Kasvatan dobermanneja pienimuotoisesti ja harvakseltaan.
Painotan kasvatuksessani terveyttä, rodunomaista luonnetta
ja ominaisuuksia sekä rodunomaista ulkonäköä. Jokainen
meillä syntynyt pentue on tarkkaan harkittu. Tarkkaa
harkintaa pennun hankinnassa toivon myös pennunostajilta.
Kun harkitset dobermannia, toivon sinun perehtyvän rotuun
ja miettimään sopiiko rotu sinulle. Dobermann on aktiivinen
koira, joka kasvaessaan vaatii paljon rodunomaista toimintaa ja ehdottomasti hyvän
peruskoulutuksen. Kerron mielelläni sinulle kokemuksiani tästä rodusta ja vastaan kaikkiin
kysymyksiin parhaani mukaan. Voit myös halutessasi tulla tutustumaan omiin koiriini.
Jos olet kiinnostunut ottamaan minulta pennun, ota rohkeasti yhteyttä, vaikka
sähköpostilla. Kasvattajana haluan tietää myöskin sinusta, joten olisi mukavaa, jos kertoisit
viestissä ainakin seuraavat asiat:
•

nimesi ja yhteystietosi

•

taustaa sinusta ja perheestäsi

•

aiempi kokemuksesi rodusta tai muista koirista

•

miksi juuri dobermann?

•

oletko kiinnostunut uroksesta vai nartusta, miksi?

•

etsitkö koiraa seuraksi vai mahdollisesti johonkin harrastuskäyttöön?
Pennun varaaminen
Ennen pentujen syntymää otan vastaan jonkin verran alustavia varauksia. Tämä varaus ei
vielä sido kumpaakaan osapuolta mihinkään. Varsinaiset varaukset tehdään aina vasta
pentujen synnyttyä. Haluan myöskin tavata kaikki pennun ostajat henkilökohtaisesti ennen
varausmaksun vastaanottamista. Kun olet käynyt katsomassa pentuja ja olemme tavanneet,
voidaan pennusta tehdä varsinainen varaus. Tällöin maksetaan varausmaksu 250€, joka
vähennetään lopullisesta kauppasummasta. Varausmaksua ei palauteta, mikäli kauppa
peruuntuu myyjästä riippumattomista syistä.
Pentuja ei pääse katsomaan heti niiden synnyttyä, vaan ympäristö rauhoitetaan vierailta
ensimmäisten viikkojen ajaksi. Kun pennut ovat 3-4 viikon vanhoja, alamme pikkuhiljaa
ottaa vieraita vastaan.

Pentujen luovutus
Pennut luovutetaan 7 viikon ikäisinä, rekisteröityinä, eläinlääkärin tarkastamina,
mikrosirutettuina ja vähintään kolme kertaa madotettuina. Pentu saa mukaansa
pentupaketin, kirjalliset ruokinta- ja hoito-ohjeet sekä tuttua, laadukasta penturuokaa.
Meillä koirat ovat osa perhettä ja elävät sisällä talossa kanssamme, joten myös pennut
elävät keskellä normaalia arkea tottuen lapsiin, toisiin koiriin ja tavallisiin elämisen ääniin.
Jokainen kasvattini myydään aina ensisijaisesti lemmikiksi ja perheenjäseneksi.
Jokaisesta pennusta tehdään kirjallinen Suomen Kennelliiton sopimus koiran kaupasta.
Tähän vielä lisätään joitakin lisäehtoja liittyen terveystutkimuksiin, jotka eivät kuitenkaan
muodostu omistajalle kohtuuttomiksi. Terveystutkimukset ovat kuitenkin kasvattajan
työväline tulevaisuuden jalostusvalintoja silmällä pitäen.
Tarkasta kasvatustyöstä ja yhdistelmän huolella valitsemisesta huolimatta luonnolla on aina
osansa koirien genetiikassa, joka pennunostajan täytyy ymmärtää. Synnynnäisen tai
perinnöllisen sairauden mahdollisuus on aina olemassa.
Mitä tarkoittaa sijoituskoira?
Kasvattaja valitsee pentueesta lupaavan pennun, jonka hän haluaa sijoittaa. Pennun sijoitan
aina käyttäen Suomen Kennelliiton "Sopimus Nartun sijoituksesta" -lomaketta. Pennusta
peritään vakuusmaksua puolet normaalista pennun hinnasta, joka palautetaan, mikäli
sijoitusehdot ovat täyttyneet. Sijoitussopimus kattaa yhden pentueen ennen kuin narttu
täyttää 4 vuotta. Kasvattaja voi myös päättää olla käyttämättä sijoituskoiraa jalostukseen,
jolloin vakuusmaksua ei palauteta. Kasvattaja maksaa jalostukseen liittyvät
terveystutkimukset - ja kulut. Kasvattaja edellyttää, että pennun kanssa harrastetaan
rodunomaisia lajeja, mikäli koiralla on siihen ominaisuuksia. Kasvattaja yleensä myös
pidättää koiran näyttelyttämisoikeuden.
Sijoitussopimus vaatii saumatonta yhteistyötä kummankin osapuolen suunnasta ja toisaalta
sijoituskoira saattaakin tarjota rodusta kiinnostuneelle ponnahduslaudan aktiiviseen
koiraharrastukseen. Usean kasvattajan ensimmäinen koiran onkin ollut sijoituskoira, kuten
myös minulla. Sijoituskoiran avulla on ehkä helpompaa "ujuttautua rotuun sisälle" ja
samalla saada sijoituskoiran kasvattajasta aktiivinen yhteistyökumppani. Moni sijoituskoiran
ottanut kokeekin, että sijoituskoiran avulla he ovat saaneet sellaista kokemusta
koiraharrastuksesta josta koiran ostaja ehkä jää paitsi.
.. Ja sen jälkeen.
Jos sinulla tulee koirasi kanssa ongelmia tai joku asia mieltäsi askarruttaa, toivonkin että
ensimmäisenä otat yhteyttä minuun ja etsimme yhdessä ratkaisuja asioihin. Minua
kiinnostaa mitä kasvattieni elämään kuuluu senkin jälkeen kun ne ovat muuttaneet omiin
koteihinsa joten kuulumiset ja kuvat ovat aina tervetulleita.

