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“Mikä näistä housunlahkeessa roikkuvista 
pennuista olisi juuri oikea, se minun pentuni?” 
Valinta saattaa tuntua mahdottomalta. Jotkut 
kasvattajat valitsevat pennun ostajalle, toiset 
antavat ostajan valita. Molemmat tavat 
ovat hyviä. Kasvattaja on seurannut pentuja 
kahdeksan viikkoa aina niiden syntymästä 
asti ja vertaillut niitä toisiinsa. Hänellä voi 
olla kokemusta aikaisempien koirasukupolvien 
pentuajoista ja kehityksestä. Pentujen kehitystä 
seuratessa on hän huomannut todennäköisesti 
pennuissa eroja, joilla voi olla merkitystä pennun 
sopivuudesta tietynlaiselle uudelle omistajalle. 
Joku pennuista on kaikkein hurjin ja aina kiusaa-
massa muita, yksi on rauhallinen pohdiskelija, 
yksi viihtyy parhaiten sylissä ja yksi vetäytyy 
mielellään omilleen jne. 

Suurin paradoksi paimenkoiran pennun valinnassa on, 
ettei tärkeintä ominaisuutta, paimenvaistoa ja paimen-
nustyyliä, näe luovutusikäisestä pennusta. Pentujen kiin-
nostusta lampaisiin tai johonkin liikkuvaan voi toki yrit-
tää testata, mutta pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voi 
tehdä. Lampaan papanoita kahdeksanviikkoisena popsi-
nut pentu voi olla kymmenen kuukauden ikäisenä valmis 
kilpailuihin ja toinen vasta sytyttelyvaiheessa edelleen. 
Koirien kehitys menee eri tahtia jopa pentuesisarusten 
kesken.

Mikä pentueen pennuista on kaikkein paras? Tieten-
kin se, jonka itse valitsee tai joka valitsee sinut. Paimen-
koirapentueen pentuja ei voi asettaa paremmuusjärjes-
tykseen. Yhden roska voi olla toisen aarre. Hyvin herkkä 
pentu on yhdelle ohjaajalle juuri paras, toiselle ohjaajalle 
se on se määrätietoisin ja temperamenttisin. Pentua va-
litessa täytyy yrittää löytää se sopivin. Sopivimman etsi-
minen lähtee jo yhdistelmän ja itselle kiinnostavimman 
pentueen löytymisestä. Jos pitää pentueen vanhemmista, 
on jo melko lähellä onnistumista. Ihmiset, paimennetta-
vat eläimet, tilat ja tarpeet ovat erilaisia. Loppukädessä 
tuuri ja oma sitoutuminen ja panostus pennun eteen-
päin viemisessä merkitsevät eniten. Pentu on kuitenkin 
aina vain pentu, tyhjä taulu. Sen kasvu- ja elinympäristö 
muokkaavat siitä sen työkoiran, joka siitä genetiikan sal-
limissa rajoissa tulee. 

Paimenposti haastatteli muutamaa kokenutta paimen-
koirakilpailijaa, -kasvattajaa ja –kouluttajaa pennun han-
kinnan vaikeudesta.

What characteristics do you value in a sheepdog? Which 
one is more important, a dog or a bitch when you make 
your choice of which litter to get a pup?  

Mitä ominaisuuksia arvostat paimenkoirassa? 
Kumpi, pentueen emä vai isä, vaikuttaa enemmän 
valintaasi, mistä pentueesta valitset pennun?

