
  

 

PENNUNOSTAJAN 

OPAS 
© Kennel Susunan 

Opas pennun valintaan, tietoa rodusta ja ajatuksia 

schipperken kasvattamisesta 

      
sussustenberg@gmail.com 

 



Johdanto 
 

Pennun osto on jännittävä ja samalla niin kutkuttava tilaisuus. Niin moni asia voi mennä täysin nappiin. Voi 

syntyä elinikäisiä ystävyyssuhteita, ikuisesti säilyviä muistoja. Toisaalta myös moni asia voi mennä pahasti 

pieleen. Kasvattajan painajainen on, että pentu päätyy kotiin, jossa sitä kohdellaan huonosti, ja 

pennunostajan painajainen lie kasvattaja, joka on epärehellinen ja välinpitämätön. Tästä syystä toivon, että 

jokainen pennunostoa (meiltä) harkitseva lukisi ajatuksella läpi tämän oppaan.  

Pennunostajan oppaan sivuille olen yrittänyt koota kattavasti ajatuksiani kasvatuksesta, tietoa 

kasvattamani rodun terveydestä ja ominaisuuksista, sekä vinkkejä pennunostajalle sopivan pennun 

löytämiseen sekä pentuajan alkutaipaleelle. Toivon, että lukija saa oppaasta jotain irti, vaikkei sitten ehkä 

päätyisikään meille pentujonoon. 

Kommentteja Pennunostajan oppaasta otan mielelläni vastaan. Jos koet, että opas sisältää turhaa tai jopa 

virheellistä tietoa, tai toivoisit sisältöön jotain lisää, ota reippaasti yhteyttä, niin katsotaan, mitä asialle voisi 

tehdä. Mukavia lukuhetkiä! 

 

Susanna 

 

  



Schipperke rotuna 
 

Schipperke on vanha belgialainen rotu, jonka alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut toimia vahtina, 

rottakoirana ja tarvittaessa myös paimenena. Rodun flaaminkielestä tulevan nimen on arveltu tarkoittavan 

joko pientä paimenta tai pientä kipparia. Rodun jalostus on ollut maltillista, joten satojen vuosien takainen 

ulkomuoto sekä luonneominaisuudet pitävät pintansa vielä tämän päivän schipperkeissäkin.  

Schipperken tunnistaa helposti persoonallisesta ulkomuodostaan. Sillä on tiivis, likaa hylkivä karvapeite, 

jonka tunnusomaiset piirteet ovat tuuhea kauluri ja kauniisti sisään kääntyvät housukarvat. Turkki on 

todella helppohoitoinen, eikä kaipaa turhia pesuja tai säännöllistä harjaamista. Kaksikerroksinen turkki 

vaihtuu yleensä 1-2 kertaa vuodessa, jolloin koiraa on hyvä harjata karvanvaihdon nopeuttamiseksi. Rodun 

ainoa sallittu väri Suomessa on musta, mutta silloin tällöin syntyy myös muunvärisiä pentuja. Joskus syntyy 

myös poikkeuksellisen pitkäkarvaisia yksilöitä, mikä on myös ulkomuodollinen virhe, muttei vaikuta muuten 

koiran elämään. Värivirheelliset tai pitkäkarvaiset pennut eivät kelpaa näyttelykehiin, mutta ovat siis 

muuten aivan normaaleja schipperkejä kaikessa ihanuudessaan ja kamaluudessaan, ja erinomaisia 

lemmikkejä ja harrastuskavereita siis nekin. 

Luonteeltaan schipperket ovat iloisia, aktiivisia ikiliikkujia, jotka rakastavat kaikenlaista puuhaa. 

Schipperkellä on voimakas taipumus vahtia, ja etenkin kaupunkioloissa asuttaessa turhaan äänenkäyttöön 

on syytä puuttua jo pentuna. Uteliaana ja vikkelänä koirana schipperkeillä on taipumus joutua 

hankaluuksiin, ja amerikkalaisilla kasvattajilla on tapana todeta, että ”a loose schipperke is a lost 

schipperke”. Koulutuksella voi onneksi vaikuttaa myös tähän puoleen ihan jokaisessa schipperkessä. 

Schipperke onkin melko helppo kouluttaa, sillä se tykkää touhuta omistajansa kanssa, ja ahneena koirana 

sitä on usein suhteellisen helppo palkita ja motivoida töihin. Harrastuspuolella schipperke on monipuolinen 

rotu, ja harrastustuloksia rodun piirissä löytyykin lähes lajista kuin lajista. Aktiiviselle, määrätietoiselle 

koiralle olisikin suositeltavaa keksiä joku kiva, yhteinen puuha, sillä tylsistyneenä schipperke kyllä äkkiä 

kehittää itselleen omaa aktiviteettia – ja se harvoin on omistajan mieleen! 

