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Pöytäkirjanote 
 
Aika:  14.12.2021 
 
Paikka:  Teams-kokous  
 
Kutsutut: Kirsi Sainio, pj.      
  Nina Mahlanen  
  Maija Päivärinta    
  Tuire Kaimio 

 Maaret Tapio (toimikunnan ulkopuolinen asiantuntija, jto:t ja toimikunnan työryhmät) 
  

  Kaisa Metteri-Gold, esittelijä  
 
 

1 KOKOUKSEN AVAUS 
 
Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 14.12.2021 (11/2021): 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:09 
 

2 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 14.12.2021 (11/2021): 
kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 

3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Kohta 5.3 siirretiin kohtaan 6.15 
kohta 6.12 poistettiin esityslistalta 
 
Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 14.12.2021 (11/2021): 
Esityslista hyväksyttiin korjauksin. 
 
______________________________________________________________________________________ 
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6 ASIAT, JOISSA TOIMIKUNNALLA ON ITSENÄINEN PÄÄTÖSOIKEUS 
 

6.8 ILMOITUS PIA FORSS-SAARISEN TOIMINNASTA; liite 
Jalostustieteellinen toimikunta käsitteli kokouksessaan 9/21 Jaana Alayen ilmoitusta liittyen Pia Forssin 
kasvattamien amerikankarvatonterrieri pentueiden karvanlaatuihin. Kyseessä on karvattomiksi 
rekisteröityjen koirien jälkeläisistä, joista osa on rekisteröity karvalliseksi. Kahden karvattoman 
amerikakarvatonterrierin yhdistelmästä ei ilmoittajan mukaan voi syntyä karvallisia pentuja. Esimerkkinä oli 
pentue yhdistelmistä ER24547/19 X ER49725/17. 
Lisäksi Alaye ilmoittaa Forssin tietoisesti tehneen yhdistelmiä, missä molemmat koirat kantavat periytyvää 
silmäsairautta. Näitä yhdistelmiä on ER39835/19 x ER15462/17 (PPM x lasiaisen rappeuma) ja ER15462/17 
ja ER49725/17 (lasiaisen rappeuma x distichiasis). 
 
Pia Forss -Saarinen on ollut yhteydessä asiasta ja lähettänyt koiriensa AKC rekisteröintiin liittyvät 
dokumentit missä koirat on merkitty karvallisiksi. Näiden dokumenttien mukaan koirat  
Unicometa’n Choco For Chicks ER24547/19,  
Unicometa’n Above The Thunder ER24548/19 ,  
Unicometa’n Choco 4 Breakfast ER24534/19 ,  
Unicometa’n Chocolate N’ Candles ER24539/19 ,  
Unicometa’n Take Another Look ER24555/19, ovat kaikki merkattu karvalliseksi rekisteröitäessä AKC.hen 
mutta ovat SKL rekisterissä karvattomia. Kaikkien koirien isät ovat rottaterrierejä. 
 
Lisäksi Forss-Saarinen kertoo tuontikoiransa amerikanrottaterrieri Cohills Who Whiz it Bur-Wayn 
vanhemmat ovat merkitty karvattomiksi AHT roduksi, todellisuudessa molemmat vanhemmat ovat 
amerikanrottaterrierejä. Sekä Unicometa`n Unique Snowflake on merkitty karvattomaksi,  
joka on tosiasiassa karvallinen, sillä hänen isänsä on Forss-Saarisen amerikantuonti Banner, 
amerikanrottaterrieri.  
Myös Anna Sihvola on ollut yhteydessä asiasta. Hän omistaa koirat Unicometa’n Snowflaken ja – Above The 
Thunderin, molemmat karvallisia. Hän ilmoittaa itse rekisteröineen Unicometa’n Snowflaken joka siis myös 
karvallinen, hän pahoittelee jos on tehnyt rekisteröinnissä virheen. Sihvola kertoo myös, että Unicometa’n 
Snowflaken kaikki 5 pentua olivat karvallisia. 
 
