Pentuvälityksen toimintaohje
1. Pentuvälitys on tarkoitettu Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n jäsenten kasvattamien pentujen
ja aikuisten koirien myyntivälitykseen, joka tapahtuu pentuvälittäjien toimesta kerhon
kotisivujen välityksellä Internetissä sekä puhelimitse.
2. Pentuvälittäjien tehtäviin kuuluu jakaa tietoa mahdollisille pennunostajille kertomalla
rodulle/roduille tyypillisistä piirteistä, luonteesta, terveystilanteesta sekä kerhon JTO:n
suosituksista sekä niiden merkityksestä. Pentuvälittäjän tulee opastaa pennunostajaa siitä,
että ostaja voi epävarmoissa tilanteissa pyytää kasvattajalta nähtäväksi jalostustoimikunnan
tai muun luotettavan tahon arvio siitä, kuinka pentue täyttää JTO:n suositukset.
3. Olisi toivottavaa, että kaikki jalostusyhdistelmät olisivat Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n
JTO:n suositusten mukaisia.
4. Kasvattajan tulee itse ilmoittaa pentue pentuvälittäjille. Pentuvälittäjät informoivat
pentutilanteen muutoksista kotisivujen ylläpitäjää mahdollisimman pian.
5. Pentue voidaan ilmoittaa välitykseen heti astutuksen jälkeen tai vasta pentujen syntymän
jälkeen. Ilmoitus tulisi tehdä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjallisena. Ilmoituksen tulisi
sisältää ainakin seuraavat tiedot:
- pentujen vanhemmat
- vanhempien tutkimustulokset (lonkka, kyynärät, silmä, veri- ja virtsakokeet ym.)
- sukusiitosaste (Jalostustoimikunnan laskema/ CompuPed / 8 sukupolvea)
- syntymäaika / arvioitu syntymäaika
- pentujen määrä (urokset + nartut) sekä myytävänä olevien määrä ja sukupuoli
- kasvattajan yhteystiedot
- muut huomioon otettavat asiat
6. Jos pennut on ilmoitettu välitykseen ennen syntymää, tulee kasvattajan ilmoittaa pentujen
syntymästä ja varaamatta olevien pentujen määrästä pentuvälittäjälle mahdollisimman pian.
Ilmoitetut pennut ovat välityksessä kuukauden syntymän jälkeen, jos kasvattaja ei toisin
ilmoita. Kuukauden jälkeen kasvattajan tulee ilmoittaa pentuvälitykseen vähintään kahden
viikon välein myymättömien pentujen tilanne. Jos ilmoitusta ei tule, poistetaan pennut
pentuvälityksestä oletuksella, että kaikki on myyty. Pentuvälitys toivoo, että kasvattajat
tiedottaisivat pentuvälittäjille tilanteesta riittävän usein, jotta pentuvälitys pysyisi ajan tasalla
ja voisi näin palvella paremmin pennun kyselijöitä.
(Pentulistassa kirjain koiran nimen perässä merkitsee lonkkakuvaustulosta. Pentulistan syntynyt
kohdassa on ilmoitettu pentujen syntymäaika ja syntyneen pentueen koko esim. (2 + 3),
ensimmäinen luku tarkoittaa urosten lukumäärää ja toinen narttujen lukumäärää. Pentueessa
vapaana olevat pennut on merkitty punaisella).

Huom!
Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n pentuvälityslistalla ilmoittavat kasvattajat ovat sitoutuneet
liittämään pennunostajan (yksi täysi-ikäinen hlö) Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n, jos hän ei vielä
ole liittynyt jäseneksi ja maksamaan pennunostajan ensimmäisen vuoden jäsenmaksun. Kasvattaja
voi halutessaan ilmoittaa myös perhejäsenyyksistä. Maksu on kymmenen euroa per uusi jäsen
ja kymmenen euroa perhejäsenestä.
Jäsenilmoitus tulee tehdä mahdollisimman pian pennun luovutuksen jälkeen, mielellään kuukauden
kuluessa luovutuksesta. Kaikkia saman pentueen pennunostajia ei tarvitse ilmoittaa yhdellä kertaa,
vaan sitä mukaan kun pennut lähtevät uusiin koteihinsa. Näin pennunostajat pääsevät nauttimaan
jäseneduista (mm. K&V-lehdestä) mahdollisimman pian pennun saatuaan.
Pentuejäsenet ilmoitetaan erillisellä pentuejäsen-lomakkeelle, jonne pyydetään pennunostajien
nimen ja osoitetietojen lisäksi omistajan allekirjoitus. Lomake palautetaan skannattuna
jäsensihteerille: jasensihteeri@kerryvehna.net tai kirjeitse (tarkista osoite kotisivuilta)

