
Pentueen ilmoittaminen välitykseen 
Rotu: Working kelpie 

Pentue suunnitteilla: vuodenvaihde 2019/2020    Odotetaan syntyvän viikolla: 

Pentue on syntynyt: 

 

Vanhempien ja isovanhempien tiedot  
Kirjoita nimi ja rekisterinumero, mitä eläimiä tilalla paimentaa (L = lampaat, LL = lypsylehmät,  
EL = emolehmät) sekä karvanpituus (lk = lyhytkarvainen, pk = pitkäkarvainen) 

 
Emä:  red&tan  Riina (Riia) L Rek.nro:K/224/17n  Perusrata vuonna: 2019 L ja N 

Lonkat: A/A Silmäpeilaus Ok (RD lievä, ryppy ei perinnöllinen) Selkäkuvaus (wk): VAO 0 LTV1 

Emän emä: Shepherds Danger Rek.nro: JK/219/14n 
Emän isä: Reidar   Rek.nro: JK/147/12u 

L 

Isä:  red&tan Jack N Rek.nro: /K/205/15U  Perusrata vuonna: 2019 LL 

Lonkkakuvaustulos: B/A Silmäpeilaus  OK  Selkäkuvaus (wk): VAO 0 SPO 0 
Isän emä: Kataran Cass  Rek.nro: K/128/08n 

Isän isä: Bamba Toohey Rek.nro:AS46559/2013 

 

Lyhyt kuvaus pentueen vanhempien työskentelystä ja luonteesta: 

Riina tekee pääasiassa lampaiden kanssa töitä mutta toimii myös naudoilla hyvin. Vahva ja intensiivinen 
silmäkoira, syttyi hyvin nuorena. Sosiaalinen ja helppo arjessa.  

 
Jack paimentaa kotonaan lypsykarjaa. Jack on kroppakoira, siirtää helposti suuriakin laumoja. Sosiaalinen 

ja helppo arjessa. 
 

Erityistoivomuksia pennun ostajien suhteen:  

Työkoiraksi mutta myös harrastajapaimentajalle 
 

Kasvattajan yhteystiedot 

Nimi:  Eija Huusko   Puhelinnumero:044 552 3207 

Paikkakunta: Nisiä  Sähköposti: maalainen75 @ gmail.com 
 

Nimi: Anne Kolehmainen Puhelinnumero:040 749 7457 
Paikkakunta: Rantasalmi Sähköposti: koleanne @ gmail.com 

. 

Välitysmaksun maksajan nimi: Eija Huusko  Maksupäivä: 16.9.2019 
. 

Kaavakkeita ja lisätietoja saat pentuvälittäjältä tai SPKY:n nettisivuilta (www.spky.fi). 
Välitysmaksu on 10 euroa. Ilmoitus on voimassa suunnitteluhetkestä 12 kk tai pentueen syntymästä 3 kk.  

Maksa Suomen paimenkoirayhdistyksen tilille FI53 5068 0620 0227 54 viitenumerolla 30708. 
Täytä kaavake huolellisesti ja lähetä se pentuvälittäjälle sähköpostitse tai paperiversiona postitse.  



Nettisivujen lisäksi ilmoitus on näkyvillä seuraavassa Paimenpostissa ja pentuvälittäjä kertoo niistä 

kyselijöille. Molempien rotujen ilmoitukset lähetetään Katri Piilolalle.  

Osoite: Järvitie 127, 49570 Kannusjärvi.  Sähköposti: katri.piilola@live.fi, puh. 050 5636348 
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