
 
 

 

Ohjeita pennun hankintaan  
 

Onko rotuvalintasi joku sennenkoira-roduista?  

Sennenkoiriin kuuluu neljä eri rotua: appenzellinpaimenkoira, berninpaimenkoira, 

antlebuchinpaimenkoira ja isosveitsinpaimenkoira. 

Jokaisella koirarodulla on tyypilliset ominaisuudet kuten koko, temperamentti, luonne, sekä 

rotukohtaiset terveysongelmat. Vastuullinen kasvattaja auttaa päättämään, onko valitsemasi 

sennenkoirarotu juuri oikea valinta sinulle ja perheellesi. Vältä kasvattajia, joiden ensisijainen 

tehtävä on myydä pentu mahdollisimman nopeasti sen enempää perehtymättä ajatuksiisi ja 

kysymyksiisi. On erittäin tärkeää, että kasvattaja kuuntelee Sinua ja pohtii kanssasi, miten 

sennenkoira sopii Sinulle.    

Etsitkö pentua, joka kasvaa ja aikuistuu terveeksi pitkäikäiseksi koiraksi? Etsitkö pentua, joka tulee 

toimeen lasten kanssa ja kasvaa lapsiperheessä? Tiesitkö, että sennenkoirat elävät rodusta riippuen 

8-12 vuotta? Tiesitkö että sairaudet, kuten monet syövät ja autoimmuunisairaudet ovat koirilla 

perinnöllisiä kuten ihmisillä? Vastuulliset kasvattajat tutkituttavat koiriensa terveystilanteen 

minimoidakseen ja eliminoidakseen perinnöllisiä sairauksia. Vastuulliset kasvattajat tietävät 

koiriensa elinikäennusteen ja heillä kasvatuksen tavoitteena on koirien terveys, pitkäikäisyys ja hyvä 

luonne. Vastuullinen kasvattaja on avoin ja rehellinen ja hän jakaa olemassa olevan tiedon 

mielellään pennun ostajalle.  

Tutustu huolellisesti valitsemaasi rotuun ja kasvattajiin ennen tapaamista. Tutustu rodun PEVISA:an 

(perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) ja lue rodun jalostuksen tavoiteohjelma, 

sekä keskustele siitä kasvattajien kanssa. Löydät voimassa olevat jalostuksen tavoiteohjelmat 

sveitsinpaimenkoira yhdistyksen nettisivuilta otsikolla JTO. Olet valitsemassa perheenjäsentä, joka 

on pitkään perheessäsi. Korkea hinta ei aina takaa laatua! 

Koirat ovat yksilöitä 

Kuten ihmiset, myös sennenkoirat ovat yksilöitä. Lempeää ja hyväntahtoista aikuista sennenkoiraa 

ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Eri sennenkoirien luonteet eroavat keskenään melkoisesti. Tämän 

lisäksi rodun sisällä yksilöiden luonteissa on eroja.  

Rotumääritelmässä oleva luonnekuvaus antaa hyvän osviitan kyseisen rodun luonteesta.  Jokainen 

koira on koulutettava erikseen, sitä ei tee kukaan puolestasi. Jotkut yksilöt voivat olla arkoja, jotkut 

aggressiivisia ja jotkut ujoja. Arat ja aggressiiviset koirat vaativat runsaasti työtä. Vastuulliset 

kasvattajat käyttävät jalostukseen luonteeltaan tasapainoisia koiria. He kutsuvat pennunostajan 

tapaamaan koiriaan henkilökohtaisesti ja kertovat koiriensa luonteesta avoimesti.  Myös koirien 



 
 

 

luonne ominaisuuksista on helposti saatavilla tietoa, jos kasvattaja on käyttänyt koiriaan testeissä 

(MH-luonnekuvaus, luonnetesti, käyttäytymisen jalostustarkastus).  

Sennenkoirilla, kuten monilla muillakin roduilla, on perinnöllinen alttius sairastua lonkka-, olka- ja 

kyynärnivelen kasvuhäiriöihin, polvilumpion sijoiltaanmenoon ja polven ristisidevaurioihin, erilaisiin 

silmäsairauksiin sekä epilepsiaan ja erilaisiin autoimmuunisairauksiin. Kasvuhäiriöt aiheuttavat 

koiralle kipua, rajoittavat koiran toimintakykyä ja aiheuttavat omistajalle lisäkustannuksia. 

