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Pennun hankinta vaatii vastuullisuutta
Lemmikkien suosio suomalaisissa perheissä jatkaa kasvuaan. Suomen Kennelliiton
arvion mukaan Suomessa oli vuonna 2010 noin 600 000 koiraa, ja vuonna 2011 tehtyjen
rekisteröintien perusteella koiramäärä on edelleen kasvussa. Kissoista ja muista
pienlemmikeistä rekisteröidään vain murto-osa. Eläinsuojelujärjestöt arvioivat kuitenkin
myös kissojen ja muiden pienlemmikkien määrän kasvaneen vuosi vuodelta.
Suurin osa lemmikeistä hankitaan pentuikäisinä. Koiran- tai kissanpentu on hellyttävä
ilmestys, mutta pelkkä ulkonäkö ja pentumainen herttaisuus eivät saa olla pääasiallisina
hankintaperusteina lemmikille. Pentuaika kattaa vain lyhyen osan lemmikin
elinkaaresta, mutta vastuu sen hyvästä hoidosta jatkuu koko lemmikin elämän ajan.
Koirien ja kissojen osalta puhutaankin yli 10-15 vuoden sitoumuksesta lemmikin
hoitoon ja sen hyvinvoinnista huolehtimiseen.
Pentutehtailu muuttaa muotoaan
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vapaaehtoinen eläinsuojeluvalvoja Päivi Mäki
nostaa koiran hankintaan liittyvistä hyvinvointiongelmista esille erityisesti
pentutehtailun. Mäen mukaan pentutehtailu ei ongelmana ole kadonnut, vaikka ilmiöstä
on valistettu runsaasti - se on vain saanut uusia muotoja ostajien tiedon karttuessa.
"Nykymuotoisessa pentutehtailussa teetetään esimerkiksi erilaisia pienten rotujen
sekoituksia, joita markkinoidaan yksilöllisinä design-koirina", Mäki toteaa. Näin
vältetään tulevien omistajien kysymykset siitä, miksi pennulta puuttuu rekisteritodistus.
Mäki muistuttaa, että vastuullinen pennunostaja selvittää aina pentueen ja emon
voinnin sekä pitopaikan olosuhteet ennen ostopäätöksen tekemistä. Jos pentueen
omistaja kieltäytyy esittelemästä emoa tai päästämästä koirien pitopaikkaan, on syytä
epäillä pentutehtailua. "Pentutehtailu on raakaa bisnestä, jossa emoista pyritään
saamaan suurin mahdollinen hyöty irti", Mäki muistuttaa. Ainoa tapa pysäyttää
pentutehtailu on tehdä se taloudellisesti kannattamattomaksi kieltäytymällä ostamasta
tehtailun seurauksena syntynyttä pentua.
Kissanpentujen hoidossa parantamisen varaa
Kissojen kohdalla taloudelliseen hyötyyn tähtäävää pentutehtailua esiintyy Suomessa
vain harvoin. Tämä johtuu Päivi Mäen mukaan siitä, että rotukissoja on Suomessa
suhteellisen vähän ja vahingossa syntyneistä kotikissoista on ylitarjontaa. Kissan
hankintaa harkitseva törmääkin usein tilanteeseen, jossa pentujen ja emon puutteellinen

	
  

hoito selittyy omistajan tietämättömyydellä tai välinpitämättömyydellä taloudellisen
hyötymistarkoituksen sijaan.
Pentueen syntyminen vahingon seurauksena ei vapauta omistajaa vastuusta huolehtia
sen asiallisesta hoidosta. Myös pennun ostajalta vaaditaan huolellisuutta ostopaikkaa
valittaessa. "Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, miten pentujen ruokinnasta,
madotuksista ja rokotuksista on huolehdittu", Mäki huomauttaa. Madotusten ja
rokotusten puutteen lisäksi yleisimpiin ongelmiin kuuluu pentujen vieroittaminen
emosta liian varhain. "Kissanpentujen alin suositeltu luovutusikä on 12 viikkoa", Mäki
muistuttaa. Sekä vieroitusiällä että pentuajan hoidolla on suuri merkitys myös kissan
myöhemmän hyvinvoinnin kannalta.
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