
Suomen Coton de Tulear ry 

Pentueilmoitus pentuvälitykseen 
 
Ilmoittaessasi pentueen yhdistyksen pentuvälitykseen, täytä alla olevat tiedot ja lähetä täytetty lomake 
pentuvälittäjälle. Merkitse lisätietoihin sellaiset asiat, mitä haluat pentuvälityksessä otettavan 
huomioon. Tarvittavat tiedot voi lähettää myös sähköpostilla, jolloin allekirjoituksena toimii lähettäjän 
sähköpostiosoite, samalla sähköpostin lähettäjä myös vakuuttaa tiedot oikeiksi. 
 
Pentueen tiedot ja yhteystietosi julkaistaan Suomen Coton de Tulear ry:n nettisivuilla 
(www.cotondetulear.fi) 14 vrk kuluessa siitä, kun pentuvälittäjä on vastaanottanut ilmoituksen. 
 
 
Pentueen syntymäaika: _____ / _____ 20_____  

Syntyneet pennut: uroksia _____ kpl, narttuja _____ kpl 

Myynnissä olevat pennut: uroksia _____ kpl, narttuja _____ kpl 

 

Pentueen isä: 

___________________________________________ Rekisterinumero:_______________________  

Terveystarkastukset: _______________________________________________________________ 

 

Pentueen emä: 

___________________________________________ Rekisterinumero:_______________________  

Terveystarkastukset: _______________________________________________________________ 

 

Lisätiedot (DNA, näyttelytulokset, sijoituskotia etsivät yms.): _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Kennelnimi: _______________________________________________________________________ 

Kasvattaja: _______________________________________________________________________ 

Puhelin: _______________________________ Tavoitettavissa klo: __________________________ 

Osoite: __________________________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite: __________________________________________________________________ 

Kotisivuosoite: ____________________________________________________________________ 

 
Pentue pidetään pentulistalla 4 viikkoa. Mikäli kasvattaja tämän jälkeen haluaa jatkaa ilmoituksen 
voimassaoloa, tulee siitä ilmoittaa pentuvälittäjälle 2 viikon välein, muutoin pentue poistuu 
automaattisesti pentuvälityslistalta. 
 
Kasvattaja sitoutuu ilmoittamaan pentuvälittäjälle, kun kaikki pennut on varattu tai myyty. 
 
Paikka ja päiväys: ________________________________________________________ 
 
Kasvattajan allekirjoitus: ________________________________________________________ 
 
  



 

 
INFO 
 
Pentuvälityslistalle otetaan syntyneet ja suunnitteilla olevat pentueet, joiden vanhemmat 
täyttävät rodun PEVISA-ehdot: 
 
Astutushetkellä voimassa oleva silmä- ja polvitarkastuslausunto: 
 
- Virallinen silmätarkastuslausunto: koiralla ei saa olla perinnöllisiä silmäsairauksia katarakta 
tai PRA. Lausunto ei saa olla 12 kuukautta vanhempi 
- Virallinen polvitarkastuslausunto: yhdistelmän toiselle koiralle sallitaan tulos 0/1, 1/0, 1/1, 
toisella koiralla täytyy olla tulos 0/0. Lausunnon tulee olla Kennelliiton nykyisten sääntöjen 
mukainen. 
 
Koiran täytyy tutkimushetkellä/näytteenottohetkellä olla tunnistusmerkitty Kennelliiton 
hyväksymällä tavalla. Tutkimuslausunnon antaa Kennelliiton hyväksymä 
eläinlääkäri/asiantuntija. 
 
MUUTA 
Polveutumismäärityksiin vaadittava DNA tunniste ja/tai koiran polveutuminen on varmistettu 
dna:n avulla 
 
Pentuvälitys on maksuton Suomen Coton de Tulear ry:n jäsenille. 
 
 
PENTUVÄLITTÄJÄ 
Eija Toiminen 
Keskustie 21 A 3 
35600 Halli 
gsm 050 5697206 
pentuneuvonta.coton@toydogs.net 
 
 
Tiedot päivitetään yhdistyksen internetsivuille 14 vrk kuluessa siitä, kun pentuvälittäjä on 
vastaanottanut ilmoituksen. 
 
Välitysaika on 4 viikkoa. Kasvattaja voi halutessaan pitää pentueensa listalla pidempään 
ilmoittamalla siitä pentuvälittäjälle kahden viikon välein sähköpostitse. Muussa tapauksessa 
pentue poistetaan välityksestä. 
 
Myydessään pentuja kasvattaja sitoutuu käyttämään Suomen Kennelliiton lomaketta 
"Sopimus koiran kaupasta" ja noudattamaan Kennelliiton koirarekisteriohjetta. 
 