Angie Driscoll:
I value intelligence, athleticism, good listening abilities, natu-
ral talent and a desire to work with me. I consider both the 
dog and the bitch to be equally important.
Arvostan älykkyyttä, urheilullisuutta, hyviä kuunteluomi-
naisuuksia, luontaisuutta ja halua työskennellä kanssani. 
Molemmat pentueen vanhemmat ovat yhtä tärkeitä. 
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Neil Gillon: 
If I am looking at the parents of a prospective pup, I like them 
to be not to tall or long (I think this kind of dog doesn’t last a 
long days’ work), they must be from a very good working dog or 
bitch (grandparents are not so important, it is more the qual-
ity of them than quality of breeding) with plenty stamina and 
used to doing everyday farm work as well as trials but doesn’t 
need to be a very good trial dog or bitch. Just a very sound 
working dog/ bitch (when looking at breeding of dogs/ bitches 
in the national trials there are not so many off the top win-
ners, more good ones come from other breeding backgrounds). 
The nature of both parents is VERY important. Tim-
id or soft temperaments a definitely no use to me be-
cause they have to stand up to some rough treat-
ment from the sheep and long hard working days with 
me. Soft or timid dogs are absolutely no good for this. 
Many people say that the bitch puts 60 % or more of the quali-
ties into the pup and the dog 40% or less, I don’t know about 
that. Not really bothered, if I was looking for a bitch pup to 
keep for breeding then I would take much more notice of what 
its mother was like.
Kun valitsen pentuetta, jos haluaisin itselleni koiran, en 
halua pentueen vanhempaiskoirien olevan liian korkeita 
tai pitkärunkoisia (mielestäni sellaiset eivät kestä pitkiä 
työpäiviä). Niiden tulee itse polveutua erittäin hyvistä 
työkoirista (isovanhemmat eivät enää niin tärkeitä, itse 
vanhempien laatu on minulle tärkeämpää kuin niiden 
genetiikka), jotka ovat erittäin kestäviä ja tottuneet te-

kemään rankkaa työtä maatilalla mutta myös toimimaan 
kilpailuissa. En kuitenkaan vaadi, että ne ovat hyviä kisa-
koiria, vaan ovat toimivia ennen kaikkea töissä. Molem-
pien vanhempien luonne on todella tärkeää. Ahdistuneet 
tai pehmäluonteiset eivät toimi minulle, koska niiden täy-
tyy pitkinä päivinä normitöissä pystyä käsittelemään sekä 
lampaita että minun painettani rankoissa olosuhteissa. 
En osaa sanoa, pitääkö se paikkaansa, että narttu jättäisi 
60% tai enemmän ja uros 40% tai vähemmän jälkeläisiin. 
En varsinaisesti välitäkään. Jos olisin ostamassa itsellen 
narttua, jota aikoisin käyttää jalostukseen, katsoisin vielä 
entistäkin tarkemmin pentueen emää ja millainen se on. 

Carl-Magnus Mosse Magnusson: 
The bitch is 60 % for me, so it is very important that it is a 
very good bitch, solid with sheep, good nature. I don’t want 
her too extreme, too naturel, too stylish, just enough to have 
a good balance with sheep. Then I have a bigger choice on the 
father’s side.
Pentueen emä merkitsee minulle 60%. On erittäin tärke-
ää, että se on erittäin toimiva ja varma lampaiden kanssa 
sekä hyväluonteinen. En halua, että se on äärityyppinen. 
Ei saa olla liian luontainen, vain juuri riittävästi hyvää ta-
sapainoa lampailla. Sitten minulla on enemmän vaihto-
ehtoja urosten puolelta. 

Neil Gillon ja Mheg voittivat South-Ayrshire Nurseryn 
vuonna 2016.

