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Unrestricted 

Pentuvälitysohje  
 
Hallituksen valtuuttamana jalostustoimikunta (JTMK) nimeää pentuvälittäjän.  
 
Pentuvälitykseen pääsyn edellytyksenä on seuraavien jalostussuositusten täyttyminen: 
 

1. Kasvattajan tulee olla Suomen Ridgeback -yhdistys ry:n jäsen. 

  

2. Kasvattaja on allekirjoittanut Suomen Ridgeback -yhdistys ry:n Kasvattajan eettisen ohjeen 

(KEO).  

 

3. Uros ja narttu täyttävät rodun PEVISA-säännöt:  

 

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassaoleva virallinen 

lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla 

täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja 

kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A-lonkkaista 

parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta 

parituskumppania.  

 

Pentujen vanhemmista tulee olla astutushetkellä LTV- ja spondyloosilausunto. 

LTV.kuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 12 kk iässä ja spondyloosikuvaus 24 kk iässä. 

Ulkomaalaisilta (pysyvästi ulkomailla asuvilta) uroksilta ei vaadita LTV- ja 

spondyloosilausuntoa.  

 

Kaikkia selän osalta oireettomia koiria voidaan käyttää jalostukseen, oireilevat koirat suositellaan 

jättämään pois jalostuksesta.   

 

LTV1 – LTV4 lausunnon saaneet koirat suositellaan yhdistämään vain LTV0 lausunnon saaneiden 

koirien kanssa.  

 

Käytettäessä spondyloosilausunnon (SP1-SP4) saanutta koiraa on sille etsittävä partneri, joka on 

spondyloosivapaa (SP0). Nuoren, keskivaikeaa (SP3) spondyloosia sairastavan koiran 

jalostuskäyttöä tulee harkita tarkkaan ja vaikeaa (SP4) spondyloosia sairastavat yksilöt tulisi 

sulkea pois jalostuksesta. Suomen kennelliitto rekisteröi SP4-lausunnon saaneen koiran 

jälkeläiset EJ-rekisteriin ja vuoden 2022 alusta ER-rekisteriin.  

 

Mikäli urokselle ei ole mahdollista saada selkälausuntoa (uros on kuollut tai ulkomainen) ja nartun 

kuvauslausunto on LTV1-LTV4 ja/tai SP1-SP4, kirjataan pentuvälitykseen ”yhdistelmä ei täytä 

kaikilta osin jalostussuosituksia” ja syy miksi. 

 

Ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä Suomeen kaksi (2) pentuetta, vaikka uros ei täytä 

kaikkia rodun PEVISA-ehtoja: Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää 

PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa. Jos rodun 
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PEVISA-vaatimukset ja Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen määräykset eivät täyty, voi 

kasvattaja anoa Suomen Kennelliitolta tapauskohtaista poikkeuslupaa pentueen rekisteröintiin kun 

suunnitellulle astutukselle on ensin saatu Suomen Ridgeback -yhdistyksen puolto. Poikkeuslupa on 

oltava myönnettynä ennen astutusta. 
 

4. Pennut rekisteröidään Suomen Kennelliittoon. (Pentue täyttää Suomen kennelliitton 
rekisteröintiin liittyvät vaatimukset. Pentueen rekisteröintiin liittyvät Suomen kennelliitto ry:n 
säännöt ja ohjeet löytyvät sähköisinä heidän kotisivuiltaan; Kasvattajasitoumus, 
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö, Koirarekisteriohje, PEVISA ja muut rotukohtaiset 
erityisehdot, Ohje pentujen tunnistusmerkitsemisestä, Ulkomaalaisten urosten pysyvät 
poikkeusluvat, Keinosiemennnysohje sekä Kennelliiton yleinen jalostusstrategia). 

 
Edellytysten 1-8 täyttyessä yhdistelmän listauksen yhteyteen kirjataan "Yhdistelmä täyttää 
kaikilta osin jalostussuositukset":  
 

5. Yhdistelmän sukusiitosaste on viiden sukupolven perusteella enintään 6,25 %.  

6. Suomessa rekisteröity uros tai narttu on suorittanut virallisen luonnetestin (LTE) tai 
luonnekuvauksen (MH). Ulkomaille rekisteröidyltä urokselta virallista luonnetesti- tai 
luonnekuvaustulosta ei vaadita. 

7. Suomessa rekisteröity uros ja narttu on palkittu virallisessa näyttelyssä niiden täytettyä 24 
kuukautta vähintään kaksi kertaa arvosanalla erittäin hyvä (EH) tai kerran arvosanalla erittäin 
hyvä (EH) ja hyväksytty rotuyhdistyksen tai Kennelliiton ulkomuodon -/jalostustarkastuksessa. 
Yksi näyttelytulos tulee olla saatu Suomesta koiran täytettyä kaksi (2) vuotta.  

