Papukaijan
ostajan opas

Myydäänpapukaija.fi

Papukaijan ostaminen on iso päätös. Undulaattikin voi
elää hyvällä hoidolla 10-15 vuotta tai pidempäänkin,
puhumattakaan isojen papukaijojen vuosikymmenten
mahdollisesta eliniästä. Hoidon lisäksi elämääsi uuden
lemmikkisi kanssa vaikuttaa myös se, millaisista oloista
se on lähtöisin.
Tämän oppaan on tarkoitus auttaa sinua arvioimaan
papukaijan myyjää, jotta saisit mahdollisimman terveen ja
hyvinvoivan linnun. Ensisijaisesti opas käsittelee kasvattajia
ja eläinkauppoja, tai muita säännöllisesti papukaijoja myyviä
tahoja.
Oppaan lukemisen lisäksi on luonnollisesti tärkeää perehtyä
papukaijan hoitoon sekä lajikohtaisiin vaatimuksiin ennen
linnun ostamista. Jos olet vasta harkitsemassa papukaijan
ostamista, kannattaa aloittaa lukemalla Papukaija
lemmikiksi? -opas, joka on luettavissa maksutta osoitteessa
www.papukaija.fi/papukaija-lemmikiksi.

Teksti, kuvat ja taitto: Jarmo Tuutti

Hyvän myyjän etsiminen kannattaa aina
Lemmikkilintuharrastajien keskuudessa sana epäeettisesti toimivista myyjistä
kulkee nopeasti. Tästä huolimatta vastaan tulee säännöllisesti näitäkin suosittelevia papukaijan omistajia, joilla kaikki on sujunut päällisin puolin hyvin muita
ostajia kohdanneista ongelmista huolimatta. Miksi siis sinun pitäisi miettiä tarkemmin, mistä ostat lintusi?

Saat huomattavasti suuremmalla todennäköisyydellä
terveen linnun. Koskaan ei voi aivan varmuudella
sanoa, että hankkimasi lintu ei sairastuisi tai kantaisi jotain
vaikeasti havaittavaa perinnöllistä sairautta. Mutta
eettisesti toimiva myyjä tekee kaikkensa lintujen hyvinvoinnin eteen. Epämääräisistä oloista lähtöisin olevan
linnun kanssa esiintyy paljon todennäköisemmin ongelmia, vaikka joku olisi tätä kautta terveen linnun ostanutkin. Voit myös päätyä maksamaan halvemman hinnan
takaisin moninkertaisesti eläinlääkärikuluissa.
Saat vaivattomamman alun elämälle uuden lemmikkisi kanssa. Eettisesti toimivalta myyjältä saat hyviä ja
ajan tasalla olevia neuvoja linnun hoitoon ja tarvittavat
asiakirjat mukaasi kysymättä. Myös mahdollisesti esiintyvät ongelmat ratkeavat hyvässä yhteisymmärryksessä.
Pahimmillaan epämääräiset myyjät eivät itsekään osaa
hoitaa lintuja kunnolla, eivätkä he anna mukaan edes lain
vaatimia asiakirjoja.

Hyvä myyjä luovuttaa aina lentokykyisen linnun.
Kuvassa keltaniska-amatsoni (Amazona ochrocephala
auropalliata), joka on CITES I -laji. Sen myyminen on
luvanvaraista Suomenkin sisällä.

Tuet eettistä lintuharrastusta ja hyvää eläinten kohtelua. Vaikka saisit epäeettisesti toimivalta myyjältä terveen linnun, ostamalla tältä eläimen tuet tämän toimintaa. Koska toiminta voi jatkua, useat muut ihmiset tulevat
ajautumaan tämän takia ongelmiin, puhumattakaan niistä
linnuista, joiden hyvinvointi vaarantuu. Älä koskaan osta
eläintä säälistä, sillä hetken päästä myynnissä on uusi
eläin aivan yhtä huonoissa oloissa.

Erilaisia papukaijan myyjiä
Papukaijan kaltaisen harvinaisemman lemmikin ostaminen ei ole aina helppoa. Joitain yleisimpiä lajeja, kuten undulaatteja ja neitokakaduja, kasvatetaan
Suomessakin melko paljon. Hieman erikoisempia lajeja ei Suomessa kasvateta
välttämättä ollenkaan, ja näiden kohdalla kannattaa varautua vähintään kuukausien, joskus jopa muutaman vuoden odotteluun.

