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• Euroopan suurin ja johtava amerikankääpiöterrieri-kenneli
• tuotamme koiramme niiden alkuperämaasta, Yhdysvalloista, parhailta

mahdollisilta kasvattajilta, mm. Eliza Hopkins, Margo Carter,
Mary Ruth Schneider, Shirley Thompson, Karen Larson

• jalostamme amerikankääpiöterrierimme ainoastaan parhaimmista 
mahdollisista koirista, jotka polveutuvat parhaimmista, terveimmistä
ja halutuimmista, superterveistä sukupuista

• kaikki koiramme on rekisteröity maailman suurimmassa 
työkoirajärjestössä United Kennel Clubissa (Purple Ribbon)

• jalostukseen käytettävät koirat testataan fyysisesti eläinlääkärin toimesta
ja psyykkisesti työkoirakouluttajan toimesta. Vain 100 % terveet koirat
kelpaavat jalostusohjelmaamme.

• kennelissämme jalostetaan tri-color ja white & tan koiria. 
White & tan koiria yksinoikeudella Euroopassa.

• pentumme kasvavat kotioloissa ihmisten keskellä, jotta ne saisivat 
parhaan mahdollisen alun myös henkiselle kehitykselleen. Meillä 
riittää aikaa ja kiinnostusta kasvateillemme myös niiden aikuistuttua.

• kasvattamamme pennut luovutetaan madotettuina, rokotettuina, 
rekisteröityinä, mikrosirutettuina, luonnetestattuina ja täydellä 
terveystakuulla varustettuina, tuhdin ja upean pentupakkauksen kera,
sisältäen mm. virallisen koiran EU passin, kuljetuskopan, kaikki 
tarpeelliset koiranhoitotarvikkeet pennulle ja paljon muuta

• Toy Fox Terrier Kennelin tavoitteena on amerikankääpiöterriereiden 
erinomainen laatu – ei määrä!

• suunnitteilla kevääksi 2008 upeita pentuja, lisää tietoja 
kotisivuillamme www.toyfoxkennel.com

• Sähköposti info@toyfoxkennel.com
• Kotisivut www.toyfoxkennel.com

Terveitä työkoira-amerikankääpiöterriereitä • Pienten terriereiden kasvatusta vuodesta 1992

Toy Fox Terrier KennelToy Fox Terrier Kennel



SATHY Uutiset 1/20083

SATHY ry.

SATHY eli Suomen amerikkalaisperäisten työkoiraro-
tujen harrastajayhdistys ry. ajaa niiden koiraharrastajien
asiaa, joiden mielenkiinnon kohteena ovat puhdasrotuiset
ja rekisteröidyt
• amerikanbulldoggit
• amerikankarvatonterrierit
• amerikankääpiöterrierit
• amerikanpitbullterrierit
• bandoggit
• patterdalenterrierit
• vanhaenglanninbulldoggit
ja monet muut työkoirarodut.
Yhdistyksestämme saa paljon hyvää tietoa myös monista
muista ei-FCI-koiraroduista.

SATHY ry.:n jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä
yhdistyksen toimihenkilöihin ja kertomalla omat yhte-
ystiedot tai Internet-sivuilta www.sathy.fi
Jäseniltä peritään vuosittainen jäsenmaksu, erillistä
liittymismaksua ei ole.
SATHY yhdistyksen toimintaan on helppo osallistua.
Ainoa mitä tarvitaan on aktiivisuus – kanna kortesi
kekoon. Tekemistä riittää yhdistyksen toiminnassa,
roduista tiedottamisessa ja yhteyksien ylläpitämisessä
– ota epäröimättä yhteyttä.

SATHY-jäsen, 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 omista lemmikeistä, voi olla,
että jotakuta askarruttaa juuri samat asiat.

SATHY ry. yhteystiedot

SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

SATHY ry.:n puhelinvastaaja ja faksi
(09) 2247 317

Sähköposti info@sathy.fi
SATHY ry.:n kotisivut: www.sathy.fi

Kotisivut, webmaster
Marko Laaksonen
absolute@phnet.fi

SATHY-koirarodut

Voit aina kysyä info@sathy.fi tai suoraan ko. rodusta
tietäviltä asiantuntijoilta:

Amerikanbulldoggi-asiantuntija
Jukka Autio
jukka@snowwhitekennel.com
p. 040 506 6184

Amerikankääpiöterrieri-asiantuntija
Emma Mussalo
emma.mussalo@gmail.com
p. 040 583 7371

Amerikanpitbullterrieri-asiantuntija
Irmeli Harlin
harlin@mappi.helsinki.fi

Patterdalenterrieri-asiantuntija
Miika Daavittila
miika28@virpi.net

Vanhaenglanninbulldoggi-asiantuntija
Raimo Kallio
bulldog@pp.nic.fi
p.�050 500 4422

SATHY Uutiset -lehti

Materiaalia SATHY Uutiset lehteen ja SATHY ry.:n
kotisivuille voit lähettää s-postitse  tai postitse:
SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

SATHY Uutiset graafinen suunnittelu, toimittaja
Tapani Utriainen
info@sathy.fi
p. (09) 878 2006

SATHY Uutiset mediamyynti
Markku Laihinen / Motodos Oy
ich@luukku.com
p. 0400 521 170

SATHY ry.
yhteyshenkilöitä

Puheenjohtaja
Raimo Kallio
bulldog@pp.nic.fi
p.�050 500 4422

Varapuheenjohtaja
Katja Kokki
katja.kokki@dnainternet.net
p. 0400 473 496

Sihteeri
Paul Dunkel
pdunkel@nic.fi
p. 045 636 0596

Tapahtumavastaava
Matti Lehtinen
lehtinen2000@yahoo.com

Sponsorivastaava
Juhani Eerola
jussie.e@elisanet.fi
p. 040 723 4811

Terapiakoiravastaava
Jonna Dunkel
jtm@nic.fi
p. 045 630 4345

Jäsenrekisteri, jäsenasiat
Matti Koponen
matti.koponen1@luukku.com tai info@sathy.fi

Varainhoitaja
Tuula Miettinen

Ulkomaan kirjeenvaihto ja PR
Foreign correspondence
Antonio Martinez
antoniomartinez77@gmail.com

Taakanveto™ asiantuntija
Petri Helevirta
helepete@netti.fi
p. 050 520 5556

Vuoden ensimmäinen lehti

Hyvä SATHY ry.:n jäsen, käsissäsi on vuoden
2008 ensimmäinen SATHY Uutiset -lehti. Tässä
lehdessä on runsaasti erittäin mielenkiintoisia
työkoiramaisia artikkeleita, ajankohtaisia uutisia
sekä hauskoja juttuja. Lisäksi kerromme vuoden
2008 tulevista, tärkeistä tapahtumista.

Vuonna 2008 SATHY-jäseniä muistetaan uu-
denuutukaisella rotukirjasarjalla! Olemalla jäsen
saat omasi maksutta kotiinkannettuna, sillä yhden
rotukirjasarjan hinta sisältyy vuoden jäsenmak-
suun. Nyt jos koskaan siis kannattaa olla SATHY
jäsen!

Tässä lehdessä kerrotaan vuoden 2008 työkoira-
tapahtuma-sarjan aloittavasta talvisesta tapahtu-
masta, SATHY Pulkkariehasta. Tule mukaan
oman koirasi kanssa talviseen hauskanpitoon!

Tässä lehdessä on useita artikkeleita liittyen
SATHY-roduista pienimpään, amerikankääpiö-
terrieriin. Rotu on Suomessa vahvassa nousujoh-
teessa, johtuen rotun useista erinomaisista omi-
naisuuksista sekä hyvästä koirakannasta. Tästä
kiitos SATHY-laatukasvattajille. Lue amerikan-
kääpiöterrieri-omistajien artikkeleita, joissa ker-
rotaan myös koiranomistamisen synkeämpää
arkea.

Vuoden 2008 Euroopan Mestaruuskisat taakan-
vedossa järjestetään Puolassa. Tiedossa on todella
hulppeat kisat, jotka televisioidaan ja paikalle
odotetaan kisaajia ja yleisöä ympäri Euroopan.
Lue lisää sivulta 6 ja Internetistä osoitteesta
www.pit-bull.neostrada.pl

Koirien määrä koko Suomessa on nousussa ja
erityisesti työkoirien määrä on nousussa. Tästä
lisää faktatietoa sivulla 17.

Jäsenille tiedoksi

SATHY Uutiset -lehteen voi ja kannattaa lähettää
juttuja ja kuvia meidän kaikkien iloksi. Kynä
käteen ja kirjoittamaan tai näppis sauhuamaan,
siitä se lähtee. Lähetä juttusi ja kuvasi allamai-
nittuun postiosoitteeseen tai sähköisesti sähkö-
postiosoitteeseen info@sathy.fi
Kaikki kivat jutut julkaistaan, pitkät ja lyhyet!

Tapahtumiin kannattaa osallistua. Tapahtumat
järjestetään vain ja ainoastaan juuri Sinua ja
työkoiraasi varten. Ota osaa, tule mukaan, yhdessä
meillä on hauskempaa! Jos olet kiinnostunut
tapahtumisen järjestelyyn osallistumisesta, ota
yhteyttä info@sathy.fi
SATHY ry. tarvitsee koko ajan aktiivisten jäsenten
apua ja tukea, lehden tekemisessä, tapahtumien

järjestelyssä, sekä yhdistyksen asioiden selvittä-
misessä. Mikäli olet aktiivinen, iloinen, tomera
ihminen ja pidät työkoirista, ota rohkeasti yhteyttä
info@sathy.fi ja katsotaan yhdessä mikä voisi
olla Sinun panoksesi yhdistyksessämme. Vain
osallistumalla voit vaikuttaa!

Tapahtumat & treenit

SATHY ry. järjestää jälleen tänä vuonna Euroopan
komeimmat ja parhaimmat työkoiratapahtumat
– täällä Suomessa! Käy katsomassa tapahtuma-
kalenteri ja uusimmat tiedot aina Internet-
sivuiltamme osoitteesta www.sathy.fi ja pysyt
ajan tasalla mitä ja missä tapahtuu. Kisakausi on
parhaimmillaan ja tapahtumia on tuutin täydeltä
vuoden loppuun saakka. Tule mukaan!

Lähde mukaan myös SATHY treeneihin.
Treeneissä on hyvä hioa kisakuntoa tai tulla
mukaan katselemaan, miten koiraa voisi ylipää-
tään treenata ja opettaa SATHY-kisalajeihin.
Treenitiimejä on ympäri Suomen ja treenejä
järjestetään useita per joka ikinen viikko. Tule
mukaan mukaviin treeneihin!
Osallistumassa treeneihin säännöllisesti, on osal-
listuminen kisoihinkin paljon helpompaa! Katso
uusimmat treenit, tarkat ajat ja paikat aina Internet-
sivuiltamme http://treenit.sathy.fi

EWPF

SATHY ry. on liittynyt eurooppalaiseen suureen
taakanvetojärjestöön, European Weight Pulling
Federation. Kaikki SATHY -tapahtumien taakan-
vetokisat kerryttävät osallistujille kansainvälisiä
EWPF-pisteitä. Lisätietoja www.ewpg.org

Tule mukaan SATHY-treeneihin. Näin voit har-
joitella kisalajeja kaikessa rauhassa etukäteen,
saada treenivinkkejä ja tietenkin jutella mukavia
koirajuttuja!

SATHY Uutiset 1/2008
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Vuoden 2008
työkoiratapahtumia
Vuodeksi 2008 on kaavailtu jälleen
vino pino vallan mahtavia työkoira-
tapahtumia. Vuosittain  SATHY ry.
järjestää Suomen sekä myös koko
Euroopan hienoimmat ja parhaimmat
tapahtumat kaikille amerikkalais-
peräisille työkoirille ja näiden koirien
harrastajille.
Tule mukaan mahtavaan SATHY
meininkiin, liity jäseneksi, tule mu-
kaan tapahtumiin, osallistu koiratoi-
mintaan!

SATHY Pulkkarieha 23.2.2008
(Helsinki, Malminkartano)
SATHY Kevätkävely 15.3.2007
(Luukki / Nuuksio)
SATHY Kevätkinkerit 12.4.2007
(Vihti)
EWPF Viralliset Euroopan Mes-
taruuskisat taakanvedossa 10.-
11.5.2008. Working Pit Bull Show
(Puola, Bolêcin Krakova)
SATHY Kesäpäivä heinäkuussa
2008 (Läyliäinen)

SATHY Taakanveto™ Boot Camp
12.-13.7.2008 (Vihti)
SATHY Superkisat & Viralliset
Suomen Mestaruuskisat 16.8.2008
(Tampere)
SATHY Expo & Viralliset Pohjois-
maiden Mestaruuskisat 20.9.2008
(Hki)
SATHY APBT-SF Kekrit 2008
marraskuussa 2008 (Vihti)

Näiden tapahtumien lisäksi useat
sadat SATHY-treenit ympäri Suo-
men.
Lisäksi useat kymmenet pienemmät
tapahtumat ja tapaamiset, kuten koi-
rakävelyt, grillipartyt, kääpiöriehat,
APBT SF-pittimeetingit, jne.

