ILMOITUS PENTULISTALLE
Kasvattaja ilmoittaa pentueen pentulistalle oheisella lomakkeella sekä liittää mahdolliset kopiot todistuksesta
lomakkeen liitteeksi. Ilmoitus lähetetään pentuvälittäjälle joko postitse tai sähköpostilla.
Pentulistalle hyväksytään ainoastaan oheisella lomakkeella tehdyt ilmoitukset.
PENTUVÄLITTÄJÄ: Jarkko Johansson, Siirintie 10, 01860 Perttula, sry.pentuvalitus @ gmail.com
040 357 6529 arkisin klo 18-20
Kasvattajan tulee olla ilmoitushetkellä SRY: n jäsen ja molempien vanhempien tulee täyttää PEVISA -vaatimukset.
Ilmoitettava pentue tulee rekisteröidä. Pennun myynnistä täytyy täyttää Suomen Kennelliiton sopimuskaavake
SOPIMUS KOIRAN KAUPASTA.
Mikäli kasvattaja ei täytä pentulistan ehtoja, kasvattajan tulevia pentueita ei enää oteta SRY: n pentulistalle.
Ilmoitus on listalla ensimmäisestä astutuspäivästä 10 viikkoa, Mikäli pentuja ei ilmoiteta syntyneiksi, ne poistetaan
listalta automaattisesti. Jatkoajan voi kerralla saada kahdeksi kuukaudeksi. Jatkoaika edellyttää yhteydenottoa
pentuvälitykseen. Pentulistalle voi myös ilmoittaa suunnitelmissa olevan pentueen enintään 6 kk ennen arvioitua
astutusta. Jos yhdistelmää ei toteuteta tai narttu jää tyhjäksi maksua ei palauteta. Pentulistamaksu on A-osioon 10
euroa ja B-osioon 20 euroa. Maksu tilille FI1140550010198451 viite 31600.
Kasvattaja on vastuussa pentulistalle ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Mikäli pentuvälittäjä havaitsee
pentulistalla virheellisiä tai puutteellisia tietoja, hän ottaa yhteyttä kasvattajaan. Yhteydenoton jälkeen tiedot
korjataan. Kiireellisissä tapauksissa liitetään todiste maksusta ilmoitukseen.
Pentulista on jaettu kahteen osaan, A- ja B-osaan.
A-osioon merkitään pentueet jotka täyttävät sekä PEVISA:n että jalostussuositukset ja jotka ilmoitetaan 2 viikon
kuluessa astutuksesta.
B-osioon merkitään pentueet, jotka täyttävät PEVISA:n, mutta eivät jalostussuosituksia.
Mikäli yhdistelmältä puuttuu jokin tulos tai kyseessä on poikkeuslupapentue, on tämä mainittu vanhempien nimien
alla. Poikkeuslupa voidaan myöntää esim. ulkomaalaisen uroksen puuttuvan silmälausunnon takia.
Kasvattaja sitoutuu seuraaviin ehtoihin;
● Kasvattajan tulee olla SRY:n jäsen.
● Kasvattajan tulee olla Suomen Kennelliiton jäsen.
● Kasvattaja sitoutuu noudattamaan SRY:n, Suomen Kennelliiton ja Suomen Palveluskoiraliiton sääntöjä ja
määräyksiä.
● Kasvattaja sitoutuu kasvatustoiminnassaan noudattamaan SRY:n jalostuksen tavoiteohjelmaa.
● Poikkeuslupapentueita joille SRY on myöntänyt poikkeusluvan, ei katsota JTO:n vastaisiksi.
● Kasvattaja on allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen.
● Kasvattaja rekisteröi kaikki pentueensa Suomen Kennelliiton voimassaolevien rekisteröintimääräysten mukaisesti.
● Kasvattaja ilmoittaa SRY:n pentulistalle kaikki pentueensa 2 viikon kuluessa astutuksesta, mikäli haluaa sen Aosioon ja se täyttää sekä jalostussuositukset että PEVISA:n
● Pennun kaupassa ja sijoituksessa tulee käyttää Suomen Kennelliiton sopimuskaavaketta.
● Kasvattaja suosittelee pennun ostajille SRY:n pennunomistajakurssia ja informoi kurssin sisällöstä.
● Kasvattaja antaa pennun ostajille SRY:n pennunomistajan oppaan.
● Kasvattaja kannustaa kasvattiensa omistajia kuvauttamaan koirien lonkat, kyynärpäät, peilauttamaan silmät, sekä
viemään koiran ulkomuodontarkastukseen ja luonnetestiin tai muuhun Suomen Kennelliiton hyväksymään viralliseen
luonteen ominaisuuksia mittaavaan testiin.
● Kasvattaja kannustaa kasvattiensa omistajia ilmoittamaan koiriensa tiedot terveyskyselyyn.
PEVISAmääräykset 1.1.2017 - 31.12.2017:
● Rekisteröinnin raja-arvoina on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.
● Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka- ja kyynärnivellausunto. Lonkka ja
kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12kk.
● Jos koiralla on todettu perinnöllinen katarakta, GRD, TRD, PRA, PHTVL/PHPVsairauden asteet 26,entropium tai
ektropium, ei koiran jälkeläisiä rekisteröidä. Kuitenkin jos koiralla on todettu muu vähämerkityksellinen kaihi, on se
paritettava perinnöllisen kaihin suhteen terveen koiran kanssa. Jos koiralla on todettu MRD, on se paritettava RD:n
suhteen terveen koiran kanssa.
● Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Alle vuoden iässä annettu
virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 12kk, vähintään vuoden ikäisenä annettu virallinen silmälausunto on
voimassa 24kk.

