttelylistauksen 
tulostettu versio 
voidaan lähettää 
FIFe-Jäsenelle tai 
FIFe-tuomarille. 

1.2 GA 
2015 

01.01.16 Lisäys FIFe-Jäsenet ovat 
velvollisia 
tarkastamaan, että 
minimi etäisyys 
näyttelyiden välillä 
on huomioitu ennen 
näyttelyn hakemista 
tiettyyn paikkaan. 

1.4 GA 
2015 

01.01.16 Lisäys 400 km:n sääntö 
suojaa vain 
näyttelyitä, joille on 
vahvistettu aika, 
paikka ja 
postinumero. 

1.10.i GA 
2015 

01.01.16 Uusi Kohta Näyttelyn järjestäjän 
tulee lähettää kaikki 
kirjeenvaihdot liittyen 
kutsuihin, hotelliin ja 
kuljetuksiin tuomarin 
(sähköposti) 
osoitteeseen, joka 
löytyy FIFen 
viralliselta tuomari 
listalta. 

2.6 GA 
2015 

01.01.16 Muutos Säännöt Winner 
näyttelyille 
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2.6 GA 
2015 

01.01.16 Muutos Kotikissat, jotka 
omaavat tittelin DSM 
täyttävät 
automaattisesti 
kelpoisuuden 
osallistua 
Scandinavian 
Winner Show –
näyttelyyn. 

2.6 GA 
2015 

01.01.16 Poisto Scandinavian 
Winner Show 
osallistumis 
vaatimus pennuille 
4-7kk: 1xExcellent 1, 
välittämättä siitä 
mihin luokkaan kissa 
näyttelyssä 
ilmoitetaan. 

2.6 GA 
2015 

01.01.16 Lisäys 4 uutta Winner 
näyttelyä (American, 
Baltic, 
Mediterranean, 
North Sea Winner) 
ja näyttelyitä 
järjestävät FIFe 
Jäsenmaat. 

2.9 GA 
2015 

01.01.16 Uusi Kohta Sertifikaatit, jotka 
saadaan 
Maailmanvoittaja 
näyttelyssä tai 
Winner näyttelyissä 
katsotaan 
saavutetuksi 
ulkomaan 
näyttelyssä. 

3.1 GA 
2015 

01.01.16 Muutos Sukutaulu-kirja, 
FIFen Jäseneltä, 
johon omistaja 
kuuluu. 

3.1 GA 
2015 

01.01.16 Poisto Poikkeus näyttelyyn 
ilmoitettujen 
noviisien 
rekisteröintiin. 

3.1 GA 
2015 

01.01.16 Lisäys Näyttelyyn 
ilmoittaminen, luokat 
9-13 (mikäli kissalla 
rekisteröinti kesken 
ja kissa tuotu 
toisesta 
organisaatiosta). 
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3.4 GA 
2015 

01.01.16 Lisäys Muut kissat, jotka 
kuuluvat samalle 
näytteilleasettajalle 
voidaan hyväksyä 
näyttelyyn mikäli 
niillä ei ole 
sairauden oireita 
katso 3.8 

3.8 GA 
2015 

01.01.16 Lisäys Artiklan otsikkoon: 
”eläinlääkärin 
tarkastuksen aikana 
tai” 

3.8 GA 
2015 

01.01.16 Lisäys ” sairaudesta 
(esimerkiksi: virus-, 
bakteeri-, sieni- tai 
lois-peräinen)” + 
”estetään pääsy 
näyttelytilaan” 

4.1.1 GA 
2015 

01.01.16 Lisäys 4 Uutta Winner 
titteliä: AW, BW, MW, 
NSW 

4.7 GA 
2015 

01.01.16 Lisäys Näyttelyt, jotka ovat 
mainittu kohdassa 2 
ovat vapautettu tästä 
säännöstä (        2.9) 

4.9.1 GA 
2015 

01.01.16 Uudelleen 
muotoilu 

Kotikissoilla voi olla 
maksimissaan 4 
nominointia, jotka 
eivät saa olla 
alaluokiteltu iän 
mukaan. 

