Kennel Katlei's, Kati Lautala
Asumme suurperheemme kanssa maalla Iitissä Lahden ja Kouvolan välillä.
Minulla on ollut koiria 7 vuotiaasta asti paria lyhyttä taukoa lukuunottamatta.
Olen nähnyt Suomen ensimmäisen shar pein kuvan lehdestä jo 80-luvun
lopulla (maksoi 17 000 mk). Rakastuin rotuun ensisilmäyksellä ja päätin, että
minulla vielä joku päivä on tuollainen.
Siitä asti etsin tietoa rodusta ja rakastuin rotuun enemmän - shar pei on
juuri minun oloiseni rotu.
Ensimmäinen shar peini, Ella, tuli minulle 30.3.1997 Pietarista 9 kuukautta
shar pein jalostus- ja maahantuontikiellon päättymisen jälkeen
keskiaasianpaimenkoirani kasvattajan etsimänä ja tuomana. Ella oli
maailman ihanin ja persoonallisin shar pei ja eli lähes 13-vuotiaaksi.
Minun ei ollut tarkoitus alkaa kasvattamaan koiria, vaan vain teettää yksi
pentue kummallakin loistavalla koirallani eli keskiaasianpaimenkoirallani ja
shar peillani.
Ensimmäinen shar pei pentueeni syntyi 17.5.2000. Kesäkuun loppuun 2018
mennessä minulla on ollut 16 pentuetta ja 63 pentua. Olen tuonut koiria eri
puolilta Eurooppaa terveistä pitkäikäisistä suvuista ja kokeneilta kasvattajilta
13 koiraa, kauimmaisin Kyprokselta, ja ostanut muita kasvattajilta Suomesta
10 koiraa.
Rakkaudesta tähän rotuun kasvatan shar peita pienimuotoisesti
keskimääräisesti yksi pentue vuodessa. Ihan alusta asti päätin panostaa
etupäässä terveyteen, koska on kyse sairaaksi leimatusta rodusta, ja
luonteeseen, rodunomainen ulkonäkö tulee sitten perässä. Kaikki pentueeni
ovat tarkkaan harkituista yhdistelmistä, joista sijoitan tai pidän pennun
itselläni jota voin käyttää jalostukseen, jos koirasta kasvaa tiukkojen
vaatimusteni mukainen yksilö. Olen poistanut heti jalostuksesta koirat joissa
on ollut jotain pienintäkään vikaa ja käyttänyt vain terveitä ja hyväluonteisia
koiria. Koko perheeni ja etenkin poikani auttavat pentujen sosiaalistamisessa
ja hoidossa sekä annamme kaikkemme pennuille sinä aikana kun ne meillä

kasvavat. Alan käyttää pentuja ulkona säiden salliessa 3 viikon ikäisestä
alkaen ja pentuni ovatkin lähes sisäsiistejä luovutusikäisenä.
Näyttelyissä kävin paljon jo ennen ensimmäisen shar peini saapumista,
mutta viime vuosina näyttelyissä käyminen on jäänyt muiden tärkeämpien
asioiden alle. Minulta on paljon koiria mennyt kotikoiriksi, koska minusta
pääasia on shar peita rakastava ja ymmärtävä koti, jolle yksilö itsessään on
tärkeä eikä vain "näyttelyesine". Toki toivon, että kasvattini omistajat veisivät
koiria näyttelyihin, mutta en edellytä sitä. Minulle on pääasia, että koira on
juuri kyseiselle omistajalle sopiva, että se on terve ja hyväluontoinen
rakastettu perheenjäsen.
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