● Pentujen vanhemmilla pitää lisäksi astutushetkellä olla luonnetestitulos tai MH-kuvaus. Keskeytettyjä suorituksia ei
hyväksytä.
● Yksittäisen koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä sen elinaikana saa olla korkeintaan kuusikymmentä (60).
Viimeinen sallittu pentue voidaan rekisteröidä kokonaisuudessaan.
● Koiran tulee astutushetkellä olla täyttänyt 24 kuukautta.
Jalostussuositukset ovat:
o Ulkomuodontarkastus/ZTP: tuloksella hyväksytty / hyväksytty varauksin
o Rotuprofiilin puitteissa hyväksytysti suoritettu luonnetta mittaava testi:
è Saadakseen SRY:n hyväksytyksi tulkitseman luonnetestituloksen, täytyy koiran saada vähintään +75 pistettä.
Lisäksi hermorakenteesta, terävyydestä ja luoksepäästävyydestä tulee saada vähintään arvosana +1. Myös
laukaisupelottomuudesta pitää saada + -arvosana
è Täyttääkseen SRY:n jalostussuosituksen, MH kuvauksen osalta, ei koiralla saa olla merkintöjä kohdissa
1a/1 ja 2, 1c/1,6b/5, 6d/5, 7c/5, 8a/5 ja 10/4 ja 5.
o Yhdistelmän sukusiitosprosentti pienempi kuin 6,25 (4 sukupolven yli laskettuna)
o Lonkat A-C
o Kyynärpäät 0 tai 1
o Silmät terveet
o Jalostukseen käytettävien yksilöiden ikä astutushetkellä yli 2 vuotta.
o Yhdistelmän sukusiitosprosentin tulee olla pienempi kuin 6,25 (4 sukupolven yli laskettuna)
o Vähintään toisen yhdistelmän koirista tulee olla JLPP testattu ei kantajaksi (N/N)
Mikäli yhdistelmältä puuttuu jokin tulos, pentue on listalla B. Myös poikkeuslupapentueet ovat tällä listalla.
Poikkeuslupa voidaan myöntää esim. ulkomaalaisen uroksen puuttuvan silmälausunnon takia.

