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Olenko valmis hankkimaan Saahin Kennelin koiranpennun? 

 Koiranpennun hankintaa tulee aina harkita riittävästi. Hetken mielijohteesta ei pentua kanna-

ta hankkia.  

Tässä muutamia asioita harkinnan pohjaksi: 

Oletko valmis pitämään yhteyttä kasvattajaan? 

 Emme myy pentua ihmiselle, johon emme ole tutustuneet. Ennen pennun varaamista halu-

amme nähdä ostajaehdokkaat. Pöydän ääressä jutellen tutustumme toisiimme ja samalla os-

tajaehdokkaat pääsevät tutustumaan koiriimme. Jatkossa toivomme kuulevamme miten kas-

vateillamme on mennyt.  

 Pennut myydään ensisijaisesti rakastetuiksi perheenjäseniksi. Kiinnostus koiran kanssa harras-

tamiseen on tietysti plussaa, mutta emme myy pentuja ihmisille, jotka hakevat ensisijaisesti 

harrastusvälinettä. Pennusta kun ei voi tietää mitä siitä tulee.  

 Sen verran koiratoimintaan täytyy kuitenkin löytyä kiinnostusta, että ostajaehdokas on valmis 

lähtemään koiran kanssa peruskurssille. Valkoinenpaimenkoira vaatii ehdottomasti koulutta-

mista ollakseen mukava perheenjäsen. 

Onko minulla riittävästi aikaa? 

 Koira vie aikaa!  

 Pieni pentu ei voi olla kovin pitkiä aikoja yksin. Pentu tarvitsee ihmisen läsnäoloa kehittyäk-

seen normaalisti. Se myös tarvitsee ruokaa kolme - neljä kertaa päivässä, ja vessakäyntejä 

useasti päivässä. 

 Aikuinen koira kaipaa myös aikaa. Sen kanssa on pitää touhuta ja viedä päivittäin vähintään 

yhdelle pidemmälle n. tunnin lenkille, säässä kuin säässä. Työpäivän jälkeen ilta kuluu koiran 

kanssa puuhatessa, muut riennot jäävät sivuun! 

 Jos sinulla on perheessä pieniä lapsia kannattaa miettiä todella tarkkaan riittääkö aikaa koi-

ranpennulle. Lapsista ei ole vastuunottajiksi koiranpennusta vaikka he niin kovasti lupaavat. 

Valkoinenpaimenkoira on aikuisena iso ja voimakas koira, eikä se välttämättä sovellu lasten 

ulkoilutettavaksi ilman aikuisen valvontaa.  

Oletko valmis lähtemään valkkarin kanssa ryhmäkoulutuksiin? 

 Valkoinenpaimenkoira vaatii ehdottomasti hyvän koulutuspohjan. Ilman kouluttamista käsissä 

voi olla pahimmillaan taluttimessa holtittomasti rähjäävä yli 30kg painava koira, joka tekee 

sisällä turhautuessaan runsaasti tuhoa. Valkkarit ovat älykkäitä koiria, jotka kaipaavat aivo-

työskentelyä ja ohjaajan kanssa harrastamista. 
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Olenko valmis tinkimään siisteydestä? 

 Koira väistämättä sotkee, siitä ei pääse mihinkään. Tassut ja mahanalusta tuovat ulkoa kuraa 

ja koirasta lähtee karvoja. Pentu kaipaa ”revittäviä” leluja joista myös syntyy sotkua (esim. 

maitopurkkeja). Koira melko varmasti myös puuhastelee jossain elämänsä vaiheessa luvatto-

mia; tyhjentää roskiksen, repii kukista mullat lattialle, avaa kaapin ja levittelee jauhot pitkin 

keittiötä tms. 

 Pentu ei myöskään ole sisäsiisti. Sisälle tulee väistämässä pissa- ja kakkavahinkoja. 

Oletko valmis haasteeseen? 

 Pentuvaihe on sekä ihanaa, että myös rasittavaa aikaa. Pentua pitää kuskata ulkona lähes jat-

kuvasti, jos haluaa sen oppivan sisäsiistiksi. Ulkoiluja joutuu tekemään myös yöllä, joten nuk-

kuminen kärsii. Pennut purevat ja häsläävät. Ne haluavat leikkiä ja niiden kanssa tulee leikkiä. 

Pentua pitää myös opettaa tavoille, ja kuljettaa mahdollisimman monessa paikassa.  

 Pentu valtaa koko talon. Sen ollessa hereillä on sitä valvottava ellei halua pennun leikkivän 

luvattomilla asioilla. Pennusta on mukavaa leikkiä mm. kengillä, sähköjohdoilla, kaukosääti-

millä, puhelimilla, latureilla, kirjoilla, lasten leluilla, kaikella puisella kuten pöydänjaloilla jne. 