8. Uros on vähintään 2-vuotias eikä sen pentuemäärä Suomessa ylitä kolmea (3) pentuetta. Narttu 
on astutushetkellä täyttänyt kaksi (2) vuotta tai ensimmäinen astutus tapahtuu aikaisintaan 
kolmannesta juoksusta. Narttu voi olla enintään 8-vuotias astutushetkellä. Nartulla voidaan 
teettää kolme (3) pentuetta siten, että edellisestä penikoimisesta on pentueen syntyessä oltava 
kulunut vähintään kymmenen (10) kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8‐vuotiaalle 
nartulle yhden (1) kerran ilman poikkeuslupaa, ja tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava 
vähintään yksi (1) vuosi. 

 
Kahdeksan vuotta täyttäneen nartun pennuttamiseen tarvitaan aina poikkeuslupa, poikkeuslupa 
tulee olla voimassa ennen astutustusta. Poikkeusluvan edellytyksenä on nartun terveystodistus, 
se ei saa olla kuutta (6) kuukautta vanhempi.  

 
Mikäli yhdistelmä ei täytä kohtien 1-8 edellytyksiä, voidaan yhdistelmä ottaa pentuvälitykseen, mutta 
siihen kirjataan ”Yhdistelmä ei kaikilta osin täytä jalostussuosituksia”. Lisäksi tällaisen yhdistelmän 
kohdalla kerrotaan syy/syyt miksi yhdistelmä ei täytä kaikkia suosituksia (esim. ei riittäviä 
näyttelytuloksia, käytetään ridgeviallista, käytetään ridgetöntä). Lisäksi on huomattava, että mikäli 
ridgevirheellistä/ridgetöntä käytetään jalostukseen, saa kasvattaja yhdistelmän pentuvälitykseen 
noudattamalla lisäksi rodun Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) mukaisia suosituksia 
ridgevirheellisen/ridgettömän käyttämisestä jalostukseen.  
 
Pentuvälityksen toiminta:  
 
1) Kasvattaja lähettää JTMK:lle (jalostustoimikunta (at) ridgeback.fi) yhdistelmäilmoituksen täytettynä 
myös pentuvälitystiedoilla, sekä kopiot ulkomailla kuvatun koiran nivellausunnoista.  

2) Kasvattaja sitoutuu päivittämään pentueensa tiedot JTMK:lle astutuksen, synnytyjsen ja pentueen 
myyntiin liittyen sekä lähettämään huolellisesti täytetyn pentueseurantalomakkeen kaikista pentueistaan 
JTMK:lle, kun pentue on vähintään 10 viikon ja enintään 6 kuukauden ikäinen. Jos kasvattaja laiminlyö 
tämän, voidaan hänen pentueidensa listaaminen SRB:n pentuvälityslistalle evätä kunnes hän on 
toimittanut asianmukaisesti täytetyt lomakkeet. Pentue poistetaan webmasterin toimesta pentuelistalta 
kymmenen (10) viikon kuluttua pentueen syntymästä ellei kasvattaja ole muutoin informoinut JTMK:ta.  
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3) Saatuaan yhdistelmäilmoituksen JTMK tarkastaa täyttääkö yhdistelmä pentuvälityksen ehdot eli 
yllämainitut jalostussuositukset. 
 
4) Mikäli kasvattaja on ilmoittanut haluavansa pentueen yhdistyksen pentuvälitykseen JTMK:n sihteeri 
antaa yhdistelmäilmoituksen tiedoksi myös webmasterille sekä pentuvälittäjälle, jotka listaavat pentueen 
ylläpitämilleen välityslistoille. Tiedot viedään pentuvälitykseen kolmen (3) viikon sisällä 
yhdistelmäilmoituksen saapumisesta JTMK:lle.  

 

5) Weblistauksessa pentueelle haettu ja myönnetty SKL:n poikkeuslupa ilmaistaan erillisin selkeyttävin 
kommentein. Nopeuttaakseen poikkeusluvan myöntämisen päivittämistä pentuetietoihin voi kasvattaja 
saatuaan SKL:n poikkeuslupapäätöksen ilmoittaa asiasta JTMK:lle.  

 

6) Mikäli kasvattaja havaitsee virheitä pentueen vanhempien tiedoissa, hänen tulee ilmoittaa niistä 
JTMK:lle ja tiedot pyritään korjaamaan pikimmiten.  
 