Ulkomuodontarkastus kohtaan merkitään vanhempien tarkastustulokset, myös Saksalainen ADRK: n hyväksymä
ZTP -testi hyväksytään ulkomuodontarkastus tulokseksi.
Tarkastussarakkeessa käytetään merkintöjä: hyväksytty (HYV), hyväksytty varauksin (VAR) tai hylätty (HYL). Ei
tarkastustulosta (EI)
Koulutustunnus kohtaan merkitään koiran koe sekä koulutustunnus.
BH (käyttäytymiskoe), JK (jälkikoe), HK (hakukoe), IPO/SchH/VPG (kansainvälinen/kansallinen suojelukoe), EK
(etsintäkoe), VK (viestikoe) tai FH (erikoisjälkikoe). Lomakkeeseen merkitään esim. JK3
Mikäli koira on käyttövalio, merkitään kohtaan Fin Kva.
Luonnetesti / MH -luonnekuvaus. kohtaan merkitään koiran luonnetestitulos tai suoritettu MH –luonnekuvaus.
Mikäli koiralla on luonnetestitulos ja MH-luonnekuvaus täytyy nämä molemmat ilmoittaa.
Saadakseen SRY:n hyväksytyksi tulkitseman testituloksen, täytyy koiran saada vähintään +75 pistettä. Lisäksi
hermorakenteesta, terävyydestä ja luoksepäästävyydestä tulee saada vähintään arvosana +1. Myös
laukaisupelottomuudesta pitää saada + -arvosana. Kuvaus rottweilerin luonteen rotumääritelmästä:
http://www.rottweiler.fi/Luonteen_rotumaaritelma.htm
Täyttääkseen SRY:n jalostussuosituksen, MH kuvauksen osalta, ei koiralla saa olla merkintöjä kohdissa 1a/1 ja 2,
1c/1,6b/5, 6d/5, 7c/5, 8a/5 ja 10/4 ja 5. MH -luonnekuvauksen suorittaminen merkitään suoritetuksi tai keskeytetyksi.
Koiralla tulee olla joko luonnetestitulos tai MH-luonnekuvaus, keskeytetty testi/kuvaus ei ole hyväksytty.

Lonkat kohtaan merkitään koiran virallisen lonkkakuvauslausunnon tulos.
Tulos ilmoitetaan erikseen vasemmasta ja oikeasta lonkkanivelestä. Tulos ilmoitetaan kirjaimin A:staC:hen (A, B tai C)
Kyynärnivelet kohtaan merkitään koiran virallisen kyynärnivellausunnon tulos.
Tulos ilmoitetaan erikseen vasemmasta ja oikeasta kyynärnivelestä. Tulos ilmoitetaan numerolla 0-1 (0 tai 1)
Jalostusindeksit kohtaan merkitään koiran indeksi, joka löytyy Kennelliiton koiranetistä jos se on jo laskettu.
Silmät kohtaan merkitään koiran virallisen silmätutkimuksen tulos.
Kohtaan merkitään tutkimustuloksen päivämäärä, sairas, terve tai sairauden nimi.
Hinta kohtaan merkitään pennun hinta, joka sisältää Suomen Kennelliiton rekisteritodistuksen.

NARTUN TIEDOT
Nimi

____________________________________________________________________________________

Rekisterinumero ___________________________
Ulkomuodontarkastus
hyväksytty

hyväksytty varauksin

ADRK:n hyväksymä ZTP

hylätty

ei ulkomuodon tarkastusta

Mikäli ulkomuodontarkastusta ei löydy SRY: n Internet-sivuilta, tulee ilmoituksen liitteeksi laittaa ulkomuodontarkastuksesta kopio.
Saksalaisesta tarkastuksesta tulee aina liittää kopio ilmoituksen liitteeksi

