Kasvatuksen tavoiteohjelma (KTO)

Venäjänsininen
Hyväksytty Suomen venäjänsiniset ry:ssä [pp.kk.vuosi]
Laadittu Suomen Kissaliiton ohjeiden mukaisesti 2021

1.

TÄRKEIMMÄT SUOSITUKSET KASVATUSKISSOILLE
Vali aessa kissalle parituskumppania on syytä punnita tarkoin molempien tulevien
vanhempien eri ominaisuudet. Kasvatukseen käyte ävän kissan tulee olla terve.
Mitä terve tarkoi aa? Kissoille on olemassa paljon terveystestejä, mu a nämä eivät
vielä kerro koko totuu a. Perusterveyteen ei tarvita testejä. Yleissääntönä voisi sanoa
e ä perusterve kissa on sellainen, jota on tarvinnut käy ää eläinlääkärissä vain
rokotuksilla ja jalostustesteissä. Sillä on terve suu ja iho, terve luusto ja normaali
ruuansulatus ilman toistuvia ongelmia, eikä kissalla ole allergioita. Sillä ei saa olla
käytöshäiriötä, se ei saa olla arka tai aggressiivinen. Sen vanhemmat ovat myös
terveitä. Kun nämä perusasiat ovat kunnossa, voidaan edetä tekemään muita
terveystestejä joilla karsitaan ne vielä näkymä ömät sairaudet.

2.
2.1.

RODUN TAUSTA
Venäjänsinisten alkuperä
Venäjänsininen on yksi vanhimmista kissaroduista, joskin sen alkuperää on
dokumentoitu vain vähän. Venäjänsinistä muistu avia kissoja esiintyy luontaises
Arkangelin alueella Venäjällä ja tätä alue a pidetään venäjänsinisen rodun
alkulähteenä. Näiden kissojen ominaisuuksia pidetään paikallisen kissapopulaa on ja
Lähi-idästä tulleiden kauppiaiden mukanaan tuomien kissojen risteytymisen
tuloksena, jotka ovat nähtävissä vielä tänä päivänäkin: Siro ja pitkänomainen
ruumiinrakenne, vihreät silmät ja turkki, joka on lyhyt ja eri äin ivis.
Yleinen käsitys on, e ä merimiehet toivat venäjänsinisiä kissoja mukanaan
Iso-Britanniaan ja Pohjois-Eurooppaan, mu a ensimmäiset Arkangelin alueelta
tulleet kissat eivät olleen vain kuvio omia sinisiä kissoja, vaan mukana oli myös
sinitabbyja, sinivalkoisia ja kokonaan valkoisia kissoja.

2.2.

Kasvatuksen ja näy elytoiminnan alku

2.3.

Rodun kehitys nykyiseen muotoonsa

Ensimmäisen kerran venäjänsiniset esiintyivät Arkangelin kissan nimellä omana
rotunaan vuonna 1875 Englannissa Crystal Palacessa järjestetyssä kissanäy elyssä.
Yksi ensimmäisistä rodun kasva ajista oli rouva Carew-Cox Englannissa. Hän jä
jälkeensä päiväkirjan, jossa hän kuvaa useita Arkangelin alueelta tuomiaan sinisiä
kissoja. Vuonna 1893 hän toi naaraan nimeltä Lingpopo, jota hän kuvailee
seuraavas : "Lingpopo - eri äin kaunis sininen - on tuotu Arkangelista. Eri äin kaunis
väri, melko pitkät kasvot ja jalat, sulavalinjainen, mutki eleva (sinous) ja liikkeissään
viehkeä ja kummallisen unelias/vetämätön (lethargic) ja ais kas olemukseltaan."
Vuonna 1893 tuomaansa Olgaa hän kuvaa sanoilla “aikansa suuri voi aja".

Näy elyissä venäjänsiniset kilpailivat yhdessä muiden sinisten kissojen kanssa aina
vuoteen 1912, jolloin niille peruste in oma luokka, kun kasva ajat Englannissa ja

Skandinaviassa työskentelivät kehi ääkseen yhteisen pohjan venäjänsiniselle rodulle.
Standardi vuodelta 1908 kuvaa bri läisen lyhytkarvan ja venäjänsinisen eroa
selkeäs : "Venäjänsininen rotu on elegan , bri läinen on vankkarakenteinen".
Varhaisista venäjänsinisten sukutauluista näkee, e ä alkuvuosina englan laiset
kasva ajat käy vät erityises sinisiä bri läisiä lyhytkarvakissoja venäjänsinisten
kasvatuksessa.
Rodun kasvatus alkoi pohjoismaissa ensimmäisenä Tanskassa ja ensimmäinen
Ruotsissa rekisteröity venäjänsininen oli vuonna 1941 syntynyt Pierre e. Pierretellä
oli kolme pentue a ruskean siamilaisen kanssa ja tästä yhdistelmästä syntynyt naaras
Muzze e of Rossia astute in veljellään Casimir von Elsdorﬃla (synt. 1945). Tästä
yhdistelmästä tuloksena oli Anita of Finlandia, joka oli toinen rekisteröity
venäjänsininen Ruotsissa.
Toisen maailmansodan jälkeen kasva ajat pää vät pelastaa rodun ristey ämällä
jäljellä olevia yksilöitä muiden rotujen kanssa. Englannissa rodun elvytyksessä
käyte in bri läisiä lyhytkarvoja, kun taas Tanskassa ja Ruotsissa roturisteytyksissä
käyte in erityises
siamilaisia kissoja. Myös rekisteröimä ömiä kissoja
hyödynne in, koska rekisteröityjä venäjänsinisiä oli niin vähän saatavilla. FIFessä
venäjänsininen on tunnuste u omaksi rodukseen järjestön perustamisesta (v. 1949)
läh en.
Yhdysvaltoihin venäjänsinisiä vie in 1900-luvun alusta as , mu a vasta toisen
maailmansodan jälkeen Pohjois-Amerikan kasva ajan alkoivat kasva aa
venäjänsinisiä kissoja ja ensimmäinen versio standardista alkoi muotoutua. 60-luvulta
alkaen rotu alkoi saada suosiota ja tuli suosituksi roduksi Pohjois-Amerikassa.

2.4.

Ensimmäiset rodun edustajat Suomessa ja lukumäärän kehitys

Ensimmäinen rekisteröity venäjänsininen tuo in Suomeen Ruotsista ja ensimmäinen
pentue syntyi vuonna 1964, mu a tämän jälkeen kes aina vuoteen 1978, e ä
seuraavat pennut syntyivät. Venäjänsinisten kasvatus Suomessa alkoi kunnolla
90-luvulla ja niistä ajoista vuosi ain syntyvien pentujen määrä on noussut
nykytasolle.

