
 
  
 
 
 

  

 

 

 
          23.9.2022 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2022 
Aika:  Lauantai 15.10.2022 klo 10.00  
Paikka:   Svenska Klubben, Otavalankatu 9, 33100 TAMPERE 
 
Esityslista 
 
1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus 

 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

 
3. Esitykset läsnäolo- ja puheoikeudesta 

 
4. Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu 
 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 
6. Jäsenyhdistysten puheenvuorot 
 
7. Toimikuntien puheenvuorot 

 
8. Omakissan kehitysryhmän puheenvuoro 
 
9. Suomen Kissaliiton puheenvuoro 

 
10. Käsitellään Suomen Kissaliiton hallituksen, toimikuntien, jäsenyhdistysten ja Suomen Kissaliiton 

kanssa yhteistyösopimuksen solmineiden rotuyhdistysten esitykset 
  
11. Valitaan sääntöjen 4 §:n mukaan liittohallitus 
 
12. Valitaan tilintarkastusyhteisö 

 
13. Valitaan jäsenet liiton toimikuntiin sekä heille varahenkilöt 
 
14. Esitetään liiton toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio, jonka yhteydessä päätetään 

yhdistysten liitolle maksettavista jäsenmaksuista sekä liiton toimihenkilöilleen maksamista 
korvauksista ja palkkioista. 
Hyväksytään toimintasuunnitelma ja tulo- menoarvio. 

 
15. Käsitellään FIFelle esitettävät asiat ja valitaan edustajat FIFen yleiskokoukseen 

 
 
16. Muut asiat 
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17.  Ilmoitusasiat 
 
18. Kokouksen päättäminen 
 
 

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

 
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi 8 §, 15 § ja 16 §  
mukaisissa asioissa, joissa päätökset tehdään ¾ määräenemmistöllä. 
Henkilövaalit suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä. 
 
Pöytäkirja kirjoitetaan päätöspöytäkirjana. 
Päätökset astuvat voimaan seuraavan vuoden 1. päivänä, ellei kokous toisin päätä. 

 
 
 
LIITTEET:             Sivu 
10_1 Hallituksen ehdotus_ Tiedottaja        3 
10_2 Hallituksen ehdotus_ Toimihenkilönä toimiminen      4 
10_3 Hallituksen ehdotus_ toimikuntien ohjesääntö      5 
10_4 SUROK Rotutoimikunnan (RTK) ohjesääntö       7 
10_5 SUROK Kissaliitto liite 3 näyttelysääntöihin – Esittelynäyttelyt    9 
11-13 hallitus ja toimikunnat 2022         10 
14 Toimintasuunnitelma 2023         15 
14 Budjetti 2023           17 
14 Maksut 2023           20 
15_1 FIFe PIROK 1.8 b Kansainvälisen näyttelyn ehdot      21 
15_2 FIFe PIROK 2.3 Vaatimukset maailmannäyttelyyn osallistumiselle    24  
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Ehdotus Suomen Kissaliitto ry:n liittokokoukseen                    
 
Ehdottaja:                             Kissaliitto Hallitus                                                                 
Säännön voimaantulo:        1.1.2023 
 

 

Voimassa oleva sääntö: 
 

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

 

Muutosehdotus: 
 

  
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 tiedottaja, 
varapuheenjohtaja sekä sihteeri. Kahdeksi vuodeksi valitaan vähintään yksi ja enintään neljä kolme 
varsinaista sekä kaksi varajäsentä. Varsinaisista ja varajäsenistä puolet ovat erovuorossa vuosittain. 
 
 
 
 
Poistettu teksti on yliviivattuna ja lisätty/muutettu lihavoituna. 
 

 

Perustelu: 
Kissaliiton tiedotusta on hoitanut tähän asti hallituksessa sisäisesti nimetty henkilö, eikä tehtävään ole 
etukäteen etsitty juuri tiedotukseen suuntautunutta ehdokasta. Tiedottajan tehtävä nähdään hyvin tärkeänä, 
siihen liittyy myös tiedotussuunnitelman teko ja aktiivinen sidosryhmien seuranta. Kun tehtävään on 
erikseen vaali, toivomme siihen löytyvän motivoituneen ja osaavan henkilön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
_____________________________   ________________________________ 
Puheenjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennös  Sihteerin allekirjoitus ja nimenselvennös 
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Ehdotus Suomen Kissaliitto ry:n liittokokoukseen                    
 
Ehdottaja:                             Kissaliitto Hallitus                                                                 
Säännön voimaantulo:        1.1.2023 
 

 

Voimassa oleva sääntö: 
 
I Toimikuntien ohjesääntö yleinen osa 
 
 

 

Muutosehdotus: 
 

  
Lisäys: 
 
11 Toimikuntien varsinainen jäsen voi toimia vain yhden toimikunnan luottamustehtävissä 
kerrallaan. Kissaliiton hallituksen jäsen voi toimia toimikunnan yhteyshenkilönä, mutta ei 
toimikunnan varsinaisena jäsenenä eikä toimikunnan puheenjohtajana. 
 
