
SATHY Uutiset

Asiaa lehdestä ja
alkaneesta vuodesta

Lukijan kädessä olevan leh-
teen olemme koonneet uutisia
ja muuta tärkeää, mitä on ta-
pahtunut vuoden alusta lähtien
koiramaailmassa.

Tärkein SATHY ry.n lähiai-
kojen saavutus on murskavoit-
to koiravastaisissa asetuksissa
– SATHY on yhteistyössä mui-
den eurooppalaisten yhdistys-
ten kanssa taistellut poliitikko-
ja vastaan koirarotuvastaisten
lakien pyörtämiseksi.

Pitkin talvea yhdistyksel-
lemme tuli epätoivoisia avun-
pyyntöjä, joihin olemme vas-
tanneet ripeästi ja tehokkaasti.

EU-lakiehdotus
kumottiin

Työ on tuottanut tulosta:
Saksan ja Hollannin EU-
lakiehdotus kumottiin, Tsekki-
en lakiehdotus kumottiin, Hol-
lannissa puhaltavat uudet tuu-

let... Esimerkkinä mainitta-
koon, että tuskin Euroopassa
on enää yhtään hallitusta, joka
ei olisi nähnyt ainakin vilausta
kohta maailmankuulusta
SATHY videosta!

Koirarotukiellot
vastatuulessa

EU:n sisällä on nyt monien
koirien puolestapuhujien ansi-
osta monin paikoin luovuttu
koirarotuvastaisista lakiehdo-
tuksista, laeista ja asetuksista
kokonaan. Mutta työsarkaa
riittää vielä pitkään ja olemme
mukana barrikaadeilla taiste-
lemassa koirien puolesta. Lisää
asiaa ja kuvia sisäsivuilla.

Amerikankääpiöterrierit
saapuivat Suomeen

Monien epätoivoa hipovien
yritysten ja erehdysten jälkeen
olemme vihdoin ja viimein
saaneet kauan kaivattuja ja hi-
moittuja amerikankääpiöterrie-

rejä vihdoinkin Suomeen.
H-hetki oli maalis-huhtikuun
vaihteessa, asiasta tarkemmin
sisäsivuilla.

Nyt kun saimme kunnialla
nämä kaksi pitkään aikaan en-
simmäistä amerikankääpiöter-
rieriä maamme kamaralle,
olemme saavuttaneet paljon.
Asiasta saa yksityiskohtaisem-
paa tietoa ja materiaalia otta-
malla yhteyttä Sathyyn.

Tulossa kaikkien
aikojen koiravuosi!

Vaikka vuoden pimeimmät
alkukuukaudet ovat sujuneet
byrokraattisen puuhastelun pa-
rissa on ilmaantunut merkkejä
siitä, että vuodesta 2001 on
tulossa kaikkien aikojen
SATHY-koirien juhlavuosi.

Yllä mainitut amerikankää-
piöterrierit polkaisivat käyntiin
lupaukset koko Pohjois-
Euroopan parhaista kääpiökoi-
rista. Koirat tulivat suoraan
maailman ykköskasvattajalta,
Yhdysvaltojen akt-yhdistyksen
sihteeriltä.

Sama ilmiö on luvassa van-
haenglanninbulldoggien kans-
sa. Suomen VEB-koirien
grand old man, Raimo Kallio,
on avustanut talven aikana
lukuisia koirakiinnostuneita ja
vahvistanut Olde-kontaktejaan

Amerikkaan entisestään. Tällä
hetkellä selvitetään useiden
tuontikoirien viimeisiä mutkia
ja luvassa on Suomen vanha-
englanninbulldoggien monin-
kertainen lukumääräkasvu. Ja
parasta näiden veb-koirien
kohdalla on se, että aivan kuten
akt-koirien suhteen on tehty
tarkkaa työtä niin myös VEB-
koirissa tulossa on rotunsa eh-
dotonta eliittiä edustavia koi-
ria!

Päinvastoin kuin monen
muun koirarodun kohdalla on
SATHY-rotujen suhteen tiedot-
taminen todella tuottanut tu-
losta – kaikki SATHY:n avus-
tuksella Suomeen tuodut
amerikanbulldoggit, pitbullit,
kääpiöterrierit ja vanhaenglan-
ninbulldoggit ovat rotunsa ja
koko koiramaailman laadun
terävintä kärkeä.
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SATHY-aktivistit
VOITTIVAT!

SATHY oli mukana tukemassa kuvan mielenosoitusta,
jossa puolustettiin koiria ja koiranomistajia. Tammikuussa
pidetyn mielenosoituksen ja mittavan nimiadressin avulla
saatiin lakiehdotus kumottua.

Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen
harrastajayhdistysÊry. ajaa niiden koiraharrastajien asiaa, joiden
mielenkiinnon kohteena ovat amerikanbulldoggit, amerikankää-
piöterrierit, amerikanpitbullterrierit, vanhaenglanninbulldoggit
ja monet muut työkoirarodut.

Yhdistyksestämme saa pal-
jon hyvää tietoa myös monista
muista ei-FCI-koiraroduista.

Jäseneksi voi liittyä ottamal-
la yhteyttä yhdistyksen toimi-
henkilöihin ja kertomalla yhte-
ystiedot. Jäseniltä peritään
vuosittainen jäsenmaksu, eril-
listä liittymismaksua ei ole.

Yhdistyksen toimintaan on
helppo osallistua. Ainoa mitä
tarvitaan on aktiivisuus - kanna
kortesi kekoon. Tekemistä riit-
tää yhdistyksen toiminnassa,
roduista tiedottamisessa ja yh-
teyksien ylläpitämisessä - ota
epäröimättä yhteyttä.

Oletko muuttamassa?

Jos yhteystietosi ovat muut-
tumassa tai tuntuu siltä, että
postisi tulee väärään osoittee-
seen, niin ilmoita meille uusi
osoitteesi.

Onko kerrottavaa?