Koulutustunnus ___________________
Mikäli koetulosta ei löydy SKL koiranet tietokannasta, tulee siitä liittää kopio ilmoitukseen.
Ulkomaalaisesta koulutustunnuksesta tulee aina liittää kopio ilmoituksen liitteeksi

Luonnetesti
Täyttää SRY:n jalostus suositukset _________ pistettä tai
Ei täytä SRY:n jalostus suosituksia __________ pistettä
Saadakseen SRY: n hyväksytyksi tulkitseman testituloksen, täytyy koiran saada vähintään +75 pistettä. Lisäksi hermorakenteesta,
terävyydestä ja luoksepäästävyydestä tulee saada vähintään arvosana +1. Myös laukaisupelottomuudesta pitää saada + -arvosana.
Mikäli testitulosta ei löydy SKL koiranet tietokannasta, tulee siitä liittää kopio ilmoitukseen.

MH –luonnekuvaus
Täyttää SRY:n jalostus suositukset

Ei täytä SRY:n jalostus suosituksia

Saadakseen SRY: n hyväksytyksi tulkitseman MH kuvauksen, ei koiralla saa olla merkintöjä kohdissa 1a/1 ja 2, 1c/1,6b/5, 6d/5,
7c/5, 8a/5 ja 10/4 ja 5. Mikäli testitulosta ei löydy SKL koiranet tietokannasta, tulee siitä liittää kopio ilmoitukseen.
Mikäli koiralla on luonnetesti ja MH-luonnekuvaus täytyy nämä molemmat ilmoittaa. Mikäli tulosta ei löydy SKL koiranet
tietokannasta, tulee siitä liittää kopio ilmoitukseen. Myös hylätyt ja ohjaajan/tuomarin keskeyttämät testit on ilmoitettava.

Lonkat vasen/oikea ________________

Kyynärnivelet vasen/oikea ____________
Mikäli tulosta ei löydy SKL koiranet tietokannasta, tulee siitä liittää kopio ilmoitukseen.
Ulkomaalaisesta lonkka ja kyynärtutkimustuloksesta tulee aina liittää kopio ilmoituksen liitteeksi
Jalostusindeksit
lonkat ________ kyynärpäät __________

jalostusindeksiä ei ole laskettu

Silmät
tutkimus pvm ______________

terveet

sairaat

sairauden nimi ________________________________________________________________________________
Mikäli testitulosta ei löydy SKL koiranet tietokannasta, tulee siitä liittää kopio ilmoitukseen.
Ulkomaalaisesta silmätutkimuksesta tulee aina liittää kopio ilmoituksen liitteeksi

JLPP
N/N

JLPP/N

JLPP/JLPP

ei testattu

Mikäli testitulos ei löydy SRY:n internet sivuilta, tulee ilmoituksen liitteeksi laittaa lausunnosta kopio. Lausunnon mukaan tulee
liittää eläinlääkärin todistus sirun lukemisesta näytettä otettaessa.
Tämän puuttuessa lausunto kirjataan merkinnällä ”JLPP tulos ei SRY:n edellyttämällä tavalla identifioitu”

UROKSEN TIEDOT
Nimi

____________________________________________________________________________________

Rekisterinumero ___________________________
Ulkomuodontarkastus
hyväksytty

hyväksytty varauksin

ADRK:n hyväksymä ZTP

hylätty

ei ulkomuodon tarkastusta

Mikäli ulkomuodontarkastusta ei löydy SRY: n Internet-sivuilta, tulee ilmoituksen liitteeksi laittaa ulkomuodontarkastuksesta kopio.
Saksalaisesta tarkastuksesta tulee aina liittää kopio ilmoituksen liitteeksi

Koulutustunnus ___________________
Mikäli koetulosta ei löydy SKL koiranet tietokannasta, tulee siitä liittää kopio ilmoitukseen.
Ulkomaalaisesta näyttelytuloksesta ja koulutustunnuksesta tulee aina liittää kopio ilmoituksen liitteeksi

