
MAREMMANO-

ABRUZZESE 

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura Ry 

VINKKEJÄ PENNUN VALINTAAN 

Kaikki haluavat mahdollisimman terveen ja 

hyväluonteisen koiran. Käytä siis hetki aikaa 

miettimiseen innokkuudestasi huolimatta. 

Joskus pentua kannattaa odottaa jonkin aikaa, 

ja hakea jopa pidemmän matkan päästä.  

www.maremmano-abruzzese.fi 

hallitus@maremmano-abruzzese.fi 

jalostus@maremmano-abruzzese.fi 

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura Ry 

JALOSTUSTIETOKANTA 

 

Suomen Kennelliiton jalostustietokanta on www-osoitteessa  

jalostus.kennelliitto.fi. 

 

M-a kuuluu FCI ryhmään 1 — Lammas- ja karjakoirat. 

Pentueet-linkistä löydät uusimmat rekisteröidyt pentueet. 

Kasvattajat-linkistä näet kaikki tämän rodun pentueita kasvattaneet ja heidän 

pentu- ja pentuemääränsä. 

Terveys- linkistä löydät viralliset terveystutkimukset: 

 Terveet lonkkanivelet ovat A ja B. C-lonkka tarkoittaa lievää kasvuhäiriötä, 

mutta sitä voi käyttää A- tai B-lonkkaisen kanssa. 

 Kyynärnivelissä 0 tarkoittaa tervettä ja 1 lievää nivelrikkomuutosta. 

 

Näyttelyt-linkistä löydät näyttelytulokset. Avaamalla näyttelyn näet siihen 

osallistuneet koirat ja niiden saamat palkinnot. Näyttelyssä koirat arvostel-

laan luokittain. Luokkiin osallistutaan iän ja saavutusten mukaan. Koirat 

saavat laatuarvostelun kirjaimina. Sanalliset arvostelut julkaistaan yhdistyk-

sen Turvakarri-lehdessä ja osa näkyy tietokannassa. 

 

Klikkaamalla jonkin koiran nimeä, saat sen sukutaulun auki. 

 Sukutaulun päällä on sukusiitosprosentti, sen suositus on alle 6,25% 

viidellä sukupolvella (tämän luvun toivotaan olevan  lähellä nollaa). 

 Sukukatokertoimen tulee olla vähintään 0,90 neljällä sukupolvella laskettu-

na (tämän luvun toivotaan olevan mieluiten yksi). 

 Maremmano-abruzzesella on jälkeläisrajoitus 20 pentua (rajan ylittävät 

saman pentueen pennut rekisteröidään kaikki). 

VASTUULLISEN KASVATTAJAN TUNNUSMERKIT 

 

Hyvä kasvattaja tuntee ja kunnioittaa rodun historiaa. Koirien alkuperäinen käyttö on 

tärkeää huomioida yhä tänäkin päivänä, koska se on yksi tae tasapainoiselle luon-

teelle.  

 

Kasvattaja: 

 Tuntee käyttämiensä koirien taustat ja osaa kertoa niistä, perustelee yhdistelmän. 

 Käyttää jalostukseen vain terveitä, hyväluonteisia  ja rodunomaisia koiria. Vanhem-

mista on teetetty terveystutkimukset, käytetty näyttelyissä tai jalostustarkastettu ja 

luonnetestattu (rodun oma testi, Suomen Kennelliiton virallinen luonnetesti tai 

jalostustarkastuksen yhteydessä tehtävä luonteen kartoitus, MH-luonnekuvaus). 

 Kertoo avoimesti koiriensa yleisestä terveydentilasta. 

 Huolehtii emän ja pentujen hyvinvoinnista. 

 Emällä ja pennuilla on oltava hyvät stressittömät olosuhteet ja riittävästi 

ravintoa.  Koirat ovat levollisia. 

 Pennut on madotettu useaan kertaan kasvattajan luona. 