Kasvuhäiriöt ovat pääasiassa perinnöllisiä, joihin kuitenkin myös ympäristötekijät vaikuttavat. 

Vastuullisen kasvattajan tavoitteena on minimoida ja ennaltaehkäistä perinnöllisiä sairauksia. 

Suomen Kennelliiton jalostustietokanta (KoiraNet) on työkalu, jonka kautta saa hyvää tietoa rodusta 

ja kasvattajista. Sieltä näkee koirien terveys-, näyttely- ja koetulokset, luonnetestit, käyttäytymisen 

ja ulkomuodon jalostustarkastukset, kasvattajan pentueiden kokonaiskuvan. Palvelu löytyy Suomen 

Kennelliiton nettisivujen kautta.  

Rotuyhdistyksen sivuilta löytyy jokaisen rodun alta tietoa rodun eliniästä ja sairauksista. 

Pennun osto / valinta internetin välityksellä 

Internetin välityksellä voi saada arvokasta tietoa sopivaa rotua ja kasvattajaa etsiessä, sekä monilla 

rotuyhdistyksillä ja kasvattajilla on kotisivunsa. Suositeltavaa on perehtyä etsintään huolellisesti, 

sillä internet houkuttelee pikaisiin päätöksiin hankkia pentu nyt ja heti, kun pentukuume on 

pahimmillaan. Internetistä löytyy kasvattajia, joiden ensisijainen tavoite on myydä pentu sen 

enempää kyselemättä tai näkemättä ostajaehdokasta. Sieltä löytyy myös vastuullisia kasvattajia, 

joiden tavoitteena on rodun kehittäminen.  

Vastuullinen kasvattaja arvostaa koiriaan, koiriensa terveystuloksia ja saavutuksia. Vastuullinen 

kasvattaja ei myy pentua sähköpostin välityksellä tai pelkän puhelun perusteella pennunostajaa 

näkemättä. Vastuullinen kasvattaja haluaa nähdä pennunostajan henkilökohtaisesti ja parasta olisi 

käydä etukäteen kasvattajan luona tutustumassa henkilökohtaisesti rotuun, koiriin ja kasvattajaan.   

Yhtä tärkeää kuin löytää itselle sopiva pentu, on löytää itselle sopiva kasvattaja.  Ensimmäisen 

vuoden yhteydenpito kasvattajan kanssa on vilkasta ja silloin molemminpuolinen  luottamus on 

tärkeää. 

Vastuullinen kasvattaja 

Vastuullisen kasvattajan tavoitteena on kasvattaa rotutyypillisiä, hyvin liikkuvia, terveitä ja 

luonteeltaan ja temperamentiltaan tasapainoisia sennenkoiria. Vastuullisen kasvattajan tavoite on 

kehittää rotua jokaisessa pentueessa, valitsemalla tarkoin jalostukseen käytettävät yksilöt. 

Vastuullinen kasvattaja käyttää aikaa ja voimavaroja alati oppiakseen ja ymmärtääkseen rotua 

paremmin. Jos kyseessä on uusi kasvattaja, jolla ei ole kokemusta kasvatustyöstä, selvitä, mistä hän 

on saanut rotutietoutensa. Kasvattajan tulisi kertoa kasvatustyön pitkän aikavälin ja senhetkisen 



 
 

 

pentueen tavoitteet. Vastuuntuntoinen kasvattaja varmistaa, että pennun ostaja saa juuri hänelle 

sopivan pennun ja vastuuntuntoinen kasvattaja on kiinnostunut kasvatistaan koko koiran eliniän 

ajan ja on valmis auttamaan tarvittaessa.    

Huomioi seuraavat seikat pentua hankkiessa 

Etsi kasvattajaa, joka 

● Haluaa tutustua sinuun, ymmärtää odotuksesi koiran suhteen. 

● Kutsuu sinut vierailulle kotiinsa tutustumaan koiriinsa. Emän luonne ja 

käyttäytyminen on paras ennuste siitä, millainen luonne pennulle tulee. 

● Kyselee elämäntilanteestasi, odotuksistasi ja tavoitteista pennun suhteen. 

Ensisijaisen tärkeää on että sinulla on aikaa pennulle ja aikuiselle koiralle! 

● Kannustaa sinua kysymään ja vastaa kysymyksiisi selkeästi ja asiallisesti. 