Asutko niin, että voit hankkia isoksi kasvavan koiran? 

 Valkoinenpaimenkoira painaa jo pentuna lähemmäs 10kg. Käytännössä on mahdotonta kan-

taa sitä liukkaita rappusia pihalle ja sisälle useita kertoja päivässä. Hissitön kerrostalo ei siis 

ole oikea paikka isoksi kasvavalle pennulle. Pennun kasvulle ei ole hyväksi se, että se joutuu 

kulkemaan useita rappusia päivittäin ja vielä samalla varomaan liukkautta. 

Pystytkö ulkoiluttamaan koiraa vapaana? 

 Pentua pitää viedä ulos usein. Ellei lähellä ole paikkaa missä pentu voi rauhassa pissiä on si-

säsiisteyden opettaminen hyvin haastavaa. Kannattaa siis miettiä, onko asuinalue koiraystä-

vällinen. 

 Koiran pitäisi saada lenkkeillä vapaana suurimman osan ajasta. Ellei asuinalueella ole tähän 

mahdollisuutta täytyy koiran kanssa lähteä lenkkeilemään kauemmaksi. Tämä voi olla arkena 

työpäivän jälkeen haastavaa. 

Olethan valmis antamaan kotisi koiralle? 

 Paimenkoirille oma lauma on todella tärkeä. Koiran tulisi päästä viettämään aikaa ihmisten 

kanssa samoissa tiloissa mahdollisimman paljon. Paimenkoirasta ei ole ulkokoiraksi tai elä-

mään kodinhoitohuoneessa! 

 Koiran myötä joudut myös tekemään kotiisi muutoksia. Joudut tarkastamaan kotisi koiran-

pennun korkeudelta ja siirtämään turvaan kaiken sen minkä et halua särkyvän. Joudut myös 

miettimään miten piilotat sähköjohdot, miten rajaat koiran tilan sen jäädessä yksin ja miten 

estät koiranpentua liukastelemasta liukkailla lattioilla (pentuajan pissamatot lattialle). 
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Onko sinulla rahaa ottaa koira? 

 Meillä Valkoisenpaimenkoiran pennun hinta koostuu varausmaksusta 400,00 € ja loppukaup-

pahinnasta 1 300,00 € (yht. 1 700,00 €), josta 400,00 € palautetaan tarkastushetkellä voimas-

sa olevien PEVISA-terveystarkastusten toteuduttua. 

 Varausmaksu maksetaan pentujen ollessa noin viiden viikon ikäisiä ja se jää kasvattajalle vaik-

ka kauppa ostajan toimesta peruuntuisi. Varausmaksun maksamisen jälkeen on pentu varattu 

ostajalle, eikä kasvattaja enää voi perua kauppaa ilman erittäin painavaa syytä. Jos kasvattaja 

peruu kaupan on varausmaksu maksettava välittömästi takaisin. 

 Loppukauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan viimeistään silloin kun pentu noudetaan 

kasvattajalta. Emme myy pentua osa-maksulla. Ellei ostajalla ole varaa pennun kauppahintaan  

ei pentua kannata hankkia. 

 Pennun hinta on murto-osa niistä kuluista joita koiran pitämisessä syntyy. Koiran kanssa elä-

essä kannattaa varautua siihen, että pystyy yllättäen maksamaan n. 1 000,00 € eläinlääkäriku-

lut. 

 Normaaleja kuluja: 

• Pennun tarvikkeet: harjat, kammat, kynsisakset, kupit, lelut, peti, valjaat, talutin, 

kaulapannat (kasvamisen mukaan), häkki 

• Madotukset 

• Rokotukset 

• Laadukas ruoka 

• Koulutuspalvelut 

• Kaiken maailman näyttely- koe- ja kisakulut 

• Terveystutkimukset (lonkka-, selkä- ja kyynärpääkuvat, silmätarkastus), geenites-

taukset 

• Vakuutusmaksut 

• Uudet koiran sisällä pitävät kahvat / lukot oviin 

 

 Yllättäviä kuluja: 

• Pennun tai vanhemman koiran tuhot, kuten sohva, auton penkki ja turvavyöt 

(kiitos Niila ja Taini), kengät, kaukosäätimet, laturit yms. 

• Yllättävät eläinlääkärikulut, jotka etenkin voivat nousta viikonloppuisin korkealle. 

• Uusi parketti pissatun tilalle, muut remontit jotka aiheutuvat koiran puuhailusta. 

• Uusi auto, kun pentu ei enää mahdu entiseen. Autoon koiravarusteet kuten koira-

kalteri ja -veräjä. 

• Omakotitalo maalta ☺ 


