Kasvattamisen monta näkökulmaa
Meistä kaikilla on kokemusta siitä, miten ihania kuvia ja
videoita pennuista kasvattajien kotisivuilla tai vaikkapa
facebookissa on esillä. Toinen toistaan hurmaavampia
otoksia hellyttävistä nappisilmistä, heiluvista pikku siimahännistä ja pulleista ”massuista”. Monella meistä on
myös kokemusta vierailusta kasvattajan luona näitä ihanuuksia katsomassa – miten mukava niitä onkaan pitää
sylissä, haistella pennun tuoksua ja seurata pentuesisarusten hullunkurista leikkiä. Samalla voi vain huokailla
miten onnekas tämä kasvattaja onkaan, kun hän saa
tehdä sitä joka päivä! Osalla meistä on ollut mahdollista tehdä sama useamman kerran ja mahdollisesti eri
kasvattajien luona. Vain pienellä osalla meistä kuitenkin
on ollut mahdollisuus kurkistaa kaiken tuon ihanuuden
kääntöpuolelle ja nähdä sitä kasvattajan perusarkea
pentujen kanssa. Mitä tapahtuu kaikki se muu aika, jolloin et ole kasvattajan luona seuraamassa pentuja ja
kaikkea sitä mitä niihin liittyy.

ja katsomaan tulleelle ulospäin välttämättä mitenkään.
Haastattelin useita kasvattajia ja pyysin heitä kertomaan
niistä arkisista, eteen tulleista tilanteista, jotka ovat heille
antaneet kasvattamiselle hyvin erilaisen näkökulman.

Kasvattajaksi yleensä päädytään tietoisesti ja se on yksilön oma valinta. Jokaisella kasvattajalla on siihen motiivinsa, jotka voivat vaihdella mutta kaikki luonnollisesti
pyrkivät hyvään lopputulokseen ja tekevät parhaansa.
Etenkin jo useamman pentueen kasvattaneilla työ on
pääsääntöisesti määrätietoista ja pitkäjänteistä pyrkimystä asetettuihin tavoitteisiin. Irlanninsetterit tekevät
usein suuriakin pentueita ja jos niiden keskihinta tällä
hetkellä on noin 1200 euroa, ei varmasti löydy sellaista
kasvattajaa, joka ei olisi kuullut kasvattamisharrastukseen perehtymättömästä suusta: ”Se kasvattaja teki hyvän tilin, kun myi ne kymmenen pentuaan”.

Kun sopiva narttu on olemassa, äärimmäisen harvoin on
sellainen tilanne, että voi käyttää omaa urostaan tai lähitienoilla asuvaa urosta jalostukseen. Ylipäätään sopivan
uroksen löytäminen on kovan työn takana, on selvitettävä niin terveyteen ja luonteeseen kuin rakenteeseen tai
käyttöominaisuuksiin liittyviä seikkoja. Myös laadultaan
onnistuneiden paritusten eteen on tehtävä töitä. Valmistautuminen astutukseen tai keinosiemennykseen edellyttää etukäteissuunnittelua; yhteydenottoja kotimaassa ja/
tai ulkomaille, selvityksiä juoksun kulusta progesteronitestimäärityksin, mahdollisten spermanlennätysten selvittelyä ja ajokilometrejä vaikka ”mitään” ei vielä ole edes
tapahtunut. Kun on tiedossa oikea astutusaika, edessä
on matkustaminen uroksen tai siementävän eläinlääkärin luokse. Harva kasvattaja jättää mitään yhden kortin
varaan vaan matkalla ollaan toisinaan useampi päivä
hotellimajoituksessa tai ajetaan sama matka useamman kerran. Tai mikäli käyt astuttamassa ulkomailla tai
tuot spermaa sieltä voi olla, että olet jo kaikkien muiden
juoksevien kulujen lisäksi jo maksanut pentuekohtaisen
maksun uroksen omistajalle, vaikka pentujen syntymästä ei ole mitään tietoa. On täysin mahdollista, että kulut
pentueen alulle saamiseksi ovat 1000-2000 euroa heti
kättelyssä eikä mitään takeita onnistumisesta ole.