Mosse Magnusson ja Roy PM 2009. Kuva: Maarit Kyöstilä
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James McGee: 
Firstly, the characteristics that I value are the willingness to 
please and a good mental attitude. This is vital for taking the 
commands in work or trial situation. If the dog does not possess 
these traits, it is very difficult to train.  Personally, I judge a 
dog or bitch on the same traits, willingness to please and good 
mental attitude. That is the ability to take correction when 
training. Along with good control on stock, a feel for sheep and 
knows were to be itself. I personally prefer smooth coated and 
reasonably good looking.  
Ensiksi, eniten arvostamani ominaisuudet ovat halu miel-
lyttää ja hyvä henkinen asenne. Tämä on tärkeää käsky-
jen vastaanottamisessa niin kisa- kuin työtilanteissa. Jos 
koiralla ei ole näitä kykyjä, sitä on hyvin vaikea treenata.  
Henkilökohtaisesti arvioin sekä narttu- että uroskoiria 
samojen ominaisuuksien perusteella, halu miellyttää ja ta-
sapainoinen asenne. Nämä mahdollistavat korjausten vas-
taanottamisen treenitilanteissa. Myös hyvä lauman hallin-
ta, lammastatsi ja ymmärrys, missä itse pitää olla suhteessa 
paimennettaviin, ovat tärkeitä ominaisuuksia. Itse suosin 
lyhytkarvaisia ja suhteellisen hyvännäköisiä koiria.

 
Odd Magne Nielsen:
Before you buy a sheepdog pup, you should make up your mind 
how you want the dog to work. How you want stock to be 
handled. Stock may be sheep, cattle, pigs, goats or reindeer. To 
make it easy for me, I will write sheep. Don’t look at trial 
points, go to trials and look at the dogs. Go and look at dogs at 
work on farms. 

Some parts of a sheepdog’s working style are strongly inher-
ited, like eye and weakness.

Eye shows as intense concentration, makes the dog able to 
anticipate a sheep’s next move. Eye will try and control the 
dog. A weak dog has very little influence on the sheep. This may 
be good if you got nervous sheep. But a weak dog will often bite 
badly, out of fear, if the pressure on the dog gets too heavy. The 

opposite, a strong dog, will control whatever, but may be hard 
to control by the handler. Strength is charisma. A strong dog 
bites controlled if a bite is needed.

What about obedience? Eye depress obedience. Strength de-
press obedience. A weak dog is often easy to control if not very 
close to the sheep. Then the fear may take control over the dog. 
Try and find a litter of parents that work like you want. The 
litter’s average will be the average of the parents. Equal work 
style of the parents makes a homogeneous litter. Colour can 
be important if you are to work sheep. A white dog may have 
little influence over the sheep. Good if the sheep runs too fast, 
not so good if you are to control stubborn sheep. This goes only 
for sheep that is not used to a white dog. Shouldn’t be my first 
choice for a trial dog. Dog or bitch pup doesn’t matter. Then 
choose the pup that looks confident and stays with your feet. 
Ennen kuin valitset paimenkoirapennun, kannattaa päät-
tää, millaisen työkoiran haluat, kuinka haluat sen työs-
tävän eläimiä ja mille eläimille tulet sitä käyttämään: 
lampaille, nautakarjalle, sioille, vuohille tai poroille. Hel-
pottaakseni tätä, puhun nyt lampailla käytön näkökul-
masta. Älä tuijota kisatuloksia, mene kisoihin ja katsele 
koiria. Käy katsomassa koiria niiden kotona töissä. Osa 
koirien työskentelytyyleistä periytyy vahvasti, kuten silmä 
ja keveys. Silmä näkyy intensiivisenä keskittymisenä, jolla 
koira ennustaa lampaiden seuraavaa liikettä. Silmä koit-
telee ja kontrolloi koiraa. Keveällä koiralla on vähäinen 
vaikutus lampaisiin. Tämä saattaa olla hyvä asia, jos sinulla 
on arat lampaat. Kevyt koira usein puree pahasti, yleen-
sä pelosa, jos paine koiralle nousee liaan suureksi. Vahva 
koira taas pystyy kontrolloimaan kaikkea, mutta on usein 
ohjaajalleen vaikea ohjattava. Vahvuus on karismaa. Vahva 
koira puree käskystä, kun purenta on tarpeen. 

