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Rotutoimikunta muistuttaa, että Kissaliiton rekisteriin rekisteröidyn kissan on luovutushetkellä oltava
tunnistusmerkitty mikrosirulla. Sääntö on ollut voimassa 01.01.2016 alkaen.
Mikrosirutustieto on edellytys sille, että kissan omistajanvaihto voidaan käsitellä rekisteritietoihin.
Lähtökohtaisesti mikrosirutiedon toimittamisesta on vastuussa kissan myyjä.
Kissan omistaja voi toimittaa sirutustiedot lisäämällä tiedon Omakissan käyttäjätunnuksilla kissakohtaisesti
suoraan muutospyynnöt-välilehden kautta. Muutospyyntö vaatii liitteeksi mikrosirutustodistuskopion.
Tunnistusmerkintätodistuksen pitää sisältää sekä kissan että sirutuksen tiedot.
Vaihtoehtoisesti mikrosirutustodistuksen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen mikrosirut@kissaliitto.fi tai
postitse Kissaliiton toimiston osoitteeseen Suomen Kissaliitto ry, Palkkatilankatu 7 B 109, 00240 Helsinki.
Eläinlääkäri, tai Kennelliiton hyväksymä siruttaja, voi toimittaa sirutustodistukset Kissaliittoon postitse.
Eläinklinikat voivat toimittaa tiedot myös sähköisesti ProvetNet -eläinlääkäripalvelun kautta suoraan
Omakissaan. Jälkimmäinen vaihtoehto edellyttää kissan omistajan suostumusta. Provet Net -vaihtoehto on
käytettävissä noin 160 eläinklinikan kautta ympäri maan.
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TKT-tiedote: kielletyt aineet ja menetelmät kissanäyttelyissä
Kissoille näyttelytoiminnan yhteydessä sisäisesti tai ulkoisesti käytettävistä valmisteista säädetään FIFe:n
näyttelysäännöissä sekä eläinsuojelulaissa. Terveys- ja koulutustoimikunta haluaa opastaa kissanomistajia asiassa
kissojen hyvinvoinnin huomioiden.
FIFe näyttelysäännöt (liitetaulukko):
”Kilpailusta sulkemiseen johtavat ja yleiset viat:
8.2. Huumatut kissat
Kissat, joille on annettu rauhoittavia, jotka vaikuttavat keskushermostoon ja/tai jotka laajentavat pupilleja
8.7. Kissat, joille on tehty kosmeettisia käsittelyjä (värjäys tai värihuuhtelu)
8.11. Kissat, jotka on puuteroitu voimakkaasti”
Eläinsuojelulaki 9§:
”Eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla
vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty.”
Suomen Kissaliiton on vaikea valvoa kissoille kotona annettavien valmisteiden käyttöä. Toimivan dopingohjeistuksen ja testijärjestelmän luominen on hankalaa ja sen valvominen olisi käytännössä mahdotonta. Kotona
käytettävien valmisteiden osalta kuitenkin annetaan alla joitakin suosituksia. Lisäksi jo sääntöjen mukaan
huumaavien ja keskushermostoon vaikuttavien rauhoittavien valmisteiden vaikutus tulee olla täysin lakannut
ennen kuin kissa saa osallistua näyttelyyn. Tähän ryhmään pitää toimikunnan mielestä laskea kaikki rauhoittavat
valmisteet vaikutusmekanismista riippumatta, esim. siitoskolleilla käytettävä syproheptadiini (Peritol).
Terveys- ja koulutustoimikunnan kanta on, että kissojen kaikenlainen lääkitseminen (ulkoinen tai sisäinen)
näyttelyssä tulisi olla kiellettyä. Kissalle tulisi näyttelyssä antaa ainoastaan ruokaa ja juomaa tarvittaessa. Myös
erilaisten luontais- tai homeopaattisten valmisteiden käyttö tulisi olla kiellettyä, koska niitä annetaan
tarkoituksena vaikuttaa kissan terveyteen tai käyttäytymiseen riippumatta siitä, miten suuri teho niillä
todellisuudessa on. Kiellon tulisi kattaa sekä sisäisesti annetut valmisteet (tabletit, nesteet, tahnat, tipat) että
ulkoisesti annetut valmisteet (silmiin, korviin tai turkkiin). Silmien pyyhkiminen tai korvien puhdistaminen siihen
tarkoitetulla valmisteella, joka ei sisällä lääkeainetta, on hyväksyttävää, mutta on huomattava, että esimerkiksi
silmien puhdistamiseen tarkoitetut ulkomaiset valmisteet saattavat sisältää antibioottia.

