Rakkaudesta kissoihin
Suomen Kissaliitto ry on perustettu vuonna 1975 suomalaisten rotukissayhdistysten yhteistyöelimeksi ja
FIFejäsenliitoksi. Liitto koostuu kolmestatoista rekisteröidystä rotukissayhdistyksestä, joissa on yhteensä yli 6000
henkilöjäsentä. Vuosittain Kissaliitto rekisteröi yli 4000 rotukissaa ja keskimäärin 100 uutta kasvattajanimeä.
Kissaliitto edustaa suomalaista rotukissatoimintaa maailmalla ja kuuluu äänivaltaisena jäsenenä kansainväliseen
kissaliittoon FIFeen (Fédération Internationale Féline). FIFellä on jäsenjärjestöjä 42 maassa, kolmessa
maanosassa. Suomi on ollut edustettuna vuodesta 1961.
Toiminta-ajatus
Kissaliiton tarkoitus on yhdistää, edistää ja valvoa
rotukissojen kasvatustoimintaa ja ylläpitää yhtenäistä koko
maan kattavaa rekisteriä Kissaliittoon rekisteröidyistä
rotukissoista sekä sinne ilmoitetuista kotikissoista.
Tavoitteenamme on toimia kissojen arvostuksen ja
paremman kohtelun lisäämiseksi ja edistää
kissaharrastuksen tunnettuutta maassamme. Tuemme
eläinsuojelutyötä ja jaamme vuosittain apurahaa kissojen
terveyteen liittyviin tutkimuksiin.

Rotukissa ja kasvatustyö
Rotukissalla on aina rekisterikirja.
Suomen Kissaliiton rekisterikirja on osoitus siitä, että
kasvattajan tavoitteena on tuottaa rodunomaisia, terveitä,
hyväluonteisia ja kauniita kissoja. Rekisteröimätön pentu ei
voi saada rekisterikirjaa myöhemmin, eikä sitä katsota
kuuluvaksi puhdasrotuisiin kissoihin, vaikka molemmat
vanhemmat olisivatkin rekisteröityjä.
Ennen kasvatuksen aloittamista, suorittaa jäsenyhdistyksen
jäsen Kissaliiton kasvattajakurssin. Kasvattaja sekä
siitosuroksen sopimukset allekirjoittamalla sitoutuu jäsen
noudattamaan Kissaliiton ja FIFen sääntöjä ja ohjeita.
Suomen Kissaliittoon rekisteröidyn pennun kasvatuksen
taustalla on useiden terveyssuositusten ja sääntöjen
noudattamista.
* Pennun alin mahdollinen luovutusikä on kaksitoista viikkoa.
*Pentujen tulee olla asianmukaisesti rokotettuja,
tunnistusmerkittyjä sekä vähintään kilon painoisia
luovutushetkellä.
Kissojen hyvien olojen turvaamiseksi Suomen Kissaliitto
edellyttää, että kaikilla kissoilla on käytettävissään vähintään
kuusi neliömetriä lämmintä, ihmisasumiseenkin soveltuvaa
sisätilaa.
Jäsen- ja rotuyhdistykset
Kissaliitolla on 13 jäsenyhdistystä ja yli 30
yhteistyösopimuksen solminutta rotuyhdistystä. Lisäksi
yhteistyössä ovat Suomen Agility Kissat ry sekä Suomen

Valtakunnallinen kotikissarengas SUVAK ry. Liittyessään
jäseneksi johonkin Kissaliiton alaisista jäsenyhdistyksistä,
sitoutuu harrastaja samalla noudattamaan Suomen
Kissaliitto ry:n sääntöjä. Kissaliiton kotisivuilta löytyvät
rotuesittelyt kuvineen sekä linkit kyseisten jäsen- ja
rotuyhdistysten kotisivuille.

Omakissa-palvelu ja mikrosirurekisteri
Omakissa on Kissaliiton jäsenyhdistyksilleen tarjoama
sähköinen verkkopalvelu, joka sisältää kissa-, näyttely-,
jäsen- sekä mikrosirurekisterin. Mikrosirurekisteriä
ylläpidetään myös kotikissoista. Kissanomistajille palvelu on
maksuton.

Kissaliitto auttaa ja palvelee
Kissaliitolla on Helsingissä toimisto, jossa on vakituinen
henkilökunta hoitamassa jäsenistön asioita. Liiton kotisivut
tarjoavat paljon tietoa harrastajalle. Sivuilta löydät mm.
säännöt, tiedot kissanäyttelyistä, kissojen kasvattamisesta ja
terveydestä. Tervetuloa Kissaliiton jäsenyhdistyksen
jäseneksi!