Ne suuret tulot
Kasvattaminen alkaa tietysti siitä, että kasvattajalla on käytössään terveystutkimuksissa terveeksi todettu narttu, jolla
on tavallisesti näyttelytuloksia ja mahdollisesti käyttötuloksia. Näiden kaikkien eteen on tehty töitä ja ajettu kilometrejä. Paljon. Rahaa ei ole säästetty eikä tunteja laskettu. Aina
se ensimmäinen koira ei ole kelvollinen jalostukseen, ei
välttämättä toinen tai kolmaskaan. Tällöin kaikki alkaa aina
alusta. Myös kasvattajan oma kouluttautuminen on monella taustalla; kasvattajakursseja, terveyteen, rakenteeseen
ja kouluttamiseen liittyviä kursseja, kennelnimeäkään ei
saa tuosta vaan eikä etenkään ilmaiseksi.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kasvattajana
toimineista henkilöistä vajaa 30% on syystä tai toisesta
kasvattanut vain yhden pentueen. Osa näistä on vasta
aloittaneita kasvattajia mutta osalla kasvattaminen on
jäänyt siihen. Eräs tällainen yhden pentueen kasvattaja
päätyi kasvattajaksi taannoin hivenen hatarin kuvitelmin ja
kun viimeinenkin pentu lopulta löysi oman kotinsa, totesi
hän erittäin suurella määrätietoisuudella: ”Ei ikinä enää”.
Vaatii siis tietynlaista antaumusta (ellei suoraa hulluutta)
ja rahaa parempia motiiveja, jotta kasvattajana jaksaa
pysyä kasvatti sitten harvakseltaan tai säännöllisemmin.
Tällä hetkellä Suomessa rotua kasvattavat kasvattajat
harrastavat kasvattamista eikä ammattimaisia kasvattajia
juurikaan ole. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvattajat
tavallisesti käyvät töissä ja elävät kuten muutkin ihmiset
mutta vapaa-ajallaan harrastavat kasvattamista.

Tiineyttä tietenkin seurataan matkan aikana huolellisesti,
näistä lisätutkimuksista ja nartun raskauden aikaisesta ruokinnasta ja hoidosta napsahtaa jälleen lisäkuluja jo miinuksella olevaan tiliin. Mitään ei jätetä sattuman varaan vaan
nartulle annetaan vain parasta mahdollista huolenpitoa.

Sen suurelle yleisölle tutun söpöyden ja ihanuuden takana piilee toisenlainen totuus. Mitä kasvattaminen oikeasti on – mikä ei näy pennunostajalle tai vain pentu-

Sitten koittaa se suuri päivä, jona pennut syntyvät. Tässä
vaiheessa kasvattaja on ottanut töistä lomaa ja yrittää
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sitten pärjätä normaalia lyhyemmällä kesälomalla tai ei
pidä talvilomaa ollenkaan. Etenkin yksinään kasvatustoimintaa pyörittävillä henkilöillä vapaapäiviä ei voi jakaa
puolison kanssa vaan kaikki on omista lomista otettava.
Osa kasvattajista varaa tähän minimissään viikon verran
vapaata, osa jää pois töistä koko pentueen hoitamisen
ajaksi, joka tarkoittaa kahdeksaa viikkoa. Jossain tapauksessa myös palkatonta vapaata on jouduttu käyttämään ja miinussaldo jatkaa kasvamistaan.

posti noin 250kg:n ruokakuorman tilaamista. Ruoka
ei ole ilmaista ja rahat siihenkin tulee löytyä tavaran
tilauksen yhteydessä – tietysti. Kasvattajilla on myös
tapana varustaa pennut kotiinviemisillä, joista osa toki
on ns. ilmaista sponsoritavaraa. Osa sitten taas ei,
esimerkiksi pentuajasta kertovan kirjan ostamiseen
kuluu kymppejä per pentu. Kasvattaja haluaa saatella
kasvattinsa maailmalle mahdollisimman hyvin ja on
valmis tinkimään omastaan tähän päästäkseen. Myös
eläinlääkärin pentutarkastukset ja tunnistusmerkinnät
rekisteröinneistä puhumattakaan ovat pakollisia menoeriä ennen pentujen myyntiä.

