
ÄLÄ TUE  PENTUTEHTAILIJAA – TUNNISTA HÄMÄRÄ TOIMINTA 
 
HANKI LEMMIKKISI LUOTETTAVALTA  KASVATTAJALTA JOKA ON 
SITOUTUNUT NOUDATTAMAAN SUOMEN KISSALIITON JA FIFEN 
SÄÄNTÖJÄ  
 

Ragdollien ja muidenkin rotukissojen suuri kysyntä on houkutellut koulutettujen ja 

asiallisesti kasvatustoimintaa harrastavien kasvattajien sekaan kissoista piittaamattomia ja 

vain rahan perässä toimivia pentutehtailijoita. 

  

Jokaisen kissaa hankkivan on hyvä tunnistaa ero rehellisen ja luotettavan kasvattajan ja 

hämärän, epäluotettavan pentutehtailijan välillä. 

 
Pentutehtaillulle tyypillistä on toiminnan salailu ja piilottelu. Pentuja kaupataan ilmaisilla 
lehti- ja internet sivuilla. Yhteystiedot ovat salaisia ja tilapäisiä. Ilmoituksissa olevat kuvat 
saattavat olla imuroitu jonkun rehellisen kasvattajan kotisivuilta. Pennun katsojia ei 
päästetä kotiin vaan pennut esitellään ostajalle muualla kuin niiden asuinpaikassa ja pentu 
halutaan tuoda suoraan ostajan kotiin tai esim. huoltoaseman parkkipaikalle tämän ollessa 
ensimmäinen kontakti pennun ostajan ja myyjän välillä. 
 
Emoa ei esitellä, vaikka pennut ovat alle 12-viikkoisia. Huomioitavaa on, että jos emo on 
sijoitusnaaras, se on saattanut palata omaan kotiinsa jos pennut ovat jo yli luovutusiän. 
Tämä on täysin mahdollista eikä tarkoita sitä, että kyseessä olisi hämärä toiminta. 
Terveystodistuksia ei näytetä eikä vanhempien tietoja ja todisteita rekisteröinnistä ole. On 
tyypillistä, että väitetään terveystodistusten puuttuvan vahinkoastumisen vuoksi. Myyjä 
saattaa vedota ostajaan pennun lopettamisella. Pentutehtailua on myös toiminta, jossa 
osa pentueista rekisteröidään ja teetetään pian uusi, rekisteröimätön, myyjän mukaan 
vahinkopentue, tarkoituksena rahan ansaitseminen. 

 

Tyypillistä on myös pentujen rekisteröimättömyys. Rekisterikirjan puuttumista selitetään 

valheellisesti. Se saatetaan luvata toimittaa myöhemmin tai kerrotaan, ettei sitä tarvitse 

olla lainkaan, koska pentua ei tarvitse käyttää näyttelyissä. Totuus on kuitenkin se, että 

pentuetta ei voi rekisteröidä, koska kasvattaja ei ole rekisteröintiin oikeuttava kasvattaja tai 

kissojen astuttaminen ei ole ollut luvallista. Rekisteröimätön pentu saattaa olla hyvinkin 

sisäsiittoinen. Tämä lisää perinnöllisten sairauksien ja epämuodostumienkin riskiä. Voi olla 

myös, että isästä ei ole tietoakaan. Tämä tieto tietysti pimitetään. Ostaja ei saa tietoonsa 

sukulinjoja.  

 
Luovutusiän jo saavuttaneilla pennuilla pääsääntöisesti pitää jo olla omat rekisterikirjansa, 
mutta joskus rekisteröinnissä tulee viiveitä. Tällöin Suomen Kissaliiton alaisuudessa 
toimivat kasvattajat voivat näyttää Suomen Kissaliiton todistuksen jo käynnissä olevasta 
pennun rekisteröinnistä 

 

Pennut saattavat myös olla heikkoja ja sairaalloisia, koska emon terveydestä ei ole 

riittävästi pidetty huolta tiineys- tai imetysaikana ja myös pentujen ruokinta ja hoito on ollut 

ala-arvoista. Pentu on usein rokottamaton madottamaton ja eläinlääkäri ei ole sitä 



tarkastanut. Pentu saattaa olla myös sairas. Sairaus ilmenee usein vasta uuden omistajan 

luona. Sairastelevasta ja pahimmassa tapauksessa elinkelvottomastakin pennusta 

aiheutuu ostajalle eläinlääkärikuluja ja suurta surua. Pentutehtaan pennut elävät aivan liian 

usein liian lyhyen elämän. 

 

Jos epäilet olevasi tekemisissä pentutehtailijan kanssa, ota yhteys eläinsuojeluvalvojaan 

tai kunnan- tai kaupungineläinlääkäriin varsinkin silloin, kun epäilet salakuljetusta tai 

eläinten huonoa hoitoa. 

 

Kysynnän ja tarjonnan laki pitää paikkansa myös tässä asiassa. Niin kauan, kun on 

kysyntää, on myös tarjontaa. Älä siis hanki pentua epäilyttävistä oloista. Jos suinkin pystyt, 

niin tarkista pentua kauppaavan henkilön taustat. Tietoa saat esim. kyseessä olevan rodun 

rotuyhdistyksen kasvattajasivuilta, eri rotukissayhdistysten (jäsenyhdistysten) sivuilta ja 

kyselemällä. Jos kasvattajasta ei löydy mitään tietoa, harkitse tarkkaan hankintaa 

kyseiseltä henkilöltä. Sääli ei ole hyväksyttävä syy ostaa pentua. Jos pelastat tehtailijalta 

yhden pennun, teet tilaa uudelle ja näin tahtomattasi tuetkin hänen toimintaansa. 

 

LUOTETTAVA KASVATTAJA 
 

Suomessa on runsaasti luotettavia, kasvatustyötä ja kissojaan aidosti rakastavia 

kasvattajia. He täyttävät ne vaatimukset, jotka asiallisen kasvattajan tuleekin täyttää. 

Heidän kanssaan asioidessa kissan hankinta on hyvä ja iloinen tapahtuma niin kuin sen 

pitääkin olla. 

 

Kasvattajien ja myytävänä olevien pentujen tietoja ja heidän kotisivujaan löytyy esimerkiksi 

ragdollien osalta Suomen Ragdoll - kissayhdistys ry:n kasvattajasivulta. Yhdistyksellä on 

myös luotettava pentuvälittäjä. Suomen Ragdoll - Kissayhdistykseen kuuluvat kasvattajat 

toimivat Suomen Kissaliiton ja näin myös FIFen ( Federation Internationale Feline ) 

alaisuudessa. Suomen Kissaliitto vaatii kasvattajiltaan kasvattajakoulutuksen ennen kuin 

kasvattajaoikeudet ja -nimi hyväksytään. Kasvattajat sitoutuvat myös allekirjoituksellaan 

noudattamaan Suomen Kissaliiton asettamia, kasvatukseen liittyviä, rotukohtaisia 

sääntöjä. Suomen Kissaliiton alaisuudessa toimivat kasvattajat huolehtivat jokaiselle 

rodulle määritettyjen terveystestien tekemisestä saadakseen pentueensa rekisteröidyksi. 

Pennunhankinta on turvallisista vain kun hankit pennun vastuulliselta ja asiaan 

sitoutuneelta kasvattajalta. Rotukissalla on aina rekisterikirja. 

 

Suomen Ragdoll – kissayhdistys ry 

http://www.finragdolls.net/ 

https://www.facebook.com/suomenragdollkissayhdistys?fref=ts 
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