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Suomen Kissaliiton säännöt

1 § Liiton nimi on Suomen Kissaliitto ry ja se koostuu maassa toimivista rekisteröidyistä
rotukissayhdistyksistä, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Liiton kotipaikka on Helsingin
kaupunki.

2 § Liitto kuuluu jäsenenä kansainväliseen kissajärjestöön Fédération Internationale Féline'en (FIFe).

Liiton tarkoituksena on:

1. yhdistää, edistää ja valvoa rotukissojen kasvatustoimintaa
2. ylläpitää kissarekisteriä
3. toimia kissojen arvostamisen ja tasavertaisuuden aikaansaamiseksi muiden lemmikkieläinten rinnalla
ja laajentaa kissaharrastusta maassamme
4. edustaa suomalaista rotukissatyötä kansainvälisesti
5. pitää yhteyttä julkisiin tiedotusvälineisiin, eläinlääketieteellisiin laitoksiin ja eläinsuojeluyhdistyksiin
sekä antaa suullista, kirjallista ja kuvallista tietoa kissasta ja järjestäytyneestä rotukissatyöstä
6. harjoittaa voittoa tavoittelematonta julkaisutoimintaa ja ylläpitää yhteyttä jäsenjärjestöihinsä sekä
toimia yhdessä näiden kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi
7. järjestää kansainvälisiä rotukissanäyttelyitä

Liitolla on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa kahvila- ja
ravintolaliikettä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia sekä toimeenpanna asianmukaisella
luvalla rahan keräyksiä ja arpajaisia toimintansa tukemiseksi.

3 § Rekisteröity rotukissayhdistys voi anomuksesta päästä liiton jäseneksi. Jäsenyyttä haetaan
liittohallitukselle osoitetulla kirjatulla kirjeellä. Yhdistys sitoutuu noudattamaan Suomen
Kissaliiton sääntöjä ja tätä kautta FIFen sääntöjä ja rotumääritelmiä. Liittokokous päättää jäseneksi
hyväksymisestä.

Liitto voi myös anomuksen perusteella solmia yhteistyösopimuksen rekisteröidyn, joitain kissarotuja tai
kissoihin liittyvää toimintaa edustavan yhdistyksen kanssa. Yhteistyösopimuksen solmii liittohallitus
käyttäen liittokokouksen hyväksymää sopimuspohjaa.

Suomen Kissaliittoon kuuluvien yhdistysten henkilöjäsenten ei sallita toimia aktiivisesti FIFen
ulkopuolisissa rotukissajärjestöissä luottamushenkilöinä eikä tuomareina.

4 § Liiton asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema liittohallitus, johon valitaan
kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja ja rahastonhoitaja.
Puheenjohtaja sekä rahastonhoitaja ovat erovuorossa samana vuonna ja seuraavana vuonna
varapuheenjohtaja sekä sihteeri. Kahdeksi vuodeksi valitaan vähintään yksi ja enintään kolme
varsinaista sekä kaksi varajäsentä. Varsinaisista ja varajäsenistä puolet ovat erovuorossa vuosittain.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja
mukaan luettuna vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Varajäsen on äänivaltainen
varsinaisen jäsenen puuttuessa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Liittokokous voi nimetä hallituksen avuksi toimikuntia ja
toimihenkilöitä.

Liiton toimiston työtä johtaa hallitus, joka valitsee liiton toimiston työntekijät. Toimiston työntekijöiden
esimiehenä toimii liiton hallituksen puheenjohtaja.

5 § Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.
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6 § Yhdistysten jäsenmaksu määräytyy edellisen kalenterivuoden lopun äänimäärään lasketun jäsenmäärän
mukaan. Yhdistyksen äänimäärään laskettujen jäsenten määrä tarkistetaan kunkin yhdistyksen kohdalta
jäsenrekisteristä. Jäsenrekisteriin tallennettujen tietojen perusteella jäsenille lähetetään liiton
tiedotuslehti, tiedotteita sekä tarkistetaan liiton palveluja käyttävien henkilöiden jäsenyys. Liitolla ei ole
oikeutta käyttää jäsenrekisteristä saatavia yhteystietoja muuhun kuin näihin tarkoituksiin, ellei jäsen ole
antanut siihen erikseen lupaa.

7 § Päätösvalta liitossa kuuluu liittokokoukselle. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä,
paitsi 8 §, 16 § ja 17 § mukaisissa asioissa.