Jos kaikki sujuu suunnitellusti, taloudellisesti synnytyksestä selvitään melko pienin panostuksin. Maidonvastiketta tai vuohenmaitoa ja eräitä muita tarvikkeita tarvitaan tietysti kaiken varalta. Jos kaikki sitten ei sujukaan
toivotusti, menoerät kasvavat vauhdilla. Tuhat euroa on
pikkusumma viikonloppupäivystyksessä tehdystä sektiosta eli keisarinleikkauksesta. Kulut kasvavat kiihtyen,
jos narttu ei toivu toivotusti synnytyksestä tai leikkauksesta ja joudutaan päätymään lisälääkärinkäynteihin ja
hankkimaan esimerkiksi vuohenmaitoa. Vuohenmaito
maksaa yli 4 euroa litra. Esimerkkinä sitä kuluu päivässä nelisen litraa neliviikkoisilla pennuilla. Vuohenmaitoa ei myydä kaikissa kaupoissa vaan kasvattaja
saa välillä ajaa hyvinkin pitkälle, että löytää sitä tarpeeksi. Pariviikkoisen pentueen kulut voivat olla jo
2000-3000 euroa sisältämättä vielä uroksen korvauksia tai muita pakollisia edessä olevia maksuja.

Menopuolelle lipsahtaa myöskin helposti muita kuluja
kuten jatkuvalla syötöllä käytetyn pesukoneen korjaamisesta aiheutuneet kulut. Laakerin korjauskustannusarvio 350 euroa. Pentuidylliä ei pidetä yllä ilman
puhtautta.
Kun pennuille sitten aikanaan on löytynyt hyvät kodit ja
ne ovat muuttamassa omiin koteihinsa, niistä toki saa
hieman rahaakin. Mikäli kuitenkin pennuilla esiintyy
vikoja tai virheitä, kuten häntämutkaa tai piilokiveksiä,
tulopuoli putoaa heti satasilla per pentu. Jos taas kasvattaja toteuttaa kasvattamisen peruslähtökohtaa ja
jättää pennun tai kaksi itselleen tulevaisuutta varten,
niistäkään ei tietenkään tule euroja yhtään sen enempää. Osa pennunostajista huomaa ottaa osamaksuasian esille vasta pentua noutaessaan, pystymme
maksamaan vasta silloin ja silloin. Jos kasvattaja ei
ole tästä ollut tietoinen aiemmin, mahdolliset eräpäi-

Mikäli kasvattaja haluaa antaa pennuille ruokasäkit
matkaan turvatakseen oikeanlaisen ravinnon ensimmäisiksi viikoiksi uudessa kodissa, se tarkoittaa hel-
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vät muissa maksuissa paukkuvat saman tien. Myös
jatkossa pennuista voi tulla takautuvia menoja, mikäli
niissä ilmenee hyvitykseen oikeuttavia virheitä.

onko ostaja sopiva setterin omistajaksi. Kukaan kasvattaja ei halua kasvattinsa päätyvän kiertoon. Se edellyttää
yhteydenpitoa toisten kasvattajien välillä, yhteistyötä ja
valppaanoloa jokaiselta. Eräs kasvattaja ilmoittaa heti
kättelyssä, ettei myy pentujaan mielellään kotikoirakoteihin, jotta saa ostajat ymmärtämään rodun vaativuuden
paremmin.

