
Jäsen- ja rotuyhdistykset
Kissaliitolla on 13 jäsenyhdistystä ja yli 30 yhteistyöso-
pimuksen solminutta rotuyhdistystä. Lisäksi yhteis-
työssä 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.
Yhdistykset järjestävät monenlaisia tapahtumia,
luentoja ja esittelynäyttelyitä.

Jäsenyhdistyksen jäsenenä voi osallistua näyttelyihin ja
harjoittaa mm. kasvatustoimintaa. Toimihenkilöt
neuvovat ja opastavat jäseniään kaikissa kissan pitoon
liittyvissä asioissa.

Rotuyhdistykset tekevät työtä oman rotunsa tervey-
den edesauttamiseksi ja järjestävät omaa rotuaan ja
kissaharrastusta esitteleviä esittelynäyttelyitä.

Kissaliiton kotisivuilta löytyvät rotuesittelyt kuvineen
sekä linkit kyseisten jäsen- ja rotuyhdistysten
kotisivuille.

Kissaliitto auttaa ja palvelee
Kissaliitolla on Helsingissä toimisto, jossa on vaki-
tuinen henkilökunta hoitamassa jäsenistön asioita.
Liiton kotisivut tarjoavat paljon tietoa harrastajalle.
Sivuilta löydät mm. säännöt, tiedot kissanäyttelyistä,
kissojen kasvattamisesta ja terveydestä.

Tervetuloa Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäseneksi!

www.kissaliitto.fi

Organisaatio ja yhdistystoiminta
Suomen Kissaliitto ry:n ylin päättävä elin on liitto-
kokous, jonne jäsenyhdistysten edustajat kokoon-
tuvat kaksi kertaa vuodessa. Jäsenyhdistysten jäsenillä
on mahdollisuus vaikuttaa liiton toimintaan oman
yhdistyksensä kautta.

Liiton toimintaa johtaa hallitus. Hallituksella on lisäksi
apunaan toimikuntia ja työryhmiä, jotka kukin hoitavat
omaa erikoisalaansa, kuten rekisteröinti, näyttely-
toiminta, tiedottaminen, koulutus sekä kissojen
terveys ja hyvinvointi.

FIFen jäsenliitot, joista yksi on Kissaliitto noudattavat
yhteisiä rotumääritelmiä sekä kasvattajanimi-, näyt-
tely-, tuomari- ja tuomarioppilas-sääntöjä. FIFéllä on
hyvät suhteet muihin maailmanlaajuisesti tärkeisiin
kissajärjestöihin. Sen kotipaikka on Luxembourg ja
virallisena kielenä englanti, saksa ja ranska.

Kissa-lehti
Kissa-lehti on liiton nelivärinen, viisi kertaa vuodessa
ilmestyvä julkaisu. Lehti käsittelee kissamaailman
ajankohtaisia aiheita, sekä esittelee rotukissatoimintaa
ja harrastusta. Lehteä toimittaa liittokokouksen
valitsema tiedotustoimikunta.

Rakkaudesta kissoihin
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Toiminta-ajatus
Kissaliiton tarkoitus on yhdistää, edistää ja valvoa
rotukissojen kasvatustoimintaa ja ylläpitää yhtenäistä
koko maan kattavaa rekisteriä Kissaliittoon rekiste-
röidyistä rotukissoista sekä sinne ilmoitetuista koti-
kissoista. Tavoitteenamme on toimia kissojen arvos-
tuksen ja paremman kohtelun lisäämiseksi ja edistää
kissaharrastuksen tunnettuutta maassamme. Tuem-
me eläinsuojelutyötä ja jaamme vuosittain apurahaa
kissojen terveyteen liittyviin tutkimuksiin.

Rotukissa ja kasvatustyö
Rotukissalla on aina rekisterikirja. Suomen Kissaliiton
rekisterikirja on osoitus siitä, että kasvattajan tavoit-
teena on tuottaa rodunomaisia, terveitä, hyväluon-
teisia ja kauniita kissoja. Rekisteröimätön pentu ei voi
saada rekisterikirjaa myöhemmin, eikä sitä katsota
kuuluvaksi puhdasrotuisiin kissoihin, vaikka molem-
mat vanhemmat olisivatkin rekisteröityjä.

Ennen kasvatuksen aloittamista, suorittaa jäsenyhdis-
tyksen jäsen Kissaliiton kasvattajakurssin. Kasvattaja-
sekä siitosuroksen sopimukset allekirjoittamalla sitou-
tuu jäsen noudattamaan Kissaliiton ja FIFen sääntöjä

ja ohjeita.

Suomen Kissaliittoon rekisteröidyn pennun kasva-
tuksen 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 Kissa-
liitto edellyttää, että kaikilla kissoilla on käytettävissään
vähintään kuusi neliömetriä lämmintä, ihmisasu-
miseenkin soveltuvaa sisätilaa.

Omakissa-palvelu ja mikrosirurekisteri
Omakissa on Kissaliiton jäsenyhdistyksilleen tarjoama
sähköinen verkkopalvelu, joka sisältää kissa-, näyttely-,

jäsen- sekä mikrosirurekisterin. Mikrosirurekisteriä
ylläpidetään myös kotikissoista. Kissanomistajalle
palvelu on maksuton. Omakissassa rotukissayhdis-
tyksen jäsen voi ylläpitää tietojaan, ilmoittaa kissansa
näyttelyyn, hoitaa rekisteröinteihin liittyvät asiat jne.
Rekisterin ylläpitäjältä voivat mm. viranomaiset ja
löytöeläinkodit tiedustella löydettyjen, sirutettujen
karkulaisten tietoja.

Kissanäyttelyt
Kissanäyttelyt ovat näkyvä osa rotukissatoimintaa ja
Suomessa järjestetään kymmeniä kansainvälisiä-,
kansallisia- sekä esittelynäyttelyitä vuosittain, joissa
saavutetaan yli 18000 näyttelytulosta. Se on koko
perheen mukava harrastus, jonka kautta saat uusia
ystäviä ja mielekästä tekemistä vapaa-aikaan.
Näyttelyihin voivat osallistua kaikki jäsenyhdistysten
jäsenten kissat, jotka ovat rekisteröityjä Suomen
Kissaliittoon.

Näyttelyiden tarkoitus on levittää suurelle yleisölle
tietoutta eri roduista sekä valistaa kissan paremmasta
hoitamisesta, kohtelusta ja arvostuksesta. Kasvattajille
tarjoutuu näyttelyissä mahdollisuus vertailla kasvatus-
työnsä tuloksia. Kissanäyttelyt ovat hyvä ensiaskel
kissamaailmaan!

Suomen Kissaliitto ry on perustettu
vuonna 1975 suomalaisten rotukissa-
yhdistysten yhteistyöelimeksi ja FIFe-
jäsenliitoksi. Liitto koostuu kolmesta-
toista rekisteröidystä rotukissayhdis-
tyksestä, joissa on yhteensä yli 6000
henkilöjäsentä. Vuosittain Kissaliitto
rekisteröi yli 4000 rotukissaa ja keski-
määrin 100 uutta kasvattajanimeä.

Kissaliitto edustaa suomalaista rotukis-
satoimintaa maailmalla ja kuuluu
äänivaltaisena jäsenenä kansainväli-
seen kissaliittoon FIFeen (Fédération
Internationale Féline). FIFellä on jäsen-
järjestöjä 42 maassa, kolmessa maan-
osassa. Suomi on ollut edustettuna
vuodesta 1961.
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