
Pentuvälitys uudistuu

Välitykseen otetaan Suomen Paimenkoirayhdistyksen rekisterissä olevia aikuisia 
koiria, sekä pentueita.
Välitettävät koirat voit löytää yhdistyksen nettisivuilta: http://spky.fi, 
Paimenpostista ja lisäksi pentuvälittäjät kertovat niistä kyselijöille. Paimenkoiran 
ostoa suunnittelevista henkilöistä ei enää pidetä listaa, sillä välitettävien koirien 
tiedoista löytyy myyjän yhteystiedot.
  Välitystä varten on kehitelty omat kaavakkeet, jotka voit tallentaa suoraan 
nettisivuilta tai pyytää pentuvälittäjää lähettämään sellaisen itsellesi.
-Maksa 10 euron välitysmaksu  SPKY:n  tilille Op 506806-222754 ja käytä 
viitenumeroa 30708.
-Täytä kaavake ja lähetä se pentuvälittäjälle, joko tavallisella tai s-postilla. 
Tarkastettuaan tiedot hän laittaa ilmoituksesi muiden nähtäväksi. 
 -Kaikki muutokset kaavakkeen tietoihin  tehdään myös pentuvälittäjän kautta ja 
ne ovat ilmaisia. Ilmoitusten voimassaoloaika on enimmäisaika. Muistattehan 
pitää tiedot ajantasalla.  

Uutena palsta aikuisille myytäville tai ostettaville koirille
  Aikuisia koiria liikkuu, koska:
- Tilan eläinten pito loppunut/ muuttunut ja koira jäänyt työttömäksi.
- Koiran ominaisuudet eivät vastaa tilan tarpeita tai koiran ja ohjaajan luonteen 
ovat niin erilaisia, ettei yhteistyöstä tahdo tulla mitään.
 - osa kouluttajista haluaa kouluttaa koiria auttaakseen aloittelevia 
paimenkoiranohjaajia pääsemään alkuun.
 
Koska aikuisen koiran kauppa on aina kahden kauppaa, saa myyjä ja ostaja määritellä 
koiralle kumpaakin osapuolta miellyttävän hinnan ja koiralle koeajan. Koska kuitenkin on 
epätietoisuutta koiran hinnan muodostumisesta laitan tähän karkean arvion koiran 
kuluista. Pitää kuitenkin muistaa, mikäli vanhempaa aikuista koiraa ei ole opetettu, tulee 
sen kouluttaminen huomattavasti hankalammaksi kuin pennun ja tämän pitää näkyä 
hintaa alentavana tekijänä.                             

Koiran kulut, yli 2- vuotias peruskoulutettu paimenkoira: 
Pennunhinta                                           750- 800e
Ruokinta                                                 300-400e ( 1.4-1.9e/kg x 0.3kg x 700 vrk) 
Rokotukset, madotukset ym. terv. hoito 150-200e
Hoito-, tapa- ja paimennuskoulutus *      1400e  ( 2e/vrk x 700 vrk) ( hoitomaksu 
koiratarhalla 10e/ vrk)
Yhteensä:                                             2600- 2800e
*Sinä aikana kun ruokkii ja opettaa koiraa, voisi tehdä jotain kannattavampaa hommaa, 
joka jää silloin tekemättä tai jonka tekemisestä joutuu maksamaa silloin toiselle.

Hinta esim.  - 1-vuotias B) tason koira, 1500e
                      -  1 ½-vuotias C) tason koira, 2000e
                      - D) tason ja/ tai jalostuskelpoinen koira, 3000e
                      - 3-vuotias A) tason koira  500-1000e



Myydään aikuinen paimenkoira

Rotu:_______________    Sukupuoli:_______    Synt,aika ___.___ ______                
Mille eläimille:____________________________________  lyhyt/pitkäkarvainen
Nimi ja Rekisteri nro:______________________________________________ 
Vanhemmat, Emä:_______________________________________________
Isä:__________________________________________________________
Koulutustaso* ja vapaamuotoinen selostus koiran koulutushistoriasta ja kouluttajasta,
 sekä työtehtävistä: ____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Perusrata tehty:_________________ Kilpaillut: luokka, pisteet:__________________
Terveystutkimukset,  lonkat: _____________________   silmät: _________________ 
Muuta:_____________________________________________________________
Muita huomioitavia seikkoja esim. koiran luonteesta tms.: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Yhteystiedot, Nimi: ____________________________ Puh ____________________
Paikkakunta:_____________________ e-mail_______________________________

*Koulutustaso
 A) vähän paimennettu, herätelty ( syttynyt, voi aloittaa koulutuksen)
  B) alkeiskoulutettu, pystyy hakemaan, kuljettamaan laumaa ( koulutus aloitettu, mutta käskyt 
toimivat vielä koiran vaiston mukaan)                                      
  C) peruskoulutettu, PPR tehty tai 60pist. 1. luokan paimennuskilpailusta ( koira tottelee myös 
vaistonvastaisesti annettuja ohjeita)
  D) pidemmälle koulutettu koira. Ed. lisäksi useamman vuoden hyvin töitä tehnyt tai  vähint. 60 
pistettä 2. luokan kilpailussa saanut koira   ( pärjää töissä hyvin) 

Kaavakkeita ja lisätietoja saat pentuvälittäjältä tai suoraan SPKY:n nettisivuilta 
( http://spky.fi).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Välitysmaksu  on 10 euroa ja ilmoitus on voimassa enintään 12kk
Välitysmaksu maksetaan SPKY:n tilille Op 506806-222754 ja viitenumero on 30708
Maksaja:__________________________________Maksupv:___.___ _____

Täytä kaavake huolellisesti ja lähetä se pentuvälittäjälle sähköpostitse tai paperiversio postitse.  
Nettisivujen lisäksi tiedot näkyvillä seuraavassa paimenpostissa ja pentuvälittäjä kertoo niistä 
kyselijöille.
Pentuvälittäjät: 
bc: Katri Piilola, Järvitie 127, 49570 Kannusjärvi,  katri.piilola@luukku.com,  p. 050 5636348 
w. kelpie: Maarit Hämäläinen, ,phamalainen@surfeu.fi, p. 019 634727




