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Hyvää Joulua &
Onnea Vuodelle 2004!
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hätä-kohdunpoisto

Vakuutus työkoiralle -
mistä saa ja mitä maksaa?

SATHY Rescue Centeristä haetun koiran
uusi elämä uudessa perheessä
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Työkoiravuosi
2003 & 2004

Hyvä SATHY Uutisten lu-
kija: Käsissäsi on nyt vuoden
2003 viimeinen SATHY Uuti-
set -lehti. Tässä käymme läpi
vuoden viimeiset tapahtumat
ja kertaamme kulunutta vuotta.

Tämän lehden mukana saat
maksukaavakkeem vuoden
2004 SATHY ry. jäsenmaksua
varten. Maksaessasi sen olet
etuoikeutettuna aina ensim-
mäise- n ä

kuu- l e -
massa ja kokemassa
kaikki parhaat työkoiratapah-
tumat ja muut tärkeät koira-
asiat.

SATHY ry. yhdistys tulee
vuonna 2004 laajentamaan toi-
mintaansa enemmän ulkomail-
le auttaen muita vastaavia yh-
distyksiä ympäri maailman
taistelemaan meille tärkeiden
koira-asioiden puolesta. Lisäk-
si teemme Suomessa paljon
pioneerityötä SATHY koirien
eteen, lähitulevaisuudessa suo-
menkielisten kirjojen muodos-
sa. Tapahtumia tulemme jär-
jestämään vähintään yhtä
paljon kuin tänä vuonnakin ja
ensimmäinen tapahtuma on
P u l k k a r i e h a  t a m m i -
helmikuussa. Paikka ja aika
ilmoitetaan ensi lehdessä.

Ensi vuonna jatkamme

SATHY Uutiset leh-
dessä samaa linjaa kuin
tänä vuonnakin, paljon
hyödyllistä koira-asiaa,
tuhdisti upeita kuvia, kivoja
lukijoiden juttuja sekä tiedot
kaikista tapahtumista.

Uusia koiria

Suo-

m e e n
o n  t ä n ä
vuonna tuotettu

j ä l -
leen aika-

m o i -
nen liuta

superkoi-
ria ra-

p a -
kon

t a -
k a a

USA:sta .
Suomeen on

tullut amerikankää-

piöterriereitä, amerikanpitbull-
terriereitä ja vanhaenglannin-
bulldog- g e j a .

A m e - rikan-
bulldoggeja on tuotettu mm.
Saksasta. Tämän lisäksi Suo-
messa on syntynyt muutama
erinomainen työkoirapentu,
mm. vanhaenglanninbulldog-
geja ja amerikanbulldoggeja.
Onnea kaikille uusille tulok-
kaille sekä tuoreille pennuille!

Hyvää Joulua!

Haluamme kiittää kaikkia
työkoiria omistajineen erittäin
antoisasta koiravuodesta 2003.
Toivomme näkevämme teidät
kaikki sekä kaikki uudet tulok-
kaat jokaisessa tapahtumassa
vuonna 2004. Toivotamme
teille kaikille Oikein Hyvää
Joulua sekä Erinomaista Uutta
Vuotta 2004!!

Lukijalle

Suomen amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen harrastaja-
yhdistys ry. ajaa niiden koiraharrasta-
jien asiaa, joiden mielenkiinnon koh-
teena ovat puhdasrotuiset ja rekiste-
röidyt amerikanbulldoggit,
amerikankääpiöterrierit, amerikanpit-
bullterrierit, vanhaenglanninbulldoggit
ja monet muut työkoirarodut.

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

Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä
yhdistyksen toimihenkilöihin ja kerto-
malla yhteystiedot. Jäseniltä peritään
vuosittainen jäsenmaksu, erillistä liitty-

mismaksua ei ole.
Yhdistyksen toimintaan on helppo

osallistua. Ainoa mitä tarvitaan on ak-
tiivisuus - kanna kortesi kekoon. Teke-
mistä riittää yhdistyksen toiminnassa,
roduista tiedottamisessa ja yhteyksien
ylläpitämisessä - ota epäröimättä yhteyt-
tä.

Oletko muuttamassa?

Jos yhteystietosi ovat muuttumassa
tai tuntuu siltä, että postisi tulee väärään
osoitteeseen, niin ilmoita meille uusi
osoitteesi.

Jos on kivaa tai vähemmän kivaa
kerrottavaa niin siitä kannattaa kertoa
myös muille yhdistyksen jäsenille. On
tärkeää jakaa kokemuksia omasta lem-
mikistä, voi olla, että jotakuta askarrut-
taa juuri samat asiat.

SATHY yhteystiedot

SATHY ry.:n löydät internetistä osoit-
teesta http://WWW.SATHY.FI kuvia ja
tekstiä voit lähettää s-postitse osoittee-
seen info@sathy.fi

Toimituksellinen materiaali osoittee-
seen SATHY, Arolantie 48, 03400 Vihti.
SATHY:n faksi (09) 2247 317.

Vuoden SATHY-slogan:

"Koiranäyttelyissä koirat on paksuja ja

remmit ohuita, päinvastoin kuin

SATHY-tapahtumissa."
- Pittimuori

SATHY Uutiset 5-6/2003



Palautetta SATHY:lle

“Iloinen yllätys että  todel-
lakin löytyy tälläisiäkin netti-
sivuja kuin SATHY:lla, joissa
puolustetaan koiria eikä vaan
aina että koira sitä koira tätä!

Ja esittää asiat niinkuin ne pi-
tääkin. Ei koira itselleen min-
kään voi mutta ihminen voi!
Oikein lämpimät joulun odo-
tukset sinne missä nyt ikinä
olettekin.

Toivoo amstaffin omistaja

* * *

Hiya SATHY!

My husband Jim snapped
these pictures last night with
our old digital camera - Bull-
winkle, Calamity Jane and Ab-
by taking a break under my
desk. In the other picture there
are some weird looking dogs
behind the glassdoor. Looks
like a “connect the dots” puzz-
le! Best greeting and Merry
Christmas to all SATHY News
readers, especially to all TFT
owners & dogs!

Karen Larson, USA
Amerikanpitbullterrieri Me-

lo lähettää terveisiä
Italiasta kaikille
SATHY Uutiset
lukijoille! Melo
odottaa kovasti
joulun tuloa ja eri-
tyisesti pakettien
avaamista. Myös
kinkkua on kiva
syödä!

* * *

Roxanne Mace
USA:sta lähettää
kaikille amerikan-
kääpiöterriereiden
ystäville paljon
terveisiä! Roxanna
on kasvat tanut

amerikankääpiöterriereitä jo
useamman vuoden ja saavut-
tanut paljon mainetta ja kunni-
aa hyvänä kasvattajana.

* * *

Amerikanbull-
doggi narttu Susy
lähettelee meidän
kaikkien iloksia
omia tuloksiaan
täl tä  vuodelta:

*  AGILITY:
Hamina 02.02.-

03, Maxi1, 0 vir-
hepistettä, aika -
0,65.  2.sija. Kotka
23.11.-03, Maxi1,
0 virhepistettä, aika
-1,93, 3.sija.

  * TOKO: Ha-
mina 13.07.-03,

TOKO AVO, 156p., 2-tulos,
3.sija. Kotka 06.09.-03, TOKO
AVO, 126p., 3-tulos, 1.sija.

Hyvä Susy!

* * *

“Minulla on AB uros joka
täyttää nyt 6.12, 4kk:tta. Hänet
on tuotu Pietarista ja mukana
tuli paperit ja vanhempien tie-
dot. Olisiko minkäänlaista
mahdollisuutta rekisteröidä
häntä teidän kauttanne. Eng-
lannin kielitaitoni on nolla jo-
ten en oikein itse pärjää. Voisin
esimerkiksi lähettää paperit
teille ja laittaa mukaan palau-
tuskuoren varustettuna posti-
merkillä jos olisitte ystävällisiä
ja vilkaisisitte papereita. Kor-
vaan kyllä mielelläni kulut jot-
ka asiasta aiheutuu. Kuulun
yhdistykseenne. Kiitos vasta-
uksestanne.”

SATHY ry. vastaa:

Valitettavasti ei. SATHY
teki aikoinaan suomalaisille
paperittomille amerikanbull-
doggi-koirille rekisteröinnin
NABA:ssa mutta toimenpide
pystyttiin tekemään vain ker-
ran. Työmäärä oli sen verran
iso, ettei voimavarat riitä juuri
nyt vastaavanlaiseen urakkaan.

Sen sijaan rekisteröinti ei
ole mikään mahdottomuus.
Kannattaa ehdottomasti kään-
tyä kasvattajan/myyjän puo-
leen, jonka on kaikkein hel-
pointa tehdä rekisteröinti.

* * *

Olen lähdössä useammaksi
vuodeksi Englantiin ja minulla

on 2-vuotias koira. Mitä roko-
tuksia / todistuksia koira tar-
vitsee ja joutuisinko laittamaan
sen karanteeniin?

SATHY ry. vastaa:
Suomesta Iso-Britanniaan

saa ilman karanteenia viedä
kissan tai koiran (joka on oles-
kellut Suomessa vähintään 6
kk) lentoteitse Helsingistä
Lontoon Heathrown kentälle
Finnairin lennolla. Huom! Bri-
tanniassa tietyt koirarodut (ku-
ten pitbullterrierit) ovat kiel-
lettyjä. Lisätietoa Pet Travel
Schemestä (PETS) saa www-
osoitteesta:www.defra.gov.u
k/animalh/quarantine ja Fin-
nairilta.
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Kirjeenvaihtoa

Karen Larson toivottaa koirineen erit-
tä in  Hyvää  Jou lua  ka ik i l l e
SATHY:laisille ja erityisesti amerikan-
kääpiöterriereille omistajineen!

Karenin akt-koiria odottelemassa oven
takana... joko se joulu nyt tulee?

Amerikanpitbullterrieri Me-
lo Italista toivottaa kaikille
Suomeen Oikein Hyvää
Joulua! Melo kuvissa yllä
ja alla.

Roxanna Macen UKC-
rekisteröityjä amerikan-
kääpiöterriereitä kuvissa
yllä ja alla.

Alla: erinomainen työkoi-
ra, amerikanbulldoggi
Susy kesällä 2003 kaverei-
densa lampaiden kanssa.

SATHY Uutiset 5-6/2003
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Koiran hätä-kohdunpoisto
OLDE Mekun ensimmäinen
pentue

Olderanchin vanhaenglan-
ninbulldoggi Meku synnytti
ensimmäisen pentueensa
5.11.2003. Meku on reilu kaksi
vuotias tuontikoira ja alunperin
Meku hankittiin Suomeen ja
Olderanchille nimenomaan
aloittelemaan vanhaenglannin-
bulldoggin Suomen ja Euroo-
pan kantaa.

Vaikea synnytys

Meku astutettiin Tankki-
uroksella ja astutus ja tiineys
sujui hyvin. Sen sijaan synny-
tys oli erittäin vaikea. Synny-
tys alkoi t i istaiaamuna
4.11.2003 klo 04.00. Ensim-
mäiset poltot alkoivat tähän
aikaan ja koira istui nurkassa
synnytyslaatikossa ja läähätti
valtavasti. Illalla klo 17.00
kun mitään muuta ei vielä
ollut tapahtunut, vei
omistaja Mekun eläinlää-
kär in  tarkis tukseen.
Eläinlääkärissä otettiin
röntgenkuvat ja todettiin
sama kuin pari viikkoa ai-
kaisemmin ultraäänessäkin:
ainakin 10 pentua oli tuloil-
laan. Eläinlääkäri sanoi Mekun
synnyttävän mahdollisesti seu-
raavana aamuna.

