KESKI-SUOMEN
KISSAYHDISTYS R.Y.

TOIMINTAKERTOMUS 2021

1. Hallitus ja toimihenkilöt
Hallituksen jäsenet tehtävineen ja heidän osallistumisensa hallituksen kokouksiin:
Monica Hautaniemi, varajäsen (3)
Julianna Hautoniemi, jäsenrekisteri, sponsoriasiat, ulkomaan näyttelyilmoittautumiset, www-sivut,
pentuvälitys (12)
Elina Järvinen, talousvastaava, sponsoriasiat, varastovastaava (7)
Kati Marjala, sihteeri, tiedotus, Omakissan yhdistyspääkäyttäjä (12)
Leena Oksanen, palkinnot, kalusto- ja varastovastaava (0)
Susanna Piispanen, puheenjohtaja, Omakissan yhdistyspääkäyttäjä (11)
Satu Tillanen-Toivanen, varapuheenjohtaja, eläinsuojelun yhteyshenkilö (11)
Manta Tuomi, varajäsen, sponsoriasiat (4)
Manta Tuomi pyysi eroa hallituksesta 11.8.2021 ja tämä hänelle myönnettiin.
Monica Hautaniemi valittiin hallituksen varajäseneksi syyskokouksessa 29.9.2021 loppuvuodeksi 2021.
Hallituksen kokouksia järjestettiin 12.
Hallituksen ulkopuolisena toimihenkilönä toimi:
Manta Tuomi, loukut
2. Kokoukset ja jäsenistö
Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 19.5.2021 etänä Kissaliiton Jitsi Meetissä. Paikalla oli 8 jäsentä.
Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 29.9.2021 Willi Jyväskylässä. Paikalla oli 8 jäsentä.
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 216 jäsentä, joista 7 oli ainaisjäsentä.
3. Talous
Yhdistyksen talous pysyi kunnossa ja maksuvalmius hyvänä. Yhdistyksen rahaliikenteestä vastasi Jyväskylän
Tilitoimistopalvelut Ky. Toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla sekä kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä
kissanäyttelyillä. Alkuvuoden näyttely jouduttiin valitettavasti jälleen perumaan COVID-19-tilanteen takia, mutta
peruminen tehtiin ajoissa ennen ilmoittautumisten alkua, jotta ylimääräisiltä kuluilta vältytään. Loppuvuoden
juhlavuosinäyttelyn osalta seurattiin kuluja tarkasti ja näyttelyt järjestettiin kahden sertifikaatin näyttelyinä. Näyttelyn
tulos pysyikin voitollisena vaikka kissamäärä oli normaalia pienempi eivätkä näyttelyt olleet avoinna yleisölle.
Yhdistyksen jäsenmaksut pysyivät muutoin ennallaan, mutta kasvattajan maksaman lahjajäsenyyden
maksu oli 2 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Varsinaisen, nuoriso- ja eläkeläisjäsenen maksu oli
25 euroa, jäsenen ilman Kissa-lehteä 20 euroa, perheenjäsenen 13 euroa, ainaisjäsen 250 euroa ja
kasvattajan maksama lahjajäsenyys 15 euroa.
Näyttelymaksu Kes-Kisin järjestämissä tuplanäyttelyissä oli 80 euroa (Kes-Kisin jäseniltä 74 euroa).
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4. Kissanäyttelyt
Yhdistyksen 95. ja 96. kansainväliset kissanäyttelyt oli tarkoitus järjestää 2.4.2021 ja 3.4.2021 Laukaassa
Peurunka Areenalla kahden sertifikaatin näyttelyinä. Näyttelyt kuitenkin peruttiin ennen ilmoittautumisen
alkua COVID-19 tilanteen ja ennusteen perusteella. Vuonna 2021 ensimmäiset kissanäyttelyt Suomessa
järjestettiinkin vasta kesäkuussa.
Yhdistyksen 95. ja 96. kansainväliset kissanäyttelyt, jotka olivat samalla yhdistyksen
30-vuotisjuhlanäyttelyt, järjestettiin 11.9.2021 ja 12.9.2021 Laukaassa Peurunka Areenalla kahden
sertifikaatin näyttelyinä. Tuplanäyttelyiden nimet olivat Mirjam ja Toini. Näillä nimillä kunnioitamme
jyväskyläläisiä kissamaailman vaikuttajia Mirjam Nummista ja Toini Tikkasta, jotka ovat jättäneet jälkensä
myös yhdistyksen historiaan. Lauantaina arvosteltiin kategoria 1 ja kategoria 4 sekä kotikissat.
Sunnuntaina arvosteltiin kategoria 2 ja kategoria 3. Näyttelyt oli suljettu yleisöltä. Näyttelypäällikkönä
toimi Satu Tillanen-Toivanen ja näyttelysihteereinä toimi Kati Marjala. Kissoja oli ilmoitettu näyttelyihin
yhteensä 291, joista näyttelyihin osallistui 146 lauantaina ja 145 sunnuntaina. Näyttelyiden pääsponsori
oli Royal Canin. Juhlavuoden kunniaksi näyttelyyn kissansa ilmoittaneiden kesken oli näyttelyissä myös
runsaasti arvontaa. Näyttelyissä oli myös ruoka- ja tarvikekeräys Kissojen Suojelu Kisu ry:lle.
