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Yhdistyksen terveiset
Hei kaikki Rex-kissojen ystävät! Kevät tulee kohinalla ja aurinkoiset päivät ovat hellineet niin kissoja
kuin omistajiakin. Parvekekausikin on jo avattu monessa kissataloudessa.
Kevät tulkitaan usein uuden aluksi. Uusi kasvukausi tuo uudet lehdet puihin, uudet kukat kedoille ja
eläinten poikaset pesiinsä. Tänä vuonna yhdistyksen hallituksessakin on jotain uutta. Olen itse
tullut niin uutena kissan omistaja, kuin uutena yhdistyksen jäsenenäkin mukaan hallitukseen. Oma
tarkoitukseni on yrittää auttaa kykyjeni mukaan ja saada samalla uutta tietoa ja kokemusta jostakin
mitä en ole kokeillut ennen.
On vaikea liittyä mukaan johonkin uutena henkilönä. Ihmiset ovat uusia ja käytännöt vieraita.
Itselläni on aina vaikeuksia muistaa nimiä. Alku ei ole ollut helppoa, mutta ei se yleensä olekaan. Ei
voi muuta kuin yrittää ja toivoa, että homma helpottuu sitä mukaa mitä enemmän sitä tekee.
Yleensä niin siinä käykin. Yrittäminen, asioiden selvittäminen ja rohkeasti avun kysyminen ovat
tärkeitä. Niillä pääsee alkuun missä vain.
Toivon, että yhdistykseenkin liittyneet ja vielä toivottavasti liittyvät, uskaltaisivat myös ottaa
yhteyttä yhdistyksen hallitukseen ja muihin jäseniin jotka ovat tarjoutuneet yhdistyksen kautta
apuaan antamaan. Uudet jäsenet ovat varmasti aluksi myös hukassa, mutta syy yhdistykseen
liittymisessä pitäisi olla juuri avun pyytäminen kun sitä tarvitsee. Tällä tavoin varsinkin näyttelyihin
saataisiin lisää Rex-rotujen edustajia. Näyttelyjen monimutkaisuutta ei tarvitse pelätä. Itselläni on
tulossa kolmas näyttely ja olen vielä mielestäni aivan aloittelija, mutta koska tiedän paikalla olevan
henkilöitä joilta voin pyytää apua, en pelkää osallistumista. Mukaan vain.
Nyt rohkeasti kohti kevättä ja tulevaa kesää.
Terveisin: Rex-Kissa Ystävät yhdistyksen hallitus
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Hallitys esittäytyy
Rex-kissa ystävien hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2016

Terhi Rannaste
Puheenjohtaja, tapahtumavastaava ja yksi yhdistyksen perustajajäsenistä.
Rotuna minulla on Cornish Rex vuodesta 2006, kasvattaja nimi FunkyJam's
on myönnetty vuonna 2008. Olen toiminut Uudenmaan rotukissa
yhdistyksen hallituksessa vuosina 2010-2014 ja samaisen yhdistyksen
näyttelysihteerinä vuodesta 2012 alkaen. Kuulunut vuodesta 2013 alkaen
myös Cornish Rex rodun breed counsiliin. Omia kasvattaja olevia meriittejä
on vuonna 2014 ensimmäinen suomalainen Cornish rex joka on saanut
National Winner tittelin ja on minulla myös yksi FunkyJam's DVM kissa.
Perheeseen kuuluu myös Kiinanharjakoira tyttö nimeltään UnSki, joka
viihdyttää kissoja parhaansa mukaan. Minua tapaa näyttelyissä yhdistyksen
myyntipöydässä tai cornish rexien luota, rohkeasti saa tulla rupattelemaan.

Tarja Kudjoi
Sihteeri, tiedotusvastaava ja yksi perustajajäsenistä.
Rotuna on cornish rex ja jasvattajanimi Framillan (Fife) on myönnetty 2008.
Olen toiminut eri rotukissayhdistysten hallituksissa vuodesta 2009 ja olen
toiminut mm. yhdistyksen sihteerinä, ruusukesihteerinä ja
näyttelysihteerinä. Olen kuulunut Fifen cornish rex breed cousiliin vuodesta
2014.