Miten tottelevaisuus? Silmä heikentää tottelevaisuutta. 
Vahvuus heikentää tottelevaisuutta. Kevyt koira on usein 

James McGee ja Silver 2014 Kuva: Jessica Saukkonen

Odd Magne Nielsen tarvitsee varman kumppanin vuoristoon.
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helppo hallita, kun se ei ole liian lähellä lampaita. Pelko 
saattaa kuitenkin ottaa koirassa vallan. Yritä löytää pentue, 
joka sopii sinun tarpeisiisi. Pentue on yleensä vanhempi-
ensa keskiarvo. Samantyyliset työskentelytavat vanhem-
paiskoirilla varmistaa tasaisen pentueen. Väri saattaa olla 
merkittävä, jos työskentelet koirasi kanssa lampailla. Vah-
vasti valkealla koiralla saattaa olla kevyempi vaikutus lam-
paisiin. Hyvä asia, jos lampaasi juoksevat kovaa, huonom-
pi asia, jos lampaasi ovat jäykkiä. Tämä tietysti pätee vain 
lampaisiin, jotka eivät ole tottuneita valkeisiin koiriin. Ei 
olisi kuitenkaan minun ensimmäinen vaihtoehtoni kisa-
koiraksi. Narttu tai uros ei tee eroa minulle. Valitse pentu, 
joka näyttää itsevarmalta ja pysyy sinun jaloissasi.

Can you predict anything from a small pup? Do you see 
the differences? How is you ideal puppy?

Pystyykö pikkupentua arvioimaan mitenkään? 
Näetkö eroavaisuuksia? Millainen on ideaalipentu?

Angie Driscoll: 
I don’t think I can predict anything from a small puppy. The 
pup that picks me is usually the one I gravitate to first...but 
since I generally only breed litters for myself, and don’t sell 
many pups, I have the luxury of keeping whole litters and over 
time work out which pups better suit me, which pups suit my 
husband, and which pups suit other people. My ‘ideal ’ puppy 
is one that runs and plays, explores, and is willing to follow 
me around wherever I may go (over bridges, into streams, 
through play areas etc).   Oh, and totally perfect if they come 
when called and go in their kennel when asked ... doesn’t al-
ways happen!

En usko, että pikkupennusta voi arvioida juuri mitään. 
Pentu, joka valitsee minut, on tavallisesti se, johon itsekin 
tunnen eniten vetoa.  Mutta koska yleensä tuotan pen-
tueita vain itselleni, enkä myy juurikaan pentuja, minulla 
on etuoikeus pitää miltei koko pentue vanhemmaksi, ja 
siis hyvin aikaa miettiä, mikä pennuista parhaiten sopi-
si minulle, minun miehelleni tai muille ihmisille. Minun 
ideaalipentu leikkii, tutustuu uusiin asioihin ja valmis 
seuraamaan minua mine ikinä olenkin menossa (sillan yli, 
puroihin, leikkialueiden lävitse jne.). Ja ihan täydellisin-
tä minulle olisi, jos se tulee pyydettäessä ja menee omaan 
tarhaansa… tämä ei aina tapahdu.

Neil Gillon: 
Very hard to predict anything except temperament a sulky, 
timid pup will be a sulky, timid adult, sometimes it is good 
to whistle or shout at the pups when they are out playing and 
watch for their reactions to the noises they hear. That way you 
may notice how much they listen etc.

Hyvin vaikea arvioida mitään paitsi luonnetta. Sul-
keutunut, arka pentu tulee olemaan sulkeutunut ja arka 
aikuinen. Joskus pentuja voi kokeilla viheltämällä tai huu-
tamalla, kun ne ovat leikkimässä, ja katsoa niiden reakti-
ota yllättäviin ääniin. Samalla huomaat myös, miten ne 
kuuntelevat jne.

Carl-Magnus Mosse Magnusson: 
I prefer smaller dogs rather than too big. I´m not so keen on big 
dogs. So a small pup is ok for me. Big dogs is also ok, but my 
way to run a dog suite smaller dogs better.

