
Miksi kuulua Suomen Kissaliittoon?  

Teksti: Pirjo Syväsalo ja Veikko Saarela 

Kissaharrastajalle löytyy vaihtoehtoja, joukossa mukana on myös kansainvälinen 
kissaliittojen kattojärjestömme Féderation Internationale Féline, kotoisammin FIFe. 
Miksi valita kaikista juuri FIFe ja sitä kautta oma suomalainen Kissaliittomme? 
 
Suomen Kissaliitto ry (SRK) on perustettu vuonna 1975. Liiton jäseneksi pääset liittymällä johonkin 
suomalaisista rekisteröidyistä rotukissayhdistyksistä, joita on tällä hetkellä 13 ympäri Suomea. FIFen 
äänivaltaisena jäsenenä Kissaliitto edustaa suomalaista rotukissatoimintaa maailmalla. 
FIFe on tällä hetkellä 43 kansallisen jäsenen liitto. Jäsenliitot ovat päättäneet noudattaa yhteisiä 
rotumääritelmiä sekä kasvattajanimi-, näyttely-, tuomari- ja tuomarioppilassääntöjä. Nämä vuosien 
kuluessa muotoutuneet yhteiset tavoitteet ovat luoneet FIFen korkeatasoisen kansainvälisen maineen. 
FIFellä on aina ollut hyvät suhteet muihin maailmanlaajuisesti tärkeisiin kissajärjestöihin.  
 
 

Yhteistyötä kissojen parhaaksi 
Suomen Kissaliiton ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liittokokous. Kokous koostuu 
Kissaliiton jäsenjärjestöjen eli rotukissayhdistysten edustajista, jotka päättävät liiton asioista. 
Syysliittokokouksen valitsema hallitus johtaa liiton toimintaa ja tekee päätöksiä yhteistyössä liiton 
toimikuntien kanssa.  
Nämä Kissaliiton alaiset toimikunnat ja työryhmät keskittyvät kukin omaan erikoisalaansa, kuten 
rodunjalostukseen / kissojen rekisteröintiin, näyttelytoimintaan, tiedottamiseen, koulutukseen sekä 
kissojen terveyteen ja hyvinvointiin. 

 
Terveysasiat näkyvässä roolissa  
Suomen Kissaliittoon rekisteröidyn pennun kasvatuksen taustalla on useiden terveyssuositusten ja 
sääntöjen noudattamista. Kissaliitto suosittaa siitoskissojen testaamista FeLV-, FIV- sekä sieni-infektion 
varalta. Kasvattajat näitä vapaaehtoisia suosituksia myös noudattavat. Joillakin roduilla tietyt tärkeät 
terveystestit ovat pakollisia, ja nämä testitulokset löytyvät usein myös rekisterikirjasta. Lisäksi Kissaliitolla 
on määräyksiä mm. sukusiitosta koskien.  
Rekisterikirjassa on myös varattu tila rokotusmerkinnöille sekä muutamille muille eläinlääkärin 
merkinnöille, kuten todistukselle napatyrättömyydestä, kivesten laskeutumisesta ja kissan 
kastroinnista/steriloinnista. Kirjassa on myös oma kohtansa mikrosirutietoja varten. Suomen Kissaliiton 
rekisterikirja on osoitus kasvattajan eettisestä toiminnasta ja varmistaa onnistuneen rotukissan pennun 
hankinnan. 
 

Rotukissalla on aina rekisterikirja 
Jalostustyön tarkoituksena ei ole rotukissojen määrän lisääminen, vaan tavoitteena on tuottaa 
rodunomaisia, terveitä, hyväluonteisia ja kauniita kissoja. Suomen Kissaliitto yhdistää, edistää ja valvoo 
rotukissojen kasvatustoimintaa ja ylläpitää yhtenäistä koko maan kattavaa rekisteriä rotukissoista. 
Rekisterikirja on merkkinä siitä, että pentue on syntynyt puhdasrotuisista ja rekisteröidyistä vanhemmista ja 
rekisteröity asianmukaisesti  Kissaliiton rekisteriin. Rekisterikirja sisältää tietoa kissasta itsestään, 
pentueesta ja esivanhemmista aina neljänteen sukupolveen saakka. Kissaliitosta voit tilata myös 
lisäsukupolvia kissasi sukutaulusta. 
Kissasi rekisterikirjan mukana saat liiton julkaiseman Kissanomistajan oppaan, joka toimii ”käyttöohjeena” 
pennun muuttaessa uuteen kotiin. Se sisältää paljon hyödyllistä tietoa mm. kissasi hoitoon ja terveyteen 
liittyen.  



