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Haluanko omalle koiralleni 
kaverin itse kasvatetusta pen-
nusta? Kokemuksen tuhise-
vista palleroista ja ilon tuot-
taa toisillekin perheille näitä 
ihanuuksia? 

Kun haaveilet teettäväsi 
omalle karvarakkaallesi pen-
tuja, pohdi tarkkaan motiivejasi. 
Muista, että koiranpentueen 
hoitaminen on kovaa työtä, ja se 
vaatii aikaa, rahaa ja jaksamista. 
Synnytyksen onnistuminen tur-
vallisesti niin, että pennut jäävät 
henkiin, on se ensimmäinen 
haaste pentujen synnyttyä. 
Yövalvominen pienten syn-
tyessä, pentujen ja emon 
intensiivinen ympärivuorokau-
tinen hoitaminen ja hyvinvoinnin 
varmistaminen ensipäivinä ja 
viikkoina ei ole pelkkää pennun-
tuoksuista nauttimista, vaikka 
sitäkin se parhaimmillaan on. 

Pentujen kasvaessa niiden 
alustan puhtaanapito ja tiheä 
ruokkiminen käy työstä. Vaatii 
tietynlaista huumorintajua, 
jotta jaksaa herätä aamuyöstä 
elämöivien ja ruokaa sekä 
viihdykettä vaativien pentujen 
vikinään ja kiljuntaan. Omien 
lasten ollessa pieniä tai jos 
perheessä on muita, kenties 
isojakin koiria, täytyy suunni-
tella myös pentujen turvallisuus: 

lapset ja koirat kun eivät ole 
itse vastuussa siitä, osaavatko 
he kohdata tai käsitellä pentuja 
oikein. Hiukan helpommalla 
pääsee ostaessaan maailman-
valloitusiässä olevan paketin 
luotettavalta kasvattajalta.

Ennen pentusuunnitelmien 
toteuttamista, ota selvää koirasi 
lähisukulaisten terveystiedoista 
kasvattajaltasi. Kasvattajalla on 
arvokasta kokemusta ja usein 
kattavin tieto sukulinjoista, 
joita hän on käyttänyt jalos-
tukseen. Voit myös tiedustella 
yhdistelmäsuosituksia ja suvun 
terveystaustoja rotuyhdistyksen 
jalostustoimikunnalta.

Havannankoira kuuluu ro-
tuna Kennelliiton perinnöllisten 
vikojen ja sairauksien vastustu-
sohjelmaan, PEVISA:n piiriin. 

Havannankoirille tulee teettää 
valtuutetulla eläinlääkärillä vi-
rallinen silmä- ja polvilausunto 
ennen astutusta.

Pentuetta suunnitellessasi 
hanki koiralle näyttelytulos EH  
eli erittäin hyvä tai rotuyhdistyks-
en järjestämän jalostustarkastuk-
sen hyväksyvä lausunto. Nämä 
eivät ei ole pakollisia, mutta 
oikeuttavat yhdistelmänume-
roon, pentueilmoitukseen yh-
distyksen sivuille sekä oikeuden 

käyttää pentuvälitystä. 
Jalostustarkastuksesta sekä 

näyttelyarvostelusta saat ar-
vokasta tietoa koirasi rakenteel-
lisista vahvuuksista ja heikkouk-
sista parivalintoja ohjaamaan. 
Ykkösasia pentueen suunnitte-
lussa tulisi olla se, että saadaan 
aikaan terveitä pentuja. 

Emmehän kukaan halua rak-
kaasta havannankoira -rodus-
tamme sairasta, vaan rodun 
terveys on jokaisen pentuetta 
suunnittelevan vastuulla. 

Joskus paras jalostusvalinta 
on jättää pentue teettämättä. 
Kaikkia lemmikkejä ei ole 
tarkoitettu jalostuskäyttöön. 
Mieti siis tarkkaan onko koirasi 
ylipäänsä sellainen, että sillä 
kannattaa teettää pentuja. Koi-
ralla ei saa olla vakavia raken-
nevikoja (esim. purentavika, 
vakava nivelen kehityshäiriö) tai 
todettuja sairauksia ja luonteen 
tulee olla terve ja rodulle tyypil-
linen. Muista myös, että vaikka 
koira näyttää liikkuvan normaal-
isti, sillä voi olla rakenteellisia 
virheitä (esim. käyrät raajat, liian 
heikot kulmaukset tai virheasen-
toiset takaraajat), jotka voivat 
aiheuttaa koiralle ongelmia sen 
vanhetessa ja periytyä myös sen 
jälkeläisille. 

Haaveissa pentuja?

