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FINLAND RY 

 
 

ROTUREKISTERIN REKISTERÖINTISÄÄNNÖT 
 
 
 

1. Working Jack Russell Terrier Club of Finland Ry:n roturekisteriin voidaan rekisteröidä koira, jonka 
molemmat vanhemmat ovat rekisteröity Working Jack Russell Terrier Club of Finland Ry:n tai sen 
kumppanuusyhdistyksien roturekisteriin. Kumppanuusyhdistykset on määritelty näiden sääntöjen 
liitteessä, jota pitää yllä yhdistyksen hallitus. 

 
2. Suomeen ulkomailta tuotu koira tulee ensin rekisteröidä alkuperämaansa Working Jack Russell Terrier 

Club of Finland Ry:n kumppanuusyhdistyksen roturekisteriin, mikäli sellainen yhdistys ko. maassa 
toimii. Jos tuontikoiran alkuperämaassa ei ole kumppanuusyhdistystä, tekee rekisteröinnistä 
päätöksen yhdistyksen hallitus. Tuontikoiran rekisteröintimaksu on vuosittain vahvistettavan 
perusmaksun suuruinen. 

 
3. Rekisteröintimaksun perusmaksun suuruuden vahvistaa vuosittain yhdistyksen hallitus. 
 
4. Rekisteröinnin voi suorittaa yhdistyksen hyväksymällä rekisteröinti-ilmoituslomakkeella joko 

manuaalisesti tai sähköisesti koiran omistaja tai pentueen kasvattaja. Kasvattajaksi katsotaan henkilö, 
joka omistaa nartun astutushetkellä tai henkilö, joka erillisellä nartun omistajan allekirjoittamalla 
todistuksella on saanut jalostusoikeuden haltuunsa. 

 
5. Rekisteröinti-ilmoituksen liitteeksi toimitetaan rekisterinhoitajalle tieto rekisteröintimaksun 

maksamisesta sekä pentuetta rekisteröitäessä uroksen omistajan allekirjoituksella varustettu 
astutustodistus. Tuontikoiraa rekisteröitäessä omistaja toimittaa rekisteröintilomakkeen liitteenä kopion 
alkuperämaan yhdistyksen rekisteritodistuksesta. Mikäli alkuperämaassa ei rekisteröintiä voida 
suorittaa, toimittaa koiran omistaja hallitukselle rekisteröinti-ilmoituksen liitteenä sukutaulun ja 
kirjallisen todisteen omistusoikeudestaan koiraan.  

  
6. Suomessa syntynyt koira suositellaan rekisteröitäväksi alle 12 kuukauden ikäisenä. 

Rekisteröintipäivämääräksi luetaan se päivä, jolloin rekisteröinti-ilmoitus on postileiman mukaisesti 
jätetty kirjeenä postin toimitettavaksi tai muulla tavoin toimitettu rekisterinhoitajalle. Yli 12 kuukauden 
ikäisen Suomessa syntyneen koiran rekisteröinnistä yhdistys perii viisinkertaisen rekisteröintimaksun.  

 
7. Kasvattajia kehotetaan rekisteröimään pentue kokonaisuudessaan samalla kertaa. Pentueen 

rekisteröinti suoritetaan yhdistyksen rekisteröinti-ilmoituksella siten, että jokaisesta rekisteröitävästä 
pennusta toimitetaan oma täydellisesti täydennetty rekisteröinti-ilmoitus. Alle 12 kuukauden ikäisiä 
pentueen koiria erikseen jälkikäteen rekisteröitäessä perii yhdistys kasvattajalta kolminkertaisen 
rekisteröintimaksun. Yli 12 kuukauden ikäisiä pentueen koiria rekisteröitäessä yhdistys perii 
kasvattajalta viisinkertaisen rekisteröintimaksun. 