Pentuja tulee

Lopulta sitten ensimmäinen
pentu pullahti maailmaan kes-
kiviikkoaamuna 5.11.2003 klo
04.05. Kello kuuteen mennes-
sä oli tullut neljä kappaletta
pentuja. Sen jälkeen tuli tasai-
sesti noin tunnin välein muu-
tama pentu, mutta sitten hom-
ma hidastui.

Omistaja haki eläinlääkäril-
tä pari kalkkipiikkiä, jotka piti
antaa jos edellisen pennun syn-
tymästä menee yli kaksi ja
puoli tuntia. Ensimmäisen
kalkkipiikin jälkeen kymme-
nes pentu tulikin melkein heti.

Lisää pentuja

Tuntui kuitenkin siltä, että
vielä riittäisi tulijoita ja Meku
ponnisteli vähän väliä. Uutta,
yhdettätoista pentua ei kuiten-
kaan alkanut kuulua, vierähti
kolme tuntia aikaa ja uusi kalk-

kipiikkikin annettiin.
Illalla klo 22.00 omistaja

lähti Mekun kanssa Saaren
Yliopistollisen Keskussairaa-
lan päivystykseen. Viisi mi-
nuuttia lähdön jälkeen Meku
pullautti auton takapenkille
yhdennentoista pennun. Omis-
taja poisti kalvot ja imi limat
pennun nenästä pois ja ajoi
äkkivauhtia takaisin kotiin ja
pentu nopeasti lämpimään.
Kotona Meku-emo sai pestä
pennun.

Ja vielä lisää...

Mutta vielä ei
ollut synny-
t y s

ohi...
M e k u
jatkoi ponnis-
teluja ja antoi ymmärtää,
että siinäei ollut vielä kaik-
ki.Omistaja lähti viemään Me-
kua saman tien eläinlääkäriin.
Viimeinen, kahdestoista pentu

syntyi eläin-
lääkärissä, kun
emolle annet-
tiin Oxytosiini
piikki. Oxyto-
siini aiheuttaa
kohdussa su-
pis te lu ja  ja
usein aikaansaa
näin pennun
u l o s t u l o n ,
vaikka emolta
olisi jo voimat
loppu. Mekusta
tuli verta lähes
litran verran
leikkaussalin
lattialle, aivan

v a l -
tava lam-

mikko.

Meku-
emo hoiti ja

imetti pentuja hyvin
koko yön, mutta verta tuli to-
della paljon synnytyslaatik-
koon. Omistaja seurasin emoa
koko ajan ja Mekun kunto al-

koi mennä huonoksi. Vuoto ei
lakannut lainkaan,  vaan koh-
dusta valui tuli verta kuin ha-
nasta joka on jäänyt vuota-
maan.

Hätä-leikkaukseen

Niinpä Meku vietiin
eläinlääkäriin ja se lei-
kattiin Mäntsälän eläin-
lääkärillä keskiviikkona
illalla klo 19.00. Valitet-
tavasti kohtu jouduttiin

poistamaan. Mitään varsi-
naista repeämää kohdussa ei

ollut, mutta istukat oli aiheut-
taneet vuodon, jota ei pystytty
tyrehdyttämään. Ellei Mekua
olisi leikattu se ei olisi ollut
aamulla enää hengissä. Näin
pennutkaan eivät olisi selvin-
neet.

Synnytys on
aina riski

Synnytykseen liittyy aina
riskejä, varsinkin silloin, kun
pentuja syntyy paljon. Mekulle
syntyi nyt 12, neljä tyttöä ja
kahdeksan poikaa ja se on iso
pentue. Kohtuleikkauksen jäl-
keen emo alkoi heti pesemään
pentuja ja imettämään niitä.
Meku oli kotona tiputuksessa
koko leikkauksen jälkeisen
yön.

Seuraavana aamuna emo ei
päässyt itse jaloilleen kun piti
lähteä pissille. Illalla voimat
olivat jo palanneet ja seuraa-
vana aamuna ulkona paras ka-
veri Julle sai jo kyytiä Mekul-
ta! Meku odottaa nyt vain että
pennut pääsee maailmalle ja
milloin siitä tulee mummi.

Mekun kaikkien kahdentoista pentunsa
kanssa. Meku on hoitanut emon tehtävät
erinomaisesti rajusta leikkauksesta
huolimatta.

Keskellä sivua pyöreässä kuvassa Meku viime kesänä,
ennen astutusta. Alakuvassa Mekun ja Tankin pentu,
Tankki Jr.

Dear Olde Ranch,
Congratulations to Meku
for producing such a fine
litter of “Oldes”. We all
enjoyed seeing her picture
and her whelps nursing.
Beautiful! God bless you,
Al & Staff @ ARF

SATHY Uutiset 5-6/2003
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Meille tuli Otto!

Hei! Otto oli minulla tänään
töissä mukana. Olen koululla
vahtimestarin sijaisena. Hie-
nosti meni. Otto oli  mukana
koko ajan. Jaettiin postit ym.
ja opastettiin ihmiset oikeisiin
paikkoihin. Otto käyttäytyi
mallikelpoisesti ja totteli käs-
kyjä. Saatiin  positiivista pa-
lautetta. Vaikka Otto ei ole
vahtikoira, koska se suhtautuu
kaikkiin ihmisiin niin ystäväl-
lisesti, se herättää kuitenkin
kunnioitusta  ulkomäkönsä ta-
kia. Kotona on mennyt hyvin.
Otto ei koske tavaroihin, ei
kerjää pöydästä eikä  muuten-
kaan. Oma peitto ja tyyny ovat
tärkeitä. Ne pitää aina petata
kunnolla  ennen nukkumaan
menoa. Aina kun tulee kotiin
on vastaanotto yhtä sydäm-
mellinen ja parasta Otosta on
kun kaikki nukkuvat samassa
sohvassa yhdessä.

Arkirutiineja

Täällä sujuu hyvin. Otto on
alkanut tottua arkirutiineihin.
Se tottelee  kiltisti mitä sille
sanoo. Tekee joitain asioita jo
pyytämättä kuten istuu,  kun
tullaan ulkoa sisälle, että voi
ottaa pannan pois. Otto on pu-
hunut puhelimessakin. Isäntä
soitti töistä ja pyysi Oton pu-
helimeen. Otto ei ilmeisesti
tykännyt, kun isännän ääni
kuului luurista ja alkoi  hauk-
kua. Sauna kiinnostaa myös
Ottoa, mutta kiuas sihisee ja
sillekin pitää sitten haukkua.
Otto on ollut isännän kanssa
jenkkiautotallilla ja siellä on
saanut juosta vapaana. Siitä se
on nauttinut.

Uusia tavaroita

Oton uusi panta ja hihnat
tulivat. Hyviä ovat. Otto oli
iloinen, kun samana päivänä
sai myös pallon, luun ja ison
säkin ruokaa. Olemme tosi on-
nellisia Otosta. Parempaa koi-
raa ei voisi olla. Tuntuu, että
sekin on onnellinen, päätellen
siitä hassusta hymystä joka
tulee sen naamalle  illalla, kun
se makaa sohvalla ja me mo-
lemmat paijaamme sitä oikein
urakalla.

Uusia tapoja

Otto nukkuu sohvalla seläl-
lään ja kuorsaa ja välillä  pää-
see paha pieru. Muistuttaa vä-
hän nykyistä isäntäänsä... Heh,
heh! Tätä ei uskalla lehteen
kirjoittaa. Otto on osoittautu-
nut myös lintukoiraksi. Kun
se näkee linnun metsässä, se
jähmettyy paikalleen ja tassu
nousee niinkuin saksanseiso-
jalla. Kävimme näyttämässä
Ottoa mummulle ja papalle.
Otto hurmasi heti molemmat.
Otto sai karsia papan hopeapa-
jua ihan luvalla.. siitä tuli siisti,
alaoksat  lyhenivät metrin.
Pappa oli tyytyväinen. Kysyi
Otolta haluaako tikapuut, että
saa vielä ylempääkin
katkottua.  Ot-
toa on var-
m a a n
koulu-
tettu,
tai se
o n
vaan
n i i n
f iksu
k o i r a ,
kun ol-
laan  käve-
lyllä se kävelee
ihan vieressä eikä vedä.
Paitsi jos tulee koira vastaan.
Kissoista se tykkää kovasti.
Haluaisi syödä suihinsa. Hauk-
kuakin piti  kauheasti. Kaiken-
kaikkiaan aivan mahtava otus.

Eläinlääkärillä

Otto kävi viime viikolla
eläinlääkärillä ja sai  rokotuk-
set kuntoon. Lääkäri kehui poi-
kaa komeaksi ja nauravaiseksi.

Oli siellä muitakin koiria
rokotettavana. Hännät vain
heiluivat ja olisi Otolla halut-
tanut mennä nuuskimaan. En
uskalla päästää kuitenkaan
toisten koirien lähelle, kun pel-
kään, että voi sattua jotain.

 Otolle on löytynyt kiva ui-
mapaikka. Käytiin syksyllä
monta kertaa. Kyllä oli muka-
vaa. Otto hakee keppiä vedestä
innoissaan, eikä haluaisi mil-
lään lopettaa. Kotimatkalla ei
jaksa edes vetää, kun on niin
poikki. Kaulan ympärys on
kasvanut pari senttiä. Lieneekö
kovan kuntoilun seurausta,
nimittäin Otolla, ei minulla.

Minulla on pohkeet kohta kuin
kilpakävelijöillä, Otto pitää
huolen kunnon kävelyvauhdis-
ta. Löytyi myös paikka jossa
Otto voi juosta, kaivaa, hakea
palloa ja harrastaa metsurin
hommia vapaana, mutta kui-
tenkin valvonnassa. Otto tyk-
kää, kun laittaa kumipallon
vanhaan sukkaan ja heittää si-
tä. Oton  pitäisi tietenkin tuoda
se mutta yleensä se jää repi-
mään sukkaa pusikkoon.

Yhteenotto

Käytiin eilen yli kolmen
tunnin lenkillä. Muuten meni
hyvin mutta uimapaikalla  yksi

hovawartin omistaja
piti koiraansa

irti ja se
l u u l i

o l e -
vansa
p o -
m o
siel-
lä, se

juoksi
veteen

ja Oton
kimppuun.

Otto puisteli en-
sin sitä niinkuin tiskirättiä

ja sitten painoi veden alle ja
piti siellä jonkun aikaa kunnes
isäntämme juoksi veteen ja
veti ne kuiville. Otto piti koiraa
kaulanahasta eikä päästänyt
ihan heti irti. Kummallekaan
ei tullut mitään, pari pientä
naarmua. Toinen koira taisi
saada Otto-kammon. Oli se
aika järkyttyneen oloinen. Pal-
jon  isompi kuin Otto. Omis-
taja sanoi heti, että syy oli hä-
nen. Kyllähän se vähän
hirvitti, kun ei ennen ole näh-
nyt koirien ottavan yhteen.
Onneksi ei sattunut pahasti,
isäntä vaan kastui likomäräksi.

Saunaseuraa

Otto se jaksaa aina yllättää.
Oltiin eilen menossa saunaan
ja Otto tietenkin mukana tou-
hussa. Isäntä meni lauteille
istumaan ja Otto alkoi hauk-
kua. Luultiin, että se ei tykkää
kun kiuas sihisee mutta väärä
luulo, se halusi myös saunaan.
Aukaisin sille löylyhuoneen
oven ja sinne se kiipesi ylim-

mälle lauteelle ja oli tyytyväi-
sen näköinen. Suu iloisessa
hymyssä, välillä joi löylykau-
hasta vettä ja ei kun lisää löy-
lyä vaan. Sitten suihkuun ja
taas lauteille. Kyllä oli haus-
kaa.

