Siam-Orient Kissayhdistys ry:n kissankasvattajan eettiset ohjeet
Kasvattajana olen vastuussa edustamani rodun tulevaisuudesta. Kasvatustyössäni toimin kissojeni hyvinvointia
kunnioittaen sekä kasvattamani rodun parhaaksi. Haluan omalla kasvatustyölläni edistää itämaisrotujen kehitystä ja terveyttä. Pyrin aktiivisesti hankkimaan uutta tietoa koskien kasvattamaani rotua. Saavuttaakseni tämän
päämäärän sitoudun näihin Siam-Orient kissayhdistys ry:n eettisiin ohjeisiin:
1. Siitokseen käyttämäni naaras on astutushetkellä iältään yli 10 kk ja alle 6 vuotta. Teetän yhdellä naaraalla
enintään 5 pentuetta. Siitokseen käyttämäni uros on vähintään 10 kuukauden ikäinen. Nämä edellä mainitut ikäsuositukset ja pentuemäärät ovat kissakohtaisesti arvioitavia seikkoja, joten kasvattajana käytän
kokemustani ja sen tuomaa harkintakykyä päättäessäni siitoskissojeni jalostuskäytöstä.
2. Tutkin ennen astutusta suunnittelemani yhdistelmän sukusiitosastetta, pitäydyn yhdistämästä läheistä sukua
olevia kissoja. Apuna yhdistelmien suunnittelussa voin käyttää Kissaliiton Omakissa -järjestelmää, PawPeds
-tietokantaa ja yhdistyksen jalostusneuvontaa. Siitoksessa käyttämäni kissat ovat rakenteellisesti terveitä.
3. Luonani syntyvät pennut saavat kasvaa osana perhe-elämää, samoissa asuintiloissa ihmisten kanssa. Annan kasvattamieni pentujen ostajille mahdollisuuden vierailla kotonani tutustumassa kissoihini ja niiden
kasvuympäristöön.
4. Kasvattamieni kissojen myynnissä ja sijoituksissa käytän kirjallista sopimusta, mieluiten Suomen Kissaliiton
sopimuslomakkeita. Varmistan, että sopimus on kaikilta osin täytetty sopimusehtojen mukaisesti.
5. Myyjänä kerron avoimesti ja rehellisesti rodusta, myös sen huonoista puolista, sekä rodussa esiintyvistä terveysongelmista.
6. Kasvattamani kissan menehtyessä oletettua elinikää nuorempana, pyrin teettämään asiaa selvittävän eläinlääketieteellisen tutkimuksen (esim. Evirassa), mikäli tapauksessa on syytä epäillä synnynnäistä sairautta tai vikaa. Annan tietoa saamistani tuloksista kissan omistajille ja perinnöllisen vian olleessa kyseessä, myös muille
kissanomistajille, joiden kasvatusvalintoihin asia saattaa vaikuttaa.
7. Tarjoan kasvattamieni kissojen omistajille tukea ja neuvoja kissan hoitoon liittyvissä asioissa. Mikäli kasvattamalleni kissalle joudutaan etsimään uutta kotia, pyrin aktiivisesti osallistumaan uuden kodin etsintään.
8. Selvitän ennen astutusta kasvatuksessa käyttämieni kissojen PRA -statukset. Yhdistän positiivisen tai kantajan
kanssa ainoastaan negatiivisen PRA -statuksen omaavan kissan.
9. Kunnioitan elämää ja sitoudun hoitamaan eläinlääkärin elinkelpoiseksi toteamia pentuja ja aikuisia kissoja. Päädyn eutanasiaan vain parantumattomasti sairaiksi todettujen eläinten kohdalla, joiden elämänlaadun
ennuste on huono. Kissan sairastuessa vien sen aikailematta eläinlääkäriin ja noudatan eläinlääkärin ohjeita
laadukkaan eläinlääkinnän käytöstä.
10. Pidän kirjaa rekisteröinneistäni, astutuksista, pentueista ja pentujen ostajista. Mahdollisuuksien mukaan
seuraan kasvattieni elämää ja kehitystä.
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