 
 
Poistettu teksti on yliviivattuna ja lisätty/muutettu lihavoituna. 
 

 

Perustelu: 
Nykytilanteessa monilla luottamushenkilöillä on Kissaliitossa useita rooleja, mikä pahimmillaan tarkoittaa, 
ettei henkilö pysty panostamaan täysipainoisesti kaikkiin luottamustehtäviin, mikä luo toisinaan 
tehottomuutta toimikuntatyöskentelyyn ja saattaa aiheuttaa viiveitä asioiden käsittelyssä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
_____________________________   ________________________________ 
Puheenjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennös  Sihteerin allekirjoitus ja nimenselvennös 
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Ehdotus Suomen Kissaliitto ry:n liittokokoukseen 
Toimikuntien ohjesääntö  
 
Ehdottaja:                             Kissaliitto Hallitus                                                                 
Säännön voimaantulo:        1.1.2023 
 

 

Voimassa oleva sääntö: 
 
III Tiedotustoimikunnan (TTK) ohjesääntö  
1. Tiedotustoimikunta TTK toimii Suomen Kissaliitto ry:n alaisena 2. TTK:n tehtävänä on: 2.1 Kissa-lehden 
toimittaminen. Kissa-lehti ilmestyy vuodessa viitenä numerona. Kissalehdessä julkaistaan FIFe:n, 
liittokokouksien ja Kissaliiton hallituksen päätökset. 2.2 Toimikunta auttaa hallitusta ja muita toimikuntia 
pyydettäessä tiedottamiseen ja julkaisuihin liittyvissä asioissa. 3. Liittokokous valitsee TTK:n jäsenet, joihin 
kuuluvat Kissa-lehden toimituskunta päätoimittaja, toimitussihteeri, taittaja ja ilmoitushankkija sekä lisäksi 
kolme (3) jäsentä. Toimituskunta ja jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet 
heistä on vuosittain erovuorossa 4. Toimikunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Kissa-lehden 
päätoimittaja. 5. TTK valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Varapuheenjohtaja ohjaa 
tämän ohjesäännön kohdan 2.2 mukaista tiedottamista 6. TTK kokoontuu vähintään kerran jokaista 
ilmestyvää lehden numeroa kohden 
 
 

 

Muutosehdotus: 
 
III TiedotusLehtitoimikunnan (TKT LTK) ohjesääntö  
1. TiedotusLehtitoimikunta TTK LTK toimii Suomen Kissaliitto ry:n alaisena 2. TTK:n LTK:n tehtävänä on: 
2.1 Kissa-lehden toimittaminen. Kissa-lehti ilmestyy vuodessa viitenä numerona. Kissalehdessä julkaistaan 
FIFe:n, liittokokouksien ja Kissaliiton hallituksen päätökset. 2.2 Toimikunta auttaa hallitusta ja muita 
toimikuntia pyydettäessä tiedottamiseen ja julkaisuihin liittyvissä asioissa. 3. Liittokokous valitsee TTK:n 
LTK:n jäsenet, joihin kuuluvat Kissa-lehden toimituskunta päätoimittaja, toimitussihteeri, taittaja ja 
ilmoitushankkija sekä lisäksi kolme (3) jäsentä. Toimituskunta ja jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi 
kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa 4. Toimikunnan koollekutsujana ja 
puheenjohtajana toimii Kissa-lehden päätoimittaja. 5. TTK LTK valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan 
ja sihteerin. Varapuheenjohtaja ohjaa tämän ohjesäännön kohdan 2.2 mukaista tiedottamista 6. TTK LTK 
kokoontuu vähintään kerran jokaista ilmestyvää lehden numeroa kohden 
 
 
 
Poistettu teksti on yliviivattuna ja lisätty/muutettu lihavoituna. 
 

 

Perustelu: 
Esitetään toimikuntien ohjesäännön päivittämistä vastaamaan vallitsevaa tilannetta. Jo tätä nykyä TKT:n 
vastuualueena on hyvin selkeästi Kissa-lehden toimittaminen ja sen kautta tehtävä tiedotustyö. Muu 
tiedotusvastuu (kotisivut, tiedotteet, sosiaalinen media) on hallituksella. Erityisesti, jos liittokokous hyväksyy 
hallituksen ehdotuksen liittokokouksen valitsemasta tiedottajasta (hallituksen jäsen), on ehdotus 
toimikunnan nimestä ja roolista perusteltu.  
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_____________________________   ________________________________ 
Puheenjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennös  Sihteerin allekirjoitus ja nimenselvennös 
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Ehdotus Suomen Kissaliitto ry:n liittokokoukseen                    
 