Otto ulkoilee

Keskiviikkona sattui seuraa-
vanlainen juttu. Lähdin Oton
kanssa illalla yhdentoista ai-
kaan saattamaan kotiin poikaa-
ni, joka asuu noin kilometrin
päässä. Menomatka sujui hy-
vin vaikka oli pimeää, katu-
lamput olivat rikki pitkältä
matkalta. Ajattelin siinä kävel-
lessä, että mitenkähän Otto
reagoisi, jos joku yrittäisi käy-
dä meidän kimppuun. Asia
unohtui mielestä kunnes pa-
luumatkalla huomasin epä-
määräisesti hoippuvan miehen
kaukana  hoippuvan meitä vas-
taan. Kun käännyimme Oton
kanssa kotiin johtavalle kadul-
le tämä mies oikaisi ruohikon
poikki peräämme ja kaatui se-
lälleen tielle ja löi päänsä tie-
hen että paukahti. Näytti tosi
pahalta. Pysähdyimme Oton
kanssa ja huusin miehelle, että
kävikö pahasti? Äijä ei vastan-
nut mitään, hyppäsi vaan pys-
tyyn ja lähti tulemaan kohti.
Sanoin Otolle, että mennään
kotiin mutta Otto ei tykännyt
äijän tyylistä vaan alkoi ensin
murista miehelle joka oli tu-
lossa noin 20 metrin päässä,
kun murina ei auttanut se alkoi
haukkua tosi vihaisesti. Mies
pysähtyi ja huusin sille, että
älä tule lähemmäksi, tämä on
vihainen. Mies pysähtyi ei pu-
hunut mitään ja yritti taas tulla
mutta silloin Otto nosti sellai-
sen metelin, että mies pysähtyi
kuin seinään. Oton kanssa
jatkettin matkaa kotiin. Joka
toisella askeleella se kääntyi
katsomaan ettei mies vaan seu-
raa meitä ja haukahti kuin V8-
moottori kumealla äänellä.
Kun päästiin kotiin Otto jatkoi
vartiointia ja murahti vielä sil-
loin tälloin  kuullessaan jotain
tavallisuudesta poikkeavaa.
Kyllä Oton kanssa uskaltaa
liikkua vaikka yöllä, hullu täy-
tyy olla jos yrittää meidän
kimppuun jos Otto on mukana.

Terveisin Ottolan väki

SATHY Rescue Centeristä haetun koiran
uudet omistajat kertovat
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Moi taas!

Minun on jo pari viikkoa
pitänyt sanoa pari sanaa Koi-
ramme-lehdessä kerrotusta ta-
pauksesta - mies sumutti koi-
rapuistossa aggressiivisesti
käyttäytynyttä vierasta koiraa
pippurikaasulla. Käräjäoikeus
antoi vapauttavan tuomion, ja
jutun johtopäätös oli, että
omaa koiraa saa suojella. No
niinpä. Eikä ainoastaan saa,
vaan jopa PITÄÄ suojella, se
on minun mielipiteeni. Ellei
omistaja puolusta koiraansa,
niin kuka puolustaa?

Jos jostain nurkan takaa
hyökkää vieras koira, seitse-
män riviä hampaita valmiina
haukkaamaan, niin kautta ai-
kojen on näitä reuhakkeita kar-
koteltu kauemmas kengänsyr-
jällä tai remmin solkipäällä.
Ei mitään ongelmaa.

Vaikka ymmärrän kyllä sen-
kin, etteivät kaikki pelästyk-
sissään tähän kykene, eikä ym-
päri korvia huitominen todella
raivostuneeseen koiraan edes
tehoa - mutta ei niihin välttä-
mättä tehoa joissain lähteissä
suositeltu pippurikaasukaan...

Suojelua

Useimmiten ylivertaisesti
paras tapa suojella koiraansa
on kertakaikkiaan välttää tilan-
teita, joissa jotain saattaisi sat-
tua. On harvinaisen hyödytön-
tä jahkailla mitä muiden Pitää,
Tulee, ja mitä he Eivät Saa,
kun ainoastaan omaan käytök-
seen voi loppujen lopuksi vai-
kuttaa. Ei myöskään sellainen
aika ihan heti koittane tässä
maailmankaikkeudessa, että
kaikki koirat tulisivat toimeen
keskenään. Huono juttu, var-
maankin, mutta fakta. Kannat-
taisi ihan oikeasti ottaa huomi-
oon.  Eli en oikein tiedä mitä
ajatella siitä, että joku  menee
ramboilemaan koirapuistoon
varustautuneena pippurikaasu-
sumuttimella, tai aseistautu-
neena muutenkaan. Jos mei-
dän koirapuistossa olisi
tarpeen tuollainen varustus,
niin totta totisesti kiertäisin

paikan kaukaa.  No, ehkä tä-
män kyseisen miehen käyttä-
mään puistoon oli pesiytynyt
harvinaisen ikäviä koiranomis-
tajia. Eihän ihmisen perusluon-
ne siitä miksikään muutu, että
hän hankkii koiran. Tai polku-
pyörän. Tai rupeaa harrasta-
maan sauvakävelyä. Öykkäri
pysyy öykkärinä. Minä, minul-
le, minumman, se on tunnus-
lause... Koirapuistoja on vain
paha ruveta kenenkään omi-
maan, yhteiseen käyttöön tar-
koitettuja kun ovat. Ei silti
etteivätkö jotkut yrittäisi...
Paitsi me, jotka menemme
puistoon vain mikäli se on tyh-
jä, tai siellä on koiria, joiden
kanssa meidän koira tulee hy-
vin toimeen (ja niitä on yllät-
tävän paljon, meidän koira
osaa olla myös äärimmäisen
sosiaalinen). Mikäli puistoon
meidän lisäksemme on pyrki-
mässä joku, jonka kanssa rau-
hallinen rinnakkaiselo toden-
näköisesti olisi mahdotonta,
ja se toinen joutuu odottamaan
muutaman hetken, mikä me-
nee meidän koiran kytkemi-
seen ja viemiseen puistosta
pois, niin onhan se toki ikävää,
mutta universaalilla kärsimyk-
sen asteikolla kuitenkin pie-
nempi paha kuin olisi se, ettei
meidän koira pääsisi ikinä
juoksemaan vapaana. Joo, ja
jonain kauniina päivänä joku
tietysti tunkee sisään väkisin,
ja sumuttaa sitten kaasua mei-
dän koiran silmiin, ja löytää
lopuksi kaasusumuttimensa
omasta ahteristaan, mutta tus-
kinpa sentäs... Koirakin on kait
vanhemmiten muuttunut va-
kuuttavamman ja luotaantyön-
tävämmän näköiseksi, harvoin
enää kukaan tar joutuu
“sosiaalistamaan” sitä oman,
isomman koiransa avulla, heh-
hehee...

Koirapuistoon...

No niin, ilta tummenee, pi-
tää lähteä viemään koira pis-
sille ja koirapuistoon. Jotka
siis ovat OIKEASTI karmeita,
hermoille käyviä paikkoja...

Niin vielä lisättäköön, että
meillä on ollut koiria vuodesta
1971. Kukaan ei ole koskaan
joutunut tappeluun, josta jom-
pikumpi osapuoli olisi pitänyt
viedä lääkärin paikattavaksi.
Karvoja on joskus vähän irron-
nut. En tiedä ollaanko meillä
sitten niin vastuuntuntoisia
koiranomistajia, vai ovatko
koiramme vain olleet autta-
mattomia nössöjä...

Taakanveto-

treenauksia

Taas on maanantai voiton
puolella, pahin ohi, voi ruveta
henkisesti valmistautumaan
seuraavaan viikonloppuun.
Silloin on minulla päivystys-
vuoro, voin pitää vapaata seu-
raavan perjantain, ja lähdem-
m e  m a a l l e  h i o m a a n
taakanvetotekniikkaamme, pi-
täkööt vain muut varansa... No
ei kun, pittini on vakavamieli-
nen koira, sitä innostaa vain
elävä pupu, orava tai muu otus,
joita ei sääntöjen mukaan saa
vieheenä käyttää (jos saisi, niin
vuokraisin meidän kissaa hy-
vään hintaan, hahhah). Yksi
äärimmäisen innostava viehe
olisi tietystikin starttaava au-
to... hmmmm... onkohan vie-
heelle säännöissä sanottu mi-
tään maksimikokoa...

Ravinnosta

Ihmisillä ja koirilla tuo elo-
paino määräytyy pelkästään
syömisen perusteella. Päinvas-
toin kuin monet luulevat niin
“aineenvaihduntaa” ei juuri-
kaan ole erillaista, tms. Liikun-
ta ei myöskään ole kovin rat-
kaiseva. Jeps. Sunnuntainakin
ulkoiltiin yhteensä 7 tuntia,
mutta kyllä sitten vastaavasti
syötiinkin. Koiran kanssa kun
istuu sohvassa ja napostelee
jotain pientä aikansa kuluksi
täytyy vain varoa, ettei vahin-
gossa puraise koiraansa kie-
leen, kun se tunkee osille ja
yrittää riistää leivän omistajan-
sa suusta...

No, ei meidän koira oikeas-
taan ole niin kauhean lihava -
 se on vain ISO.

Jotta asiat asettuisivat oikei-
siin mittasuhteisiinsa täytyy
muistaa, että mikäli mainosta-
isin meidän koiraa joillain pit-
tisivuilla, niin voisin sanoa,
että sen chain weight (tai tässä
tapauksessa siis pikemminkin
couch weight) on 70 lbs. Siis
herrrrrajumala! Siinä sitä on
heterosis-vaikutusta ja ristey-
tyselinvoimaa kerrakseen!
Ihan oikeasti, kyllä minulle
vähempikin riittäisi...

Lisää ravinnosta

Meidän koira kerran söi
kuolleen lehtokurpan ja oksen-
si sen ulos samantien, eikä sii-
nä vielä kaikki, vaan koira yrit-
ti parhaaseen roomalaistyyliin
ruveta uudelleen nielemään
märkää höyhenmyttyä, hyi
hemmetti sentäs... Ja sitten
nuollaan omistajan naama...

 Mutta, esimerkiksi meidän

koirasta ei voi millään tietää
vaikka se olisi millainen sika-
virtuoosi. Ehkäpä olisi sikavir-
tuoosi. Luultavimmin ei. Mi-
n u n  k o i r a n i  p e n t u n a
muutaman kerran näki meidän
naapurissa asustaneen minisi-
an ja vaikutti lähinnä innok-
kaalta leikkimään ylettömän
lihavan “koiran” kanssa. Sika
puolestaan vaikutti kaikkea
muuta kuin innokkaalta - joku
olisi voinut tulkita sen sivusil-
mäykset suorastaan pahanen-
teisiksi, emmekä me sitten
menneet possua lähempää ter-
vehtimään...

Suurriista- ja
muita koiria

Oikein suurriistan koirakin
tässä hiljattain nähtiin, sellaista
rotua, jota alkuperäisillä asuin-
sijoillaan käytetään karhun ja
tiikerin metsästykseen, ja
hyökkääpä tuo keskelle susi-
laumaakin, mikäli sellaisen
kohtaa.

Epäilemättä. Kaikki koirat
eivät ole nysveröitä, vaikka
meidän koira onkin. Ja epäile-
mättä myös, ellei metsästäjä
ehdi ajoissa hätiin, urhea koira
päätyy varsin luontevasti
omalle paikalleen ravintoket-
jussa...

Mistä taas tulee mieleen se
aikoinaan tapaamamme jätti-
läismäinen laumanvartijakoira,
jonka omistaja lyhyen keskus-
telumme aikana ehti useaan
otteeseen korostaa miten hä-
nen koiransa kuuluu rotuun,
joka juoksee suden kiinni ja
tappaa. En tätäkään epäile. 80-
kiloinen riski hauveli varmaan
pystyy nutistelemaan hengiltä
jonkun riisitautisen sudenrää-
päleen.