Heli Tepponen
Varapuheenjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja, pentu- ja
kasvattajatietojen ylläpito ja yksi Rex-kissa ystävät
ryn:perustajajäsenistä.
Rotuna on cornish rex vuodesta 1996. Kasvattajanimi Piupaws (Fife)
vuodesta 1999 on yhdessä siskoni Katja Kinnusen kanssa. Olen
toiminut monissa luottamustehtävissä yli 15 vuoden ajan. Turun
Rotukissayhdistyksessä, mm puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
hallituksen jäsen, mentori ja koulutusvastaava. Suomen Kissaliiton
4

eri toimikunnissa, mm. Koulutustoimikunnan puheenjohtaja, Terveystoimikunnan sihteeri, Terveysja koulutustoimikunnan jäsen. Tällä hetkellä olen Kissaliiton kouluttaja. Olen kuulunut cornish
rexien breed counsiliin sen perustamisesta lähtien (2003). Näyttelyissä menestyneitä kissoja meillä
on mm. kolme Word Winner tittelin voittanutta rexiä, myös DVM, DSM, DM, SW yms titteleitä on
useita. Olemme olleet Suomen parhaat rex kasvattajat useina vuosina. Olen suorittanut
PawAcademyn englanninkieliset kurssit 1-3. Eritysesti olen kiinnostunut genetiikasta. Tämän
vuoden projektina on harjoitella näyttelysihteerin hommaa.

Mia Tuomivirta
Rahastonhoitaja, rotuneuvoja ja yksi yhdistyksen perustajajäsenistä.
Rotunani on Cornish rex ja kasvattajanimeni on Duracell. Olen toiminut
näyttelyissä sihteeristössä ja assistenttina useamman kerran ja
näyttelyissä tulee käytyä ahkerasti. Olen Uudenmaan rotukissa
yhdistyksen hallituksen jäsen sekä rahastonhoitaja. Kotonani on 6 cornish
rexiä.

Katja Kinnunen
Näyttelymentori ja yksi yhdistyksen perustajajäsenistä.
Rotuna cornish rex ja kasvattajanimi Piupaws (Fife) yhdessä siskoni
Heli Tepposen kanssa. Olen ollut vuodesta 1999 eri yhdistysten
hommissa mm. Keski-Suomen Kissayhdistyksen sihteeri, hallituksen
jäsen, ruusukesihteeri ja näyttelysihteeri. Turun
Rotukissayhdistyksen hallituksen jäsen, ruusukesihteeri ja
näyttelysihteeri. Olen usein töissä eri yhdistysten näyttelyn
sihteeristöissä ja muutenkin erittäin aktiivinen näyttelyissä kävijä yli
500 näyttelyn kokemuksella. Olen ollut myös Suomen Kissaliiton
rotutoimikunnan jäsen, kurinpitotoimikunnan puheenjohtaja ja tällä
hetkellä näyttelytoimikunnan sihteeri.

Marika Mäkinen
Jäsenlehti
Tuore Cornish Rex-kissan omistaja. Olen aivan ihastunut rotuun ja toivon saavani monia
mahdollisuuksia käydä näyttelyissä. Minulla on vasta yksi kissa, mutta toivottavasti vielä joskus
saan toisen nykyisen kaveriksi. Yhdistykseen liityin vasta hiljattain kissan saatuani ja hallitukseen
haluan tuoda mukanani perus kissanomistajan näkökulman ja autan jäsenlehden tekemisessä.
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Vuosi kissan omistajana
Marika Mäkinen