Schipperkejen terveystilanne on yleisesti katsoen hyvällä mallilla. Rodussa esiintyvä epilepsia on kiusallinen 

ja jalostuksellisesti haasteellinen vaiva, sillä sen puhkeamisikä vaihtelee, eikä mitään virallista tilastoa 

sairastuneista koirista ole. Schipperkeillä esiintyy myös omaa aineenvaihdunnallista sairautta, josta 

käytetään nimitystä MPSIIIb. Sairaus on vakava, mutta siihen on olemassa geenitesti, joten sairaita pentuja 

syntyy äärimmäisen harvoin. Muita rodussa esiintyviä, joskin melkoisen harvinaisia, sairauksia ovat mm. 

legg-perthes eli reisiluun pään kuoliosairaus, erilaiset silmäsairaudet, allergiat ja syöpäsairaudet. 

Luustoltaan schipperke on kohtalaisen terve. Toisin kuin monilla muilla kääpiöroduilla, schipperkeillä 

esiintyy suhteellisen vähän polvilumpioiden sijoiltaanmenoa eli patella luksaatiota. Toistaiseksi luuston 

kuvaaminen on schipperkeillä vielä melko vähäistä, mutta suunta on koko ajan ylöspäin, eikä tämän hetken 

tutkimustuloksissa ole vielä ilmennyt mitään kovin hälyyttävää. Rodulla ei ole toistaiseksi omaa PEVISA-

ohjelmaa, joten terveystulosten osalta tutkimusten vaatiminen jää aika pitkälti ostajan harteille. 

Schipperket ovat usein pitkäikäisiä, eikä 16 vuoden ikäkään ole rodussa mitenkään poikkeuksellista.  

Schipperke on aktiivisen ihmisen koira, eikä sovellu sohvan koristeeksi. Voimakastahtoinen, joskus 

itsepäiseksikin kuvailtu pikkuinen paholainen tarvitsee johdonmukaisen koulutuksen ja selvät säännöt, jotta 

elämä sen kanssa on mukavaa ja vaivatonta. Schipperke soveltuu hyvin myös lapsiperheen koiraksi, kunhan 

lasten ja koiran yhteiselo on valvottua ja pelisäännöt kaikille selvät. Riittävästi sosiaalistettu, sopivasti 

aktivoitu ja huolellisesti koulutettu schipperke on helppohoitoinen, lojaali, rakastettava ystävä, jonka 

seurasta omistajalla on oikeus nautiskella vuosia. 

  



Oikean pennun valinta 
 

Schipperkejä syntyy vuosittain noin 100 pentua. Määrät vaihtelevat hiukan vuodesta toiseen, mutta trendi 

on sama. Pennun saanti ei siis ole hankalaa, mutta juuri oikean pennun löytyminen voi vaatia hiukan aikaa. 

 

Kun pohdit koiran hankintaa, selvitä ensin itsellesi, 

mitä pennulta toivot. Kun lähestyt kasvattajaa 

pentukyselyllä, vastaa viestissäsi tai 

puhelinsoitossasi ainakin seuraaviin kysymyksiin: 

 

- Kiinnostaako näyttelyt tai muu 

harrastaminen? 

- Millaisia tuloksia toivot vanhemmilla 

olevan? 

- Onko pennun sukupuolella merkitystä? 

- Millaisen kodin juuri sinä pystyt pennulle 

tarjoamaan? 

- Millainen on oma koirakokemuksesi? 

- Onko sijoituskoira sinulle vaihtoehto? 

 

 

Näiden alustavien kriteerien pohjalta kasvattajan on helpompi pohtia, löytyisikö häneltä nyt tai 

tulevaisuudessa oikea pentu juuri sinulle. Tämä pätee varmasti useimpiin kasvattajiin, ei siis pelkästään 

minuun. Ole rehellinen! Vääränlaisilla toiveilla saattaa helposti itsensä ongelmiin, joten rehellisyys 

kannattaa myös pentukyselyssä.  Myyn pentuja mielelläni myös ensimmäiseksi koiraksi, joten 

kokemustakaan ei tarvitse liioitella varmistaakseen pennun saamisen. Jokaiselle kasvattajalle syntyy 

pentuja, joista ei ole esim. näyttelyihin, joten ei ole mitään syytä huijata kasvattajaa myöskään 

teeskentelemällä kiinnostusta asioihin, joilla ei todellisuudessa ole itselle painoarvoa.  

Kasvattajana en voi koskaan täysin varmaksi luvata, että myymästäni pennusta tulee agilitytähti tai 

näyttelykehien kuningatar. Kaikki meiltä maailmalle suuntaavat pennut myydään ensisijaisesti lemmikkeinä, 

ja sellaisia toivon niiden myös ensisijaisesti olevan. En myy koiraa välineeksi, enkä lupaa sille mitään 

sellaisia ominaisuuksia, joista en voi mennä 110-prosenttisesti takuuseen. Se, mitä koirasta lopulta kasvaa, 

on niin monen asian summa, etten kasvattajana mitenkään pysty siihen täysin vaikuttamaan.  