 Emän luonne ja käyttäytyminen vaikuttavat erittäin paljon siihen millaisia 

pennuista kasvaa. Voit siis ajatella, että jos todella haluaisit koiran, joka on 

pentueen emän kaltainen, ota pentu sen pentueesta. 

 Pennut pääsevät myös ulkoilemaan. 

 Totuttaa pennut käsittelyyn ja sosiaalistaa ne ennen luovutusta. 

 Pentuja käsitellään päivittäin ja ne ovat tavanneet eri ikäisiä ihmisiä ja 

mahdollisesti myös muita kasvattajan eläimiä. 

 Pennut saavat olla emänsä hoivissa luovutusikään asti ja tavata myös 

muita kasvattajan aikuisia koiria. 

 Myy pennut vain niille sopiviin koteihin ja vain sopiville henkilöille. 

 Kysyy ostajilta pennun hankintaan ja rotuun liittyvistä asioista. 

 Pentujen on oltava vähintään 7 viikkoisia luovutettaessa ne uusiin koteihin. 

 Tekee kirjalliset sopimukset kaikista koirista. 

 Suomen Kennelliiton  koirakaupan sopimuspohja ja riittävät tiedot pentu-

een mahdollisista virheistä ja rodussa yleisesti esiintyvistä sairauksista ja 

vioista. 

 Rekisteröi kaikki pennut, luovuttaa rekisteritodistukset pennunostajille viipymättä. 

 Neuvoo ja opastaa kasvattiensa omistajia koirien koko eliniän. 

 On tehnyt hyvän ja kattavan pentuohjeen, jossa kertoo sekä pentuaikana 

tapahtuneista asioista että antaa ruokinta-, madotus-, rokotus-, hoito- ja 

koulutusohjeita. 

 On allekirjoittanut kasvattajasitoumuksen ja noudattaa vastuullisen koiran kasva-

tuksen periaatteita. 

Suomen Kennelliiton jäsenille on tarjolla kattavan Koiramme –lehden lisäksi  

OmaKoira –palvelu. Pennun ensimmäinen omistajailmoitus on ilmainen. 

Mikäli omistajailmoitusta ei tehdä, pentu ei ole kenenkään nimissä, sillä 

pennut eivät ole oletuksena kasvattajansa nimissä. OmaKoiran kautta teet 

omistajanvaihdoksen nopeasti netissä. OmaKoirasta voit tulostaa koirasi 

vakuutusarvolaskelman.  

 

Koiran vakuutusarvolaskelma muodostuu rotujärjestön ilmoittamasta koira-

si rodun perusarvosta sekä koiran näyttelymenestyksestä, rodunomaisista 

koesuorituksista ja terveystutkimuksista. Vuonna 2022 m-a vakuutusarvo 

on 1700€. Vakuutusarvo ei ole koiran myyntihinta, jonka taas määrittelee 

kasvattaja. 

 

Rotuyhdistykseen kuuluva kasvattaja voi liittää pennunostajan pentujäse-

neksi yhdistyksen sääntöjen mukaan. Myös pennunostajille on hyötyä jäse-

nyydestä ja sen tarjoamasta tiedosta rotua kohtaan. Maremmano-abruzzese 

rotuyhdistyksen jäsenet saavat 1-2 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehti 

Turvakarrin ja voivat tuoda koiransa yhdistyksen järjestämille Kesäpäiville 

jalostustarkastukseen ja luonnetestiin yli 24 kk iässä.  Osallistua voi myös  

muihin yhdistyksen jäsenille järjestettyihin tapahtumiin sekä lähettämällä 

kuvia ja kirjoituksia jäsenlehteen. Pentujäsenyyden päättymisen jälkeen 

pennunomistaja hakee itse varsinaista jäsenyyttä yhdistykseltä. 

Lähteet: hankikoira.fi (Suomen Kennelliiton sivusto), SuKoKa.fi (Suomen Koirankasvattajat Ry), Suomen Kennelliiton Kasvattajan peruskurssin materiaali 2019, SEY:n Fiksun koiranostajan opas 2015 

 

Opasta päivitetty 25.4.2022 



ESIPUHE 

Olet hankkimassa pitkäaikaista ystävää tai työtoveria. 