Ehdottaja: Ehdotus 1 / Suomen Rotukissayhdistys ry                                                                                             
Säännön voimaantulo:  1.1.2023 
 

 

Voimassa oleva sääntö: 
TOIMIKUNTIEN OHJESÄÄNNÖT 
IV Rotutoimikunnan (RTK) ohjesääntö  
1. Rotutoimikunta (RTK) toimii Suomen Kissaliitto ry:n alaisena  
2. RTK:n tehtävänä on:  
    2.1 ohjata ja valvoa kasvatustoimintaa Kissaliiton piirissä  
    2.2 antaa asiantuntijalausuntoja rodunjalostukseen liittyvissä kysymyksissä  
    2.3 käsitellä ja ratkaista kasvattajien erikoislupa-anomuksia  
    2.4 ratkaista epäselvät rekisteröintikysymykset  
    2.5 neuvonta- ja valistustyö  
    2.6 tehdä yhteistyötä eri tahojen mm. eläinlääkäreiden ja eri viranomaisten kanssa kissan aseman         
parantamiseksi  
3. RTK koostuu Suomen Kissaliiton palkkaamasta rotukirjaajasta / rotukirjaajista sekä kuudesta jäsenestä. 
Toimikunnan koollekutsujana toimii rotukirjaaja.  
4. Liittokokous nimeää RTK:n jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, joista puolet on vuosittain 
erovuorossa. Rotutoimikunnan jäseneltä vaaditaan perehtyneisyys kissan kasvatukseen, yleisiin geneettisiin 
lainalaisuuksiin sekä erityisesti kissan genetiikkaan. Lisäksi edellytetään sääntöjen tuntemusta.  
5. RTK valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.  
6. RTK kokoontuu vähintään kuusi (6) kertaa vuodessa. Kokouskutsun mukana lähetetään myös kaikki 
kokousmateriaali, joka toimitetaan sähköisesti. Kissaliiton jäsenyhdistykseen kuulumaton henkilö voi 
osoittaa asiansa suoraan Suomen Kissaliiton toimistoon.  
 

 

 

Muutosehdotus: 
 
TOIMIKUNTIEN OHJESÄÄNNÖT 
IV Rotutoimikunnan (RTK) ohjesääntö  
1. Rotutoimikunta (RTK) toimii Suomen Kissaliitto ry:n alaisena  
2. RTK:n tehtävänä on:  
    2.1 ohjata ja valvoa kasvatustoimintaa Kissaliiton piirissä  
    2.2 antaa asiantuntijalausuntoja rodunjalostukseen liittyvissä kysymyksissä  
    2.3 käsitellä ja ratkaista kasvattajien erikoislupa-anomuksia  
    2.4 ratkaista epäselvät rekisteröintikysymykset  
    2.5 neuvonta- ja valistustyö  
    2.6 tehdä yhteistyötä eri tahojen mm. eläinlääkäreiden ja eri viranomaisten kanssa kissan aseman         
parantamiseksi  
3. RTK koostuu Suomen Kissaliiton palkkaamasta rotukirjaajasta / rotukirjaajista sekä kuudesta jäsenestä. 
Toimikunnan koollekutsujana toimii rotukirjaaja.  
4. Liittokokous nimeää RTK:n jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, joista puolet on vuosittain 
erovuorossa. Rotutoimikunnan jäseneltä vaaditaan perehtyneisyys kissan kasvatukseen, yleisiin geneettisiin 
lainalaisuuksiin sekä erityisesti kissan genetiikkaan. Lisäksi edellytetään sääntöjen tuntemusta.  
5. RTK valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. ja sihteerin. Sihteerinä toimii rotukirjaaja. 
6. RTK kokoontuu vähintään kuusi (6) kertaa vuodessa. Kokouskutsun mukana lähetetään myös kaikki 
kokousmateriaali, joka toimitetaan sähköisesti. Kissaliiton jäsenyhdistykseen kuulumaton henkilö voi 
osoittaa asiansa suoraan Suomen Kissaliiton toimistoon.  
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Perustelu:  
RTK:n käsittelemistä asioista merkittävä osa tulee toimikunnalle rotukirjaajan kautta. Ne koskevat 
pääsääntöisesti kissojen rekisteröintiä ja niihin liittyvät tiedot (mm. omistajien/kasvattajien tiedot, 
kissojen tiedot) ovat ainoastaan rotukirjaajan nähtävillä Omakissan kautta. Lisäksi usein 
yhteydenotot asioiden tiimoilta on jo tehty suoraan rotukirjaajalle/rotukirjaajalta. Nykyisessä 
toimintamallissa toimikunnan jäsenten joukosta valittu sihteeri hoitaa mm. toimikunnan päätöksistä 
tiedottamisen ja mahdollisten lisätietojen kyselyn. 
 