SATHY Pulkkarieha helmikuussa,
tule mukaan!

Kisakalenteri 2008 & SATHY Uutiset lehden ilmestyminen

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu

Pulkkarieha Hki Kevätkävely Kevätkinkerit EM Kisat Puola SU 03/08
SU 01/08 Luukki SU 02/08

Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Kesäpäivät SM Kisat & PM Kisat & SU 05/08 APBT-SF Kekrit SU 06/08
Boot Camp Superkisat Tre SATHY Expo Hki Vihti

SU 04/08

Mikä: SATHY Pulkkarieha 2008

Kenelle: Kaikille SATHY-rotuisille koirille omistajineen

Milloin: Lauantaina 23.2.2008 klo 11-14

Missä: Helsingissä, Malminkartanossa, Sirkuskentällä,
kartanonkaaren ja ruosilanmutkan risteyksessä

Mitä: Koirille paljon kivoja kisoja, omistajille hauskaa
tekemistä ja kisoja koirajuttuja. Paikalla myös buffet, josta
saa herkkuja ja lämmikettä.

Mitä maksaa: Tapahtuma ja kisat ovat maksuttomia SATHY
ry.:n jäsenille. Buffet on maksullinen, mutta edullinen.

Miten osallistutaan: Ilmoittautuminen kisoihin tapahtuu
paikan päällä.

Perinteinen talvikaudenpamaus, jo-
kavuotinen SATHY Pulkkarieha jär-
jestetään tänä vuonna helmikuussa.
Tervetuloa mukaan!

Mukavat talvikisat
tiedossa

SATHY Pulkkarieha järjestetään lau-
antaina 23.2.2008 Helsingin Malmin-
kartanossa Sirkuskentällä, eli samassa
paikassa kuin viime vuonna. Sirkus-
kentälle on helppo löytää perille joko
omalla autolla tai julkisilla kulkuneu-
voilla, lähistöllä on runsaasti ilmaista
parkkitilaa.
SATHY Pulkkarieha työkoiratapah-
tuma on suunnattu kaikille SATHY-
koirille omistajineen ja erityisesti
lapsiperheille on perinteisesti ollut
paljon kivaa teksmistä ja kisailua.
Paikalla on tottakai perinteinen
SATHY Buffet, josta saa kisojen vä-
lissä nautittua kuumaa makkaraa ja
kahvia.

Kisalajit

SATHY Pulkkariehassa kisaillaan
talvisissa työkoiralajeissa reippaalla

mielellä. Kisalajeina on mm. suksi-
veto, lapsi & koira -kisa, temppukisa
ja pulkkaveto.

SATHY Pulkkarieha
ohjelma

klo 11.00 Pulkkarieha alkaa,
ilmoittaudu kisoihin
klo 11.30 Suksivetokisa
klo 12.00 Temppukisa
klo 12.30 Pulkkaveto
klo 13.00 Lapsi & koira -kisa
klo 14.00 Kisojen voittajat
julistetaan ja palkitaan.
SATHY Pulkkarieha päättyy.

Sisäänpääsy

SATHY Pulkkariehan sisäänpääsy
on maksuton. Kisoihin osallistuminen
on maksutonta kaikille SATHY ry.:n
jäsenille. SATHY Pulkkariehaan saa
osallistua SATHY -rotuisen kanssa
tai ilman koiraa. Koiralla täytyy olla
rokotustodistus mukana ja ajan tasal-
la.
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Koirarotujen ja rotujen
kehittymisen suojeleminen
Tina Barber on ollut tekemisissä
saksanpaimenkoirien kanssa koko
ikänsä. Barber aloitti oman kasva-
tustoimintansa ja kennelinsä vuonna
1962. Tina Barber on kirjoittanut
kirjan  Shiloh Shepherd ja kasvattaa
tätä rotua.

Puhdasrotuisia rotukoiria
vai jotain ihan muuta?

Uusi aika on koittanut koiramaail-
massa. Uusia “rotuja” popsahtelee
esille joka paikassa ja “harvinaisten
rotujen järjestöt” rekisteröivät näitä
uutuusrotuja ilman häpeää, antaen
näin tukensa tälle toiminnalle.

Uusia “rekisteröintejä” ilmenee
myös julkisuuteenkin isolla suutti-
mella nousseiden designer-rotujen
parissa. Kaikenmaailman pentuteh-
tailijat yhdistävät mitkä tahansa
koirat ja myyvät nämä sekarotuiset
pennut isolla rahalla, sanoen niitä
designer-koiriksi.

ARBA

Kysymys kuuluu, aikooko rekiste-
röintiyhdistys ARBA (American
Rare Breed Association) tehdä kar-
hunpalveluksen kaikille puhdasro-
tuisille koirille? Koskapa ARBA on
ainoa yhdistys johon voi rekisteröi-
dä nämä “uudet rodut”, luulisi hei-
dän ottavan tämän tehtävän vaka-
vasti.
Hyviä esimerkkejä rotujen kehitty-
misestä löytyy historia pimeänään.
Esimerkiksi jackrusselinterrieri,
kuinka monta vuosikymmentä kesti
että tämä rotu muodostui sellaiseksi
minä se tunnetaan tänä päivänä?
Parsonrusselinterrieri on hyväksytty
rotu AKC:ssa (American Kennel
Club), mutta jackrusselinterrieri ei
ole. Miksi? Entäpä rottaterrieri, hy-
vä esimerkki rodusta joka on vast-
ikään liittynyt AKC rotujen jouk-
koon. Eikä rottaterrieri ja
jackrusselinterrieri olekin peräisin
samantyyppisestä pienestä metsäs-
tysterrieristä? Kuitenkin, kukin ny-
kyinen rotu on käynyt läpi vuosi-
kymmenien valikoivan jalostuksen
ennenkuin ne tunnustettiin omaksi
rodukseen. Ja vasta sen jälkeen nä-
mä rodut hyväksyttiin isoihin rekis-
terijärjestöihin, aivan kuten pitääkin
tehdä.

Miten ARBA on samalla
viivalla kuin arvostetut
yhdistykset?

Jos luet vaikkapa Dog Fancy -
lehteä, heidän rodun hyväksyntä
periaatteensa on: Rotujen joita tässä
lehdessä mainostetaan, tulee olla
puhdasrotuisia ja rekisteröitävissä
vähintään yhdessä seuraavista kan-
sainvälisissä yhdistyksissä: Ameri-
can Kennel Club (AKC), United
Kennel Club (UKC), American Ra-
re Breed Association (ARBA), Ca-
nadian Kennel Club (CKC), Fede-
ration Cynologique International
(FCI), Japanese Kennel Club (JKC)
tai The Kennel Club (TKC).
Kaikilla näistä edellä mainituista
yhdistyksistä on erittäin tarkat rotu-
määritelmät jokaiselle hyväksymäl-
leen rodulle, paitsi ARBA:lla.
Kuinka on sitten mahdollista että
ARBA on päässyt tälle listalle maa-
ilman luetuimpaan ja laajalevikki-
simpään koiralehteen? Kuinka AR-
BA on päässyt samalle viivalle
näiden muiden yhdistyksen kanssa?
�

Esimerkki rodusta
shiloh shepherd

Katsotaanpa toista koirarotua, King
Shepherd. Vuonna 1965�Shelly
Watts joutui lopettamaan oikeuden
määräyksellä omien kasvattiensa
kutsumisen shilohh shepherd -
rotuisiksi. Tämä siitä syystä että
Watts ei noudattanut ISSR jalostus-
sääntöjä. Näin Watts ryhtyi kutsi-
maan koiriaan nimellä King
Shepherd. Pian tämän jälkeen hän
rekisteröi kaikki koiransa ARBA:an
ja hänellä ei ollut mitään vaikeuksia
saada kaikille koirille rekisteröinti-
papereita, sillä olivathan ne sentään
uutta, harvinaista rotua.
Mikä tässä mättää? Kuinka monta
muuta aivan feikki-rotua on ARBA
ottanut siipiensä suojaan? Tiedän
aivan faktana että ARBA on rekis-
teröinyt pitkäkarvaisia saksanpai-
menkoiria shilohh shepherdeinä.
Lisäksi koska ARBA on käyttänyt
minun laatimaani ISSR rotumääri-
telmää shilohh shepherdin määrit-

telemiseen, pyysin että ARBA kä-
sittelisi ARBA shilohh shepherdin
eri rotuna kuin muissa yhdistyksissä
rekisteröidyn shilohh shepherdin.
Näin he ovatkin onneksi tehneet
joissain omissa tapahtumissaan.

�
Positiivista työtä
koirien hyväksi

AKC tunnustaa 157 koirarotua ja
he pyrkivät säilyttämään aidon gee-
nipoolin puhtauden rekisteröin-
tisäännöillään sekä tapahtumasään-
nöillään.
UKC perustettiin tarjoamaan omis-
tajille, kasvattajille ja harrastajille
mahdollisuus keskittyä työsuori-
tus.painotteiseen koiraharrastuk-
seen.Tarkoituksena tuottaa terveem-
piä, onnellisempia koiria. UKC
tunnustaa 166 rotua. Lisäksi UKC
on mukana auttamassa muita yhdis-
tyksiä keskittymään koirien työomi-
naisuuksiin.
Mitä positiivista ARBA on tuonut
rekisteröimilleen koirille ja kasvat-
tajille?
Olen pyytänyt ARBA:lta vastausta
tähän kysymykseen useaan ottee-
seen. Olen pyytänyt että he eivät
sotkisi niin upean rodun kuin shiloh
shepherd mainetta. Turhaan.
Tämän seurauksena ilmoitin AR-
BA:lle että heillä ei ole enää lupaa
käyttää kehittämääni ja kirjoitta-
maani shilohh shepherd rotustan-
dardia ja pyysin heitä poistamaan
sen kotisivuiltaan ja rekistereistään.
He sitten tekaisivat “oman” version-
sa, joka oli suora plagiaatio minun
rotustandardistani. No, asiaa pui-
daan nyt oikeudessa.
Mitä ihmettä tapahti vanhoille hy-
ville ajoille, kun uskottavuus ja
luottamus sentään merkitsi vielä
jotain?

Uusien rotujen
kehittäminen

Uusien koirarotujen kehittäminen
on tarkkaa puuhaa ja vaatii tarkkaa

koirarotu-
jen ja ja-
lostuksen
tuntemus-
ta. On ai-
van selvää
että uusin
räjähdysmäisesti leviävä trendi on
nämä kaikenlaiset “doodle” sekoi-
tukset, eli kahden koirarodun yhdis-
telmä. Ennen nämä olivat sekaro-
tuisia, nykyään tarkkaan harkittuja
yhdistelmiä ja pennut myydään
huippuhinnalla, ilman papereita.
Jos haluat tietää tarkemmin mistä
näissä “doodle” sekoituksissa on
kyse, käy netissä ja laita googleen
hakusanaksi esim. Golden Doodle
tai Cock a Doodle. Ennen tämän
tyyppisten piskin hinta oli 50 dol-
laria, nykyään tuhansia dollareita.
Niin kauan kuin kuka tahansa voi
yhdistää kaksi koirarotua ja tehdä
siitä uuden “doodle” rotuisen pen-
tueen, vaatia pennuista käsittämät-
tömän suuria summia ja väittää sil-
mät kirkkaina näiden olevan vielä
terveitä, kyseessä on selkeä pentu-
tehtailu. Tässä on kyse pelkästään
rahanhimosta, ei mistään muusta.

Kasvattajilla ja koirien
ostajilla on oltava
suurempi vastuu

Kasvattajien ja koiran ostajien täy-
tyy ottaa vastuu ja ryhtyä toimiin.
Rescue-keskukset ja koiratarhat
ovat täynnä upeita lemmikkejä, jot-
ka täytyy lopettaa koska niille ei
koskaan löydy uutta kotia. Määrä
on aivan valtava, se on seitsemän
miljoonaa koiraa ja kissaa joka iki-
nen vuosi. Suurin osa näistä rescue-
koirista tulee pentutehtaista tai ah-
neilta, vastuuntunnottomilta kasvat-
tajilta jotka kaipaavat hieman rahaa
kassaan. Tämä tuottaa koiria ja kis-
soja yli kenenkään tarpeen ja yli-
määrä, eli siis seitsemän miljoona
lemmikkiä joka ikinen vuosi, jou-
dutaan lopettamaan. Tämä valtava
määrä ylimääräisiä lemmikkejä on
ajanut lain säätäjät siihen pisteeseen
että he miettivät nyt keinoja lopettaa
lemmikkien kasvattaminen koko-
naan. Tämä lopettaa siis myös vas-
tuuntuntoisten kasvattajien toimin-
nan, eli myös me kärsimme tästä
tilanteesta aivan suunnattomasti.
Ehkä oikeiden kasvattajien  olisi
juuri nyt aika ryhtyä vastatoimiin
yhdistyksiä kuten ARBA vastaan?
Jos he haluavat pelata omilla sään-
nöillään, se on ihan ok, mutta heitä
ei pitäisi missään nimessä päästää
samalle viivalle ja samaan asemaan
kuin kunnolliset, arvostetut koira-
yhdistykset!