Itse suosin ennemin pieniä kuin liian suuria koiria. En 
pidä suurista koirista.Niinpä pieni pentu on ok minulle. 
Isokin on ok, mutta minun tapani käyttää koiraa suosii 
pienempää kokoa. 

James McGee: 
Honestly, I don’t think so. At this stage I tend to go for looks 
and personality. I look for differences in personality and at-
titude. I do believe the one vital element in young pups, is how 
they are cared for and handled from 4 weeks old. I believe the 
period of time from 4 weeks to around 20 weeks will have 
a big impact on how the pup turns out. Their brain is like a 
sponge at this early stage. The more things you can expose them 
to the better. Such as noises and different places. Learning 
them to problem solve for themselves around obstacles. That 
is, going around the farm yard running through fences, under 
fences and getting used to vehicle noises. It teaches them to be 
street wise. It is the same principle as rearing a child. My ideal 
puppy is Silver or Silver Junior!

Oikeasti, en usko niin. Tässä vaiheessa keskityn ul-
konäköön ja persoonallisuuteen. Etsin eroavaisuuksia 
persoonassa ja asenteessa. Uskon, että pieniin pentuihin 
vaikuttaa eniten se, miten niitä käsitellään 4 viikon iästä 
lähtien. Uskon, että 4 – 20 viikon iässä tapahtuvat asi-
at vaikuttavat suuresti siihen, millainen pennusta tulee. 
Niiden aivot ovat kuin sieni tuolloin varhaisessa vaihees-
sa. Mitä enemmän niitä altistaa erilaisille virikkeille, sitä 
parempi, kuten äänet ja erilaiset paikat. Se opettaa niille 
ongelmanratkaisua, kuten liikkuminen tilan alueella, aito-
jen lävitse ja alitse juokseminen ja tottuminen koneiden 
meluun. Tämä opettaa niille työalyä. Samat periaatteet so-
pii myös lapsiin. Minun ideaalipentuni on Silver tai Silver 
Junior!

Do you choose a dog or a bitch? Why?

Valitsetko uros vai narttupennun? Miksi?

Angie Driscoll: 
In the past, I tended to prefer bitches mainly because I have 
had a strong bitch line and I would like that to continue. But, 
at the moment I would say the scales have tipped in favour 
of dogs if you looked in my kennel today. I don’t really mind 
which I end up with, so long as they are good, but as I said, I 
don’t really have to choose because I keep whole litters and see 
how they develop. In addition, if a pup picks me, well, I can’t 
really let it go, can I?

Aiemmin suosin narttuja, koska minulla on ollut vahva 
narttulinja, jonka halusin jatkuvan. Nyt tällä hetkellä vaa-
ka on kääntynyt urosten puoleen, jos katsotaan minun tä-
män hetkistä kenneliäni. En varsinaisesti välitä, kumpiko 
minulla on, kunhan ne ovat hyviä. Mutta kuten jo kerroin, 
minun ei tarvitse valita, koska pidän kokonaisia pentueita 
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isommaksi, jotta näen niiden kehityksen. Lisäksi, jos pen-
tu valitsee minut, en voi mennä vikaan, eikö niin?

Neil Gillon: 
Dog or bitch pup doesn’t matter, if I take a pup unseen I usual-
ly ask for the darkest one as long as it has a good temperament. 

Uros- tai narttupentu, ei mitään väliä. Jos otan pen-
nun näkemättä, yleensä pyydän tumminta, kunhan sillä on 
hyvä luonne.

Carl Magnus Mosse Magnusson: 
I often run dogs. I have had 3 bitches that took my training, 
I don’t know why, but it seems like dogs take my pressure bet-
ter than bitches. Then my wife like bitches, so she often take 
them and I take the dogs. Sometime we swop, if the bitch is 
too strong and the dog too soft. Lotta is better with softer dogs 
than me.