Jos on kivaa tai vähemmän
kivaa kerrottavaa niin siitä kan-
nattaa kertoa myös muille yh-
distyksen jäsenille. On tärkeää
jakaa kokemuksia omasta lem-
mikistä, voi olla, että jotakuta
askarruttaa juuri samat asiat.

Nämä vanhaneglanninbull-
doggit odottavat matkaa Suo-
meen!

Tätä kuvaa ei ole lehden
pdf-versiossa.
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USAssa
kuohuu

Ingr id Murphy lähet t i
SATHYlle tiedon Raynen
(Louisiana, USA) kaupunkia
uhkaavasta koirarotukohtaisista
ra j o i t uks i s t a .  Mu rphyn
ohjastama yhdistys on palkannut
asianajajan hoitamaan asiaa.
Tarkoitus on estää paikallisten
päättäjien hätiköityjen rajoitusten
astuminen voimaan. Kuten
yleensäkin, ni in tässäkin
rajoitusehdotuksessa on kyseessä
yksittäisen puuhamiehen/naisen

typerästä ajattelemattomuudesta,
jonka seuraukset voivat olla
tuhoisat koiraharrastajien parissa.
Onneksi palkattu asianaja on
saanut aikaan lupaavia tuloksia.

Vaikka Yhdysval lat on
kaikkien SATHY-rotuisten
koirien alkuperämaa ei se
tarkoita, että Yhdysvallat
kohtelisi näitä kansallisaarteitaan
mitenkään hyvin. Lait ja
asetukset vaihtelevat suuresti eri
osavaltioiden ja kuntien välillä.
Joissakin paikoissa ei sallita
minkään rotuisia koiria joissakin
arvostetaan suuresti näitä
lemmikkejä.

Pahimmillaan tilanne oli
1980-luvun alussa, jolloin
Yhdysvaltojen yli pyyhkäisi
oikea koirarotukieltojen aalto.
Nyt  suuntaus on er i  ja
esimerkiksi pitbull it ovat
n o u s s e e t  e s i l l e  m a a n
kansalliskoirana.

Shiloh
shepherd

Aina välillä SATHYlle tulee
kysymyksiä shilog shepherd -
koirarodusta (ss). Jostakin syystä
tuota koirarotua ei ole tiettävästi
rantautunut vielä Suomeen mutta
kokemusta näistä paimenkoirista
on kertynyt. Suomeen oli tulossa
muutama tämänrotuinen koira
ja selvitimme SATHYssa melko
tarkkaan ko. koirarodun. Ikävä
kyllä ne henkilöt, jotka olivat
koiria ostamassa itselleen
kadottivat mielenkiintonsa.

Syynä oli lähinnä se, että he
(käyttökoiraharrastajina) eivät
vakuuttuneet ss:n hyvyydestä
vaan päätyivät lopulta muihin,
paljon yleisimpiin koirarotuihin.

Jotkut ovat väittäneet, että ss:n
kohdalla on tapahtunut se, että
on yritetty kehittää uusi entistä
parempi koirarotu tiettyyn
käyttötarkoituksiin vaikka
tuonlaisia rotuja on jo olemassa.
Shiloh shepherdin juuret
juontavat 1970-luvulle, jolloin
eräs kasvattaja päätti aikaansaada
sellaisen paimenkoiraroduin kuin
mitä saksanpaimenkoirat olivat
“silloin ennenvanhaan kun koirat
ol ivat pal jon parempia”.
Lopullinen shiloh shepherd
aikaansaatiin risteyttämällä viittä
eri amerikkalaista ja kanadalaista
paimenkoiralinjaa. Viimeinen
silaus tapahtui l isäämällä
malamuuttiverta 1980-luvulla.

Jos kyseinen paimenkoirarotu
alkaa kiinnostamaan niin on
syytä pitää jäitä hatussa ja tehdä

perinpohjaista tutkimustyötä.
Monien rotujen kohdalla on
nimittäin käynyt hassusti, on
tuotu maahan hyvinä koirina
huonoja yksilöitä suurella rahalla
ja jälkeenpäin on vaikea
hyväksyä tosiasiat.

Jos/kun on tuomassa jotakin
koiraa maahan on syytä selvittää
asia perinpohjaisesti. SATHY
auttaa mieluusti  asiassa.

SATHY
pipo?

Yhdistykselle on tullut
kyselyjä SATHY pipoista.
Kyseli jät ovat sattumalta
törmänneet päähinettä pitäviin
ihmisiin kaduilla ja ihmetelleet
mistä niitä saa. SATHY pipo on
musta neulepipo, ilman tupsua,
jonka etuosassa lukee valkoisilla
versaaligroteskikirjaimilla
“SATHY”.

Ikävä kyllä nämä pipot eivät
ole yhdistyksen valmistamia
vaan erään aktiivijäsenen
omakustanteisesti - SATHY:n
luvalla tosin - valmistuttamia.
Samainen henkilö on lahjoittanut
pipot edelleen alan koiraihmisille
k i r j a ime l l i ses t i  ympär i
maailmaa.

Suomalaisen pitbullin
isukki

Vaikka kuva saattaa näyttää
antiikkiselta (vanha auto taustal-
la) niin todellisuudessa kuvassa
on suomalaisen Ada-pitbullin
ulkomailla asuva isä, Tarantino,

joka lähettää kaikille oikein pal-
jon terveisiä.

Lonkkaviasta
eroon ala SKL

Näin lonkkavika hävitetään
Suomen koirista ala Suomen
Kennelliitto ry.:

E r ä ä l l ä  i s o k o k o i s e n
koirarodun suomalaisi l la
yksilöillä on miltei kauttaaltaan
C- ja D-luokan lonkat. Tilanne
on siis rodun terveyden kannalta
e r i t t ä i n  h u o l e s t u t t ava .
Ratkaisuksi tarjotaan Koiramme-
lehdessä melko erikoista
ratkaisua, lehdessä ehdotetaan,
että lonkkakuvaustuloksia
pidettäisiin “tulkinnanvaraisina”.
E l i  j o s  h o l t i t t o m a l l a
kasva tukse l l a  e i  saada
lonkkavikoja karsiutumaan niin
muutetaan merkintöjä, D-lonkka
”tulkittaisiin” käytännössä
samaksi  kuin A- lonkka.