Jostain syystä olen aina tuntenut olevani kissaihminen. Kun vielä asuin kotona äidin luona,
hankittiin meille kissa. Se oli tavallinen maatiainen, aivan valkoinen poikakisu josta pidit todella
paljon. Ikävä kyllä alkoi aika pian käydä ilmi ettei kaikki ole ihan kunnossa. Olin jatkuvasti nuhainen
ja silmiä kutitti. Väitin sen johtuvan vain flunssasta ja se toimi todella pitkään, kunnes äiti ei lopulta
enää uskonut ja päädyttiin käymään allergiatesteissä. No tuloshan oli selvä ja kissasta oli pakko
luopua. Se pääsi kuitenkin silloisen kaverini luo asumaan ja kuulemma sen jälkeen maalle
ulkokissaksi. Sen enempää en ole siitä koskaan kuullut.
Tästä on nyt jo ainakin 15 vuotta aikaa. Olin hyväksynyt kissa-allergian ja minulla on ollut muita
lemmikkejä. Kuitenkin noin viisi vuotta sitten aloin jatkuvasti ajattelemaan kuinka mukavaa olisi jos
voisin saada kissan. Olin huomannut siskoni luona vieraillessani etten ollut enää saanut hänen
kolmesta kissastaan niin pahoja allergiaoireita kuin ennen. Tiesin, että joillakin allergiaoireet voivat
lieventyä iän myötä. Olisiko niin voinut käydä?
En muista mistä kuulin Rex-kissoista, mutta samassa yhteydessä mainittiin kyseisen rodun olevan
mahdollisesti vähemmän allergisoiva. Ajatus siitä, että voisin viimein saada oman kissan jäi
kytemään mieleeni. Aloin etsimään paikkoja joissa ilmoitettiin myynnissä olevista pentueista.
Seurasin sivuja pitkään, mutta en muutamaan vuoteen uskaltanut ottaa yhteyttä kasvattajiin, jotta
olisin voinut edes käydä katsomassa kissoja ja samalla testaamassa allergiaa. Pelkäsin kai pettyväni
jos saisin kuitenkin allergiaoireita. Mutta vihdoin, nyt jo 1,5 vuotta sitten, sain viimein kerättyä
tarpeeksi rohkeutta ottaa yhteyttä Cornish Rex-kasvattajaan jolla oli vapaana 5 kuukautinen
tyttöpentu. Kävin katsomassa kasvattajan muita kissoja testatakseni allergiaa. Ilokseni huomasin,
ettei mitään merkittäviä oireita ilmaantunut, vaikka ympärillä pyöri monta kissaa joita pidin sylissä
ja silittelin. Vuotava nenä ja kyynel silmäkulmassa kyläilyn päätyttyä eivät johtuneet allergiasta.
Olin vain niin iloinen, että minulla voisi viimein olla mahdollisuus saada kissa. Samalla vahvistui
rotuvalinta. Rexit ovat aivan erilaisia moneen muuhun rotuun, ja etenkin maatiaisiin verrattuna.
Ainakin ihmisläheisyys on aivan omaa luokkaansa.
Loppu tapahtuikin todella nopeasti. Pääsin katsomaan
pentua ja totesin sen heti omakseni. Vain muutamaa
päivää myöhemmin ovestani kannettiin sisään
kantokoppa jossa oli hyvin pelokas ja kiukkuinen kissa.
Kun pentu vihdoin saatiin ulos kopasta se katosi heti
sängyn alle. Ei selvästi ollut kovin mielissään
vieraaseen ympäristöön joutumisesta. Tämä ei
kuitenkaan kestänyt kauaa. Jäätyäni yksin pennun
kanssa, tuli se miltei heti esille ja alkoi tutkia paikkoja.
Puolessa tunnissa se oli kuin kotonaan ja tuli syliin
nukkumaan. Siinä sitten istuin nukkuva pentu sylissä.
En voinut uskoa, että minulla todella oli vihdoin oma kissa. Nimen olin tiennyt jo vuosia, siitä asti
kun aloin haaveilemaan omasta kissasta. Pennun nimeksi tuli Mimi.
Mimi osasi alusta asti käyttää hiekkalaatikkoa, eikä ole koskaan pissannut muualle ja antaa aina
leikata kynnet ilman, että pitää mitenkään erityisemmin pitää kiinni. Peseytyminenkin onnistuu