Jokainen pentue on eräänlainen henkilökohtainen kriisi
Oman mausteensa pentujen ensimmäisten kolme
viikon elinajalle tuo kasvattajalle valvominen. Ensimmäiset vuorokaudet sujuvat kasvattajalta miltei nukkumatta ollenkaan – vuosilomat voisi tietysti viettää
paremminkin kuin pitämällä itsensä väkisin hereillä.
Hereillä kasvattaja pyrkii olemaan siksi, että jokainen
emän vahingossa hengiltä alleen makaama pentu on
poissa jatkosuunnitelmista. Menetetty mahdollisuus,
kenties tulevaisuuden toivo. Yksinään kasvatustoimintaa pyörittävillä se tarkoittaa melkoista rutistusta
ensimmäisen viikon aikana. Lähipiiri, joka on kerran
kasvattajan nähnyt zombimaisessa tilassa, tarjoutuu
siinä vaiheessa jo vapaaehtoisesti tuuraamaan
valvontatehtävissä muutaman tunnin, jotta kasvattaja
edes näyttäisi ihmiseltä ja jaksaisi valvoa taas seuraavan yön. Tukiverkosto on korvaamaton eikä ilman
sitä selviäisi. Parisuhteessa elävillä kasvattajilla pentuaika voi olla kriisin paikka – pinna on kireällä ja puolison voi olla vaikea ymmärtää, miksi harrastaa tällä
tavalla, jos siitä tulee niin kireäksi. Kasvattajan muu
perhe, lapset ja muu koiraperhe mukaan lukien on
omalla tavallaan oman onnensa nojassa pentuajan.
Vain välttämättömin hoidetaan muun ajan viedessä
pennut. Eräs kasvattaja myöntää, että pentuajan perheessä syödään poikkeuksellisen paljon noutopizzaa
– resurssit ja aika vain eivät riitä kaikkeen. Omaa elämää ei ole eikä mitään menoja voi suunnitella pentuajalle. Pyjamahousuihin muistaa hankkia henkselit sen
jälkeen, kun naapuri kolmesti oli katsellut pentulaatikon
siivousta kasvattajan pyllistellen alushousuissaan. Pennut olivat lahkeissa roikkuessaan kiskoneet ne nilkkoihin.

Vieraita, loputtomasti vieraita
Kasvattamiseen olennaisena osana kuuluu asiallisten
kotien etsintä pennuille ja ostajaehdokasperheiden tapaamiset pentulaatikon äärellä. Erään kasvattajan mukaan tämä on kasvattamisen raskain puoli; avata oman
kotinsa ovet vieraille ihmisille kahdeksi kuukaudeksi.
Päivätyössä käyville se tarkoittaa ilta-aikoihin tai etenkin
viikonloppuihin osuvia ruuhkahuippuja, jolloin samana
päivänä voi käydä neljäkin perhettä. Koti on oltava edes
kohtuullisessa kunnossa, kahvin kanssa täytyy löytyä tarjottavaa pitkänmatkalaisille syötäväksi ja mikä tärkeintä,
pentujen on oltava puhtaita, pentulaatikon siisti ja kodin
hajuton, jos se mitenkään on mahdollista. Ponnisteluista
huolimatta vierailijaperheen lapsen suusta tullut totuus
”täällä haisee” on jaksettava ottaa vastaan hymyillen.
Aikatauluttaminen kaikkien vierailujen osalta on äärettömän tärkeää. Jotta kaikki sujuisi hyvin, kaikille
perheille olisi tasapuolisesti aikaa eikä pentulaatikon
ääreen tulisi ruuhkaa kellontarkka aika on tärkeää.
Olisi myös toivottavaa, että pentua harkitsevat näkisivät pennut hereillä eikä vain nukkua tuhisevina kasoina pentulaatikon nurkassa. Mikäli työpäivän jälkeen
on pennunkatsojia tulossa, tekee vieläkin tiukempaa.
Mitä vanhempia pennut ovat, sitä sakeampi on haju
ulko-oven avatessa. Sotkun määrä on sanoin kuvaamaton ja etenkin talvipennut, joita ei saa vietyä ulos,
asettavat kasvattajan todellisen haasteen eteen. Tällöin yllättäen etuajassa pihaan hurauttavat pennunkatsojat ”ei kai haittaa, vaikka tulimme etuajassa, emme
millään malttaneet odottaa kauempaa” on vaikea ottaa