Ehdotetulla muutoksella suoraviivaistetaan ja tehostetaan toimikunnan toimintaa sekä Kissaliiton 
strategisten tavoitteiden mukaisesti edetään kohti ensiluokkaista asiakaspalvelukokemusta niin 
nykyisille kuin tuleville kissaharrastajille. 
 
 
 
 
 

     
 
 
Pia Nyman 
_____________________________   ________________________________ 
Puheenjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennös  Sihteerin allekirjoitus ja nimenselvennös 
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Ehdotus Suomen Kissaliitto ry:n liittokokoukseen                    
 
Ehdottaja:                      Ehdotus 2 / Suomen Rotukissayhdistys ry                                                                            
Säännön voimaantulo:  1.1.2023 
 

 

Voimassa oleva sääntö: 
 

Kissaliitto liite 3 näyttelysääntöihin – Esittelynäyttelyt  
… Esittelynäyttelyjä koskevat samat terveys- ja rokotusmääräykset kuin varsinaisia arvostelunäyttelyitä. 
Esittelynäyttelyyn osallistuville kissoille on järjestettävä näyttelypaikalla eläinlääkärintarkastus. Järjestävä 
yhdistys voi ottaa karvanäytteitä, jotka lähetetään tutkittavaksi ihosienen varalta. Toimenpiteestä 
ilmoitetaan etukäteen.  Sieninäytteiden osalta toimitaan samoin kuin mitä sääntökirjan 1.8 b kohdassa on 
määrätty.  
Esittelynäyttelyihin sovelletaan lisäksi seuraavia näyttelysääntöjen kohtia: 1.5, 1.8 c, 1.17 c, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.8 ja 7.3. Esittelynäyttelyn järjestäjä maksaa esittelemään kutsuttujen tuomareiden matka- ja 
ateriointikulut. Muista korvauksista voidaan sopia erikseen. 
 
 

 

Muutosehdotus: 
 

Kissaliitto liite 3 näyttelysääntöihin – Esittelynäyttelyt  
… Esittelynäyttelyjä koskevat samat terveys- ja rokotusmääräykset kuin varsinaisia arvostelunäyttelyitä. 
Esittelynäyttelyyn osallistuville kissoille on järjestettävä näyttelypaikalla eläinlääkärintarkastus. Järjestävä 
yhdistys voi ottaa karvanäytteitä, jotka lähetetään tutkittavaksi ihosienen varalta. Toimenpiteestä 
ilmoitetaan etukäteen.  Sieninäytteiden osalta toimitaan samoin kuin mitä sääntökirjan 1.8 b kohdassa on 
määrätty. Esittelynäyttelyihin sovelletaan lisäksi seuraavia näyttelysääntöjen kohtia: 1.4, 1.5, 1.8 b, 1..8 c, 
1.17 c, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8 ja 7.3. Esittelynäyttelyn järjestäjä maksaa esittelemään kutsuttujen henkilöiden / 
tuomareiden matka- ja ateriointikulut. Muista korvauksista voidaan sopia erikseen. 
 
 
Poistettu teksti on yliviivattuna ja lisätty/muutettu lihavoituna. 
 

 

Perustelu: 
Sienitestaus poistettiin näyttelysäännöistä arvostelunäyttelyiden kohdalta, mutta tämä liite jäi päivittämättä. 
Toivomme myös lisättäväksi mahdollisuuden käyttää muitakin kuin tuomareita esittelemään kissoja. 
 
 
 

     
 
 
Pia Nyman      Kirsi Ovaskainen 
_____________________________   ________________________________ 
Puheenjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennös  Sihteerin allekirjoitus ja nimenselvennös 
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HALLITUS JA TOIMIKUNNAT 2022 
 
4 §  Liiton asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema liittohallitus, johon 

valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 
rahastonhoitaja. Puheenjohtaja sekä rahastonhoitaja ovat erovuorossa samana vuonna ja 
seuraavana vuonna varapuheenjohtaja sekä sihteeri. Kahdeksi vuodeksi valitaan vähintään 
yksi ja enintään neljä varsinaista sekä kaksi varajäsentä. Varsinaisista ja varajäsenistä 
puolet on 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. 

 
Hallitus 
 
Puheenjohtaja  Riikka Turpeinen (POROK)  1 v. 
Varapuheenjohtaja Pia Nyman (SUROK)   (käytettävissä) 
Sihteeri  Marika Landen (ERY-SYD)  (ei käytettävissä) 
Rahastonhoitaja Mia Tuomivirta (URK)   1 v. 
Varsinaiset jäsenet Johanna Abgottspon (ISROK) 1 v. 
   Timo Meriluoto   1 v. 