Teksti Salla Vainiola, Kuvat Anne Kuusijärvi
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Niinpä jotkut rakennevirheet-
kin ovat terveysriskejä, joita kan-
nattaa jalostuksen parivalinnoilla 
yrittää minimoida! Jos koira 
ontuu, on suositeltavaa tutkitut-
taa eläinlääkärillä koiran luustoa 
muutoinkin kuin PEVISAN:n 
määräämien pakollisten polvi- ja 
silmälausuntojen osalta. Myös 
sukutaulun riskit voivat jossain 
tapauksissa estää koiran jalos-
tuskäytön. Nämä seikat on aina 
pohdittava tapauskohtaisesti. 

Jos haluat tietoa pentueen 
suunnittelusta, astutuksesta, 
pentujen hoidosta, jalostuksesta, 
kasvattajan vastuista tai oman 
kennelnimen, ilmoittaudu kas-
vattajakurssille.

Ilman kennelnimeä koiran-
pennun rekisteröinnissä voi käyt-
tää vain yksiosaista nimeä.

Rekisteröinti on tärkeää: 
muuten pentu katsotaan 
sekarotuiseksi. 

Tutustu myös rotuyhdistyksen 
nettisivuihin. Sieltä löydät ja-
lostuskäyttöön saatavilla olevia 
uroksia; yhteystietoja rotuyh-
distyksen jalostustoimikunnalle; 
JTO:n eli jalostuksen tavoi-
teohjelman. 
Sieltä löydät muun muassa 
tietoa rodusta yleensä, rodun 
sairauksista, yksilöiden 
terveystietoja (kannattaa 
tarkistaa urosta valitessa, ettei 
nartullasi ole samoja riskejä kuin 
uroksella) sekä jalostusohjeen. 

Sen pohjalta voit itsekin puntar-
oida oman koirasi terveys- sekä 
muita hyviä ja huonoja ominai-
suuksia. Niiden pohjalta voit et-
siä vastapainoksi ominaisuuksia 
täydentävän uroksen tai kysyä 
urossuositusta jalostustoimikun-
nalta.

Rahan vuoksi ei pentuja kan-
nata alkaa teettämään. Jos 
kasvatustoiminta olisi yritys, 
konkurssissa olisi jokainen 
kasvattaja 

Koiran kasvattajana toimiminen 
tulee harrastuksena itsessään 
motivoida niin, että sen haluaa 
tehdä hyvin. Pentujen hoitoon 
tulee valmistautua huolella niin 
tiedon keräämisen puolesta, 
kuin konkreettisesti varautumalla 
kaikkeen mahdolliseen, myös 
rahallisesti. 
Saat pentusi ja niitä hoitavan 
emon hoidettua, ruokittua, 
pennut rekisteröityä, makset-
tua uroksenomistajalle uroksen 
lainasta ja kun vielä varaudut sii-
hen, että voit ehkä tarvita eläin-
lääkärin apua esim. keisarinleik-
kauksen muodossa, pentuetta 
suunniteltaessa olisi pesämunaa 
hyvä olla 1000-3000€. 

Rotujärjestö ei ole vastuussa 
yhdistelmistä tai jalostus.
suosituksista, vaan vastuu 
yhdistelmästä on aina kasvat-
tajalla itsellään

 Jos suunnittelet koirasi
jalostuskäyttöä, sinun on siksi 
tunnettava sukutaustan riskit 
ja kerrottava niistä myös pen-
nunottajalle. Jos otat yhdis-
telmää tehdessäsi esimerkiksi 
terveysriskin, mutta et tiedota 
asiasta pennunostajaa, voit jou-
tua korvausvelvollisuuteen siitä, 
jos koira myöhemmin sairastuu 
kyseiseen sairauteen. 
Korvausvastuusta kerrotaan 
tarkemmin Kennelliton kaup-
pasopimuksessa, jota koiran 
kaupassa tulisi aina käyttää 
kaavakepohjana. Suosittele 
perheelle terveysvakuutuksen 
ottamista ja harkitse myös itse 
pentuevakuutuksen ottamista.

Miten löydän sopivat ostajat 
pennuilleni?
Näyttelytulos tai jalostustarkas-
tuksen hyväksyvä lausunto 
oikeuttavat yhdistelmänumer-
oon, pentuilmoitukseen ja pen-
tuvälityksen käyttöön, mikä lisää 
tietysti pentujen kysyntää. Hy-
västä valikoimasta on helpompi 
valita pennulle sopivat ostajat. 

Mistä tunnistan hyvän per-
heen? Hoitavatko he varmasti 
hyvin pentua? Pärjäävätkö he 
sen kouluttamisessa? Mikä 
pentu sopii millekin perheelle? 
Raskinko luopua vauvoistani? 