Vaikeampi minun on kuvi-
tella miten noin suuri ja paina-
va koira juoksee suden kiinni...
mutta jos oletetaan, että se on
oikein pahasti riisitautinen su-
si, niin ehkäpä.... Harmi, etten
voi pistää paremmaksi ja ruve-
ta kehua retostelemaan pittien
urotöillä - tai voisin kyllä, mut-
ta en mitenkään kehtaa, oma-
kin koira siinä vieressä vieno-
na kuin suvivirsi, voisi vähän
herättää epäilyksiä...

Koirakirjoja

Jos haluaa tietää enemmän
susista, laumanvartijakoirista,
työkoirista ja koirista yleensä,
niin kannattaa tutustua Ray-
mond & Lorna Coppingerin
kirjaan Dogs. Paikoitellen aika
tieteellisen sitkasta luettavaa,
mutta asiaa on paljon, ja vie-
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läpä erittäin mielenkiintoista
asiaa mm. koiran polveutumi-
sesta, käyttäytymisestä ja suh-
teesta meihin ihmisiin.

Pitbullterrieritkin pari kertaa
mainitaan, ja vaikkeivat kir-
joittajat (koiratutkijoita ja koi-
rankasvattajia, muutes) mitään
pittiasiantuntijoita olekaan,
niin eivät heitä myöskään vai-
vaa tavanomaiset asenteet ja
ennakkoluulot. Mitkä taas pi-
laavat toisen hyvän kirjan, Ste-
phen Budianskyn teoksen The
truth about dogs - harvinaisen
järkevää tekstiä, ja sitten käsit-
tämätön puolen sivun sepustus
“taistelukoirista”... Ihan oi-
keasti, jos eivät vain ihmiset
olisi niin kärkkäitä kom-
mentoimaan asioita, joista
eivät mitään tiedä, eivätkä
nähtävästi haluakaan tietää.

Säästä ja
muusta

Vaihteeksi taas märkää ja
pimeää. Onneksi, ONNEKSI
teimme viikonlopulla pitkiä
lenkkejä pitkin peltoja, joiden
koskematonta lumipintaa vain
pupujen jäljet täplittivät - seu-
rasimme vissiin jokaista lähi-
seudun pupua, siltä ainakin
tuntui. No, maanantaina sitten
taas palattiin arkeen ja kahlat-
tiin polvia myöten loskassa.
Mutta ei se mitään. Joulu tu-
lee!!!

Muuten ei ole ihmeitä ta-
pahtunut. Paitsi eilen löysin
yhden pajupensaan oksasta
roikkumasta kuukauden päivät

sitten kadonneen heijastimeni.
Enpä olisi uskonut, mutta siinä
se vain oli, ja katoaa varmaan
pian uudelleen, kun rynniste-
lemme halki pusikoiden...

Joo, aamulla hiukan har-
maata ja sateista, pääsin ker-
rankin ajoissa töihin, kun
koira vain pikai-
sesti pissasi
pensas-
a i -

taan
ja tahtoi
sitten ta-
kaisin sisään.
Iltapäivällä juttu on
ihan eri, saa tulla vettä todella
reippaasti jotta koira suostuisi
jättämään ulkoilunsa väliin.

Tulikin tässä mieleeni tapa-
us koirapuistossa muutama ilta
sitten.

Snautserin omistaja potki
koiralleen palloa, ja jostain

syystä tämä oli koirani mieles-
tä hiukan pelottavaa. Sanoin,
että pittini varmaan luulee ole-
vansa seuraava, hahhah, vih-
jausvihjaus: lopeta se potkimi-
nen. Turha toivo, pallopeli
yltyi entisestään, joten vetäy-

dyimme penkille murjot-
tamaan ja tupak-

k a a
p o l t t a -

m a a n ,
ja suunnit-

telin jo nap-
paavani pallon ja heit-

täväni sen aidan yli pusikkoon,
ja mikäli snautseri olisi yhä
hampaineen pallossa kiinni,
niin mikäs sen mukavampaa...
Mutta eipä hätää. Juttu jatkuu.
Siinä ohimennen tökkäsin pit-
bulliani kylkeen ja supisin että
oukei, ota kiinni... Jolloin mei-

dän koira nosti häntänsä kaa-
relle ja lähti kuin ammus pe-
laamaan palloa, sillä snautse-
rilla... En edelleenkään käsitä
mitä sen mielessä liikkui. Mis-
sään tapauksessa sille ei ole
opetettu komentoa ota kiinni,
kita kiinni ehkä pikemminkin,
joten kait se on yhdistellyt
kuulemiaan sanoja erilaisiin
tapahtumiin, ja tällä kertaa me-
ni suoritus aivan nappiin, olin
niiiiin vahingoniloinen... Ja
niin siis sanottakoon vielä, että
pittini ei tehnyt mitään pahaa
snautserille, mutta pallopeliä
sen tämän jälkeen dominoi to-
taalisesti, eikä sitä pelottanut
yhtään. Omituinen tyyppi...

Viimeisin
tahto

Viimeisimmän tahtoni
mukaan muutes, mikäli mi-
nusta aika jättää ennen mei-

dän koiraa, tulee koira lopet-
taa. Sitten on tuhkamme
siroteltava koirapuistoon, jotta
olemme siellä ainaisesti ihmis-
ten kiusana. Se olkoon kos-
tomme haudan takaa tyypeille,
joiden tieltä tavallisesti jou-
dumme puistosta väistymään.
Aamen.

Pittimuori uskollisine pit-
bulleineen toivottaa kaikille
muille pitbulleille sekä kaikille
SATHY Uutiset lukijoille oi-
kein ihanaa Joulua! Ensi vuon-
na tavataan - ainakin lehden
palstoilla!

Hyvää Joulua!

Toivo ttaa Pit t imuori!

Taakanvetoa Ruotsissa
Terveisiä Ruotsista, missä

taakanveto on lähtenyt hyvällä
mallilla käyntiin! Kärryt on
tehty SATHY:n ohjeiden mu-
kaan, valjaat on tilattu Super-
Collarista Suomesta ja säännöt
on luettu tarkoin SATHY:n ko-
tisvuilta. Näillä eväillä onkin
hyvä aloittaa vaativa taakan-
vetoharrastus!

Kuvissa näkyvä herra
Christer lähettää terveisiä kai-
kille Suomen taakanvetäjille.
Christer on harrastanut taakan-
vetoa tosissaan viime keväästä
lähtien ja jokaviikkoiset treenit
alkavat pikkuhiljaa tuottaa tu-
losta. Vedettävät painot ovat
nousseet tasaisen varmaan tah-
tiin koko ajan. Christer harras-
taa taakanvetoa amerikanpit-
bullterrierinsä kanssa ja koira
sekä omistaja ovat lajista to-
della innoissaan.

Ensi vuonna Chris-
terin kumppaneineen ja
koirineen on tarkoitus
osallistua SATHY Ex-
possa pidettävään Taa-
kanvedon Pohjoismai-
den Mestaruuskisoihin
ja tavoitteena on tie-

tenkin voitto! Kuule-
man ja näkemän mu-
kaan tämä ei ole ol-
lenkaan mahdoton
saavutus. Tsemppiä
Christerille ja koirille!

Alakuvassa Christerin
Plexie pitbull i  vetää
taakkaa kuin vanha tekijä.
Vasemmalla yläkuvassa
Christer ja muut hänen
pittinsä viime kesänä.

Ruotsiin ollaan perustamassa uutta työkoi-
rayhdistystä. Lisää tietoa ensi lehdessä.
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Työkoiran vakuuttaminen
Yhdistyksemme SATHY ry.

on saanut paljon kielteistä pa-
lautetta työkoiran vakuuttami-
sesta monessa vakuutusyhtiös-
sä. Syy moitteille tulee siitä
kun osa vakuutusyhtiöistä
määrittelee koiran vakuutuseh-
dot koirarodun mukaan.

Ikävä kyllä usein vakuutus-
yhtiö tuntee vain esimerkiksi
Suomen kennelliitto ry.:n toi-
minnassa mukana olevat koi-
rarodut. Kyseinen yhdistys
edustaa kuitenkin pelkästään
osaa maailman rotukoiraro-
duista.

Edellä mainitusta seuraa se,
että muut koirarodut joutuvat
joissakin vakuutusyhtiöissä
eriarvoiseen asemaan. Pa-
himmassa tapauksessa voi
arvokkaan rotukoiran
vakuuttaminen olla täysin
mahdotonta.

Itse asiassa SATHY
ry.:lle tuli niin paljon
kielteistä noottia koi-
ranomistajilta, jotka
olivat turhaan yrittäneet
vakuuttaa koiransa, että
yhdistys teki kattavan
kyselykierroksen lähes
kaikille vakuutusyhtiöille.

Tarkemmat kyselyn tu-
lokset ovat nähtävissä mm.
http://www.sathy.fi uutiset-
sivulta.

Miten ja missä SATHY-
rotuinen koira tulisi
vakuuttaa?

Joissakin vakuutusyhtiöissä
koiran vakuuttaminen tuntuu
olevan täysin mahdotonta ja
joissakin muissa toimenpide
onnistuu helposti.

SATHY kokosi luettelon
kaikista enemmän tai vähem-
män suomalaista vakuutusyh-
tiöistä ja lähetti kirjallisen ky-
selyn siitä miten ja millä
ehdoilla voi kyseisessä yhtiös-
sä vakuuttaa amerikankääpiö-
terrierin, amerikanbulldoggin,
amerikanpitbullterrierin tai
vanhaenglanninbulldoggin.

Vastaukset olivat hämmen-
täviä. Ensinnäkään emme saa-
neet toistuvista kyselyistä huo-
limatta vastausta kuin osasta
vakuutusyhtiöistä. Joillekin
vakuutusyhtiöille soitimme
usealle eri virkailijalle ja vir-
kailijasta riippuen saimme eri
vastaukset.

Suurin ongelma joillekin
vakuutusyhtiöille tuntuu ole-
van eri käsitteiden ymmärtä-
misestä. Esimerkiksi se, että
työkoirarotu ei välttämättä ole

näyttelykoirarotu. Jotkut va-
kuutusyhtiöt tuntuvat noudat-
tavan jonkun tietyn yhdistyk-
sen koirarotuluetteloita, yms.

Esimerkiksi tällainen vas-
tause ei ole kovin valaiseva:

”Kyselyynne koirien va-
kuuttamiseen; Yhtiömme seu-
raeläin vakuutus myönnetään
pääsääntöisesti ns. täydestä
arvosta. Arvo ei kuitenkaan
välttämättä ole ns. täysarvo.

Terveisin
M a i j a -

L i i s a

Anttonen
Omaisuus- ja vastuuvahin-

got, POHJANTÄHTI keski-
nä inen Vakuutusyht iö”

Selkeämpi vastaus tulee Lä-
hivakuutus Keskinäinen Yhtiö
-vakuutusyhtiöstä (tässä lyhen-
netty vastaus):

”Olette kysyneet meiltä
amerikanbulldoggien, ameri-
kankääpiöterrierien, amerikan-
pitbullterrierien ja vanhaeng-
l a n n i n b u l l d o g g i e n
vakuuttamisesta.

...
Vakuutusmäärän tulisi va-

kuutusta tehtäessä vastata
mahdollisimman tarkasti eläi-
men käypää arvoa. ... Käypä
arvo määräytyy eläimen mark-
kinoilla vallitsevan yleisen
hintaton mukaan kuitenkin si-
ten, että sitä voidaan esim. sii-
tos-, kilpailu- tai muiden ansi-
oiden perusteella nostaa tai
esimerkiksi iän johdosta las-

kea.
... Huomion kiinnittäminen

rekisteröintitietoihin perustuu
siihen, ettei kukaan hankkisi
paperitonta koiraa halvalla,
vakuuttaisi sitä rekisteröidyn
koiran käyvästä arvosta ja ai-
heuttaisi sille hetken kuluttua
vahinkoa.