2.5.

Eri tyypit ja rotumuunnokset

Venäjänsininen on yksi harvoista roduista, joka on hyväksy y kaikissa
ka ojärjestöissä, joskin jokaisella järjestöllä on oma standardi, joka on muokkautunut
historian saatossa paikallisten mieltymysten ja käyte ävissä olevien jalostuslinjojen
mukaan.
Venäjänsininen jaetaan usein kolmeen eri tyyppiin:
● skandinaavinen / eurooppalaiseen (FIFe- ja WCF -standardit)
● amerikkalaiseen (CFA- ja TICA-standardit)
● englan laiseen (GCCF-standardi)
Jo vuosikymmenien ajan kasva ajat ovat tehneet kansainvälistä yhteistyötä yli
ka ojärjestörajojen, jonka vuoksi eri tyypit ovat suuntaa-antavia kuvauksia
ulkonäöstä, sillä suurella osalla kissoista löytyy sukutauluista kissoja kaikista
ka ojärjestöistä.
FIFe ja CFA hyväksyvät venäjänsiniselle vain yhden värin (sininen) ja karvanpituuden
(lyhytkarvainen), mu a muissa ka ojärjestöissä on myös muita salli uja
muunnoksia, kuten pitkäkarvainen (nebelung), valkoinen, musta tai
naamioväri einen.
Myös FIFe-venäjänsiniselle voi syntyä sininaamiopentuja johtuen resessiivisestä
naamiogeenistä, joka on tullut rotuun aikanaan roturisteytysten kau a.
Naamioväritys katsotaan kuitenkin värivirheeksi ja naamiopennut rekisteröidään
sininaamioksi XSH-rotuun (määri elemätön lyhytkarva) ja sekä naamiokissojen e ä
eri värimuunnosten käy ö venäjänsinisen kasvatukseen on kielle y.

3.
3.1.

ROTUYHDISTYS JA SEN HISTORIA
Suomen Venäjänsiniset ry

Suomen Venäjänsiniset ry (Russian Blue Associa on of Finland) peruste in
29.11.1992 toimimaan yhdyssiteenä venäjänsinisestä kissarodusta kiinnostuneiden
välillä. Rodun varsinainen kasvatustyö oli päässyt alkuun, ensimmäiset kasva ajat

rekisteröityneet ja heidän ensimmäiset pentueet syntyneet. Kasva ajat kokoontuivat
innokkaina yhdistyksen perustamiskokoukseen. Yhdistyksen alku oli innostunut ja
mm. rodun oman lehden, Siniset Sanomat, ensimmäinen numero ilmestyi
seuraavana vuonna.

3.2.

Jäsenleh

3.3.

Tapahtumat

Jäsenleh Siniset Sanomat on ilmestynyt ilman katkoksia pian 30 vuo a. Vuoteen
1994 leh ilmestyi kaksi kertaa vuodessa ja vuosina 1995 – 2001 kolmas vuodessa.
Vuodesta 2002 läh en Siniset Sanomat on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa. Sanomat
kasvoi pikkulehdestä aikakauslehden kokoon. Lehden ulkonäkö, sisältö ja värillisyys
on muu unut ja kehi ynyt vuosikymmenien aikana mu a tavoi eena on ollut
lehden ensimmäisestä numerosta läh en tehdä lehteä koko jäsenistölle; niin
kasva ajille kuin lemmikkikissojen omistajille, niin terveyteen, rotuun ja
kasva amiseen lii yvistä asioista kiinnostuneille kuin kepeämpää lukemista
haluaville. Sinisissä Sanomissa esitel in ensimmäisinä vuosina laajas uu a rotua,
kasva ajia ja heidän kissojaan. Teh in näy elymatkoja Eurooppaan ja esimerkiksi
Venäjälle ja kirjoite in yhdistystoiminnasta. Jäsenlehden vanhimmat numerot
ovatkin rodun ja rotuyhdistyksen historiasta kiinnostuneille sininen aarrearkku ja
aikamatka rodun kasvatuksen juurille.

Jäsenlehden ohella Suomen Venäjänsiniset ry on panostanut rodun tunne avuuden
lisäämiseen järjestämällä yleisölle suunna uja rodun esi elynäy elyitä, olemalla
yhdistyksenä läsnä Kissaliiton alaisissa kissanäy elyissä sekä järjestämällä
kasva ajille, tuomareille ja rodun ystäville suunna uja rotuseminaaritapahtumia.
Unohtama a pentuja; pentuneuvonta ja –välitys on ollut alusta alkaen mukana
yhdistyksen toiminnassa. Venäjänsinisellä rodulla on aina ollut vakaa, oma
ihailijakuntansa mu a rodun tunne avuus on lisääntynyt huimas 2020-luvulle
siirry äessä kissojen ja rotukissatoiminnan saatua näkyvyy ä sosiaalisessa mediassa;
Facebookissa ja Instagramissa.
1990-luku ja vuosituhannen vaihde olivat esi elynäy eiden kulta-aikaa. Näy elyt
järjeste in pienellä porukalla ja yleisö löysi tapahtumat. Esi elynäy elyt onnistuivat
usein myös taloudellises ; kahvilamyyn , myyn pöytätuo eet ja arpajaiset toivat
tuloja yhdistyksen kassaan. Varoja kanavoi in jäsenistön hyväksi; yhdistys järjes
jäsenistölle muun muassa kesä- ja joulujuhlatapahtumia.
Suomen Venäjänsiniset ry on järjestänyt vuosien aikana useamman rotuseminaarin.
Seminaarit ovat olleet osa yhdistyksen juhlavuosien ohjelmaa ja aiheina on ollut mm.
venäjänsinisen rodun historia ja rodun standardi, rodun terveyteen ja kasvatukseen
lii yvät teemat sekä kulloinkin ajankohtaiset aiheet. Esimerkiksi venäjänsinisen kaihi,
kissan kipu ja kissan ak voin . Toteutuksessa on tehty yhteistyötä niin kissojen
hyvinvoin in perehtyneiden toimijoiden, tuomareiden kuin ak ivisten kasva ajien ja
eläinlääkäreiden kanssa. Rotuseminaarit ovat olleen suosi uja tapahtumia ja
osallistujia ja luennoitsijoita on näissä ollut aina ulkomaita myöten. Suosi uja ovat
olleet myös rodun erikoisnäy elyt, joita on niin ikään järjeste y vuosijuhlien

merkeissä. Tapahtumaviikonloppuihin on sisältynyt myös yhteinen illanvie o.

