
   Sfinxit ry KASVATTAJASITOUMUS       

 
 
__________________________________________                        ___________________________________________ 
Allekirjoitus/allekirjoitukset                       Sfinxit ry psta 
 
HUOM: Tulosta kahtena kappaleena ja lähetä yhteyshenkilölle! Ajankohtaiset 
yhteystiedot löydät toimihenkilösivulta 

 
 
Kasvattajanimi  __________________________________________________________________________ 
 
Kasvattajan/kasvattajien nimet   ____________________________________________________________ 
 
Julkaistavat yhteystiedot: __________________________________________________________________ 

 (sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikkakunta) 
 

Rotu  don sfinx    sfinx            Kattojärjestö   Fifé   CFA   TICA   Joku muu, mikä?_________ 
 
Allekirjoittamalla sopimuksen suostun seuraaviin yhteisiin toimintamalleihin: 
 

1. Vakuutan että olen/kaikki kasvattajanimen omistajat olemme Sfinxit ry-kissayhdistyksen jäseniä. 
2. Sitoudun kasvattamaan yleisesti hyväksytyn kattojärjestön hyväksymällä kasvattajanimellä. 

Todistuksena tästä olen liittänyt sopimuksen oheen kopion kasvattajanimen hyväksynnästä. 
3. Noudatan oman kattojärjestöni ajantasaisia rekisteröintisääntöjä ja muita mahdollisia kasvatusta 

ohjaavia sääntöjä ja ohjeita.  
4. Ennen luovutusta rekisteröin kaikki pentuni kattojärjestöni ohjeiden mukaan Pyydettäessä toimitan 

rekisteröinnistä kopion tai muun todistuksen yhdistykselle. 
5. Sitoudun siihen että kasvatustoimintani ei ole ristiriidassa Suomen Kissaliiton sääntöjen kanssa, esim: 

• Pentujen luovutusikä on vähintään 12 viikkoa ja pennut ovat vähintään kilon (1kg) painoisia. 
• Samalla naaraalla teetän korkeintaan kolme pentuetta 24 kuukauden sisällä, kuitenkin 

korkeintaan kaksi pentuetta 12 kuukauden sisällä.  
• Sitoudun olemaan käyttämättä kasvatukseen naarasta, joka tarvitsee toistuvia 

keisarinleikkauksia. Samalla naaraalla saa olla korkeintaan kahdet keisarinleikkauksella 
syntyneet pennut, tämän jälkeen naarasta ei saa enää käyttää kasvatuksessa. 

• Kasvattaminen ei ole sallittua kissalla jolla on napatyrä. 
• Kasvattaminen ei ole sallittua uroksella, jolla ei ole normaalit kivekset. 
• Valkoiset kissat tulee kuulotestata ennen kasvatuskäyttöä, ja kuuroa kissaa ei saa käyttää 

kasvatukseen. 
• Kissalla tulee olla kunnolliset puhtaat elintilat (vähintään 6 m2 1,80m korkeaa lattiapinta-alaa 

kissaa kohden. Lisäksi tilassa tulee olla enemmän kuin yksi taso sekä nukkuma- ja 
suojapaikkoja. Tilassa tulee myös olla lämmitys, luonnonvaloa ja riittävä keinovalaistus. 

6. Olen selvillä ajantasaisista yleisten eläintenpitoa ja –suojelua koskevien lakien, asetusten ym sekä 
järjestyslain sisällöstä. Huolehdin siitä että kissani saavat ikään ja rotuun nähden riittävästi lajinmukaista 
ja oikealaatuista ravintoa, huolenpitoa ja liikuntaa. 

7. Pentujen hoidossa noudatan huolellisuutta jotta niiden kehitys olisi paras mahdollinen. 
8. Myydessäni tai luovuttaessani kissan sijoitukseen teen siitä aina kirjallisen sopimuksen.  
9. Annan pentujeni uusille omistajille riittävät perustiedot rodusta ja mahdollisista perinnöllisistä virheistä ja 

sairauksista, sekä annan hoitoa ja ruokintaa koskevat ohjeet kirjallisena  
10. Sitoudun antamaan totuudenmukaista tietoa kasvatuksestani ja kissoistani. 
11. Pitäydyn antamasta negatiivisia tietoja muista kasvattajista, heidän kissoistaan tai 

kasvatustoiminnastaan. 
 
Mikäli rikon tätä sopimusta vastaan, yhdistys voi hallituksen päätöksellä jättää yhteystietoni pois 
yhdistyksen kasvattaja-, pentu- ja siitosuroslistoilta. Mikäli rikkomus on todistettavasti toistuvaa, on 
yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa minut yhdistyksestä sääntöjen määräämällä tavalla.  
Sfinxit ry pidättää oikeuden muuttaa sitoumuksen sääntöjä. Sääntömuutoksista tiedotetaan näkyvästi ja 
kasvattaja voi milloin tahansa halutessaan purkaa sopimuksen. 
 
Pvm ja paikka  ______________________________________________________________________________ 