Jotkut ovat sanoneet hyvän 
kodin etsimisen pennuille, 
perheiden opastamisen koiran 
hoidossa, ja tulevan yhteistyön 
perheen kanssa olevan se 
vaikein ja työläin vaihe. Ihmis-
tuntemus ja vuorovaikutus-
taidot tulevat arvoon arvaamat-
tomaan perheitä arvioitaessa. 
Toimivassa yhteistyössä asiat 
saadaan sovittua hyvässä ja 
joustavassa hengessä, mutta 
jos jo alkuvaiheessa ilmenee 
vaikeuksia yhteisymmärryksen 
löytymisessä, voi olla jatkon kan-
nalta järkevämpää etsiä pennulle 
toinen koti.

Sopiiko tämä kyseinen pentu 
näyttelykoiraksi, harrastus-
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seuraksi, lapsiperheeseen, tai 
perheen menoihin mukaan? 
Pentua ei kannata myydä kuka 
sille, joka ensiksi ehtii sitä 
kyselemään, vaan haastattele, 
minkälaiseen elämään pen-
tua ollaan ottamassa mukaan, 
minkälaista 
elämää sille 
tarjotaan ja 
mitä pennulta 
toivotaan. Ha-
luaako perhe
kaunista näyt-
telykoiraa, 
sylissä 
viihtyjää, 
älykköä vai 
aktiivista 
touhuajaa? 
Havannankoira 
on usein tätä 
kaikkea, ja sille 
tulisi tarjota 
sen älylle, ak-
tiiviselle seurakoiran luonteelle 
sopiva ympäristö ja sopivaa 
toimintaa sekä kauneudesta ja 
terveydestä huolehtiva hoitaja. 
Jokainen koira kannattaa myydä 
ensisijaisesti lemmikiksi, sillä 
yllätyksiä voi tulla koiran kas-
vaessa.
Jokin virhe tai 
terveys-
seikka voi es-
tää näyttelyyn 
soveltuvuuden 
tai esimerkiksi 
agilityyn 
sopivuuden. 
Ei pitäisi olla 
sopimatonta 
kysyä, miten 
perhe on 
varautunut 
terveydenhuol-
losta koituviin 
kustannuksiin 
koiran sai-
rastuessa. 
Pennuista luopuminen on aina 
raskasta, mutta myös iloinen 
tapahtuma, jossa pentu saa 
ikiomat ihmiset rakastamaan ja 
huolehtimaan, sekä antamaan 
aikaa ja huomiota vain hänelle. 

Kasvattaja saa kokea jotain 
samaa, kuin joulupukki joulu-
na, kun antaa pienokaisensa 
uuden perheen matkaan.

Osaanko opastaa pennun ja 
aikuisen koiran hoidossa?

Kaikesta opastuksesta huolimat-
ta vastuullinen pennunostajakin 
unohtaa puolet kuulemistaan 
ohjeista, joten ne on hyvä antaa 
kirjallisina. 
Vastuunsa tuntevat  näkevät 
vaivaa ja käyttävät aikaa hoito-

ohjeiden kirjoittamiseen pennu-
nostajille mukaan. Hyvä kasvat-
taja on neuvoineen käytettävissä 
24/7 koko koiran eliniän, sillä 
aina kirjalliset ohjeetkaan eivät 
aukea. Joskus on hyvä tavata 

pennun uutta perhettä myöhem-
minkin ja näyttää kädestä pitäen, 
miten jokin hoitotoimenpide 
suoritetaan. 

Miten kohdata mahdolliset 
ongelmat pennun kasvaessa 

uudessa per-
heessään? Oma 
kasvatti on kas-
vattajalle tärkeä ja 
siitä haluaa kuulla 
kuulumisia sekä 
kuvaterveisiä 
koko eliniän ajan. 
Tietenkin toiveis-
sa on, että
kaikki menee 
hyvin, mutta 
toisinaan perhe 
ei olekaan hyvä, 
tai yhteistyö-
taidot joutuvat 
koetukselle                  
muusta syystä.

Muista ottaa vastaan myös 
negatiivinenkin palaute, 
kuunnella ja jakaa perheen 
kanssa koiraa koskeva 
terveyshuolet.

            Sinulta tulisi löytyä 
rohkeutta ottaa 
puheeksi aratkin 
asiat, kun pennun 
hyvinvointia sitä 
vaatii. Kuitenkaan 
ei kannata polttaa 
yhteistyösiltoja, 
joten vaikeissa 
tilanteissakin 
pysy asialinjalla ja 
muista kuunnella 
perheen näke-
myksiä. 
Tarvittaessa voit 
kysyä neuvoja 
eläinlääkäriltä,
eläinsuojeluval-
vojalta, rotuyh-

distykseltä tai Kennelliitosta.
   
    Salla Vainiola, 
    jtk:n jäsen,
    kennel Divino Amor

Haluaako perhe kaunista näyttelykoiraa, 
sylissä viihtyjää, älykköä vai 
aktiivista touhuajaa? 