Tavallisen koiraharrastajan
korvaan tällainen höpö-puhe
särähtää melko pahast i .
Loppulaskun maksaa nimittäin
aina koiran omistaja eikä koiran
leväperäinen kasvattaja, joka
ainoana hyötyy tällaisesta
politikoinnista.

Keltaisen pörssin
koirat tapetilla

SATHY:lle on tullut koko
joukko kyselyjä mitä ovat jokin
aika sitten Keltainen Pörssi ja
Palsta -lehdissä myytävät
pitbullterrierit. Ensinnäkin,
molemmat lehdet ovat oiva tapa
myydä koiria ja ilmoittaa.
Toiseksi, kun ostaa koiraa niin
loppu kädessä suurin vastuu on
ostajalla.

Eräs SATHY:läinen soitti ja
kysyi tarkemmin joistakin
lehdessä ilmoitetuista koirista ja
tässä hänen luvallaan osa
tiedoista:

Tässä kuvassa patsastelee yksi Yhdysvaltojen parhaimmista
shiloh shepherd -koirista.

Lyhyitä uutisia

Terveisiä Suomeen täältä ulko-
mailta! Sanoo Tarantino, suo-
malaisen koiran isä.

SATHY pipot ovat harvinaista
tavaraa. Tämä kuva on otettu
Tshekistä, jossa koiranpuolus-
tajat ovat aikaansaaneet muu-
toksen koiravihamielisessä il-
mapiirissä! Kuvassa Katerina
ja Petr Fridrich plus koira.
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Kyseessä on viipurilaisen
koirankasvattajan koiria, joita
välittää Suomessa asuva
ystävä. Välittäjä kertoo koirien
asuvan omakotitalon viereen
tehdyssä aitauksessa ja
pentukoirien olevan jokseenkin
kokoajan sisällä. Koirat eivät
ole missään rekisterissä.

SATHY:n kannalta tilanne
on kiusallinen kun nämä ei-
rekisteröidyt koirat myydään
pitbullterriereinä (vaikka ne
voitaisiin myydä jonakin
muuna rotuna yhtä hyvin).
Hyväuskoinen ostaja saattaa
s i n i s i l m ä i s e s t i  u s k o a
kasvattajaa eikä jälkeenpäin
halua edes epäillä koiransa
olevan jotakin muuta kuin
täysiverisen rotukoiran.

Ainoa neuvo, jonka voi
antaa on “jäitä hattuun
ostohetkellä ja ostakaa ADBA
tai UKC -rekisteröityjä pittejä”.

Amerikankääpiöterrieri
Lilli

Amerikankääpiöterrieri Lilli
tervehtii kaikkia SATHY Uu-
tisten lukijoita. Lilli asuu
emäntänsä kanssa Suomen Tu-
russa. Toivotamme Lillin ter-
vetulleeksi SATHY joukkoon
ja toivottavasti näemme koiran
emäntineen kesän Espossa
muiden amerikankääpiöterrie-
reiden joukossa.

Amerikanbulldoggeja
myytävänä

Somat americanbulldogin
pennut ovat syntyneet

Porissa. Pentuja 12 kappa-
letta, iloisia ja virkeitä. Kysy
lisää Sami Makkoselta!!

Terveisiä
USA:sta

“terveisii los angelsista...
pittejä on näkynyt paljon...ja
kohta on ADBA:n näyttely
vegasis ja tarkotus ois tarkotus
mennä  sinne.. ..ei muuta ku
moro..! -b.g.”

Valmistautukaa
SATHY Expoon

Tätä kirjoitettaessa näyttää
siltä, että vuoden 2001 SATHY
Expo pidetään heinäkuussa.
Tarkka ajankohta ilmoitetaan
heti kun asiat on saatu lyötyä
lukkoon. Vaikka päivämäärä ei
ole vielä tiedossa niin se on
varmaa, että tämän vuoden Ex-
posta tulee kaikkien aikojen
menestys. Luvassa on ennätys-
määrä koiria ja toimintaa.
Enemmän rotuja, enemmän
koiria, enemmän kivaa.

Vanhaemglannin-
bulldoggit tulloo!

Näillä näkymin Suomeen on
tulossa useampi vanhaenglan-
ninbulldoggi. Kaupat on jo lyö-
ty lukkoon ja juhlava saapumi-
nen ajoittuu kesäksi.

Ensimmäisenä saapunee
Forssalaiselle työkoiraharrasta-
jalle tarkkaan valittu veb-pentu.
Koiran nimi on jo tiedossa,
Jeneye. Tuleva koira on ehtinyt
vaihtua useaan kertaan mutta
aina parempaan. Jeneye on
vanhaenglanninbulldoggien
parhaimmistoa, isä Popeye ja
emä Tansy.

S u o m e e n  s a a p u v a t
vanhaenglanninbulldoggit
tuodaan maahan tarkan
suunnitelman mukaan –

tarkoitus on saada Suomeen
vain parhaat mahdolliset
y k s i l ö t .  H y v ä l l ä
alkutyöskentelyllä luodaan
Suomeen luultavasti koko
E u r o o p a n  p a r a s  ve b -
koirakanta.

Taakanvedon
SM-2001 lähestyy

Amerikanbulldoggien ja pit-
bullien omistajille tiedoksi, että
nyt on oikea aika aloittaa oman
koiran treenaaminen tulevia
taakanvetokisoja silmällä pitä-
en. Tärkeintä on totuttaa koira
vetämään epämääräistä taakkaa
ilman, että koiran hermo me-
nee. Yhdysvalloista on tiettä-
västi tulossa muutamat taakan-
vetovaljaat myyntiin, joten
välineiden puute ei ole este.

SATHY on
myös videolla

Viime vuoden kesällä
julkaistu SATHY Video oli
jättimenestys. Kasetti tuli
suureen tarpeeseen ja antaa

as ia l l i sen  kuvauksen
yhdistyksestä ja kaikista sen
mielenkiinnon kohteena
olevista koiraroduista.