Viivi Viuha (ERY-SYD)  
Milla Kuusisto-Jauhiainen (POROK)   
 

    
   
Varajäsenet  Sanna-Leena Santapakka (URK) (ei käytettävissä) 

Satu Hämäläinen (PIROK)  1 v. 
 

Tilintarkastusyhteisö BDO Oy 
 
FIFe edustaja  Riikka Turpeinen       
Neuvonantaja  Pia Nyman 
 
 
Informaatioteknologiatoimikunta 
Pääkäyttäjä  Tiina Räsänen (ISROK)  (käytettävissä) 
Varapääkäyttäjä Kati Marjala (KES-KIS)  1 v. 
Jäsen   Pia Nyman (SUROK)   (ei käytettävissä)  
Jäsen   Ada Haaranen (POROK)   
Jäsen   Suvi Viertola (YK)   1 v. 
Jäsen   Olli Lehtonen (ERY-SYD)  1 v. 
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Näyttelytoimikunta 
3.  NTK koostuu neljästä (4) jäsenestä, jotka liittokokous valitsee kahdeksi kalenterivuodeksi 

kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Lisäksi Kissaliiton hallitus voi nimetä 
keskuudestaan toimikuntaan jäsenen vuosittain. Mikäli joku NTK:n jäsenistä eroaa kesken 
toimikautensa, valitsee Kissaliiton hallitus seuraavaan liittokokoukseen asti uuden jäsenen. 

4.        Liittokokous nimittää toimikunnan koollekutsujan 
 
Jaana Heikanen (POH-KIS)  (käytettävissä) 
Anna Korhonen (POROK)  1 v. 
Jonna Varhama (ISROK)  1 v. 
Paula Puotiniemi (SUROK)   

 
 
 
Rotutoimikunta 
3.        RTK koostuu Suomen Kissaliiton palkkaamasta rotukirjaajasta / rotukirjaajista sekä kuudesta 

(6) jäsenestä, jotka edustavat mahdollisimman laajasti eri roturyhmiä. Lisäksi Kissaliiton hallitus 
voi nimetä keskuudestaan toimikuntaan jäsenen vuosittain. Mikäli joku RTK:n jäsenistä eroaa 
kesken toimikautensa, valitsee Kissaliiton hallitus seuraavaan liittokokoukseen asti uuden 
jäsenen. 
 

4.        Liittokokous nimeää RTK:n jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, joista puolet on 
vuosittain erovuorossa. Rotutoimikunnan jäseneltä vaaditaan perehtyneisyys kissan 
kasvatukseen, yleisiin geneettisiin lainalaisuuksiin sekä erityisesti kissan genetiikkaan.  
Lisäksi edellytetään sääntöjen tuntemusta. 

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

 
rotukirjaaja  Katja Kinnunen    

    
   Arja Martikainen (SUROK)  1 v. 
   Eija Siik (SUROK)   (ei käytettävissä) 
   Maarit Palmen (TUROK)  1 v. 
   Maria Eklin-Dahlman (URK)  (käytettävissä) 
   Tanja Luoma (PIROK)  1 v. 
   Jemina Töyrylä (POROK) 
 
Tiedotustoimikunta 
3.        Liittokokous valitsee TTK:n jäsenet, joihin kuuluvat Kissa-lehden toimituskunta 

päätoimittaja, toimitussihteeri, taittaja ja ilmoitushankkija sekä lisäksi kolme (3) jäsentä, 
jotka ovat perehtyneitä tiedotustoimintaan. Toimituskunnan toimikausi on kaksi vuotta. 
Toimituskunta ja jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on 
erovuorossa. Lisäksi Kissaliiton hallitus voi nimetä keskuudestaan toimikuntaan jäsenen 
vuosittain. Mikäli joku TTK:n jäsenistä eroaa kesken toimikautensa, valitsee Suomen Kissaliiton 
hallitus seuraavaan liittokokoukseen asti uuden jäsenen. 

 
4.  Kokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Kissa-lehden päätoimittaja. 
     
     

Aija Harmaakari (SUROK)   
   Jenni Virta (TUROK)    1v. 

Kaisa Savolainen (ISROK)  (ei käytettävissä) 
 
Kissa-lehti  
Päätoimittaja  Milla Talja (TUROK)   (käytettävissä) 
Taittaja  Marko Lumikangas (TUROK)  (käytettävissä) 
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Toimitussihteeri Tanja Salo (RUROK)   1 v. 
Ilmoitusmyyjä  Sinikka Laine (RUROK)  1 v. 
 
