ASTUTUSTODISTUS
PENTUEEN REKISTERÖINTIÄ VARTEN
MATING CERTIFICATE FOR REGISTERING A LITTER
UROSKISSA / SIRE
Nimi (titteleineen) / Name (with titles)
EMS-koodi / EMS-code

Rek.nro / Reg. nr

Tunnistusmerkintä / ID-number

Rek.nro / Reg. nr

Tunnistusmerkintä / ID-number

NAARASKISSA / DAM
Nimi (titteleineen) / Name (with titles)
EMS-koodi / EMS-code

Astutuspäivämäärä
Mating date

Pentuja rekisteröidään
No. of kittens registered

kpl
/ p.

UROSKISSAN OMISTAJA(T) / SIRE OWNER(S)
Nimi / Name

Yhdistys / Cat club

Osoite / Address

Postitoimipaikka / Post Office

Paikka ja aika / Date and place

S-posti / E-mail
Puhelin / Telephone

Allekirjoitus sekä nimenselvennys / Signature and clarification of name in block letters

KASVATTAJA(T) / BREEDER(S)
Nimi / Name

Yhdistys / Cat club

Osoite / Address

Postitoimipaikka / Post Office

Paikka ja aika / Date and place

Kyllä /
Yes
Ei / No

Pennut syntyneet keisarinleikkauksella
Kittens born by caesarean

S-posti / E-mail
Puhelin / Telephone

Allekirjoitus sekä nimenselvennys / Signature and clarification of name in block letters

PENTUE / LITTER
Kasvattajanimi / Cattery name
Pennun nimi
Kitten’s name

Pentujen syntymäaika / Date of birth
EMS-koodi
EMS-code

Sukupuoli
Sex

Rek. nro / Reg. nr
(Rotukirjaaja, Registrar)

*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

*) Kasvatuskielto / Not for breeding HUOM FIFe 3.1 / NOTE FIFe 3.1
Syyt kasvatuskieltoon (Jos useampi pentu, käytä numeroa) / Reasons for the breeding restriction (If several kittens, identify by number):

Kissaliiton merkinnät / Notes by Kissaliitto

Täytä ennen tulostusta / Fill before printing
Täyttöohje kääntöpuolella / See separate filling instructions
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Kasvattajan ja siitosuroksen omistajan on huolehdittava siitä, että sääntöjen
mukaiset sopimukset ovat täytettynä rotukirjaajalla ja että naaraskissan omistajalla on hyväksytty ja lunastettu kasvattajanimi. Astutustodistus on vastike
kokonaan suoritetusta astutusmaksusta.

The breeder and the sire owner must attend to that all forms required by the
rules have been completed and sent to the registration office and that the owner
of the dam has a cattery name which has been approved and paid for. The
mating certificate is the receipt that the mating fee has been paid.

Lomakkeesta otetaan kopiot kasvattajalle ja uroksen omistajalle. Pentueen
rekisteröintiä varten on astutustodistus ym. rekisteröintiin liittyvät asiapaperit
lähetettävä Kissaliiton toimistoon niin, että ne ehtivät rotukirjaajalle viimeistään pentujen täyttäessä kolme (3) kuukautta. Myöhästymisestä peritään kaksinkertainen rekisteröintimaksu. Papereiden tulee olla rotukirjaajalla viimeistään
pentujen täyttäessä neljä (4) kuukautta. Tarvittaessa kasvattaja voi täydentää
lähettämiään asiapapereita maksukuittia lukuun ottamatta myöhemmin. Etukäteen haetulla poikkeusluvalla pentue voidaan rekisteröidä myöhemmin. Rotukirjaaja pyytää kerran kirjallisesti puuttuvia tietoja.

Copies of the filled in forms are given to the breeder and the sire owner. The
mating certificate and other documents needed for the registration of the litter
must be sent on time to the Kissaliitto office so that the registrar will receive
them before the kittens are three (3) months old. If the papers arrive too late a
double fee will be exacted. The documents must be at the registration office
before the kittens are four (4) months old. Except for the receipt of payment, the
breeder can, if necessary, complete the documents with supplementary information later. The litter can be registered later if a permit has been applied for in
advance. The registrar will once request for missing information.

