
OSTAISITKO AUTON ILMAN REKISTERITODISTUSTA?  
 
Epäilen. Jättäisit väliin, koska et luottaisi myyjän selityksiin. Miksi niin moni kuitenkin ostaa koiran, 
parhaan ystävänsä, paperittomana, ilman mitään takeita sen taustasta? Rekisteröiminen maksaa 
edullisimmillaan 35 euroa per pentu, kun kaikki on kunnossa. MIKSI KUKAAN JÄTTÄISI SEN TEKEMÄTTÄ?  
 
Alla muualta lainattu osuva teksti, joka liittyy aiheeseen:  
 

Paljonko pentu maksaa? 
Tämä on sinulle, joka kysyt sähköpostilla pelkästään pennun hintaa. Tämä on sinulle, joka soitat ja toteat 
voivasi ostaa pennun halvemmalla jostain muualta. Tämä on sinulle, joka et välitä onko pennulla 
rekisteripaperi, vaan sinulle riittää pelkkä lemmikki. 
 
Yksikään pentu ei ole vain lemmikki. Jokaisen puhdasrotuisen koiran takana on KASVATTAJA. Käytämme 
isoja kirjaimia erottamaan kasvattajan pennuttajasta, pentutehtailijasta. Hyvämaineinen kasvattaja ei teetä 
paperittomia pentuja, koska se ei edistä rodunjalostusta. Rekisteripaperit dokumentoivat pennun 
sukulinjan ja mahdollistavat myöhemmän terveyshistorian tutkimisen sen suvussa. 
 
Kun kerrot KASVATTAJALLE, ettet välitä rekisteripapereista, tarkoitatkin oikeasti, ettet voisi vähemmän 
välittää pentusi terveydestä, vaan haluat vain löytää markkinoilta mahdollisimman halvan pennun. 
Kun valitset ostaa pentusi maineikkaalta ja laadukkaalta KASVATTAJALTA, on tämä kasvattaja vastuussa 
jokaisen pentunsa terveydestä, niiden pentujen, jotka hän pitää itse ja niiden, jotka hän myy. 
 
Sama KASVATTAJA jättää väliin pyhänsä ja lomansa, viettää lukemattomia unettomia öitä ja hänen kotinsa 
on myös hänen koiriensa koti. Todella intohimoinen KASVATTAJA tekee jalostustyötään rakkaudella ja 
laittaa peliin koko sydämensä sekä sielunsa. Ei vain myydyillä pennuilla, vaan myös jokaisella 
pennunostajalla on paikka hänen sydämessään ja he kuuluvat KASVATTAJAN suurperheeseen. 
KASVATTAJA on huolissaan pienistä pennuistaan, kun ne ovat lähteneet uusiin koteihinsa ja ottaa takaisin 
pentunsa kyselemättä, jos niistä halutaan syystä tai toisesta luopua. 
 
KASVATTAJAN kädet likaantuvat usein synnytyksissä ja kaikkeen siihen liittyvässä, koska loppujen lopuksi 
siitä hänen elämässään on kysymys.... Syntymän ja kuoleman välissä on hänen elämänsä. Ja se pitää hänen 
elämänpyöränsä pyörimässä. 
 
KASVATTAJA teettää tutkimuksia, ultraääniä, röntgenkuvia, analyyseja, hätäsektioita, rokotuksia, 
geenitestejä, terveystutkimuksia, rekisteröi pentunsa, tutkii sukutauluja, madottaa ja sirututtaa pentunsa 
saadakseen työstään myöhemmin ulkomuototuomarin arvion. 
 
Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, KASVATTAJA valitsee onnekkaimmat perheet saamaan pentunsa. Kyllä, 
luit aivan oikein. Todellinen KASVATTAJA valikoi tarkkaan ne perheet, jonne myy pentunsa, koska hän ei 
teetä pentuja ansaintatarkoituksessa. Kustannukset pennuista ovat niin korkeat, että tästä syystä valitaan 
parhaat mahdolliset perheet. Monesti joudutaan myymään enemmän ”ei oota” kuin pentuja. 
 
Hyvällä KASVATTAJALLA on hyvin erityinen asema sydämessään niille, jotka haluavat jatkaa hänen 
kasvattamaansa sukulinjaa. Miksi näin? - Koska vastuuta rodunjalostuksesta ei oteta ikinä missään 
tilanteessa kevyesti. Se on KASVATTAJALLE elämäntapa, jonka hänen kanssaan jakavat vain muutamat 
asialle omistautuneet ihmiset. 
 
Koira ei ole ikinä vain lemmikki, se on KASVATTAJAN perintö rodulle, pienen pojan paras ystävä, pikku 
tytön suojelija, ikäihmisen terapiakoira, perheenjäsen ja jollekin hänen koko maailmansa. 
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