Kotimainen kasvattaja on aina paras vaihtoehto, jos
tämä on mahdollista. Tällöin lintua ei tarvitse hakea kauempaa, pääset näkemään kasvattajan linnuilleen tarjoamat olosuhteet ilman matkustelua eikä lintu kulje tarpeettomien välikäsien kautta.
Ulkomainen kasvattaja on toinen hyvä vaihtoehto, jos
lajia ei kasvateta Suomessa. Tällöin joutuu kuitenkin näkemään hieman enemmän vaivaa mm. kasvattajan etsimisen ja maahantuontiin liittyvien lupien suhteen. Useat
harrastajat ovat hakeneet lintuja esimerkiksi Ruotsista,
Saksasta ja Hollannista ja heidän kauttaan voit löytää kontakteja näistä maista.
Eläinkauppa on potentiaalinen vaihtoehto, jos muita
vaihtoehtoja ei ole. Pienille papukaijoille, kuten undulaatille ja neitokakadulle, voi vielä olla mahdollista tarjota
riittävät väliaikaiset olot eläinkaupassa. On kuitenkin äärimmäisen epätodennäköistä, että kauppiaalla olisi mahdollisuus tarjota pesiville pareille riittäviä oloja ja rauhaa.
Isoja papukaijoja ei koskaan tule olla “kaupan hyllyllä”
myynnissä, vaan nämä tulisi tilata kasvattajalta suoraan
ostajalle. Tällöin kauppa voi toimia välikätenä ja hoitaa
maahantuonnin.

Uutta kotia etsivä papukaija voi myös olla hyvä vaihto
ehto. Jos myyjä ei tee linnuilla säännöllisesti kauppaa,
vaan etsii aidosti lemmikilleen uutta kotia, ei myyjän toiminnan eettisyyden arviointi ole ihan niin tärkeää. Tosin
huonosti pidetyn linnun kohdalla voit saada niskaasi ison
kasan edellisen omistajan aiheuttamia ongelmia.

Hieman erikoisempia
lajeja ei Suomessa
kasvateta välttämättä
ollenkaan.

Voit etsiä papukaijan myyjiä esimerkiksi itse Internetistä
hakukoneen avulla, Facebookista tai esimerkiksi yhdistysten keskustelupalstoilta. Eri paikoissa joudut kuitenkin käyttämään omaa harkintaasi eri tavalla. Jos lintujen
hyvinvoinnin eteen töitä tekevä yhdistys on antanut kasvattajalle sertifikaattinsa, voit olla melko varma, että tämä
kasvattaja on hyvä valinta. Tällaisen yhdistyksen foorumin
myyntipalsta on myös yleensä hyvä paikka etsiä lintua,
sillä sitä moderoidaan hieman tiukemmin. Voit myös vierailla tapahtumissa tutustumassa harrastajiin, jotka ehkä
osaavat neuvoa sinut oikeaan suuntaan.
Jos satut löytämään kasvattajan itse, joudut arvioimaan
tämän toimintaa hieman tarkemmin. Kannattaa myös
muistaa, että kuka tahansa voi kutsua itseään kasvattajaksi, joten tämä ei vielä takaa mitään.
Muut kanavat, kuten osta ja myy -palstat, satunnaiset
Facebook-ryhmät ja vastaavat paikat ovat aina arpapeliä. Voit löytää tällaisen kautta terveen papukaijan, mutta joudut myös olemaan erittäin tarkkana. Lisäksi herää
kysymys, miksi esimerkiksi kasvattaja mainostaa myymiään lintuja tällaisessa paikassa, mutta ei yhdistyksen
keskustelufoorumilla. Voisiko taustalla olla jotain tunnettuja ongelmia?

Neitokakadu (Nymphicus hollandicus) on yleinen
lemmikkipapukaijalaji, joka on myös melko helppo saada pesimään. Valitettavasti tämän takia ajoittain vastaan
tulee pesittäjiä, joilla perusasiatkin ovat vielä hakusessa.
Kasvattajan tulisi aina olla perehtynyt huolella lajin vaatimuksiin ja hoitoon.

