MILLAINEN KANI SOPISI SINULLE?

MISTÄ KANI KANNATTAA HANKKIA?

Ennen kanin hankintaa on hyvä miettiä millainen kani olisi juuri sinulle sopiva. On hyvä
miettiä myös sitä mihin kanin sijoittaa, paljonko sille on mahdollista pitää seuraa ja sitä
onko kani ylipäätään sinulle sopiva lemmikki. Monet esimerkiksi kissalle tai koiralle allergiset voivat pitää lemmikkinä kania, mutta kyllä kanillekin voi olla allerginen. Allergisia oireita aiheuttaa kuitenkin kania useammin kanin tärkein ruoka, heinä. Heinää ei voi poistaa
kanin ruokavaliosta oman allergian vuoksi, mutta joitain allergiaoireita helpottavia niksejä
heinäntarjoiluun on olemassa.

Kasvattajat

Kaneja on kymmeniä eri rotuja ja jokainen rotu on kokonsa, ulkonäkönsä ja luonteensa
puolesta hieman erilainen. Pienimmät kanirodut painavat alle kilon, suurimmat jopa liki
kymmenen kiloa. Kaikki rodut eivät ole lemmikkiominaisuuksiltaan sopivia lapsille tai ensikaneiksi. Monesti luullaan, että pienet kanit ovat sopivimpia lapsille, mutta todellisuudessa kaikki pienet rodut eivät välttämättä ole hyviä lemmikkikaneja kun taas mainioita lemmikkejä saa myös monesta isommasta rodusta.








Iso kani tarvitsee isomman häkin ja enemmän ruokaa. Pienemmälläkin kanilla
häkin suositeltu minimikoko on 120cm.
Vain puhdasrotuisen kanin voi viedä ulkomuotonäyttelyyn, lemmikkinäyttelyyn
(pet-luokka) hyväksytään jokainen kani.
Jos haluat kaksi kania samaan häkkiin, paras yhdistelmä on leikattu uros ja naaras. Kaksi naarasta tulee yleensä myös toimeen keskenään. Kahta urosta ei kannata laittaa yhteen, sillä ne voivat vahingoittaa toisiaan vakavasti.
Pienet rodut elävät yleensä keskimäärin kauemmin kuin isot rodut.
Urokset ovat yleensä hieman leppoisampia luonteeltaan kuin naaraat.
Pitkäkarvaiset kanit tarvitsevat säännöllistä turkin hoitoa pysyäkseen hyvässä
kunnossa.

Kannattaa miettiä myös, ottaako poikasen vai aikuisen kanin. Kaninpoikasen saa luovuttaa
aikaisintaan 8 viikon iässä.
Kania, kuten muutakaan lemmikkiä, ei tulisi koskaan hankkia hetken mielijohteesta. Kani
ei itsessään ole kallis lemmikki, eikä myöskään sen ylläpito (kuivikkeet ja ruoka), mutta
vastuullisen kaninomistajan on varauduttava myös mahdollisiin eläinlääkäri- yms. kuluihin.