 
8. Rekisteröitäessä pentuetta, jonka jompikumpi vanhemmista on hyväksytysti suorittanut yhdistyksen 

metsästyskokeen, myöntää yhdistys 50 % alennuksen perusmaksun suuruudesta. Jos molemmat 



pentueen vanhemmista ovat hyväksytysti suorittaneet yhdistyksen metsästyskokeen, myöntää 
yhdistys 75 % alennuksen perusmaksun suuruudesta. 

 
9. Roturekisteriin ei rekisteröidä nartun jälkeläisiä, mikäli nartun edellisen pentueen syntymästä on alle 

12 kuukautta. Roturekisteriin ei myöskään rekisteröidä erittäin läheisen sukusiitoksen, joksi tässä 
tapauksessa luetaan vanhempi&jälkeläinen-paritus ja täyssisar-paritus, tuottamia jälkeläisiä. 

 
10. Mikäli pennun jommallakummalla vanhemmalla on yli 30 jälkeläistä ennen pentueen syntymistä, 

pentueen koiria ei voida rekisteröidä. 
 
11. Ainoastaan kasvattajan sitoumuksen allekirjoittanut ja yhdistyksen hallituksen hyväksymä kasvattaja 

on oikeutettu käyttämään kasvattamiensa pentujen nimissä etuliitettä sekä omistukseensa tulleiden 
koirien nimissä takaliitettä. 

 
12. Omistajan muutoksesta voi ilmoittaa yhdistyksen hyväksymällä omistajanmuutosilmoituksella. 

Rekisteritietoihin muutoksen merkitsemisen jälkeen yhdistys toimittaa uuden omistajan niin halutessa 
hänelle uuden rekisteritodistuksen tai tekee merkinnän rekisterikirjaan. Omistajanmuutoksen 
suorittamisesta yhdistys perii rekisteröintimaksun perusmaksun. 

 
13. Kadonneen rekisteritodistuksen tilalle voi koiran todistettavasti omistava henkilö pyytää yhdistystä 

maksua vastaan toimittamaan jäljennöksen.  
 

14. Rekisterikirjan sukutauluosaan yhdistys merkitsee rekisteröijän rekisteröintilomakkeessa ilmoittamien 
tietojen ja yhdistyksen rekisteritietojen perusteella seuraavat lisätiedot koirasta ja sen vanhemmista: 

 
 Koko senttimetreinä. 
 Yhdistyksen metsästyskokeen hyväksytty suoritus kirjainlyhenteellä MKOE. Merkintää voidaan 

täydentää hyväksyttyjen suoritusten lukumäärällä ilmoittamalla se suluissa MKOE merkinnän 
perässä: esim. MKOE(3). 

 Yhdistyksen näyttelyn voitto (Champion) kirjainlyhenteellä NVOI. Merkintää voidaan täydentää 
voittojen lukumäärällä ilmoittamalla se suluissa NVOI merkinnän perässä: esim. NVOI(3). 

 Finnish Hunting Champion arvonimen suoritus kirjainlyhenteellä FHC.  
 

Roturekisterinhoitaja lisää sukutauluun isovanhempien ja isoisovanhempien osalta edellä mainitut 
tiedot yhdistyksen ylläpitämiin tulosrekistereihin pohjautuen. 

   
15. Säännöistä voidaan poiketa erilliseen anomukseen perustuen yhdistyksen hallituksen tekemällä 

poikkeuspäätöksellä, joka saatetaan muiden jäsenten tietoon yhdistyksen vuosikokouksessa.  
 
16. Jos useampi rekisteröintimaksun korotusehto täyttyy, perii yhdistys rekisteröijältä viisinkertaisen 

rekisteröintimaksun. 
 
 
 
Yhdistyksen nimi vaihdettu ja enimmäisjälkeläismäärä lisätty sääntöihin. Muutetut säännöt hyväksytty 
käyttöön yhdistyksen vuosikokouksessa 17.6.2021. 
 

 
 