Älä pentukuumeessa kuitenkaan suinpäin osta en-

simmäistä tarjolla olevaa pentua, vaan käytä hetki 

miettimiseen. Tässä lyhyessä oppaassa on koottu ka-

saan se mitä kannattaa miettiä ja mihin kiinnittää 

huomiota. On hyvä käydä tutustumassa mahdollisim-

man monen kasvattajan koiranpito-olosuhteisiin ja 

koiriin. 

Jos olet hankkimassa ensimmäistä laumanvartijaasi, 

muista, että laumanvartija ei ole palveluskoira eikä 

paimenkoira vaan itsenäinen vartiokoira eläimille tai 

omaisuudelle. Laumanvartija voi hyvin, kun sillä on eläimiä ja iso alue vahditta-

vana. Laumanvartija ei kuulu pieneen tarhaan tai kettinkiin kiinni, eikä sovellu 

kerros- tai rivitaloon. Lisäksi illan hämärtyessä alkava vahtihaukkuminen voi 

häiritä ympäristöä.  

 

LYHYESTI RODUSTA 

Maremmano-abruzzese (m-a) on italialainen vuoristokoira, jonka alkuperäinen 

käyttö on lammaspaimenten koira, joka suojelee eläinlaumaansa  petoja ja mui-

ta vaaroja vastaan. Rotua käytetään myös omakotitalojen piha-alueiden ja omis-

tajan omaisuuden suojelijana. M-a on luotettava ja turvallinen perheenjäsen ja 

työläinen maaseudulla eläville ihmisille. Koiran vartioiman alueen tulisi olla 

useimmissa tapauksissa aidattu ja asiallisin varoituskyltein varustettu. Koiralla 

on hyvä olla myös oma tarhansa koppeineen tarvittaessa luiden syömistä ja sel-

laisia vieraita varten, joita ei voi ottaa vastaan koiran kanssa. Maremmano-

abruzzese on ulkona viihtyvä koira, jonka turkki suojaa sitä tuulelta, sateelta, 

pakkaselta ja auringolta. 

Maremmano-abruzzese kiintyy laumaansa ja reviiriinsä. Se toimii vaaran uha-

tessa rohkeasti, itsenäisesti ja päättäväisesti. Se kiintyy perheeseensä syvästi ja 

on omiensa parissa rauhallinen ja vaatimaton koira. Vieraita (myös lapsia) koh-

taan se saattaa olla epäluuloinen ja varautunut.  M-a on vartioidessaan rohkea 

ja jopa raivokas, mutta omistajansa läsnä ollessa ja alueensa ulkopuolella sen 

tulisi käyttäytyä rauhallisesti kuin mikä tahansa hyvätapainen koira. Näyttelyissä 

tuomareiden tulisi voida käsitellä koiraa. 

Maremmano-abruzzesen arkitottelevaisuuden opettaminen on suhteellisen 

helppoa, kun käytetään positiivisia opetusmenetelmiä. Sen koulutettavuus mo-

niin harrastuslajeihin on kuitenkin pieni, koska koira on hyvin itsenäinen, sillä ei 

ole miellyttämisenhalua tai saalisviettiä ja se kyllästyy nopeasti toistuviin käskyi-

hin. Koiralla on erittäin hyvä muisti niin hyvässä kuin pahassa, joten sitä on kä-

siteltävä rauhallisesti, päättäväisesti ja oikeudenmukaisesti. Kovat otteet saa-

vat aikaan pelokkaan ja epäluuloisen koiran, joskus vastarinnan noustessa 

myös aggressiivisen. Pentu tulee uudessa kodissaan sosiaalistaa hyvin (ihmiset, 

muut koirat, eläimet), totuttaa kaikenlaiseen käsittelyyn (kynsien leikkuu, turkin 

harjaus jne.) ja esim. eläinlääkäriin.  