 
 
Kurinpitotoimikunta 
3.  KPT koostuu viidestä (5) jäsenestä, jotka liittokokous valitsee kahdeksi kalenterivuodeksi 

kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Jäseniltä edellytetään 
perehtyneisyyttä Suomen Kissaliiton ja FIFen toimintaan ja sääntöihin. Mikäli joku KPT:n jäsenistä 
eroaa kesken toimikautensa, Suomen Kissaliiton hallitus voi nimetä uuden jäsenen seuraavaan 
liittokokoukseen asti. 

 
4.        Liittokokous nimittää toimikunnan koollekutsujan. 
 
   Kaija-Leena Laakso (PIROK)   (käytettävissä) 

Merja Niemelä  (SUROK)    1 v. 
Anne-Maj Ahokas (INCAT)    
Anne Lehtimäki (TUROK)    
Petra Haapa-aro (URK)   1 v. 
 

 
Terveys- ja koulutustoimikunta 
3.  Toimikunta koostuu yhdestä erikseen valittavasta koulutusvastaavasta sekä kolmesta 

seitsemään (3-7) jäsenestä. Liittokokous valitsee toimikunnan jäsenet kahdeksi 
kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Lisäksi 
Suomen Kissaliiton hallitus voi nimetä keskuudestaan toimikuntaan jäsenen vuosittain. Mikäli joku 
TKT:n jäsenistä eroaa kesken toimikautensa, valitsee Suomen Kissaliiton hallitus seuraavaan 
liittokokoukseen asti uuden jäsenen 

 
4.        Liittokokous nimittää toimikunnan koollekutsujan. 
   

Carin Sahlberg (SUROK)  (käytettävissä) 
Erika Aaltonen  (PIROK)  1 v. 
Tiina Räsänen  (ISROK)  1 v.   

    Milla Kuusisto-Jauhiainen (POROK) 1 v.   
    Viivi Viuha (ERY-SYD)  (käytettävissä) 
    Anne Kontula (URK)   (käytettävissä) 
     

Koulutusvastaava Kaisa Savolainen (ISROK)   (käytettävissä) 
 
 

1 v. = toimikausi päättyy 31.12.2022 
 
 
HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN KOKOUKSIIN OSALLISTUMINEN 2022 
 

HALLITUS 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 
Riikka Turpeinen X X X X X X X X 

Pia Nyman X X X X X X X X 

Marika Landen X X X X X X X E 

Mia Tuomivirta X X X E X X X X 

Johanna Abgottspon X X X X X X X E 

Milla Kuusisto X X X X X X X X 

Viivi Viuha X X X X X X X X 

Timo Meriluoto X X X X X X X X 

Satu Hämäläinen (vj) X X X X X X E X 

Sanna-Leena Santapakka (vj) X X X X X X X X 
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ITK 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e    

Tiina Räsänen X X X X X X X X    

Kati Marjala X E X X X X X P    

Ada Haaranen E X X X X X E X    

Suvi Viertola X E X E X X X X    

Olli Lehtonen X X X X X E E X    

Pia Nyman X X X X X X X P    

Marika Landen (h) X X E X X E E X    

 
 

NTK 1e 2e 3e 4e 5e 6e   

Jaana Heikanen X X X X X X   

Paula Puotiniemi X X X X X X   

Anna Korhonen X X X X X X   

Jonna Varhama X X X X X X   

Johanna 
Abgottspon (h) 

X X X X X X   

 
 

RTK 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e  

Katja Kinnunen X X X X X X X  

Tanja Luoma X X X X X X X  

Maria Eklin-Dahlman X X X X X X X  

Arja Martikainen X X  X X X X X  

Maarit Palmen X X X X X X X  

Eija Siik X X X X X X X  

Jemina Töyrylä - - - X X X E  

Satu Hämäläinen (h) X X X X X X X  

 
 

TTK 1 2 3 4 

Milla Talja X X X X 

Aija Harmaakari X X X X 

Marko Lumikangas X X X X 

Jenni Virta P Xe Xe Xe 

Sinikka Laine X E E X 

Tanja Salo X X X E 

Kaisa Savolainen X Xe X Xe 

Pia Nyman (h) X E E X 

 
 

KPT 1e 2e 3e 4e 5e 6e 

Anne-Maj Ahokas X X X X X X 

Petra Haapa-aro X X X E X X 

Kaija-Leena Laakso  X X X X X X 

Merja Niemelä X X X X X X 

Anne Lehtimäki X X X X X X 

 
 