 

Mikrosirurekisteristä turvaa 
Kissaliitto ylläpitää liittoon rekisteröityjen rotukissojen mikrosirurekisteriä. Rekisteriä ylläpidetään myös 
rekisteröimättömistä kissoista. Kissanomistajalle tämä palvelu on maksuton. Rekisterin pitäjältä voi mm. 
tiedustella löydettyjen, sirutettujen karkulaisten tietoja. 
Kissaliiton sääntöjen mukaan jalostukseen käytettävät kissat on tunnistemerkittävä. Monet kasvattajat 
kuitenkin mikrosiruttavat kasvattamat pentueensa kokonaisuudessaan, vaikka osa pentueesta olisi ns. 
lemmikkitasoisia.  
Kissalle sirun voi laittaa eläinlääkäri tai Kennelliiton hyväksymä siruttaja. Mikrosirukortit lähetetään 
rekisterin pitäjälle. Jotta rekisteri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, esim. kissan katoamistapauksessa, 
on kissan omistajan yhteystietojen muuttumisesta syytä ilmoittaa rekisteriin.  
 

Kissa-lehti ja OmaKissa-tietojärjestelmä jäsenetuna 
Kissaliiton jäsenenä saat jäsenetuna Kissa-lehden. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja sisältää tärkeää 
tietoa Kissaliiton toiminnasta. Lehteä toimittavat yhdessä liittokokouksen valitsemat lehden toimitus ja 
tiedotustoimikunta.  
Kissa-lehti on Kissaliiton virallinen tiedotuskanava, joka sisältää tietoa mm. uusista sääntömuutoksista ja 
muista kasvattajaa ja/tai näytteilleasettajaa koskevista asioista. Lehdessä julkaistaan myös 
mahdollisuuksien mukaan kissojen terveyteen ja sen tutkimiseen liittyviä asiantuntija-artikkeleita. Kissa-
lehti on jäsenetu, joka kuuluu vain jäsenjärjestöjen jäsenille.  
OmaKissa-tietojärjestelmä on myös jäsenten käytössä. Sen avulla jäsen voi ylläpitää omia tietojaan, 
ilmoittaa kissansa näyttelyyn, rekisteröidä kasvattamansa pentueet jne.  
 

Kissaliitto auttaa ja palvelee 
Kissaliitolla on Helsingissä toimisto, jossa on vakituinen henkilökunta hoitamassa jäsenistön asioita. Tällä 
hetkellä esim. kaikki kissojen rekisteröintiä koskea posti osoitetaankin suoraan toimistolle joko OmaKissan 
kautta tai perinteisen postin välityksellä.  Toimistolla työskentelevät toimistotyöntekijä ja varsinainen 
rotukirjaaja apunaan vararotukirjaaja. Toimiston yhteystiedot löydät mm. Kissa-lehdestä. 
Liitolla on myös kotisivut, jotka sisältävät paljon ajankohtaista ja tärkeää asiaa sekä tietoa Kissaliiton 
toiminnasta, kissanäyttelyistä, kissojen kasvattamisesta ja terveydestä. Liiton kotisivut ovat parhaillaan 
uudistumassa ja ovatkin tulevaisuudessa toivottavasti vielä nykyistä informatiivisemmat ja jäsenistöä 
palvelevammat. 
Rotukissojen terveyden edistämisen lisäksi Kissaliiton tavoitteena on toimia kissojen arvostamisen ja 
tasavertaisuuden aikaansaamiseksi muiden lemmikkieläinten rinnalla ja edistää kissaharrastuksen 
leviämistä maassamme.  
 
Tervetuloa Suomen Kissaliittoon! 