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loistavasti. Suihkuun tullaan sylissä. Kyllä, otan Mimin syliin ja pesen sen sylissä, eikä minua ole
raadeltu. Maukuu vain surullisesti vastalauseeksi. Hampaatkin pestään iltaisin ilman pakottamista.
Mutta... niin, eihän se lemmikin omistaminen aina ole ruusuilla tanssimista. Kyllä Mimi osaa olla
oikea pikku-riiviö kun sille päälle sattuu. On syönyt poikki yhden laturin johdon ja modeemin
kaapelin. Pahvilaatikoihin tällä on jokin ihme fiksaatio. Kaikki pahvi pitää repiä kappaleiksi ja syödä.
Aamuherätyksiä ei onneksi ole joka aamu, mutta kun niitä on, ovat ne erityisen ärsyttäviä. Mimi
kaivelee kasseja ja nurkkia, repii verhoja, kiipeilee paikkoihin minne ei saisi mennä ja pudottelee
tavaroita. Välillä ei auta kuin nousta ja käydä häätämässä kissa pois pahan teosta ennen kuin
jotakin hajoaa. Onneksi Mimi tulee usein viereen nukkumaan kun on saanut haluamaansa
huomiota. Astioita on tähän mennessä hajonnut vain yksi. Ruokaa ja juomaa olen saanut siivota
lattialta ja itseni päältä moneen otteeseen. Etenkin kahvia on juotava varovasti sillä Mimi saattaa
puskea mukin pohjaa. Sitten vielä tietenkin muut pikku-haitat kuten kissanhiekka lattialla ja
sängyssä, sekä ajoittainen oksennusten siivoaminen. Koskaan en ole kuitenkaan tosissani
suuttunut. Olen todennut tämän olevan hyvää vihanhallintaharjoitusta. Kun jotain sattuu, siivoan
vain jäljet tai korjaan pudonneet tavarat takaisin paikoilleen. Kumpa voisin ottaa muutkin asiat
elämässä yhtä rauhallisesti.
Kaikista huonoista puolista huolimatta, positiiviset asiat
vievät kyllä voiton. Masennuksesta kärsivänä ihmisenä
on kissa tuonut elämääni paljon lohduketta ja
aktivointia. Vaikka itsellä olisi kuinka huono olo, on
kissa aina tärkeämpi. On noustava antamaan ruokaa,
siivottava hiekkalaatikko ja pidettävä sille seuraa.
Sylissä ja yöllä vieressä nukkuva kissa on yksi parhaita
asioita mitä tiedän. Mimi on todella seurallinen ja
vaatii hellyyttä. Leikittäessä saa nauraa toisen
toilailuille. Mimin kanssa voi myös jutella. Tiesin, että
rotu saattaa olla hyvinkin äänekäs ja olen todennut sen
pitävän paikkaansa. Mimi maukuu vastauksena
puhuttelulle ja osaa pitää aika meteliä kun haluaa itse
huomiota. Välillä mietin pitääkö kissa minut järjissäni
vai ovatko viimeisetkin järjen rippeet katoamassa kun
juttelen yksin asunnossani kissan kanssa.
Ensimmäinen vuosi on mennyt todella nopeasti.
FI*Huissin Pebble Beach ”Mimi”
Hassuinta tässä on se, että minusta tuntuu siltä kuin
olisin aina omistanut kissan. Niin sujuvasti kaikki alkoi. Kasvattaja: Hannele Vienonen
Olen käynyt Mimin kanssa kahdessa näyttelyssäkin ja
Kuvat: Marika Mäkinen
pian on kolmas vuorossa. Toivottavasti pääsen vielä
moneen muuhunkin näyttelyyn vaikka en vieläkään oikein ole perillä miten kaikki siellä oikein
toimii. Onneksi yhdistys ja kasvattaja ovat auttaneet paljon. En ole joutunut vielä selvittämään
mitään yksin. Toivon, että tulevina vuosina hyvät kokemukset jatkuvat ja Mimi pysyy terveenä.
Toivottavasti saan myös Mimille joskus kaverin. Nyt nautitaan keväästä ja pian Mimikin voi taas
vierailla ulkona. Toivotamme yhdessä kaikille hyvää kevättä ja tulevaa kesää!
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Kissojen kardiomyopatiat
Ell Inka Laaksonen, CatVet kissaklinikka

