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Kenneliimme syntyi pennut 5.6, kaksi poikaa, neljä tyttöä. Teela synnytti pennut muutamassa 
tunnissa, hoitaa pentunsa hyvin, maitoa tulee ja ruoka maistuu, pentujen isänä on Elmo.Kiitos 
Kirsille ja Timolle sekä Teelan emännälle Ninalle,että olette esitelleet tulevia vanhempia innokkaille
pentujen varaajille.
Staffien kysyntä on kova, mutta monelle staffinpentu on myös ihka ensimmäinen koira. Koska 
kysyntä on kovaa, pentueita myös tehdään kiireellä ikäänkuin ”liukuhihnalla”. Vielä muutama vuosi
sitten oli hyvin harvinaista, että jossain kennelissä olisi vuoden aikana enemmän kuin kaksi 
pentuetta, nyt  suurimmat tehtailijat tekevät kolmee,neljää jopa viittä pentuetta vuodessa, erittäin 
ikävä ilmiö, koska yhden kasvattajan on lähestulkoon mahdotonta hoitaa perheiden opastusta tähän 
haasteelliseen rotuun, jos  vuoden aikana on 20-30 perhettä ottanut kennelistä staffin, tehtävä on 
mahdoton. Toisaalta verottaja kyllä myös kiinnostuu  reilun 50 000 euron pentutuloista. Kun vielä 
kasvattajat käyttävät tuonteja  ja yhdistävät ulkomaantuonteja, joiden terveystiedoista ei ole kuin 
arvaus, staffikantamme tulevaisuus  terveyden suhteen ei ole ruusuinen.

Mielenkiinnosta katsoin jalostustietokannasta,että massatuotantoa harjoittavia kenneleitä on noin 
15-20 prosenttia kasvattajista. Ja sitten on myös kokonaan oma kasvattajakuntansa, jolla ei ole 
lainkaan kennelnimeä ja pentuja teetetään aktiivisesti. Mikä kiire joillakin kasvattajilla on ? 



Ei kaikkia sijoitusnarttuja tai siitosnarttuja tarvitse astuttaa eikä moneen kertaan ! Ja kun aktiivisesti
pentuja tuotetaan,voisi siitosyksilöitä myös terveystutkia laajasti samoin siitosyksilöiden sisarrukset
voisi tutkia. Siitosyksilöillä pitäisi minimissään olla näyttelytulos, mutta luonnetestikin kertoo 
jotakin staffien luonteesta, joten se on myös mitä suositeltavin koemuoto.

Ensimmäistä koiraa hankkivat perheet ovat yleensä kaikkein haasteellisempia, koska 
koirakokemusta ei ole ja kaikki  koiranhoitoon liittyvät asiat ovat uusia ja ihmeellisiä. Toinen 
erottuva ryhmä pennunhankkijoissa ovat perheet, jotka ovat siihen asti aktiivisia ja 
yhteistyökykyisiä, että saavat pennun, mutta luovutuksen jälkeen perheestä ja pennusta ei juuri 
kuule  mitään, kasvattajan puheluihin eikä yhteydenottoihin ei  vastata …Kasvattajalla pitäisi olla 
kristallipallo, että osaa aina tehdä oikeat valinnat ja löytää sopivat ja yhteistyökykyiset perheet 
kasvateille. Kohtalaisen isona ongelmana  koen joidenkin perheiden kohdalla  sen, että kasvattajan 
antamia hoito-ja ruokintaohjeita ei noudateta, tällöin kasvattajan ammattitaitoa ja osaamista ei 
myöskään kunnioiteta, vaan kuunnellaan kaikkia muita tahoja. 
Suurin osa kasvattiperheistä on yhteistyökykyisiä, mutta poikkeus vahvistaa säännön, ikävä kyllä.
Heli on ilmoittanut kiitettevästi Scarface Opalia” Moonaa” näyttelyihin ja menestystä on tullut 
kahden sertin edestä, Sadun ja Dinon yhteistyö toimi Kuopiossa hienosti ja Dino sai toisen sertinsä, 
kiitos Marille Muttleyn esittämisestä, Muttleylle haetaan kolmatta sertiä ja muotovalion arvoa. 
Muusan ja Röllin tytöt: Misty, Pumba, Roxy, Hilda ,Ruusa ja Taco  sekä Urho ovat myös olleet 
ensimmäisissä näyttelyissään ja kaikki ovat esiintyneet mallikkaasti. Sanna on kouluttanut  Hildaa / 
Scarface Queen Elizabeth  enemmänkin. Kyllä staffit kehittyvän nopeasti, ei ole kuin yhdeksän 
kuukautta siitä, kun Rosa-pennut vielä olivat pieniä taapertajia ja nyt jo junioriluokassa ja 
näyttelykehissä.

Scarface  kennelin 25 -vuotisjuhlaa vietetään sunnuntaina 18.8 klo 12-16 Lausteen majalla Turussa.
Kaikki Scarface kasvattien omistajat staffeineen ovat tervetulleita samoin jo edesmenneen kasvatin 
omistajat. Jotta tiedetään paljonko tarjoilua tarvitaan,tilaisuuteen voi etukäteen ilmoittautua 5.8 
mennessä koskinen.marjaana@gmail.com tai whatsapp +358505113126
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