Kissan ensimmäisen pentueen rekisteröinti
Kissan ensimmäisen pentueen rekisteröimiseksi on Omakissassa oltava
seuraavat todistukset:
▪
urokselta kivesten laskeutumistodistus (tehty uroskissan ollessa
vähintään kuuden (6) kuukauden ikäinen)
▪
molemmilta vanhemmilta napatyrättömyystodistus
▪
molemmilta vanhemmilta todistus tunnistusmerkinnästä
▪
valkoisilta kissoilta kuulotodistus
▪
abessinialaisilta ja somaleilta DNA-testitodistus (PRA)
▪
persialaisilta ja exoticeilta DNA-testitodistus (PKD)
▪
korateilta DNA-testitodistus (GM)
▪
ragdolleilta DNA-testitodistus (HCM) R82OW
▪
norjalaisilta metsäkissoilta DNA-testitodistus (GSD-IV)
▪
burmilta DNA-testitodistus (GM2)
▪
maine cooneilta DNA-testitodistus (HCM) huomioiden sukupolvirajoitteet (koskee astutuksia alkaen 01.07.2016) A31P
▪
siamilaisille, balineeseille, itämaisille lyhyt- ja pitkäkarvavoille ja
peterbaldeille DNA PRA-todistus rdAc-geenivirheen varalta.
Rekisterikirjat
Rekisterikirjat maksetaan etukäteen Kissaliiton tilille (FI33 1523 3000 1020 04,
käyttäen viitettä 11002), alkuperäinen kuitti tai tiliotteen kopio liitetään astutustodistuksen mukaan. Liittokokous vahvistaa rekisteröintimaksun vuosittain.
Voimassaolevat rekisteröintimaksut löydät Kissa-lehdestä tai Kissaliiton
kotisivuilta (www.kissaliitto.fi).
Kasvatuskielto
Mikäli kissalla on jokin synnynnäinen poikkeavuus, se on rekisteröitävä EI
KASVATUKSEEN. Merkintä tehdään astutustodistukseen erikseen kunkin
pennun kohdalle sille varattuun ruutuun ja syy kasvatuskieltoon selvitetään sille
varatussa kohdassa.
Nimet
Kasvattajanimen ja pennun nimen yhteispituus saa olla sanaväleineen enintään
40 merkkiä. Kansallisuustunnusta FI* ei lasketa mukaan. Nimessä saa käyttää
suomalaisia aakkosia, numeroita ja kaikkia mahdollisia välimerkkejä.
Naaraskissan omistus
Pentueen kasvattajan on oltava emokissan omistaja astutushetkellä. Jos kasvattajanimellä on useampia omistajia, on näiden jokaisen oltava ko. emokissan
omistaja astutushetkellä. Mikäli naaraskissalla on Kissaliiton rekisterissä useita
omistajia, joilla ei ole yhteistä kasvattajanimeä, tulee kasvattajan toimittaa
rekisteröintipapereiden yhteydessä muiden naaraskissan omistajien kirjallinen
suostumus pentueen rekisteröintiin kyseiselle kasvattajanimelle.
Astutustodistuksessa oltava kaikkien ko. pentueen kasvattajien allekirjoitukset.
Mahdollisesti tarvittava erikoislupa on anottava ja saatava rotutoimikunnalta
ennen astutusta. Kysy tarvittaessa lisäohjeita oman yhdistyksesi sihteeriltä.
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Registration of a cat’s first litter.
To register the first litter of a cat in Kissaliitto the following documents must be
attached to Omakissa:
•
for a male a certificate of fully descended testicles (made when the
male is at least six (6) months old)
•
for both parents a certificate that the cat has no umbilical hernia
•
for both parents a certificate that the cat has been marked with a microchip
•
for white cats a hearing certificate
•
for abyssinians and somalis a certificate of DNA test (PRA)
•
for persians and exotics a certificate of DNA test (PKD)
•
for korats a certificate of DNA test (GM)
•
for ragdolls a certificate of DNA test (HCM) R82OW
•
for norwegian forest cats a certificate of DNA test (GSD-IV)
•
for burmese a certificate of DNA test (GM2)
•
for maine coons a certificate of DNA test (HCM), generation restrictions (applies to matings from 01.07.2016 onwards) A31P
•
for siamese, balinese, oriental short and longhair and petebald a
certificate of DNA test (PRA rdAc).
Pedigree books
The pedigree books are payed in advance to Kissaliitto’s account (FI33 1523
3000 1020 04, using the reference 11002), the original receipt or bank statement are tendered with the mating certificate. The general meeting of Kissaliitto
will fix the registration fee annually. The valid fees are published in Kissa
magazine or can be found on Kissaliitto’s web site (www.kissaliitto.fi).
Breeding restrictions
If the cat has a congenital abnormality it has to be registered as NOT FOR
BREEDING. The entry is made separately for each kitten on the mating certificate by ticking the box, and the reason for the restriction is stated at the location
provided for this.
Names
The cattery name and the name of the kitten may not together with spaces
exceed 40 letters, the country code FI* excluded. Only letters, numbers and
signs from the Finnish alphabet may be used.
Ownership of the dam
The breeder of a litter must be the owner of the dam at the time of mating. If the
cattery name has more than one owner, must each one of these be the owner of
the dam at the time of mating. If the dam has more than one owner in the register of Kissaliitto, who do not share a cattery name, must the breeder together
with the registration documents tender a written consent by the other owners
allowing him to use his cattery name for registration.
All the breeders of a litter must sign the mating certificate.
If a special breeding permission is required, it has to be applied for and received
from the breeding committee before mating takes place.
If needed, more instructions can be asked for from the club secretary.

PK/18.5.2021