4.9.3 GA 
2015 

01.01.16 Muutos Kategoriat I, II, III ja 
IV muutetaan 
näyttely 
kategorioihin 1, 2, 3 
ja 4. 

4.9.4.1 / GA 2014 GA 
2015 

01.01.16 Poisto Rodun kategorian 
paras ainoastaan 
sallittu kategorioissa 
II ja III. 

4.9.4.1 GA 
2015 

01.01.16 Muutos Rodun kategorian 
parasta varten on 
luetteloon listattujen 
kissojen määrä 
määräävä paikalla 
oleviin kissoihin 
verrattuna. 
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4.9.4.1 GA 
2015 

01.01.16 Muutos Vaihtoehtona minkä 
tahansa sisarrodun 
sisällyttäminen 
Rodun kategorian 
parhaaseen 

4.9.7 GA 2014 ja 2015 01.01.16 Lisäys Tuomarien tulee 
pidättäytyä 
äänestämästä 
kategorian parhaan 
valinnassa mikäli 
tuomarilla ei ole 
oikeuksia arvostella 
kaikkia ehdokkaana 
olevia kissoja.   

5.4 GA 
2015 

01.01.16 Lisäys Luokat 13a + 13b: 
kissan ilmoittaminen 
tähän luokkaan, 
esimerkiksi 
XLH/XSH *, jonka 
jälkeen lisätään 
kohderotu EMS-
koodilla sulkeisiin. 

5.4 GA 
2015 

01.01.16 Lisäys Luokka 13a: 
tuomarointi voidaan 
tehdä ennen 
virallisen 
tuomaroinnin 
alkamista. 

5.4 GA 
2015 

01.01.16 Lisäys Luokat 13a + 13b: 
kissat voidaan 
näyttelyttää 
kohderodussa 
samassa 
näyttelyssä, missä 
vaadittu 
arvostelutulos on 
saavutettu ennen 
virallisen 
tuomaroinnin 
alkamista. 

5.4 GA 
2015 

01.01.16 Lisäys Luokka 13c: 
Tuomarit eivät voi 
muuttaa kissan rotua 
ellei kyseessä ole 
sisarrotu tai 
näyttelysihteerin 
hallinnollinen virhe. 

6.1.6 GA 
2015 

01.01.16 Muutos Koulutuskategoriat 
tutkintoihin. 

6.5 GA 
2015 

01.01.16 Lisäys ”näyttelysihteerin” 
hallinnollinen virhe. 
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6.5 GA 
2015 

01.01.16 Lisäys Rodunvaihdon 
yhteydessä 
ehdotettu rotu voi 
olla vain sisarrotu. 

Liite 9 GA 
2015 

01.01.16 Lisäys Latinalainen 
Amerikka 
(poikkeuksena 3x 
Junior Winner) 

Taulukko – 
Kilpailusta 
sulkemiseen 
johtavat ja yleiset 
viat / 
9.1 + 9.2 

GA 
2015 

01.01.16 Poisto Seychellois 
pitkäkarvainen/lyhytk
arvainen (SYL/SYS), 
sillä nämä rodut ovat 
nyt osa rotuja 
Balineesi ja 
Siamilainen 
(BAL/SIA). 

TAULUKKO – 
Näyttely kategoriat 

GA 
2015 

01.01.16 Uusi Lista hyväksytyistä 
ja alustavasti 
hyväksytyistä 
roduista näyttely 
kategorioissa 1, 2, 3 
ja 4. 

1.8. c KL 
17.10.2015 

01.01.16 Poisto Poistettu lause: 
Kissanuharokotus 
on tehostettava 
vuosittain 

Kissaliitto liite 4 - 
Vuoden kissan 
valinta 

KL 
17.10.2015 

01.01.16 Muutos Muutettu 
lisäpisteiden 
laskutapa 
vastaamaan 
nykyistä käytäntöä. 

1.14 KL 18.3.2017 30.08.17 Muutos Lisäpisteet korvattu 
luettelon 
kissamäärällä. 

1.17 KL 18.3.2017 30.08.17 Muutos Ilmoittautumisen 
hylkäämisestä on 
ilmoitettava 
näytteilleasettajille 
välittömästi, kun se 
on järjestävän 
yhdistyksen 
tiedossa, kuitenkin 
viimeistään viikko 
ennen näyttelyä. 