 

ROTUMÄÄRITELMÄ   

http://maremmano-abruzzese.fi/files/rotum_2016_fi.pdf 

 

ROTUMÄÄRITELMÄ JA SEN TULKINTA 

http://maremmano-abruzzese.fi/files/rotum_ja_sen_tulkinta_korjattu2018.pdf 

  

PEVISA ja JTO 2020-2024  

http://www.maremmano-abruzzese.fi/files/jto_2020_2024.pdf. 

 PEVISA sisältää pentueen rekisteröinnin ehdot ja Jalostuksen tavoiteohjel-

masta (JTO) löytyvät yhdistyksemme suositukset jalostukseen käytettäville 

koirille. 

PENTU, VANHEMMAT, OLOSUHTEET  —    mitä arvioin, mitä kysyn 

TARKKAILE PENTUJEN VANHEMPIA: 

 Pyydä pentujen emä nähtäväksesi ja myös isä, jos se on paikan päällä.  

 Tarkkaile molempien käyttäytymistä.  

 Kumpaakin pitäisi päästä lähestymään omistajan läsnäollessa ja koirien tulisi 

suhtautua sinuun ystävällisesti tai rauhallisen välinpitämättömästi.  

 Arkuutta tai aggressiivisuutta ei saa esiintyä. 

 Kysy kasvattajalta, miten vanhemmat reagoivat koviin ääniin, ukkoseen, 

ilotulitteisiin ja ampumiseen? 

 Ovatko vanhemmat yleisestikin hyväluonteisia ja reippaita?  

 Arkuus ja ääniherkkyys ovat voimakkaasti periytyviä ominaisuuksia.  

 Kaikkien kasvattajien tärkeimpänä tavoitteena kasvatustyössä tulisi olla 

koiran rohkea ja reipas luonne terveysasioiden ohella. 

 Kysy, ovatko vanhemmat sairastelleet elämänsä aikana vaiko olleet täysin 

terveitä? 

 Ovatko koirat sinusta silminnähden onnellisia ja iloisia?  

 Jos haluat itsellesi lammasvahdin, kannattaa kysyä, onko pennun vanhem-

pien lähitaustassa hyvin lampaisiin sitoutuneita koiria. 

 

 

PENTUJEN KASVUOLOSUHTEET, MILLAISET OVAT? 

Vakavat puutteet alle luovutusikäisen pennun kasvuympäristössä ja mahdolli-

nen sairastelu vaikuttavat aikuisiän käyttäytymiseen ja niitä on vaikea korjata. 

Katsele ympärillesi ja arvioi: 

 Onko pennuilla asialliset tilat, virikkeitä ja mahdollisuus liikkua ja leikkiä? 

 Pääsevätkö pennut ulos, ulkoilevatko ne? 

 Onko tila siisti, ei haise eikä siellä ole jätöksiä? 

 Pennun asiallinen kasvupaikka ei ole suljettu, pimeä tila tai paikka, josta niitä 

ei voida laskea ulkoilemaan ja tutustumaan ympäristöönsä. 

 Ovatko pennut saaneet kasvaa emänsä ohjauksessa tai muiden aikuisten 

tasapainoisten koirien kanssa luovutukseensa asti? 

 Ovatko pennut nähneet erilaisia ihmisiä?  

 Tällä asialla on suuri merkitys niiden sujuvia sosiaalisia taitoja ajatellen, 

etenkin, jos pennun on tarkoitus kasvaa perheen parissa eläväksi koiraksi.  

 Myös lammasvahdiksi suunnitellun pennun on oltava helposti käsiteltävissä 

ja ystävällinen ihmisille. Se voi varttua emänsä hoivissa eläinten tiloissa, jossa 

hyvä sosiaalistuminen vartioitaviin saa alkunsa. 

 Ovatko pennut reippaita ja iloisia? Kipittävätkö ne uteliaina luoksesi? 

 

 

MILTÄ PENNUT NÄYTTÄVÄT? 

