
 
S U O M E N  P A R T A C O L L I E T  R Y 

P E N T U E I L M O I T U S 
 
 
 

PENTUVÄLITTÄJÄN MERKINTÖJÄ 
Saapunut: Päivitetty: Poistettu: 

 
 
KASVATTAJA 
Nimi: Kennelnimi: 

 
Osoite: 
 
Puhelin päivisin/iltaisin: 
 
kotisivujen osoite (www): 
 
sähköpostiosoite: 
 
Olen ollut Suomen Partacolliet ry:n jäsen yhtäjaksoisesti vähintään kah-
den (2) edellisen vuoden ajan 
 

 
 kyllä 

 
 ei 

Olen Suomen Kennelliitto ry:n jäsen  kyllä  ei 
 
ISÄ *) 
Nimi: Tittelit: 

 

Lonkkatutkimustulos:  A   B    C Lausuntopvm: 

Kyynärtutkimustulos:  0   1 Lausuntopvm: 

Silmätutkimustulos:  terve Lausuntopvm: 

Koira on astutushetkellä ollut yli 18 kuukauden ikäinen  kyllä  ei 

Koira on rotujärjestön jalostustarkastama  kyllä  ei 

Koiralla on näyttelystä kaksi 1. laatupalkintoa/EH eri tuomareillta  kyllä  ei 

Koira on luonnetestattu  kyllä  ei 

 
EMÄ 
Nimi: Tittelit: 

 

Lonkkatutkimustulos:  A   B    C Lausuntopvm: 

Kyynärtutkimustulos:  0   1 Lausuntopvm: 

Silmätutkimustulos:  terve Lausuntopvm: 

Koira on astutushetkellä ollut yli 18 kuukauden ikäinen  kyllä  ei 

Koira on rotujärjestön jalostustarkastama  kyllä  ei 

Koiralla on näyttelystä kaksi 1. laatupalkintoa/EH eri tuomareillta  kyllä  ei 

Koira on luonnetestattu  kyllä  ei 

*)  Mikäli narttu on kaksoisastutettu eikä ilmoituksen täyttövaiheessa ole vielä tietoa, ovatko pen-
 nut yhden vai useamman uroksen jälkeläisiä, täytä muiden isäehdokkaiden tiedot erilliselle 
 paperille/lomakkeelle. Isyyden varmistuttua, merkitään pentuvälityksen tietoihin oikea/oikeat 
 isä(t) pentueelle. 

KÄÄNNÄ 



SUOMEN PARTACOLLIET RY - PENTUEILMOITUS  2 (2) 
 
 
PENTUE (tiedot tulevat jalostustoimikunnan käyttöön) 
Syntymäpvm: 
 
 

Astutuspvm: Kantoaika: 
 

vrk 

Luovutuspvm: 

Synnytys:  helppo     normaali  vaikea klo:  - 

Narttu on keinosiemennetty   kyllä  ei 

Narttu on keisarinleikattu   kyllä  ei 

 
SYNTYNEET PENNUT (merkitse lukumäärä, tiedot tulevat jalostustoimikunnan käyttöön) 

 musta sininen ruskea hiekka tan-
merkki värivirhe lopetettu kuollut 

UROS         

NARTTU         

 
PENTUVÄLITYKSEEN ILMOITETTAVAT PENNUT (merkitse lukumäärä) 

 musta sininen ruskea hiekka tan-merkki värivirhe 

UROS       

NARTTU       

 
MUUTA 

Pennut luovutetaan eläinlääkärin tarkastamina  kyllä  ei 

 
 Haluan välitykseen ilmoittamieni pentujen tiedot näkyviin Suomen Partacolliet ry:n kotisivulle ja  

 maksan siitä 10 € (tilille: Nordea 151930-176616, merkitse maksun saajaksi Suomen Partacol 
 liet ry ja viitenumeroksi: 1083). Tiedot säilyvät sivuilla kunnes pennut täyttävät 7 viikkoa  
 (luovutusikä) tai kunnes kasvattaja ilmoittaa kaikki pennut myydyiksi. 
 

 Jalostustoimikunta on käsitellyt yhdistelmän ja haluan siitä maininnan pentuvälitystietoihin. 
 
 Vakuutan, että tässä ilmoituksessa antamani tiedot ovat totuudenmukaisia ja pentueen emä on 
 kyseessä olevana kiima-aikana astutettu vain ilmoittamallani uroksella. Mikäli narttu on kak 
 soisastutettu, todetaan pentueen isä/isät DNA-testein. Suostun siihen, että yllä antamani tiedot  
 ovat rotujärjestön käytettävissä.  
 
 
 
 _______________ _________________________________________________ 
 päiväys  allekirjoitus 
 
HUOM! Suomen Partacolliet ry:n pentuvälitykseen kantoaikana ilmoitetut pentueet pidetään listalla  
 arvioituun syntymäajankohtaan saakka. Pentujen syntymän jälkeen kasvattajan on mahdolli
 simman pian ilmoitettava pentuja koskevat tiedot pentuvälittäjälle. Tämän jälkeen pennut pide
 tään listalla luovutusikään saakka (7 viikkoa) tai kunnes kasvattaja ilmoittaa pennut myydyiksi.  
 Luovutusiän jälkeen pentue pidetään välityksessä kasvattajan pyynnöstä aina kuukausi kerral 
 laan. Pentujen myyntiä ja varaustilannetta koskevat ilmoitukset voi tehdä myös puhelimitse tai  
 sähköpostitse. 
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