Yhdistysten äänimäärä liittokokouksessa lasketaan jäsenrekisterissä olevien äänivaltaisten jäsenten
määrästä. Äänivaltaisiksi ei lasketa alle 15-vuotiaita ja ei-henkilöjäseniä. Henkilö voidaan laskea vain
yhden jäsenyhdistyksen jäseneksi laskettaessa liittokokouksessa käytettäviä äänimääriä. Henkilön,
joka on kahden tai useamman jäsenyhdistyksen jäsen, on kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä
ilmoitettava äänivaltansa käyttämisestä jäsenrekisteriin tai kirjallisesti äänivaltansa käyttäjäksi
valitsemalleen yhdistykselle, joka merkitsee tiedon jäsenrekisteriin. Mikäli ilmoitusta ei määräpäivään
(30.12.) mennessä tehdä, jäsentä ei huomioida yhdenkään jäsenyhdistyksen äänivallassa.

Jäsenyhdistyksillä on liittokokouksissa äänioikeus seuraava asteikon mukaan:

Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä

alle 31 ei ääntä
31-99 1 ääni
100-199 2 ääntä
tämän jälkeen yksi ääni jokaista alkavaa 100 äänivaltaista jäsentä kohti.

Jäsenyhdistys voi lähettää liittokokoukseen niin monta edustajaa kuin sillä on ääniä. Yhdistysten on
ilmoitettava valitsemansa liittokokousedustajat liitolle kuukautta ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen äänioikeutta voi myös käyttää asiamies tai edusmies.

Liittohallituksen jäsen tai varajäsen ei voi edustaa yhdistystään liittokokouksissa.

8 § Liittokokous voi erottaa yhdistyksen, joka ei noudata liiton sääntöjä. Erottamispäätökseen vaaditaan
vähintään 3/4 enemmistö liittokokouksessa annetuista äänistä. Yhdistys joka on jättänyt jäsenmaksunsa
suorittamatta helmikuun loppuun mennessä, voidaan katsoa liittokokouksen päätöksellä eronneeksi.
Eronneella tai erotetulla yhdistyksellä ei ole mitään oikeutta liiton omaisuuteen tai maksujen takaisin
saamiseen.

9 § Kurinpidollinen menettely

Suomen Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäsenen toimiessa lain tai Suomen Kissaliiton tarkoitusperien,
sääntöjen, ohjeiden, määräysten tai päätösten vastaisesti voidaan antaa kurinpidollinen seuraamus.
Seuraamukset perustuvat Kissaliiton sääntöjen ja sopimusten perusteella tehtyihin sanktiokarttoihin,
jotka Kissaliiton kurinpitotoimikunta päivittää ja hallitus vahvistaa ja julkaisee tiedotuskanavissaan.

Jäsenelle voidaan antaa varoitus tai kielto osallistua näyttelyihin näytteilleasettajana, kissan omistajana
tai esittäjänä tai toimihenkilönä. Kielto voi olla määräaikainen tai pysyvä, riippuen rikkomuksen
vakavuudesta tai toistuvuudesta.

Kissaliiton kanssa kasvattaja- ja /tai siitosurossopimuksen solmineen jäsenen rikkomuksista
seuraamuksena voi olla:

- huomautus
- ohjattu- ja valvottu kasvatus- ja siitostoimina, jos sanktio on 3-6 kk voi valita tentin
- kasvatuskielto määräaikainen tai toistaiseksi, jonka aikana kasvattamiaan pentuja ei rekisteröidä
Kissaliiton rekisteriin

Erittäin vakavasta rikkomuksesta Kissaliiton hallitus voi antaa sanktion ja/tai irtisanoa tehdyt sopimukset
joko määräaikaisesti tai pysyvästi. Hallitus voi myös antaa toimintakiellon määräaikaisena
tai pysyvänä.
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Rikkoessaan aiemmin mainittuja sääntöjä, ohjeita, määräyksiä tai päätöksiä, antaa jäsenyhdistyksen
jäsen toiminnallaan luvan nimensä ja kurinpitoseuraamusta koskevan päätöksen julkaisuun Kissaliiton
seurantalistalla. Seurantalista julkaistaan Kissa-lehdessä ja toimitetaan jäsenyhdistyksille.

10 § Vuosittain pidetään kaksi liittokokousta, kevät- ja syyskokous. Liittokokouksista on ilmoitettava
jäsenyhdistyksille sähköpostitse kolme viikkoa ennen kokousta.
Liittokokoukseen voidaan osallistua liittokokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11 § Syyskokouksessa, joka pidetään lokakuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

1. tarkastetaan valtakirjat ja avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan, että kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. valitaan liittohallitus sääntöjen 4 §:n mukaan
6. valitaan tilintarkastusyhteisö
7. valitaan jäsenet liiton toimikuntiin sekä heille varahenkilöt
8. esitetään liiton tulo- ja menoarvio, jonka yhteydessä päätetään yhdistysten liitolle maksettavista
jäsenmaksuista sekä liiton toimihenkilöilleen maksamista korvauksista ja palkkioista.
Hyväksytään tulo- ja menoarvio.
9. käsitellään FIFelle esitettävät asiat ja valitaan edustajat FIFen yleiskokoukseen
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 § Kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:

1. tarkastetaan valtakirjat ja avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan, että kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. luetaan ja hyväksytään liiton vuosikertomus
6. esitetään tilinpäätös ja luetaan tilintarkastajan lausunto
7. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle
8. valitaan ehdokkaat FIFen toimielimiin
9. käsitellään FIFelle esitettävät asiat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 § Tilikausi on yksi kalenterivuosi. Tilit ja pöytäkirjat on esitettävä hyvissä ajoin tarkastusta varten
liittokokouksen valitsemille tilintarkastajalle, jonka on palautettava ne lausuntoineen liittohallitukselle
vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14 § Ylimääräinen liittokokous on kutsuttava koolle, kun liittohallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai kun
vähintään puolet jäsenyhdistyksistä on sitä kirjallisesti vaatinut ilmoittamaansa asiaa varten.

Liittohallituksen on käsiteltävä asia kokouksessaan kahden viikon sisällä ja kutsuttava ylimääräinen
liittokokous koolle 10 § edellyttämällä tavalla.

15 § Asia, jonka jäsenyhdistys haluaa esittää liittokokoukselle, on kirjallisesti toimitettava liittohallitukselle
helmikuun 15. päivään mennessä kevätkokouksessa käsiteltäväksi ja elokuun 31. päivään
mennessä syyskokouksessa käsiteltäväksi. Jos jäsenyhdistyksen yksityinen jäsen haluaa tuoda asiansa
liittokokouksen käsiteltäväksi, on hänen ensin esitettävä asia omalle yhdistykselle, joka päättää asian
esittämisestä liittokokoukselle.

16 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liittokokouksessa kolmen neljäsosan enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17 § Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kolmen kuukauden välein pidetyssä, tätä
tarkoitusta varten kokoon kutsutussa liittokokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä.

Jos liitto purkautuu, on sen varat käytettävä liiton tarkoitusta parhaiten palvelevan toiminnan hyväksi
purkautumisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaan.

Liiton purkautumisesta on ilmoitettava FIFe:lle.
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LIITTOKOKOUSOHJEET
Liiton säännöissä on mainittu liittokokouksia koskevat varsinaiset säännöt. Niiden lisäksi kokouskäytäntöä varten ovat
seuraavat ohjeet:

1. Ehdotukset tulee lähettää sääntöjen määräämässä ajassa. Myöhästyneitä ehdotuksia ei käsitellä.

2.  Ehdokkaat henkilövaaleihin voidaan ilmoittaa kirjallisesti määräaikaan mennessä.

3. Sääntömuutosehdotuksissa, -lisäyksissä on mainittava sääntöpykälä tai kohta, joka halutaan muuttaa. Esityksen
tekijän on tarkistettava, miten muutos vaikuttaa myös muihin sääntökohtiin ja tehtävä vastaavat
muutosehdotukset. Kaikkiin ehdotuksiin tulee sisältyä perusteluosa.

4. Ehdotuksen tekijän toivotaan hankkivan Kissaliiton kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden ko. rotua
edustavien rotuyhdistysten lausunnon, kun ne koskevat tietyn rodun jalostusta tai standardin muuttamista.

5. Henkilövaalit suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä.

6. Pöytäkirja kirjoitetaan päätöspöytäkirjana, ja sen on oltava hyväksytty 60 päivän kuluttua liittokokouksesta. Kun
kokous on hyväksynyt sääntömuutoksia, kirjoitetaan koko muutettu pykälä/kohta pöytäkirjaan. Mikäli
pöytäkirjantarkastajilla on huomauttamista, kirjoitetaan pöytäkirja uudestaan niin, että puheenjohtaja ja sihteeri
sekä pöytäkirjantarkastajat sen yksimielisesti hyväksyvät ja allekirjoittavat. Valmis pöytäkirja toimitetaan
välittömästi yhdistyksille ja muille asianosaisille.

7. Päätökset astuvat voimaan seuraavan vuoden 1. päivänä, ellei kokous toisin päätä.

8. Muutetut päätökset kirjataan sääntöihin ensimmäisenä vuonna tummennetulla tekstillä niiden huomioarvon
lisäämiseksi.

9. FIFen säännöistä johtuvat sääntöpäivitykset voidaan tehdä Kissaliiton sääntöihin ilman liittokokouksen
hyväksymistä. FIFe-säännöstä johtuvan sääntöpäivityksen perään lisätään sulkuihin teksti ”FIFe sääntö” sekä
päiväys.

Hyväksytty 20.3.2004