Tina M. Barber
alkuperäisestä artikkelista
suomentanut Jonna Dunkel

Tina Barber, luultavasti tunnetuin
shiloh shepherd kasvattaja.

Tina Barber ja yksi hänen shiloh
shepherd koiristaan. Barber on täs-
sä promoamassa kirjoittamaansa
kirjaa, Shiloh Shepherd.

Shiloh shepherd koira. Näitä koiria ei tiettävästi ole Suomessa vielä
ainuttakaan kappaletta, mutta kiinnostus rotua kohtaa on kasvussa. SATHY
ry.:hyn on tullut viime vuosien aikana kymmeniä kyselyitä tämän työkoiran
maahantuonnista Suomeen.
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Euroopan
Mestaruuskisat
Puolassa 10.-11.5.2008
EWPF EM kisat

Euroopan taakanvedon™ kattojär-
jestö European Weight Pulling Fe-
deration (EWPF) on valinnut vuo-
den 2008 taakanvedon Euroopan
Mestaruuskisojen pitopaikaksi Puo-
lan. Tarkka osoite on Bolcin kau-
punki, lähellä Krakovaa, katuosoite
Wczasowa street 16 Orodek Jed-
ziecki "Szara". Katso tarkka ajo-
ohje, kartat, hotellitiedot ym. Inter-
netistä osoitteesta www.pit-
bull.neostrada.pl
Ajankohta on viikonloppu 10.5 lau-
antai ja 11.5 sunnuntai  2008.

Lauantain ohjelma

9.00-11.00 Ilmoittautuminen
12.00-13.00 Korkeushyppy-kisa
13.30 Puolan parhaat työkoirat 2007
palkitaan
14.00-16.00 Koiraurheilunäytös
16.00-23.00 Taakanveto (Euroopan
mestaruus 2008)
23.00-6.00 Music party

Sunnuntain ohjelma

10.00-10.30 Ilmoittautuminen
11.00-12.00 Weight Pull Sprint (Eu-

roopan mestaruus 2008)
12.00-14.00 Spring Pole  (Euroopan
mestaruus 2008)
14.00-16.00 Weight Drag Pulling
(Euroopan mestaruus 2008)

Tietoa kisalajeista

Taakanveto: Koiran täytyy vetää
taakanvetokärry kiskoilla kuuden
metrin matka. Koira joka vetää eni-
ten taakkaa suhteessa omaan pai-
noonsa (P4P) voittaa kisan. Koirat
on jaettu uroksiin ja narttuihin.
Weight Pull Sprint: Koiran täytyy
vetää kolmipyöräistä kärryä 60 met-
rin matka niin nopeasti kuin mah-
dollista. Kolme painoluokkaa, kus-
sakin voittaja on se, joka on vetänyt
matkan nopeiten.
Korkeushyppy: Koiran täytyy hy-
pätä ja pitää vieheestä kiinni viiden
sekunnin ajan. Koira joka hyppää
korkeimmalle on voittaja.
Weight Drag Pulling: Koiran täytyy
vetää perässään 1,5 kertaisesti oman
painoisensa rekeä 40 metrin mat-
kan. Koira joka saa nopeimman
ajan, on voittaja.
Spring Pole: Koiran täytyy riippua
lelussa kiinni ilman että kroppaa
koskettaa maata. Se koira joka py-
syy lelussa pisimpään kiinni ilman
että ote välillä irtoaa, on voittaja.

Painoluo-
kat ja
säännöt

Painoluokka-
jaottelu on olemassa ainoastaan
Weight Pull Sprint -kisassa: alle 20
kg, 20-25 ja yli 25 kg. Kaikissa
muissa kisoissa koirat on jaettu ai-
noastaan uroksiin ja narttuihin.
Taakanvedossa on olemassa sään-
nöt, jotka julkistetaan myöhemmin,
mutta viehettä (lelua) saa käyttää,
mutta ei niin että koira tulee agres-
siiviseksi.

Kisamaksut

Taakanveto 10 e
Korkeushyppy 8,5 e
Weight Pull Sprint 8,5 e
Weight Drag Pulling 7,5 e
Spring Pole 6 e

Sisäänpääsymaksut

Yhden päivän lippu 2 e
Kahden päivän lippu 3 e
Alle 10-vuotiaat lapset maksutta
sisälle.

Medianäkyvyys

Koko Working Pit Bull Show ja
Euroopan Mestaruuskisat tullaan
televisioimaan Puolan televisioka-
navan TVP Kraków toimesta. He
ovat paikalla koko viikonlopun ajan
usean kuvausryhmän kera. Toivom-
me tottakai maksimaalista positii-
vista näkyvyyttä näille hienoille
työkoirille sekä kisalajeille.

5 koiraa ja 58 neliöö
Koirat

Rotuina bullmastiffi uros, pitti uros,
ja 3 AB:ee narttua. Miten saat hom-
man toimiin kaksiossa?
Uskaltaako kukaan enään jatkaa
lukemista:)?
Juu siinähän se. Eräänä päivänä tuli
Pitti taloon lisäks pariks kuukaudeks
testii. Heti ekana päivänä kaikki sai
olla yhdessä sisällä samassa boses-
sa. Kun itse olen kotona on kaikki
vapaana kämpässä urokset vielä yöt
nukkuu mun vieres sängyssä lällärit.
Mutta jos olen pois on 2 koiraa
häkissä ja välillä muutenkin jos
näyttää siltä et vois tulla ongelmia!
Yhteiselo menee siis ihan hyvin
kun vaan kuri on todella kova ja
linja tiukka.

Ulkoilu

No ulkoiluthan muuttui niin että
aamulla ainoastaa aikasin kuuden
aikaa mentiin lähi metsään. Muuten
mennään autolla vähän pitemmälle
metsään kaikki vapaana kirmailee

tunniks pariks töitten jälkee ja illalla
viel puoleks tunniks. Ulkoilessa
loppu leikit ja painit ettei ala matsit

pari pikku riitaa tuli mut nekin meni
nopeesti ohi onneks. Kaikki sai teh-
dä omia juttujaan roikkua puissa

sun muuta kivaa. Ja metsä lenkkejä
vaan muuten.

Treenaus

No pitihän se sitten ruveta yrittää
taakanvedon treeniäkin 4:llä koiral-
la. Voin sanoa että aika rankkaa eikä
jaksanu kiinnostaa enää kovin pal-
joa! Mutta kyllä se pittikin saatiin
vetään sen verta et melkein tyhjää
kärryä vetää perässään ihan hyvin
mut painoja jos laittaa ei tapahdu
mitää eikä jaksanu enää kiinnostaa
opetella hitaasti vanhemman koiran
kans. Mut pitille löytyi oma laji
hang time jossa se onkin ihan kahjo
ja helkkarin hyvä kaikille on jotain
kivaa. Ja kaikki näyttää nauttivan
kun saa vapaasti tehdä mitä haluaa
metsässä.

P.H.

Katso lisää

www.pit-bull.neostrada.pl
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Amerikanpitbullterrierin
juomisongelmat
Kirjoitinkin jo aikaisemmin meidän
uuden tulokkaan juomisongelmista.
Alkaa oleen neuvot jo aika vähissä
juomisen suhteen, kaikkea on tullut
kokeiltua ja eläinlääkärissäkin on
käyty kaikenmaailman kokeissa, ja
mitään vikaa ei mistään ole löyty-
nyt. Että niistäkään reissuista ei ole
ollut mitään hyötyä.. Päinvastoin
eläinlääkäri on kupannut tilin tyh-
jäksi.
Ehdottipa meidän eläinlääkäri vielä
vesipaastoa Abbielle, mikä olisi
alkanut ensin kotona sillain että 3
päivää ennen lekurireissua oltaisiin
vähennetty veden määrää ja eläin-
lääkärissä oltaisiin sitten vielä an-
nettu jotain lääkettä mikä kuivattaa
neidin ihan kokonaan. No en kui-
tenkaan enään suostunut kupatta-
vaksi kun olen 100%:en varma että
tuosta likasta ei mitään vikaa löydy.

Ulkoilut on taas ollut ihan ****tistä
kun lunta on tullut, siellä se likka
vaan koittaa napata joka välissä sitä
lunta ja kotona se menee taas sitten
siihen että pissaa tulee tuutin täy-
deltä sisälle!

Kuonokoppaa olen koittanut met-
sästää kissojen ja koirien kanssa
mutta yllätys yllätys eihän sellaista
nahkaista kuonokoppaa ole vielä
löytynyt mitä olen etsinyt. Ostin

jokunen kuukausi sellaisen muovi-
sen kuonokopan Abbielle mutta
eihän siitä ulkoilusta tullut yhtään

mitään kun neiti tassullansa saa
revittyä sen heti pois, joten kuono-
koppa lensi jonnekin kaapin nurk-

kaan. Ja sitten kun löysin sellasen
hyvän nahkaisen missä on kiinni-
tysremmejä kunnolla ettei neiti
enään pystyisi sitä saamaan pois
(tai niinhän mää luulen) niin eihän
sitten yksikään eläintarvikeliike ole
yhteyttä ottanut kun olen kysellyt
mahtaisiko heiltä löytyä meidän
neidin kuonolle sopivaa koppaa.
Joskus olisi vaan ihan kiva päästä
ulos ilman mitään stressiä, ulkoi-
lunhan pitäisi olla rentouttavaa puu-
haa, mutta meillä se on ollut kyllä
yhtä ****ettiä. Sen takia sitä kuo-
nokoppaa oon etsiskellyt ettei Abbie
enään pystysi sitä lunta hamuamaan
tai  kaikenmaailman kuralätäköihin
hörppimään.

No onneksi tätä talvea ei kuitenkaan
loputtomiin jatku, vaan tulee se
kevät ja kesä (toivottavasti kuiva ).
Jospa ne ulkoilut rupeisi oleen sitten
rentouttavampia?? Suas nähdä nyt
kuin käy..

Katja

United Kennel Club eli UKC on
maailman suurin työkoirajärjestö.
UKC järjestää vuosittain todella
massiivisen määrän työkoiratapah-
tumia, mm. taakanvetoa.

Vuoden 2006
parhaimmisto

Vuoden 2006 kaikkein paras UKC
taakanvetäjä oli amerikanpitbull-
terrieri Red Spice (CH UWPS
UWPCHX ‘PR’ Big Mike’s Red
Spice), omistajana Michael J. Sny-
der Seattlesta. Jos ylivoimaiset ame-
rikanpitbullterrierit jätetään pois
laskuista, oli muiden rotujen kaik-
kein paras UKC taakanvetäjä ame-
rikankarvatonterrieri Mystic Legend
(UWPO CH UWPCHX WMK’s
Mystic Legend), omistajana Janet
Lathrop ja Karyn Pingel Ohiosta.
On aivan selvää että nämä työkoirat
ovat erinomaisia taakanvetäjiä ja
tämä kertoo myös siitä, että
SATHY-rotuiset koirat on luotu te-
kemään työtä, kuten taakanveto.
Amerikanpitbullterrieriltä tätä voi-
kin odottaa, mutta nyt on jo aivan
selvää että myös mm. amerikankar-
vatonterrieri on työkoirien eliittiä.

Vuoden 2007
parhaimmisto

Vuoden 2007 parhaimmat taakan-
vetäjät julkistettiin 1.2.2008. Kaik-
kein paras taakanvetäjä United Ken-
nel Clubin taakanvetokisoissa
vuonna 2007 (eli kaikkien kisojen

kaikki tulokset yhteenlaskettuna)
oli amerikanpitbullterrieri FO
UWPS UWPCHX UGRACH UCD
GRCH ‘PR’ Marauders Klickitat Of
Vintage, omistaja Valerie Ann Piltz.
Amerikanpitbullterrierin voittokul-
ku maailman parhaimpana taakan-
vetäjänä siis jatkuu aivan kiistatta.
Muiden rotujen parhaimmistoa löy-

tyi mm. roduista amerikanbulldog-
gi, amerikankarvatonterrieri sekä
 patterdalenterrieri. Amerikanbull-
doggien joukosta löytyikin todella
paljon erittäin hyviä vetäjiä ja tämä
toki kertoo siitä, että aito työkoira-
amerikanbulldoggi on erinomainen
myös taakanvedossa.

Abbie mieiipuuhassaan, lipittämässä vettä. Vedenjuonti on koiralle toki
turvattava, mutta Abbie tykkää vedestä niin paljon, että ei ymmärrä omia
rajojaan ja jostain päästä se valtava vesimääräkin tulee ulos...

United Kennel Clubin parhaimmat
taakanvetäjät 2006 ja 2007
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Pienen koiran
jalkaonnettomuus
Reipas
Roxy

Roxy on amerikankääpiöterrieri
pentu, hieman yli 4kk vanha, painoa
koiralla on huikeat 2kg ja muutama
gramma päälle. Koira on erittäin
vilkas ja eloisa, ihmisystävällinen,
rohkea ja ennen kaikkea nopea.
Roxy saa usein “juoksuhepuleita”
kotona ja vipeltää olohuoneen, keit-
tiön ja makuuhuoneiden väliä sel-
laista vauhtia, ettei uskoisi noin
pienen koiran edes pystyvän moi-
seen.