Mistä tunnistaa hyvän myyjän?
Ostaessasi papukaijaa joudut käytännössä aina arvioimaan myyjän toimintaa
itse. Tämä on kuitenkin tärkeää tehdä huolella, jotta saisit mahdollisimman
terveen linnun ja muutenkin hyvän alun elämälle uuden lemmikkisi kanssa.

Hyvä myyjä on ennen kaikkea kiinnostunut lintujen
hyvinvoinnista. Eläinkaupan kohdalla tämä tarkoittaa
sitä, että tilat ja hoito ovat riittät suhteessa eläimen kaupassa viettämään aikaan. Lisäksi kaupan tulee tietää,
mistä kyseinen yksilö on lähtöisin, jotta voi varmistua
linnun tulevan hyvistä oloista. Kasvattajan kohdalla tämä
koskee myös muita kasvattajan lintuja: suurikaan määrä
lintuja ei oikeuta tarjoamaan niille lemmikkinä pidettäviä
lintuja huonompia oloja.

Myös myyjän osaamisen tulee olla ajan tasalla. Sen lisäksi, että hänen tulee pystyä huolehtimaan omien lintujensa
hyvinvoinnista, hänen tulee pystyä neuvomaan myös
ostajaa ja varmistumaan tämän osaamisesta.
Tarvittavien asiakirjojen tulee olla aina kunnossa. Hyvä
myyjä tarjoaa sinulle automaattisesti mukaan vaadittavat asiakirjat, kuten syntymätodistuksen tai alkuperäis
todistuksen ja kauppakirjan. Lisäksi maahantuotujen
lintujen muidenkin lupien tulee olla kunnossa.

Myyjän tulee olla lisäksi kiinnostunut siitä, että hänen
myymänsä lintu päätyy hyvään kotiin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että myyjä varmistaa, että sinulla on riittävästi
osaamista ja resursseja huolehtia kyseisestä linnusta.
Kuten riittävän iso lintuhäkki. Ei ole hyvä merkki, jos myyjä on valmis myymään lintuja kenelle tahansa rahojen
kanssa ovesta sisään kävelevälle.

Harmaapapukaija (Psittacus erithacus) on CITES II -laji,
joten sen myyminen vaatii aina alkuperäistodistuksen.
Lajin kantojen vähenemisen takia riskinä on, että lajista
tulee ennen pitkää CITES I -laji, joka tarkoittaisi tiukennuksia nykyistenkin yksilöiden kauppaan.

Mikä on lintutukku?
Monissa Euroopan maissa on tavallista, että
lintuja ostetaan ns. lintutukusta. Tällainen on
tyypillistä tukkutoimintaa: tukku ostaa lintuja
useista paikoista ympäri Eurooppaa ja lähettää
niitä yleensä isommissa erissä ostajille ympäri
maailmaa. Yleensä kenelle tahansa, joka niistä
haluaa maksaa.
Yksi suuri ongelma lintutukun kohdalla on se,
että papukaijan taustoista ei ole juurikaan tietoa. Vaikka linnun mukana saisi tarvittavat
paperit, ei ostajalla yleensä ole mitään mahdolli
suutta varmistua, että alkuperäinen kasvattaja
huomioi toiminnassaan eläinten hyvinvoinnin.
Lisäksi lintutukku on yksi ylimääräinen välietappi
papukaijan matkalla uuteen kotiinsa. Tämä
siis tarkoittaa, että lintu joutuu odottamaan
tukussa riittämättömissä oloissa, kunnes jatkaa
matkaansa. Tällaista toimintaa ei tulisi tukea,
vaan eläinkauppojen tulisi ostaa lintunsa suoraan luotettavilta kasvattajilta, ilman välikäsiä.

Hyvä myyjä on ennen
kaikkea kiinnostunut
lintujen hyvinvoinnista.

Tyypillisiä ongelmia myyjän toiminnassa
Valitettavasti samat ongelmat nousevat esiin papukaijojenkin myyjien toimin
nassa kerta toisensa jälkeen. Vältä siis itse ainakin nämä tyypilliset ongelmat.
Joskus papukaijan ostaminen vaatii hieman enemmän kärsivällisyyttä, mutta sen
avulla voit välttää isoja ongelmia.

