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Kutsutut: Kirsi Sainio, pj.      
  Nina Mahlanen  
  Maija Päivärinta    
  Tuire Kaimio 

Iiris Lehto, ei paikalla. 
  Maaret Tapio (toimikunnan ulkopuolinen asiantuntija, JTO-asiat) 
 
  Kaisa Metteri-Gold, esittelijä  
 
 
 

KOKOUKSEN AVAUS 
 
Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 19.10.2021 (9/2021): 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:09. 
 

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 19.10.2021 (9/2021): 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Kohta 6.17 siirrettiin kohtaan 5.5  
Kohta 7.2 siirrettiin kohtaan 5.6 
 
Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 19.10.2021 (9/2021): 
Esityslista hyväksyttiin muutoksin. 
 

VALTUUSTOLLE ESITETTÄVÄT ASIAT 
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Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 19.10.2021 (9/2021): 
Ei esitettäviä asioita. 
 
______________________________________________________________________________________ 

6 ASIAT MISSÄ TOIMIKUNNALLA ON ITSENÄINEN PÄÄTÖSVALTA 

6.16 ILMOITUS PIA FORSS-SAARISEN TOIMINNASTA; liite 
Janna Alayen ilmoitus Pia Forssin kasvattamien amerikankarvatonterrieri pentueiden karvanlaatuihin. 
Kyseessä on karvattomiksi rekisteröityjen koirien jälkeläisistä, joista osa on rekisteröity karvalliseksi. 
Kahden karvattoman amerikakarvatonterrierin yhdistelmästä ei Alayen mukaan voi syntyä karvallisia 
pentuja. ALaye tuo esille esimerkkinä pentueet yhdistelmistä ER24547/19 ja 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). 
 
Esittelijän huomioita 19.10.2021 (9/2021): 
Koirarekisteriohje: 
8 Rekisteristä poistaminen   
8.1 Väärät tai epäluotettavat polveutumistiedot (vrt. kohta 4.)  
Pentue voidaan poistaa FI-/ER-rekisteristä:  
–  Kun  on  perusteltu  syy  epäillä,  että  kaikki  pentueeseen  rekisteröidyt  koirat  eivät  ole  ilmoitettujen  
vanhempien  jälkeläisiä  (DNA-tutkimustulos,  mahdoton  väriperiytyminen,  kahden  ulkomuototuomarin  
lausunto koirasta tms.). Epäily tulee varmistaa polveutumistutkimuksella.  
Jos aloite pentueen poistamisesta FI-/ER-rekisteristä on tullut kasvattajalta, maksetaan puolet perityistä  
rekisteröintimaksuista takaisin palautettuja rekisteritodistuksia vastaan.  
Kasvattaja voi anoa yksittäisten pentujen säilyttämistä FI-/ER-rekisterissä tai palauttamista rekisteriin  
Kennelliiton erikseen vaatimien asiakirjojen perusteella (ks. myös kohta 11.2.3).  
Kun  koira  poistetaan  FI-/ER-rekisteristä,  poistetaan  myös  sen  mahdolliset  jälkeläiset  ko.  rekisteristä.  
Koirat  voidaan  Kennelliiton  päätöksellä  siirtää  EJ-rekisteriin  siten,  että  niiltä  poistetaan  se  osa  
sukutaulua, joka on väärä tai jonka oikeellisuutta perustellusti epäillään. 
 
Esittelijän päätösehdotus 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. 
 
 
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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11   KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 19.10.2021 (9/21): 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:56. 
 
 

 
 
Kaisa Metteri-Gold 
Jalostustieteellisen toimikunnan esittelijä 

 
 
 
 
 
 
 