Yleisvideo on nyt saanut
seuraa SATHY AKT -
videosta. Uudella nauhalla
näytetään ensimmäisten
Yhdysvalloista Suomeen
t u o t e t t u j e n
amerikankääpiöterrierin
saapumista.

Resurssien mukaan on
tarkoitus tehdä kaikista
k o i r a r o d u i s t a  o m a t
videonauhat siten, että
jokaisel la nauhalla on
rotuesittelyn lisäksi myös
teema.

Työn alla ovat AKT ja
koiran maahantuonti, APBT ja
taakanveto. Suunnitteilla ovat
VEB ja AB -nauhat.

J o s  k o t o a  l ö y t y y
kuvamateriaalia - tai koira -
niin heti yhteys SATHY:yn ja
koirasta tulee filmitähti!

Täälläkö ne uudet amerikan-
kääpiöterrierit luuraavat?
TuumaaRemu,  yksi Suomen
ensimmäisistä ja tunnetuim-
mista kääpiöterriereistä.

Kaikki maailman SATHY-
koirat, rekisteröikää itsenne!
Kuvassa yksi maailman par-
haista pitbulleista – suoma-
lainen pi tbul l -nart tu.

Amerikasta muuttokuormana tullut Lilli lähettää terveiset
kaikille koirille ja koiraystäville, kunhan saa ensin irti tuon
rievun!

Kuvan Pohjois-Suomessa asustava amerikanpitbullterrieri
on lupaava taakanvetomestari. Tarvitaan vain pikku
silaus treeniä ja kyseessä voi huvinkin olla Suomen
Mestari 2001”



4

SATHY ry. saa tihein vä-
liajoin kyselyjä ihmisiltä, miten
onnistuu koiran maahantuonti.
No se onnistuu yleensä aina hel-
posti. Joka kerta kun SATHY
on ollut mukana maahantuomas-
sa koiraa, on kuitenkin sattunut
jotain ennalta arvaamatonta. On-
gelmat on pyrittävä karsimaan
pois jo etukäteen, koska joitakin
asioita on mahdoton järjestää
jälikäteen Suomesta käsin. Niin-
pä aina, siis aina, kun ollaan
hankkimassa koiraa ulkomailta,
on syytä muistaa muutama pe-
russeikka.

Vastuu
koirasta

Ensinnäkin koiran hankkimi-
nen itsellään on iso asia. Koiraan
liittyy valtava vastuu. Sitten kun
ollaan hankkimassa harvinaista
koiraa ja se ei miellytäkään, on
sitä ehkä jopa mahdoton sijoittaa
toiseen kotiin. Aina siis pää kyl-
mänä, koiraa ei ole syytä hank-
kia hetken mielijohteesta.

Rodun
valinta

Kun on tehnyt päätöksen
hankkia koiran on yleensä edes-
sä oikean rodun valinta. Vaikut-

timet koiran hankintaan on olta-
va täysin selvät.Tässä asiassa
saa usein apua Suomen Kennel-
liitosta. Käännämmekin SAT-
HYssa suurimman osan kyseli-
jöistä Kennelliittoon.  Ne
muutamat jotka ovat vakuuttu-
neita työkoirien paremmuudesta,
ovat sitten yleensä niitä jyviä
akanoissa.

Kasvattajan
valinta

Kun rotu on valittu, alkaa kas-
vattajan etsiminen. SATHYllä
on hyvät kontaktit maailman
huipputyökoirakasvattajiin, ja
neuvomme tässä asiassa mielel-
lämme. Hyviä amerikabulldog-
geja, amerikanpitbullterrierejä,
vanhaenglanninbulldoggeja ja
amerikankääpiöterrierejä on
helppo löytää, mutta ei olekaan
enää niin helppoa löytää sellaista
kasvattajaa, joka lähettäisi koi-
ran Suomeen. Tässä puuhassa
kuitenkin kärsivällisyys palki-
taan.

Tässä vaiheessa ei kannata
tinkiä laadusta - kun tuo koiran
maahan on sama vaiva hankkia
huippusukupuulla varustettu ro-
tunsa eliittiedustaja kuin epä-
määräinen karvaturri (joka si-
nänsä on lemmikkinä aivan
tasavertainen).

Hinnoittelun
perusteet

Oikealta kasvattajalta löytyy
sitten useimmiten se oikea koira
joko nopeasti tai vuoden sisään.
Tämä riippuu paljon siitä, kuin-
ka kovia ovat omat vaatimukset.

Koirien hinnat vaihtelevat
myös kasvattajasta riippuen. Tä-
hän päälle tulee tietysti kaiken
maailman muita kustannuksia,
alkaen lentolipuista. Annamme
tässä nyt esimerkin elävästä elä-
mästä.

Koirarotuna on amerikanpit-
bullterrieri. Suomalainen tuleva
omistaja haluaa ostaa itselleen
uroskoiran mahdollisimman hy-
vällä sukupuulla.

Pitkien selvittelyjen ja usei-
den hutien jälkeen löydämme
oikean superkasvat ta jan
USA:sta. Henkilö on kasvattanut
pitbulleja jo huimat neljäkym-
mentä vuotta (!) erittäin hyvällä
menestyksellä ja lähdemme
luottavaisin mielin rakentamaan
yhteistyötä hänen kanssaan.

Kasvattaja kertoo kolmen
pentueen syntyvän kuukauden
sisällä. Näistä löytyy juuri se
oikea. Pennut valitaan osittain
kuvien perusteella ja osittain
kasvattajan suositusten perus-
teella. Kokonaisuudessaan koira
on erittäin vaikuttava ja hintaa
kertyy kaikki kulut mukaanlas-
kettuina vajaa 6 700 mk.