3.4.

Yhteistyö

Suomen Venäjänsiniset ry tekee yhteistyötä ulkomaisten rotuyhdistysten kanssa ja
yhteistyö mm ruotsalaisten rotuyhdistysten kanssa on ollut monipuolista.
Yhdistys on solminut yhteistyösopimuksen Suomen Kissaliiton kanssa ja nouda aa
toiminnassaan Kissaliiton sääntöjä ja määräyksiä. Yhdistys palkitsee vuoden aikana
näy elyissä parhaiten menestyneet kissat Kissaliiton kissapistejärjestelmää
nouda aen. Yhdistys on o anut kantaa rodun terveyteen ja rotumääritelmään
lii yvissä kysymyksissä.
Osa kasva ajista erosi Suomen Venäjänsiniset ry:stä 1996 ja perus vat uuden
venäjänsinisten rotuyhdistyksen, Venäjänsinisemme ry:n. Venäjänsinisemme ry pää
toimintansa vuoden 2019 lopussa.

3.5.

Jäsenmäärä

3.6.

Terveystyöryhmä

Suomen Venäjänsiniset ry:n jäsenmäärä on ollut koko yhdistyksen toiminnan ajan
hyvä ja kasvanut tasaises pentujen rekisteröin määrien kasvaessa. Vuoden 2020
lopussa yhdistykseen kuului 185 jäsentä.

Venäjänsinisten kaihitutkimus alkoi vuonna 2009 kun venäjänsinisellä kissalla
löyde in sa umalöydöksenä klassinen PRA, etenevä verkkokalvon rappeumasairaus.
PRA osoi autui yksi äiseksi löydökseksi, mu a silmien tutkimisen myötä kissoilta
löytyi eriasteisia, linssissä sijaitsevia muutoksia, joista myöhemmin aloite in
käy ämään nimitystä nukleaariset kaihimuutokset tai venäjänsinisen kaihi.
Kaihimuutoksia on seura u yli 10 vuoden ajan. Seurannassa suurin osa muutoksista
on osoi autunut ns. harmi omiksi muutoksiksi linssissä. Muutoksia on kuitenkin,
kokonais lanteen ymmärtämisen kannalta, ollut syytä seurata.
Seurantaa koordinoiman peruste in vuoden 2010 tai eessa terveystyöryhmä, joka
suosi silmäpeilausta kasvatuksessa käyte äville kissoille. Yhteistyöeläinlääkärimme
Suomessa on silmäsairauksien ja pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Sari
Jalomäki. Terveystyöryhmä tekee yhteistyötä ruotsalaisten kasva ajien ja tutkijoiden
kanssa.

4.
4.1.

RODUN NYKYTILANNE
Populaa on rakenne
Tässä tavoiteohjelmassa lastot pohjautuvat ensisijaises Suomen Kissaliiton
rekisteri etokannan etoihin. Vuoden 2020 loppuun mennessä Suomessa on
rekisteröity yhteensä 2826 venäjänsinistä Suomen Kissalii oon.

Kuvaajassa on esite y rekisteröin määrät vuosina 1990-2020.
Pentuja ei synnyt tasaises koko vuoden aikana, vaan eniten pentuja syntyy
talvikuukausina. Vähiten pentuja syntyy elo-syyskuussa. Kuvaajassa kaikki Suomessa
syntyneet ja Kissalii oon ensirekisteröidyt kissat.

4.2.

Kasva ajat

Vuoteen 2020 mennessä venäjänsinisiä oli Suomessa kasvate u yhteensä 89 eri
kasva ajanimellä. Alla olevassa listassa esite y 20 suurimman kasva ajan
pentumäärät vuoden 2020 loppuun mennessä (rekisteröin päivän mukaan).
Viimeisen 10 vuoden aikana venäjänsinisiä on kasvate u yhteensä 44 eri
kasva ajanimellä ja viimeisen 3 vuoden aikana 26 eri kasva ajanimellä.
Aloitusvuosi on vuosi, jolloin ko. kasva ajanimelle on rekisteröity ensimmäinen
pentue. Taulukossa näkyy myös kasva ajia, jotka ovat siirtyneet rekisteröimään
pennut toiseen ka ojärjestöön ja näitä pentuja ei valite avas näy tässä lastossa.

Tämän hetken ak ivikasva ajat Kissaliitossa aakkosjärjestyksessä (26 kpl).

4.3.

Tuonnit

4.4.

Sukupolvien välinen aika

Ensimmäinen Suomeen tuotu venäjänsininen oli Uljana af Braheborg ja se tuo in
Ruotsista. Yhteensä Suomeen on tuotu 225 tuon kissaa vuoteen 2020 mennessä 121 urosta ja 104 naarasta. Eniten tuon kissoja on tuotu Ruotsista, Venäjältä ja
Saksasta. Kuvaajassa Suomi-palkki tarkoi aa Suomessa syntyneitä, mu a alunperin
muihin ka ojärjestöihin rekisteröityjä kissoja (esim. CFA & TICA).

Sukupolven välillä tarkoitetaan aikaa kissan syntymästä siihen hetkeen kun siitä tulee
vanhempi. Rodun siitosurosten ja -naaraiden keskimääräinen ikä pentujen syntyessä
on uroksilla ollut 1v10kk ja naarailla 2v8kk. Kuvaajassa näkyy vuosi aisen keski-iän
kehitys molemmilla sukupuolilla. Uroksilla keski-ikä pentujen syntyessä on laskussa ja
naarailla nousussa. Laskennalliseksi sukupolven väliseksi ajaksi on myöhemmissä

kohdissa vali u 3 vuo a helpo amaan lukujen laskemista. Kuvaajassa on esite y
vanhempien keskimääräinen ikä vuosissa pentujen syntyessä vuosi ain.

4.5.