Kissojen tavallisin sydänsairaus on hypertrofinen kardiomyopatia (HCM). Muitakin
kardiomyopatioita kissoilla esiintyy, kylläkin huomattavasti harvemmin. Näitä on esimerkiksi
restriktiivinen kardiomyopatia (RCM) ja dilatoiva kardiomyopatia (DCM). Lisäksi joskus kissan
diagnoosi voi olla ARVC (arrythmogenic right ventricular cardiomyopathy) tai UCM (unclassified
cardiomyopathy). Jälkimmäinen diagnoosi tulee kyseeseen silloin, jos kissalla voidaan todeta
sydänlihassairaus, mutta minkään kardiomyopatian erityiskriteerit eivät täyty.
Tämä kirjoitus käy läpi harvinaisempien kardiomyopatioiden erityispiirteitä.
RCM eli restriktiivinen kardiomyopatia
Restriktiivinen kardiomyopatia on kissoilla toiseksi yleisin sydänsairaus. Tässä sairaudessa
normaalisti hyvin joustava sydänlihas jäykistyy, estäen kammioiden luonnollisen täyttymisen
sydämen lepovaiheen aikana. Oireisto alkaa useimmiten vasemmasta kammiosta, mutta voi edetä
myös sydämen oikealle puolelle. Sydämen kammioiden täyttymisen ollessa heikompaa, alkaa veri
kerääntymään eteisiin aiheuttaen niiden laajentumisen. Tämä on tyypillinen ultraäänilöydös
restriktiivisessa kardiomyopatiassa.
Restriktiivisessä kardiomyopatiassa on erotettu kaksi muotoa: myokardiaalinen muoto ja
endokardiaalinen fibroosi. Myokardiaalisessa muodossa sydänlihassolut ovat itsessään
sairastuneita. Endokardiaalisessa fibroosissa sydämen sisäpinnalle muodostuu sidekudoksinen
kerros, mikä estää sydämen normaalin toiminnan.
Restriktiivinen kardiomyopatia diagnosoidaan usein aikuisella kissalla ja sen taustasyy jää yleensä
hämärän peittoon. Kissalla sen ei tiedetä olevan perinnöllinen, rodulla ja sukupuolella ei ole
merkitystä. Oireet voivat olla epämääräiset kuten ruokahaluttomuus ja väsymys tai spesifimmät
kuten hengitysvaikeudet johtuen nesteen kertymisestä keuhkoihin ja keuhkopussiin tai nesteen
kertyminen vatsaonteloon. Restriktiiviseen kardiomyopatiaan yhdistetään usein suurentunut riski
veritulpan syntymiseen ja siihen liittyvät halvausoireet. Ennuste on tietenkin aina tapauskohtainen,
mutta lähtökohtaisesti ennuste on erittäin varauksellinen.
DCM eli dilatoiva kardiomyopatia
Dilatoiva kardiomyopatia oli vielä 1980-luvulla kissojen tavallisin sydänsairaus! Näin oli, kunnes
tunnistettiin yhteys aminohappo tauriinin ja tämän sairauden välillä. Tauriinin lisääminen teollisiin
kissanmuoniin vähensi dilatoivan kardiomyopatian esiintyvyyden kertaheitolla. Nykyäänkin
dilatoivaa kardiomyopatiaa harvakseltaan tavataan, mutta useimmiten tauriini tai oikeastaan sen
puute ei enää löydy sairauden taustalta, taustasyy jää yleensä hämärän peittoon. Koirilla dilatoiva
kardiomyopatia on yleisin sydänlihassairaus ja perinnöllinen tietyillä roduilla kuten
dobermanneilla.
Dilatoivassa kardiomyopatiassa sydämen supistuvuus heikkenee, mikä johtaa vasemman kammion
laajenemiseen. Tämä taas johtaa edelleen vasemman eteisen laajenemiseen ja sydämen
vajaatoiminta oireistoon (nesteen kertyminen keuhkoihin ja keuhkopussiin). Oireisto voi levitä
myös sydämen oikealle puolelle. Vastaavat löydökset voidaan havaita erittäin pitkälle edenneen
hypertrofisen kardiomyopatian ollessa kyseessä, tällöin puhutaan ns. burn-out HCM.
Dilatoivan kardiomyopatian ennuste on huono, ellei kyseessä ole tauriinin puutteesta johtuva
muutos, jolloin tauriinin lisääminen kissan ruokavalioon parantaa tilannetta ja ennustetta
huomattavasti.
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ARVC eli arrythmogenic right ventricular cardiomyopathy
ARVC on uusin jäsen kissan kardiomyopatiaperheessä. ARVC on nimensä mukaisesti yleensä
sydämen oikealla puolella vaikuttava sydänlihassairaus. Tässä sairaudessa havaitaan sydämen
oikean kammion sydänlihassolujen rappeutuvan ja korvautuvan rasvalla ja sidekudoksella. Tämä
luonnollisesti heikentää sydämen toimintaa ja johtaa oikeanpuoleiseen vajaatoimintaan (nesteen
kertyminen vatsaonteloon ja keuhkopussiin). Nimensä mukaisesti tähän sairauteen liitetään myös
suurentunut rytmihäiriöiden riski. Lisäksi veritulppa ja siihen liittyvät halvausoireet on riskinä
kaikkien kardiomyopatioiden yhteydessä.
ARVC on perinnöllinen ihmisillä ja koirilla (bokserit), kissoilla perinnöllisyyttä ei ole todettu. Sairaus
on kissoilla harvinainen. Sairastuneet kissat ovat aikuisia kissoja, rodulla tai sukupuolella ei ole
merkitystä sairastuvuuteen. Ennuste on tietenkin aina tapauskohtainen, mutta lähtökohtaisesti
ennuste on huono.
Mihinkään kardiomyopatiaan ei ole olemassa parantavaa tai edes sairauden etenemistä hidastavaa
hoitoa. Oireenmukainen hoito aloitetaan, kun oireita ilmenee. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
nesteenpoistolääkitystä nesteen kertyessä keuhkoihin ja veritulpan syntymistä ehkäisevää
lääkitystä.
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Kissan ensiapukaappi
Katja Kinnunen

