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Suomen Amerikanakitat Ry:n Syyskokous 

Aika: 3.11.2012 klo 16.30  

Paikka: Renkomäen halli, Simolankatu 2, Lahti 

Läsnä: Tuija Varpula (1vk), Anu Siven (1vk), Maarit Haavisto (2vk), Erika Häkkinen, Matti Varpula, Pekka 

Mäkinen, Timo Hirvenoja, Maaret Tapio, Maarit Kelo, Mervi Vesala, Emmi Lipsanen, Teemu Kuparinen, Julia 

Toimela ja Arja-Leena Kekkonen. Äänioikeutettuja jäseniä paikalla 14 ja valtakirjoilla läsnä seuraavat neljä 

äänioikeutettua yhdistyksen jäsentä: Marella Närkki, Mervi Loimainen, Taina Pikkarainen ja Marika 

Venemies – ääniä yhteensä 18 kpl 

 

 

Suomen Amerikanakita  ry:n syyskokous 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.31. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maarit Haavisto, sihteeriksi Timo Hirvenoja ja 

pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Emmi Lipsanen ja Maaret Tapio. 

 

3. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu 

yhdistyksen jäsenlehdessä nro 3/2012, jonka postituspäivämäärä on 8.10.2012. 

 

4. Hyväksyttiin esityslista lisäyksellä kohtaan 6.; 

- valitaan yksi uusi  hallituksen jäsen kesken hallituskauden luottamustoimesta eronneen Marjo 

Sumenin tilalle ajalle 3.11.2012 – 31.12.2013. 

 

5. Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2013 valittiin Maarit Haavisto.  

 

6. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi 1.1.2013 – 31.12.2014 valittiin Erika Häkkinen, Merja Rautio ja 

Tuija Varpula, sekä kesken kautta eronneen Marjo Sumenin tilalle Sari Sakala ajalle 3.11.2012 – 

31.12.2013. 

 

7. Hallituksen varajäseniksi vuodelle 2013 valittiin Janne Rautio ja Maaret Tapio. 

 

8. Valittiin yhdistyksen edustajaksi SSKY:n syys- ja kevätkokouksiin, Salpausselän kennelpiirin 

kokouksiin sekä Suomen Kennelliiton yleiskokouksiin vuodelle 2013 Erika Häkkinen ja 

varaedustajaksi Maarit Haavisto. 

 

9. Yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin Erika Häkkinen ja jäsensihteeriksi Anu Siven. 

 

10. Päätettiin uusista jalostuskoirien minimikriteereistä/muutoksista kriteeristöön. 
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Minimikriteerit: 

 

1. Näyttelystä vähintään 12 kk iässä saatu laatuarvostelu tai virallinen hyväksytty 

jalostustarkastus. 

2. Narttu astutushetkellä vähintään 20 kk ikäinen. 

3. Suomen Kennelliiton mukainen pentueväli. 

4. Ei sairasta autoimmuunisairauksia, eikä mitään elämänlaatua voimakkaasti heikentävää 

sairautta. 

5. Silmätarkastuslausunto, joka on annettu yli 12 kk iässä ja joka ei astutushetkellä ole 24 kk 

vanhempi. Silmät eivät saa osoittaa seuraavia perinnöllisiä silmäsairauksia: PRA, GRD, TRD, 

perinnöllinen katarakta, mikroftalmia, entropium, ektropium, makroblepharon, PHTVL/PHPV 

aste 2-6 

6. 1.1.2013 alkaen virallinen lonkkakuvauslausunto, joka on annettu yli 18 kk iässä. D- ja E- 

lonkkaisia koiria ei tule käyttää jalostukseen. 

7. 1.1.2013 alkaen virallinen kyynärkuvauslausunto, joka on annettu yli 18 kk iässä. 

Kyynärlausuntojen tulosten (4 kpl) yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää kahta (2). 

8. Mikäli jalostukseen käytetään pitkäkarvaista yksilöä, sen jalostuskumppani ei saa olla 

pitkäkarvainen. 

9. Jälkeläisten määrä yksilöllä ei saa ylittää 5 pentuetta tai 30 jälkeläistä elinaikanaan. Viimeinen, 

30 jälkeläisen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. 

10. Syntyvän pentueen sukusiitosaste ei saa ylittää 6.25 % neljällä sukupolvella laskettuna. 

 

Kohtien 3 ja 4 tulee tulee täyttyä, sekä Pevisan vaatimat terveystutkimukset tulee olla tehtynä, 

jotta yhdistelmä lisätään pentuvälitykseen. 

 

Suositukset: 

- jalostukseen käytettävät koirat tulisi olla luonnetestattu tai MH -luonnekuvattu 

- jalostukseen käytettäviltä koirilta tulisi kuvauttaa ja virallisesti lausua myös selkä spondyloosin 

varalta. Virallisen kuvauksen minimi-ikä on kaksi vuotta. Mikäli koira kuvataan alle 2-vuotiaana 

epävirallisesti, tulisi se kuvauttaa uudestaan vanhempana virallisesti. Vakava-asteista 

spondyloosia tai muuta selkäsairautta sairastavaa koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen. 

- suositeltavia tutkimuksia jalostuskoirille ovat DLA-määritys, kilpirauhastutkimus, 

polvitutkimus ja tarvittaessa SA-biopsia 

- jos uroksella/nartulla on jokin lievempi silmämuutos kuten MRD, PPM, cilia 

aberranta/distichiasis, PHTVL/PHPV aste 1, ei nartun/uroksen vanhemmilla ja täyssisaruksilla 

saisi olla samaa silmämuutosta, kuin sen parituskumppanilla 

- uusintayhdistelmiä ei tule tehdä ilman perusteltavia syitä 

- narttua, jolle on tehty kaksi keisarinleikkausta ilman yhtään normaalia synnytystä, ei tule 

käyttää jalostukseen 

- urosta, joka ei pysty astumaan normaalisti, ei tule käyttää jalostukseen 

- kasvattajalla on mahdollisuus tehdä vapaamuotoinen poikkeuslupa-anomus ennen astutusta, 

mikäli hänellä on perusteltu syy poiketa minimikriteereistä. Poikkeuslupa-anomukset 

käsitellään tapauskohtaisesti. 
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11. Hyväksyttiin hallituksen esitys uudeksi valionarvosäännöksi Amerikanakitalle: 

FI MVA: Luonnetestitulos (testi keskeytetty- tulosta ei hyväksytä) tai MH-luonnekuvaus tulos 

 

12. Ei muita esille tulleita asioita. 

 

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00. 

 

 

 

Vakuudeksi 04.11.2012 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Maarit Haavisto   Timo Hirvenoja 

kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Emmi Lipsanen   Maaret Tapio 

kokouksen pöytäkirjantarkastaja kokouksen pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

 