Yleensä suositellaan hankkimaan kani viralliselta kasvattajalta. Kasvattajanimen saadakseen kasvattajat ovat käyneet kursseja ja omaavat yleensä useamman vuoden kokemuksen kanien kasvattamisesta. Kasvattajat myös yleensä opastavat mielellään uutta harrastajaa alkuun kaninhoidossa. Viralliselta kasvattajalta ostettaessa kani saa yleensä aina
mukaansa sukutaulut, joista selviää kanin ja sen suvun tiedot. Lisäksi kanin vanhemmat
ovat yleensä nähtävillä ja kania saa käydä katsomassa jo ennen luovutusta. Vastuulliset
kasvattajat käyttävät jalostuksessa vain terveitä, rotupuhtaita ja hyväluonteisia vanhempia ja tarkistavat poikasen terveydentilan vielä ennen uuteen kotiin lähtöä. Kasvattajien
yhteystietoja löytyy eri yhdistysten kotisivujen kasvattajalistoilta.
Eläinkaupat
Monet eläinkaupat myyvät tarvikkeiden lisäksi myös kaneja. Osa eläinkaupoista ottaa
vastuullisesti myyntiin vain rotupuhtaita paperillisia kaneja kasvattajilta, mutta monissa
kaupoissa kanien alkuperä jää tuntemattomaksi sekä ostajalle että henkilökunnalle. Kauppojen henkilökunnan kanitietämys on myös monenkirjavaa, joten kannattaa itsekin perehtyä asiaan ennen ostopäätöstä. Kaupastakin ostettava kani kannattaa pyytää syliin sovitettavaksi, jolloin sen luonteesta saa paremman käsityksen. Samalla voi tehdä myös silmämääräisen terveystarkastuksen kanille. Kaupasta ostettu kani on kuluttajansuojalaissa
verrattavissa mihin tahansa muuhun kauppatavaraan, jolloin kaupan pystyy myös purkamaan tarvittaessa.
Ilmoitukset lehdissä, ilmoitustauluilla ja netissä
Varsinkin kesäaikaan kaninmyynti-ilmoituksia on pilvin pimein lehdissä, ilmoitustauluilla ja
internetin myyntipalstoilla ja -sivustoilla. Ilmoituksista kannattaa seuloa pois epäilyttävät
ja epämääräiset ilmoitukset. Ilmoituksissa on yleensä kuvat kaneista, mutta ostajana sinulla on oikeus myös halutessasi päästä katsomaan kania ennen ostopäätöstä. Mikäli tämä ei
onnistu, kannattaa miettiä miksi. Epäilyksiä herättävät myös ilmoitukset, joissa tarjotaan
kaneja myyntiin kympillä parilla tai jopa ilmaiseksi. Tarkista jos mahdollista myös myyjän
taustat, onko kyseessä aikuinen vai alaikäinen henkilö ja onko hänellä tarpeeksi tietoa
kaneista opastamaan sinua alkuun harrastuksessasi. Hyvästä ilmoituksesta selviää kanin

rotu (ellei ole risteytys), ikä (poikasella sekä syntymäaika että luovutusajankohta aikaisintaan 8-viikkoisena), sukupuoli sekä myyjän nimi ja yhteystiedot.
Eläinsuojeluyhdistykset ja löytöeläinkodit
Valitettavasti Suomessakin päätyy aina silloin tällöin lemmikkikaneja löytöeläinkoteihin tai
eläinsuojeluyhdistysten huostaan. Näistä löytyy useimmiten aikuisia kaneja, jotka ovat
joutuneet heitteille tai edellisen omistajan hylkäämäksi kanista itsestään riippumattomista
syistä. Suomessa on myös muutamia yksityisiä sijaiskotitoimintaa harjoittavia kaniharrastajia, joiden kautta on mahdollista antaa uusi alku jo iäkkäämmälle kanille. Eläinsuojeluyhdistysten ja löytöeläinkotien yhteystietoja löytää internetistä ja useimmilla on myös
omat kotisivut, joissa voi käydä tutustumassa uuden kodin etsijöihin.
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Pyydä kanista kaikki oleelliset tiedot
Pyydä kanin myyjän yhteystiedot myös mahdollista jälkikäteen tapahtuvaa yhteydenottoa varten
Jos mahdollista, käy etukäteen katsomassa varaamaasi kania
Tee kanille silmämääräinen terveystarkastus: onko kani apaattinen, vuotavatko
nenä tai silmät, onko kanilla normaali purenta jne.
Selvitä kanin nykyinen ruokavalio, pyydä kanin mukaan hieman sille tuttua pellettiä sekoitettavaksi mahdollisen uuden ruokamerkin kanssa vatsavaivojen välttämiseksi
Pyydä kanille sukupaperit jos mahdollista
Mikäli haluat käydä kanin kanssa ulkomuotonäyttelyissä tarkista että kanilla on
tarvittavat tunnistetatuoinnit korvissa
Alaikäisen ostajan ollessa kyseessä täytyy olla myös huoltajan lupa kanin hankintaan, loppujen lopuksi vastuu lemmikistä on kuitenkin aina aikuisella
Mikäli tulet toisiin ajatuksiin tai et pystykään ottamaan varaamaasi kania, ilmoita
siitä myyjälle mahdollisimman pian
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