
 

 

Aikuisen koiran myyminen ja ostaminen 
 
Välitykseen otetaan Suomen Paimenkoirayhdistyksen rekisterissä olevia aikuisia 
koiria. Maksa 10 euron välitysmaksu SPKY:n tilille FI53 5068 0620 0227 54 ja käytä 
pentuvälityksen viitenumeroa 30708. Laita kuitti liitteeksi, kun lähetät lomakkeen 
pentuvälittäjälle. 
 
Koska aikuisen koiran kauppa on aina kahden kauppaa, saavat myyjä ja ostaja 
määritellä koiralle kumpaakin osapuolta miellyttävän hinnan ja koiralle koeajan. 
Koska on epätietoisuutta koiran hinnan muodostumisesta, tässä on karkea arvio 
koiran kuluista. Pitää 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 850-1000e 
Ruokinta 450-550e (2.4-2.9e/kg x 0.27kg x 700 vrk) 
Rokotukset, madotukset ym. terveyden hoito 200-250e 
Hoito-, tapa- ja paimennuskoulutus * 1750e (2,5e/vrk x 700 vrk) (vertaa hoitomaksu 
koiratarhalla 20e/ vrk) 
Yhteensä:  3250-3550e 
 
Hintaesimerkkejä: 
 
1-vuotias B) tason koira, n. 2200e (ks. yllä: n. 925 + 250 + 200 + 850) 
1 ½-vuotias C) tason koira, n. 2800e (925 + 400 + 225 + 1300) 
D) tason ja/ tai jalostuskelpoinen koira, 3500e, molemmat 4500e 
3-vuotias A) tason koira 500-1000e 
 
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 60 pist. 1. luokan paimennuskilpailusta (koira 
tottelee myös vaistonvastaisesti annettuja ohjeita). 
D) Pidemmälle koulutettu koira. Edellisen lisäksi useamman vuoden hyvin töitä 
tehnyt tai vähintään 60 pistettä 2. luokan kilpailussa saanut koira (pärjää töissä 
hyvin).                    
 
                       
 
 
 
 
 



 

 

Myydään aikuinen paimenkoira 
 
Rotu:    working kelpie                  Sukupuoli:    narttu      
Syntymäaika:          24.1.2015 
Mille eläimille:        lampaat, linnut       lyhyt/pitkäkarvainen lyhyt 
Nimi ja rekisteri nro: Kelmi Coora 
Vanhemmat, Emä: Spinifex Heili 
Isä:Straitbay Cash 
Koulutustaso* ja vapaamuotoinen selostus koiran koulutushistoriasta ja 
kouluttajasta sekä työtehtävistä:   

D-taso 

Rauhallinen, tyylikäs narttu, jolla laajat, pehmeät haut. Osaa etsiä eläimiä 
maisemanhoitoalueilla ja jäljittää karkureita. Kilpailtu sijoituksin kakkosluokassa 
lampailla ja ykkösluokassa naudoilla. Tottelevainen, sopii parhaiten keveille 
eläimille, kannustavan ohjaajan kanssa pärjää raskaammillakin, mutta komentaa 
ennemmin haukulla kuin puremalla. 

Melko ohjaajaherkkä, hyvin miellyttävä arjessa, tottunut matkustamaan, 
moitteeton käytös. Lenkitetty hevosella, tottelee töissä helposti muitakin kuin 
omistajaa. Sosiaalinen, mutta narttulaumassa dominoiva luonne. 

Lonkat A-A, Ltv0, kyynerpäät 0-0. 

 

 

 

 

 

 

 
Perusrata tehty: 2017 sekä lammas- että nautaperusrata Kilpaillut: luokka, pisteet: 
2-luokka lampailla, 1-luokkanaudoilla 
 
Terveystutkimukset, lonkat: A-A   silmät: terveet 
 
 
Muuta: 
 
 
Muita huomioitavia seikkoja esim. koiran luonteesta tms.:  

 

 

 

 
Yhteystiedot: Nimi:              Karjataidon tila, Kaisa Hilska                  
Puh: 050-5501470 
 
Paikkakunta:          Lieto                 e-mail: 
Kaisa.hilska@koirataito.net 
 



 

 

*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)   


