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MALTTI ON VALTTIA

ÄLÄ OSTA REKISTERÖIMÄTÖNTÄ PENTUA

Ennen pennun hankkimista on syytä miettiä tarkkaan onko sinulla tarpeeksi aikaa uudelle perheenjäsenelle ja halua sitoutua koiraan sen eliniäksi, onko perheessä allergisia, saako asunnossa
pitää koiraa ja kestääkö talous koirasta aiheutuvat kustannukset?
Hyvä on myös ottaa selvää rodusta, sen luonteesta, liikunnantarpeesta, hoidosta ja myös päättää onko tuleva perheenjäsen uros vai narttu?
Nartut ovat ehkä vähemmän dominoivia, mutta ne ovat kiimassa pari kertaa vuodessa 2-3 viikon ajan.
Koiranpennun hankinta on muutakin kuin taloudellinen sijoitus; se on myös henkinen sijoitus.
Taustatutkimus ja huolellinen harkinta tässä vaiheessa maksaa itsensä takaisin, sekä koiralle, että sinulle tulevaisuudessa.
On hyvä varautua odottamaan pentua. Suomessa englanninbulldoggeja ei välttämättä ole
saatavilla juuri silloin, kun itsestään tuntuu parhaimmalta. Välillä on jouduttava odottamaan pidempäänkin.
Nyrkkisääntö on, että ennemmin kannattaa
malttaa mielensä ja ostaa pentunsa luotettavalta kasvattajalta kuin hätiköidä ja ostaa pentunsa
paikasta, jossa pentu ei ole syntynyt ja sitä tarjotaan mahdollisesti jopa ilman papereita.

Joka tuutista toitotetaan samaa ja silti aina joku
erehtyy innoissaan ostamaan rekisteröimättömän
pennun. Rekisteröimätön pentu on aina riski ja
ostamalla sellaisen tulet samalla kannattaneeksi
pimeää kauppaa ja pentutehtailua.
Rekisteröity koira on puhdasrotuinen ja tunnistusmerkitty. Rekisteröidyn koiran taustat tiedetään ja pennun kasvattaja on tavoitettavissa,
toisin kuin rekisteröimättömän.
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SELVITÄ TAUSTAT
Ostat pentusi sitten Suomesta tai ulkomailta pyri olemaan hyvissä ajoin yhteydessä kasvattajaan.
Kysele heiltä tulevasta pennusta, sen vanhemmista ja sukulaisista, rodusta ja sen yleisimmistä
sairauksista. Luotettava kasvattaja haluaa tutustua sinuun ja perheeseesi tarkoin. Nämä kaikki
ovat merkkejä kasvattajasta, jolta saat tukea jatkossakin.
Pentu kannattaa hankkia suoraan paikasta, jossa se on syntynyt ja kasvanut. Normaalisti kasvattaja ei anna pentujaan muiden myytäväksi. On
syytä miettiä millaisesta koirankasvatuksesta on
kyse, jos pennun myy eteenpäin joku muu kuin
itse koiran kasvattaja. Kasvattaja, jonka tavoitteena on rodun paras, haluaa aina tietää mihin ja

Miten ihanalta pentu näyttääkin se ei koskaan saa olla hankinnan peruste. Älä koskaan osta pentua myöskään säälistä!

millaisiin oloihin pentu pääsee.
Internetistä löytyy virallista tietoa Suomalaisista, virallisen kennelnimen omaavista ja vähintään yhden pentueen kasvattaneista, kasvattajista
ja heidän kasvateistaan Suomen Kennelliiton ylläpitämän KoiraNet palvelun kautta osoitteesta
http://jalostus.kennelliitto.fi/
Vastuuntuntoinen kasvattaja on allekirjoittanut ja noudattaa Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumusta. Sekä on Suomen Kennelliiton että
rotujärjestön tai sen alaisen virallisen rotuyhdistyksen jäsen.

Myös ulkomailta ostaessa on tärkeää selvittää
koirien terveystietoja ja näyttelytuloksia sekä tutustua kasvattajaan vähintäänkin puhelimitse ja
sähköpostitse. Ulkomailta tuodessa pitää etukäteen selvittää tarkkaan Suomen sekä pennun tuotimaan säännökset koskien maahantuontia. Ohjeita maahantuonnista saa Suomen kennelliitosta sekä Maa- ja metsätalousministeriöstä; Internet
osoitteista www.kennelliitto.fi sekä www.mmm.fi
>

Pennulla tulee olla virallinen Suomen Kennelliiton rekisteritodistus. Kuva rekisteritodistuksen yläosasta.
Ulkomailta hankkiessasi pennulla tulee olla virallinen Export pedigree, jonka avulla koira haetaan Suomen rekisteriin.
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PENNUN LUOVUTUS JA KAUPPA
Ennen ostopäätöstä on hyvä käydä katsomassa
pentua. Huomioi ympäristö ja miten pentueen
emä suhtautuu omistajaan ja pentuihin.
Kasvattajan tulee vastata suoraan ja kiertelemättä kysymyksiisi ja kertoa rehellisesti myös
mahdollisista pennun suvussa esiintyvistä sairauksista. Kysele myös madotuksista ja ruokailusta.
Kasvattajan tulee antaa kirjalliset pennunhoito-ohjeet ja kasvattajan puoleen tulee voida myöhemminkin kääntyä.
Pentua hakiessasi on katsottava, että pentu
on puhdas ja pirteä, sillä on terve iho ja se liikkuu normaalisti. Älä ota hermostunutta pentua,
älä myöskään ota pienintä ja heikointa silkasta
säälistä. Useat kasvattajat tarkistuttavat pennut

eläinlääkärillä, ennen niiden luovuttamista uusille omistajille. Rekisteröidyt pennut ovat nykyisin
aina myös tunnistusmerkittyjä.
Koiran kaupasta tehdään aina kirjallinen sopimus Suomen Kennelliiton lomakkeelle. Siinä
kerrotaan selkeästi säännöt siitä mihin ostaja ja
myyjä sitoutuvat.
Elävän eläimen kaupan tekee erityiseksi se, että myyntihetkellä ei voida koskaan tietää varmaksi, mikä siitä lopulta tulee. Kaupan kohde on oikeastaan vasta koiran aihio, joka muokkautuu valmiiksi paitsi perintötekijöiden, suuressa määrin
myös ympäristön vaikutuksesta. Tämän vuoksi
oikeudenmukaisia ei ole sen enempää koiranostajat, jotka luulevat, että virheen kuin virheen tulee olla korvattavissa, kuin kasvattajat, jotka luulevat ettei koskaan tarvitse korvata mitään.
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Huolehdi että saat kirjalliset
pennun hoito-ohjeet

9.

Pennun tulee olla madotettu ja
eläinlääkäritarkastettu ennen
luovutusta

10. Kasvattajan tulee olla kiinnostunut sinusta ja olosuhteista joihin pentu mahdollisesti muuttaisi
Sopimus koiran kaupasta tehdään virallisen Suomen Kennelliiton kaavakkeelle. Tutustu huolella kauppasopimukseen yhdessä kasvattajan kanssa.
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