Loma
alkaa

Viikko ennen jouluaattoa,
17.12.2007, aloitin lomani, jonka
aikana oli tarkoitus opettaa Roxylle
sisäsiisteyttä, totuttaa hänet pikku-
hiljaa pitempiin kävelylenkkeihin
ja viettää muutenkin aikaa koiran
kanssa. Olin kutsunut  ystävättäreni
Venäjältä myös kylään muutamaksi
päiväksi ja hän saapuikin maanan-
tai-iltapäivällä noin klo 16.30. Roxy
otti hänet iloisesti hyppien ja nuol-
len vastaan, kuten Roxylla ystäväl-
lisenä koirana on tapana. Vieraani
ei ehtinyt eteistä pitemmälle, kun
hän jotenkin onnistui potkaisemaan
Roxya oikeaan takajalkaan – kaikki
kävi niin nopeasti, etten edes tajun-
nut mitä on tapahtunut. Roxy huusi
suoraa huutoa, sydäntäsärkevää
huutoa, ei mitään vikinää. Koiraa
todella sattui. Otin Roxyn syliin ja
katsoin mitä on tapahtunut, koira
huusi sylissä edelleen, mutta onnek-
si pian lopetti. Vieraani oli osunut
kengällään Roxyn jalkaan, ensin
luulin, että sen päälle on astuttu,
mutta myöhemmin tajusin, että se
on ollut kova potku. Roxylle tuli
hetkessä verijäljet jalkaan kahteen
paikkaan ja hän piti jalkaa koukussa.

Koira
eläinlääkärille

Siltä istumalta soitin Mäntsälän
eläinlääkäriasemalle, jossa ei ollut
aikoja, mutta he lupasivat ottaa
Roxyn ilman ajanvarausta, kun se-
litin mitä oli tapahtunut. Matkaa
lääkäriin on 20 km, Roxy makasi
kantokopassaan ja kerran matkan
aikana taas huusi kovaa, oli ilmei-
sesti maannut kipeän jalan päällä.
Pääsimme noin puolen tunnin odot-
tamisen jälkeen lääkäriin, Roxyn
jalasta otettiin röntgen ja Roxylle
annettiin kipua lievittävä piikki.
Röntgenkuvan valmistumisen odo-
tus oli tuskallista, mutta helpotus
suuri, kun sain kuulla, ettei luita ole
murtunut.
Lääkäri määräsi Roxylle lepoa sekä
hänelle annettiin kipulääkettä var-
muuden vuoksi mukaan, jota tulisi
antaa tarvittaessa kahtena päivänä
neljä tippaa iltaisin. Lääkäri sanoi,
että kolmen päivän sisällä Roxyn
pitäisi jo astua jalallaan. Varasin
varmuuden vuoksi uuden ajan sa-
man viikon perjantaille. Ajoimme
kotiin ja Roxy meni heti lepäämään,

koira raukka oli kovia kokenut.
Venäläinen vieraani lähti paluumat-
kalle välittömästi lääkärin jälkeen.
Illalla Roxy jo söi, muttei muuten
pahemmin liikkunut, kipu oli vielä
kova.
Olin hyvin helpottunut, ettei luita
ollut poikki, mutta muuten olin ko-
vin huolissani Roxyn tilasta. Kirjoi-
tin Roxyn kasvattajalle Jonnalle ja
kysyin myös hänen mielipidettään.
Jonna epäili venähdysvammaa, joka
menisi itsekseen ohi.

Toipilas

Seuraavina päivinä Roxy jo vähän
liikkui kolmella jalalla pomppien,
alussa se oli vaikeaa, mutta viisaana
koirana Roxy pian oppi miten liik-
kuminen sujuu. Ruoka koiralle
maistui hyvin, on maistunut ihan
pennusta asti. Muuten päivät sujui-
vat lähinnä lepäillen, kipu oli on-
neksi hellittänyt enkä joutunut an-
tamaan koiralle särkylääkettä.
Torstaina ja perjantaina pomppimi-
nen kolmella jalalla jatkui, ja aloin
taas olla huolissani, koska lääkärin
mukaan koiran olisi jo pitänyt astua
jalallaan. Perjantaina menimme taas
lääkärille, paikalla oli nyt Roxyn
tuttu lääkäri, joka oli antanut koi-
ralle rokotukset. Tämäkin lääkäri
katsoi vielä röntgenkuvan, muttei
nähnyt siinä murtumia. Hän epäili
nivelsidevammaa tai jopa katken-
nutta nivelsidettä, jolloin Roxy pa-
himmassa tapauksessa jouduttaisiin
leikkaamaan. Koska kyseessä kui-
tenkin oli pieni koira, saattaisi vam-
ma parantua ihan itsekseenkin.
Lääkäri ehdotti, että odotamme jou-
lunpyhien ohi ja torstaina 27.12.
tuon Roxyn uudelleen näytille.

Toipumista
havaittavissa

Vihdoin sunnuntaina, 23.12. Roxy
alkoi hieman astua jalallaan. Aluksi
hyvin varovasti ja harvoin, mutta
kuitenkin hieman eli paranemista
oli tapahtunut.  Sain parhaan joulu-
lahjani Roxylta, joka alkoi jouluaat-
tona astua jalallaan ihan kunnolla.
Joulupäivänä jalka oli mielestäni
jo 80 % kunnossa ja Tapaninpäivänä
alkoivat jo tutut “juoksuhepulit”,
joskaan ei vielä ihan yhtä vauhdik-
kaasti kuin aiemmin.
Menimme lääkärille torstaina 27.12.
ja Roxy hyppi iloisesti lääkäriä koh-
den, kun meidät otettiin vastaan.
Lääkäri katsoi koiran hyppimistä
ja totesi, että tuossa jalassa ei ole
enää mitään vikaa.

Jalka
kunnossa

Tätä juttua kirjoittaessani on Roxy
jo täysin toipunut, olemme taas
lenkkeilleet, joskaan ei pitkiä mat-
koja, kosken halua rasittaa koiran
jalkaa heti liikaa. Lisäksi  on ollut
sen verran kylmää ja tuulista, ettei
Roxy halua olla kauan ulkona, ko-

Roxy lepäilee pedissään kipeän jalan kanssa. Kuvassa näkyy takajalassa
olevat verijäljet.

Peiton alla on sairaslomalaisen hyvä ottaa torkut. Lämmintä, mukavaa ja
turvallista.

Onni onnettomuudessa että Roxyn jalka ei kärsinyt haverissa pahemmin.
Roxy on jo päässyt takaisin normaaliin reippaaseen rytmiinsä.
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ARF Eurooppa
on S-EAR
Animal Research Foundation eli
lyhennettynä ARF on perustanut
Eurooppaan oman alajaoston.
Alajaoston nimi on Stodghill’s Eu-
ropean Animal Registry, eli lyhen-
nettynä S-EAR. S-EAR:in perustaja
on Al Walker, eli Animal Research
Foundationin presidentti. Al Walker
on ARF:in perustajan Tom D. Stod-
ghillin vävypoika.
Vuonna 2007 Animal Research
Foundation ja sitä myötä Stodghill's
European Animal Registry täyttivät
60 vuotta. ARF ja S-EAR rekiste-
röivät koiria, kissoja, villisikoja,
sikoja, nautoja, hevosia, lampaita
ja vuohia.

Useita eri
oldeja

Mielenkiintoista oli nähdä se, että
ARF luokittelee vanhaenglannin-
bulldoggin jo aika moneen
“alajaostoon”. Oldeja löytyy Ani-
mal Research Foundationin rotulis-
talta jo näin paljon erilaisia:

Olde Bulldog, Stonehenge
Olde Bulldogge, Hermes
Olde English Bulldogge
Olde English Bulldogge, Larson
Olde English Bulldogge, Leavitt
Olde English Bulldoggee, Johnson
Olde English Bulldoggee, Watson
Original English Bulldogges.

SATHY-koirat voi
pääosin rekistöidä
ARF:issa

Lisäksi Animal Research Founda-
tionin rotulistalta löytyy amerikan-
bulldoggi, amerikanpitbullterrieri,
amerikanbulldoggi ja amerikankar-
vatonterrieri. SATHY-rotuiset koirat
voi siis kaikki rekisteröidä
ARF:issa, lukuunottamatta patter-
dalenterrieri ja bandoggi.

ARF Eurooppa eli
S-EAR yhteystiedot

Katuosoite:
S-EARDe Hoopstraat 501335WE
Almere, Holland

Puhelin:
0031 (36) 5243361

ARF USA yhteystiedot

Animal Research Foundation
C/O 11182 Highway 34 SouthQuin-
lan
Texas TPZ 75474
USA
Puhelin:
001 (903) 356 2267

Katso lisätietoja, kuten infoa
ARF:ista, rekisteröinnistä ja paljon
muuta Internet-sivuilta www.s-
ear.nl

Uusi UKC
koiraurheilulaji:
Dock jumping
Joulukuussa 2007 United Kennel
Club eli UKC esitteli suurelle työ-
koirayleisölle uuden jännittävän
koiraurheilulajin: Dock jumping.
Vapaasti suomennettuna laji on siis
satamahyppy, mutta kyseessä on
siis koiran hyppääminen ensin mah-
dollisimman korkealle vieheen pe-
rässä ja sieltä laskeutuminen veteen.
Dock jumping on uusi koiraurhei-
lulaji, joka on Yhdysvalloissa räjäh-
dysmäisessä kasvussa. Lajilla on jo
monia omia yhdistuksiä, näitä löy-
tyy pitkä lista laittamalla Internetin
hakumoottorin (esim. Google) ha-
kusanaksi dok jumping.
UKC tekee yhteistyötä yhden lajille
omistautuneista yhdistyksistä suu-
rimman kanssa, eli Ultimate Air
Dogs. Tarkoituksena on tuoda dock
jumping suuren koirayleisön tietoi-
suuteen UKC:n massiivisissa koi-
ratapahtumissa ympäri Yhdysvalto-
jen.
Dock jumping sopii kaiken rotuisil-
le ja kokoisille koirille. Dock jum-
ping on erittäin helppoa ja siinä on
muutama erilainen laji.
Pituushypyssä koira juoksee pitkin
laituria ja pyrkii hyppäämään niin

pitkälle veteen kuin mahdollista.
Hyppyvetenä toimii joko uima-allas
tai järvi tai meri. Hypyn pituus mi-
tataan laiturin päästä siihen kohtaan
missä koiran häntä osuu veden pin-
taan.
Korkeushypyssä irtoava kapula,
patukka tai muu viehe kiinnitetään
korkealle veden yläpuolelle, alkaen
korkeudesta 2,4 metriä. Viehettä
nostetaan ylöspäin joka hyppykier-
roksen jälkeen. Koiran täytyy joko
ottaa viehe suuhunsa tai koskemalla
viehettä saada se irtoamaan, jotta
hypyn tulos otetaan huomioon.
Catch-It on toinen versio pituushy-
pystä. Koira hyppää laiturilta niin
pitkälle veteen kuin mahdollista,
ottaen viehe suuhunsa ilmasta ennen
kuin osuu itse veteen. Koiran täytyy
saada viehe suuhunsa ennen veteen-
tuloa, jotta tulos otetaan huomioon.
Tämä laji on erittäin vaativa ja to-
della testaa koiran ja handlerin ky-
kyjä.
Saas nähdä ottaako dock jumping
ilmaa (tai vettä) siipiensä alle jos-
sain vaiheessa Suomessa, ainakin
sääolot ovat täällä hieman erilaiset
kuin lämpimissä maissa.

tona peiton alla on mukavampaa.
Oliko Roxylla sitten nivelsidevam-
ma tai venähdys, jäänee ikuiseksi
arvoitukseksi, mutta pääasia on,
että koira parani. Itse opin tästä sen,
että seuraavan kerran, kun minulle
tulee vieraita, otan Roxyn syliin
kunnes vierailta on kengät pois ja-
lasta. Pieni ja vikkelä koira on niin
tapaturma-altis kömpelöiden ihmis-
ten seurassa.

Toivotan kaikille SATHY Uutisten
lukijoille hyvää alkanutta vuotta
2008.

Katri Kekäläinen

Reipas pieni terrieri
voi joutua onnetto-
muuteen herkästi pie-
nen kokonsa ja erit-
täin vilkkaan
luonteensa johdosta.
On omistaja tehtävä
ja vastuu pitää huolta
koirastaan ja välttää
onnettomuustilanteita
viimeiseen saakka.
Vahinkoja kuitenkin
sattuu aina ja kaikille,
tällöin on tärkeää no-
pea ja johdonmukai-
nen toiminta, koiran
parhaaksi. Roxy-
koiran onni on huo-
lehtivainen omistaja!

Oikealla dock jum-
ping korkeushyppy.
Koiran täytyy irrottaa
viehe jotta hypyn tu-
los hyväksytään.

Oikealla dock jum-
ping pituushyppy.
Koira voi hypätä ve-
teen esimerkiksi
oman suosikkilelun
perässä.



Kirja-arvostelussa:
Koirien käyttäytyminen
Tuire Kaimio:
Koirien käyttäytyminen
WSOY
384 s.

