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HAKIJA (transferiin tai sukutauluun merkitty henkilö(t) 

Nimi 

      
Yhdistys 

      

Katuosoite 

      

Postinumero 

      
Postitoimipaikka 

      
Puhelin 

      

Sähköposti 

      

 

TUONTIKISSA 

Nimi 

      

Sukupuoli 

 uros  naaras 
Syntymäaika 

      
Rotu 

      

Väri (EMS-koodi)                                                  

      

Tuontipäivämäärä 

      
Tuontimaa 

      

Alkuperäinen rekisterinumero 

      

Yhdistys / järjestö 

      

 

LIITTEET 

 Kissan alkuperäinen virallinen sukutaulu / rekisterikirja tuontimaasta 
 FIFen ulkopuolisen rekisterin alkuperäinen virallinen transfer / omistajatodistus tuontimaasta 
 Muut mahdolliset paperit, mitä       
 Todistus tunnistusmerkinnästä (sisältäen sekä kissan että sirutuksen tiedot) 
 Maksukuitti 

      
  

Paikka ja aika   Allekirjoitus ja nimenselvennös 
 

Kissa rekisteröidään seuraavien henkilöiden nimiin (eri kuin hakija)  
 
 
 
 
-------------------------------------------------------           ---------------------------------------------------------           ---------------------------------------------------------- 
Allekirjoitus ja nimenselvennös, yhdistys             Allekirjoitus ja nimenselvennös, yhdistys               Allekirjoitus ja nimenselvennös, yhdistys 

 
 

 
 
TÄYTTÖOHJEET 
1. Hakemus täytetään selvästi tekstaten tai koneella ja se toimitetaan liitteineen Kissaliiton toimistoon. 
2. Rekisteröintimaksu maksetaan etukäteen Kissaliiton tilille (FI33 1523 3000 1020 04 viite 30041), alkuperäinen kuitti tai 

tiliotteen kopio liitetään tuontikissan rekisteröintihakemuksen mukaan. Kissan alkuperäinen rekisterikirja palautetaan tuonti-
kissan omistajalle Kissaliiton rekisterikirjan postituksen yhteydessä. Liittokokous vahvistaa tuontikissan rekisteröintimaksun 
vuosittain. 

3. Tuontikissan omistajan on oltava Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäsen. Tuontikissalta vaaditaan alkuperäinen virallinen rekis-
terikirja sekä FIFen ulkopuolisilta kissoilta lisäksi alkuperäinen transfer (omistajuuden siirtotodistus) kissan rekisteröineeltä 
yhdistykseltä. Transferia ei tarvitse erikseen toimittaa, mikäli tuoja on merkitty omistajaksi alkuperäiseen rekisterikirjaan ko 
yhdistyksen vahvistamana. Suomessa syntyneen tuontikissan tuontipäivämäärällä tarkoitetaan luovutuspäivää.  

4. Rekisteröintiä varten vaaditaan neljän sukupolven täydellinen sukutaulu sisältäen nimet, EMS-koodit ja rekisterinumerot. 
Rekisterikirjan tietoja voi täydentää esim. kopioilla vanhempien sukutauluista.  

5. Jos FIFen ulkopuolisen tuontikissan rekisteröinti on tapahtunut muulla kuin virallisella FIFe-kielellä (englanti/ranska/saksa), 
on hakijan pyydettäessä toimitettava suomennokset kaikista sukutaulu- ja transferteksteistä. Jos kissa tuodaan yhdistyk-
sestä, jonka värikoodit poikkeavat FIFessä käytettävistä, on tuoja velvollinen toimittamaan rekisterikirjan mukana värikoodi-
luettelon. 

6. Tuontikissan rekisteröinti tapahtuu FIFen ja Kissaliiton rekisteröintisääntöjen perusteella. Mikäli tuontikissan papereissa on 
epäselvyyksiä, on rotukirjaajalla oikeus siirtää rekisteröintikäsittely rotutoimikunnalle. Rotutoimikunta kokoontuu n. 1,5 kuu-
kauden välein. 

7. FIFen rekisteröintisäännöissä on rajoituksia koskien kissojen taustaa, joten jos olet tuomassa kissaa kasvatustarkoituk-
seen, on hyvä ottaa etukäteen selvää näistä rajoituksista (säännöt löytyvät Kissaliiton kotisivuilta, http://www.kissaliitto.fi, tai 
voit pyytää niitä oman yhdistyksesi sihteeriltä). 

8. Tuontikissan on oltava Kissaliitossa rekisteröity ennen kuin sitä saa käyttää kasvatukseen. Tuontikissan voi ilmoittaa näyt-
telyyn ennen rekisteröintiä, mutta saadakseen osallistua, on sen täytettävä näyttelyyn osallistumisen ehdot kaksi viikkoa 
ennen näyttelyä.  

 