TKT 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 

Carin Sahlberg X X X X X X X 

Kaisa Savolainen X X X X X X X 

Viivi Viuha X X X E X X P 

Anne Kontula X X E X E X X 

Milla Kuusisto X  X X X X X X 

Tiina Räsänen X E X X P E X 

Erika Aaltonen X X  X X X X X 
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e = kokous etänä, Jitsin välityksellä  
X = läsnä, Xe= läsnä Jitsin välityksellä, E = estynyt , P = poissa 
(h) = Hallituksen yhteyshenkilö 
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
Suomen Kissaliitto ry:n tarkoituksena on yhdistää, edistää ja valvoa rotukissojen kasvatustoimintaa. Pitää rotukirjausta ja kissarekisteriä sekä 
toimia kissojen arvostamisen ja tasavertaisuuden aikaansaamiseksi muiden lemmikkieläinten rinnalla ja laajentaa kissaharrastusta. 
Tarkoitustaan Suomen Kissaliitto toteuttaa tekemällä valistustyötä, valvomalla ja ohjaamalla rotukissojen kasvatustoimintaa, järjestämällä 
kissanäyttelyitä, kokouksia sekä koulutus- ja valistustilaisuuksia. 

 
Sääntöjen määräämät asiat 

• Järjestetään Suomen Kissaliiton sääntöjen määräämät liittokokoukset sekä tarvittaessa ylimääräinen 
liittokokous 

• Suomen Kissaliiton hallitus johtaa ja ohjaa toimintaa toimikuntiensa avulla  

 
Kansainvälinen yhteistyö 

• Osallistutaan edustajien välityksellä FIFe:n vuosikokoukseen toukokuussa 2023.  

• Osallistutaan kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön. 

 
Jäsenien palveleminen 

• Toimihenkilöt, hallitus, toimikunnat ja toimistotiimi palvelevat jäsenyhdistyksiä ja niiden henkilöjäseniä  

• Huolehditaan Kissaliittoon rekisteröitävien kissojen rekisteröintiprosessista sekä ylläpidetään 
mikrosirurekisteriä  

• Järjestetään kurssimuotoista koulutusta  
 

Tuomarikoulutuksen tukeminen 
• Tuetaan taloudellisesti tuomarioppilaiden tuomarioppilasmatkoja sekä tuomarioppilaiden ja tuomareiden 

tuomariseminaarimatkoja. Maksetaan hyväksytysti suoritettujen tuomaritutkintojen tuomarimaksu sekä 
tuomareiden vuosittaiset tuomarimaksut FIFelle. 

 
Tiedottaminen ja julkaisutoiminta  

• Julkaistaan jäsenyhdistysten jäsenille postitettavaa Kissa -lehteä ja lähetetään jäsenyhdistyksille, 
yhteistyösopimuksen solmineille rotuyhdistyksille ja toimikunnille hallituksen ja toimikuntien tiedotteita tarpeen 
mukaan.  

• Ylläpidetään kotisivua internetissä osoitteessa www.kissaliitto.fi  

• Tiedotetaan aktiivisesti ajankohtaisista asioista medialle 

• Käytetään Kissaliiton Facebook-sivua sekä uutiskirjettä tiedotus- ja tiedonvälityskanavana 

 
Kissojen terveys ja eläinsuojelutyö 

• Edistetään kissojen terveyttä tiedottamalla ja kouluttamalla jäsenistöä terveyteen liittyvissä asioissa 

• Järjestetään kaksi terveyspäivää; kissojen terveyspäivä, joka on avoin kaikille sekä rotujen terveyspäivä 
ensisijaisesti rotuyhdistysten edustajille 

• Osallistutaan eläinsuojeluaiheisiin kokouksiin ja tuetaan eläinsuojelutyötä mahdollisuuksien mukaan 

• Jaetaan apurahaa kissojen terveyteen liittyviin tutkimuksiin  

• Viedään tavoitetta mikrosirupakosta ja kissojen vapaan ulkoilun kieltämisestä Suomessa sidosryhmätoiminnan 
kautta.  

 
Kehittäminen 

• Järjestetään vuosittain kehittämisseminaarin, jossa suunniteltuja asioita viedään eteenpäin siellä sovitulla 
tavalla. 

• Jatketaan Omakissa-tietojärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä järjestelmäkehitysvastaavan, pääkäyttäjän ja 
kehitystyöryhmän toimesta. 

• Jaetaan jäsenyhdistyksille toiminnan laajentumisavustusta harkinnanvaraisesti 
• Tehdään tiivistä yhteistyötä Kennelliiton kanssa  

• Edustus Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa 

• Vuoden 2023 teema on ”Vastuullinen kasvattaminen” 

• Julkaistaan Hanki Kissa- tiedotussivusto sekä kasvattaja- & pentulistaukset 
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PR- ja sponsoritoiminta sekä näkyvyys  
• Palkitsee vuoden parhaat kissat alkuvuodesta jossakin jäsenyhdistyksensä näyttelyssä.  

