Ohjeita pentuvälitykseen/astutettuja-listalle pääsyyn
Pentueen kasvattajaksi nimetty henkilö on vastuussa ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta.

PENTUVÄLITYKSEEN / ASTUTETTUJA -LISTALLE PÄÄSYN VAATIMUKSET
•
•
•

Kasvattajan tulee olla Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys ry:n jäsen.
Molemmilla jalostukseen käytettävillä koirilla tulee olla tehtynä kystinuriatesti. Yhden
sukupolven yli on kystinuriatestauksesta vapautus mikäli vanhemmat ovat testatusti vapaita,
Viralliset lonkka- ja kyynärnivellausunnot, polvitutkimuslausunto sekä sydänkuuntelutulos tai
sydämen doppler-tutkimus.

PYSYVÄ POIKKEUSLUPA:

Käytettäessä ulkomaista siitoskoiraa ulkomailla tai ulkomaisen siitoskoiran pakastamattomia
sukusoluja (kuten tuorespermaa), koiralta vaaditaan lonkka- ja kyynärniveltulos (tuloksissa
huomioidaan myös esim. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Australian erilainen
arvosteluasteikko) sekä sydäntulos (doppler tai kuuntelu).
Polvi-/ patellatutkimustulosta ei vaadita.

Jos ulkomainen siitoskoira tulee Suomeen, koskevat sitä samat rajoitukset kuin suomalaisiakin
koiria. Terveystuloksissa huomioidaan kuitenkin mahdollinen erilainen arvosteluasteikko
(esimerkkejä mainittu edellä). Riittää, että koiralla on vaaditut tutkimustulokset. Kasvattajan
tulee lisäksi ottaa huomioon Kennelliiton FI-rekisteröinnille asettamat, kulloinkin
voimassaolevat reunaehdot. Mikäli jalostukseen käytetään koiraa, jolla on Kennelliiton
hyväksymissä virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pentue
rekisteröidä vain EJ-rekisteriin.

Käytettäessä pakastettuja sukusoluja ovat sen kohdalla voimassa keräyshetkellä voimassa
olleet vaatimukset listalle pääsystä (koskee sekä kotimaisia että ulkomaisia koiria).

Lausunnot kystinuriasta on toimitettava Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys ry:n
terveystietokantaa päivittävälle henkilölle hyvissä ajoin ennen pentueen/astutuksen saamista
listalle. Sairasta koiraa ei tule käyttää siitokseen. Mikäli koira on ns. kantaja, tulee toisen
osapuolen ehdottomasti olla tulokseltaan terve. Mikäli muut terveystulokset ovat niin tuoreita,
että tietoa niistä ei ole vielä terveystietokannassa myös niistä tulee toimittaa todistus samalle
henkilölle, jotta pentue saadaan välitykseen.
•

Lisäksi suosittelemme virallista silmätutkimusta jalostukseen käytettäville koirille.

Molempien vanhempien tulee olla palkittu näyttelyssä virallisessa luokassa (ei pentuluokassa)
vähintään kaksi kertaa.Jalostukseen soveltuvana pidetään arvostelun H (hyvä) saamista
näyttelyssä.
Toisen osapuolen tulee kuitenkin olla palkittu vähintään EH:lla (erittäin hyvä).
Mikäli koiran näyttelytulokset ovat vain ulkomailta tai vaikka vain toinen näyttelytulos on
ulkomailta on pentueen ilmoittavan kasvattajanilmoitettava missä näyttelyssä koiraon käynyt,
näyttelyn päivämäärä, tuomarin nimi ja koiran saama palkinto.
Myös vanhempien lausunnot’hyväksytty’ tai’ hyväksytty varauksin’ jalostustarkastuksessa

riittävät listalle pääsyyn ulkonäkövaatimusten osalta.

Astutettuja-listalle ilmoitetut tulevien pentueiden tiedot ovat voimassa 75 päivää astutuksesta tai
mikäli astutuspäivää ei ole ilmoitettu, 10 pvää arvioidun syntymäajan jälkeen. Tämän jälkeen
kasvattajan tulee siirtää pentue pentuvälitykseen tai pentue poistetaan listalta.

Pentueilmoitus on voimassa pentujen syntymästä 10 vkoa. Mikäli kasvattaja ei muuta ilmoita,
poistuvat pennut 10 vkon ikäisenä listalta. Kasvattaja voi halutessaan (ilmoittamalla asiasta
pentuvälittäjälle) pidentää listalla oloaikaa neljän vkon välein kolme kertaa eli kokonaispituudeksi voi
tulla maksimissaan pentujen syntymästä 22 vkoa. Tämän jälkeen pennut joko poistetaan listalta tai
kasvattajan pyynnöstä voidaan siirtää "kodinvaihtajia"-listalle.
Mikäli käytetään pakastespermaa tai munasoluja ja ko. koira on kuollut,
koskee tätä yksilöä määräykset, jotka olivat voimassa sperman/munasolujen keräämisen aikana.
KODINVAIHTAJAT -LISTALLE ILMOITTAMINEN
o

o

o

Listalle voi ilmoittaa rekisteröidyn newfoundlandinkoiran joko koiran omistaja tai kasvattaja
koiran omistajan pyynnöstä. Ilmoittaja on vastuussa ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta.
Ilmoittajan tulee olla jäsen Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys ry:ssä.

Ilmoituksessa tulee käydä ilmi koiran ikä, väri, sukupuoli ja ilmoittajan nimi ja hänen
haluamansa yhteystiedot. Muutakin tietoja / ehtoja voi ilmoittaja halutessaan ilmoitukseen
laittaa. Mikäli koira on kuitenkin alle 6kk, sitä koskee samat vaatimukset kuin
pentuvälityslistalle pääsyssä.
Kodinvaihtajalistalla ilmoitus on kerrallaan neljä viikkoa, jonka jälkeen ilmoittaja voi
halutessaan uusia ilmoituksen aina neljäksi viikoksi kerrallaan.

PENTUTIEDUSTELUT

Pentuvälittäjä lähettää pentukyselijälle kirjallisen listan sen hetkisessä välityksessä olevista pentueista,
kodinvaihtajista ja astutettuja -listalla olevista pentueista, sen hetkisen kasvattaja -listan ja
jäsenhakemuskaavakkeen ja lyhyen rotuesittelyn. Pentuvälittäjä voi myös kertoa, mistä tiedot löytyvät
internetistä, jolloin ei tarvitse lähettää kirjallisia tietoja, mikäli pennun kyselijälle tämä sopii.
Kasvattajalistaan voi pentuvälittäjä pyydettäessä merkitä mikäli ko. kasvattaja kasvattaa myös
mahdollisesti muita värejä kuin mustaa.
Pentuvälittäjä ei suosittele ketään kasvattajaa, vaan kertoo rodusta yleisesti.

Pentuvälittäjälle voi myös ilmoittaa kodinvaihtajan tai pentueen ns. hiljaiseen välitykseen, jolloin
tiedot eivät tule internetiin mutta toimitetaan kuitenkin kirjalliset listat pyytävälle pennunkyselijälle.
Edellä mainitut ehdot koskevat myös hiljaisessa välityksessä olevia koiria.