Luonnetesti
Täyttää SRY:n jalostus suositukset _________ pistettä tai
Ei täytä SRY:n jalostus suosituksia __________ pistettä
Saadakseen SRY: n hyväksytyksi tulkitseman testituloksen, täytyy koiran saada vähintään +75 pistettä. Lisäksi hermorakenteesta,
terävyydestä ja luoksepäästävyydestä tulee saada vähintään arvosana +1. Myös laukaisupelottomuudesta pitää saada + -arvosana.
Mikäli testitulosta ei löydy SKL koiranet tietokannasta, tulee siitä liittää kopio ilmoitukseen.

MH –luonnekuvaus
Täyttää SRY:n jalostus suositukset

Ei täytä SRY:n jalostus suosituksia

Saadakseen SRY: n hyväksytyksi tulkitseman MH kuvauksen, ei koiralla saa olla merkintöjä kohdissa 1a/1 ja 2, 1c/1,6b/5, 6d/5,
7c/5, 8a/5 ja 10/4 ja 5. Mikäli testitulosta ei löydy SKL koiranet tietokannasta, tulee siitä liittää kopio ilmoitukseen.
Mikäli koiralla on luonnetestitulos ja MH-luonnekuvaus täytyy nämä molemmat ilmoittaa.
Myös hylätyt ja ohjaajan/tuomarin keskeyttämät testit on ilmoitettava.

Lonkat vasen/oikea ________________

Kyynärnivelet vasen/oikea ____________
Mikäli tulosta ei löydy SKL koiranet tietokannasta, tulee siitä liittää kopio ilmoitukseen.
Ulkomaalaisesta lonkka ja kyynärtutkimustuloksesta tulee aina liittää kopio ilmoituksen liitteeksi
Jalostusindeksit
lonkat ________ kyynärpäät __________

jalostusindeksiä ei ole laskettu

Silmät
tutkimus pvm ______________

terveet

sairaat

sairauden nimi ________________________________________________________________________________
Mikäli testitulosta ei löydy SKL koiranet tietokannasta, tulee siitä liittää kopio ilmoitukseen.
Ulkomaalaisesta silmätutkimuksesta tulee aina liittää kopio ilmoituksen liitteeksi

JLPP
N/N

JLPP/N

JLPP/JLPP

ei testattu

Mikäli testitulos ei löydy SRY:n internet sivuilta, tulee ilmoituksen liitteeksi laittaa lausunnosta kopio. Lausunnon mukaan tulee
liittää eläinlääkärin todistus sirun lukemisesta näytettä otettaessa.
Tämän puuttuessa lausunto kirjataan merkinnällä ”JLPP tulos ei SRY:n edellyttämällä tavalla identifioitu”

TIEDOT ASTUTUKSESTA

Astutuspäivä __________________
Keinosiemennys

Arvioitu astutusaika

kyllä

Pentujen syntymäpäivä

___________________

ei

________________________

Pentueen sukusiitosprosentti _______________________

Poikkeuslupapentue

kyllä

ei

Syy ________________________________
Syntynyt

__________

urosta

_______

narttua

Vapaana

__________

urosta

_______

narttua

KASVATTAJAN TIEDOT
Kennelnimi ______________________________________________________________
Alkaen vuodesta ___________________ Kasvattajan ensimmäisen rottweilerpentueen syntymävuosi
Sitoumuskasvattaja

kyllä

ei

Nimi____________________________________________________________________
Puhelinnumero __________________________________________________________
Sähköpostiosoite ________________________________________________________
Osoite___________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Hinta

________________ euroa

Kasvattaja on vastuussa pentulistalle ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta
ja hyväksyy allekirjoituksellaan pentulistan ehdot.

Päiväys

_________________

Allekirjoitus

_______________________________________________________________

