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PYHÄ BIRMAN KISSA RY
Pyhä birma -pentujen keskimääräiset hinnat ja pentujen tasot
Pyhä Birman Kissa ry kartoitti syksyllä 2012 yhdistyksen kasvattajien käyttämiä myyntihintoja pyhä birma
pentujensa hinnoittelussa. Myytyjen pentujen hinnat vaihtelivat keskimäärin 800-1200€ välillä.
Kyselyn perusteella lemmikkitasoisen pennun lähtöhinta oli 800€, siitostasoisen pennun lähtöhinta oli 850€ ja
näyttelytasoisen pennun lähtöhinta oli 900€.
Hinnat vaihtelivat kasvattajien omien kriteerien mukaan sekä pennun hintaan sisältyvien ylimääräisten
kustannusten mukaan. Yhdistys korostaa, ettei yhdistyksellä ole oikeutta määrätä pentuhintoja, vaan
jokainen kasvattaja toimii niin kuin parhaaksi näkee.
Suomen Kissaliiton sääntöjen mukaan uuteen kotiin luovutettaessa pennun tulee olla:
• vähintään 12 viikon ikäinen
• pentu on eläinlääkärin tarkastama
• rekisteröity ja tunnistusmerkitty
• rokotettu kissaliiton ohjeistuksen mukaan kissaruttoa ja kissaflunssaa vastaan
Lisäksi kaupasta täytyy olla kirjallinen kauppasopimus.
Tämän lisäksi Pyhä Birman Kissa ry suosittelee, että uuteen kotiin luovutettaessa:
• pentu painaa vähintään 1200g
• pentu on asianmukaisesti madotettu
• pennun vanhemmat ovat Felv- ja FIV-negatiivisia sekä sydän- ja munuaisultrattuja
• pennun mukaan tulee kirjalliset hoito-ohjeet
• pennun kasvattaja liittää pennun uuden omistajan Pyhä Birman Kissa ry:n jäseneksi

Pentujen tasot
Yhdistys korostaa, että jokainen kasvattaja määrittää pentujensa tasot itse, eikä yhdistys ei voi taata sitä, että
tasomääritykset ovat näin ollen kaikilla kasvattajilla yhdenmukaiset.
Ohessa on selvennykset pentulistalla mainituista tasokriteereistä.
Näyttelytasoinen tai näyttely- ja siitostasoinen: Kissassa ei ole rotustandardin mukaan sertifikaatin
epäävää virhettä ja kissalla on kasvattajan arvion mukaan edellytykset saavuttaa sertifikaatteja näyttelyissä.
Kissa soveltuu myös jalostukseen.
Siitostasoinen tai siitostasoinen lemmikki: Kissalla voi olla jokin näyttelyissä sertifikaatin epäävä virhe,
mutta kissa kuitenkin soveltuu jalostukseen.
Näyttelytasoinen lemmikki: Kissalla on jokin sellainen virhe, jonka takia sitä ei voi käyttää jalostukseen,
mutta muilta osin se on rotustandardin mukainen. Kissalla on kasvattajan arvion mukaan edellytykset
saavuttaa sertifikaatteja kastroitujen kissojen luokissa näyttelyissä.
Lemmikki: Kissalla on jokin sellainen virhe, jonka takia sillä ei ole rotustandardin mukaan mahdollisuuksia
menestyä näyttelyissä eikä kasvattaja suosittele sitä käytettäväksi jalostukseen. Kasvattaja voi niin
halutessaan myös pyytää Suomen Kissaliitolta kissan rekisterikirjaan maininnan, ettei kissaa saa käyttää
jalostukseen.