1.17 KL 18.3.2017 30.08.17 Muutos Näyttelyn tarkistetut 
tulokset on oltava 
Omakissassa 14 
vuorokauden 
kuluessa näyttelyn 
päättymisestä. 
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4.6 KL 18.3.2017 30.08.17 Muutos Saadakseen 
valmistumisruusukke
en (CH, PR, IC, IP, 
GIC, GIP, SC, SP) 
on kissan omistajan 
ilmoitettava siitä 
Suomen Kissaliiton 
toimistolle 
sähköpostitse tai 
valmistumislomakke
ella. 

---- GA 2016 01.01.17 Poisto Kaikki viittaukset 
poistettuihin 
titteleihin European 
Champion, 
European Premier, 
FIFe American 
Champion, ja FIFe 
Premier sekä niiden 
lyhenteet (EC/EP, 
FAC/FAP) 

---- GA 2016 01.01.17 Muutos Kaikki kuvaukset 
Voittaja titteleistä 
ovat aina 
englanninkielellä 
(tämä vaikuttaa vain 
ranskankieliseen 
painokseen 
näyttelysäännöistä) 

---- GA 2016 01.01.17 Muutos Kaikki kuvaukset 
Merit titteleistä ovat 
englanninkielellä 
(tämä vaikuttaa vain 
ranskankieliseen 
painokseen 
näyttelysäännöistä) 

1.3 GA 2016 01.01.17 Muutos Palkkio 
näyttelytyyppeihin (-
>1.11) 

1.8.b KL 22.10.16 22.10.16 Lisäys Eläinlääkärin 
tarkastuksessa 
hylätyistä kissoista 
täytetään 
lomakkeeseen myös 
kissasta luettu 
mikrosirunumero 
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1.8.c GA2016 01.01.17 Muutos Vaaditut rokotukset 
tai tehosterokotukset 
tulee olla otettuna 
viimeistään 15 
päivää ennen 
näyttelyä 

1.8.e, 1.8.g GA2016 01.01.17 Muutos Selvennös, että 
kilpailussa mukana 
tarkoittaa, että kissa 
on ilmoitettu mukaan 
luokkiin 1-12 tai 14 

1.8.e GA2016 01.01.17 Muutos Tapauksessa jossa 
150 kissaa ei ole 
ilmoitettu 7 päivää 
ennen näyttelyä  
näyttelyyn 
osallistuvaksi (oli 14 
päivää), FIFe jäsen 
julistaa näyttelyn 
kansalliseksi. 

1.8.g GA2016 01.01.17 Siirto Maiden nimet liite 1 

1.10.c KL 22.10.16 22.10.16 Poisto Poistetaan 
näyttelykutsusta 
assistenttien ja 
tuomamarioppilaiden 
viimeinen 
ilmoittautumispäivä 

1.10.c KL 22.10.16 01.01.17 Lisäys 
Muutos 

Lisätty logot 
näyttelykutsuun. 
Muutettu sihteeri 
toimistoksi ja lehti 
kotisivuiksi 

1.11 GA2016 01.01.17 Uusi Näyttely tyyppien 
määritelmä 
(poistettu 1.11 
käytettiin nauhoille ja 
ruusukkeille) 

1.11 GA2016 01.01.17 Lisäys Määritelmät jo 
hyväksytyille 
näyttely tyypeille 

1.11 GA2016 01.01.17 Lisäys Määritelmä kahdelle 
uudelle näyttely 
tyypille: yksi 1 päivä, 
kaksi sertifikaattia 
näyttelyt ja kaksi 
yhden päivän. 
kahden sertifikaatin 
näyttelyä, jotka ovat 
jaettu kategorioittain 
tai rotujen 
mukaisesti 
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1.12 KL 22.10.16 22.10.16 Lisäys Yhdistykselle oikeus 
hylätä 
näyttelyilmoittautumi
nen ja periä 
näyttelymaksu jos 
maksua ei ole 
maksettu eräpäivään 
mennessä. 

