
Chihuahuoita rekisteröidään vuosittain vajaa 1500 pentua, joten jokaiselle löytyy varmasti se oma pentu ilman 
pentutrokareiden tai rekisteröimättömiä pentuja teettävien tukemista. Älä pidä niin kiirettä, että pentu on saata-
va heti kun päätös sen hankinnasta on tehty. Tee hieman selvitystyötä etukäteen, sillä näin sinulla on paremmat 
mahdollisuudet saada terve, rotutyypillinen pentu, josta sinulle on suurella todennäköisyydellä iloa jopa 15 
vuodeksi. Ethän tee näin suuria hankintoja elämäsi muillakaan osa-alueilla ilman taustatyötä ja vertailuja?

Miten hankin chihuahuapennun oikeaoppisesti?

Muutamia kohtia huomioitavaksi:

chihuahua ry

TERVETULOA RODUN PARIIN!

Chihuahua ry www.chihuahua.fi

Parhaimmillaan chihuahua on rohkea, itsevarma, pitkäikäinen ja terve 
koira, joka on aina valmis touhuamaan, lenkkeilemään ja kainaloiseksi.

• Tutustu Chihuahua ry:n internetsivuihin ja ota selvää rodusta, sen ulkonäöstä, terveydestä ja luonteesta. Voit
soittaa esim. yhdistyksen pentuvälittäjälle ja kysellä asioista tarkemmin. Yhdistyksen sivuilla on myös pentuväli-
tys sekä kasvattajia listattuna.
• Tutustu rodun jalostuksen tavoiteohjelmaan, jotta tiedät millaisia ohjeistuksia ja suosituksia vastuullinen kas-
vattaja noudattaa. Tavoiteohjelman löydät Chihuahua ry:n internetsivuilta.
• Suomen Kennelliiton KoiraNet -jalostustietojärjestelmästä löydät tietoja SKL:n sääntöihin sitoutuneiden
kasvattajien pentueista sekä koirien terveys-, näyttely-, harrastus- ja luonnetestituloksista. KoiraNet löytyy
osoitteesta jalostus.kennelliitto.fi
• Rodussa on ongelmia rekisteröimättömien, salakuljetettujen ja sekarotuisten pentujen kanssa. Älä tue pentu-
tehtailua! Internetistä löytyy paljon sivustoja, jotka auttavat erottamaan pentutehtailijan tai vastuuttoman
kasvattajan Kennelliiton ja rotuyhdistyksen sääntöjä noudattavasta kasvattajasta sekä pohtimaan paperittoman
pennun hankinnan eettisyyttä: fi.wikipedia.org/wiki/Pentutehtailu      www.kennelliitto.fi/koirat/ala-tue-
pentutehtailua      www.sey. i

• Varmista ostohetkellä, että käytätte Suomen Kennelliiton myyntiso-
pimusta, saat mukaasi pennun hoito-ohjeet ja mahdollisesti rekisteri-
todistuksen. SKL:n myyntisopimuksen mukaan rekisteritodistus tulee
toimittaa ostajalle viimeistään kahden kuukauden kuluttua kaupante-
kohetkestä.
• Pentujen hinnat vaihtelevat riippuen mm. sukutaulusta, vanhemp-
ien näyttely- ja terveystuloksista sekä pennun ominaisuuksista.
Rekisteröidyn pennun hinta on keskimäärin 1500 €, mutta vaihteluväli
hinnoissa on suuri. Lemmikkitasoisen pennun voi saada 800 eurolla,
kun taas lupaava pentu voi maksaa useita satasia enemmän. Kasvat-
tajilla on toisinaan myynnissä myös vanhempia pentuja tai nuoria
aikuisia, joista saatat saada itsellesi mukavan koiran jopa hieman
edullisemmin.
• Pennun rekisteröinti maksaa 35-70 euroa, eli sen osuus pennun
hinnassa ei ole suuri. Syitä rekisteröimättömyyteen löydät yllä olevis-
ta linkeistä. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos sinulle tarjotaan paperi-
tonta pentua.
• On suositeltavaa olla yhteydessä yhdistyksen toimihenkilöihin, jos
sinulle tulee kysyttävää ihan mistä tahansa rotuun liittyvästä asiasta.