Kasvattaminen on myös tietynlaista stalkkaamista. Uusia kotiehdokkaita tulee tutkia ja ottaa ennalta selvää
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hymyillen vastaan. Eräs haastatelluista myöntääkin
sujuvasti oppineensa valehtelemaan pennun ostajille
työajastaan; hän pääsee töistä vasta 1-2 tuntia todellista myöhemmin, jotta näin ei kävisi. Vastaavasti reippaasti myöhässä olevat pennunkatsojat pistävät loppupäivän aikataulut sekaisin, seuraava perhe kiertelee
jo talon edustalla parkkipaikkaa etsien tai pahimmassa
tapauksessa joutuvat sen puutteessa ajelemaan lisälenkkejä aikaa tappaakseen, jotta voisivat tulla sisään.
Yllättäville sairastumisille tai vierailuperuutuksille ei
voi mitään mutta tiukassa aikataulutuksessa olisi toki
kasvattajan näkökulmasta ihan loistavaa, jos tieto tulisi mahdollisimman aikaisin. Silloin kukaties joku toinen perhe saisi peruutusajan tai edes ne pullat voisi
paistaa vasta seuraavalle vierailukerralle.

hyvä ja pennut voivat viettää aikaa paljon pihalla, sotkua syntyy luonnollisesti silloin vähemmän. Kasvattajat
käyttävät usein alustana sanomalehtiä. Kesäpennuilla
niiden vaihtotarve on noin kahdesti päivässä mutta talvipennuilla helposti 4-5 kertaa päivässä. Sanomalehtiä
kuluu hillitön määrä ja niiden keräämiseen on valjastettu
suku, työpaikka ja jopa kaupungintalon infopiste. Lisäksi
lehtiä useampi kasvattaja on käynyt keräämässä sanomalehtien keräyspisteestä.
Aamulla kun herää, haistaa ensimmäiseksi ne 35 kakkaläjää, jotka ovat miinoittaneet koko pentuhuoneen tai
koko kodin, jos pentujen aitaus on keskellä muuta kotia.
On aina suuri ihmetyksen aihe, miten korkealle kakkaa
voikin seinille lentää. Likaisia sanomalehtisäkkejä syntyy
helposti 240 litran säkki päivässä ja ne on hävitettävä
nopeasti, kesäkuumalla alkavat haista pian. Yksi käyttää
työpaikan suuria jäteastioita, toinen kuljetuttaa ne peräkärryssä mökille poltettavaksi. Eräs kasvattaja survoi autolastillisen haisevia säkkejä kesäkelillä kerran autoonsa
ajaakseen ne hävitettäväksi. Vesi valui silmistä pelkän
hajun vuoksi…

Pennun varanneista osa haluaa käydä useamman kerran pentuja katsomassa ja se kuuluu asiaan. Toinen luku
ovat sitten ne enemmän ja vähemmän vieraat ihmiset,
jotka toivovat pääsevänsä muuten vaan pentuja katsomaan ilman aietta hankkia pentua itselleen. Jos pentuja
on vaikka 12 ja heidän tulevat perheensä kaikki käyvät
kahdesti ja siihen lisätään tukku muuten vain pentuja
katsomaan tulleita, kuluu melkoisen monta päivää, jolloin ei hoideta kotia, perhettä, lasten harrastuksia, aikuisia koiria tai pyykkejä, saati sitten syödä. Ruoanlaitolle
ei vain enää jää aikaa ja kasvattaja huomaa usein menneensä koko päivän aamukahvin ja voileivän varassa.
Moni kasvattaja kertoo aina mielellään tapaavansa myös
vierailijaperheiden lapset, jotta näkee kuinka he toimivat
koirien kanssa. Pääsääntöisesti kaikki on mennyt hyvin
mutta on myös tapauksia, joissa etenkin vanhemmilta
on unohtunut minne lapsen ovat tuoneet. Pentulaatikon
äärelle tullessaan tilanne on lapsille oppimistilanne; miten käyttäydytään, kun tullaan pentujen kotiin. Se ei ole
huvipuisto lasta varten vaan paikka, jossa saa tavata
pieniä koiran alkuja niiden ehdoilla. Kun ne väsyvät, lapsen paikka ei ole pentulaatikossa tai niitä ei villitä enää
hereille. Pentuja saa silittää ja ottaa syliin mutta voi olla,
että kasvattaja haluaa sen tapahtuvan pentulaatikon ulkopuolella. On tärkeää sopia aikuisten kesken, kuinka
toimitaan.