● Kertoo rehellisesti kasvatustyöstään, koiristaan ja osallistumisestaan 

harrastustoimintaan koiriensa kanssa. 

● Kertoo oman kasvatustyön tavoitteet ja saavutukset. 

● Kertoo rodun ja kyseisen pentueen vahvuuksista ja heikkouksista. Muista kuitenkin, 

että täydellistä emää, isää, eikä pentua ole olemassa. Jokaisessa yksilössä on omat 

heikkoutensa ja vahvuutensa, joiden välillä kasvattaja tekee valintansa. 

● Esittää pentueen sukutaulun, yhdistelmän vanhempien terveystiedot sekä 

sukutaulussa olevien koirien eliniät ja kuolinsyyt avoimesti. Huomaa kuitenkin, että 

kaikkia tietoja ei välttämättä ole saatavilla, mutta se ei tarkoita, ettei mitään 

sairauksia suvussa olisi. 

● Kannustaa sinua miettimään rauhassa pennun hankintaa sekä rotu valintaa. Mieti 

tarkkaan etukäteen, onko sinulla aikaa koiranpennulle. Pystytkö tarjoamaan koiralle 

elämisen arvoisen kodin? 

● Arvioi pentujen heikkoudet ja vahvuudet ja etsii juuri sinulle sopivan pennun. 

● Antaa sinulle kirjallisesti pennun ruokinta- ja hoito-ohjeet. 

Vältä kasvattajaa, joka 

●  On innokas myymään pennun tutustumatta sinuun paremmin. 

●  Kiirehtii kaupantekoa  

● Haluaa esitellä sinulle pennun jossain muualla kuin kotonaan. 

● Vaatii varausmaksun ennen kuin on esittänyt pentueen sukutaulun, terveystiedot ja 

kertonut kauppasopimuksesta. 

● Myy pennun alle 7-viikkoisena. 

● Kertoo että ulkomailta tuodut koirat ovat terveempiä, luonteeltaan parempia ja 

korkealaatuisempia kuin kotimaassa kasvatetut koirat. 

● Kertoo että pentueen sukutaulussa on vain erinomaisia koiria, joilla erinomaiset 

terveystulokset, ja että kaikki pentueen pennut ovat erinomaisia. 



 
 

 

● Kertoo, ettei pennun suvussa esiinny perinnöllisiä sairauksia. 

● Välttää keskustelemasta rodun heikkouksista ja ainoastaan kehuu rotua, koiriaan, 

pentujaan. 

● Välttää vastaamasta kysymyksiin ja/tai loukkaantuu kysymyksistä. 

● Ei anna kirjallisesti pennun ruokinta- ja hoito-ohjeita  

● Kertoo epämääräisesti kasvatustyöstään ja koiristaan. 

● Ei kerro nartun edellisistä pentueista  - ei anna tavata muita pentuja tai pentueen 

emää. 

● Myy pentuja internetin kauppapaikoilla (kuten Tori.fi). 

● Vältä kasvattajaa, joka myy pennun suullisella tai omalla sopimuksella. 

● Ei ole rotuyhdistyksen (Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry)  tai Suomen Kennelliiton 

jäsen. 

Kauppasopimuksesta 

● Pyydä kasvattajaa lähettämään kauppa/sijoitussopimus etukäteen luettavaksi, ellei 

hän sitä omatoimisesti tee  

● Vastuullinen kasvattaja on Suomessa Suomen Kennelliiton ja Suomen 

Sveitsinpaimenkoirat ry:n jäsen ja hän käyttää Suomen Kennelliiton sopimusta koiran 

kaupasta tai sijoituksesta, eikä ole tehnyt niihin kohtuuttomia lisäyksiä. 

● Vastuullinen kasvattaja käy sopimuksen yksityiskohtaisesti ostajan kanssa läpi. Hän 

kertoo rodun vahvuuksista, heikkouksista ja terveysongelmista sekä kyseisen 

pentueen riskeistä ja vahvuuksista. 

● Luovutusikäinen pentu on eläinlääkärin tarkastama. Jokaisesta pennusta on 

eläinlääkärin todistus, josta pennun ostaja saa koiran kaupassa oman kappaleen. 

● Rekisteröi pentueen Kennelliittoon.  

 

 

Muista kuitenkin, että pelkästään koiranpennun rekisteröinti Kennelliittoon ei takaa pennun ja 

kasvattajan laadukkuutta.  
 


