
Pentuesivuohjeet 

 

*Pentuesivulle ilmoittaessasi sinun tulee olla pentueen kasvattaja ja Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n 

jäsen. Lisäksi ilmoittajan tulee olla ollut yhdistyksen jäsen myös edellisenä vuotena, jotta pentueilmoitus 

tulee yhdistyksen pentuesivulle 

* Ilmoituksen oikeellisuudesta vastaa ilmoittaja. 

Tästä syystä täyttäkää pentuelomake huolella, vain ne tiedot, jotka kasvattaja lomakkeessa ilmoittaa, tulee 

pentuesivulle. 

* Pentueen vanhempien tulee täyttää rodun PEVISA vaatimukset. 

HUOM Lonkat ja kyynärnivelet tulee olla virallisesti tutkitut ja tulokset pitää olla KoiraNetissä ennen 

astutusta (ei koske ulkolaisia uroksia, jos astutus tapahtuu ulkomailla tai tuontispermaa käyttäen). 

* Pentueen vanhempien toivotaan täyttävän rodun JTO:n suositukset. 

Jos yhdistelmä ei joltain osin täytä rodun JTO:n suositusta, siitä mainitaan pentueilmoituksessa. 

 

Rotuyhdistyksen suositukset: 

- Suositellaan jalostuskoirien testaamista kilpirauhasen osalta ennen jalostuskäyttöä. 

- Suositellaan, että yksittäisen koiran jälkeläismäärä ei ylitä 20 pentua. 
- Suositellaan, ettei 4 polven sukusiitosprosentti yhdistelmissä ylitä 6,25 %. 
- Suositellaan, ettei uusintayhdistelmiä tehdä. 
- Jalostukseen käytettävä koira tulisi olla näyttelyssä esitetty ja jalostustarkastettu. 

- Jalostukseen käytettävän nartun tulisi olla yli 2-vuotias ja alle 5-vuotias saadessaan ensimmäiset pennut. 

Ilmoituksen sisältö: 

* Pentueen mahdollinen syntymäaika 

 

 * Pentueen vanhempien nimet, terveystutkimustulokset, linkki KoiraNettiin (Suomen Kennelliitto) 

- Kilpirauhastesti ilmoitetaan vain silloin, kun kasvattaja/uroksen omistaja on toimittanut 

jalostustoimikunnalle kyseisen koiran kilpirauhastestituloksen. Tämän pitää olla kopio alkuperäisestä 

eläinlääkäriltä saadusta tulospaperista 

 

* Jos kasvattaja haluaa, ilmoituksessa voidaan ilmoittaa myös seuraavat asiat: 

- Valokuvat vanhemmista (molemmista vanhemmasta omakuva) ja pentueen syntymän jälkeen 1 kuva 

pennuista. 

- Muut viralliset terveystutkimustulokset, jotka löytyvät kennelliiton jalostustietojärjestelmästä. 

- MyDogDNA testattu koira jos koiran tiedot on monimuotoisuuden osalta toimitettu jalostustoimikunnalle. 

- Näyttelytulokset (valioarvot) 

- Luonnetestitulos ja MH-testin suoritus, hyväksytysti suoritettu BH ja virallinen koulutustunnus. 

- Kennelneuvojan käynti (kopio käyntipaperista jalostustoimikunnalle) 

* Kasvattajan tiedot: Kennelnimi (jos on), kasvattajan nimi, paikkakunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja 

linkki kotisivuille (jos linkkimaksu on maksettu) 



Muista myös: 

*Pentueen voi ilmoittaa Suunnitelmissa, Odotettavissa tai Syntyneet otsikon alle. 

*Sivuille päivityksen viive voi olla n. 1 viikko 

*Muista myös ilmoittaa, kun pennut ovat muuttaneet uusiin koteihin, jotta tiedot poistetaan sivuilta. 

*Kun pentue täyttää 10vk se poistuu automaattisesti yhdistyksen sivuilta, ellei kasvattaja ilmoita erikseen 

että pentuja on vielä myytävänä. Tästä eteenpäin kasvattajan tulee 2 viikon välein ilmoittaa, jotta pentueen 

tiedot pysyvät pentuesivulla. 

*Pentue kaavake palautetaan s.postitse osoitteeseen: slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com 

  Viestin aihekenttään: Pentueilmoitus 
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