Kissaliiton rotujen terveyspäivässä proviisori Inkeri Siltala esitteli ehdotuksen kissan ensiapukaapin
sisällöksi.
- Elektrolyyttivalmiste (Nutrisal) nesteytykseen
- Attapect, Canikur, Inupekt tms. valmiste akuutin ripulin hoitoon
- Parafiiniöljy ummetukseen ja karvapalloihin
- Lääkehiili myrkytysten varalta
- Nutri-Plus –tahna tai toipilasruoka (Hill’s a/d) syömättömälle kissalle
- Injektioruiskuja nestemäisen lääkkeen antamiseen
- EasyPill tabletin antoon, tablettipyssy tarvittaessa
- Keittosuolaliuos steriilissä kertakäyttöampullissa haavoille, silmiin
- Kirvelemätön desinfiointiaine
- Haavataitoksia ja (itseensä kiinnittyvää) sideharsoa
- Nopea rektaalikuumemittari ja isopropanolia mittarin desinfiointiin
- Kauluri
- Pinsetit
- Punkkipinsetit tai punkinpoimija, joilla punkki voidaan irrottaa litistämättä sitä
- Toimiva ja tarkka vaaka (pennuille)
Näin valjastelukauden alkaessa on hyvä hetki käydä läpi oma kissan ensiapukaapin sisältö ja
tarkistaa samalla tuotteiden päiväykset.
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Vuoden Rexit 2015