1.13 GA2016 01.01.17 Lisäys Lisätietojen 
tarjoaminen kun 
tarjolla on online 
ilmoittautuminen 
näyttelyyn 
ulkomailla. 

1.14 GA2016 01.01.17 Muutos Yhdistetty luettelo 
mahdollisuus myös 
1 päivän 2 
sertifikaatin 
näyttelyyn 

1.15 KL 22.10.16 01.01.17 Lisäys Kissa ei voi 
osallistua tp 
valintaan, jos sille on 
myönnetty 
poistumislupa 

1.17. KL 22.10.16 22.10.16 Muutos Kotisivuilla ei tarvitse 
enää julkaista 
tarkistettuja tuloksia 
vaan linkki 
Omakissaan 

1.17. KL 22.10.16 1.1.17 Muutos Kotisivuilla ja 
Omakissassa on 
julkaistava tarkistetut 
tulokset 14 
vuorokauden 
kuluessa näyttelystä 

2 GA2016 01.01.17 Lisäys Voittaja näyttelyt 
kappaleen otsikossa 

2.6.2 GA2016 01.01.17 Lisäys Voittaja näyttelyiden 
tulee olla viimeistään 
kaksi vuotta ennen 
näyttelyn 
päivämäärää FIFen 
virallisessa näyttely 
kalenterissa 

2.6.6 GA2016 01.01.17 Lisäys Saksa lisätty maihin, 
jotka järjestävät 
North Sea Voittaja 
näyttelyn. 
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3.1 KL 22.10.16 22.10.16 Muutos Tarkennettu 
tuontikissan 
näyttelyttämistä ja 
omistajuutta 

3.2 KL 22.10.16 01.01.46 Muutos Kaikkien näyttelyyn 
osallistuvien tulee 
olla 
tunnistusmerkittyjä 
(ennen yli 10 kk 
ikäset) ja 
poikkeuksesta 
poistettiin ennen 
sääntöä syntyneet 
kissat 

4.1.1 GA2016 01.01.17 Poisto Julkaisu päivämäärä 
titteleille 

4.3, 4.4, 4.5 GA2016 01.01.17 Muutos Viittaukset uusiin liite 
numeroihin 

4.4, 4.5 GA2016 01.01.17 Muutos Selvennös 
vaatimuksiin 
titteleiden 
saavuttamisesta 

5.4 KL 22.10.16 22.10.16 Muutos Selvennyt noviisien 
ilmoittautumiseen 

5.5.2 GA2016 01.01.17 Muutos Selvennös miten 
kissoja, jotka 
kuuluvat 
tunnustamattomiin 
rotuihin tulee 
käsitellä 

5.5.3, 6.9 GA2016 01.01.17 Muutos Selvennös miten 
kissoja, jotka 
kuuluvat 
tunnustamattomiin 
rotuihin tulee 
käsitellä huolimatta 
siitä onko rodulla 
EMS rotukoodi tai ei 

5.6, 
Liite 4 

KL 26.3.16 01.01.17 Lisäys Lisätty luokka 18 
Out of Competition 

6.1.6 GA2016 01.01.17 Muutos Minimi vaadittu 
määrä ilmoitettuja 
kissoja 
Eurooppalaisissa 
näyttelyissä tutkintoa 
varten muutettu 50 
merkitsevissä 
kategorioissa 

Liitteet GA2016 01.01.17 Uudelleen 
järjestäminen 

Uudelleenjärjestämi
nen sekä numerointi 
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Liite 1 GA2016 01.01.17 Siirto Maiden nimet 1.8.g 

Liite 2 GA2016 01.01.17 Poisto Poikkeuksena Valko-
Venäjälle ja 
Venäjälle ei 
pidennetty 
31.12.2016 jälkeen 

Liite 2 GA2016 01.01.17 Muutos Poikkeuksena 
Portugali, Espanja ja 
Ukraina pidennetty 
31.12.2021 saakka. 