FIFe:n säännöt sallivat puuterin/talkin käytön. Vastaavasti voidaan sallia kissan turkin hoitoon tarkoitettujen
sähkönpoistovalmisteiden tai vastaavien käyttö edellyttäen, että käytöstä ei aiheudu haittaa muille
näytteilleasettajille. Valmisteiden tulee olla turvallisia, myrkyttömiä ja tarkoitettu käytettäväksi eläimelle.
Kissan naamaferomonivalmiste Feliwayn käyttöä näyttelypaikalla ei terveydellisistä syistä ole syytä kieltää, koska
kysymyksessä on kissan luonnollinen feromoni. On kuitenkin hyvä varmistaa ennen käyttöä, etteivät
häkkinaapurit häiriinny sen hajusta.

Oma erityisryhmänsä ovat kissan hormonitoimintaan vaikuttavat valmisteet, naaraan kiimanestoon käytetyt
hormonivalmisteet tai ns. kemiallinen kastraatioimplantti (Suprelorin). Eläinlääkärin valvonnassa tapahtuvaa
pillereiden käyttöä naarailla on vaikea kieltää, koska niiden käyttö saattaa olla kasvatustoiminnan kannalta
välttämätöntä, eikä sitä voi käytännössä keskeyttää näyttelyissä käynnin vuoksi. Kemiallisesti kastroitujen urosten
osalta asia tulisi ratkaista FIFen tasolla, koska järjestelmämme ei mahdollista näille kissoille osallistumista
kastraattiluokkaan, mutta niillä saattaa olla normaalista poikkeavat kivekset ja muita kastraattikissan
ominaisuuksia. Toistaiseksi osallistumista näyttelyihin ei ole kielletty. Terveys- ja koulutustoimikunta katsoo
implantin edut kasvatukselle oikein käytettynä niin suuriksi ja vaikutuksen kissan menestykseen käytännössä niin
vähäiseksi, että näiden kissojen näyttelyttäminen voisi olla sallittua jatkossakin. Joillakin roduilla implantti voi
vaikuttaa edullisesti esim. turkin laatuun, mutta toisilla vaikutus on päinvastainen. Vaikka implantti rauhoittaa
kissan hormonaalisen käytöksen, ei se kuitenkaan muuta kissan perusluonnetta, eikä sitä kautta yleensä vaikuta
näyttelymenestykseen merkittävästi.
Mikäli lääkitsemisen tarkoitus on vaikuttaa kissan menestykseen ulkoisten ominaisuuksien tai käyttäytymisen
kautta, rikotaan aiemmin mainittua eläinsuojelulain kohtaa. Minkä tahansa valmisteen antaminen kissalle
näyttelypaikalla on ongelma myös siksi, että se antaa yleisölle huonon kuvan harrastuksestamme ja voi myös
aiheuttaa huolta muissa näytteilleasettajissa. Ulkopuolisen on mahdotonta tietää, mitä valmistetta kissalle
annetaan.
Mikäli kissa on joko akuutisti tai kroonisesti sairas ja tarvitsee lääkitystä, sen ei tulisi osallistua näyttelyyn
lainkaan. Vaikka itse sairaus ei olisi tarttuva, on näyttely aina riski kissalle, joka ei ole täysin kunnossa. Näyttelyssä
on mahdollista saada jokin tartunta ja lisäksi se aiheuttaa aina kissalle stressiä, mikä voi pahentaa sairautta.
Suomen Kissaliitto ry
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Ohjeita sienitartunnan välttämiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi
Kissan sieni-infektio on hankalasti hoidettava vaiva. Sieni-itiöt leijailevat ilmassa ja säilyvät tartuntakykyisenä jopa
vuoden ajan. Sieni voi tarttua myös muihin eläimiin sekä ihmiseen. Kissan sieniinfektio voi olla täysin oireeton,
mutta sieni voi tarttua kuitenkin eteenpäin.
Noudattamalla näitä ohjeita voimme vähentää sieni-infektion tarttumisriskiä.
1. Näyttelytä vain terveitä kissoja.
2. Huolehdi käsihygieniasta kissanäyttelyissä. Pese käsiä ja käytä käsidesiä. Älä anna vieraiden koskea
kissaasi ilman käsien pesua tai desinfiointia ennen ja jälkeen.
