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JALOSTUSTIETEELLISEN TOIMIKUNNAN KOKOUS 9/2014 
 
 
Kokousaika:    Tiistai 9.9.2014 klo 17 alkaen 

Kokouspaikka: Kennelliiton toimisto, 6. kerros 
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Nina Menna   
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88.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
JTT:n päätös 9.9.2014 (9/2014): 
 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

----------- 

 
92.4 Esitys staffordshirenbullterrierin ja amerikanstaffordshirenterrierin rotukohtaisten erityisehtojen 
täydentämisestä; liite 
 
Rotujärjestö Staffordshirenbullterrieriyhdistyksen hallitus esittää, että staffordshirenbullterrierin ja 
amerikanstaffordshirenterrierin rotukohtaisiin erityisehtoihin lisätään "Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin 
yhteydessä". 
 
Rotujärjestö esittää, että ehto joko astuu voimaan takautuvasti tai että ehtoihin lisätään, että pentueen 
rekisteröintihetkellä on molempien vanhempien väri oltava merkittynä Koirarekisteriin. 
 
Yhdistys perustelee esityksensä sillä, että erityisehdot ovat vuoden 2010 alusta lähtien kieltäneet kahden 
sinisen koiran yhdistämisen. 
 
Yhdistys on toimittanut listan koirista, jotka on viime vuosina rekisteröity ilman värimainintaa. 
 
Huomioita: 
 
Staffordshirenbullterrierin ja amerikanstaffordshirenterrierin rotukohtaisissa erityisehdoissa on seuraava 
ehto: 
On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu 
harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä: 
sininen - sininen 
sininen - sininen fawn 
sininen fawn - sininen fawn 
 
Koiran rekisteritietojen korjaaminen hoidetaan värin osalta Koirarekisteriohjeen 2014 kohdan 5.2 mukaisesti: 
Koiran omistaja voi anoa kirjallisesti muiden tietojen muuttamista. 
Muutoksista veloitettavat maksut ks. kohta 12. 
 
12.3 Rekisteritietojen korjaaminen 
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Syntymäaikaa, sukupuolta, vanhempien tietoja tai pentujen lukumäärää koskevista korjauksista peritään 
kustakin korkeimman rekisteröintimaksuluokan mukainen maksu. 
Koiran nimen, värin, tunnistusmerkinnän tms. muuttamisesta peritään kustakin maksu, joka on 
suuruudeltaan puolet koiran omasta rekisteröintimaksuluokasta.  
Korjattava rekisteritodistus on toimitettava Kennelliittoon. 
 
Jalostustieteellisen toimikunnan toimiohje (hallitus 7.2.2013) 
Kohta 7, Tehtävät: 
Hallitus on myöntänyt toimikunnalle itsenäisen päätösoikeuden seuraavissa toimikunnan toimialaan 
liittyvissä asioissa: 
- rotukohtaiset erityisehdot 
 
Esittelijän päätösesitys 9.9.2014 (9/2014): 
 
Toimikunta hyväksyy, että staffordshirenbullterrierin ja amerikanstaffordshirenterrierin rotukohtaisiin 
erityisehtoihin lisätään "Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä". Toimikunta harkitsee lisätäänkö 
ehtoihin myös seuraava: ”Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin 
pentueen rekisteröintihetkellä.” Muutos tulee voimaan 1.1.2015. 
 
JTT:n päätös 9.9.2014 (9/2014): 
 
Toimikunta hyväksyy, että staffordshirenbullterrierin ja amerikanstaffordshirenterrierin rotukohtaisiin 
erityisehtoihin lisätään "Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien 
vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä.”  
 
Muutos tulee voimaan 1.1.2015. 
 
Kohta tarkastetaan heti. 
 
 
 
 
 

 
 
Päivi Rantasalo 
toimikunnan sihteeri 
 
 
Päätöksestä voi valittaa Suomen Kennelliiton hallitukselle. Valitusaika on kolme kuukautta päätöksen 
tekemisestä.  


