
 
 

 

 
Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt  Suomen Kissaliitto ry 2015 tiedote 02.01.2015 

 

Tiedote koskien Kasvatus- rekisteröintisääntöjen muutoksia 01.01.2015  

 
01.01.2015 muutokset FIFen sääntökohtiin: 
 

- LO-rekisteröintiin ei enää vaadita 4. sukupolven kissojen rekisterinumeroita 
- alustava EMS-koodi pitkäkarvaiselle britille (BLH non), brittiläisen lyhytkarvan sisarrotu, saa yhdistää 

ilman erikoislupaa 
- FIFen sisäiset transferit poistuvat 
- alustavasti hyväksyttyjä rotuja thai (THA) ja lyhyt- ja pitkäkarvaiset selkirk rexit (SRS / SRL) 
- hyväksytty kuvio briteille ticked tabby (BRI * 25) 
- tarkennus kuviollisten, hopeiden ja goldeneiden peterbaldien ja don sfinxien EMS-koodeihin (PEB / 

DSP) 
- uudistettu toimintamalli sekä uusien rotujen että variaatioiden hyväksyntään FIFessä 

 
01.01.2015 muutokset  kansallisiin sääntökohtiin: 
 
Termi valvottu kasvatus- ja siitostoiminta on muutettu ohjatuksi kasvatus- ja siitostoiminnaksi (kohdat 
17.5. ja 17.8). 
 
Vanhentunut termi värinumero on muutettu EMS-koodiksi (kohta 14.9) 
 
Sääntökohdat  3.6 Kissaliitto 4 ja 9 poistettu kokonaan eli näiden asioiden osalta huomioidaan jatkossa 

ainoastaan FIFe-säännöt sekä yleisellä tasolla että myös mahdolliset FIFen rotukohtaiset 
sääntökohdat, kuten 6.20 

 
3.6.Kissaliitto 4 Hopea- ja valkolaikkuryhmän kissoja ei saa astuttaa keskenään niissä roduissa, jois-

sa hopeavalkolaikkuja ei ole hyväksytty. 
 

3.6.Kissaliitto 9 Jos itämaisen lyhyt- tai pitkäkarvan kasvatuksesta syntyvien SIA/BAL/SYS/SYL-
jälkeläisten vanhemmista toinen tai molemmat ovat hopeita, pentuja saa käyttää OSH/OLH-
kasvatukseen erikoisluvalla tai aikuisiällä (yli 10 kk) tehdyn siitostarkastuksen jälkeen. Tarkis-
tusluokan tuomareille on ilmoitettava, että kissa voi geneettisesti olla hopea. 

 
Valkoisen siamilaisen/balineesin käyttö on sallittu vain SIA/BAL-kasvatuksessa. 

 
Varianttikissan saa risteyttää vain itämaisen pitkäkarvan / balineesin / seychellien pitkäkarvan 
kanssa tai varianttikissalla, joka sukutaulunsa tai DNA-testituloksen perusteella kantaa pitkä-
karvageeniä.  

  
 Näytteen saa ottaa kissan omistaja tai kasvattaja itse.  

 
Kansallinen sääntökohta 20 koskien tuonti- ja vientikissoja, muokkaantuu FIFen sisäisten transferei-
den poistumisen myötä käytännössä muotoon: 
 

Transfer eli siirtoilmoitus on oltava jokaisella rekisteröitävällä FIFen ulkopuolisella tuontikissalla. 
Transfer lähetetään yhdessä alkuperäisen sukutaulun kanssa rotukirjaajalle. Transfereista maahan-
tuojan tulee tarvittaessa toimittaa suomennokset tai FIFe-kieliset käännökset. Joissakin maissa rekis-
teröivä yhdistys kirjoittaa erikseen omistajatodistuksen, joka korvaa transferin, mikäli se on kyseisen 
yhdistyksen allekirjoituksella/leimalla vahvistettu. FIFen ulkopuolisesta tuonnilta erillistä transferia ei 
tarvita, jos tuoja on alkuperäisessä rekisterikirjassa merkitty kissan omistajaksi.  

 
Kun kissa myydään ja se siirtyy toiseen FIFen alaiseen rekisteriin, kissan omistajan on pyydettävä ro-
tukirjaajalta kissalle siirtotodistus eli transfer ilmoittamalla samalla ostajan nimi ja osoitetiedot. Mikäli 
kissa myydään ja se siirtyy jonkin muun kattojärjestön alaiseen rekisteriin ja kissan vastaanottava liit-
to ei vaadi transferia, kasvattaja voi vaihtoehtoisesti palauttaa kissan myynti-ilmoituksen / omistajan 
vaihdoksen rotukirjaajalle kuukauden kuluessa. 

 