...
Esimerkki:
Rekisteröity amerikankää-

piöterrieri, jonka
hankintahinta

o n  1
5 0 0

euroa, hinnasta on kuitit. Koira
on eläinlääkärin terveeksi to-
teama ja iältään 12 kk.

...
Myös asiakkaalla voi itsel-

lään olla hintatasoa valottavia
dokumenttejä. Koska 1 500
euroa ei ole tavaton koiranpen-
nun hinta, uskoisin, että tätä
voidaan käyttää vakuutusmää-
ränä. ...

Koiralle voidaan näin ottaa
tätä vakuutusmäärää vastaava
Koira- ja kissavakuutus, joka
sisältää joko kuolemantapaus-
vakuutuksen tai sekä kuole-
mantapausvakuutuksen että
eläinlääkärikuluvakuutuksen.

Kuolemantapausvakuutuk-
sesta korvataan vahinko, kun
vakuutettu eläin:

- kuolee sairauden tai vam-
mautumisen seurauksena

- sairastuu niin vakavasti,
että sen lopettaminen eläinlää-
ketieteellisen asiantuntemuk-
sen mukaan on välttämätöntä

- tapaturman seurauksena
vammautuu niin vakavasti, et-
tä sen lopettaminen eläinlää-
ketieteellisen asiantuntemuk-
s e n  p e r u s t e e l l a  o n
suoranaisesti onnettomuuteen
liittyen välttämätöntä

- katoaa tai anastetaan, eikä
eläintä ole saatu takaisin kah-
den kuukauden kuluessa.

...
- Kuolemantapausvakuu-

tuksen hinta on 117,50 euroa
/ vuosi.

- Kuolemantapausvakuu-
tuksen + eläinlääkärikuluva-
kuutuksen hinta on tällä het-
kellä 207,50 e / vuosi.

...
Ystävällisin terveisin:

Teppo Raininko, Lähi-
vakuutus Keskinäinen
Yhtiö”

Kaikenkaikkiaan
saimme kourallisen
vastauksia kyselyyn
mutta minkäänlaista
yhteenvetoa vastauk-
sista ei saa tehtyä - yk-
sinkertaisesti siitä syystä,

että osa vakuutusyhtiöitä
ei ymmärrä koko kysy-

mystä: “voiko teillä va-
kuuttaa koiran”.

Kysyimme myös usealta
SATHY-yhdistyken jäseneltä
kokemuksia koiran vakuutta-
misesta ja vastaukset vaihteli-
vat. Joillakin oli vakuuttami-
nen sujunut täysin ongelmitta
ja normaalisti kun taas toisilla
oli vakuutuksen ottaminen tys-
sännyt täysin penseän virkaili-
jan yhteistyöhaluttomuuteen.
Kertoipa eräskin siirtäneensä
kaikki omat ja yrityksensä va-
kuutukset toiseen vakuutusyh-
tiöön kun ei saanut amerikan-
bulldoggiansa vakuutettua
aikaisemmassa vakuutusyh-
tiössään.

Miten tulisi
toimia?

Jos kokee koiran vakuutta-
misen tarpeelliseksi on ainoa
mahdollisuus selvittää vakuu-
tusmahdollisuudet kysymällä
omasta konttorista. Jos tässä
vaiheessa kohtaa vastoinkäy-
misiä niin kannattaa kokeilla
kysyä samaa asiaa saman
konttorin toiselta virkailijta
(totta! tämä on toiminut use-
ammin kuin kerran), jos tämä-
kään ei auta niin kilpailevasta
vakuutusyhtiöstä löytyy yleen-
sä apu.

Tässä e r ä s
Suomeen tul le is ta
uusista tuonti- koirista. Jenny-
amerikanpitbullterrieri saapui Suomeen lentoteitse ja
koiran hinnaksi tuli lähes 5 000 euroa. Tämän hintainen
koira kannattaa jo vakuuttaakin.

SATHY Uutiset 5-6/2003
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Uutta koiraa
hankkimassa

Wilman tarina voisi olla täy-
sin erilainen, ellemme olisi
päättäneet käväistä katsomassa
OldeRanchilla uutta pentuetta
pääsiäisenä 2003.

Kuten usein käy, suloiset
pennut veivät sydämen ja arpa
oli heitetty. Tässä tapauksessa
ei kuitenkaan voida puhua het-
ken mielijohteesta, sillä suun-
nitelmat toisen bulldogin tuo-
misesta perheeseen olivat
itäneet jo jonkin aikaa ja
tähtäimessä oli tällä
kertaa juuri van-
haenglannin-
bu l ldogg i .

P e r h e e -
s e e m m e
kuului jo
ennes-
t ä ä n

puo-
lisoni
M a r i n
l i s ä k s i
kaks i -  j a
neljävuotiaat
tyttäret Amanda ja
Ida, amerikanbulldoggi
Bono ja rotikka nimeltänsä
Ronja.

Olde viehätti
alusta alkaen

Olemme tutustuneet vanha-
englanninbulldoggiin eli Ol-
deen SATHY-tapaamisissa ja
jo alusta alkaen Suomen en-
simmäinen vanhaenglannin-
bulldoggi Tankki on tehnyt
minuun suuren vaikutuksen.
Olden ulkomuoto muistuttaa
mielestäni lähinnä sarjakuvien
isopäisiä pahiskoiria, mutta
luonne on jotain aivan muuta.
Olde on rauhallinen ja ystäväl-
linen, mutta tarvittaessa valmis
toimintaan sellaisella asenteel-
la, että vastaavaa ei aivan joka
rodusta löydy.

Meille tuli Olde!

Vierailumme Olderanchilla
johti siis siihen, että vielä sa-
man päivän iltana meillä oli
uusi ruttukuonoinen hivenen

nyrpeältä näyttävä, mutta erit-
täin reipas perheenjäsen luo-
namme. Bono otti pikkuisen
heti ystäväkseen ja pikkuhiljaa
myös Ronja oppi hyväksy-
mään tuon kummalta haisevan
otuksen osaksi perhettämme.
Wilma oli jo alusta alkaen koi-
ra, joka ei ihmeemmin hätkäh-
dä mitään eikä ketään, sopeu-
tuminen uuteen asuinpaikkaan
kävi alta aikayksikön, paikat
tutkittiin pikaisesti ja kohta
saikin Bo-

no jo
tuta Wilman nas-
kalihampaat kintereissään. ta-
pa jota Wilma harrastaa yhä
edelleen.

Olde ja lapset

Tärkeimpiä vaatimuksiam-
me koiralta on toimeentulo
pienten lasten parissa. Olen
täysin vakuuttunut, että bull-
doggia parempaa ystävää lap-
sillemme ei olekaan, Bono on
todistanut sen jo aikaisemmin
ja Wilma on entisestään vah-
vistanut käsitystäni. Viikonlop-
puisin pitempään nukkuessa
tavallinen näky on, että lapset
ovat heränneet aikaisemmin
ja ryömineet Bonon tai Wil-
man kainaloon (tai päälle)
nukkumaan. Wilma tuntuu
suorastaan hakeutuvan lastem-
me seuraan ja käyttäytyy hei-
dän kanssaan pentuiän huomi-
oon ottaen kunnioitettavalla
rauhallisuudella ja varovaisuu-
della.

Aito bulldoggi

Wilma on aito bulldoggi,
itsetietoinen, ítsepäinen, mutta
samalla myös nopeasti oppiva
ja miellyttämisen haluinen
isäntäänsä kohtaan. Jo nyt kah-
deksan kuukauden ikäisenä
Wilma on ottanut koiraperheen
matriarkan roolin, jos Wilmal-
la on luu, on Bonon tai Ronjan
turha havitella sitä itselleen.
Ja muutenkin isommat kaihta-

vat yh-

teenot-
toa pik-
ku pa-
holaisen
kanssa,
sen ver-
r a n
luonnet-
ta Wil-
m a s t a
löytyy.
Toisaal-
ta taas
W i l m a
o p p i
erittäin
nopeasti
sen, että
perheen
ihmisjä-
senille ei
luus ta ,
e i k ä
mistään
muusta-
k a a n
as ias ta
isotella.

Olde oli
oikea valinta

Kaiken kaikkiaan päätös
Wilman ottamisesta osaksi
perhettämme oli loppujen lo-
puksi melko nopea, mutta ka-
tua sitä ei ole tarvinnut hetke-
äkään. Wilma omaa kaikki
bulldoggin hyvät puolet, jotka
Bonosta olimme jo oppineet
tuntemaan. Lisäksi saimme
hivenen lisää rauhallisuutta ja
luonnetta. Bono ja Ronja osaa-
vat kyllä vahtia tarpeen tullen,

mutta Wilma taitaa
tehdä sen tulevai-

suudessa vielä
p ä t e v ä m -

min.
Tervei-

sin Antti

Wilma-OLDE tulee taloon

Amerikanbulldoggi Bono (vasemmalla) ja vanhaenglanninbullgoggi Wilma vetelevät sikeitä.

Tässä Wilma 6,5 kuukautisena tytön tyllerönä
uuden kodin pihalla.
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Liikkeenharjoittaja
Roosa

Vanhaenglanninbulldoggi
Roosan tulo perheenjäsenek-
semme keväällä 2003 kävi no-
peasti. 11-vuotias koiramme
Tosca jouduttiin lopettamaan
perjantaina. Sunnuntaina
suuntasimme asiakkaamme
luo Pukkilaan, koska tie-
simme hänellä olevan
vielä vanhaenglannin
bulldogin pentuja va-
paana. Roosa, jota Su-
kaksi kutsuttiin, hurmasi
meidät heti ja niin kuin
pentujen katsomisissa
usein käy, koira lähti
samalla reissulla mat-
kaamme.

Alusta asti
henkilökuntaa

Roosan ensimmäiset
viikot menivät erittäin hyvin.
Hän yllätti rauhallisuudellaan
sekä oppimiskyvyllään. Roosa
tuli heti maanantaina tutustu-
maan eläinliikkeeseemme ja
siitä päivästä lähtien hän on
kuulunut henkilökuntaamme.
Roosa viihtyy erittäin hyvin
liikkeessä ja on kaikkien asi-

a k k a i d e n
ihastuk-
s e n

koh-
teena.
Ruokien

ja tava-
r o i -

d e n
h a k u -

matkat ovat hänen mieleensä
kovasti. Sekä rahtiyrityksien
henkilökunta että ruokatukku-
rit tuntevat koiran ja pyytävät
sitä tiloihinsa herkkupaloille.

Roosa on ollut mukana
hevostalleilla, joissa on
hevosia ja paljon muita
koiria.  Roosan kanssa
on mennyt näilläkin
käynneillä erittäin hy-
vin. Roosa on ollut
myös maastolenkillä
hevosen kanssa .
Lenkillä koira on
seurannut hyvin eikä
ole hyppinyt hevosen
jaloissa.

5-vuotiaan poi-
k a m m e  R o o p e n
kanssa Roosa viihtyy
hyvin. Heillä on pal-
jon yhteisiä leikkejä,

joista me vanhemmat
emme ymmärrä mitään.

Onneksi molempien ni-
met ovat niin lähellä toi-

siaan, että jos toista huutaa
nimeltä, niin kummatkin tu-

levat paikalle.

Roosan vartijan lahjat ovat
tulleet hyvin esille jo pentuna.
Kuullessaan epäilyttäviä ääniä

Vanhaenglanninbulldoggi Roosa liikkuu omistajiensa eläintarvikeliikkeessä suvereenisti kuin liikkeenomistaja ikään.
Roosa tervehtii liikkeeseen tulijoita ystävällisesti olivatpa he sitten ihmisiä tai eläimiä. Lisäksi Roosa tietää
liikkeenharjoittajana hyvän liiketoiminnan salat: kuormasta ei syödä!
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Vanhaenglanninbulldoggi Roosa,
etevä työkoira
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Historian siipien havinaa:
Bull-terrieri ei sovi perhekoi-
raksi

Apu-lehden numerossa 51-
52/ vuonna 1989 esiteltiin bull-
terrieriä, joka oli valittu jossain
kilpailussa valiokoiraksi.