Tunnetun eläintenkouluttajan lähes
kaikenkattava tietopaketti aiheesta,
josta ei paljon varsinkaan suomen-
kielistä kirjallisuutta ole saatavilla
ollut.

Vanhempia ja uudempia
tutkimuksia koiran
käyttäytymisestä

Koirakirjoja ovat toki kauppojen
hyllyt pullollaan. Koulutusoppaita-
kin on jokaiseen makuun. Mutta
koiran käyttäytymistä on tutkittu
yllättävän vähän, ottaen huomioon
miten yleinen ja suosittu kotieläin
kuitenkin on ihmisen paras ystävä
Canis familiaris, ja vielä vähemmän
on näitä tutkimuksia saatettu yleis-
tajuiseen muotoon tavallisten koi-
raharrastajien luettavaksi.
Susia sen sijaan on tutkittu, ja koska
uskottiin koiran olevan nykyisten
susien jälkeläinen suoraan alenevas-
sa polvessa, yritettiin koiran käyt-
täytymistä selittää tältä pohjalta: jo
susilaumoja tarkkailemalla havai-
taan että...
Uudemmat tutkimukset ovat kuiten-
kin kyseenalaistaneet pitkään elä-
neen teorian kivikauden ihmisistä,
jotka ottivat sudenpentuja eläteiksi,
ja näitä sukupolvi toisensa jälkeen
kesyttämällä loivat eläimen, jonka
nykyään tunnemme koirana.
Kaimion kirja pohjaa nimenomaan
tutkimuksiin, joiden mukaan koira
on kesyyntynyt ilman ihmisen ak-
tiivista myötävaikutusta, omia aiko-
jaan, kun kivikauden ihmiset alkoi-
vat muodostaa pysyviä
asuinpaikkoja ja tulivat näin luo-
neeksi aivan uuden ekologisen lo-
keron tuon ajan villeille koiraeläi-
mille.
Näistä rohkeimmat alkoivat oles-
kella asutusten liepeillä helpon ra-
vinnon toivossa, ja vähitellen alkoi
populaatiossa syntyä yhä enemmän
sopeutumia uuteen elämäntapaan.
Fyysisten muutosten ohella myös
eläinten käyttäytyminen muuttui,
ne alkoivat sietää ihmisen läheisyyt-
tä yhä paremmin, ja näistä koira-
eläimistä saattoi ihminen ottaa elät-
tejä ja harjoittaa jalostusvalintaa,
kesyys oli jo valmiina niiden peri-
mässä.
Pääpiirteissään näin, kirjassa selite-
tään asia yksityiskohtaisemmin.

Dominanssin
uudet selitykset

Koiran käyttäytymisen ymmärtämi-
sen kannalta on paljonkin merkitys-
tä sillä, millä tavoin koira on ke-
syyntynyt. Kun koiran käytöstä
selitettiin susitutkimuksilla, usein
vielä vankeudessa elävistä susista
tehdyillä tutkimuksilla, tultiin siihen
johtopäätökseen, että koirilla on
suoraviivainen arvojärjestys, koirat
havittelevat laumanjohtajan paikkaa
– ellei omistaja ole tarkkana kaap-

paa koira vallan, ja sitten seuraa
kaikenlaista ikävää.  Vanha kunnon
dominanssiteoria, jolla edelleen on
kannattajansa.
Mutta jos “alkukoira” onkin ovelan
suurriistan metsästäjän sijaan ollut
lähinnä verrattavissa nykyäänkin
eri puolilla maailmaa eläviin puoli-

villeihin kyläkoiriin, muuttuu kuvio
ratkaisevasti. Nämä koirat elävät
yksittäin tai hajanaisissa ryhmissä,
ne eivät ole toisistaan riippuvaisia
ruuan hankkimisessa, eikä niillä ei
ole kiinteää arvojärjestystä (vaikka
ne saattavatkin kilpailla erityisen
arvokkaasta ravinnosta tai muista
resursseista).
Kaimion mukaan dominanssilla se-
litetään usein käytöstä, jolla itse
asiassa ei ole mitään tekemistä koko
käsitteen kanssa. Koira saattaa olla
vain hämmentynyt, mahdollisesti
siltä vaaditaan asioita, joita sille ei
koskaan ole opetettu, ja tulkitaan
tottelemattomuus yritykseksi
“pomottaa”, vaikka koira ruumiin-
kielellään viestisi kaikkea muuta.
Tällainen ei ole omiaan lujittamaan
koiran ja omistajan välistä luotta-
musta.
Joka tapauksessa, koirat eivät ole
susia, ja jos omistaja yrittää käyt-
täytyä tavalla, millä johtajasuden
yleensä kuvitellaan käyttäytyvän,
on yritys omiaan vain pelästyttä-
mään koiran ja aiheuttamaan siinä
ahdistusta.

Alkukoiran
käyttäytymismallit

Koirien ulkomuoto tunnetusti vaih-
telee enemmän kuin minkään muun
eläinlajin, ja samalla tavalla vaihte-
lee eri tyyppisten koirien käyttäyty-
minen. Periaatteessa on kaikilla

koirilla olemassa kaikki
“alkukoiran” käyttäytymismallit,
mutta eräät osiot ovat voineet esim.
jalostusvalinnan myötä voimistua
ja toiset taas hävitä liki olematto-
miin, tästä esitellään kirjassa mie-
lenkiintoisia esimerkkejä.

Paljon
luettavaa

Koiran kehityskaudet, sosiaalinen
käyttäytyminen, viestintä, oppimi-
nen, sisäsyntyiset käyttäytymismal-
lit ynnä paljon muuta nukkkumises-
ta ja syömisestä alkaen käydään
Kaimion kirjassa läpi, tätä opusta
ei pysty lukemaan yhdellä istumalla.
Hakemisto on hyvä, alkaa adrena-
liinilla ja päättyy äärimmäiseen lien-
nytyseleeseen.
Myös kuvitus on hyvä ja havainnol-
linen (osa kuvista näkyy otetun hel-
sinkiläisessä Rajasaaren koirapuis-
tossa), mutta mikään kuvakirja tämä
ei todellakaan ole, päinvastoin kuin
eräät käännöskirjat, vaan tanakkaa
asiaa kannesta kanteen.
Oman aikakautensa tuote siinä suh-
teessa, että geneettisen monimuo-

toisuuden tärkeyttä painotetaan ja
sisäsiittoisuuden vaarat uhkaavat,
joskaan rotukoirajalostusta ei ihan
sinänsä olla heittämässä romukop-
paan.
Paikoitellen kirja muuttuu koulutus-
oppaaksi – siitä nyt ei ole mitään
vahinkoa, tietenkään. Etenkin, kun
Tuire Kaimiolla on meriittinsä mui-
denkin eläinten kuin koirien koulut-
tajana, joten varmasti hän osaa asi-
ansa.
Koirathan sietävät paljonkin tum-
pelointia ihmisten taholta ja toimi-
vat silti, ainakin mitenkuten. Siksi
ne varmaan ovatkin niin suosittuja.

Taistelukoira-
pohdiskelua

Sivun mittainen pohdiskelu
“taistelukoirien” mahdollisesta vaa-
rallisuudesta ihmisille tuntuu pape-
rinmakuiselta jaarittelulta, ikävä
sanoa, etenkin, kun sitä ennen on
30 sivun ajan käsitelty koirien ag-
gressiivista käyttäytymistä yleensä.
Kyseessä siis ei ole vain tiettyjen
koiratyyppien erityinen ongelma,
selvästikään, mutta onneksi loppu-
tulos on kuitenkin lohdullinen: hy-
vin sosiaalistettuna, sopivasti tapa-
koulutettuna ja ystävällisesti
kohdeltuna kasvaa
“taistelurotuisesta” pennusta toden-
näköisesti mukava ja luotettava yh-
teiskuntamme jäsen. Omistaja on
kuitenkin paljon vartijana, ja hänen
tulee tuntea rotunsa ominaispiirteet
– nämähän ovat itsestäänselvyyksiä
toivottavasti kaikkien rotujen koh-
dalla, mutta pakko kai ne on tämän
tyyppisessä kirjassa kertauksen
vuoksi mainita.

Pitkä miinus
Kaimiolle

Pitbullin ja amstaffin (vai mitä rotua
mahdetaan tarkoittaa amerikanstaf-
fordshirenbullterrierillä) käyttäyty-
misen ratkaisevia eroja haluaa Kai-
mio jostain syystä painottaa,
edellisen vahingoksi totta kai. Pik-
kujuttu Kaimiolle mutta kelju temp-
pu piteille, joilla on tarpeeksi vai-
keaa ilman tällaisia ohimennen
sutaistuja, vailla todellisuuspohjaa
olevia heittojakin. Tästä tulee kyllä
Kaimiolle pitkä miinus.

Lue kirja
kriittisesti

Hyvä kirja kaikesta huolimatta, ko-
konaisuutena ehdottomasti tutustu-
misen arvoinen. Tosin eihän mihin-
kään lukemaansa pidä aivan
kritiikittä suhtautua, sillä varauksel-
la suosittelen.

I.H.
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Meidän taloudesta löytyy tällä het-
kellä 3 uroskoiraa  ja 1 narttu, se-
kalainen seurakunta erillaisia terrieri
rotuja. Ja kuten terrieristä sanotaan
niin se ei välttämättä luonteensa
puolesta sovi joka talouteen, eli
terrieri on TERRIERI.

Ensimmäinen
koira

Ensimmäinen koira mikä mulle tuli
oli Max (Cairnterrieri) minkä kans-
sa päädyin siihen tulokseen että
pojalta olisi parempi käydä napsi-
massa pallit pois, ihan sen takia että
se älytön merkkailu joka lyhtypyl-
vääseen ja puuhun loppuisi ja kun
luonnetta Maxilla oli ihan riittämiin.
Leikkauksesta on aikaa nyt jo joku-
nen vuosi ja se kyllä auttoi, merk-
kailut loppui ja luonteesta tuli paljon
pehmeämpi.

Seuraavaksi amerikankää-
piöterrieri

Seuraava koira mikä meille tuli oli
Blackie (amerikankääpiöterrieri)
ihana pieni melkein “kokonaan”
musta pallero, voi vitsi mutta oli se
vaan pentuna niin sulonen pikku-
jässikkä. No kuukaudet kulu ja
Blackie vähän aikuistui siinä ja
kuinkas ollakaan tollanen pieni sit-
tiäinen otti herruuden talossa! Seu-
raavaksi meille tuli vielä yksi ame-
rikankääpiöterrieri lisää, Blackie
oli silloin vähän yli vuoden kun
Mocca meille tulla tupsahti ja silloin
olin ihan varma että Blackie menet-
tää pomon paikan talossa kun näytti
siltä että Mocasta on tulossa kunnon
terroristi meidän perheessä. Mutta
eikä mitään, kyllähän se Blackie
jossain vaiheessa näytti Mocalle
kuka se pomo oikein on.

Merkkailua
merkkailua...

Jossain vaiheessa alkoi sisälle merk-
kailu ja siitä tuli aina epäiltyä Moc-
caa kun sillä oli tapana pissiä ja
kakkia aina sisälle kun töissä tuli
oltua, mutta väärässä olin siinä asi-
assa.
Kyllä se vaan Blackie oli joka sen
koipensa aina nosti keittiönjalkaa
vasten ja päätti merkata sen, no se
nyt ei niin paha juttu ollut vaikka
ei sitä aina töistä tullessaan olisi
jaksanut niitä pissoja siivota.

Pikku
terroristi

Blackiestä oli alkanut tulla hyvää
vauhtia kunnon rähinäroope, ulkoil-
lessa aina kun muita koiria vastaan
sattu tulemaan alkoi se mieletön
rähiseminen ja siinä samalla oman
osansa sai Mocca, Mocca jos siinä
lähellä silloin sattu olemaan niin
tottakai Blackie sen kimppuun siinä
samalla sitten kävi.
Ulkoilut alkoi oleen aika rasittavia

ja rupesin miettimään tosissani sitä
vaihtoehtoa että Blackieltä leikat-
taisiin myös pallit pois vaikka olin
ollut koko ajan sitä mieltä että niitä
ei pois leikata vaan äijä saa pitää
miehuutensa, mutta ei sitä rähinää
enään kestänyt. Joten tilasin lääkä-
riltä ajan ja Blackie pääsi loppuvuo-
desta (2007) leikkaukseen.

Auttoko se
sitten jotain?

No autto se siihen että sisälle merk-
kailu on loppunut nyt ihan koko-
naan mutta siihen rähinään ei ole
vaikuttanut. Blackie on tällä hetkellä
paljon agressiivisempi kuin silloin
kun pallit vielä tallessa oli.
Yhteydenotot tapahtuu aina ja vain
ainoastaan Mocan kanssa, yleensä
vielä silloin kun ollaan lähdössä
ulos. Mocca kun ei mikään kovin
kova ulkoiluhirmu ole niin välillä
nuoren herran saa kantaa eteiseen
ja siitäkös Blackie tykkää! No ei
sitten yhtään, Blackie käy kuin ylei-
nen syyttäjä Mocan kimppuun sil-
loin kun lasken Mocan alas.
Ja auta armias jos luut oli jääny
koirilta lattialle kun oli aika lähteä
ulos, taistelu alko jo siinä vaiheessa
kun kotiovi alkoi lähestyä kun oltiin
palaamassa ulkoa sisälle. Mistä joh-
tuen Mocca on saanut turvonneen
silmän kun Blackie päätti että nää
kaikki luut on mun ja päätti purra
Moccaa sopivasti just silmän ylä-
puolelle. Mocan pää alkaa olla aika
arpinen kun se on niin monta kertaa
saanut kokea Blackien päälle käy-
misen, eihän Mocca uskalla enään
kunnolla ulkoillessa liikkua Blackie
perässäkään, vaan se hidastelee hy-
vän matkan päässä Blackiestä.