Liite 4 KL 26.3.16 01.01.17 Poisto 
Lisäys 

Poistettu abs kissat 
lisäpisteistä Lisätty 
että viralliset 
lisäpisteet 
ilmoitetaan 
tarkistettujen 
tulosten yhteydessä 

Liite 4 KL 26.3.16 01.01.17 Poisto 
Muutos 
 

Poistettu että 
kilpailuun 
osallistuvien 
kissojen omistajien 
kotipaikan on oltava 
Suomessa ja 
muutettu 
näyttelyiden 
kohdalta kotimaa 
Suomeksi. 

 

Kaikki GA2017 01.01.201
8 

Muutos Kaikki viittaukset sanaan ”Premier” vaihdetaan 
sanaan ”Premior”, jotta käytetään samaa sanastoa 
kaikilla 3 FIFen virallisilla kielillä. 

6.8.1 GA2017 01.01.201
8 

Uusi Alustavasti hyväksyttyjen rotujen 
arvostelulomakkeiden tulee olla  FIFen virallisella 
kielellä, ja tulee sisältää mahdollisimman paljon 
yksityiskohtia, standardiin viitaten. 

1.4 GA2017 01.01.201
8 

Lisäys 400km välimatka näyttelyiden välillä, pätee vain eri 
FIFe-jäsenien välillä. 

1.4 GA2017 01.01.201
8 

Muutos Kirjalliset sopimukset FiFe-jäsenien välillä, ei 
yhdistysten. 

1.8.b GA2017 01.01.201
8 

Muutos Eläinlääkärintarkistus voidaan suorittaa joko 
pistokokein tai tarkistamalla kaikki näyttelyyn 
osallistuvat kissat. 

1.8.c GA2017 01.01.201
8 

Muutos Tarkennettu eläinlääkäritarkistuksen vaatimuksia. 

1.10.d GA2017 01.01.201
8 

Poistett
u 

Säilytettävät asiakirjat näyttelyn jälkeen 
  

1.11 GA2017 01.01.201
8 

Muutos Tuomarit voivat arvostella kahdessa näyttelyssä 
yhden päivän aikana, mikäli arvosteltavien kissojen 
maksimimäärää noudatetaan (kts kohta 6.1.3) 

1.16 GA2017 01.01.201 Muutos Otsikon muutos: Näyttelyn arkisto (oli 
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8 Näyttelyluettelon toimittaminen FiFen sihteerille. 
(Siirretty §1.10.d ja §1.17.d) 

1.17.d GA2017 01.01.201
8 

Poistett
u 

Näyttelyluetteloiden lähettäminen näyttelyn jälkeen 

2.6.2 GA2017 01.01.201
8 

Lisäys Ainoastaan yksi Winner-näyttely voidaan järjestää 
yhtenä viikonloppuna. 

2.6.6 GA2017 01.01.201
8 

Lisäys Kreikka lisätty maihin, jotka järjestävät 
Mediterranean Winner -näyttelyn. 

2.9 GA2017 01.01.201
8 

Muutos §2 mukaan järjestettyjen näyttelyiden sertifikaatit 
voidaan katsoa saaduksi missä tahansa maassa kun 
tarkastellaan eri maiden vaatimusmääriä §4.3, 4.4, 
tai 4.5 

4.9.4.2 GA2017 01.01.201
8 

Muutos Rodun Kategorian paras (Breed Best in Show). 
Kissamäärä vähennetty, 40 luokissa 1-12. 

4.9.4.3 GA2017 01.01.201
8 

Lisäys Vain täysin hyväksyttyihin rotuihin ja niiden täysin 
hyväksyttyihin variaatioihin kuuluvat kissat lasketaan 
mukaan kohdassa  § 4.9.4.1 ja § 4.9.4.2 

4.9.7.2 GA2017 01.01.201
8 

Muutos Tuomarit joilla ei ole täyttä kategorian 
arvosteluoikeutta kategoriaan jota eivät arvostelleet 
näyttelyssä, voivat toimia ratkaisevana tuomarina 
mikäli heillä on esittettyjen rotujen arvosteluoikeus.   