Kulut koostuvat seuraavasti:
+ pentu 600 $
+ lentolippu 240 $
+ kasvattajan 500 mailin pitui-
nen matka lentokentälle 80 $
+ kuljetuskoppa pennulle 30 $
+ lääkärintodistus 20 $
+ USDA todistus16,50 $

Kaiken kaikkiaan voi sanoa
että kasvattaja ei ota itselleen
yhtään ylimääräistä ropoa, vaan
laskuttaa aivan samoilla periaat-
teilla, kuin jos joku muu tilaisi
koiran esim. USA:n sisällä. Pen-
nun hinnaksi 6 700 mk  on koh-
tuullinen, varsinkin kun kysees-
sä on todellakin rotunsa paras.

Lentäen
uuteen kotiin

Koira tulee Suomeen siis len-
toteitse. Lennon aikana tapahtuu
yleensä yksi koneen vaihto –
yleisin välilaskupaikka on Ams-
terdam.

Koira on koneessa siis 12,5
tuntia ja lisäksi luovutus Helsin-
gin päässä kestää vähintään kak-
si tuntia.

Paperit kuntoon
hyvissä ajoin

Se mikä on kaikkein tärkeintä
muistaa on kunnon paperit. En-
sinnäkään rotukoiraa ostettaessa
ei ikinä kannata ostaa rekisteröi-
mätöntä koiraa.

 Esimerkkitapauksen koira on
rekisteröity ADBA:ssa uuden
omistajan nimiin jo nyt kun koi-
rat ovat vasta kuukauden ikäisiä.

 Rekisteröinti on ensiarvoisen
tärkeää. Tämän lisäksi täytyy
koiralla olla voimassa oleva ra-
bies-rokotus, kun se tulee Suo-
meen esimerkiksi juuri USA:sta.
Asiasta saa kaiken tarvittavan
tiedon esimerkiksi Maa- ja met-
sätalousministeriöstä – Internet-
sivuilta tai SATHY ry.:stä.

Tämä rabies rokotus paperi
kannattaa pyytää kasvattajalta
jo etukäteen faksitse ja tarkistut-
taa asioiden oikeellisuus tullin
eläinlääkärin kanssa. Näin tietää
vakuudella että paperit tosiaan
ovat kunnossa.

Yritä varautua
myös mahdottomaan

Kaikkeen mahdolliseen on
tietysti kovin vaikea varautua
etukäteen. Aina sattuu ja tapah-
tuu. Huolellinen ennakkosuun-
nittelu on kuitenkin tärkeää ja
sen varaan voi sitten laskea myö-
hemminkin jos ongelmia ilme-
nee. Kaikkeen koiran maahan-
tuontiin saa lisää selvitystä
ottamalla yhteyttä SATHY:yn
ja tilaamalla koiran maahantuon-
tioppaan.

Koiratuonnin
pikakurssi

Koiran maahantuonti, ammattilaisten puuhia?
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Suunnitelmat
muuttuivat

SATHY on auttanut ihmisiä
tuomaan koiria ulkomailta
Suomeen jo todella monen
vuoden ajan ja kaikkiaan koi-
rien lukumäärä lähentelee jo
varmasti sataa. Silti aina kun
otamme yhteyttä uuteen kas-
vattajaan, ei voi olla aivan var-
ma, onnistuuko prosessi vai ei.
Hyvän esimerkin antaa tuore
akt-tapaus. Elimme siinä hy-
vässä uskossa että hyvä ameri-
kankääpiöterrierien kasvattaja
Karen Larson olisi pitänyt lu-
pauksensa meille kaikille, mut-
ta viime hetkillä hän perääntyi
suunnitelmista.

Ajankohta maahantuonnin
peruuntumiselle  ei olisi voinut
olla paljoakaan kiusallisempi,
sillä koirien lähetykseen oli
aikaa vain vaivaiset viisi vuo-
rokautta. Suomeen oli tulossa
tammi-helmikuun vaihteessa
kaksi amerikankääpiöterrieri-
pentua ja helmi-maaliskuun
vaihteessa vielä yksi pentu.
Kaikki nämä suunnitelmat pe-
ruttiin Karen Larsonin taholta
syistä, joita emme koskaan saa
selville.

Nyt Suomessa on kolme to-
della pettynyttä minikoirafania,
jotka olivat uhranneet paitsi
aikaa niin myös rahaa pienien
akt-koirien saamiseksi tänne.

Joku viisas on joskus sano-
nut että koira on Sinun vasta
kun pitelet sitä sylissäsi ja täs-
säkin tapauksessa hokema piti
paikkansa.

Sinnikkyys
vaakalaudalla

Monelle ihmiselle tällainen
takaisku on niin lamaannuttava
että se saa koiran ostoaikeet
tyrehtymään siihen paikaan.
Luottamus kasvattajaa kohtaan
on loppu ja kärsimättömimpien
kiinnostus lakkaa koko koira-
rotua kohtaan.

Ulkomailta koiraa ostetta-
essa on itsellä oltava ehkä jopa
normaalia enemmän sinnik-
kyyttä eikä monella sitä yk-
sinkertaisesti ole. Helpompaa
on ostaa koira Suomesta. Tämä
on monen koirarodun kohdalla
yhtä hyvä vaihtoehto.

tenkin eräs rouva Etelä-
Suomesta on suunnitellut ame-
rikankääpiöterriereiden osta-
mista ja jatkojalostamista nyt
jo viiden vuoden ajan, eikä täl-
laisella vakaumuksella varus-
tettua henkilöä niin vain lan-
nisteta. Jatkoimme siis hyvän
kasvattajan etsimistä sinnik-
käästi emmekä luovuttaneet.