Toivossa on
hyvä elää

Täytyy toivoa että toi Blackien ag-
ressiivisuus alkaisi vähentyä ennen
kuin käy pahasti täällä kotona poi-
kien kesken.
Kyllähän Blackie ja Mocca muuten
hyvin toimeen tulee (välillä ainakin
nukutaan kyljet kiinni toisissaan).
Noh ehkäpä se Blackie tuosta rau-
hoittuu, eihän kastroinnista ole aikaa
kuin jokunen kuukausi ja ne lopul-
liset tuloksethan rupee näkymään
vasta joskun vuoden päästä leikka-
uksesta. Toivossa on hyvä elää!

Katja

Blackie (vasemmalla) ja Mocca (oikealla) tulevat aivan mainiosti toimeen
kun on aika ottaa päiväunet. Muuten Blackie onkin saanut päähänsä että
raivo pitää tarpeen tullen purkaa Mocca-kaveriin.

Mocca reppana Blackie raivokohtauksen jälkeen. Silmä turvoksissa ja mies
on kuin maansa myynyt. Onneksi silmä säästyi ilman naarmuakaan ja pieni
arpi silmäkulmassa on vain miehekästä.

Blackie (yllä) kaulurin kera kastrointi-toimenpiteen jälkeen. Vieressä (alla)
lepäilee uskollinen kaveri Mocca, joka toivoo saavansa takaisin hieman
miehistä asemaansa perheessä.

KANSIKUVAKOIRA!

Amerikankääpiöterrierin
kastrointi
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Amerikankääpiöterrierin
rankka pissitulehdus
Meidän “iso” poika amerikankää-
piöterrieri Tito sairastui tuossa syk-
syllä 2007 viattomaan pissituleh-
dukseen, joka osoittautuikin luultua
rajummasi.

Oksentelua

Kaikki alkoi sillä, että Tito alkoi
ensimmäiseksi enemmän oksennel-
la ja korskutella kurkkua. Kyselin
sitä muilta tutuilta mitäköhän poit-
sun kurkussa olisi ja annoin öljyä
ja oksentaminen helpotti. Porukat
vastaili, että ainahan tämän rotuset
välillä oksentelee kun ne saa kurk-
kuunsa jotakin. Mutta... sitten Titol-
ta tuli pisulit yöllä sisään mikä oli
poikkeus.. Noh ajateltiin et poju oli
syönyt jotain suolasta herkkua kun
oli vähän juopotellutkin, heh! Seu-
raavana yönä tulit taas pisut sisään
ja kippo yli puolenvälin juotu eli
nyt kaikki ei ollut kunnossa, sillä
nyt ei oltu herkuteltu.

Eläinlääkäriin

Mittasin Titon kuumeen, sitä ei ollut
mutta soitin silti eläinlääkäriin, kos-
ka olin varma pissitulehduksesta,
sillä merkit viittasivat siihen. Sain
ajan eläinlääkäriin ja pyydettiin
ottamaan pissinäyte matkalla.
Näyte olikin sitten kuin mattolaituri,
pöpöjä täynnä! Saatiin lääkekuuri
ja Titoa tutkittiin ja hutkittiin tosi
tarkkaan, kokeiltiin joka reikä yök-
kis! Mutta Tito kesti kaiken kuin
MIES. Samalla saimme kuulla, ettei
mitään rankkaa urheilua ja liikuntaa
saa harrastaa,  pisutukset häthätää
vaan ulkona hoidetaan. Eli rauhais-
eloa olisi vietettävä parisen viikkoa
ja juuri kun SATHY-kisat oli tulossa
ja KINGI OLI KISAKUNNOSSA
(hyvähän se on nyt pullistella).

Lääkkeet toimii...
vai toimiiko?

Lääkekuuri alkoi toimia, pisutukset
loppui sisälle päivässä, poika vai-
kutti pari kolme päivää villiltä ja
vapaalta. Sitten tuli taas lirut sisäl-
le... Soitto lekurille ja vaihdettiin
lennossa lääkitys. Tito ei kovin ih-
metyksissään vielä siinä vaiheessa
ollut, häpeili vaan kun pissejä oli
yöllä tullut sisälle mutta lohduteltiin
sitä, ettei sille mitään voi. Lääkkeet-
kin (nestemäinen) Tito tuli aina
ottamaan ihan kiltisti kun ilmoitti,
että nyt olisi lääkkeitten otto aika.

Kunto huononee

Noh, meni taasen päiviä muutamia
ihan kivasti ilman pissa souveja.
Ehti jopa välilllä huokasemaan, että
joko meidän poika alkaisi olla kun-
nossa.  MUTTA sitten Tito alkoi
oksentaa,yskiä, pissat tuli yöllä ja
homma näyttikin jo aika pahalta
aivan yllättäin. Aamulla soitto lää-
käriin, päästiin sinne tosi nopeesti.
Ensimmäiseksi meidän ISO PETO

vähän nukutettiin, jotta saatiin se
nesteytettyä ja sitten siltä yritettiin
saada vielä verta, joka oli työn ja
tuskan takana nestehukan takia.
Nesteitäkin oli vaikea saada lihak-
siin kun oli niin treenatut lihakset
sanoi lääkäri. Jotain positiivista
siinä tilanteessa!
Saimme sitten Titolle uudet lääki-
tykset jälleen kerran, joskin ensiksi
nesteytyksen jälkeen se lääkittiin
piikeillä niin, ettei vuorokauteen
tarvinnut antaa kuin pahoinvointi
lääkettä. Masu oli päässyt kanssa
huonoon kuntoon eli ruokavaliokin
piti lääkärin käskystä muuttaa kau-
rapuuro-naudanjauheliha-herkuksi
ja Titolla sitä vastaan tuskin mitään
oli.Herra kun muutenkin on sellai-
nen herkku-peppu, paitsi nyt kipee-
nä ollessaan ei ollut sapuska mais-
tunut.

Uudet lääkkeet

Nyt oli sitten kasa lääkkeitä (anti-
biootti, pahoinvointi-
lääke,yskänlääke) pikkumiehelle
taudin kukistamiseen ja lääkäriin
pidettiin yhteyttä, kysyttiin veriko-
keet, pieninkin oire jos tuli niin
reagoitiin ettei tule takapakkeja. Ja
sitten mami vaan keitteli kaurapuu-
roa omalle vauvalle mihin laitto
naudan jauhelihaa ja poitsu mussutti
tyytyväisenä. Antibiootit laitettiin
raakoihin jauhelihapulliin ja herra
nautiskeli seisovasta pöydästä NAM
NAM.

Tito terrieri paranee

Loppujen lopuksi tämä homma saa-
tiin päätökseen kunnialla näillä vii-
mesillä lääkkeillä. Tito sairasti mel-
kein neljä viikkoa ja kun viimeinen
lääke oli otettu perjantaina, niin
lauantain Tito vielä otti lungisti...
MUTTA SITTEN se repes liitoksis-
taan... eli meidän Tito joka ei yleen-
sä hauku kotona (asumme kerrosta-
lossa) rupesi sunnuntai päivänä
mekkaloimaan aamusta alkaen kai-
kille  ja kaikelle mitä kuului.  Juoksi
sisällä sikaravia, haukkui meille,
kun meni ulos juoksi hississä ym-
pyrää mennen tullen ja haukkui
koko hemmetin sunnuntain, oli oi-
kein virtaville-turnertäystuho-
touhopäivä eli poitsulla oli käyttä-
mätöntä energiaa. Terrieri mikä ter-
rieri, sen kyllä huomasi.
Meinasin kyllä, että pitäisiköhän
mennä laittamaan rappuun lappu
anteeksi koiramme haukkuu koska
se on terve. No nyt on kaikki hyvin
ei enää pissit eikä tulehdukset vai-
vaa... en tiedä mistä tauti tuli mutta
sitkeä sen pois lähtö oli.
PS. Mummi lupasi tehdä Titolle
villahousut, kun sillä on pissituleh-
dus! Iiik! Tito odottelee kauhulla,
et millaset vaaleensiniset pitsihör-
velit sieltä oikeen tulee...

Tiina Eerola

Tito amerikankääpiöterrieri kävi läpi harvinaisen rankan pissitulehduksen.
Useiden lääkkeiden vaihtamisen jälkeen ja usean eläinlääkäri-käynnin
jälkeen tilanne saatiin lopulta onneksi haltuun.

Tito ei päässyt kisailemaan vuoden työkoirien päätapahtumaan, SATHY
Expoon, ja sekös harmitti! Taakanvetoa oli treenattu kovasti, lihakset olivat
tiukassa timmissa ja sitten tuli aivan takavasemmalta pissitulehdus.

Tito ottaa lunkisti rajun tulehduksen jälkimainingeissa. Onneksi lääkkeet
saatiin vihdoin kohdilleen!
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Petaaminen
alkaa

Perjantaina 25.1.2008 klo 15.00
Sukka, Olderanch`s Dixie Chick,
aloitti pesän tekemisen eli petasi
synnytyslaatikon lakanat ja peitot
yhteen nippuun.Ruoka ei kelvannut
enää perjantai aamuna. Lämpöä en
mitannut tällä kertaa ennen, vaan
luotin että huomaan kyllä milloin
synnytys käynnistyy.

Läähätystä

Se sitten alkoi perjantain ja lauan-
tain vastaisena yönä klo 23, kova
läähätys yhtäjaksoisesti.Koira istui
synnytyslaatikon nurkassa ja välillä
makasi voimakkaasti läähättäen ko-
ko yön ja lauantai aamupäivän. Her-
mostuin hieman ja vein klo 10.15
Sukan Hyvinkäälle eläinlääkäriase-
ma Animukseen, eläinlääkäri Outi
Gyldenin vastaanotolle. Eläinlääkäri
Gylden vei Sukan röntgeniin jotta
näkisi missä vaiheessa tilanne on.
Nähtiin että synnytys käynnistyy
myöhemmin ja pennut on elossa ja
hyvin luutuneet.

Pennut
syntyy

Iltapäivällä klo 15.00 tuli sitten
ensimmäinen pentu, narttu 280 gr
painoa. Otin kalvon pois kun se tuli
ulos ja pyyhin sitä käsipyyhkeellä,
vaikutti ensin elottomalta, mutta
kun imin sen nenästä limat pois
keukoista ja ravistin sitä, niin alkoi

eloa tulemaan. Leikkasin napanuo-
ran 2 cm:n mittaiseksi kirurgin sak-
silla jotka olin ensin keittänyt val-
miiksi ja annoin sitten pennun
Sukalle nuoltavaksi. Sen jälkeen
laitoin pennun nisälle josta ensin
lypsin maitoa esiin. Pentu rupesi
imemään nisää ja vähän ajan päästä
ryömi jo kovaa ympäri synnytyslaa-
tikkoa. Toinen pentu, uros syntyi
parin tunnin päästä, tuli jalat edellä,

mutta ei tarvinnut auttaa ulos. Sama
juttu toistui sitten kuin ekankin pen-
nun yhteydessä.
Ensimmäisen vuorokauden aikana
laitettiin pennut tisseille tunnin vä-
lein, sen jälkeen ovat menneet itse
syömään noin puolentoista tunnin
välein. Nyt ovat 2 vrk ikäisinä vah-
voja olde pentuja, joita Sukka hoitaa
erittäin hyvin. Käy ulkona pari ker-
taa hätäisesti ja kiireesti takaisin
pentujen luo.
Laskee Brucen ja Nössön, meidän
kissa 14 v. synnytyslaatikon luo
katsoo pentuja. Luottaa niihin koska
nukkuvat yleensä yhdessä aina.
Muita ei voi laskea meille, kävis
heti kiinni ihmisiin olis sitten tuttuja
tai vieraita, sama asia. Tankki ja
Donna ulkoilevat tarhassa omasta
huoneesta, jossa on oma sisään-
käynti. Näin säilyy rauha himassa.

Terveisiä kaikille Olden omistajille,
Raimo ja Mervi

P.S. Käykää tsekkaa Olde Ranchin
uudet galleria sivut, voitte duunaa
sinne kuvia Oldeistanne suoraan.

Raimo

Vanhaenglannin-
bulldoggin synnytys

Sukka-vanhaenglanninbulldoggi ja Suomen uusimmat vanhaenglanninbull-
doggit, pentuina.