Tuplabuukkaajat
Peruspennunostaja etsii pentua usein useammalta kasvattajalta, mikäli pentueita on samaan aikaan useampia.
Poikkeuksena tästä ne ostajat, jotka jo tietävät millaisesta yhdistelmästä tai nartusta pennun itselleen haluavat.
Pyrkimyksenä on varmistaa, että varmasti saa pennun
itselleen jostain. On kasvattajien kannalta äärettömän
tärkeä tietää, jos ostajalla on mahdollisuus saada pentu
myös muualta. Tällöin vältytään niiltä ikäviltä tilanteilta,
jossa tälle toiselle kasvattajalle jää pentu ”käteen” myytyään ”ei oota” jo hetken muille kyselijöille. On tuiki tavallista nähdä ilmoituksia ”peruutuksen vuoksi myydään….” ja
usein näissä on nimenomaa kyse siitä, että pentu onkin
saatu jostain muualta eikä siitä ole ajoissa kasvattajalle ilmoitettu tai perhe yksinkertaisesti vain päätti jättää
pennun ostamatta mutta eivät muistaneet siitä ilmoittaa
kasvattajalle. Eräs pennunostaja viestitteli kahden eri
kasvattajan kanssa, meni lopulta sekaisin mitä oli kenenkin kanssa sopinut eikä lopulta ostanut pentua kummaltakaan. Näitä sattuu. Kasvattajan näkökulmasta tämä on
vain turhaan uhrattua aikaa, senkin olisi voinut käyttää
vaikka lapsen harrastuksiin tai perhe-elämään yleensä.

Yhteydenpito tuleviin koteihin
Kahdellatoista pennulla on kaksitoista kotia. Viikoittainen
yhteydenpito kaikkiin henkilökohtaisesti vie aikaa. Valitettava tosiasia on, ettei millään ehdi dokumentoida jokaisesta pennusta erikseen kuvia ja raportteja sen päivittäisistä
tekemisistä. On priorisoitava ja huolehdittava pentujen
perustarpeista kuvaamisen ja raportoinnin asemesta.
Kasvattaja ei voi millään muistaa pentujen tulevien kotien lasten nimiä, perhetilanteita tai koirahistoriaa. Ei, ellei
ole sitä kirjoittanut muistiin siihen varattuun vihkoon. Lohdutukseksi voi sanoa, että kasvattaja on myös unohtanut
työpaikan avainkoodin ja kummilapsen syntymäpäivät.

Kotikasvattajalta saa terveämmän koiran ja paperittoman halvemmalla
Monelle ihmiselle on epäselvää koiramaailman ja kasvattamisen termistö. Moni mieltää, että sana kennelnimi
(esim. Kennel Setterin) tarkoittaa sitä, että kasvattajalla
on kenneltilat, joissa koirat elävät kennelissä suurin piirtein vailla päivittäistä ihmiskontaktia ja ovat hirvittävän
sairaita ja pilalle jalostettuja. Tosiasiassa kennelnimi on
vain kasvattajan ”sukunimi” jota hänellä on oikeus käyttää kaikille pennuilleen. Se myös usein on tae siitä, että
kasvattaja on Kennelliiton kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut ja sitoutunut noudattamaan pennunostajaa
suojaavia pelisääntöjä. Tosiasiassa vain harvalla sette-

Sotkun määrä on rajaton
Aiemmin jo todettiin, että talvipennut haastavat kasvattajaa siisteyden osalta erityisesti. Jos kesä on
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rikasvattajalla on erillisiä tiloja koirille vaan koirat elävät
samassa kodissa kuin muukin perhe. Tällöin pennut syntyvät ja elävät kotioloissa ihan siinä missä nk. kotikasvattajillakin, joilla ei ole kennelnimeä eikä välttämättä tarkoitustakaan kasvattaa uusia pentueita. Pikemminkin voisi
sanoa päinvastoin, kennelnimen saadakseen kasvattajan on täytynyt nähdä vaivaa ja hankkia tietoa kasvattamisesta, terveysasioista jne, jotta pentueen lähtökohta
olisi mahdollisimman hyvä. Kotikasvattajaksi voi ryhtyä
kuka vain ja koiran tekee terveeksi ehkä vain se, ettei
sillä ole omistajan mukaan ollut koskaan mitään vaivoja.