Rekisteröinti on selvittänyt asian osaltaan. Koirien AKC rekisteripapereissa ei ole mainintaa koirien 
karvanlaadusta. Kasvattaja ja koirien omistaja eivät ole tehneet rekisteröintiä omakoiran kautta, jolloin 
karvalaatua ei ole merkitty ja oletusarvona on merkitty karvaton. Rekisteröinti ei voi tietää rotujen 
erikoispiirteistä mitkä liittyvät karvattomuuden periytymiseen. 
 
Jalostustieteellisen toimikunnan esittelijän huomioita 14.12.2021 (11/2021): 
Forss-Saarisen mukaan yhdistelmässä missä amerikanrottaterrieri toisena osapuolena (ja ilmeisesti toisena 
karvaton AHT), syntyvät pennut aina karvallisina mutta kaikki pennut kantavat karvattomuus geeniä. Vasta 
toisessa sukupolvessa on mahdollista syntyä molempia karvan laatuja, mikäli molemmat ovat AHT rotua. 
 
Forss-Saarinen toivoisi, että seuraavan päivityksen myötä omakoirasta otettaisiin pois täpin josta valita 
karvan laatu niistä parituksista jossa toisena osapuolena on amerikanrottaterrieri niin ei vahingossakaan 
kenelläkään lipsahtaisi sormi väärään valintaan, sillä niin kuin hän kertoi syntyvät kaikki pennut tällaisesta 
parituksesta karvallisina. 
 
Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 19.10.2021 (9/2021): 
Jalostustieteellinen toimikunta velvoittaa kasvattajaa tekemään pennuille polveutumismäärityksen 
koirarekisteriohjeen määrittelemällä tavalla 31.1.2022 mennessä.  
 
Mikäli polveutumismääritystä ei ole määräaikaan mennessä tehty, siirretään pentue EJ-rekisteriin/ 
määrätään pentue jalostuskieltoon. 
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Jalostustieteellisen toimikunnan esittelijän päätösehdotus 14.12.2021 (11/2021): 
Jalostustieteellinen toimikunta kumoaa päätöksensä kokouksesta 9/21 polveutumismäärityksestä. 
Jalostustieteellinen toimikunta toteaa, että rottaterrierin jälkeläisistä ei voi syntyä karvattomia jälkeläisiä. 
Koirien karvanlaatu korjataan jalostustietokantaan. Rotujärjestöä pyydetään tiedottamaan harrastajia ja 
tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan karvanlaatuihin liittyvät virheet rekisteröinnin kanssa.  
Tämä päätös koskee koiria: 
Unicometa’n Choco For Chicks ER24547/19,  
Unicometa’n Above The Thunder ER24548/19 ,  
Unicometa’n Choco 4 Breakfast ER24534/19 ,  
Unicometa’n Chocolate N’ Candles ER24539/19 ,  
Unicometa’n Take Another Look ER24555/19 
 
Kohta tarkistettiin heti. 
 
Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 14.12.2021 (11/2021): 
Jalostustieteellinen toimikunta kumoaa päätöksensä kokouksesta 9/21 polveutumismäärityksestä. 
Jalostustieteellinen toimikunta toteaa, että rottaterrierin jälkeläisistä ei voi syntyä karvattomia 
jälkeläisiä. Koirien karvanlaatu korjataan jalostustietokantaan. Rotujärjestöä pyydetään tiedottamaan 
harrastajia ja tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan karvanlaatuihin liittyvät virheet rekisteröinnin 
kanssa.  
Tämä päätös koskee koiria: 
Unicometa’n Choco For Chicks ER24547/19,  
Unicometa’n Above The Thunder ER24548/19 ,  
Unicometa’n Choco 4 Breakfast ER24534/19 ,  
Unicometa’n Chocolate N’ Candles ER24539/19 ,  
Unicometa’n Take Another Look ER24555/19 
 
Päätös annetaan tiedoksi rekisteröintiin. 
 
Kohta tarkistettiin heti. 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

11   KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 16.11.2021 (10/21): 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:35. 
 
 

 
 
Kaisa Metteri-Gold 
Jalostustieteellisen toimikunnan esittelijä 
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