Kirja
alelaarista
�
Yhtenä lauantaina taas “eksyin”
vahingossa kirjakauppaan ja sattu-
malta löysin alepinosta kirjan ni-
meltä “Tunnista koirasi viestit.” Sen
enempää miettimättä nappasin kir-
jan ja kotiin lukemaan.
Anders Hallgrenin kirjoittama ja
Tuula Syvänperän suomentantama
kirja “Tunnista koirasi viestit” il-
mestyi Suomessa jo reilu vuosi sit-
ten. Kirjaa mainostetaan kertomalla,
että koira on ihmisen paras ystävä
– mutta mitä me tiedämme parhaas-
ta kaveristamme. Ymmärrämmekö,
miksi se ajaa takaa polkupyöriä,
inhoaa yksinoloa ja puhkeaa räksyt-
tämään ovikellon soidessa?
Kirjan kansitekstissä kerrotaan, että
“Tunnista koirasi viestit” antaa vas-
tauksen moniin kysymyksiin ja ih-
metyksenaiheisiin. Siinä valotetaan
koiran ja suden yhteistä alkuperää
ja suhdetta, sen eri aisteja ja sitä,
miten niitä voidaan hyödyntää yh-
teiselossa ihmisen kanssa sekä mi-
ten voimme tulkita nelijalkaisen
ystävämme kieltä ja signaaleja.
Kirjassa käsitellään myös erikseen
koiranpennun ja aikuisen koiran
tarpeita, tartutaan mahdollisiin on-
gelmatilanteisiin ja annetaan vink-
kejä siitä, kuinka ratkaista niitä.

Mielenkiintoisia
teorioita

Kirjan alussa on ihan mielenkiintoi-
nen teoria miksi ihminen on kesyt-
tänyt koiran. Muutaman teorian
jälkeen päästään menneisyydestä
nykyaikaan ja huomioni keskittyy
kohtaan jossa
puhutaan työ-
koirista kuinka
ne toimivat
apuna eri työ-
tehtävissä ku-
ten terapia-
koirista, jotka
työskentelevät
sairaaloissa ja
vanhustenko-
deissa. Tie-
tenkin maini-
taan että koira
auttaa ihmistä
olemalla hänen
seuralaisensa
ja ystävänsä.
Kirjassa pu-
hutaan myös
paljon ihmisen
ja koiran suhteesta, muun muassa
siitä että lemmikkieläinten kanssa
kasvaneet lapset ovat muita empaat-
tisempia. Kirjaa lukiessa tulee taas
kerran muistaa käyttää omaa suo-
datinta joissain asioissa sillä asioi-
den yleistäminen on aika yleistä
muutaman kirjan lukeena ja sen
todenneena.
�

Kuudes
aisti?

Kirjassa käydään läpi koiran aistit,
haju, näkö, kuulo, tasapino, maku-
aisti tuntoaisti sekä tietenkin kuudes
aisti. Kreikkalaisen filosofi Aristo-
teleen mukaan aisteja on vain viisi

ja sen vuoksi
erikoista ja
harvinaista
kykyä tajuta
asioita sano-
taan usein
“kuudenneksi
aistiksi”. Onko
koirilla sitten
kuudes aisti?
Emme voi sitä
kieltää , vaikka
monesti mie-
lestämme yli-
luonnollisille
asioille on hy-
vä selitys ole-
massa. Kirjas-
sa on
mainintoja eri
tilanteissa

missä koira on ollut apuna, huoman-
nut tulevan epilepsia kohtauksen
tai pelastanut perheen tulipalosta
jne.
�

Erikoisia
neuvoja

Kirjassa käydään läpi koirien kieltä
kuinka meidän ihmisten tulisi
“lukea” koiraa. Vaikka samoja tie-

toja on lukenut monesta paikasta
niin mielestäni tässä kirjassa asia
oli mukavasti kerrottu. Kirjassa
kerrotaan myös aggresiivisistä koi-
rista ja mistä moinen aggressiivi-
suus voisi johtua, myös yksin ole-
minen ja laumakäyttäytyminen on
kuvattu kirjassa.
Oikeastaan hyvin kriittisesti luettu
kohta oli missä mainitaan ettei koi-
raa saisi jättää yksin kuin neljäksi
– kuudeksi tunniksi. Kirja ohjeistaa
hankkimaan koiralle hoitajan jos se
joutuu olemaan yksin enemmän
kuin kuusi tuntia tai vaihtoehtoisesti
jättää koira ostamatta. Tänä päivänä
moni on töissä noin kahdeksan tun-
tia ja en ole kuullut että siitä olisi
koiralle ollut iso haitta. Tietenkin
me kaikki haluaisimme olla kotona
kaiket ajat ja puuhata koiran kanssa
mutta realistinen on pakko olla.
�

Mukavaa
luettavaa

Kirja oli mukavaa luettavaa ja jos
se osuu käsiisi niin kannattaa lukea.
Toisten ajatuksia ja teorioita on aina
yhtä kiva lukea mutta pienellä kriit-
tisyydellä. Jos kirja sanoo että sinä
syöt aina ensin ja sitten koira niin
taitaa kaikki koiran omistajat olla
hyvin syötettyjä.

Emma

Kirja-arvostelussa:
Tunnista koirasi viestit
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Echinococcus granulosus ja Echi-
nococcus multilocularis ovat heisi-
matoihin kuuluvia lihansyöjien loi-
sia. Loisen pääisäntiä ovat koira,
susi ja kettu. Väli-isäntinä voivat
toimia useat kasvinsyöjänisäkkäät,
kuten sika ja ihminen. Aikuiset loi-
set elävät pääisännän ohutsuolessa.
Loiset ovat 3-6 mm pituisia jaok-
keisia matoja. Tartunta ei tavallisesti
aiheuta isäntäeläimelle mitään oi-
reita.
Yksi heisimato voi tuottaa n. 5000
munaa, jotka leviävät ulosteen vä-
lityksellä luontoon ja sitä kautta
väli-isäntään tai ihmiseen. Väli-
isännässä loisen toukkavaiheet
muodostavat sisäelimiin nesteen
täyttämiä rakkulamaisia muodostu-
mia, hydatidikystoja. Echinococcus
granulosuksen kystat ovat halkaisi-
jaltaan n. 5-10 cm, yksilokeroisia
ja paksuseinäisiä. Tavallisimmin
kystoja todetaan lihantarkastuksen
yhteydessä maksassa tai keuhkois-
sa. Väli-isäntänä voivat toimia lam-
paat, naudat, siat, hirvieläimet, poro
ja hevonen. Echinococcus multilo-
culariksen kystat ovat monilokeroi-
sia ja ohutseinäisiä. E. granulosus
on näistä kahdesta yleisempi, sitä
esiintyy Keski- ja Etelä-Euroopassa,
Lähi-Idässä, Australiassa, Etelä-

Amerikassa ja Aasiassa endeemise-
nä eli pysyvästi paikallisessa eläin-
kunnassa esiintyvänä liittyen erityi-
sesti lampaankasvatukseen. E.
multilocularis on harvinaisempi,
mutta ihmiselle vaarallisempi, myös
se esiintyy Keski-Euroopassa en-
deemisenä.
Ekinokokkoosi on vaarallinen eläin-
ten ja ihmisten välillä tarttuva tauti
eli zoonoosi. Ihmisellä kystat muo-
dostuvat tavallisesti maksaan tai
keuhkoihin, mutta myös munuaisiin
tai aivoihin. Ne saattavat kasvaa
kooltaan huomattavan suuriksi. Eri-
tyisesti monilokeroisia kystoja muo-
dostava E. multilocularis on johtaa
usein kuolemaan.
Taudin ehkäisemiseksi on erittäin
tärkeää, että kaikki kystamuodostu-
mat lihantarkastuksen yhteydessä
ehdottomasti tutkitaan ja hävitetään
siten, etteivät ne voi joutua lihan-
syöjien ravinnoksi. Koirien sään-
nöllisestä heisimatoloislääkityksestä
on niin ikään syytä huolehtia.

Lähde Evira

Ekinokokkoosi,
mikä se on?

Suomessa tehdyt, laadukkaat, mittatilaus-
TAAKANVETOVALJAAT

pienille ja isoille koirille!

Tilaa heti osoitteesta
www.koiratuote.fi/sathy

KOOT JA HINNAT:

• pienet koirat (1-8 kg) 40-50 €
• keskikokoiset koirat (8-20 kg) 60-70 €
• keskikoiset koirat (20-30 kg) 70-80 €
• isot koirat (30-40 kg) 80-90 €
• superisot koirat (40-60 kg) 90-110 €

Tilaukset Internet-sivuilta
www.koiratuote.fi/sathy

Nauhan väri musta tai valkoinen.

Pehmusteen väri yksivärinen tai kirjava -

värivalikoima todella laaja, esim. musta, punai-
nen, sininen, vihreä, pinkki, vaaleansininen,
liekkikuvio, pääkallokuvio, camokuvio...

Kapulan väri sovitetaan pehmusteen väriin.

Valjaisiin on saatavilla koristeita (rusetteja,
tähtiä, helmiä) ja brodeeraus, hinnat
alkaen 5 €, esim. brodeeraus koiran nimi “Ville”,
hinta 15 €.

Tilauksen yhteydessä pyydetään tarkat mitat.
Toimitusaika noin 1-2 viikkoa.
Hintoihin lisätään toimituskulut.

1) Aikuiset madot asuvat koiran sisäelimissä.
2) Matojen munat tulevat ulos koiran ulosteiden mukana.
3) Muna.
4) Lampaat, naudat, hevoset, siat ym. toimivat isäntänä madoille. Madot
elävät pääasiassa maksassa ja keuhoissa.
4a) Jos muna pääsee ihmisen elimistöön, muodostaa se maksaan, kauhkoihin
ja muihin elimiin kystia.
5) Maksa, jossa kystia.
5a) Kysta jonka sisällä tartuntavalmiit uudet muna. Sykli on valmis kun
tämän sisäelimen syö koira.

SATHY Laatukasvattaja HUOMIO!

SATHY ry. järjestää vuonna 2008 kaikille SATHY
Laatukasvattajille koulutustilaisuuden. Koulutuk-
sessa käydään läpi koiran jalostuksen perusasioita,
koiran lisääntyminen, kennelin hoito, kennelin
markkinointi, ym. todella tärkeää asiaa.

SATHY Laatukasvattajien koulutustilaisuus järjes-
tetään Etelä-Suomen alueella kevään / kesän 2008
aikana. Ota yhteyttä nyt heti info@sathy.fi ja kerro,
mitä tietoja juuri Sinä haluat kuulla koulutuksessa.
Ilmoittaudu mukaan info@sathy.fi
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SATHY ry.:n jäsenet ovat äänestä-
neet ja päättäneet, ketkä hienoista
työkoiristamme ovat vuoden 2007
paksuinta kermaa. Vuoden 2007
työkoirat ovat oman rotunsa erittäin
hienoja edustajia, usein ansioitunei-
ta monella eri saralla ja ennen kaik-
kea tietenkin suuren yleisön mie-
leen.
SATHY-jäsenten kesken suoritettu
avoin Internet-äänestys vuoden
2007 koirasta on päättynyt. Onneksi
olkoon kaikille SATHY-rotuisille
koirille ja kiitos äänestäjille. Vuoden
suosikiksi äänestäjät valitsivat kus-
takin rodusta seuraavat koirat:

Vuoden 2007
amerikanbulldoggi

Vuoden 2007 amerikanbulldoggi
on amerikanbulldogginarttu Dana.
Dana on SATHY ry. kisoissa tuttu
näky. Danan bravuuri on taakanve-
to, mutta Dana osallistuu muihinkin
lajeihin mielellään.

Vuoden 2007
amerikanpitbullterrieri

Vuoden 2007 amerikanpitbullter-
rieri on amerikanpitbullterrieriuros
Erkki. Erkki on virallinen SATHY
terapiakoira ja tuttu näky kaikissa
SATHY tapahtumissa. Erkki harras-
taa taakanvetoa.

Vuoden 2007
amerikankääpiöterrieri

Vuoden 2007 amerikankääpiöter-
rieri amerikankääpiöterrieriuros
Mocca. Mocca on tullut tutuksi
meille kaikille joka ikisestä SATHY
tapahtumasta ja Moccan meriittejä
on mm. taakanvedon sekä tuholais-
torjunnan virallinen Euroopan Mes-
taruus 2007. Ei hullummin!

Vuoden 2007
vanhaenglanninbulldoggi

Vuoden 2007 vanhaenglanninbull-
doggi vanhaenglanninbulldoggiuros
Julle. Julle on sisukas SATHY-
konkari, plakkarissa on käytyjä ki-
soja jo vuodesta 2002.

Vuoden 2007
amerikankarvatonterrieri

Vuoden 2007 amerikankarvatonter-
rieri on amerikankarvatonterrieriu-
ros Pörrö.

Vuoden 2007
patterdalenterrieri

Vuoden 2007 patterdalenterrieri on
patterdalenterrieriuros  Untti.

