
 TUKIHAKEMUS PENTUJEN RUUMIINAVAUKSEEN  

Jalostustoimikunta kerää tietoa ja tilastoi rodussa ilmenevää 

pentuekuolleisuutta. Jalostustoimikunta kehoittaa kasvattajia 

lähettämään kaikki kuolleina syntyneet ja yllättäen 0-6 viikkoisena 

menehtyneet pennut avattavaksi. Yhdistys on päättänyt tukea 

jäsenkasvattajien pentujen kuolinsyynselvittämistä tietyin ehdoin. 

 

SÄÄNNÖT JA OHJEET 

 

1) Yhdistys tukee maksamalla 50% avauskuluista jäsenkasvattajille, kun pentueesta on menehtynyt > 

33% pennuista syntyessään.  

 

Pentue tulee lähettää ohjeita noudattaen Yliopistolliseen Eläinsairaalaan ellei toisin sovita. Anomus 

tulee laittaa mahdollisimman pian yhdistykselle. Jäsenkasvattaja sitoutuu täyttämään terveyskyselyn 

koskien pentuetta, sekä luovuttamaan avausraportin yhdistykselle. Tukea myönnetään jälkikäteen 

kuittia vastaan. 

 

2) Mikäli menehtynyt pentu/pentue ei täytä kaikilta osin edellisiä kriteerejä niin suositus on 

epäselvissä kuolintapauksissa lähettää pentu/pentue avattavaksi. Jäsenkasvattaja voi näissä 

tapauksissa anoa tukea, joka käsitellään mahdollisimman pian. Tukea myönnetään tapauskohtaisesti 

hakemuksen perustella. Tuen myöntämiseksi tulee laittaa hakemus jalostustoimikunnalle, sekä 

sitoutua luovuttamaan avausraportti yhdistykselle. Myönnettäessä tukea maksetaan 

kuittia/avausraporttia vastaan. 

 

TUKIHAKIJAN JA PENTUEEN TIEDOT 

Kasvattaja ja kennelnimi: 

Kasvattajan osoite, puhelinnumero, sähköposti: 

Tilinumero jonne mahdolliset korvaukset maksetaan: 

Pentujen syntymäpäivä: 

Elävänä syntyneiden määrä: 

Kuolleina syntyneiden määrä: 

0-6 vk. Iässä kuolleiden määrä: 

Tiedot pentueesta/synnytyksestä:  

 

 

 

 

 

Muistathan liittää hakemuksen lisäksi kuitin. Tukea myönnetään vain kuittia/maksutositetta vastaan. Alla lähetys 

ja pakkausohjeet. 



KUN AVAUKSELLE TULEE TARVETTA: 

Eläin lähetetään avaukseen mahdollisimman pian kuoleman jälkeen Matkahuollon välityksellä. 

Vastaanottaja: ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, Patologia 

Toimitusosoite: MUSTIALANKATU 1, 00790 HELSINKI 

Vastaanottajan asiakasnumero/luottonumero: 09402244 (oltava aina lähetyksellä) 

Matkahuollon palveluista valitaan 

- Pikapaketti ja 

- Jakelupalvelu 

Em. valinnoilla varmistetaan, että lähetys on perillä mahdollisimman nopeasti ja hyvin säilyneenä. 

Lähetyskulut kuuluvat lähettäjän maksettavaksi. Pakettiin liitetään omistajan tai eläinlääkärin täyttämä lähete 

(obduktio) 

Näytteet lähetetään mieluiten alkuviikon aikana (ma-ke), että ne ehtivät perille ennen viikonloppua (huom. 

juhlapyhät). Torstaina lähetettäessä tulee varmistaa lähetyspaikkakunnan Matkahuollosta, että näyte ehtii 

perille perjantaiksi klo 12 mennessä. Ennen lähetystä eläin säilytetään viileässä (alle +10°C), mutta eläin ei 

saa jäätyä. 

Ilmoita patologialle sinne lähetettävästä eläimestä puhelimitse tai tekstiviestillä,  050 435 8739 tai 050 436 

0363.  

Pakkaaminen 

Kuollut eläin on hyvä jäähdyttää jääkaappilämpötilaan ennen lähettämistä. Eläin kääritään ensin runsaaseen 

(sanomalehti)paperiin, joka imee mahdollisesti valuvat nesteet. Paperikäärö pakataan ehjään muovipussiin 

ja lopuksi tukevaan laatikkoon. Kesäaikaan on syytä lisätä kylmävaraajia pussiin. Täyteaineeksi 

pahvilaatikkoon voi laittaa lisää paperia. Laatikko teipataan kiinni. Varmista, että osoitekorttiin tulevat yllä 

annetut vastaanottaja, toimitusosoite ja vastaanottajan luottonumero sekä yllämainitut palvelut (Pikapaketti 

ja Jakelupalvelu). 

Lisätietoja antaa obduktiosalin henkilökunta, 

GSM: 050 435 8739 tai 050 436 0363 

 



RUUMIINAVAUSLÄHETE JA LISÄTIEDOT:  

https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/elainlaaketieteellisten-biotieteiden-

osasto/patologia-ja-parasitologia#section-23524 

 

Tukianomus tulee toimittaa sähköisesti jalostustoimikunnalla. Jalostustoimikunta vastaa ja neuvoo kaikkiin asiaan 

liittyvissä kysymyksissä. 

 

Jalostustoimikunta – chp.jalostustoimikunta (at) gmail.com 
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