Luonnosta suoraan pyydettyjen lintujen kauppa on
merkittävä uhka monien lajien säilymiselle luonnossa.
Lisäksi niiden tuominen EU:n alueelle on laitonta. Älä koskaan hanki luonnosta pyydettyä papukaijaa!
Vaadittavien asiakirjojen puuttumisen pitäisi herättää aina kysymys linnun alkuperästä. Lisäksi suurimmalla
osalla papukaijosta linnun mukana on lainkin mukaan
tultava alkuperäistodistus ja kauppakirja.
Linnun alkuperän epäselvyys tarkoittaa sitä, ettet koskaan voi olla varma, millaisista oloista lintu on lähtöisin.
On mahdollista, että kyseinen yksilö on kiertänyt ItäEuroopan “papukaijatehtaasta” lintutukkuun ja siitä eläinkauppaan.
Tunnistemerkinnän puuttuminen tarkoittaa, ettet
voi koskaan varmuudella yhdistää lintua sen alkuperäis
todistukseen. Pienimpien papukaijalajien kohdalla, jotka
eivät ole CITES-lajilistalla, tämä ei ole aivan niin kriittinen
ongelma, mutta silti suositeltavaa. Ainoat luotettavat
tunnistemerkinnät ovat mikrosiru ja umpirengas.

Jos et pääse näkemään kasvattajan tiloja, harkitse
muuta kasvattajaa. Vaikka et saakaan häiritä pesiviä lintuja (ja joskus kasvattaja voi olla hyvinkin tarkka hygieniasta
- varsinkin tuontilintujen karanteenin osalta), tulisi sinulla
olla mahdollisuus nähdä tilat jotenkin, vähintään vilaukselta. Myyjällä ei tulisi olla mitään salattavaa.
Myyjän vanhentuneet tiedot tarkoittavat ongelmia sekä
myyjän hallussa oleville linnuille että tätä kuunteleville
ostajille. Ajan tasalla oleva kasvattaja ei esimerkiksi käsinruoki poikasia, ellei tämä ole aivan pakollista sen pelastamiseksi. Lisäksi myyjän tulee mm. ymmärtää, etteivät
voimakeinot kuulu papukaijojen koulutukseen ja papu
kaija ei yritä kohota kotona parven johtajaksi, sillä luonnossakaan parvissa ei ole tällaisia valtahierarkioita.
Välinpitämätön myyjä myy papukaijan kenelle tahansa,
joka on valmis maksamaan siitä, eikä välitä uuden kodin
osaamisesta. Pahimmillaan myyjä yrittää puoliväkisin
tuputtaa lintua epävarman ostajan matkaan.

Kasvatustoiminta ilman mitään suunnitelmallisuutta
on yleinen ongelma Suomessa yleisimpien pienten helposti pesitettävien lajien kohdalla. Tämä ei tarkoita,
että kaikkea pitäisi suunnitella ja dokumentoida vuosi
kymmenten päähän, mutta esimerkiksi pesitettävien parien valinnassa tulisi käyttää harkintaa. Joskus vastaan tulee
kasvattajaksi itseään kutsuvia henkilöitä, jotka hankkivat
lyhyessä ajassa suuren määrän lintuja ilman mitään suunnitelmallisuutta ja kierrättävät niitä hetken päästä eteenpäin.
Ja jos eläinkauppa myy isoja papukaijoja suoraan
“hyllyltä”, eli ostaa niitä myyntiin ilman, että ostaja on
tiedossa, älä tue tällaisen kaupan toimintaa. Vastaan ei
ole tullut vielä yhtään kauppaa, joka voisi tarjota tällaiselle
linnulle riittävät olot niin pitkäksi aikaa, kuin hyvän kodin
etsiminen kestää.
Vastaan tulee myös ilmiselviä huijausyrityksiä. Jos
myyjä ei ole sinulle ennestään tuttu, älä maksa linnusta
mitään ennen kuin olet päässyt näkemään sen. Jos jokin
asia vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, kuten erityisen
halpa iso papukaija, ei se yleensä ole totta. Tällaisessa
tilanteessa menetät luultavimmin rahasi (joskaan eläimen
hyvinvointi ei sentään vaarannu).

Undulaatti (Melopsittacus undulatus) ei lain mukaan
vaadi mukaansa alkuperäistodistusta. Vastuuntuntoinen
kasvattaja tällaisen kuitenkin sinulle antaa syntymä
todistuksen muodossa.