6.1.2.e GA2017 01.01.201
8 

Lisäys 6.1.2 FIFeen kuulumattomat tuomarit, lisätty kielto 
ohjaavana tuomarina toimimisesta ja kielto toimia 
World Showssa tai World Winner Showssa) 

6.1.2.g GA2017 01.01.201
8 

Lisäys lisätty kohta g: FiFeen kuulumattomien tuomareiden 
käyttö näyttelyissä, maksimimäärä 3 krt / 
kalenterivuosi 

6.1.6 GA2017 01.01.201
8 

Lisäys Kissat jotka ottavat osaa käytännön tutkintoon, tulee 
esitellä tuomarioppilaan assistentin toimesta 

6.1.6 GA2017 01.01.201
8 

Lisäys Tutkintotuomareiden ei välttämättä tarvitse 
arvostella, joita tuomarioppilas arvostelee käytännön 
tutkinnossa. 

6.1.6 GA2017 01.01.201
8 

Lisäys Tuomarioppilas ei saa nähdä tai kuulla kyseisen 
kategorian kissojen arvostelua, joista tekee tutkintoa 

6.8.1 GA2017 01.01.201
8 

Muutos Alustavasti hyväksyttyjen rotujen 
arvostelulomakkeiden tulee olla  FIFen virallisella 
kielellä, ja sen tulee sisältää mahdollisimman paljon 
yksityiskohtia, viittauksin standardiin. 

1.10 Liittokokou
s 
kevät 
2017 

18.03.201
7 

Lisäys Lisätty tarkennus ” ilman omistajan lupaa.” 

1.11 Liittokokou
s 
kevät 
2017 

18.03.201
7 

Poistett
u 

Poistettu 1.11 Nauhat ja ruusukkeet 

1.14 Liittokokou
s 
kevät 
2017 

18.03.201
7 

Muutos Lisätty kissamäärien näkyminen luettelossa 
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6.10 Liittokokou
s 
kevät 
2017 

18.03.201
7 

Muutos Poistettu sana ”mahdollisesti”. 

1.8 Liittokokou
s syksy 
2017 

21.10.201
7 

Lisäys Lisätty teksti ”näyttelyssä on nimettynä 
hyvinvointivastaava” ja tieto että vastaavan 
eläinlääkärin tai hyvinvointivastaavan on kierrettävä 
näyttelypäivän aikana aktiivisesti seuraamassa 
kissojen vointia. 

Liite 2 GA2017 01.01.201
8 

Lisäys Sertifikaattien määrä, maat ja tuomarit titteleille 
IC/IP: Lisätty poikkeuksena Valkovenäjä, Venäjä. 

Liite 4 GA2017 01.01.201
8 

Muutos Poikkeusaikaa pidennetty: Tämä poikkeus on 
voimassa Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa 
31.12.2020 saakka. 

Taulukko 
Näyttelyn 
kategoriat 

GA2017 01.01.201
8 

Muutos Brittiläinen pitkäkarva (BLH), Selkirk Rex 
pitkäkarva/lyhytkarva (SRL/SRS) kategoriassa 3 ja 
Thai (THA) kategoriassa 4, siirretty täysin 
hyväksyttyihin rotuihin. 

TAULUKKO 
”viat”   1.9 

GA2017 01.01.201
8 

Muutos Mikä tahansa liikkumaton tai kiinteä virhe 
rintalastassa tai miekkalisäkkeessä, muutettu ”Ei 
serifikaattia” -> ”Diskaava virhe” 

TAULUKKO 
”viat”   6.1 

GA2017 01.01.201
8 

Muutos Kaikki valkoiset laikut, joita ei ole sallittu 
standardissa, muutettu ”Diskaava virhe” ->  ”Ei 
Excellent” 

TAULUKKO 
”viat”   7.2 

GA2017 01.01.201
8 

Muutos Ei koske kastraatteja 10kk tai yli, eikä töpö-häntäisiä 
rotuja eikä kotikissoja. 