Meiltä ei yksikään pentu lähde eteenpäin ilman, että olen tavannut omistajat henkilökohtaisesti. Mikäli olet 

kiinnostunut ostamaan meiltä pennun, olet myös valmis tulemaan tapaamaan pentua ja sen emoa ennen 

lopullista päätöstä. Mikäli pentu menee isompaan perheeseen, toivoisin, että koko perhe tulee katsomaan 

pentuja, kun aika on sopiva. Näin on helpoin varmistaa, että pentu on sopiva juuri tähän perheeseen. 

  



Jalostusvalinnat  
 

Tavoitteenani on kasvattaa hyväluontoisia, terveitä ja rotumääritelmän mukaisia, pitkäikäisiä koiria, joiden 

kanssa normaali arki on mukavaa ja vaivatonta. Käytän jalostukseen vain terveitä, rodunomaisia koiria, 

jotka luonteeltaan miellyttävät minua.  

Omistuksessani olevat koirat luustokuvataan, niiden polvet ja silmät tutkitaan ja mahdollisuuksien mukaan 

pyrin myös luonnetestaamaan ne ennen suurempaa jalostuskäyttöä. Koska schipperkeissä on monia 

muitakin jalostuksellisesti merkittäviä asioita kuin pelkkä luustoterveys, en vaadi käyttämiltäni 

ulkopuolisilta jalostuskoirilta välttämättä yhtä kattavia tuloksia. Kaikilla jalostukseen käyttämilläni koirilla 

vähimmäisvaatimuksena on virallinen silmäpeilaus ja polvitarkastus.  

Jokaisesta pentueesta pyrin sijoittamaan vähintään yhden pennun. Sijoituskoirat sijoitetaan Kennelliiton 

sijoitussopimuksella lisäehdoin. Kasvattamani nartut sijoitetaan yhdestä pentueesta. 

Pennun osto ja luovutus 
 

Kun ostat meiltä pennun, saat pennun mukana 
kasvattajan tuen koiran koko eliniän ajaksi. 
Toivon, että kasvattieni omistajat pitävät yhteyttä 
ja kertovat koiran kuulumisia. Etenkin erilaisista 
sairauksista olisi hyvä tiedottaa kasvattajaa 
mahdollisimman hyvin, jotta ne voidaan 
huomioida jalostusvalinnoissa. Myös kasvattien 
saavutuksista, kuten harrastusmenestyksestä, 
kuulen mielelläni, ja lisäilen tuloksia myös 
nettisivuille.  
 
Pennun hintaan sisältyy aina varausmaksu. 
Varausmaksu maksetaan, kun pennunostaja on 
käynyt vierailemassa ja tutustunut pentuihin ja 
kasvattajaan, ja pennun varaamisesta on sovittu. 
Varausmaksun maksun jälkeen pentu on varattu 
kyseiselle ostajalle. Varausmaksua ei palauteta, 
mikäli ostaja jostain syystä peruu kaupat. Pentuja 
saa halutessaan käydä katsomassa useamman 
kerran. Loput pennun hinnasta maksetaan 
pennun luovutuksen yhteydessä.  
 
Kaikki koirat kasvavat meillä normaalin elämän 
keskellä, eikä erillisiä kenneltiloja ole.  
 
Pentu luovutetaan aikaisintaan 7 viikon ikäisenä 

sirutettuna, eläinlääkärin tarkastamana, useasti madotettuna ja huolellisesti sosiaalistettuna. Pennun 
mukaan saa pentupakkauksen, joka sisältää tarpeellisia tarvikkeita pennun elämän alkuun uudessa kodissa 
sekä pentuoppaan, josta löytyy ohjeita pennun kotiutumiseen sekä tietoa yhdistelmästä. Uusille 
koiranomistajille suosittelen myös esimerkiksi Tuire Kaimion pentuopasta tutustuttavaksi ennen 
pennunostoa. Lisäksi jokaiselle koiranomistajalle suosittelen tutustumista operantteihin 
koulutusmenetelmiin ja positiiviseen vahvistamiseen koulutuksessa.  



Hintahyvitys 
 

Suosittelen virallisia terveystutkimuksia kaikille koirille. Tästä syystä meiltä ostetun pennun myyntihintaan 

sisältyy hintahyvitys. Mikäli pennulta on virallisesti tutkittu ja lausuttu selkä (LTV), lonkat, kyynärät, silmät ja 

polvet sen täyttäessä kolme (3) vuotta, hyvitän ostohinnasta 150 euroa takaisin. Tällä hintahyvityksellä 

pyrin kannustamaan kasvatinomistajia virallisesti tutkituttamaan koiransa. Hintahyvitys ei koske 

sijoituskoiria, sillä huolehdin itse niiden osalta terveystutkimukset ajan tasalle.  

Hintahyvityksen saamiseksi virallisten lausuntatulosten tulee näkyä Kennelliiton jalostustietokannassa 

viimeistään koiran 3-vuotissyntymäpäivänä.  

 

 

 