CITES-sopimuksen vaatimukset papukaijan kaupalle
Monet luonnossa elävät lajit ovat uhanalaisia ihmisen toiminnan takia: eläimiä tai
niiden osia kerätään myytäväksi ja kannat pienenevät. Tämän takia useat maat,
Suomi mukaan lukien, ovat mukana kansainvälisessä CITES-sopimuksessa.

CITES-sopimus (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) on uhanalaisten eläinten ja kasvien kauppaa säätelevä sopimus.
Suurin osa papukaijalajeista on listattu CITES-sopimuksen
lajiliitteessä I tai II (sekä EU-liitteissä A ja B). Papukaija
lajeista vain undulaatti, neitokakadu, ruusukaijanen ja
kauluskaija ei ole listattu liitteissä I tai II. Kaikki muut lajit
kuuluvat CITES-säätelyn piiriin!
CITES II -liitteessä listatun papukaijan myyminen EU:n
sisällä ei vaadi erillistä lupaa (tosin eläimen maahantuonti
Suomeen vaatii muita lupia), mutta mukana on aina tultava
alkuperäistodistus ja kauppakirja.
CITES I -liitteessä listatun papukaijan myyminen Suomen rajojen sisälläkin vaatii Suomen ympäristökeskuksen myöntämän EU-todistuksen (jota varten tarvitaan
myös alkuperäistodistus ja tunnistemerkintä). Luvan
numeron tulee olla esillä jo myynti-ilmoituksen yhteydessä.
Lemmikkilinnut Kaijuli ry ylläpitää internet-sivuillaan listaa
CITES I -papukaijalajeista.

CITES-säädösten noudattamatta jättäminen on luonnon
suojelulain rikkomus. Jos ostat esimerkiksi CITES II -lajin
papukaijan ilman alkuperäistodistusta, et voi lailli
sesti
myydä sitä eteenpäin, jos joutuisit luopumaan siitä. Näistä
asetuksista piittaamaton kauppias siis asettaa ostajankin
todella hankalaan asemaan.
Järkevintä on pitää huoli myös siitä, että CITES II -lajin yksilö on tunnistemerkitty, koska tämä on ainoa tapa yhdistää
kyseinen eläin alkuperäistodistukseen ja kauppakirjaan.
CITES-sopimukseen liittyvät asetukset koskevat kaikkea CITES-liitteissä listatuilla papukaijoilla ja niiden osilla
(kuten sulat) käytävää kauppaa ja luovutusta, oli kyse
sitten maahantuonnista tai maan sisällä tapahtuvasta
toiminnasta. Asetukset koskevat myös yksityishenkilöiden
välistä kauppaa.
Lisätietoa: www.ymparisto.fi/cites

Puna-ara (Ara macao) on CITES I -laji. Tällaisen linnun
kauppa vaatii alkuperäistodistuksen ja tunnistemerkinnän
lisäksi Suomen ympäristökeskuksen myöntämän luvan.

Mitä alkuperäistodistukseen?
Suomen ympäristökeskus suosittelee, että alkuperäistodistuksesta löytyy ainakin seuraavat
tiedot:
• kaksiosainen tieteellinen nimi
• eläimen yleisnimi ja englanninkielinen nimi
• eläimen alkuperä, syntymämaa, paikka ja aika
• eläimen yksilöllinen tunniste
esim. umpirenkaan numero
• onko kyseessä koiras vai
naaras
• muita tuntomerkkejä
• kasvattajan nimi ja yhteystiedot
• myyjän nimi, yhteystiedot ja
hänen allekirjoituksensa
• ostajan nimi ja yhteystiedot
• päivämäärä ja paikka
• liitteenä ostokuitti

Lähes kaikki
papukaijalajit on
listattu
CITES-sopimuksen
liitteessä I tai II.

Linnun kunnon arvioiminen
Ostaessasi varsinkin uutta kotia etsivää lintua on tärkeää pyrkiä arvioimaan
sen kuntoa. Pahimmillaan ostaja saa niskaansa edellisen omistajan aiheuttamat käyttäytymis- ja terveysongelmat. Linnun kunnon pitäisi vaikuttaa myös sen
hintaan: ei ole kohtuullista pyytää yli 10-vuotiaasta huonolla hoidolla eläneestä
papukaijasta lähellekään samaa hintaa, kuin poikasesta.

