Pentueilmoitus
Taustaa:
Lakelandinterrierit ry on rotua harrastava yhdistys. Rotua harrastavalla yhdistyksellä tulee olla
jalostustoimikunta,
jonka
tulee
kartoittaa
rodustaan
esimerkiksi
terveystilannetta.
Jalostustoimikunnan (= yhdistyksen hallitus) yksi tärkeimpiä tehtäviä onkin juuri tiedonkeräys.
Lakelandinterrierin ensimmäinen jalostuksen tavoiteohjelma on menossa Suomen Kennelliiton
jalostustoimikunnan käsiteltäväksi.
Pentueilmoituslomake:
Yhdistyksellä on käytössä pentueilmoituslomake. Lomakkeen avulla kerätään ja tallennetaan tietoa
jalostukseen käytetyistä koirista ja syntyneistä pentueista. Kun tietoja on saatu riittävästi, julkaistaan
esim. taulukko uroksen jättämien pentujen väristä. Yksittäisiä pentu- tai pentuekohtaisia tietoja ei
julkaista. Kaikki lomakkeissa olevat tiedot ovat luottamuksellisia ja ne ovat vain jalostustoimikunnan
käytössä. Vaitiolovelvollisuus koskee myös jalostustoimikunnan entisiä jäseniä.
Lomakkeesta on pyritty tekemään sellainen, ettei siitä pysty tunnistamaan mitään yksittäistä pentua
(1-2 pennun pentueet poikkeuksena). Lomake olisi tarkoitus täyttää 2-3 viikon sisällä pentujen
syntymästä. Pentueilmoitus lähetetään yhdistyksen jalostusyhteyshenkilölle tai sihteerille.
Pennun ilmoittaminen pentuvälitykseen
Lomakkeella voi ilmoittaa myös yhdistyksen pentuvälitykseen tulevat pennut (pentuvälittäjälle ja
yhdistyksen kotisivuille). Pentuvälittäjälle menevät lomakkeesta ainoastaan tiedot kohdasta:
”Ilmoitan seuraavat…...”. Kaikki muut tiedot jäävät jalostustoimikunnan käyttöön. Jatkossa
yhdistyksen pentuvälitykseen otetaan ainoastaan pentueilmoituksen lähettäneen kasvattajan pentuja.
Ilmoitus on voimassa 3 kk ajan kasvattajan allekirjoituspäivämäärästä. Tämän jälkeen, ellei
jatkoilmoitusta ole tullut, pennut poistetaan välityslistalta. Myös jo myydyt pennut tulee ilmoittaa,
jolloin välityslista pysyy paikkansa pitävänä ja päivitettynä. Yhdistyksen puheenjohtaja/sihteeri
välittää tarvittaessa myös tiedot pennuista eteenpäin pentuvälittäjälle ja yhdistyksen kotisivuille.
Lomakkeen täyttö-ohjeita
• Taulukon yläpuoliselle tekstiriville kohtaan _____+_____ tulee merkitä kaikki syntyneet pennut,
myös kuolleet / lopetetut. (uroksia + narttuja).
• Taulukkoon vaalean harmaille ruuduille merkitään elävät pennut värin ja sukupuolen mukaan.
Tumman harmaisiin ruutuihin tulee yhteenveto näistä pennuista sukupuolen mukaan.
• Jos pentu kuolee / lopetetaan esim. viikon ikäisenä, se merkitään kohtaan ”Muuta huomioitavaa”
sanallisin lisätarkennuksin. Jos taas pentu syntyy kuolleena tai kuolee synnytyksessä se merkataan
taulukkoon.
• Taulukon kohtiin häntämutkia / alapurenta/ epämuodostumia tulee merkitä selkeä ja huomattava
häntämutka / kitalakihalkio / epämuodostuma. Lievät voi laittaa kohtaan ”Muuta huomioitavaa”.
• Synnytyksen kulun voi kuvata lyhyesti muutamalla sanalla, vaikeista synnytyksistä ja
keisarinleikkauksista tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin. Näin saadaan todellisuuteen pohjautuvaa
tietoa synnytyksien ”helppoudesta”.

• ”Muuta huomioitavaa” –kohtaan voi edellä mainittujen asioiden lisäksi kertoa lyhyesti esim.
pentujen painoista, emän hoivaamisen tasosta tai muusta tärkeäksi katsomastaan asiasta. Tyhjiksi
jääviin kohtiin ja ruutuihin vedetään viiva.

Jalostustoimikunta toivoo jokaiselta kasvattajalta myönteistä ja positiivista suhtautumista
pentuilmoitukseen. Epäselvissä tilanteissa voi ottaa yhteyttä jalostustoimikunnan jäseniin.
Yhteisen rodun puolesta,
Jalostustoimikunta