Sukusiitoskerroin ja sukukatokerroin

Sukusiitos tarkoi aa sitä e ä homotsygo an määrä populaa ossa kasvaa kun
paritetaan toisilleen sukua olevia eläimiä. Homotsygo a tarkoi aa sitä e ä yksilöltä
löytyy vain yhtä alleelia samasta geenistä. MyCatDNA portaalin perusteella
venäjänsinisten genee nen monimuotoisuus on keskimäärin 24-37%. Mitä suurempi
tämä luku on, sitä enemmän geeneissä on vaihtelua ja sitä pienempi riski yksilöllä on
sairastua genee siin sairauksiin. Vuonna 2020 siihen as tutki ujen venäjänsinisten
keskiarvo oli 32%. Kaikkien rotukissojen keskimääräinen arvo on n. 33% ja
maa aiskissoilla 38%.
Genee nen sa uma tarkoi aa satunnaista vaihtelua geenin eri muodoissa eli
alleeleissa eri sukupolvien välillä. Tämän seurauksena pitkiksi ajoiksi erilleen
joutuneet populaa ot kehi yvät eri suun in ajan kuluessa, koska niiden
alleelijakaumat ovat yleensä olleet erilaisia. Tämä johtaa aina genee sen
monimuotoisuuden vähenemiseen kun alleelien määrä populaa ossa vähenee.
Keskimääräinen sukusiitoskerroin on pysynyt Suomessa hienos matalalla 4, 6 ja 8
sukupolven osalta. Kokonaissukusiitosprosen t ovat yleensä 15-35% välillä. Muissa
maissa sukusiitosprosen t ovat pääasiassa korkeampia kuin Suomessa, mu a sil
pääasiassa suhteellisen matalalla tasolla.

Sukukatokerroin mi aa perimänvaihtelua toisesta näkökulmasta. Sukusiitoskerroin ei
mi aa yhden vanhemman takana olevaa lähtökohtaista sisäsii oisuu a, mu a
sukukatokertoimessa tämäkin saadaan näkyviin. Sukukatokertoimen pitäisi olla
mahdollisimman suuri. Jos kissan sukutaulussa kaikki kissat ovat eri kissoja, niin
sukukatokerroin on silloin 100%. Jos taas toinen vanhemmista on hyvin sisäsii oinen,
ja esim. 5. sukupolven sukutaulussa on vain 31/62 eri kissaa (50%), niin tämä yksilö
on ns. mene änyt jo puolet mahdollisesta perimäaineksesta. Sukukatokertoimeen
vaiku aa alentavas
myös se jos sukutaulusta puu uu kissojen
etoja.
Sukukatokerroin on hienos korkealla Suomessa. Sukukatokertoimissa ei ole niin

suuria eroja eri maiden välillä kuin sukusiitoskertoimissa.

4.6. Jalostuspohja
4.6.1. Kasvatuskissojen osuus

Yhteensä Suomessa on käyte y kasvatukseen 331 urosta ja 431 naarasta.
Urosten ja naaraiden suhde on 0.7, tehollinen populaa okoko 749 ja
laskennallinen sukusiitoksen aste 0.07. Nämä eivät kuitenkaan kerro vielä paljoa
mahdollisista muutoksista ajan suhteen ja siksi tulokset on alla esite y myös
jae una sukupolviin. Kasvatukseen käyte yjen kissojen osuus syntyneistä
pennuista on kaiken kaikkiaan 30%. Kasvatukseen käyte yjen kissojen osuus
syntyneistä pennuista on ollut laskusuunnassa viime vuosina.

4.6.2.

Sukupuolisuhde

Ihannetapauksessa kasvatukseen käyte äisiin yhtä suurta määrää uroksia ja
naaraita. Koska tämä kuitenkin on käytännössä melkein mahdotonta, niin
urosten ja naaraiden suhde populaa ossa tulisi olla vähintään 0,7 urosta yhtä

naaras koh . Vain muutamien urosten käy ö kasvatuksessa tai yhden uroksen
liikakäy ö (siitosmatadori) johtaa samaan lopputulemaan. Seuraavassa
sukupolvessa kaukaisien sukulaisten löytäminen on taas vaikeampaa ja
kasvatukseen käyte ävien yksilöiden määrä vähenee en sestään vähentäen taas
erilaisten alleelien määrää populaa ossa. Myös eläinten varhaileikkaus ja laajat
kasvatusrajoitukset pienentävät tämän tehokkaan populaa on kokoa ja lisäävät
sisäsii oisuu a. Kun vain harvat ja valitut yksilöt pääsevät jatkamaan sukua, niin
suljetusta populaa osta poistuu paljon myös hyödyllisiä alleeleja, joita ei
koskaan saada takaisin. Tämä lisää genee stä epävakau a, aiheu aa suuria
vaihteluita alleelien frekvensseihin ja suurentaa sukupuuton riskiä. Kasvatukseen
käyte ävien urosten suhde naaraisiin on pienentynyt vuosien saatossa. Tähän
tulisi kiinni ää enemmän huomiota ja pyrkiä lisäämään kasvatukseen
käyte ävien urosten määrää.

4.6.3.

Tehollinen populaa okoko - Ne
Kun puhutaan populaa okoosta, vii aamme yleensä koko eläinten määrään.
Genee seltä kannalta tärkeämpää on kuitenkin olla kiinnostunut sukua
jatkavien eläinten määrästä. Nämä kasvatukissat ovat juuri se genee nen
materiaali jotka kanna elevat lajin geenipoolia. Yllä esite y sukupuolijakauma
on todella merkityksellinen populaa okoon suhteen.
Ne = 4 x (Nm x Nf) / (Nm + Nf)
Nm = kasvatuksessa käyte yjen urosten määrä
Nf = kasvatuksessa käyte yjen naaraiden määrä
Kun kasvatuksessa on samat määrät uroksia ja naaraita, niin Ne on silloin sama
kuin populaa on koko. Jos otetaan liioiteltu esimerkki, jossa meillä on 1000
naarasta ja 1 uros, Ne on vain 4.
Yleises 50 pidetään ehdo omana tehokkaan populaa okoon alarajana ja sitä

pienemmät populaa ot ovat jo todella suuressa vaarassa. Yleises luvun olisi
hyvä olla vähintään 100-200 välillä. Tehollinen populaa okoko on kuitenkin aina
yliarvio, koska tosiasiassa jalostukseen käytetyt ”eri” yksilöt ovat usein hyvinkin
läheistä sukua keskenään.
2018-2020 kasvatuksessa oli käytössä 48 urosta ja 104 naarasta. Koko
kasvatukseen käytetyn populaa on koko oli siis 152. Tehollinen populaa okoko
on kuitenkin vain 131. Luku on kuitenkin 100-200 välillä, mikä tarkoi aa sitä e ä
populaa o on elinvoimainen.
Kasva ajien tulisi olla etoisia oman rotunsa tehokkaasta populaa okoosta ja
ymmärtää mitä he voivat tehdä kasva aakseen sitä. Suurempi Ne parantaa
genee stä vakau a ja geenipoolin tervey ä. Pienempi Ne taas johtaa
suurempaan sa uman vaikutukseen, joidenkin alleelien katoamiseen ja
suurempaan sukupuuton riskiin. Jopa täyssisaruksilla on aina hieman erilainen
perimä ja siten onkin genee ses parempi käy ää kahta veljestä kahdes , kuin
yhtä urosta neljäs .