• Yhteistyökumppanina vuonna 2023 jatkaa Royal Canin Finland Oy. 
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Ehdotus Suomen Kissaliitto ry:n liittokokoukselle ja FIFelle                   
POISTETAAN ELÄINLÄÄKÄRINTARKISTUS KISSANÄYTTELYISTÄ 
Ehdottaja:  PIROK ry                                                                                        
Säännön voimaantulo:  1.1.2024 
 

 

 
Voimassa oleva sääntö: 
 
1.8 Kansainvälisen näyttelyn ehdot  
 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 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 kissalle varattuun häkkiin. 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.  
 
1.10 Kissaliitto  
Näyttelykutsussa on lisäksi mainittava: 
……  
- eläinlääkärin tarkastuksen aika 
…… 
 
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 
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Muutosehdotus: 
 
FIFe: 
1.8 Kansainvälisen näyttelyn ehdot 
 
Näyttelyn järjestäjä huolehtii, että kaikkien näyttelypaikalle tulevien kissojen rokotustodistukset 
tarkastetaan. Erillistä eläinlääkärintarkastusta ei tarvitse järjestää. Mikäli kissa vaikuttaa sairaalta, 
siitä tulee tehdä ilmoitus näyttelypäällikölle.  
 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 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 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 kissalle varattuun häkkiin. 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.  
 
1.10 Kissaliitto  
Näyttelykutsussa on lisäksi mainittava: 
……  
- eläinlääkärin tarkastuksen aika 
…… 
 
 
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 
 
 
Poistettu teksti on yliviivattuna ja lisätty/muutettu lihavoituna. 

 

Perustelu: 
Suurimmassa osassa näyttelyitä eläinlääkärintarkastukset järjestetään nykyisin pistokokein ja mahdollisesti 
sairaita kissoja ei siinä välttämättä pystytä toteamaan. Eläinlääkärintarkastus näyttelyssä on melko 
pinnallinen eikä takaa, että kissa on terve. Näyttelyn eläinlääkärintarkistus on riski kissojen sairastumiselle 
näyttelyn aikana ja tämä turha kissojen käsittely halutaan eliminoida. Mahdollisissa näyttelyssä ilmenevissä 
kissan sairastumistapauksissa näyttelypäällikkö keskustelee kissan omistajan kanssa ja päästää kissan 
kotiin etuajassa. Hyvinvointivastaavan rooli on tärkeä säilyttää näyttelyissä ja alleviivaa sitä, että näyttelyn 
järjestäjät huolehtivat omistajien lisäksi, että kissoilla on asiat näyttelyssä hyvin.  

22



 

 

Kissanomistajat kantavat vastuunsa kissojensa hyvinvoinnista ja eivät näyttelytä tarkoituksellisesti sairaita 
kissoja. Eläinlääkärintarkistusta ei nykymuodossaan tarvita lainkaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
  
_____________________________   ________________________________ 
Veikko Saarela, puheenjohtaja    Johanna Sipola-Mäkinen, sihteeri 
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Ehdotus Suomen Kissaliitto ry:n liittokokoukselle ja FIFelle                   
POISTETAAN RAJOITUKSIA VOITTAJANÄYTTELYYN OSALLISTUVILTA KISSOILTA 
Ehdottaja:  PIROK ry                                                                                        
Säännön voimaantulo:  1.1.2024 
 

 

Voimassa oleva sääntö: 
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) - 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. 
 
2.6 Voittaja-näyttelyt 
4. Vaatimukset Voittaja-näyttelyyn ovat samat kuin Maailmanvoittaja (World Winner) näyttelyyn (2.3).  
 

 

Muutosehdotus: 
 
2.3 Vaatimukset maailmannäyttelyyn osallistumiselle  
Vain FIFe-jäsenien hyväksyttyihin rotuihin kuuluvat kissat ja kotikissat voivat kilpailla maailmannäyttelyssä. 
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) - 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. 
 
2.6 Voittaja-näyttelyt 
4. Vaatimukset Voittaja-näyttelyyn ovat samat kuin Maailmanvoittaja (World Winner) näyttelyyn (2.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poistettu teksti on yliviivattuna ja lisätty/muutettu lihavoituna. 
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Perustelu: 
Koronapandemian aikana on ollut voimassa poikkeussääntö, jolloin tittelinäyttelyihin ei ole tarvinnut erillisiä 
näyttelytuloksia. Joskus erityisesti pennuille voi olla hankalaa saada tulos ennen näyttelyä (esim. pentu 
täyttää juuri 4 kk). Toisaalta saatu tulos ei välttämättä kerro kissan tasosta kovin paljon. Voittajanäyttelyihin 
halutaan saada paljon kissoja kilpailemaan, joten ehdotetaan tulosvaatimuksen poistamista. 
Omistajan/omistajien jäsenyys FIFen jäsenjärjestössä edellytetään kuten aikaisemminkin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
_____________________________   ________________________________ 
Puheenjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennös  Sihteerin allekirjoitus ja nimenselvennös 
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