Järjestelyiltään näyttelyt onnistuivat hyvin tilanne huomioiden Suomen Kissaliitto ry:n edellyttämän
erillisen koronasuunnitelman ja aluehallintaviraston asettamien ehtojen mukaisesti.
5. Jäsentoiminta
Kes-Kis ei järjestänyt jäsentoimintaa koronaviruspandemian vuoksi ja suositteli Suomen Kissaliitto ry:n
sähköisille kasvattajakursseille osallistumista.
6. Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppaneina toimivat vuonna 2021 Keski-Suomen eläinklinikka, Tree of Pets, Royal Canin ja
Willi Jyväskylä. Royal Canin ja Tree of Pets (Monster kissanhiekka) sponsoroivat tapahtumiamme.
Keski-Suomen eläinklinikka ja Willi Jyväskylä tarjosivat jäsenillemme jäsenetuja. Kes-Kis teki yhteistyötä
Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry:n ja Kissojen Suojelu Kisu ry:n kanssa
7. Muu toiminta
Kes-Kis lainasi omistuksessaan olevia loukkuja karkulaiskissojen kiinniottoa varten 9 kertaa.
Kes-Kis järjesti juhlavuoden kunniaksi myös valokuvanäyttelyn kissan elämästä Jyväskylän
kaupunginkirjaston pääkirjaston ala-aulassa 2.-21.8.2021
Kes-Kis julkaisi Facebook-sivullaan eläinten viikolla joka päivä kuvan tai videon aiheesta Oppiva eläin.
8. Tiedotus
Jäsentiedottamista hoidettiin pääsääntöisesti sosiaalisen median, nettisivujen ja sähköpostin kautta.
Jäsentiedotteita lähetettiin jäsenille kaksitoista vuoden aikana.
Yhdistyksen tiedottamisesta vastasi sosiaalisen median sekä Omakissan kautta lähetettyjen
jäsentiedotteiden osalta Kati Marjala ja nettisivujen osalta Julianna Hautoniemi.
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9. Jäsenrekisteri
Kes-Kis ry:n jäsenrekisteri toimii Suomen Kissaliitto ry:n Omakissapalvelussa. Jäsenet päivittävät tietojaan itse
henkilökohtaisten tunnusten avulla. Kes-Kisin Omakissan yhdistyspääkäyttäjät ja jäsensihteeri hoitavat rekisteriä
yhdistyksen osalta.
10. Suomen Kissaliiton liittokokoukset ja seminaarit
Kes-Kisin edustajat olivat läsnä ja käyttivät puheoikeutta Suomen Kissaliiton liittokokouksissa.
Kevätliittokokouksessa 20.3.2021 etänä Kissaliiton Jitsi Meetissä edustajina toimivat Kati Marjala, Susanna
Piispanen ja Satu Tillanen-Toivanen. Syysliittokokouksessa 16.10.2021 Tampereella edustajina toimivat Elina
Järvinen, Kati Marjala ja Susanna Piispanen.
Kes-Kis on mahdollisuuksien mukaan osallistunut Kissaliiton järjestämiin koulutuksiin. Omakissan käytön
koulutuksiin yhdistystietojen, jäsenyyksien hallinnan ja laskutuksen osalta 20.2.2021 sekä poiminnan ja
sähköpostien lähettämisen osalta 6.3.2021 etänä Kissaliiton Jitsi Meetissä osallistui Julianna Hautoniemi.
Ensimmäiseen hyvä hallintotapa -koulutukseen 28.2.2021 etänä Kissaliiton Jitsi Meetissä osallistui Julianna
Hautoniemi, Kati Marjala ja Susanna Piispanen. Toiseen hyvä hallintotapa -koulutukseen 22.3.2021 etänä
Kissaliiton Jitsi Meetissä osallistui Satu Tillanen-Toivanen ja Manta Tuomi. Omakissan uusien toiminnallisuuksien
sekä drive in -näyttelyn järjestämisen koulutukseen 8.6.2021 etänä Kissaliiton Jitsi Meetissä osallistui Kati Marjala.
Kes-Kis on mahdollisuuksien mukaan osallistunut myös muihin Kissaliiton tapahtumiin vuoden 2021 aikana.
Suomen Kissaliiton kehittämisseminaarissa 26.-28.3.2021 Facebookin suljetussa ryhmässä edustajamme oli Kati
Marjala. Kissaliiton tilaisuudessa FIFe GA 2021 yleiskokouksessa esilläolevien ehdotuksien ja asioiden
kommentointia varten 19.-22.9.2021 Facebookin suljetussa ryhmässä edustajamme oli Susanna Piispanen.
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