Amerikkalainen lääketie-
teellinen lehti JAMA julkaisi

viime syyskuussa artikkelin,
jonka viesti oli bull-terrierin
kannalta kovin murheellinen.
Tutkimuksessa oli selvitetty
koiranpuremien aiheuttamat
kuolemantapaukset Yhdysval-
loissa. Yli puolet vuosien
1987-88 kuolemantapauksista
oli bull-terrierin aiheuttamia.
Tutkijoiden mukaan bull-
terrieriä ei tulisi lainkaan sallia

perhekoirana.

Bull-terrieri on kehitetty va-
likoimalla otuksia, joilla on
silmittömän tappajan vaisto.
Eurooppalainen sukuhaara ei
ilmeisesti ole aivan yhtä ag-
gressiivinen, mutta kuitenkaan
tätä rotua ei tule markkinoida
lempeänä ja lapsiystävällisenä
perhekoirana. Bull-terrieri on

koulutettu tappelijaksi, joka
ei, taistelavireeseen päästyään,
ole omistajansa hallittavissa.

Kymmenet kuoliaaksi revi-
tyt lapset ja aikuiset Yhdysval-
loissa ovat pelottavana todis-
t u k s e n a  b u l l - t e r r i e r i n
sopimattomuudesta perheisiin.

Esko Länsimies, ylilääkäri,
Kuopio

Historian siipien havinaa
– “asiantuntijan” artikkeli

Roosa seuraa omistajiensa liikkeitä silmä kovana. Tulihan kassaan lyötyä nyt oikea hinta? Rosalla on oma paikka
kassatiskin takana korissa, jossa se voi halutessaan ottaa päiväunet.

hän menee kuistille haukku-
maan, käy ilmoittamassa asian
meille ja palaa takaisin kuistil-
le. Roosan koulutusvaiheen
alku on ollut lupaavaa. Hän

on yhteistyökykyinen ja oppi-
vainen.

Yhteenvetona voi todeta,
että koirana Roosa on juuri

sellainen, kuin eläintarvike-
kauppias voi toivoa. Sopeutu-
vainen, totteleva, hurmaava
jne.

Ps. Koirien herkutkin liik-
keessä Roosa antaa olla rau-
hassa.

6.9.2003 ilmestyneessä Hel-
singin Sanomat -lehdessä on
pitkä juttu koirien sairaalloi-
sesta jalostuksesta. Pitkässä
jutussa ruoditaan mm. monen
näyttely- ja FCI-koirarodun
yhä useammin esiintyviä va-
kavia terveydellisiä ongelmia.

Jutussa kirjoitetaan mm.
”...Koirarotuja jalostetaan

yhä kauemmas alkuperäisestä
käyttötarkoituksestaan. Rotu-
määritelmät ovat tulkinnanva-
raisia. Siksi toivottuja ominai-
suuksia liioitellaan.

...
Liioitellut tyypit menestyvät

koiranäyttelyissä. Harva kas-
vattaja jaksaa puurtaa ilman
tunnustusta. Lisäksi pentujen

myyminen on vaikeaa, jos ei
o le  näy t te lymer i i t t e jä .

...

Ainoastaan kauneimpina pi-
dettyjä, eli muodikkaita, yksi-
löitä käytetään jalostukseen.”

Vanhaenglanninbulldoggi
on terve poikkeus!

Ainoan poikkeuksen jutussa
muodostaa eläinlääkärin posi-
tiivinen kommentti vanhaeng-
lanninbulldoggista.

”Yhdysvalloissa kehitetty,
vuonna 1992 julkistettu van-
haenglanninbulldoggi vastaa
ulkonäöltään 1600-luvulla
Englannissa eläneitä bulldog-
geja.

Arvaan, että näillä koirilla
esiintyy vähemmän tuki- ja
liikuntaelinten sairauksia sekä
hengitysongelmia kuin englan-
tilaisilla serkuillaan”, huokaa
eläinlääkäri Johan Karlsson”

Helsingin Sanomat kehuu
vanhaenglanninbulldoggin tervettä perimää

Kuvassa Suomalainen vanhaenglanninbulldoggi Tankki
Jr. — Suomessa jalostettu koira, joka edustaa rotunsa
ehdotonta parhaimmistoa.
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Älyttömän makeeta hei! Me
ollaa oltu nyt muutama viiko
tällasessa isommassa talossa
missä on jumalattoman iso
PIHA. Tai ainaki sika iso
jos vertaa edelliseen... en
kyl ollu ihan tyytyväinen
siihen, onneks nää tajus
ostaa tälläsen isomman, ehkä
nää ymmärtää sittenkin koirien
kieltä?

Sitä mä en taas kyl ymmärrä
että muo kyllä kielletään tuho-
omasta huonekaluja, kenkiä,
seiniä yms. mutta tossa toi
isäntä heiluu sorkkaraudan
kanssa ja repii seinästä lauto-
ja!!! Eikä mamma edes huuda
sille! Mulle huutais kyllä jos
mä alkaisin tota repimään, joo
EI oo tasapuolista, sanon mi-
nä!

Ai nii, yks varotuksen sana:
toi tollanen aine (mikä lie?)
mitä noi sutii seinille ON pa-
han makusta, vaikka munkin
piti sitä jonkun verran vetästä
(jostain kumman syystä?) en-
nenkun kukaan kerkes kieltää,
no jokatapauksessa siitä me-
nee maha ihan sekasin!!! Siis
en suosittele sitä! Tälläsissa
pienissä erissä se ei kyllä hait-
taa, niinku täs sudissa on tai
oli... noin nyt ei oo enää sutia-
kaan... mitähän mamma sa-
noo?

Yks tärkee juttu: Mä (tai me
jos Brutus lasketaan mukaan)
ollaa saatu uus TYTTÖ-
KAVERI, se on tollanen... mi-
kä se ny oli... ny muistan: Sak-
sanhukka! Tosi söpö ja sil on
kivan pitkät karvat, niis on
kiva roikkuu... se, Rita nimel-
tään, ei kyllä kauheesti tykkää
siitä... kummallinen...

Rita juoksee älyttömän lu-
jaa! Joo oikeesti! Se laittaa
ittensä jotenki sillai pienex ja
matalax, korvat taakse ja me-
nox! Ei sitä kyl kukaan kiinni
saa, se on varma. Joten mäpä
kehitin konstin: siinä vaihees
kun mä alan vähänkään jää-
mään vauhdista niin mä vähän
”oikasen” reitiltä ja juoksen
sitä PÄIN! Johan pysähtyy
kun lentelee pari kuperkeikkaa
pitkin nurmikkoo! Ja ei ku
kimppuu!  Vaik kyl se hirveen
näppärästi lähtee siitä taas
eteenpäin, en mä aina kerkee
purra sitä johonki kohtaa. Ja
aika usein se on meikäläinen
mikä saa hammasta siltä... vä-

lillä melkein luulen ettei Rita
pidä sii tä että

”jyrään” sen,
m u t

s e
onki
tyttö!
E i k ä
niistä
kuu-

l e m -
ma ota

s e l v ä ä !
( B r u t u s

ke r to  t on ,
y m - märrän sitten
vähän vanhempana, kuulem-
ma?)

Mä oon oppinu UIMAAN!
Aikani kattelin rannalta kun
Rita haki keppiä vedestä (pidin
sitä ensin ihan pöljänä, kun
noi meijän ihmiset heitti kepin

veteen, nii eikös tää yx tomp-
peli menny hakee sen

takas! Kesti
hetki ennen-
ku hiffasin
että tässä-
hän on joku

juju...) ja sit
mä päät in

kokeilla kans!
K y l m ä ä  j a

märkäähän se oli,
mutta niin ihanan

viilee olo siitä tulee!!!
Se on kyl aika hassu

olo kun  kävelee veteen
ja kun menee tarpeeksi

pitkälle ei etujalat enää yllä
pohjaa, sit takajalatkaan ei

enään yllä pohjaan ja
persus alkaa vajo-

ta.... tos kohtaa
pitää olla tark-
k a n a  e t t ä
muistaa räpi-
köidä ihan
pirusti, muu-
ten löytää it-
tensä sieltä
veden alta...

Hyvä tyyli
o n  m y ö s
odottaa että
toinen ha-
kee kepin
( t ä s s ä

t a p a -
u k -

ses- sa

R i t a ) ,
ja sitten
v a a n
s u u -
pielestä

törröttä-
vään kep-

p i i n kiinni kun se on
tuotu tar- paaks lähelle!

Muisteloista tähän päivään:

Mä oon lekurissa (niin kuulin,
se mitä se meinaa niin ei oo
mitää tietoo...), kuitenkis tossa
on pari tollasta tätiä mä vähän
pussailen niitä... lurps... ja hän-
tää pitää heiluttaa ihan sikana
(miten sika heiluttaa häntää?
Ja mikä on sika?) toinen täti
rupes taputtelee  mua... jee...
ny mä villiinnyn, täysillä syliin
ja paljon pusuja!!! Kuinka niin
ei saa hyppiä? Jos arvon rouva
sitten kertois että mitenkähän
ihmeessä mä sitten yllän teikä-
läisen suupieliä nuolemaan???
Kysynpähän vaa? Hä? Pönttö!
Tuuppas sitten alaspäin sieltä!
Kato se totteli! Ööö... mikä
sul on kädessä? Voi kauhee
sehän on joku PIIKKI! Ai,
kohta sattuu varmasti, eikö
satukki??? Mitä joko se tökkäs
sen? Jotenki alko ramasee...
Taidanpa ottaa tirsat NYT!

Arvon narttu siellä vierei-
sessä kopissa, ootko huoman-
nu että teikäläisellä on noin
2,5 päätä ja ainakin7 jalkaa...
(kauheen epämuodostunu yk-
silö)... Mitäs mä yleensä täs
kopissa teen? Lähdenpä ettii
mammaa... enpäs lähekkää
koska jalat ei kanna, mix ei?
...Kummallista...

Ton äänen mä tunnen!!!!
Joo se on ihan varmasti mun
ihminen! Sieltä se tulee, ovi
auki että pääsen sitä vastaan,
hyvä juuri noin... Mitä ihmettä
mammahan horjuu ja heiluu
hullun lailla...

Voi kamala se oonki mä
joka huojuu joka suuntaaan...
Koittakaas ny tassut totella,
etiäpäin mars, noh hopi
hopi... Tarkemmin ajatellen
taidan jatkaa unia tässä!

Mä olen murheen murta-
ma: en saa kuulemma mennä
uimaa 3:een viikkoon ja
saunoakkaan ei saa, mulla on
ihan kamala lieriö pään ympä-
rillä ja häntääkin särkee aikas
pirusti, voi kun mä olen onne-
ton........ APUA mun hännälle
on tehty jotain!!!! Varmaan se
täti pisti mua häntään! Häntä
on nimittäin paketissa!!! Juu
juu kauheesti tollasta sidettä
ja teippiä ympärillä! Toimiiko-
han se vielä? Hyvin näkyy hei-
luvan! Onnex! Taidanpa ottaa
noi siteet pois... No niin viit-
tiskö joku ottaa tän pöntön
mun

päästä? Enhän mä muuten

Väinö amerikanbulldoggin päiväkirja,
osa III
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Olisko ideaa tehdä jotain
seinäkalenteria jossa esiteltäi-
siin kaikki Sathy-rodut vaik-
kapa kuvina ja miksei vaikka
lyhyin kuvauksinkin? Mahta-
via kuvia saisi varmaan esim.
Expo-kuvista...vai? Tällainen
tuli mieleen kun vuosi on lo-
pussa ja kalenteria etsiskelen.

VASTAUS: Nyt sellainen
on saatavilla, katso lisätiedot
lehden takasivulta.