Yhdistyksellämme ei ole vielä omaan Vuoden Kissa – kisaa, mutta keräsimme listan Kissaliiton
menestyksekkäimmistä kissoista edustamissamme roduissa.
Cornish rex
Urokset
1.
2.
3.
4.
5.

WW 15 IP SC FI*Piupaws Pathways of Sekhmet
IC FI*Telltail’s Joyride
SC FI*Spectrolite Ritariperhonen, JW
SC FI*KittyLady’s Tom Collins
CH FI*Ballerina’s King Florestan

CRX n 03
CRX n 03
CRX ns 03 24
CRX w 62
CRX ns 09

591,66
586,42
571,4
544,52
469

Naaraat
1.
2.
3.
4.
5.

SC FI*VeeKasin Hattivatti
GIC FI*Alchemist Queen of Hearts
IC FI*FunkyJam’s Bon-Bon Candy
NW SC FI*FunkyJam’s Bum Bum Bum, DVM
FI*Framillan Keep It Up

CRX f 02 62
CRX f 09 33
CRX n 03 24
CRX n 03
CRX b 01 62

531,29
530,55
517,01
480,31
480

CRX n 03
CRX n 03
CRX n 03
CRX d 03 (d 03
24)
CRX d 22

651
630,98
547,67
538,35

Kastraattinaaraat
1.
IP FI*FunkyJam’s All I Want, DVM
2.
GIP GIC FI*Piupaws Negrita
3.
GIP SC FI*Sweetpurr’s Pandia, DVM
4.
IP FI*Spectrolite Tango Desiré
5.
GIP SP FIN*Piupaws Tecna

CRX f 03 24
CRX f
CRX ns 03
CRX b 03
CRX n 03 24

551,02
514,23
512,41
443,37
337,15

Nuoret
1.
2.
3.
4.
5.

CH FI*FunkyJam’s Firemaker
FI*Saca’s Rain Reanna, JW
CH FI*KittyLady’s Black Widow
Penottie van Berkendonck
FI*FunkyJam’s Upupa Epops

CRX f 21 22
CRX n 09
CRX f
CRX b 09
CRX a 02 62

390,35
370,74
370,56
350,46
350,36

Veteraanit
1.

SP SC FIN*Piupaws Krafla, DVM

CRX n 03

Kastraattiurokset
1.
SP FI*FunkyJam’s It’s not unusual
2.
WW 15 IP SC FI*Piupaws Pathways of Sekhmet
3.
SP SC FI*FunkyJam’s Dove of Peace, DVM
4.
IP CH Vegas SoNata
5.

GIP FI*KittyLady’s Sex On The Beach

524,7

50,02
11

2.

GIC RO*Made In Romania Isnt She Lovely

CRX n 03

Siitosurokset
1.
2.

Puraffection’s Paras Punainen
WW 15 IP SC FI*Piupaws Pathways of Sekhmet

CRX d 03 24
CRX n 03

323,66
89,33

CRX f
CRX b 01 62
CRX fs

312,99
103,33
90

Siitosnaaraat
1.
GIC FI*KittyLady’s Vickie Lynn
2.
FI*Framillan Keep It Up
3.
CH FI*Sweetpurr’s Rice Krispies

20,02

Kasvattajat
1.
2.
3.
4.
5.

FI*Spectrolite
FI*Telltail’s
FI*FunkyJam’s
FI*Piupaws
FI*Framillan

Devon rex
Urokset
1.
2.
3.

CH S*Kingfishers Never Give Up
FI*Inkaliljan Flubbadubba
CH FI*Åbodas Yasu

DRX n
DRX n 09 32
DRX a

296,23
186
93

Naaraat
1.
2.
3.
4.
5.

GIC FI*Fairy-Story's ForgetMeNot
GIC FI*Åbodas Taiga
IC FI*Fairy-Story's HipHipHooray
CH S*Fiddlestix Marta Marmellata
CH FI*Bravefellow Flora

DRX f 09
DRX gs (DRX g)
DRX n 03 31
DRX f 09
DRX a 09

511,7
498,19
383
296,51
291,43

Kastraattiurokset
1.
IP CH SE*Amor Regis Marius
2.
IP FI*Riepujengin Veni Vidi Vici
3.
IP CH S*Fiddlestix Once Ogima
4.
PR FI*Riepujengin Babrika
4.
PR IC FI*Riepujengin Amiraali

DRX es 22
DRX n 03 21 31
DRX a
DRX d
DRX n 02 21 62

484,13
478
469
188
188

Kastraattinaaraat
1.
SP CH FIN*Riiviön Viiru DSM
2.
PR FI*Riepujengin Xeena
3.
PR FI*Riepujengin Zuffeli

DRX ns 09 22
DRX g 24
DRX hs 09 24

314,36
313,1
303,133
301,5
191,08

571,3
469
279
12

4.
5.

PR FI*Åbodas Ninja
SP IC Taikatuulen Tiuhti

DRX g
DRX e 02

220,32
194

Nuoret
1.
2.
2.
2.
2.