Varsinkin kokemattoman harrastajan voi olla vaikea
arvioida, onko lintu terve tai voiko se muuten hyvin. Tässä kuitenkin muutamia asioita, joita voit tarkkailla itse. Jos
et ole jostain asiasta aivan varma, kannattaa pyytää apua
kokeneemmilta harrastajilta.
Linnun käyttäytyminen, kuten aktiivisuus, kertoo siitä
paljon. Linnut lepäävät päivälläkin ajoittain, mutta lähes
koko päivän paikoillaan istuva lintu ei luultavasti ole terve. Lintu voi pelätä vieraita ihmisiä, mutta jos se vaikuttaa
pelkäävän myös sen omistajaa, voi se kertoa huonosta
kohtelusta tai ainakin kesyttämättömyydestä.

Linnusta itsestään kannattaa tarkkailla mm. sen sulkapuvun kuntoa, silmiä (mm. kirkkaat silmän ympärykset),
sieraimia (niiden ei tulisi vuotaa mitään), sekä nokkaa ja
kynsiä (joiden ei tulisi olla liian pitkät tai vinoon kasvaneet).
Poikkeuksellisen keltainen sävy sulkapuvussa voi kertoa
monilla lajilla huonosta ruokavaliosta johtuvista maksa
ongelmista.
Myös linnun ympäristöä ja hoitoa kannattaa arvioida.
Häkin ja muiden tilojen tulisi olla puhtaita, häkin riittävän
iso ja virikkeitä tulisi olla riittävästi. Huono ruokavalio voi
taas johtaa terveydellisiin ongelmiin myöhemmin.
Jos myyjä vain haluaa päästä linnustaan eroon, ei hän
välttämättä kerro kaikkea rehellisesti. Kannattaa kuitenkin
kysyä mm. seuraavia asioita: linnun historia, mukana tulevat asiakirjat, aikaisempi käsittely ja koulutus, ruokavalio,
vapaanaolo sekä äänenkäyttö ja huutaminen.

Sinikelta-ara (Ara ararauna) on CITES II -laji. Se mielletään yleensä luonteeltaan melko leppoisaksi ja lemmikiksi
hyvin sopivaksi. Isot arat vaativat kuitenkin paljon tilaa ja
vastuuntuntoinen myyjä varmistaa, että asia on ostajalla
kunnossa.

Ostaja, kanna oma vastuusi
Periaatteessa myyjällä tulisi olla vastuu toimia rehellisesti ja eläinten hyvinvointi
huomioiden. Näin ei kuitenkaan aina ole. Valveutunut ostaja voi välttää monta
sudenkuoppaa. Tietoa on saatavilla paljon, joten ota asioista selvää ajoissa.

Opiskelemalla ja perehtymällä asioihin voit estää epä
rehellistä myyjää huijaamasta sinua. Usein vastaan tulee
tilanteita, joissa myyjä on kertonut väärää tietoa (joko
epärehellisyyttään tai tietämättömyyttään) mm. linnun
sukupuolesta tai värimuunnoksesta, jos harvinaisemmasta väristä voisi pyytää korkeamman hinnan. Joskus
eläinkauppias itse on saanut väärää tietoa paikasta, josta
linnun on ostanut.
Moni kasvattaja uskoo pystyvänsä sanomaan linnun
sukupuolen esimerkiksi tarkkailemalla sen käyttäytymistä,
mutta tämä on parhaimmillaankin vain valistunut
arvaus. Tietyillä lajeilla sukupuolen näkee täysikasvuisen
yksilön värityksestä sekä joillain sukupuolen voi määrittää
värityksen periytymisen mukaan tietyissä tilanteissa (joskin tämän laskeminen vaatii hieman osaamista). Usein sukupuolen voi varmistaa vain DNA-testillä.

Selvitä itse mm. miten kyseisellä lajilla voi sukupuolen
selvittää (äläkä usko myyjän arvailuja), mitkä asiat kertovat terveestä linnusta sekä minkä ikäisenä poikasen voi
turvallisesti luovuttaa uuteen kotiin.
Jos olet epävarma jonkin asian suhteen, kysy neuvoa
kokeneemmilta harrastajilta. Heihin voit tutustua mm.
keskustelufoorumeilla sekä erilaisissa tapahtumissa.
Harrastajat auttavat mielellään kaikkia, jotka ovat valmiita
itsekin panostamaan eläinten hyvinvointiin.