* * *

Nämä “härkä” sivunne ovat
loistavat. Olen saanut paljon
tietoa piteistä ja ab:sta. Ja plus-
saa vielä että uskallatte kriti-
soida rankasti lehtijuttuja maa-
ilman parhaimmista koirista.

* * *

Hei! Olisi todella mielen-
kiintoista päästä seuraamaan
SATHY:n tapahtumaa ja tutus-
tua SATHY-koiriin, mutta Hel-
sinki jne. ovat aivan liian kau-
kana.  Pohjois-Karjalan
/Kainuun alueella olisi minun
vielä mahdollista käydäkin,
esim. Kajaanissa, Joensuussa
tai Kuopiossa. Olisiko siis
mahdollista saada tapahtumaa
johonkin  tännepä in . . . ?

VASTAUS: On se mahdol-
lista: etsi sopiva paikka ja va-
raa se, järjestä paikalle vähin-
tää kymmenkunta avustajaa ja
SATHY:n puuhaporukka tulee
paikalle Etelä-Suomesta kalus-
ton kera.

* * *

Tervehdys! K.M. Järven-
päästä haluaa kiittää teitä
“koirakierroksesta” ja siitä, että
kerroitte meille amerikanpit-
bullterriereistä rehellisesti.
Hienoja koiria olivatkin, mutta
kuitenkin liian “ rajuja”  meil-
le. Kaikkea hyvää teille ja vielä
kiitos!!

* * *

Hei. Omasta
mielenkiin-
n o s t a n i
aihetta
koh-

taan
kysyi-
sin että
millaisissa
työtehtävissä
amerikkalaisperäisiä
työkoirarotuja nykyään Suo-
messa käytetään, ja millaisessa
mittakaavassa? En löytänyt
sivuiltanne varsinaisesti aihetta
koskevaa osiota ja asia jäi mie-
tityttämään. Vai onko kyseessä
vain nimijäänne historiasta,
kuten paimenkoirilla etc.? Ter-
mi kuitenkin esiintyy monessa
yhteydessä, kuten:

 “Vanhaenglanninbulldoggi

sai alkunsa kun haluttiin luoda
uusi rotu, joka vastaa mahdol-
lisimman tarkkaan alkuperäis-
tä terverakenteista ja reipasta
englanninbulldoggia. Uuden
rodun luominen onnistui erin-
omaisesti ja nyt meillä on van-
haenglanninbulldoggi, joka on
oivallinen lemmikki, hyvä
vahti ja ennen kaikkea terve
työkoira.”

 Kiitos etukäteen
vas taukses ta .

Terve i s in ,
J.J.

VA S -
T A U S :

Työkoi ra  on
koira, jota ei jalosteta

näyttelytarkoituksiin tai ulko-
muodon perusteella kuten
esim. fci-koirarodut. Esimer-
kiksi vanhaenglanninbulldog-
gia käytetään tänä päivänä jo-
pa metsästyksessä.

* * *

Olen kahden bullterrierin
omistaja ja pitbullien ihailija.

Kirjoitin vain kiittääkseni to-
della asiallisista ja upeista si-
vuista! Harmi, etten ole aikai-
semmin tänne törmännyt!

 Sivuiltanne löytyy mahta-
vasti tietoa ihan muitakin ro-
tuja ajatellen ja informaatio
on huomattavasti parempaa
kuin suurimmassa osassa
“koirakirjoja”.  Kunpa mah-
dollisimman monet uudet koi-
ranostajat löytäisivät sivunne
ennen koiran hankkimista.

 Harmikseni en ole nähnyt
pittejä luonnossa, kuin kerran;
Ruotsissa, Västeråsin Power
Big Meetissä vastaan tepasteli
upea pentu. Koira oli reipas,
utelias, kiltti ja tottelevainen.
Toivottavasti rodun edustajia
näkee joskus myös täällä Suo-
messa.

 Jatkakaa hienoa työtä! Ja-
ke.

* * *

En omista tällä hetkellä koi-
raa laisinkaan, pitbulleista olen
kuitenkin hyvin kiinnostunut
ja SATHY:n sivuilla vieraillut
innokkaasti jo kuukausien
ajan. Hienot, asialliset ja infor-
matiiviset sivut teillä :)

Surffailin tuossa äskettäin
amstaffisivuilla kun sekin ta-
vallaan rotuna kiinnostaa. Sat-
tui vain aika pahasti silmään
eräs (epä?) kohta.

http://www.sunpoint.net/~
astry/historia.html (rodun his-
toria- osiosta):

“AKC (voisi verrata esim.
Suomen Kennel- liittoon), jo-
hon kuuluvat kasvattajat eivät
ole koskaan hyväksyneet koi-
rataistelutoimintaa, ei tuolloin
suostunut hyväksymään rotua

SATHY ry.:n saamia palautteita,
kysymyksiä ja vastauksia

yllä repii noita siteitä! Eikö ne
yhtää ajattele kun tälläsen ka-
pistuksen on mulle laittanu!?!
Kyllä mä vielä keinon keksin...
Hei Brutus, viitsisitkös millää
jelpata kaverii??? just noin otat
vaan kiinni ja repäset... Noin,
nyt siinä on jo hyvä alku, revi
vaan... mitä  ”ei ei ei irti”....
mutku... Eipä onnistunu sekää
(mamma tuli väliin ja KIEL-

SI!).
Mut hei

pitää aja-
tella po-
s i t i i v i -
sesti: mä
oon ko-
t o n a ,
m u n
kaiffarei-
den kans

enkä joutunu
j ä ä m ä ä n
sinne leku-
r i in  sen
epämuo-
dostuneen
n a r t u n
k a n s s a ,
t ä ä l  o n

mun ihmi-
s e t k i  j a

kohta on ruoka aika!!! Lähden
nyt pummaamaan joten palai-
len asiaan tuonnenpana!

Jouluterveis in  Väinö
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sen taistelukoirataustan vuok-
si. Vasta v. 1935 AKC:kin hy-
väksyi rodun, ja alkoi rekiste-
röidä sitä nimellä Staffordshire
Terrier, johon myöhemmin li-
sättiin etuliite “American” ero-
tukseksi englantilaisesta staf-
fordshirenbullterrieristä.

Kasvattajat alkoivat panos-
taa enemmän koiran ulkonä-
köön ja rodun niihin luon-
teenpiirteisiin, joita he
ihailivat: rohkeuteen,
uskollisuuteen ja pal-
veluhalukkuuteen -
kun taas pitbullin
jalostuksessa tär-
kein kriteeri oli sen
m e n e s t y m i n e n
taistelukehässä.
Tämä on suurin syy
modernin amstaffin
ja pitbullin luonne- ja
u l k o n ä k ö e r o i h i n . ”

Hämmentävää tekstiä.
Tiedä sitten onko kyseessä
kirjoittajan tietämättömyys vai
mikä, mutta ikävää että viral-
linen yhdistys jakelee moista
informaatiota.

No tässäpä tämmöinen tun-
teen purkaus, hyvää talvenal-
kua teille sinne!! jatkakaa sa-
maan malliin :) t. P.P.

* * *

Nimimerkki J.K. kysyy ”kai
tohon taakan vetoon voi osal-
listuu amstaffin kanssa.?”

VASTAUS: Ikävä kyllä ei
voi. Mutta amstaffin kanssa
voi varmasti harrastaa monia-
muita juttuja, agilitya, tokoa,
yms.

Ydin on kuitenkin se, että
taakanveto on ADBA:n ni-
menomaan pitbulleille kehittä-
mä harrastus/kilpailu. Suomes-
sa taakanveto on SATHY ry.:n
järjestämä, joka on yhdistys

amerikkalaisperäisille työkoi-
rille.

Ruotsissa taakanvetoa hoi-
taa ABS ja SPF, Norjassa
NAHD, jne. Euroopassa näi-
den kattojärjestö on EUWDA
(Euroopan työ-
koirajär-

jestö). SATHY noudattaa sa-
moja sääntöjä.

Olisi väärin näitä SATHY-
koiria kohtaan jos yhdistyksen
(SATHY) rajattuja voimavaro-
ja käytettäisiin muiden koira-
rotujen harrastuksen edistämi-
seen, eikö vain? Kokemuksen
perusteella voi väittää, että
useimpia pittiharrastajia ei
kiinnosta pätkääkään amstaf-
fiomistajien puuhailut. Eikä
valtaosa amstaffiomistajista
ole kiinnostununeita työkoira-
harrastuksista - käsittääksem-
me lemmikkiä ostettaessa rotu
pyritään yleensä valitsemaan
harrastusten mukaan.

Kuten sanottu, tuskin ku-
kaan yrittää noutajan kanssa
pystykorvien haukkukokee-
seen?

Kyse ei todellakaan siis ole
siitä, että joitakin koirarotuja
syrjittäisiin tms. Kyse on siitä,
ettei SATHY ry. voi revetä
kaikkien rotujen yhdistykseksi
- toiminta on rajattu amerikka-
laisperäisiin työkoiriin.

* * *

Iltaa! Elikä tiedustelisin, että
saakohan lehtenne irtonume-
roita esim. Suomalaisesta Kir-
jakaupasta tai tilattua yhdistyk-
s e n n e  k a u t t a ?  O l i s i n
mielenkiintoinen tutustumaan
lehteen, koska kiinnostusta oli-
si yhdistyksenne nimen takana
seisoviin rotuihin ja nettisivuil-
lanne huomasin uusimman nu-

meron ilmestynneen jokin aika
sitten. K.L.

VASTAUS: SATHY Uutiset
-lehti lähtee kaikille lehdestä
kiinnostuneille. Jos lehden ha-

luaa kotiin kan-
nettuna

ympäri vuoden on liityttävä
jäseneksi (kyse on jäsenleh-
destä).

* * *

Olen kiinnostunut ameri-
kanbulldoggista ja haluaisin
tiedustella että mitkä ovat kus-
tannukset (suurinpiirtein) pen-
nulle jos sen ottaa Yhdysval-
loista asti? Miten pitkä
prosessi? Ja miten on rapakon
takana typistyksen laita?

VASTAUS: Koiran tuonnis-
ta on muutama rivi sivulla
http://www.sathy.fi/ostoopas.
html

Koiran hintaan tulee lisää
esim. Yhdysvalloista tuotaes-
sa:

- lennon hinta n. 400 - 800
euroa

- kuljetuskoppa 50 e
- todistukset, yms. 20 e
- epämääräiset kenttämaksut

20 e
- mahdollinen USA:ssa ta-

pahtuva kentälle kuljetus 0 -
600 e

Nämä kaikki vaihtelevat
paljon, riippuen lentoyhtiöstä,
paikasta, vuodenajasta, jne.

Prosessi ei ole pitkä, mini-
missään muutama viikko.

Yleensä amerikanbulldog-
gilta ei typistetä mitään. Joskus
on ollut typistettyjä kor-
via/häntiä.

* * *

Ymmärrän, että SATHY:n
sivut ovat kenties ns. sisäpii-
rille, mutta jonkinlaiset päivä-
määrät helpottaisivat satunnai-
sen kävijän mahdollisuutta
hahmottaa koska Expo pide-
tään.

VASTAUS: SATHY ry.:n
sivut eivät ole sisäpiirille. Ex-

posta oli kyllä ilmoitus net-
tisivuilla noin viime hel-

mikuusta asti (sivulla
http://expo.sathy.org
j a
http://www.sathy.fi),
lisäksi asiasta on
t iedote t tu  mm.
Helsingin Sanomat
-lehdessä, lukuisissa
k o i r a l e h d i s s ä ,

SATHY Uutiset -
lehdessä, SATHY:n

sähköpostituslistalla,
sfnet.lemmikit.koirat-

uutisryhmässä, useissa koira-
aiheisissa portaaleissa, mm.
koirat.com, jne.

Olemme pahoillamme jos
tiedotteet eivät tavoittaneet
teitä.