mineet kädet verille. Vaatteet ovat täynnä puremareikiä
ja roikkuvat päällä, kun ne yllä on menty suurin piirtein
yötä päivää. Jossain vaiheessa kaikki pennut ovat saaneet uudet kodit ja yhteydenpitoon menee edelleen aikaa. Uuden oppiminen on yhtä ihmettä ensikertalaisille
ihmisille ja koirille. Tukea ja neuvoja tarvitaan 24/7. Viesteistä jää väkisinkin lyhyitä tai turvaudutaan kimppaviesteihin – sama posti lähtee kaikille.
Eräs kasvattaja kertoo, että kokee onnistuneensa kasvatustyössään, mikäli pennut syntyvät terveinä ja saa-

Oma lukunsa ovat rekisteröimättömät pennut. Irlanninsettereissä niitä ei
kovin usein tule vastaan
mutta muissa roduissa
yleisesti ottaen paljonkin.
Tai sitten myydään tietoisia hybridejä, kahden
eri rodun risteytyksiä.
Tiukassa on myöskin käsitys, että sekarotuiset
pennut ovat terveempiä
kuin puhdasrotuiset. Rekisteröimättömien pentujen ongelmana on se, että
pennuttaneella henkilöllä
ei ole mitään vastuuta.
Kennelliiton kasvattajille
asettamat tiukat määräykset tuovat pennunostajalle suojaa ja varmistavat
tietyt
peruslähtökohdat
kyllin hyviksi pennun
loppuelämää
ajatellen.
Paperittomien pentujen
kohdalla mitään tällaista
ei ole. Pahimmassa tapauksessa ne muutamat
sataset, jotka paperittoman koiran ostohinnassa
säästää, joutuu pennun
omistaja kantamaan paikalliselle klinikalle.
Summa summarum
Luovutuspäivänä kasvattaja on reipas ja hoitaa kaiken
kunnialla loppuun. Perävalojen häivyttyä näkyvistä useampi kertoo itkeä pillittävänsä vuolaasti. Kuka luopumisen tuskasta ja huolesta pennun tulevaisuudesta, kuka
silkasta väsymyksestä tai helpotuksesta – taas yksi vähemmän. Mutta, pentujen lähdettyä kasvattaja on siis
rikastunut ja voi tehdä Dubain-matkan niillä rahoilla. Vai
oliko sittenkään? Maattuaan 3-4 viikkoa sohvalla tai pentulaatikon vieressä huonolla patjalla keski-ikäisen tädin
selkä ja niska ovat jumissa, univaje (verrannollinen omien lasten vauva-aikaan) on verottanut ikävuosia yllättäen
lisää, kädet ovat kuivuneet karrelle kaiken lian jynssäämisestä ja pentujen terävät kynnet ja hampaat ovat naar-

vat hyvät kodit. Omaksi kompastuskivekseen hän kokee
välien kiristymisen pennunostajan ja itsensä välillä. Hän
kokee, että kateus, selän takana puhuminen ja kelkan
kääntäminen kasvattajaa vastaan ovat valitettavasti ikäviä puolia, joihin joskus vasta-alkaja voi törmätä omassa
jalostustyössä.
Kaikesta huolimatta kasvattajan arki on myös onnellista pussailua pentujen kanssa. Vain istumista heidän
keskellään, nauramista, rapsuttelua, kutittelua, lämmön
ja rakkauden osoittamista puolin ja toisin. Mutta kuinka
moni tekee tätä rahasta – ei kukaan. Jos edes omillaan
pysyisi. Tuntipalkkaa ei ainakaan uskalla laskea.
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