FI*Inkaliljan Gerard
FI*Zhamiran Miss hitler
FI*Fairy-Story's Obsession
IP FI*Riepujengin Veni Vidi Vici
IP FI*Riepujengin Tittelintuure

DRX n 09
DRX n 02 64
DRX n
DRX n 03 21 31
DRX n

Veteraani
1.

SP CH FIN*Riiviön Viiru DSM

DRX ns 09 22

65,15

Siitosnaaras
1.

CH Ramona Al'Pama*PL

DRX w 62

92,66

Kasvattaja
1.

FI*LoveDevotion

280
270
270
270
270

193,4

La perm
Kastraattiuro
s
1.
IP S*Ägirs Hus BC Qaffe

LPL n 09

288

Selkirk rex
Uros
1.

SRL a 03

93

SRL d 22

93

IC (PIC2015) Katrin's Curly Onix Blue

Kastraattiuro
s
1.
IP (PIP2015) FlodoCats Alejandro
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Selkirk Rex
Kristiina Tsoukas

Selkirk Rex kissarodulla on vasta alustava hyväksyminen Fife:ssä, joten prosessi on vielä kesken.
Vaihe 4 pitää saada läpi vähintään 5 vuodessa tai muuten alustava hyväksyminen raukeaa. Siksi olisi
erittäin tärkeätä, että selkirkkien omistajat kuuluisivat Suomen Kissaliiton alaisiin yhdistyksiin ja
kävisivät näyttelyissä kissojensa kanssa.
Kissojen näyttelytietojen kerääminen liittyy uuden rodun hyväksymiseen, löytyy Fifen
rekisteröintisäännöistä kohdasta 10.
10.2.4 Askel 4.
Uuden rodun alustavan hyväksynnän vaihe:
Kun edellisessä vaiheessa tehty ehdotus on yleiskokouksessa hyväksytty, rodun alustavan
hyväksynnän vaihe alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivänä.
Tämän vaiheen aikana, alustavasti hyväksytyn rodun kissoja pitää näyttelyttää näyttelysääntöjen
kohdan 5.5.4 mukaisesti ja niille annetaan tuomarin arvostelu
seteli.
Vaatimukset, jotka on täytettävä ennen täyden hyväksynnän ehdottamista alustavasti hyväksytylle
rodulle:
1.Rodun alustavasta hyväksynnästä on pitänyt kulua vähintään 1 vuosi.
2. Vähintään 5 yksittäisen henkilöjäsenen, edustaen vähintään 3 eri maan FIFe jäsentä on alustavan
hyväksynnän vaiheen aikana kunkin pitänyt aktiivisesti kasvattaa rotua, tarkoittaa vähintään
yhteensä 15 eri pentuetta.
3.Vähintään 40 eri rodun kissaa on pitänyt näyttelyttää luokissa 7 -12, vähintään 3
eri näyttelyssä alustavan hyväksynnän vaiheen aikana. (Olen kuullut, että vaaditusta 40 exellentarvostelusta on kasassa 16. Seuraavan 4 vuoden aikana pitää saada kasaan loput 24).
4.Kaikkien näiden kissojen on pitänyt olla ilmoitettuina näyttelyihin rekisteritietojensa mukaisesti.
5. Jokaisella pitää olla vähintään 3 eri tuomarin arvostelu (kontrasigneeraus on mahdollista).
6.Kaikkien näiden kissojen on pitänyt saada arvostelutulos ”Excellent” tuomareilta.
7. Näyttelyt on pitänyt järjestää vähintään 3 eri maassa.
8. Kaikkien näiden kissojen on oltava FIFe - jäsenten henkilöjäsenten omistuksessa tai kasvattamia.
9.Kaikkien näiden kissojen on oltava FIFen rekist eröintisääntöjen mukaisesti oikein rekisteröityjä,
edustaen vähintään 3 eri FIFe- jäsenmaan rekisteritietokantoja.
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Rex-kissa ystävät ry:n sääntömääräinen
kevätkokouskutsu 24.4.2016
Paikka: Metsämäen ravirata, Vanha Tampereentie 235, Turku
Aika:

24.4.2016 klo 10.00

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä halitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. muut asiat

Rex-kissa ystävät ry hallitus
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