* * *

Saako Suomesta hankittua
puhdasrotuista amerikanpit-
bullia, vai tulevatko puhdasro-
tuiset pennut ainoastaan ulko-
mailta? Mikä on hintahaitari
kaikkine kuluineen?

VASTAUS: Kyllä ne käy-
tännössä tulevat ulkomailta
(USA). Puhdasrotuisen pitin
tunnistaa siitä, että so. ADBA
tai esim. BFKC rekisteröity.

Tämä siis siitä huolimatta
tuleeko koira idästä, etelästä
tai lännestä.

Koirat maksavat yleensä n.
500 - 1 000 euroa/pentu. Rahti,
yms. maksaa n. 200 - 500 eu-
roa riippuen hyvin paljon läh-
töpaikasta, lentoyhtiöstä, jne.

Kaikki koirat ovat ok oli
kyse moni- tai puhdasrotuises-
ta. Ongelma on vain se, että
monirotuinen ei muutu puh-
dasrotuiseksi vaikka voissa
paistaisi. Tämä on ikävää jos
alunperin on hankkimassa esi-
merkiksi puhdasrotuista pit-
bullia ja päätyy ostamaan vaik-
ka Tallinasta ostetun amstaffi-
risteytyksen.

Pitbullit ovat koiria siinä
missä muutkin, eli sopeutuvat
yleensä hyvin perheen muihin
lemmikkeihin.

Pitbullit eivät tosin aina tule
toimeen muiden koirien kans-
sa ja jos näin ikävästi käy niin
koirat on pidettävä erillään.

Paras tapa tutustua pitbul-
leihin on olla aktiivinen, tulla

Kuvassa kaksi Suomalaista super-amerikanpitbullterrieriä.
Nämä koirat on rekisteröity  Bona Fide Kennel Clubissa
(BFKC).

Ostettaessa koiraa ulko-
mailta on syytä varmistua
kasvattajan taustasta ja hä-
nen koiriensa hyvyydestä
mahdollisimman tarkoin.
On vaikeaa lähteä palaut-
tamaan koiraa johon ei ole
tyytyväinen, jos kasvatta-
jaan ei saa enää kontaktia.
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SATHY ry. tapaamisiin ja sy-
vähaastatella paikalla olevia
omistajia/harrastajia.

* * *

Paljonko Suomessa on ame-
rikanbulldoggeja tällä hetkel-
lä? Perheelläni on ab ja hieman
nolottaa kun ei osaa vastata
rodusta kiinnostuneiden usein
esittämään kysymykseen...

VASTAUS: Hyvä kysymys.
Teimme runsas vuosi sitten
yhdistyksessä erittäin tarkan
kartan suomalaisten amerikan-
bulldoggien sukulaissuhteista
syynä muutamat perinnölliset
sairaudet sekä rekisteröimättö-
mien koirien ongelmat.

Tuossa kartassa on äkkiä
laskettuna 57 amerikanbull-
doggia. Osa näistä koirista on
kuollut mutta toisaalta tässä ei
ole kaikkia koiria.

Yhdistyksen tiedossa on ai-
nakin viime talvena syntyi yksi
pentue (9 koiraa?), joita ei to-
sin rekisteröity minnekään.
Lisäksi on ainakin kourallinen
uusia tuontikoiria ja puolikas
kaupan oleva pentue (5 koi-
raa?)... ja mieleen tulee ainakin
yksi melko tuore pentue (6
pentua?)

Yhteensä tämä tekisi noin
80 koiraa.

Luultavasti amerikanbull-
doggeja on Suomessa tällä het-
kellä n. 60 - 100.

* * *

Vinkki joka ilahduttaisi var-
masti muitakin, nimittäin ab-
autotarrat! Siis nämä koiran
päätarrat, joita voi tietysti lii-
mailla muuallekin. Eläintarvi-
kekaupoistahan niitä ei k.o.
rodusta löydy,  joten tilaus on
jo olemassa...

VASTAUS: SHOP.SATHY:

n tuotevalikoima muuttuu ja
laajenee koko ajan. Siellä on
mm. amerikanbulldoggi-
autotarrat. Jostakin syystä
amerikanbulldoggituotteet me-
nevät kuitenkin melko nah-
keasti kaupaksi.

* * *

Olisin kiinnostunut tietä-
mään miten koirasta voi saada
virallisen terapiakoiran ja mitä
kaikkea siihen sisältyy?

VASTAUS: Terapiakoira-
toiminnan harrastaminen on
helppoa ja koirasta saa terapia-
koiran osallistumalla omatoi-
misesti terapiakoiratoimintaan.

Terapiakoiratoiminnassa
koiran tulee olla ihmisystäväl-
linen, ei hössöttävä, normaali
koira. Koiran ei tarvitse olla
mitenkään erityisen tot-
televainen, kou-
lu te t tu  t a i
psyykki-
s e s t i
v a l i -
koi-
tu.

Paras koira tuntuu olevan
sellainen, joka on pitkäjäntei-
nen, ei kauhistu tuntemattomia
omituisia ihmisiä vieraassa lai-
tosympäristössä, jne.

Raskain työ terapiakoiratoi-
minnassa on koiran ohjaajalla,
jonka tulee pitää huolta tilan-
teesta ja koirasta. Terapiakoi-
ratoiminta on usein hyvinkin
raskasta mutta palkitsevaa.

Tällä hetkellä terapiakoira-
toiminta SATHY ry.:ssä on ko-
vassa kasvussa. Ikävä kyllä
yhdistyksen voimavarat eivät
riitä muiden kuin oman yhdis-
tyksen koirien harrastuksen
ohjaamiseen mutta varmasti
terapiakoiratoimintaa löytyy
muistakin koirayhdistyksistä.

* * *

Kuinka voi tarkastaa, onko
amerikanpitbullterrieri,

joka on myytävänä,
rekisteröity?

VA S -
TAUS:

Se on

melko helppoa. Rekisteröidyl-
lä pennulla on paperit, jotka
voi pyytää nähtäväksi .

Rekisteröinti ADBA:an,
UKC:hen ja BFKC:iin tapah-
tuu suurinpiirtein seuraavasti:
Kun pentue syntyy lähettää
kasvattaja ilmoittaa/rekisteröi
pennut. Paluupostissa kasvat-
taja saa kunkin pennun (ja pen-
tueen)  rekister ipaperi t .

Kun ostaja ostaa pennun saa
hän mukaansa tämän pennun
paperin. Paperiin täytetään os-
tajan tiedot ja lähetetään ko.
laitokseen. Paluupostissa tulee
koiralle uudet paperit, jossa
omistajana on tämä ostaja.
Tässä vaiheessa saadaan suku-
taulut, yms.

Jos kyseessä on aikuinen
koira niin tällä on tuo sama
paperi. Kääntöpuolelle myyjä
merkitsee myyntitiedot, lähet-
tää paperit ko. laitokseen ja
uusi omistaja saa paperit.

Proseduuri on siis yksinker-
tainen ja jos koiralla ei ole
ADBA/UKC/BFKC papereita
niin silloin kyse ei ole pitbul-
lista. Tämä ei mitenkään muu-
ta koiran arvoa lemmikkinä
mutta luultavasti kyse on jos-
takin muusta kuin amerikan-
pitbullterrieristä.

* * *

Onko SATHY-yhdistyksellä
mahdollista liittää koko perhe
jäseneksi? Vai onnistuuko se
ainoastaan vain liittämällä jo-
kainen erikseen? Tuntuu tyh-
mältä kun perheenjäsenet jou-
t u v a t  m a k s a m a a n
osallistumisesta!

VASTAUS: SATHY:lla oli
aikoinaan perhejäsenyys-
vaihtoehto mutta se poistettiin
muutama vuosi sitten. Yksin-
kertaisesti siksi, että se ei oi-
kein toiminut.

Jos vain yksi perheestä on
jäsen saa lehden, tiedotteet,
yms. tällöin koko perhe. Toi-
saalta SATHY ry.:n jäseninä
on perheitä, joissa kaikki per-
heenjäsenet ovat jäseniä.

Jäsenmaksujen tarkoitus on
pelkästään kattaa yhdistyksen
kuluja, mm. lehti, postitukset,
paikkavuokrat, jne. Yleensä
tili menee aina vähän miinuk-
selle ja toimintaa jatketaan ak-
tiivijäsenten lahjoitusten tur-
vin.

Tapahtumat ovat yleensä il-
maisia. Useimmissa SATHY-
tapahtumissa järjestäjät mak-
savat suuren osan kuluista
omasta pussistaan joten osal-
listuminen on mahdollista il-
man omaa investointia.

Oma rekisteröity ja aito
amerikanpitbullterrieri
k a n n a t t a a  h a n k k i a
esimerkiks i  USA:sta .

Luultavasti Suomessa on tällä hetkellä noin 60-100
amerikanbulldoggia. Alla olevassa kaaviossa on selvitetty
näiden koirien perimää ja rekisteröintejä SATHY ry.:n
toimesta noin vuosi sitten.
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Upea SATHY kalenteri vuodelle 2004,
nyt vielä jouluhintaan, vain 30 e sisältäen
postikulut – tai tilaa kolme kalenteria vain
kahden hinnalla! Nyt siis 3 kalenteria
hintaan 60 e sisältäen postikulut!
Tarjoushinnat voimassa loppiaiseen saakka.

SATHY työkoirakalenterissa esittäytyvät kaikki upeat SATHY koirarodut! Kalenterissa ovat kuukaudet syys, loka, marras ja joulu 2003 sekä
koko vuosi 2004 + bonuksena vielä tammikuu 2005! Tilaa joululahjaksi ystävällesi tai itsellesi upea ja uniikki koirakalenteri!
Kalenteri on suomen- ja englanninkielinen. Kuvissa esiintyvät aidot suomalaiset työkoirat. Kuukausittain esittelyssä on aina eri rotu, esim.
 tammikuu = vanhaenglanninbulldoggi, helmikuu = amerikankääpiöterrieri, maaliskuu = amerikanpitbullterrieri, huhtikuu = amerikanbulldoggi.
Hinta nyt jouluksi vain 30 e +sisältäen postikulut. Tilaa heti, kalentereita on HYVIN rajoitettu määrä!

Tilaa sähköpostitse osoitteesta shop@sathy.fi tai nettisivuilta http://shop.sathy.org
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vanhaenglanninbulldoggi amerikankääpiöterrieri

amerikanbulldoggi amerikanpitbullterrieri
amerikanbulldoggi

vanhaenglanninbulldoggiamerikankääpiöterrieri

amerikanpitbullterrieri

Vuoden 2004 uutta
mallistoa, SATHY-t-paidat,
nyt jouluhintaan, vain 20 e
kpl sisältäen postikulut.
Tarjoushinnat voimassa
loppiaiseen saakka.

Uudet, upeat vuoden 2004 mallistoa olevat SATHY t-paidat nyt myynnissä! Koot XS-XXL ja lasten koot. Hinta nyt jouluksi
vain 20 e +sisältäen postikulut. Tilaa heti!

Mallit:
• Valkoinen tai vaalean harmaa t-paita lasersiirtokuvalla, teksti: “AMERIKANPITBULLTERRIERI”
• Valkoinen tai vaalean harmaa t-paita lasersiirtokuvalla, teksti: “I LOVE TOY FOX TERRIERS”
• Valkoinen tai vaalean harmaa t-paita lasersiirtokuvalla, teksti: “MY CHOICE IS AMERICAN BULLDOG”
• Valkoinen tai vaalean harmaa t-paita lasersiirtokuvalla, teksti: “OLDE ENGLISH BULLDOGGE –
THE ULTIMATE WORKING DOG ”
• Valkoinen tai vaalean harmaa t-paita lasersiirtokuvalla, teksti: “TOY FOX TERRIER”

Hyvää Joulua toivottaa SHOP SATHY!


