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ENNEN PENNUN HANKINTAA 

 

Onneksi olkoon! Harkitset karkeakarvaisen mäyräkoiran hankintaa. Lue kuitenkin ensin seuraavat 

rivit ja pohdi asiaa, onko mäyräkoira juuri sinulle sopiva rotu, ja oletko juuri tällä hetkellä valmis 

ottamaan itsellesi koiranpennun. 

 

Vastuu 

Pennun hankinta tarkoittaa sitä, että otat suuren vastuun. Uusi perheenjäsen voi elää lähemmäs 20 

vuotta. Sinun tulee varautua siihen, että olet valmis huolehtimaan koirastasi koko tämän ajan. 

Pentuaika ei välttämättä ole helppoa. Sinun tulee opettaa koira sisäsiistiksi sekä 

yhteiskuntakelpoiseksi. Sinun täytyy totuttaa koira perushoitotoimenpiteisiin, kuten kynsien 

leikkaukseen, korvien puhdistamiseen ja turkin huoltoon. Alussa pentu syö useamman kerran 

päivässä, sisäsiistiksi opettaminen vaatii ulkoilua monta kertaa päivässä, eikä pentua voi jättää yksin 

pitkäksi aikaa. Pentu puree mielellään kaikkea kohdalle osuvaa ja hereillä oloaikana se touhuaa 

täysillä. Sinun tulee siis ottaa huomioon koiran tarpeet ihan alusta saakka. 

Liikunta 

Vaikka mäyräkoira on pienikokoinen, niin silti se vaatii liikuntaa. Olipa sää millainen tahansa. Rotu 

on luotu metsästämään, joten koirat jaksavat tehdä sinnikkäästi töitä pitkiäkin aikoja. Mäyräkoira 
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soveltuu myös ns. kotikoiraksi. Silloin sen liikunnan sekä tekemisen tarve on huomioitava muilla 

keinoin. Toki voit harrastaa koiran kanssa käyttölajeja ilman kokeisiin menoa. Yksi hyvä harrastus 

mäyräkoirille on verijälki.  

On yksilökohtaista, voiko koiraa pitää yleisenä irtioloaikana vapaana. Koska mäyräkoira on 

metsästävä rotu, niin monen yksilön kohdalla riistavietti tulee esille sen verran voimakkaasti, että 

koira lähtee mielellään hajujen perään. Tällaisia yksilöitä tulee tarpeen vaatiessa pitää irti vain 

rajatulla alueella.  

Rahamenot 

Koiranpito ei ole ilmaista. Pienin kustannus koiran elinaikana tulee olemaan sen ostohinta. Varaudu 

siis esimerkiksi ruoka- ja eläinlääkärikuluihin. Jos koira sairastuu tai sattuu vahingossa tapaturma, 

niin eläinlääkärikulut nousevat helposti useisiin satoihin tai jopa yli tuhanteen euroon. 

Jos et itse trimmaa koiraa, niin sen vieminen trimmaajalle maksaa. Jos mäyräkoira on kotikoirana, 

tulee se nyppiä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Suosittelen kuitenkin, että turkki trimmattaisiin 

useammin, jotta se pysyisi siistimpänä ja säänkestävänä. Näyttelykoirien turkkia trimmataan 

tiheämmällä aikavälillä. Voit tuoda koiran trimmattavaksi liikkeeseeni, Onnenkäpälään.  

Kun lomailet, niin koira voi tarvita hoitopaikan. Koira voi tarvita myös hoitajan, jos sinulla on 

vaikkapa paljon töitä tai sairastut. Selvitä, että kuka voi hoitaa koiraasi. Onko tukiverkosto 

kunnossa? Tai onko alueellasi mieluisaa koirahoitolaa? Tarkista hoitolan maksut etukäteen. 

Koira kannattaa myös vakuuttaa. Vakuutusyhtiö korvaa useissa tapauksissa osan 

eläinlääkärikuluista. Samalla voit pohtia, kannattaako sinun ottaa sellainen vakuutus, joka korvaa 

koiran muille aiheuttamia haittoja? Koira voi esimerkiksi vahingossa juosta auton alle ja aiheuttaa 

vaurioita autolle ja vahinkoa sen matkustajille. 