Minä yleensä pidän uroksia. Minulla on ollut kolme 
narttua, jotka ovat kestäneet minun tyylisen treenauksen. 
En tiedä miksi, mutta yleensä urokset kestävät minun 
painettani paremmin. Vaimoni pitää narttukoirista, joten 
hän usein ottaa ne ja minä urokset. Joskus vaihdamme, jos 
narttu on liian vahva tai uros liian pehmeä. Lotta käsitte-
lee pehmeitä koiria paremmin kuin minä. 

James McGee: 
I have no real preference. Maybe a particular line for breed-
ing. I would like to take a dog or bitch to cross with my lines. 

Minulle ei pennun sukupuolella ole väliä. Ehkä enne-
minkin jalostuslinja. Ottaisin mieluiten pennun, jota voisi 
parittaa omien jalostuslinjojeni kanssa.

 
Any other comments?

Muita kommentteja?

Angie Driscoll: 
If people are picking a pup from a litter, just take the one you 
like. It’s much easier to get on with a dog you like; you’ll put 
more time, effort and emotional energy into it.

Kun valitsee pentua, kannattaa ottaa se, josta pitää. On 
paljon helpompi tulla toimeen koiran kanssa, josta tykkää. 
Silloin siihen laittaa enemmän aikaa ja yritystä sekä sitou-
tuu siihen paremmin.

Neil Gillon: 
Do not just buy a pup off a dog because it has won major ac-
colades. Remember that the top handlers don’t often have the 
best dogs, they are usually far better at hiding the faults in 
their dogs and also train their dogs to a far higher standard be-
cause they have more time and ability to do so. Watch as many 
dogs / bitches as possible there are probably better dogs not so 
well broken but will have more natural ability and will never 
win as much because of their handler but this will not stop 
them breeding as good or better than other more well-known 
dogs, also go to the breeder who you know who keeps very good 

working dogs to do his work with, this is the strain of dogs to 
work with. Their genetics should be stronger.

Älä osta pentua vain sen vuoksi, että sen vanhemmat 
ovat voittaneet merkittäviä titteleitä. Muista, ettei huip-
puhandlerit useinkaan omista parhaita koiria, vaan ovat 
yleensä paljon parempia piilottaman koiran heikkouksia 
ja myös trenaamaan koiransa korkeammalle tasolle, koska 
heillä siihen on enemmän aikaa ja taitoa. Käy katsomas-
sa mahdollisimman monia koiria, koska niistä löytyy ne, 
jotka huolimatta siitä, etteivät koskaan voita mitään suur-
kilpailuja ohjaajan vajauden takia, pystyvät periyttämään 
yhtä hyvää jälkeä kuin huippukisakoirat. Ota yhteyttä 
myös niihin kasvattajiin, jotka kasvattavat työkoiraomi-
naisuudet ensisijaisena päämääränä pitäen. Niiden koirien 
perimä on vahvempaa.

Carl Magnus Mosse Magnusson: 
I look more on the nature at the pup, if they are calm when 
I lift them up, if I correct them, they should take it, not to be 
afraid of me, it’s very important to like the pup. Color, hair, 
etc, doesn’t matter so much for me.

Minä kiinnitän eniten huomiota pennun luonteeseen, 
kuten, ovatko ne rentoja, kun nostan niitä. Jos oikaisen 
niitä, ne eivät pahastu ja ne eivät saa pelätä minua. On hy-
vin tärkeää, että pennustaan pitää. Väri, karvanpituus tms. 
ei juurikaan merkitse minulle mitään. 

James McGee: 
It is important to have a bond with pup or dog. You have to 
treat them, as if they are human. To get the best out of them. I 
don’t think it is possible to get the best out of pup or dog, if you 
treat them like a material object.

On tärkeää luoda side pennun tai yleensäkin koiran 
kanssa. Niitä on kohdeltava kuin ne olisivat ihmisiä, jotta 
niistä saa parhaimman irti. Jos niitä kohtelee kuin mate-
riaa, en usko, että koskaan niistä saadaan parasta tulosta.

Meg pennut korissa. Kuva: Heli Ahonen.