Opiskelemalla ja
perehtymällä asioihin
voit estää epärehellistä
myyjää huijaamasta
sinua.

Tarkastuslista myyjän arvioimista varten
Voit arvioida myyjän toimintaa oheisen listan avulla. Ongelma yksittäisen asian
kohdalla ei aina automaattisesti tarkoita, ettei myyjä voisi toimia vastuullisesti,
mutta tällöin asiasta kannattaa kysyä. Hyvä myyjä on aina valmis perustelemaan
asiat loukkaantumatta kyselystä. Jos asia edelleen mietityttää, kannattaa siitä
kysyä myös muilta harrastajilta varmuuden vuoksi.

Myyjän toiminta kertoo mm. myytävän linnun kunnosta
ja tietenkin myyjän toiminnan eettisyydestä.
Myyjän omat linnut ovat hyvässä kunnossa ja
hyvin hoidettuja.
Myyjä kohtelee hoidossaan olevia lintuja hyvin,
eikä esimerkiksi yritä hiljentää huutavia lintuja
hakkaamalla häkkejä tai aiheuta linnuille turhaa
stressiä muuten.
Myyjän tilat ovat kunnossa. Esimerkiksi lintuhäkit
ovat riittävät, virikkeitä on tarpeeksi ja tilat ovat
siistit.
Tuontilinnut ovat erikseen karanteenissa. jos
sellaisia on.
Myyjä varmistaa, että hänen myymänsä linnut
päätyvät hyvään kotiin.
Myyjän oma tietämys lintujen hoidosta ja pidosta
on riittävää ja tiedot ajantasalla.
Myyjän toiminta on suunnitelmallista, eikä hän
esimerkiksi haali lyhyessä ajassa suurta määrää
lintuja.

Myytävän linnun emot voivat kertoa myös poikasen
kunnosta.
Emot soveltuvat pesittämistä varten ja ovat
hyvässä kunnossa. Ne eivät saa olla liian läheistä
sukua.
Emot ovat saaneet kotiutua rauhassa, jos
kasvattaja on hankkinut ne vasta hiljattain.
Emot saavat pesiä riittävän rauhassa, ilman
ylimääräistä stressiä ja häiriötä.
Kasvattaja kertoo avoimesti myymänsä poikasen
emoista.

Ostamaasi lintuun liittyvät seikat kertovat, mitä on
odotettavissa tulevaisuudessa.
Poikasta ei käsinruokita automaattisesti, vaan
pelkästään, jos sen terveys tätä vaatii. Poikasta ei
ikinä luovuteta käsinruokintaan ostajalle.
Poikanen luovutetaan täysin vieroittuneena ja
riittävän vanhana.
Lintu luovutetaan lentokykyisenä. Siipisulkien
typistämiselle ei ole mitään syytä.
Lintua käsitellään varovasti ennen luovutusta,
jotta se ei opi pelkäämän ihmistä.
Saat linnusta riittävästi tietoa ennen sen
maksamista (koko summa tai varausmaksu).
Lintu on oikeasti sitä, miksi myyjä sitä mainostaa,
eikä esimerkiksi joku toinen värimuunnos.
Linnun hinta ei ole suhteettoman matala tai
korkea.
Myyjä / maahantuoja tietää, että linnut ovat
tulleet hyvistä oloista ilman turhia välikäsiä.

Sopimusasiat ja asiakirjat tulisi hoitaa kuntoon
ostohetkellä, ilman myyjän kiertelyä.
CITES I -liitteen lajille on Suomen ympäristö
keskuksen myöntämä myyntilupa.
Saat mukaasi alkuperäistodistuksen (myös
riittävät tiedot sisältävä syntymätodistus on
tällainen).
Myytävä lintu tunnistemerkitään asianmukaisesti
ja tunnisteen tieto löytyy sekä alkuperäis
todistuksesta että kauppakirjasta.
Teette myyjän kanssa linnun kaupasta
kauppakirjan, jonka molemmat allekirjoittavat.
Sovitte, miten toimia, jos lintu kuolee yllättäen
uudessa kodissa ostajasta riippumattomasta
syystä.
Ostaessasi linnun elinkeinonharjoittajalta saat
tehdystä kaupasta kuitin.

Lisätietoa
www.papukaija.fi
www.myydaanpapukaija.fi
www.kaijuli.fi