4.6.4.

Eniten käytetyt kasvatuskissat
Keskimäärin yhdellä siitosuroksella on ollut 7,8 pentua ja siitosnaaraalla 6,0
pentua.
Viimeisen 10 vuoden aikana eniten käytetyt 15-20 siitosurosta
Kasvatukseen käytetyt urokset, niiden syntymävuosi sekä pentueiden ja pentujen
lukumäärä per uros.

Punaisella merkityt ovat läheistä sukua keskenään.
Kaikkien aikojen eniten käytetyt urokset

Sinisellä merkityt eivät ole 10-vuoden listassa. Viivan yläpuolella olevien kissojen
pentumäärä yli ää siitosmatadorin rajan ja niille on laske u myöhemmin myös
toisen polven jälkeläisten määrä isoisänä.

Viimeisen 10 vuoden aikana eniten käytetyt 15-20 naarasta

Värein merkityt kissat ovat läheistä sukua toisilleen.
Kaikkien aikojen eniten käytetyt naaraat

Sinisellä merkityt kissat eivät ole 10-vuoden listassa.

4.7.

Populaa ot muissa maissa

Venäjänsinisiä kasvatetaan kaikissa ka ojärjestöissä ympäri maailman. Eri maissa

kasvatusmäärät vaihtelevat paljonkin. Suomessa rekisteröin määrät ovat nousseet
tasaises ja Puolassa venäjänsinisten rekisteröin määrät ovat yli tuplaantuneet
viimeisen 10 vuoden aikana. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa rekisteröinnit ovat
laskeneet huoma avas . Englannissa GCCF:n rekisterissä rekisteröin määrät ovat
pysyneet melko samoina viimeisen 15 vuoden aikana, mu a huoma avaa on, e ä
lastossa on mukana myös valkoiset ja mustat kissat.

4.8. Yhteenveto rodun nyky lanteesta
4.8.1. Kasvatuspohjan laajuus

Kasvatuksen ensimmäisen 10 vuoden aikana venäjänsinisten rekisteröinnit
liikkuivat 40 - 50 rekisteröinnin välillä per vuosi. Rekisteröin määrät läh vät
nousuun vuosituhannen vaihteessa ja ovat olleet siitä läh en, muutamaa
notkahdusta lukuun o ama a, tasaisessa kasvussa. Vuonna 2020 rekisteröi in
180 venäjänsinistä.
Rekisteröin määrissä on mukana syntyneet pennut ja vuoden aikana
rekisteröidyt tuonnit. Luvuista puu uvat muissa ka ojärjestöissä rekisteröidyt
pennut ja tuonnit.
Viimeisen 10 vuoden aikana kasvatustoiminta on ollut vilkasta.
Rekisteröin määrien kasvussa näkyy myös kasva ajien ak ivinen kissojen tuon .
Suomeen tuodaan sekä uroksia e ä naaraita, uroksia jonkin verran enemmän.
Viime vuosina suurin osa kasvatukseen käytetyistä uroksista on ollut tuonteja,
Suomessa syntyneiden kissojen käy ö on ollut huoma avas vähäisempää.
Rodun sukusiitoskerroin on hyvää tasoa, kissoja on käyte y kasvatukseen
monipuolises . Tuonneissa voisi pyrkiä vieläkin monipuolisemmin linjojen
monimuotoisuuteen, e yjen linjojen liiallinen suosiminen voi aiheu aa
monimuotoisuuden kapeutumisen tulevaisuudessa.

Korkeimmat sukusiitoskertoimet on tällä hetkellä suosituissa ns. amerikkalaisissa
linjoissa (mai ain USA, Kanada, Japani, Tanska) sekä, osaltaan maan eteellisistä
syistä johtuen, englan laisissa (ja australialaisissa) linjoissa.
Sukukatokertoimessa ei vastaavaa vaihtelua eri mai en välillä juurikaan ole. Joka
kertoo rodun pitkästä historiasta ja rodun vakiinnu amiseen käyte yjen kissojen
suhteellisen kapeasta geenipohjasta sekä ja, e ä kasvatuksen alun
pullonkaulasta huolima a, rodun geeniperimä on ja on ollut terve ä.
Sukupolvien välisessä ajassa näkyy tuon kollien käy ö. Kollien käy öaika on
lyhyt, yleensä yksi sukupolvi, ja siitokseen käyte ävien poikakissojen ikä on
laskenut. Nopea käy ösykli lisää rodun monimuotoisuu a. Erityises silloin kun
kolleja tuodaan eri linjoista ja näitä käytetään monipuolises eri linjoista tuleville
naaraille. Kasvatuksen kannalta olisi kuitenkin hyvä, jos myös vanhempia, jo
jälkeläisiä jä äneitä kissoja, olisi käyte ävissä. Kollien keskimääräinen siitokseen
käy öikä on laskenut erityises 2000-luvulla. Naaraiden siitokseen käy öaika on
pidempi ja ikä, jolloin kissa saa ensimmäisen pentueensa on nousussa.
Kaikista syntyneistä pennuista jatkokasvatukseen menee alle 40%. Luku on ollut
laskussa viime vuosina ja on nyt noin 30%. Siitoksen käyte yjen urosten suhde
naaraisiin on pienentynyt. Suuri osa kasva ajista pyrkii jä ämään
jatkokasvatukseen pennun, usein ty öpennun. Kasva ajat sijoi avat siitoskissoja
ak ivises , mikä myös mahdollistaa jatkokasvatuksen.
Kasva ajien ase amat rajoitukset mm tuon en kohdalla tai kasvatuslinjojen
käy öön lii yvät muut rajoitukset voivat tehdä paljon käytetyistä kolleista oman
sukupolvensa siitosmatadoreja. Kasva ajilla on myös ns. omia kolleja.
Kaiken kaikkiaan venäjänsinisen kasvatuspohjan laajuus on Suomessa hyvällä
tasolla.
Tulevaisuuden
haasteet
lii yvät
rodun
kasvatuspohjan
monimuotoisuuden säily ämiseen.

4.8.2.

