SUOMEN SIPERIANKISSAT RY
Suomen siperiankissat ry perustettiin vuonna 1999
edistämään siperiankissaharrastusta ja tekemään rotua
tunnetuksi. Yhdistyksen tavoitteena on koota yhteen
sekä siperiankissan kasvattajat että lemmikkien omistajat. Jäsenen ei tarvitse olla siperiankissan omistaja.
Kasvatustyössä tavoitteena on tuottaa mahdollisimman
terveitä, tyypikkäitä ja hyväluonteisia perinteisiä siperiankissoja. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat ahkerasti
näyttelyihin, joissa meiltä voi tulla kysymään rodusta.
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Yhdistyksen facebook-ryhmistä ja www-sivuilta löytyy
laajemmin tietoa kissoista ja kotia hakevista pennuista.
Tervetuloa tutustumaan!
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www.siperiankissat.net

SIPERIANKISSA

www.facebook.com/groups/Suomen.siperiankissat
www.facebook.com/groups/pentukoppa.kittenbasket/
info@siperiankissat.net

SEURALLINEN – IHMISRAKAS – LUONNOLLINEN
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USEIN KYSYTTYÄ: SIPERIANKISSA
▪▪omistaa aina rekisterikirjan, kuten muutkin rotukissat
▪▪voi aiheuttaa allergiaa kuten muutkin kissat
▪▪ulkoilee valvotusti valjaissa, suojatulla parvekkeella
tai tarhassa
▪▪vaihtaa kesä- ja talviturkin, jolloin karvaa lähtee
enemmän
▪▪turkki kaipaa kampaamista; turkin laadusta riippuu,
kuinka usein
▪▪lemmikkiä ei tarvitse pestä ellei se likaannu tai sen
turkki rasvoitu

HISTORIA
Siperiankissa on rotukissamaailmassa melko uusi
tulokas, vaikka näitä kissoja on ollut olemassa jo
satoja vuosia. Rodun oletetaan kehittyneen 1600-luvun paikkeilla Transkaukasian ja Persian alueen
kissoista, joita ihmiset ottivat mukaansa Siperiaan.
1980-luvun puolivälissä rotukissakasvatuksen yleistyttyä Venäjällä aloitettiin määrätietoinen kasvatustyö
valitsemalla kasvatukseen sopivantyyppisiä kissoja ja
luomalla oma kissarotu rotumääritelmineen.
Kansainvälinen kissaliitto FIFe hyväksyi siperian-

ULKONÄKÖ

kissan omaksi rodukseen 1998. Siperiankissa kuuluu

Siperiankissa on ystävällinen ja ihmisrakas rotu, joka

Kooltaan siperiankissa on kes-

II-kategoriaan muiden puolipitkäkarvaisten metsäkis-

kiintyy syvästi omistajaansa. Se nauttii läheisyydestä

kikokoinen tai suuri. Pyöreys

sarotujen, Maine coonin ja norjalaisen metsäkissan

ja hakeutuu syliin kehräämään ja öisin viereen nukku-

on olennaista siperiankissan

kanssa – roduilla on omat erityispiirteensä, vaikka

maan.

ulkonäölle.

yhteistäkin näissä roduissa on.

Utelias ja leikkisä siperiankissa kaipaa aktiviteetteja ja

Siperiankissan pää on pehmeästi

sosiaalista toimintaa. Se juttelee mielellään ja ilmaisee

pyöristynyt ja massiivinen, profiilis-

itseään värikkäillä kurnutuksilla ja sirkutuksilla. Pu-

sa on kevyt painauma ja leuka on pyöreä. Korvat ovat

kuussa 1996 – kaksi vuotta ennen kuin rotua oli viral-

heliaisuudestaan huolimatta siperiankissa on kuiten-

keskikokoiset, etäällä toisistaan ja tyvestä 
avoimet.

lisesti hyväksytty.

kin varsin hiljainen. Se kaipaa kaverikseen seuraa, jos

Silmät ovat kevyesti vinoasentoiset ja etäällä toisistaan.

ER

JA

TO

LO N

EN

SIPERIANKISSA LEMMIKKINÄ

©

omistaja on pitkiä päiviä pois kotoa. Seuraksi sopii esimerkiksi toinen kissa tai koira.

Suomeen ensimmäinen siperiankissa tuli vuonna 1992
ja ensimmäinen suomalainen pentue syntyi heinä-

Siperiankissan

on

ollut

jatkuvassa

kas-

vussa, ja rotu on useana vuonna ollut Suomen 10

taiset sekä tassut pyöreät.

suosituimman kissarodun joukossa. Viime vuosina
siperiankissoja on rekisteröity

reisiin sekä voi rohkeana ja älykkäänä kissana

Turkki on paksu ja päällyskarvat muodostavat karhean,

ryhtyä omapäisiin kokeiluihin; siinä on myös

kosteutta hylkivän ”sadetakin”. Talvikarva voi olla

annos päättäväisyyttä, ja se saattaa pitää

näyttävä komealla kaulurilla ja villavalla alusturkilla,

vuosittain noin 200 – 250.

kun taas kesäkarva voi olla hyvinkin lyhyt.

kannastaan.
Naamiovärejä,

suklaata,

kanelia,

lilaa

ja

beigeä

lukuun ottamatta siperiankissa voi olla minkä värinen
hyvänsä.
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suosio

Vartalo on vahva ja lihaksikas, jalat vahvat ja keskimit-

Siperiankissa osallistuu mielellään kodin aska-

hyvinkin tiukasti kiinni
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