 

Artikla / 
 päätös 

Pöytäkirja Päivitys 
pvm 

Tilanne Huomioita 

 
1.15 

GA2018 01.01.19 Lisäys Myöhemmin ilmoittautuneiden luettelon lisälehti 

 
2.3 

GA2018 01.01.19 muutos Tarkennus maailman voittaja näyttelyn osallistumis 
vaatimuksiin 

 
8.2.4 

GA 2018 01.01.19 muutos poistettu 

1.2 
 

Liittokokou
s 
syksy18 

01.01.19 Muutos Poistettu kohta näyttelyn anomisen ajankohdasta 

 
3.1 

Liittokokou
s 
syksy18 

01.01.19 Muutos Tarkennettu tuontikissan näyttelyyn ilmoittautumista 

 
5.4 

Liittokokou
s 
syksy18 

01.01.19 Muutos Tarkennettu noviiviluokan kissan näyttelyyn 
osallistumis ohjeita 

 
5.6 

Liittokokou
s 
syksy18 

01.01.19 muutos Siitos- ja kasvattajaluokkien pisteiden  laskentaohje 

 
1.17 

Liittokokou
s 
syksy18 

01.01.19 Muutos Kenelle näyttelyluetteloa jaetaan 
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Artikla/pää
tös 

Pöytäkirja Päivitys 
pvm 

Tilanne Huomioita 

.1.15 GA19 01.01.20 lisäys Lisäys EMS koodista FIFen mukaan 

.2.4 GA19 01.01.20 lisäys WW voittajien julkaisu 

.2.6.5 GA19 01.01.20 lisäys Voittaja titteleihin vuosiluku 

.3.9 Liittokokous 01.01.20 muutos Poistettu säännöstä keltainen kortti 

.4.1.1 GA19 01.01.20 lisäys Alustavasti hyväksytyt rodut ja niiden tittelit 

.4.1.1 GA19 01.01.20 poisto  

.5.2.2 GA19 01.01.20 muutos Otsikon muutos 

.5.2.2 GA19 01.01.20 siirto Siirretty osia kohtaan 5.5.4 

.5.5.3 GA19 01.01.20 muutos Ostikon muutos 

.5.5.3 GA19 01.01.20 siirto Siirretty kotikissa osuus 5.5.5 

.5.5.4 GA19 01.01.20 muutos Otsikon muutos 

.5.5.4 GA19 01.01.20 siirto Siirretty kohdasta 5.5.2 

.5.5.5 GA19 01.01.20 uusi Kotikissoja koskeva uusi artikla 

.5.5.5 GA19 01.01.20 siirto Siirto kohdasta 5.5.3 

.6.1.9 GA19 01.01.20 lisäys Tuomarimaksuja koskeva lisäys 

.7.4 Liittokokous 01.01.20 muutos Tarkennettu sääntöä 

.8.2.2.c GA19 01.01.20 muutos Muutettu non-FIFe ilmottautumista 

Liite GA19 01.01.20 poisto Maita poistettu 

Liite GA19 01.01.20 lisäys Maita lisätty 

taulukko GA19 01.01.20 muutos Taulukkoon lisätty BEN ns* 

 
Artikla/ 

päätös 

Pöytäkirja Päivämäärä Tilanne Huomioita 

1.10b Liittokokous kevät 20.3.2021 muutos Tarkennettu vastuuta 

Liite 5 Liittokokous kevät 20.3.2021 Lisäys Lisätty Drive-In näyttelyn ohjeet 

1.8 g FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Muutos Minimikissamäärän muutos sadasta 

kissasta 80 kissaan 

1.11 FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Poisto Kolmen sertifikaatin näyttelytyypin 

kiellon poisto 

1.11 FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Lisäys Uuden näyttelytyypin lisäys: 3 serti-

fikaattia kahtena peräkkäisenä päi-

vänä 

2.2 FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Muutos Kaikki hyväksytyt World Show näyt-

telyhakemukset listataan 

2.6.6/ Liit-

teet 1,3,5 

FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Poisto Israel (ei enää FIFe jäsentä tässä 

maassa) 

2.6.6 FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Lisäys Tanskan lisäys Scandinavian Win-

ner järjestäjämaihin 

2.7 FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Muutos Otsikko: Erityiset säännöt World 

Show ja Voittaja-näyttelyihin 
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2.7 FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Siirto Sertifikaattien siirto kohdasta 2.9 