Maailman johtavia
akt-kasvattajia

SATHY on ollut yhteydessä
erittäin maineikkaaseen ameri-
kankääpiöterrierikasvattajaan
Margo Carteriin nyt jo vuoden
verran. Aluksi tuntui siltä että
rouvalla on niin paljon muuta
puuhaa, että hän ei yksinkertai-
sesti ehdi lähettämään mainioi-
ta koiriaan tänne Suomeen.
Margo Carter on erään vanhim-
man amerikankääpiöterrieriyh-
distyksen - National Toy Fox
Te r r i e r  A s s o c i a t i o n
(http://ntfta.homestead.com/i
ndex.html) - sihteeri ja rahas-
tonhoitaja. Yhdistys on ollut
olemassa jo vuodesta 1949 ja
rouva Carter on ollut siinä mu-
kana todella monta vuosikym-
mentä. Itse hän on kasvattanut
akt koiria jo vuodesta 1962.
Margo Carterilla siis tosiaan
riittää tekemistä ja monet ni-
mekkäimmistä amerikkalaisis-
ta akt kasvattajista jonottavat
hänen koiriaan jopa vuosia.
Näiden seikkojen varjossa em-
me siis pitäneet mitenkään rea-
listisena että Carterilla riittäisi
puhtia olla yhteistyössä meidän
kanssamme.

 K u i t e n k i n
SATHY pisti kaik-
kensa peliin var-
sinkin Larsonin
pettymysten jäl-
keen ja pommitti
Margo Carteria
kovemmin kuin
koskaan. Saimme
kunnollisen yhtey-
den kasvattajaan ja
e n n e n  p i t k ä ä
saimme neuvotte-
lun alulle. Margo
Carter on ollut
meihin nyt tiiviissä
yhteydessä ja kah-
desta koiran pen-
nusta on saatu jo
tehtyä kaupat .
Lennot varattiin,
rabies rokotukset
hoidettiin ja kaiken
kaikkiaan asiat su-
juivat jouhevasti ja
asiallisesti.

Ensimmäiset
pennut tulivat
maaliskuun lo-
pussa

E n s i m m ä i s e t
pennut ovat tulleet Suomeen
nyt maaliskuun lopussa ja mo-
lemmat koirat tulivat samaan
perheeseen. Kyseessä on poika
ja tyttö jotka on myöhemmin
tarkoitus astuttaa keskenään.
Parin vuoden päästä siis Suo-
messakin on saatavilla maail-
man parhaita amerikankääpiö-
terrierejä eikä koiria tarvitse
ostaa ulkomailta.

SATHY on mukana pentu-
prosessissa alusta loppuun ja
informoimme kaikkia akt-
asioiden käänteistä SATHY
Uutisten sivuilla sekä kotisi-
vuillamme.

Ensimmäisten pentujen tul-
tua turvallisesti perille, olemme
todella monen monta koke-
musta rikkaampia. Uusien kas-
vattajakontaktien etsiminen ei
ole mitään maailman helpointa
puuhaa. Mutta tästäkin meillä
on ollut paljon apua tulevai-
suutta silmällä pitäen ja osaam-
me olla vielä varovaisempia
jatkossa.

Suomessa on paljon ameri-
kankääpiöterriereistä kiinnos-
tuneita ihmisiä ja heille nämä
ensimmäiset pennut antavat
mahdollisuuden uuteen koira-
kontaktiin sekä täällä Suomen
päässä että USA:ssa. Lupauk-
semme pitää ja ensi kesän
SATHY Expoon saamme ta-
kuuvarmasti ainakin kaksi
amerikankääpiöterrieriä.

Margo Carterin hieno narttu, Pixie.

Pienet pennut matkasivat Suomeen Etelä-Carolinasta saakka.

Mutkat suoriksi
kääpiöterrierihankinnassa

Tätä kuvaa ei ole lehden
pdf-versiossa.
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Helsinki-Vantaan lentokent-
tä oli lauantaina 31.3.2001
täynnä malttamatonta odotusta
puhkuvia Sathylaisia. Suomen
ensimmäisen Yhdysvalloista
tuotetut pienet akt-työkoirat
odottivat rahdissa noutajaan-
sa. Koirien maahantuontia oli
edeltänyt liki viiden vuoden
pitkäjänteinen suunnittelu ja
vuoden konkreettinen toiminta
koirien saamiseksi Suomeen.

Superkasvattaja
Margo Carter

Sathy ry. sai vuoden 2000
keväällä yhteyden Yhdysvalta-
laiseen amerikankääpiöterrieri
-eksperttiin nimeltään Margo
Carter. Daami asuu Etelä-
Carolinassa ja on kasvattanut
akt-koiria erittäin hyvällä me-
nestyksellä jo vuodesta 1962
lähtien. Margo Carter on lisäksi
akt-koirien suurimman oman
yhdistyksen, National Toy Fox
Terrier Associationin sihteeri
ja varainhoitaja. Carterilla on
pitkä jonotuslista omille koiril-
leen.

Koirat ovat kaikki UKC:n
purple ribbon koiria, eli ne on
rekisteröity UKC:ssa vähintään
yhdeksän sukupolven ajan.
Carterin koirien huimat saavu-
tukset jalostuksen puolella saa
monet Yhdysvaltojen akt-
kasvattajista ostamaan kanta-
narttuja ja -uroksia juuri hänen
kennelistään.

 Olimme siis varmoja siitä,
että olimme löytäneet juuri sen
oikean kasvattajan. Ainoa on-
gelman poikanen Sathylla oli
siis saada tällaisia superkoiria
tänne Suomeen. Emme voineet
olla mitenkään varmoja, että
rouva Carterilla olisi aikaa tai
kiinnostusta lähettää jo muu-
tenkin itse itsensä myyviä koi-
riaan tänne Pohjolan perukoil-
le.

Pitkä
projekti

Mutta hyvinhän meidän kä-
vi. Margo Carter on paitsi erin-
omainen koirien kasvattaja,
niin myös koirien ystävä nu-
mero yksi. Hän lähti mielellään
mukaan projektiimme saada

Suomeen muutaman maailman
huippua edustava amerikan-
kääpiöterrieri.

Suomen päässä akt-koiria
on viiden vuoden ajan itselleen
halunnut rouva Lea Pirkkalai-
nen. Pirkkalainen on suunnitel-
lut koirien tuottamista tänne
maltillisesti ja pitkäjänteisesti.
Sathy ry.hyn Pirkkalainen otti
ensimmäisen kerran yhteyttä
vuonna 1996 ja siitä lähtien on
yhteisenä tavoitteenamme ollut
saada rouvalle hienoja koiria.
Vasta nyt löytyi oikea kasvat-
taja ja oikeat koirat.

