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 Pentuvälityksen säännöt 

  

Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 17.3.2012 

Pentuvälitykseen hyväksytään vähintään pentueen syntymää edeltävinä kahtena vuonna 
(löytyy kaksi maksettua jäsenmaksua) rotuyhdistyksen jäsenenä olleiden kasvattajien itse 
myymät Suomessa rekisteröidyt pentueet, joiden vanhemmat täyttävät ilmoitushetkellä 
jalostusohjesäännön vähimmäisvaatimukset: 

 Emä on astutushetkellä vähintään 18 kuukauden ikäinen. 
 Molemmat vanhemmat on palkittu näyttelystä vähintään palkinnolla EH (Erittäin Hyvä) tai 

ne on jalostustarkastettu ja todettu jalostuskelpoisiksi. 
 Yhdistelmän tulee täyttää SKL:n rekisteröintiehdot PEVISAn osalta. Voimassa oleva PEVISA 

vaatii, että molemmat vanhemmat on kyynär- ja lonkkakuvattu. Lonkkaniveldysplasian aste 
saa olla enintään C. PEVISA-määräysten tulee täyttyä ennen astutusta. 

 Käytettäessä ulkomaista urosta lonkkakuvaustulos vaaditaan, kyynärkuvausta ei vaadita. 

Pentueilmoitus tehdään pentuvälitykseen aina kirjallisesti pentuvälittäjiltä tai yhdistyksen 
verkkosivulta saatavalla lomakkeella, joka lähetetään pentuvälittäjälle kirjallisesti (kirjeitse 
tai sähköpostilla). Tosite maksusuorituksesta toimii sähköpostilla lähetetyn 
pentueilmoituksen allekirjoituksena. Pentueilmoituksen päivityksen voi tehdä puhelimitse 
tai sähköpostilla. 

Pentueen voi ilmoittaa pentuevälitykseen nartun kantavuuden varmistumisen jälkeen. 

Pennut ovat listalla arvioituun syntymäpäivään saakka. Sen jälkeen kasvattajan on 
mahdollisimman pian tehtävä syntyneistä pennuista kirjallinen ilmoitus. 

Pennut ovat välityksessä luovutusikään saakka ja tietoihin tehdään tarvittaessa päivityksiä 
kasvattajan antamien tietojen perusteella. Luovutusiän täyttymisen jälkeen kasvattajan on 
ilmoitettava, mikäli pennut tai osa niistä halutaan pitää edelleen välityksessä. Luovutusiän 
täyttäneiden pentujen tiedot säilyvät listalla yhden kuukauden kerrallaan tai kunnes 
kasvattaja ilmoittaa ne myydyiksi. 

Niiden pentueiden tiedot, joista on maksettu 10 euron suuruinen välitysmaksu, löytyvät 
myös yhdistyksen verkkosivuilta jotka päivitetään kerran viikossa / tarvittaessa. 
Välitysmaksu maksetaan tilille FI 5915 1930 0017 6616 käyttäen viitenumeroa 1083. Tosite 
maksusuorituksesta lähetetään ensimmäisen pentueilmoituksen liitteenä. 

Pentuevälittäjä ilmoittaa tiedot pennuista ikäjärjestyksessä tai yhteydenottajan pyytämien 
tietojen perusteella. Pentuevälittäjän tulee kertoa yhdistyksen kotisivuista ja 
maksuttomasta rotuesitteestä sekä mahdollisuudesta saada pentulista postitse. 
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Aikuisten koirien välitys on maksutonta myös yhdistyksen verkkosivuilla. Aikuinen koira 
voidaan ilmoittaa välitykseen kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostilla. Aikuisten koirien 
tiedot säilyvät listalla yhden kuukauden kerrallaan tai kunnes kasvattaja/omistaja ilmoittaa 
sen myydyiksi. 

Pentuvälittäjän yhteystiedot löytyvät Partis -lehdestä, sekä kotisivuilta pentuvälitys- ja 
yhteystiedot -sivuilta. 

 

 

 