2.7 FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Lisäys World Show ja Voittajanäyttelyssä 

tuomari arvostelee enintään 60 kis-

saa 

2.9 FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Siirto Sertifikaattien siirto kohtaan 2.7 

4.1.1 

 

FIFe GA 

 

GA 30.7-01.8.2021 

 

Lisäys Voittajatitteli: Distinguished Senior 

Winner (DSW) 

4.18 FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Lisäys Titteli: Distinguished Senior Winner 

(DSW) 

4.9.7 FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Poisto Tuomarioppilaan antamien äänien 

huomiotta ottamisen poisto Katego-

rian paras valinnassa 

6.2.3 FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Lisäys Assistentin Best in Show panee-

lissa esittämien kategorioiden mer-

kintä assistenttitodistukseen 

Liite 1 FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Muutos Kansainvälisen näyttelyn kissa-

määrä 80→ 100 

Liite 2 FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Muutos Poikkeus pidennetty 31.12.2026 

asti 

Liite 4 FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Poisto Voimassaoloaika: liite 4 on nyt py-

syvä poikkeus 

Liite 5 FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Lisäys Malesian lisäys maihin, joilla on 

poikkeus 3xBIS JW-titteliin 

Liitteet 

2A,3A,5A 

ja 6 

FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Lisäys Covid-19 poikkeukset vuodelle 

2022 liittyen kohtiin 1.8a, 2.3, 2.6.2, 

2.6.4, 4.3, 4.4 ja 4.5 

Taulukko 

Näyttely-

kategoriat 

FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Muutos EMS koodi ja kuvaus JBS 

Taulukko 

Näyttely-

kategoriat 

FIFe GA GA 30.7-01.8.2021 Poisto BEN ns* ei enää alustava, vaan 

täysin tunnustettu värimuunnos 

1.1 KL Liittokokous syksy Liittokokous 

16.10.2021 

Siirto 1.1 Lauseen siirto kohtaan 1.4 

1.3 KL Liittokokous syksy Liittokokous 

16.10.2021 

Siirto 1.3. Lauseen siirto kohtaan 1.2 

1.17 KL Liittokokous syksy Liittokokous 

16.10.2021 

Siirto 1.17 siirto kohtaan 1.16 

1.8 KL Liittokokous syksy Liittokokous Poisto 1.8 poistettu ihosienitestivelvoite 



  
 
 

 
Näyttelysäännöt © Suomen Kissaliitto ry 2023 108/108 
 
 

16.10.2021 

1.8 KL Liittokokous syksy Liittokokous 

16.10.2021 

Muutos Näyttelysääntöihin perehdyttäminen 

1.12 KL Liittokokous syksy Liittokokous 

16.10.2021 

Muutos Näyttelyyn ilmoittautuminen 

1.12 KL Liittokokous syksy Liittokokous 

16.10.2021 

Poisto Näyttelyyn ilmoittautumisen karsin-

taperusteiden ilmoitusvelvoitteen 

poisto näyttelykutsussa 

1.13 KL Liittokokous syksy Liittokokous 

16.10.2021 

Poisto Agressiivisen käytöksen vuoksi 

saadun DISK/keltaisen kortin ilmoi-

tusvelvollisuuden poisto 

1.13 KL Liittokokous syksy Liittokokous 

16.10.2021 

Lisäys Kissan aggressiivinen käytöksen il-

moitus KL rotukirjaajalle 

1.15 KL Liittokokous syksy Liittokokous 

16.10.2021 

Poisto Kissan tulee olla näyttelypaikalla 

näyttelyn päättymiseen asti- lau-

seen poisto 

4.6 KL Liittokokous syksy Liittokokous 

16.10.2021 

Poisto Tittelilyhenteiden (CH, PR ,IC ,IP 

,GIC ,GIP, SC, SP) poisto 

7.4 KL Liittokokous syksy Liittokokous 

16.10.2021 

Muutos Velvollisuus ilmoittaa näyttelyissä 

huomatuista virheistä ja näyttelyn 

juryn koolle kutsuminen 

 
 
 