Hyvät
valmistelut

Valitsimme yhteistuumin
rouva Pirkkalaisen kanssa oi-
keita koiria hyvin pitkän aikaa.
Ensimmäinen yritys saada hy-
viä koiria tuotettuina Suomeen
karahti kiville kasvattaja Karen
Larsonin toimesta. Olimme siis
varuillamme Margo Carterin
kanssa.

Kävimme kaikki yksityis-
kohdat lävitse moneen kertaan
jo etukäteen. Faksailimme tie-
toja Altantin yli kymmeniä ker-
toja ja kävimme tiiviitä keskus-
telu ja sähköpost i tse ja
puhelimitse. Vihdoin talvella
2000 - 2001 alkoi tilanne näyt-
tämään valoisammalta. Oikeat
koirat olivat syntyneet ja pää-
dyimme rouva Pirkkalaisen
kanssa siihen, että tuotamme
samalla hänelle jatkojalostusta
varten sekä tyttö- että poika-
koiran. Koirat oli tarkoitus lä-
hettää samassa kuljetuslaati-
kossa, jotta säästäisimme
matkakustannuksissa.

Kaikkiaan koirien hinnaksi
- mukaan laskettuna EU:n vaa-
timat rabies-rokotukset, lento-
yhtiön vaatimat terveystodis-
tukset, kuljetuslaatikko ja
tietysti itse koirat – tuli yhteen-
sä melko kohtuulliseksi.

Pennut
syntyvät

Pirkkalaisen valitsemat koi-
rat syntyivät joulukuussa. Poi-
kakoira syntyi 17.12.2000 ja
tyttökoira syntyi 29.12.2000.
Poika tuli Suomeen noin neljän
kuukauden ikäisenä ja tyttö

Elvira ja Extempore matkustivat Suomeen pitkän matkan
aina Etelä-Carolinasta saakka.

Amerikankääpiöterrieri
Suomeen – viiden vuoden

Vasemmalla Elvira 3kk, oikealla Extempore 4kk.
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noin kolmen kuukauden ikäi-
senä.

Molemmat koirat rokotettiin
Maa- ja metsätalousministeriön
h y v ä k s y m ä l l ä  r a b i e s -
rokotteella kuukautta ennen
lähtöpäivää. Molemmat pennut
madotettiin muutamaan ottee-
seen ja käytettiin eläinlääkärillä
monta kertaa. Viimeinen eläin-
lääkärintarkastus oli kolme päi-
vää ennen lähtöä.

Molemmat pennut olivat
loistokunnossa.

Pentujen matka
Suomeen

Vihdoin saapui odotettu läh-
töpäivä. Margo Carter vei pen-
nut autollaan lentokentälle
eräänä perjantaina täkäläistä
aikaa iltapäivällä. Pennut tuli-
vat KLM lentoyhtiön kautta,
joka on osoittautunut vuosien
varrella parhaaksi vaihtoehdok-
si.

Pennut saapuivat Amsterda-
miin lauantai-aamuna. Siellä
tulliviranomaiset ottivat koirat
hoteisiinsa, kävelyttivät niitä
ja antoivat niille ruokaa ja vet-
tä. Pennut viettivät aikaa Ams-
terdamin lentokentällä yhteen-
sä neljä tuntia.

Seuraavana oli vuorossa len-
non viimeinen osuus, eli run-
saan tunnin lento Helsinkiin.
Pennut saapuivat Suomeen lau-
antaina illalla.

Ensimmäinen
kohtaaminen

Sathyn porukka saapui rah-
tialueelle lauantaina kello
17.30.

Siirryimme Global Ground
(entinen Nurminen) toimistoon
kirjoittamaan alle rahtikirjoja
ja maksamaan rahtimaksuja.
Pennut odottivat jo hakijaansa
rahtipuolella omassa lentobok-
sissaan. Saimme rahtipaperit
itsellemme ja siirryimme nui-
viin Suomen Tullin tiloihin.
Täällä saimme osaksemme ko-
vaa kohtelua ja omituisia kysy-
myksiä. Pienen keskustelutuo-
kion jälkeen onnistuimme
kuitenkin saamaan leiman pa-
pereihin.

Kaiken ollessa selvää rien-
simme yhteistuumin takaisin

rahtialueelle odottelemaan pie-
niä koiria saapuvaksi. Globe
Groundin mies otti paperit hal-
tuunsa ja lähti hakemaan koi-
ria. Jännitys tiivistyi…

Pian aukesi iso rahtilaiturin
ovi ja sieltä ajoi iso mies ison
trukin isolla lavalla pientä kop-
paa jossa odotti kaksi pientä
valkoista koiranpentua.

Koirat olivat innoissaan, sen
näki jo kaukaa. Rouva Pirkka-
lainen lähestyi koppaa innosta
puhkuen ja koirat eivät jääneet
tässä pelissä toiseksi. Pienet
töpöhännät vipattivat ja koirat
nuolivat verkon läpi kaikkia
sormia, jotka tulivat tarpeeksi
lähelle. Nostimme kopan mu-
kaamme ja lähdimme autolle
ja matkalle kohti koirien uutta
kotia.

Koirat
uudessa kodissaan

Uudessa kodissaan pienet
amerikankääpiöterrierit valloit-
tivat sekä talon vanhat koira-
asukit, että kaikki vastaantule-
vat ihmiset, tutut ja vieraat.
Koirat sopeutuivat oloihin
muutamassa minuutissa ja oli-
vat kuin eivät olisi muualla
koskaan olleetkaan.

Seuraamme koirien kehitys-
tä tarkasti ja saamme raportit
Lea Pirkkalaiselta koirien ke-
hityksestä jokaisessa Sathy Uu-
tiset lehdessä.