Tärkeimmät kasvatuspohjaa kaventavat tekijät

Siitosmatadori on yksilö, jonka jälkeläisten osuus seuraavasta sukupolvesta on
kohtuu oman suuri. Yleises siitosmatadorin rajana pidetään 5% sukupolven
pennuista. Jos tämä lasketaan viimeisen kolmen vuoden pentujen perusteella
(yht. 503 pentua), niin 5% näistä on 25 pentua. Seuraavassa taulukossa on
esite y siitosmatadoreiksi laske avien urosten jälkeläiset toisessa sukupolvessa.
Nuoremmilla uroksilla toisen polven jälkeläisiä voi tulla vielä lisääkin, eikä näissä
näy muihin järjestöihin rekisteröidyt pennut.

5.
5.1.

LUONNE JA KÄYTTÄYTYMINEN
Sosiaalinen käy äytyminen

Luonteeltaan venäjänsininen on valpas, älykäs, sosiaalinen ja omanarvontuntoinen.
Venäjänsininen haluaa olla läsnä vaa ma a kuitenkaan jatkuvaa huomiota.
Venäjänsininen osaa yleensä olla itsenäinen ja keksiä itselleen tekemistä ilman
jatkuvaa ak voin a omistajiltaan. Venäjänsiniset ovat vilkkaita ja seurallisia vielä
iäkkäinäkin.
Osa venäjänsinisistä saa aa suhtautua ulkopuolisiin varauksella ja ystävyyssuhteen
luominen vieraisiin ihmisiin saa aa viedä aikaa. Venäjänsininen muodostaa vahvan
siteen omistajaansa.
Venäjänsiniset pitävät korkeista paikoista, ja niillä on erinomainen ponnistuskyky.
Rodunomaisesta nopeudestaan ja eloisuudestaan huolima a venäjänsiniset ovat
eri äin taidokkaita liikkeissään, ja pääsääntöises ne osaavat väl ää esineiden
pudo elua myös ahtaissa paikoissa.

5.2.

Lisääntymiskäy äytyminen

5.3.

Keskeisimmät ongelmakohdat

Monet venäjänsiniset emot saa avat kokea talouden muut kissat uhkana eivätkä
päästä muita aikuisia kissoja pentujen luo.

Venäjänsiniset ovat kissat viihtyvät harvoin isoissa laumoissa ja saa avat
stressaantua, mikäli laumakoko kasvaa liian suureksi. Stressi voi tulla esille kissojen
keskinäisinä välienselvi elyinä tai muuna häiriökäy äytymisenä.
Osa venäjänsinisistä on vahvas leimautuneita oman reviiriin ja vieraisiin paikkoihin
ja lanteisiin joutuminen saa aa aiheu aa venäjänsinisille moniin muihin rotuihin
verra una herkemmin stressiä. Tällaisissa lanteissa stressi ilmenee usein
korostuneena arkuutena, pelokkuutena, jopa agressiivisuutena. Tästä syystä moni
venäjänsininen kokee myös kissanäy elyt stressaavana eivätkä esiinny niissä
edukseen.

Osa venäjänsinisistä on herkkiä myös kodissa tapahtuville muutoksille. Tällaisissa
lanteissa stressi saa aa esiintyä esim. lisääntyneenä nuolemisena, raapimisena, ihotai ruansulatuskanavan ongelmina tai vääriin paikkoihin pissaamisena.

6.
6.1.

TERVEYS JA LISÄÄNTYMINEN
Yleisimmät sairaudet ja viat

Venäjänsininen on yleises o aen terve rotu ja rodussa normaalia yleisemmin
esiintyviä sairauksia on vain vähän. Rodun yleisimmät sairaudet on lueteltu alla
olevassa taulukossa. Tulokset on kerä y Hannes Lohen tutkimusryhmän keräämästä
suuresta terveyskyselystä jotka on julkaistu eteellisenä ar kkelina vuonna 2016
(Vapalah ym.).

Hammaskivi on yleisin terveysongelma kaikilla kissoilla rotuun katsoma a.
Venäjänsinisille ei ole tällä hetkellä rotukohtaisia geenitestejä, mu a jotkut
kasva ajat haluavat testata kasvatuskissoiltaan naamio- ja pitkäkarvageenin
kantajuu a, jo a voisivat väl ää niiden yhdistämistä. Näiden kissojen sulkeminen
pois kasvatuksesta kaventaa kuitenkin geenipohjaa, joten ei sairaudeksi lue avien
ominaisuuksien vuoksi jalostuksesta pois karsimista tulisi tehdä vain harkiten.
Venäjänsinillä esiintyy jonkin verran enemmän epilepsiaa kuin kaikilla kissoilla
yhteensä (2.34% vs. 0.9%). Joidenkin tapausten perusteella mahdollisen geenin
oletetaan olevan resessiivises periytyvä, mikäli kyse olisi yhden geenin mutaa osta.
Mu a on edossa myös paljon tapauksia jotka eivät tunnu lii yvän mitenkään
toisiinsa. Epilepsian aste vaihtelee paljon. Jotkut kissat voivat elää sen kanssa ilman
suurempia vaikutuksia, toiset joutuvat olemaan jatkuvalla estolääkityksellä.
Epilepsiaa sairastavaa kissaa ei tulisi käy ää kasvatukseen.
Rodussa ei ole ainakaan toistaiseksi tode u diagnosoitavaa silmäsairau a. Seurannan
perusteella näy äisi siltä, e ä rodussa tode u nukleaarinen kaihi ei olisi tyypiltään
etenevä sairaus. Vii eitä siihen, e ä kaihimuutokset vaiku aisivat kissan näkökykyyn
tai aiheu aisivat kissalle kipua ei ole tode u. Kahta kissaa joilla on havai u

muutoksia silmissä ei suositella kuitenkaan yhdiste ävän. Seurantaa on kuitenkin
hyvä jatkaa. Rodulle ei ole geenites ä silmäsairauksien diagnosoin a varten

6.2.