7) Mikäli narttu jää tyhjäksi, kasvattajan tulee ilmoittaa tästä JTMK:lle, joka ilmoittaa pentueen joko 
poistettavaksi pentuvälityksestä tai siirtyväksi myöhempään, kasvattajan ilmoittamaan ajankohtaan.  
 
8) Kasvattaja ilmoittaa webmasterille pentujen synnyttyä kuinka monta pentua on myytävänä sekä 
niiden sukupuolet. Näitä tietoja käytetään kahdeksan (8) viikon ajan pentueen syntymäajankohdasta, 
tai kunnes kasvattaja ilmoittaa webmasterille suullisesti tai kirjallisesti, että kaikki pennut on myyty tai 
että hän haluaa pentujen välityksen päättyvän. Kasvattaja voi päivittää pentueesta annettavia tietoja 
milloin tahansa välitysprosessin aikana. Jos pentueessa on 8 viikon jälkeen myymättömiä pentuja ja 
kasvattaja haluaa niiden säilyvän pentuvälityksessä, tulee hänen ilmoittaa siitä joku suullisesti tai 
kirjallisesti webmasterille. Ellei kasvattaja ole toisin ilmoittanut, pentueen täytettyä yhdeksän (9) viikkoa, 
pentue poistetaan webmasterin toimesta automaattisesti pentuelistalta.  
 
9) Pentuvälittäjä käyttää vain yhdistelmäilmoituslomakkeen tietoja kertoessaan pentueesta, eikä hän 
ilmoita syntyneiden pentujen vikoja pentutiedustelijoille. Kasvattajan velvollisuus on kertoa tiedot 
pentujensa mahdollisista vioista.  
 
a) Suunnitellut -listalle laitetaan seuraavat tiedot: kennelnimi, kennelin omistaja, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, web-sivujen osoite, pentueen vanhemmat, vanhempien virallisesti lausutut lonkka, 
kyynär- ja Suomen kennelliitossa virallisesti lausutut selkälausuntotulokset, linkki vanhempien 
mahdollisiin tietoihin Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, tiedot mahdollisista hyväksytyistä 
jalostustarkastuksista, tiedot mahdollisista suoritetuista luonnekuvauksista, luonnetesteistä (MH, LTE, 
MT, BPH, muu maakohtainen testi), tieto siitä täyttääkö yhdistelmä kaikilta osin jalostussuositukset vai 
ei – miksi ei täytä, arvioitu astutuskuukausi (max. kuusi kuukautta ennen listaamisajankohtaa) ja arvioitu 
syntymä- ja luovutuskuukausi. Jos luonnekuvaus tai luonnetesti on suoritettu muualla kuin Suomessa, 
luonnetestinimen perään lisätään suorittamismaa. 
 
b) Astutetut -listalle laitetaan seuraavat tiedot: kennelnimi, kennelin omistaja, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, web-sivujen osoite, pentueen vanhemmat, vanhempien virallisesti lausutut lonkka-,  
kyynär- ja Suomen kennelliitossa virallisesti lausutut selkälausuntotulokset, linkki vanhempien 
mahdollisiin tietoihin Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, tiedot mahdollisista hyväksytyistä 
jalostustarkastuksista, tiedot mahdollisista suoritetuista luonnekuvauksista, luonnetesteistä (MH, LTE, 
MT, BPH, muu maakohtainen testi), tieto siitä täyttääkö yhdistelmä kaikilta osin jalostussuositukset vai 
ei – miksi ei täytä, syntymäviikko, luovutusviikko. Jos luonnekuvaus tai luonnetesti on suoritettu muualla 
kuin Suomessa, luonnetestinimen perään lisätään suorittamismaa. 
 
c) Syntyneet -listalle laitetaan seuraavat tiedot: kennelnimi, kennelin omistaja, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, web-sivujen osoite, pentueen vanhemmat, vanhempien virallisesti lausutut lonkka-,  
kyynär-, ja Suomen kennelliitossa virallisesti lausutut selkälausuntotulokset, linkki vanhempien 
mahdollisiin tietoihin Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, tiedot mahdollisista hyväksytyistä 
jalostustarkastuksista, tiedot mahdollisista suoritetuista virallisista luonnekuvauksista, luonnetestistä 
(MH, LTE, MT, BPH, muu maakohtainen testi), tieto siitä täyttääkö yhdistelmä kaikilta osin 
jalostussuositukset vai ei – miksi ei täytä, syntymäpäivä, myytävänä olevien urosten ja narttujen määrä, 
luovutusviikko. Jos luonnekuvaus tai luonnetesti on suoritettu muualla kuin Suomessa, luonnetestinimen 
perään lisätään suorittamismaa. 
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