Uudet akt-koirat ovat näytil-
lä ensimmäistä kertaa yleisölle
vuoden 2001 Sathy Expossa,
joka järjestetään heinäkuussa
myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtana. Toivotamme Suo-
men ensimmäiset Yhdysval-
loista tuotetut amerikankääpiö-
terrierit tervetulleiksi uuteen
kotimaahansa!

Kaikki amerikankääpiöter-
riereistä kiinnostuneet saavat
lisää materiaalia maahantuon-
tiin ja koiriin liittyen ottamalla
yhteyttä Sathy ry.hyn. Olemme
työstäneet koirien maahantu-
losta hienon videon sekä paljon
kuvamateriaalia, jota voi tilata
Sathystä. Lea Pirkkalaiseen voi
myös ottaa yhteyttä akt-koiriin
liittyen ja hänen yhteystietonsa
saa Sathyn kautta.

Extempore of Phoenix, Margo Carterin hienon
kennelin poikakoira.

Elvira of Phoenix, Margo Carterin hienon
kennelin tyttökoira

-superkoirat saapuivat
 odotus palkittiin
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Tsekkien koiria
ei panetella!

Suomessa SATHY-rotuisten
koirien tulevaisuus näyttää ole-
van hyvä ja turvattu. Samaa ei
voi sanoia aivan kaikista sivis-
tysmaista. Tshekistä tuli lop-
puvuodesta hälyyttävä viesti
poliitikkojen käynnistämästä
ajojahdista satunnaisesti valit-
tuja koirarotuja kohtaan. ONE
METER -yhdistyksen (nimi
tarkoittaa, ettei periksi anneta
metriäkään) Katerina ja Petr
Fridrich pyysivät apua kukis-
taakseen lemmikin omistajia
uhkaavia poliitikkoja vastaan.
Kun hätä on kova on kaikki
apu tarpeen. SATHY lähetti
paikan päälle painotuotteita ja
faktatietoa, jota on käytetty
menestyksekkäästi virheellis-
ten tietojen kitkemisessä. Li-
säksi yhdistyksemme auttoi
nimiadressin keräämisessä ja
osittain mielenosoituksen or-
ganisoimisessa. Lopputulos oli
murskavoitto - suurkaupunkiin

kerääntyi tuhansia mielen-
osoittajia ja mukana olivat
kaikki koirien ystävät. Nimi-
adressiin saatiin kerättyä niin
paljon nimiä, että poliitikkojen
oli yksinkertaisesti pakko vetää
esitys pois päiväjärjestyksestä.

Yhteistyö kannat taa!

EU ei kannata
koirarotukieltoja

EU-komissio hylkäsi Sak-
san ja Hollanin lakiehdotuksen
vaarallisista koirista. Laki olisi
asettanut rajoituksia lehdistön
ns. taistelukoiriksi kutsumille
koiraroduille koko EU:n alu-
eella. Asiaa tutkittaessa ei kui-
tenkaan löydetty minkäänlaista
tietoa, joka puoltaisi kyseisen
kaltaista lakia. Erityinen ylpey-
denaihe asiassa on se, että
SATHY, muutaman muun ak-
t i ivisen Eurooppalaisen
yhdistyksen kanssa, on loban-
nut koirakieltoja vastaan eri-
tyisen tehokkaasti ennen laki-
ehdotusta ja sen aikana.

Asioihin voi siis vaikuttaa!
Sinänsä tuntuisi naurettaval-

ta, että EU:n voimavaroja
haaskattaisiin jonninjoutavaan
koiravalvontaan hullunleh-
män- ja suusorkkataudin aikoi-
na.

Erävoitto
Hollannissa

Will Monde Hollannista otti
yhteyttä SATHYyn kuultuaan
yhdistyksemme uraauurtavasta
työstä koiraharrastajien hyväk-
si. Will Monde kirjoitti mm.
“... our biggest interest is the
worldwide statistics about dog-
bites. We need to have this
before Friday, March 9 since
it will take some work to com-
bine it with our previous work
and facts. And we want te pre-
sent it on March 13. By now
my sincere thanks four your
cooperation!! And much st-
rengt and luck with your own
work!”

Monden huolenaiheena oli

poliitikot, jotka olivat saaneet
joulukuussa 2000 läpi ehdo-
tuksen koirarotuvastaisista ase-
tuksista. Viimeinen mahdolli-
s u u s  a s e t u k s e n
voimaanastumisen estämiseksi
oli järjestää selvitys eri koira-
rotujen vaarallisuudesta maa-
liskuun 15 päivä tänä vuonna.

SATHY toimitti Will Mon-
delle kopiot kaikista tunnetuis-
ta tutkimuksista koirien ihmi-
s i l l e  a i h e t t a m i s t a
onnettomuuksista. Tilastot ovat
vahva työkalu koiravihaajia
vastaa - kaikki tilastot osoitta-
vat nimittäin selvästi, että koi-
rat eivät ole uhka ihmisille.

Myöhemmin 9. 4. 2001,
Animal Research Foundation
Europe -nimisen (ARFE) yh-
distyksen edustaja Hollannista
lähetti viestin SATHYlle otsi-
kolla “Kick-ass!” ilouutisen,
jonka mukaan mm. SATHY:n
toimittama fakta ja tuki olivat
tuottaneet tulosta. Ehdotettu
rotukohtainen laki, joka olisi
koskenut monia koirarotuja,
hyllytettiin. Seuraavaksi asiaa
käsitellään aikaisintaan ensi
joulukuussa. Nyt ARFE kerää
materiaalia lakiehdotuksen lo-
pullista hautaamista varten,
barrikaadeille on tullut mukaan
ARFE, SATHY ja muiden yh-
dityksen lisäksi koko joukko
koirien ystäviä.

Tshekkien koirakielto olisi tehnyt mahdottomaksi monen täysin
tavanomaisen lemmikki- ja palveluskoiran pitämisen.

Koirakiellot kumoon
Euroopassa
yhteistyöllä

One meter -yhdistys on varta
vasten perustettu puolusta-
maan koirarotuja rotukohtai-

sia kieltoja vastaan.