Yleisimmät kuolinsyyt

Alla olevassa taulukossa on lueteltu venäjänsinisten yleisimmät kuolinsyyt keväällä
2021 tehdyn kyselyn mukaan. Kun kaikki kasvaintyypit lasketaan yhteen, niin se on
kaikkein yleisin kuolinsyy 28.8 prosen lla ja toisena tulee munuaisten vajaatoiminta
22 prosen lla. Kaikilla kissoilla kasvainten osuus on 26.3% ja munuaisten
vajaatoiminnan osuus 11.1% (1542 vastausta). Kasvainten osuus on samaa
kokoluokkaa kuin kaikilla kissoilla, mu a munuaisten vajaatoiminta vaiku aisi tämän
kyselyn perusteella olevan yleisempää venäjänsinisillä kuin kissoilla keskimäärin.
Toisaalta venäjänsinisillä munuaisten vajaatoiminta näy äisi keski yvän enemmän
vanhempiin kissoihin (70% tapauksista yli 10 vuo aita). Venäjänsininen on myös
keskimäärin melko pitkäikäinen, jolloin on normaalia e ä kissan vanhetessa myös
erilaiset rappeumasairaudet lisääntyvät.
Venäjänsinisillä esiintyy keskimääräistä vähemmän FIPpiä (3.4%) kun kaikkien
kissojen prosen osuus on 5.6%. Joillakin roduilla esiintyvyys oli hyvinkin korkeaa
kuten esim. pyhä birma 14.8%, ragdoll 12.9%, cornish rex 12% ja norjalainen
metsäkissa 9.8%.

6.3.

Lisääntyminen

Venäjänsinisillä ei ole edossa muita rotuspesiﬁsiä poikkeamia kuin keskimääräistä
korkeampi sek oprosen . Keskimääräinen pentuekoko tällä hetkellä yli 3,5 pentua
per pentue, mikä on lähellä kissojen keskimääräistä pentuekokoa (4 pentua).

Hannes Lohen ryhmän tekemän tutkimuksen perusteella venäjänsinisten
keisarinleikkauksia esiintyy 9.5% venäjänsinisistä, joka on hieman korkeampi kuin
tutkimuksen keskiarvo 6%. Näissä lastoissa ei kuitenkaan näy kaikkien sek oiden
määrä, koska samalla kissalla voi olla useampi sek o.
Omakissasta saadun datan perusteella venäjänsinisten sek oprosen
vuosina
2013-2020 on 12.6 ja siinä on melko suurta vuosi aista vaihtelua. Tänä aikana
venäjänsinisillä kissoilla oli yhteensä 42 sek ota 333 pentueesta, joista viidellä
kissalla oli 2 sek ota, eli 37 eri kissalla oli sek osynnytys.
Osaltaan sek oon päätymiseen voi vaiku aa toki kissan anatomiset ja fysiologiset
seikat sekä kasva ajan herkkyys lähteä kissan kanssa leikatavaksi. Data-analyysissa on
kuitenkin nähtävissä korostunees linjoja, joilla sek oita oli jopa kolmessa
peräkkäisessä polvessa. Mikäli linjassa alkaa olemaan useita keisarinleikkausta
vaa via kissoja, tulisi mie ä tarkkaan kanna aako linjalla jatkaa kasva amista, koska
myös synnytysominaisuudet periytyvät.

6.4.

Synnynnäiset viat ja epämuodostumat
Rodulla ei ole anatomisia piirteitä, jotka al stavat rodun yksilöt sairauksille,
lisääntymis- tai hyvinvoin ongelmille.

7.

ULKOMUOTO

7.1.

Rotumääritelmä
Muoto

Short wedge, skull long and ﬂat. In
proﬁle forehead and nose form a
convex angle at the same level as
the eyebrows

Lyhyt kiila, kallo pitkä ja li eä.
Proﬁilissa otsa ja nenä muodostavat
konveksin kulman kulmakarvojen
tasolla.

Otsa

Straight

Suora

Nenä

Straight

Suora

Viiksityynyt

Prominent

Näkyvät, huoma avat

Leuka

Strong

Vahva

Muoto

Large and rather pointed, wide at
the base. The skin of the ears is ﬁne
and transparent, the inside hardly
covered with hair.

Suuret ja melko teräväkärkiset,
leveät tyvestä. Korvien iho on ohut
ja läpinäkyvä, sisäpuolella ei ole
juurikaan karvaa.

Sijain

Set ver cally to the head

Sijoi uu
nähden

Muoto

Large and almond in shape; set wide Suuret
ja
mantelinmuotoiset,
apart
sijoi uneet etäälle toisistaan.

Väri

Vivid green

Eloisa vihreä

Kaula

Long and straight

Pitkä ja suora

Vartalo

Long body, medium bone structure, Pitkä vartalo, keskivahva luusto,
but graceful in outline and carriage mu a ulkomuodoltaan ja ryhdiltään
siro

Jalat

Fine and high

Sirot ja korkeat

Small and oval

Pienet ja ovaalinmuotoiset

Fairly long and tapering to a point

Melko pitkä ja kapenee kärkeä
kohden.

Pää

Korvat

Silmät

Tassut
Häntä
Turkki

pystysuoras

päähän

Rakenne

Short, dense and very ﬁne; standing
up like plush; so and silky.
Double coat
The texture and appearance of the
coat is very diﬀerent from those of
any other breed.

Väri

Blue-grey, even and clear, with a Siniharmaa, tasainen ja kirkas, selvä
dis nct silver sheen. Medium hopeinen
hohto.
Keskisininen
blue-grey with a silver sheen hopeanhohtoinen väri toivo ava.

Lyhyt, heä ja eri äin hieno. Nousee
pystyyn plyysin tavoin. Pehmeä ja
silkkinen.
Kaksinkertainen turkki.
Turkin rakenne ja ulkonäkö on hyvin
erilainen kuin millään muulla
rodulla.

preferred.
Nenän iho

Blue-grey

Siniharmaa

Polkuanturat

Dark lavender.

Tumma laventeli

Yleiset

Oriental type

Itämainen tyyppi

Pää

Square head
Round head

Neliönmuotoinen pää
Pyöreä pää

Silmät

Round eyes
Yellowish tone in the eye colour

Pyöreät silmät
Keltainen sävy silmissä

Vartalo

Cobby or thick set

Tanakka tai tukeva

Häntä

Too broad at the base

Liian leveä tyvestä

Turkki

Flat lying
Vartalonmyötäinen
Tabbymarkings, bars or shading Tabbykuviot, raidat tai varjostukset
("ghost markings")
(haamukuviot)
All other colours than blue
Kaikki muut värit paitsi sininen.

Virheet

7.2.