3. Vältä kissan ylimääräistä harjailua ja siten irtokarvan leviämistä näyttelytilassa. Laita irtokarvat
roskikseen. Käytä vain kissan omia harjoja ja kampoja; älä harjaa kissaasi muiden harjoilla äläkä lainaa
omia harjojasi muille.
4. Älä kävelytä kissaa valjaissa tai muuten ulkoiluta sitä näyttelyhallissa.
5. Huolehdi näyttelytarvikkeiden puhtaudesta. Pese näyttelyverhot 60 asteessa joka näyttelyn jälkeen.
Kankainen näyttelyhäkki tulee myös puhdistaa ja desinfioida joka näyttelyn jälkeen. Älä unohda
näyttelylaukun ja turkinhoitotarvikkeiden puhdistamista.
6. Tule näyttelyyn puhtailla vaatteilla. Kotiin palatessasi vaihda vaatteet ja käy suihkussa ennen kuin kosket
kissoihin. Vältä vaatteita ja koruja, jotka on hankala puhdistaa.
7. Jos sinulla on kotona pentuja, harkitse tarkkaan, vietkö perheen muita kissoja näyttelyyn.
8. Ota kissastasi sienitesti säännöllisesti, jos harrastat näyttelyitä ja/tai kasvatat. Testi on hyvä ottaa
esimerkiksi kerran vuodessa, vaikka kissasi olisi täysin oireeton. Oireeton kissa voi kantaa sienitartuntaa
jopa useiden kuukausien ajan.
9. Testaa talouteesi tuleva uusi kissa sienen varalta ennen kuin päästät sen kontaktiin vanhojen kissojesi
kanssa. Erityisesti ulkomailta tuleva kissa tulee testata vähintään kahteen kertaan kuukauden välein, jotta
kissalle mahdollisesti annettu lääkitys tai muu käsittely ei vääristä testitulosta.
10. Jos sienitesti on positiivinen, kerro asiasta niille, jotka ovat olleet kissojesi kanssa tekemisissä
(sijoituskissat, näyttelykaverikissat, siitoskontaktit, lähiaikoina luovutetut pennut). Kontaktissa olleet
kissat tulee myös testata. Näin voit omalta osaltasi varmistua, että sieni ei ole ehtinyt levitä laajemmalle.
Näillä toimenpiteillä infektion leviämistä voidaan rajoittaa.
Sieni-infektio hoidetaan eläinlääkärin ohjauksessa. Hoito-ohjeita löytyy myös Kissaliiton kotisivuilta
http://www.kissaliitto.fi/terveys/tarttuvat-taudit/sieni-infektio.
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Näyttelykissojen rokotukset
Näyttelykissojen rokotusmerkinnöistä on edelleen paljon epäselvyyttä. Virheellinen ja sääntöjen
vastainen rokotusmerkintä estää näyttelyyn pääsemisen.
Kevään 2016 liittokokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos, näyttelysäännöt 1.8 c:
Rokotteiden tehostaminen ja voimassaolo rokotteen valmistajan ohjeistuksen mukaan. Eläinlääkärin
merkintä voimassaolosta ei saa ylittää valmistajan ohjeistusta.
Vain eläinlääkäri saa korjata rokotusmerkintöjä. Korjaus tehdään vetämällä virheellisen tekstin yli viiva ja
kirjoitetaan oikea tieto tekstin yläpuolelle tai perään. Korjaus varmennetaan eläinlääkärin
allekirjoituksella ja leimalla.
Purevax –rokotteiden flunssakomponentin voimassaolon pidentymisestä vuodesta kolmeen vuoteen
julkaistu tiedote on päivätty 9.3.2015. Tätä päivämäärää aikaisempia rokotusmerkintöjä ei voida
korjauttaa pidemmän voimassaolon mukaiseksi. Huomaa, että Purevax-rokotteiden
valmisteyhteenvedon mukaisesti penturokotusten jälkeinen ensimmäinen uusintarokotus tulee antaa jo
vuoden kuluttua, ja tämän jälkeen tehosteet voidaan antaa joka kolmas vuosi.
Suomessa käytössä olevat kissarokotteet voimassaoloaikoineen:
http://www.kissaliitto.fi/site/media/2016/05/TKT-Kissarokotteet.pdf
Nämä ohjeet koskevat vain kotimaisia näyttelyitä. Ulkomaisiin näyttelyihin mennessä on aina
tarkistettava kyseisen maan maahantulosäädökset ja näyttelysäännöt.

