
Pentuvälitys

Rotu:________________ 

Pentue suunnitteilla:  kevät / kesä / syksy / talvi
Pentuja tulossa / myytävänä:           Odotetaan synt. vk____  
Pentueen syntymä aika   ___.___ _____         Uroksia___  Narttuja___

Vanhempien tiedot: Nimi ja rek.nro,mitä eläimiä tilalla paimentaa ( L= lampaat, 
LL=lypsylehmät, EL= emolehmät),sekä karvanpituus ( lk=lyhytkarvainen, pk= pitkäkarvainen )

Emä: _____________________________________________________________ 
Lonkkakuvaus ___-___ Silmäpeilaus pm___.___ _____ Perusrata tehty v: _____
Emänemä:__________________________________________________________
Emänisä:___________________________________________________________

Isä: ______________________________________________________________
Lonkkakuvaus ___-___ Silmäpeilaus pm___.___ _____ Perusrata tehty v: ______
Isänemä: __________________________________________________________
Isänisä: ___________________________________________________________

Lyhyt kuvaus pentueen vanhempien työskentelystä ja luonteesta:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Erityistoivomuksia pennun ostajien suhteen: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Kasvattajan yhteystiedot:
Nimi: _____________________________ puh.nro:____________________________
Paikkakunta: __________________________ e-mail:_________________________
Maksajan nimi:__________________________ ja päivämäärä ___.___ _____ 

Kaavakkeita ja lisätietoja saat pentuvälittäjältä tai suoraan SPKY:n nettisivuilta 
(www.spky.fi).
Välitysmaksu on 10 euroa. Ilmoitus on voimassa suunnitteluhetkestä 12kk tai pentueen 
syntymästä 3kk.
Välitysmaksu maksetaan SPKY:n tilille Op 506806-222754 ja viitenro on 30708
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, p. 019 634727



Pentuvälitys ohjeet
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.  

 Että pentue rekisteröitäisiin SPKY:n rekisteriin on pentueen vanhempien ja isovanhempien 
täytettävä rekisterin jalostusluokan (J) vaatimukset:
    - hyväksytysti suoritettu paimennuksen perusrata
    - lonkkakuvauksella terveiksi todetut ( A tai B ) lonkat
    - bc:lla silmäpeilauksella terveiksi todetut silmät. Lausunto ei saa olla astutus hetkellä yli 24 kk 
vanha.
( tai ko. pentueeseen on täytynyt saada hallituksen myöntämä poikkeuslupa)

Kun tiedät esim. astuttavasi narttusi seuraavaan juoksuun, ilmoita suunnitelmistasi 
pentuvälitykseen. Näin myös muut pennutusta, sekä pennun ostoa harkitsevat tulevat tietämään 
suunnitelmistasi. Ilmoitus on voimassa suunnitteluhetkestä 12kk tai pentueen syntymästä 3kk.
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