Näy elyt

Rotu on FIFen alkuperäisrotuja, eli se on niiden 16 rodun joukossa, jotka on
hyväksy y näy elyissä vuodesta 1949 as . Venäjänsinisen taso Suomessa on korkea
ja venäjänsiniset ovat menestyneet osallistujamäärään nähden hyvin.
Venäjänsinisten näy elyosallistumisista ei ole tällä hetkellä tarkkaa dataa, mu a
ak viisuus on selväs laskenut viimeisten 5 vuoden aikana. Osallistumismäärillä
mita una eniten venäjänsinisiä on käynyt näy elyissä 2010-luvun molemmin puolin,
jolloin tavallisessa arvostelunäy elyssä saa oi kilpailla samasta ser stä jopa lähes 10
kissaa.
Suomessa on tällä hetkellä 14 kissaa, jotka ovat saavu aneet Supreme Premior
- elin ja 19 kissaa, jotka ovat saavu aneet Supreme Champion - elin. Europa
Champion -kissoja on 30 ja Europa Premior -kissoja on 15. Vain kuudella kissalla on
nämä molemmat korkeimmat
elit (SC/EC ja SP/EP). Yhteensä 15 kissaa on
saavu anut arvonimen Dis nguishes Variety Merit (DVM). Lisäksi Suomessa on 3
Junior Winneriä, 6 Dis nguished Show Merit ja 5 Dis nguished Merit kissaa.
Suomen ensimmäinen DSM-arvonimen saanut venäjänsininen oli EP CH
FIN*Saraitshikin Taiga DSM, ensimmäinen JW oli SP IC FIN*Saraitshikin Kay Kamila JW
DVM DSM ja ensimmäisen DVM oli SC FIN*Katzenhof Gracious Gem.
Kaikki näiden

8.

elien saaneet kissat on lueteltu lii eessä 1.

KASVATUKSEN TAVOITTEET

8.1.

Geenipohja

Kasva ajien valinnat vaiku avat sekä sukusiitoskertoimen e ä sukukatokertoimen
kehitykseen jatkossa. Myös näy elyillä ja tuomareiden mieltymyksillä on merkitystä
millaisia valintoja teemme ja millaiseksi venäjänsinisen päätyyppi Suomessa
tulevaisuudessa kehi yy.
Vastuu rodun geenipohjan vaalimisesta on sekä kasva ajilla e ä urosten omistajilla.
Urosten omistajien tulisi mie ä uroksen siitoskäy öä suunnitellessa kuinka paljon
uroksella tulee olemaan jälkeläisiä ja kuinka paljon on olete avaa, e ä näiden
jälkeläisillä on omia jälkeläisiä. Saman uroksen käy äminen useilla eri kasva ajilla
lisää mahdollisuu a sille, e ä uroksen kokonaisjälkeläismäärä kasvaa kohtuu oman
suureksi. Uroksen omistajan tulisi antaa naaraiden omistajille mahdollisimman
todenmukaista etoa siitä, kuinka paljon urosta on käyte y ja kuinka paljon urokselle
on suunniteltu astutuksia.
Naaraan omistajan tulisi siitosuroksia valitessaan paneutua uroksen olete uun
kokonaisjälkeäismäärään ja harkita sopivan uroksen valintaa myös tästä
näkökulmasta.
Tuon en rinnalla on tarpeen mie ä, miten Suomessa syntyneiden kollipoikien
käy öä voisi kasvatuksessa lisätä. Suomessa syntyneiden kollien käy öä puoltaa mm
se, e ä esimerkiksi terveyteen lii yvää etoa on näistä usein helpompi saada ja
linjoista on jo yleensä suomalaista kasvatusnäy öä.
Rodun suositeltu maksimi pentuemäärä
● Uros 7 pentue a
● Naaras 5 pentue a
Rodun suositeltu maksimi sukusiitosprosen
Kuudella sukupolvella lasketun sukusiitosprosen n tulisi olla alle 6,25%

8.2.

Käy äytyminen ja luonne

8.3.

Terveys ja lisääntyminen

Tutkimusten mukaan lähes puolet käy äytymispiirteiden vaihtelusta seli yy
perinnöllisellä vaihtelulla. Kasva ajat ovat tehneet kuluneen 20 vuoden aikana
hienoa työtä kissojen luonteen parantamiseksi. Rodun suositus on, e ei arkaa tai
aggressiivista kissaa koskaan käyte äisi jalostukseen.

Kasva ajia kannustetaan silmäpeilau amaan kasvatukseen käyte äviä kissoja,
erityises tuonnit olisi hyvä peilata ennen kasvatuskäy öä. Kahta kissaa, joilla on
havai u muutoksia silmissä, ei suositella yhdiste ävän.
Koska synnytysominaisuudet ovat osin periytyviä, rodun suositus on, e ä mikäli
linjassa on useita keskenään läheistä sukua (isoäi -äi -tytär-sisar) olevia

keisarinleikkausta vaa neita kissoja, linjalla ei jatke aisi kasvatusta.

8.4.

Ulkomuoto

Suositus on, e ä jalostukseen käytetään vain rodunomaisia, standardin mukaisia
kissoja. Tavoi eena on säily ää venäjänsininen tasapainosena kissana vailla
liioiteltuja piirteitä.
Naamiogeeni voidaan nykyään testata geenites llä. Kyseessä on resessiivinen geeni,
joka kissan täytyy saada molemmilta vanhemmiltaan, jo a naamio näkyy kissan
ilmiasussa. Naamion kantajien sulkeminen pois kasvatuksesta kaventaa geenipohjaa,
joten naamiogeeniä kantavien kissojen karsimista jalostuksesta pois tulisi tehdä vain
harkiten.

9.
9.1.

ROTUYHDISTYKSEN TOIMENPITEET
Rotuyhdistyksen toimenpiteet
Terveystestaaminen
Rotuyhdistys kannustaa terveystestaukseen ja avoimuuteen. Yhdistys pyrkii
järjestämään joukkotestaus laisuuksia, joiden tulokset kasva ajat sitoutuvat
ilmoi amaan Omakissassa.
Terveys etojen kerääminen
Kaikilla Kissalii oon rekisteröityjen kissojen omistajilla on pääsy Suomen Kissaliiton
ylläpitämään Omakissa- etokantaan. Rotuyhdistys kannustaa toistuvalla
edo amisella kissojen omistajia viemään terveys- ja kuolin etoja Omakissaan.
Rotuseminaari
Yhdistys järjestää vuonna 2022 rotuseminaarin, jossa esitellään rodun kasvatuksen
tavoiteohjelmaa.

9.2.

Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta

Vuosi
2024
Vuosi ain

Tehtävä tai projek
KTO:n päivi äminen - sukupolviväli 21-23
KTO-suositusten toteutumisen seuranta

10. LIITTEET
Liite 1. Ti elikissat