 Ovatko pennut terveen ja hyvin ruokitun näköisiä? Ne ovat vähän pulleroisia, 

eivät laihoja. 

 Ovatko vatsat kunnossa? 

 Matoisen pennun vatsa on korostetun pullea ja pinkeä. Kysy, miten niitä on 

madotettu? 

 Ovatko niiden silmät kirkkaat, korvat siistit ja turkki hyväkuntoinen? 

 M-a:n turkin kuuluu olla valkoinen, mutta ulkona temmeltävillä pennuilla 

hyväksyttävä väritys on mustavalkoinen. Pentu voi olla kuraantunut leikin 

tiimellyksessä. 

 Pennulla tulisi olla leikkaava purenta. 

MILLAINEN ON SITTEN HYVÄNOLOINEN PENTU? 

Yksittäisen pennun käyttäytymistä on tarkkailtava: sen kuuluu olla rennon ja 

iloisen oloinen ja lähestyä myös vieraita ihmisiä ennakkoluulottomasti ja 

reippaasti. Se on hyvin sosiaalistunut ihmisiin. 

 Jos pentu vaikuttaa varaukselliselta, lähestyy uusia ihmisiä epäröiden, 

jopa pakenee tai vastustelee voimakkaasti sylissä pitämistä, sen ottami-

nen voi olla riski. 

 Tällaisen pennun kanssa eläminen on haastavaa ja sen sosiaalistaminen 

ja opettaminen vaatii taitoa ja paljon työtä, eikä se edes täysin onnistu. 

 Aran oloisen pennun käytös voi johtua perimästä tai vain käsittelyn puut-

teesta, mutta joka tapauksessa olot kasvattajan luona ovat jo vaikuttaneet 

sen luonteen muotoutumiseen. 

 Pikkupennut tarvitsevat paljon lepoa ja tovin touhuiltuaan nukahtavat 

helposti kesken leikin. Pennun vireystilalla on luonnollisesti oma vaikutuk-

sensa sen käyttäytymiseen. 

 Pennun paras sosiaalistumisikä umpeutuu noin 16 viikon iässä. 

 Jos kasvattaja ei ole huolehtinut tänä aikana pennun asiallisesta totutta-

misesta erilaisiin ihmisiin ja ympäristöön, voi pennun ottajalla olla ylivoi-

maisia haasteita voitettavanaan saadakseen siitä tasapainoisesti käyttäy-

tyvän reippaan maremmano-abruzzesen. 

 

 

Pentua harkitsevan kannattaa tehdä huolellista taustatyötä oikean pennun 

löytymiseksi. Edullinen pentu voi tulla myöhemmässä vaiheessa hyvinkin 

kalliiksi terveysongelmiensa takia tai tuoda pelkkää murhetta omistajalleen 

huonon luonteensa vuoksi. Joskus kuitenkin vastuullisenkin kasvattajan 

terveistä ja hyväluonteisista koirista syntyy sairaita tai arkoja pentuja. Tämä 

on asia, johon emme voi itse vaikuttaa. Jos tiedossasi on, että pennun lähtö-

kohdat elämään ovat huonot, otat pennun ostajana tietoisen riskin. Lopputu-

los tulee olemaan huomattavasti heikompi kuin hyvistä oloista lähteneen 

pennun kanssa. Ostajana voit hyvin vaikuttaa siihen, millaisissa oloissa 

kasvatetut pennut menevät hyvin kaupaksi. 

 

 

 

TUTKI, KYSY, MIETI 

 

 Katso koirat ja niiden sukulaiset 

KoiraNetistä (Suomen Kennellii-

ton jalostustietojärjestelmä)  

jalostus.kennelliitto.fi. 

 Tutustu rotumääritelmään ja 

runsaasti tietoa sisältävään 

Jalostuksen tavoiteohjelmaan. 

 Tutustu kasvattajien  

kennelsivuihin. 

 Liity rodun keskusteluryhmiin 

facebookissa. 

 Lue kaikenlaista tietoa internetin 

koira-artikkeleista. 

 

 


