
ajan ja pystyä huolehtimaan sen perustarpeista joka 
päivä. Koiran kumppanuus näkyy kodissasi. Sen mukana 
kantautuu sisälle kuraa ja hiekkaa, sen kynnet naarmut-
tavat lattioita, se saattaa jyrsiä kenkiä ja ovenpielilisto-
ja, se kantelee tavaroita pois paikoiltaan jne. Koiranpito 
myös maksaa ja koira voi tarvita eläinlääkärin kallista 
erikoishoitoa.

Labradorinnoutajaa pidetään helppona joka perheen 
rotuna, mutta sitä se ei ole. Se on luonteeltaan vilkas 
ja aktiivinen metsästyskoirarotu ja tarvitsee mielekästä 
tekemistä sekä kunnollisen tapakasvatuksen ja totte-
levaisuuskoulutuksen. Sille ei riitä pelkästään perheen 
kanssa hengailu ja lenkkiseurana oleminen. Labradori 
on ystävällinen koira, joka pitää lapsista, mutta se ei ole 
lapsen koira, vaan tarvitsee aikuisen ihmisen koulutta-
jakseen ja ohjaajakseen.

Tutustu Labradorinnoutajakerhon ja Suomen Nou-
tajakoirajärjestön internetsivuihin, joista saat tietoa 
labradorinnoutajasta ja noutajien harrastuslajeista. 
Tutustu myös labradorinnoutajan jalostuksen tavoite-
ohjelmaan (JTO), PEVISA-ohjeisiin sekä Suomen Kennel-
liiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmään, josta löytyy 
kaikkien Suomessa rekisteröityjen koirien terveys- ja tu-
lostietoja.

Kasvattamieni pentueiden vanhemmat ovat tervei-
tä, rodunomaisia labradorinnoutajia. Niiden lonkka- ja 
kyynärnivelet on kuvattu ja terveet. Ne on silmätarkas-
tettu, suurimmalta osalta on myös sydämet tutkittu 
ja terveiksi todettu. Lisäksi niille on tehty monenlaisia 
geenitestejä selvittämään kantavatko ne tiettyjä haitta- 
tai sairausgeenejä. 

Tiedotan pentueen syntymästä Mysis-kennelin inter-
netsivulla. Pentueen synnyttyä otan vastaan alustavia 
varauksia ja haastattelen puhelimitse pennunostajaeh-
dokkaat. Etusijalle asetan henkilöt, jotka ovat kiinnos-
tuneet aktiivisesti harrastamaan koiransa kanssa. Kun 
pennut ovat täyttäneet 3 viikkoa, sovittaessa alustavan 
varauksen tehnyt tulee luokseni katsomaan pentuja ja 
tutustumaan pentujen emään, minuun ja pennun kas-
vuympäristöön. Tämä tapaaminen ratkaisee teemmekö 

pennusta lopullisen varauksen. Puolin ja toisin harkit-
tuamme jos näin päätetään, se sinetöityy suorittamalla 
varausmaksu, joka vähennetään pennun lopullisesta 
kauppahinnasta.

Varausmaksun maksaminen tarkoittaa, että varaus on 
molemmin puolin sitova. Vain tapauksessa, että pentu 
ei esimerkiksi ole terve, palautan varausmaksun ja va-
raus puretaan. Jos varaaja peruu kaupan, varausmak-
sua ei yleensä palauteta.

Kun varausmaksu on maksettu, lähetän tulevalle pen-
nunomistajalle sähköpostitse kennelini pennunhoito-
ohjeen, joka on laaja tietopaketti pennun ja nuoren 
koiran hoidosta ja ohjaamisesta. Pennunhoito-ohje on 
tarkoitettu opiskeltavaksi ennen kuin pentu tulee kotiin.

Kuuntelen toiveita minkälaisen pennun ostaja haluaa 
ja yritän valita sopivan pennun. Olen pentueen kanssa 
sen syntymästä vähintään 7 viikkoa, joten tiedän pen-
tujen ominaispiirteistä enemmän kuin pennunvaraaja 
yhden tai kahden vierailun perusteella. 

Luovutan pennut aikaisintaan 7 viikon ikäisinä, eläin-
lääkärin tarkastamina, vakuutettuina, tunnistusmerkit-
tyinä ja rekisteröityinä Suomen Kennelliiton rekisteriin. 
Kaupasta tehdään Suomen Kennelliiton kauppasopi-
mus. 

Pennun mukaan annan pienen pentupaketin alkuun 
pääsemiseksi. Siinä on mm. pennulle tuttua ruokaa ja 
muuta hyödyllistä (esim dummy tai pilli). 

Liitän pennunostajat labradorinnoutajien rotujärjes-
töön maksamalla ensimmäisen vuoden jäsenmaksun, 
jos pennunostaja ei vielä ole ao. yhdistyksen jäsen. Jä-
senyys oikeuttaa osallistumaan järjestön koulutuksiin 
ja tapahtumiin. Jäsenetuihin kuuluu myös rotujärjestö-
lehden vuosikerta.

Pidän tärkeänä, että pennunomistaja pitää minuun 
yhteyttä alussa hyvinkin tiiviisti ja mielellään haluaa 
olla yhteydessä myöhemminkin. Järjestän Oulussa ja 
lähiympäristössä kasvattieni tapaamisia, erilaisia tree-
nejä ja myös joukkotarkastuksia.

Edellytän, että jokainen pennunostaja kuvauttaa 
oman koiransa lonkat ja kyynärnivelet, kun virallisen 
lausunnon saamisen alaikäraja eli 12 kk on täyttynyt. 
Näistä tutkimuksista on hyötyä kaikille; koiralle, koiran-
omistajalle, kasvattajalle ja rodulle. 

Minusta on mukava seurata kasvattieni elämää, tava-
ta niitä, saada kuvia ja kuulla kuulumisia.

PENNUN HANKINTAA 
SUUNNITTELEVALLE

Ennen pennun hankintaa mieti 
vielä kerran oletko valmis kanta-
maan vastuuta koirasta seuraavat 
10-15 vuotta. 

Tapahtuipa elämässäsi mitä muu-
toksia tahansa, koiralle tulee kyetä 
tarjoamaan koti koko sen elämän
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