Terveys 

Vaikka kasvattaja tekee parhaansa miettiessään eri koirayhdistelmiä, ja ottaa huomioon mm. 

yksilöiden luonteen, rakenteen ja terveyden, niin silti esiin voi tulla yllätyksiä. Kasvattaja ei voi 

koskaan luvata, että koira ei sairastuisi. Koiran terveyttä ei siis voi taata. Tätäkin asiaa kannattaa 

pohtia.  
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Huom! Pennuilla on usein ahtautta maitohampaiden alakulmahampaissa. Poistata tarvittaessa 

nämä maitohampaat. 

Menestys 

Kasvattajana en voi luvata, että pennustasi tulee huippu näyttely- tai käyttökoira. Kerron rehellisesti 

koiran suvusta ja saat sieltä viitteitä, että millainen pennustasi tulee. Toki kokonaisuuteen vaikuttaa 

myös ympäristö eli se aika, kun koira asuu luonasi. Koiraa kannattaa sosiaalistaa ihan pienestä 

pitäen. Suosittelen myös, että käyt koirasi kanssa koirakoulussa.  

Yhteydenpito 

Kasvattajana on hienoa saada kuulumisia kasvateistaan. Yhteydenpidon ei välttämättä tarvitse olla 

säännöllistä, mutta olisi kiva asia, jos koiran omistaja lähettäisi välillä tietoa siitä, kuinka elämä 

koiran kanssa on sujunut. Kuvat ovat mukava lisä! 

Olen kasvattajana valmis auttamaan ongelmatilanteissa parhaani mukaan. Tarvittaessa voin ohjata 

kysymään apua toisaalta, jos omat taitoni eivät riitä asian ratkaisemiseen. 

On hienoa, jos innostut harrastamaan koiran kanssa näyttelyissä käyntiä ja/tai jotakin käyttöpuolen 

harrastusta. Näin voimme tavata harrastusten tiimoilta. 

Sitoutuminen ja ymmärtäminen 

• Olen perehtynyt koiran hankintaan ja olen valmis hankkimaan uuden perheenjäsenen.  

Olen varautunut tarjoamaan koiralle sille sopivan kodin koko sen eliniäksi.  

• Ymmärrän, että koiran pitäminen maksaa ja se voi vaatia minulta taloudellisia uhrauksia. 

Olen ottanut selvää, kuinka paljon yleiset rahamenot ovat. Olen katsonut mm. 

eläinklinikoiden hinnastoja, tarkistanut paljonko laadukkaat koiranruoat maksavat, 

katsonut, millaiset hinnat ovat trimmaajilla, koirahoitoloilla sekä koirakouluilla ja tarkistanut 

paljonko harrastukset maksavat. 

• Olen tarkistanut kotivakuutukseni koiran kannalta ja olen perehtynyt koiravakuutuksiin.  

• Olen tarkistanut kodin, että se on mahdollisimman turvallinen pennulle.  

• Olen ottanut selvää koiran koulutuksesta ja tarpeen vaatiessa menen koirani kanssa 

koirakouluun.  
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• Olen valmis huoltamaan itse koirani turkkia tai vaihtoehtoisesti käyttämään koiraani 

trimmattavana.  

• Koira voi sairastua. Ymmärrän, että täysin tervettä koiraa ei voi kukaan taata. 

• Jos joudun luopumaan koirastani, otan yhteyttä kasvattajaan ja kysyn, haluaako hän ottaa 

koiran ja pitää sen itsellään tai etsiä sille uuden, sopivan kodin. 

 

Olen lukenut kaavakkeen neljä (4) sivua. Uskon, että pärjään karkeakarvaisen mäyräkoiran kanssa, ja olen 

valmis maksamaan pennusta varausmaksun. Maksu osoittaa, että myyntisopimus on sitova. 

 

 

Paikka ja päivämäärä: _______________________________________ 

Allekirjoitus:_______________________________________________ 

Nimenselvennys: ___________________________________________ 

 

 

Tulosta papereita kaksi (2) kappaletta ja allekirjoita ne.  Jätä toinen kappale säilöön itsellesi muistutukseksi. 

Toisen kappaleen voit kuvata ja lähettää kuvan Kaisa Toivaselle sähköpostitse. Vaihtoehtoisesti tulosta ja 

postita paperit Toivaselle.  