Annetut äänet

Amerikanbulldoggi Dana (8 ääntä)

Amerikankarva-
tonterrieri Pörrö
(2 ääntä)
Amerikankää-
piöterrieri
Mocca (7 ääntä)
Amerikanpit-
bullterrieri Erkki
(9 ääntä)
Patterdalenterrieri
Untti (3 ääntä)
Vangaenglannin-
bulldoggi Julle (4
ääntä)

Kaikki äänet
yhteensä

Erkki (apbt) 9
Dana (ab) 8
Mocca (akt) 7
Lily (apbt) 5
Snapper (apbt) 4
Julle (veb) 4
Xena (ab) 3
Untti (pt) 3
Tito (akt) 3
Candy (ab) 3
Blackie (akt) 3
Sisu (veb) 3
Rocky (akt) 3
Pörrö (akat) 2
Rambo (akt) 2

Dali (akt) 2
Uho (akat) 1
Siiri (akt) 1

Yhteensä annettuja ääniä 66 kappa-
letta.

Äänestäjien perusteluja oli mm.
Kaikki koirat ovat tulleet esiin eri
tapahtumissa ja osoittaneet loistavia
taitojaan.
Miten olisi että voisi valita vuoden
ihmiset? Kuka on osallistunut eniten
toimintaan, kuka on ollut eniten
tapahtumissa mukana, kuka on ki-
voin, kuka on reippain, kenellä on
parhaimmat jutut.

Valjaat ulkomailta
Laatuvaljaat molemmille
koirille

Koiran omistaminen tuntuu välillä
olevan pelkkää välineurheilua. Ti-
lasimme noin kolme vuotta sitten
nahkaiset valjaat Kanadasta koiral-
lemme. Nyt kun koirien määrä on
kaksinkertaistunut, oli saatava toiset
samanlaiset. Tosin ainoa syy ei ollut
se, että molemmilla pitää olla sa-
manlaiset valjaat. Koirat ovat hie-
man erikokoiset ja samat valjaat
eivät istu kunnolla molempien pääl-
le. Ja kun molemmilla koirilla olisi
maailman hienoimmat valjaat, niin
meidän ilkeä naapurin setä ei enää
valittaisi siitä, että koirat vetää lii-
kaa. En tosin ole aivan varma kor-
jaako valjaat meidän huonoja naa-
purisuhteita, mutta onhan se totta,
että valjaiden kanssa useimmat koi-
rat kävelevät hieman rauhallisem-
min.

Kunnon valjaat
ulkomailta

Olisimme toki voineet ostaa jostain
lähikaupasta perinteiset nylonval-
jaat, mutta se nyt pilaisi kokonai-
suuden täysin. Jos koirakin on tilattu
ulkomailta niin, niin valjaita ei os-
teta Citymarketista. Se on selvä.
Meidän edelliset valjaat tilasimme
Ritch McLean nimiseltä herralta
mittatilaustyönä. On nimittäin tär-
keää, että nahkavaljaat istuvat hyvin
koiralle. Ne saattavat olla muuten

epämiellyttävät koiran kannalta.
Värivaihtoehtoja oli myös monta.
Meillä on ennestään jo mustan vä-
riset, joten nyt nyt oli saatava rus-
keat.

Valjaita
odotellessa

Otimme siis sähköpostitse yhteyttä
ja lähetimme Ritchille tarkat mitat
koirasta. Vastaus tulikin melko no-
peasti. Valjaiden tekemiseen menisi
noin kuukausi, koska jonoa oli hie-
man. Minulla ei ollut kiire, joten
kuukausi kuulosti aivan sopivalta
ajalta. Nyt kun ne oli tilattu, rupesin
miettimään oliko valjaat nyt ihan
pakko saada.
Vakuuttelin kuitenkin itselleni, että
valjaat olisivat välttämättömät. Koi-
ra on kuin höyryveturi, jonka vain
kalliit nahkavaljaat saavat aisoihin.
Olihan meidän naapurikin vähän
vihjaillut siihen malliin. Tätä aja-
tusta vastaan kuitenkin soti se, että
meillä on pantoja yli kymmenen.
Melkein kaikki ovat samanlaisia,
pientä värivaihtelua lukuun ottamat-
ta.

Rahasähläystä

Nyt vain piti saada maksuasiat hoi-
dettua. Päätin mennä pankkiin hoi-
tamaan asian. Oli hieman yllättävää
huomata ettei pankissa ollut yhtään
henkilöä, joka osaisi tallettaa rahaa

Kanadalaiselle pankkitilille.
Kävin vielä toisessakin
pankissa ja neuvot olivat
yhtä sekavia. Helpointa,
vaikkakin hieman riskialtista
olisi lähettää rahat kuoressa
perille. Tähän olisinkin lo-
pulta turvautunut, mutta sain
lopulta asian hoidettua.
Valjaiden tilauksesta oli jo
kulunut� muutama viikko ja
valjaat olivat kuulemma
melkein valmiit. Hienoa!

Upeat
valjaat

Pari viikkoa myöhemmin
sain vihdoin valjaat käsiini.
Ne olivat juuri niin hienot
kuin ajattelinkin. Ne olivat
vaaleanruskeat ja niissä oli
hienoja niittejä rinnassa ja
selkäpuolella. Laitoinkin ne
heti koiralle ja ne istuivat
hyvin. Vinkiksi kaikille
jotka ovat hankimassa val-
jaita, niissä kannattaa olla
niin monta säätöpistettä kuin
mahdollista. Piti vielä lähteä
saman tien ulos kokeilureissulle.
Taisin itse olla niistä ylpeämpi kuin
koira. Sitä sai koko ajan vetää pe-
rässä kun parka luuli, että nyt vede-
tään taakkaa.
Kyllähän niihin valjaisiin nyt ollaan
totuttu ja ne ovatkin erinomaiset
juoksulenkillä. Naapurin setä jatkaa
edelleen valitusta, tosin taitaa her-
ralla olla jotain muita ongelmia.

Vaikka sainkin samalta mieheltä
vinkin, että valjaiden pitää olla ku-
ristavaa mallia. Semmoisia en kyllä
ainakaan aio lähiaikoina Kanadasta
tilata. Nämä nykyiset ovat juuri
täydelliset.

Anttu

Uudet, upeat nahkavaljaat Kanadasta. Ritch McLean
tekee mittatilauksesta todella upeita valjaita erityisesti
amerikanpitbullterriereille ja muille työkoirille. Ritch
McLeanin Bulldog Brand Leatherworx -yrityksen tuot-
teita, kuten nahkavaljaita ja nahkakaulapantoja voit
katsella myös Internetistä, sivulta
www.bulldogbrand.net
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Käyttäytymisestä ja eli-
mistön reaktioista voi pää-
tellä paljon, samoin her-
moston rakenteesta.
Ainakin sellaiset eläimet,
joilla on kipureseptoreja
ja aivot, todennäköisesti
kärsivät kivusta.

Kirjolohi kiertelee levottomasti ak-
vaariossa ja hieroo suutaan pohjaan.
Sillä on ongelma. Tutkija Lynne
Sneddon skotlantilaisesta Edinburg-
hin yliopistosta on juuri ruiskuttanut
sen huuliin etikkahappoa.Kun muu
ei auta, kala alkaa huojua paikal-
laan. Tutkijoiden kulmakarvat ko-
hoavat. Tätähän luulisi näkevänsä
apinahäkissä eikä akvaariossa. Ni-
säkkäiden tiedetään joskus turvau-
tuvan merkityksettömän liikkeen
toistamiseen, koska se saa elimistön
tuottamaan pieniä määriä endorfii-
neja kivunlievittäjiksi.Muutkin sa-
maan käsittelyyn joutuneet kirjolo-
het hierovat huuliaan tai huojuvat.
Jotkin kieltäytyvät syömästä ja
“läähättävät” eli leyhyttelevät kii-
vaasti kiduksiaan. Paitsi yksi joukko
– ne, joihin tutkijat tuikkaavat mor-
fiinia. Nisäkkäillä morfiinin tiede-
tään poistavan kivun tunnetta, ja
kuinka ollakaan: morfiinia saatuaan
kalatkin rauhoittuvat ja palaavat
normaaleihin puuhiinsa.Kun Sned-
donin tutkimustulokset julkaistiin
vuonna 2003, brittilehdistössä käyn-
nistyi kiivas keskustelu. Kykenevät-
kö kalat tuntemaan kipua? Jos ky-
kenevät, miltä mahtaa tuntua niistä
kaloista, joita mukavat perheenisät
leppoisina viikonloppuina kiskaise-
vat vedestä huulen lävistävän on-
genkoukun varassa? Ennen Sned-
donin tutkimuksia ei kalojen
kivuntuntokyvystä ollut olemassa
tieteellistä tietoa juuri lainkaan.
Hänen tuloksensa viittaavat siihen,
että kalat todella kokevat kipua.
Sneddon on syynännyt myös kalo-
jen kipureseptorien eli ihon pinnassa
olevien aistinhermopäätteiden ra-
kennetta ja kalojen kipuhermoston
toimintaa, ja ne ovat osoittautuneet
vastaaviksi kuin meillä.

Nisäkkäiden kipu
kuin ihmisten

Eläinten kivun tutkimus ei tieteen-
alana ole kaikkein yksinkertaisim-
pia – niin kuin ei ihmistenkään.
Teknologia ei ole vielä tuottanut
kipumittaria, joka yksiselitteisellä
asteikolla siististi kertoisi ihmisen
tai eläimen kokeman kivun määrän.
Nisäkkäistä, lähimmistä sukulaisis-
tamme, tiedetään eniten.
“Hyvin todennäköiseltä näyttää,
että nisäkkäät kokevat kivun saman-
tapaisena kuin me”, sanoo eläinlää-
ketieteellisen farmakologian profes-
sori Outi Vainio Helsingin
yliopistosta.
“Siihen viittaa sekä niiden käyttäy-
tyminen että se, että niillä on sa-
manlainen keskushermosto, hermot
ja kipureseptorit kuin ihmisellä.
Kivun tunteminen myös aiheuttaa
niillä samanlaisia muutoksia her-
moston välittäjäaineissa, ja elimis-
tössä erittyy samoja opioideja eli
kipua vaimentavia aineita kuin
meilläkin.”
Jos lähdetään kiipeilemään eläin-

kunnan sukupuussa kauemmas, teh-
tävä muuttuu haastavammaksi. Tun-
tevatko sammakot kipua? Muura-
haiset?
“Paremman tiedon puuttuessa läh-
tökohtana voitaneen pitää hermos-
ton rakennetta”, pohtii eläintieteen
professori Kai Norrdahl Turun yli-
opistosta.
“Ilmeisesti koetun kivun voimak-
kuus riippuu hermoston, etenkin
keskushermoston, kehittyneisyydes-
tä. Myös kipureseptoreina toimivien
aistinhermopäätteiden määrä ja laa-
tu vaikuttaa.”

Eläinten tuntemuksia tulkittaessa
on muistettava, etteivät eläimet aina
ilmaise kipua samoin kuin me. Suh-
tautuisimmekohan kaupalliseen ka-
lastukseen toisin, jos troolista kuu-
luisi jokaisella nostolla hirveä
kirkuna?

Hiiri kärsii siinä
missä hevonenkin

Jotta eläin voisi pelkkien väistämis-
refleksien lisäksi myös tuntea kipua,
sillä on oltava jonkinlainen tietoi-
suus. Kivuntuntokykyyn vaaditta-
van tietoisuuden ei silti tarvitse olla
sellaisella tasolla, että sillä voisi
hoitaa teoreettisen filosofian profes-
suuria. Kaikki eläimet, joiden aivo-
jen rakenteeseen sisältyy myö-
häisaivovaippa eli neokorteksi, ovat
nykyisen käsityksen mukaan siinä
määrin tietoisia, että ne kokevat
kipua ja kärsivät siitä.
“Suurin ja poimuttunein myöhäisai-
vovaippa on valaiden, ihmisten ja
apinoiden aivoissa”, Kai Norrdahl

kertoo.
“Muidenkin nisäkkäiden aivot ovat
suhteellisen isot ja kehittyneet. Kai-
killa nisäkkäillä on myös kivun
aistimiseen sopivia aistinhermo-
päätteitä. Siksi on syytä olettaa, että
kaikki nisäkkäät pystyvät tuntemaan
kipua ja kärsimystä.Ominaisuus ei
riipu eläimen koosta.”
“Hiiren ja hevosen kokemassa ki-
vussa ei ole periaatteessa mitään
eroa”, Outi Vainio koros-
taa.Ratkaisevaa ei ole sekään, nuk-
kuuko nisäkäs sohvallamme.
“Ihmiset ovat keskimäärin herkem-

piä seura- ja harraste-eläinten ki-
vuille kuin niiden, joita ajatellaan
“massaeläiminä”, kuten sikojen”,
Vainio muistuttaa.
“Hiiret ja rotat taas koetaan usein
vieraiksi ja tuholaisiksi, joten nii-
denkin kipua aliarvioidaan helpos-
ti.”
 Jyrsijöiden tuntemukset jäävät mo-
nelta huomaamatta siksikin, että
kiinni otettu eläin näyttää reagoivan
kipuun vain avaamalla suunsa. Esi-
merkiksi rottien kivunhuudot ovat
niin korkeita, että ne havaitsee vain
ultraääniä rekisteröivillä laitteilla.
Myös linnut tiedostavat kivunLin-
tujen tiedetään välttävän visusti
sellaisia ihmisiä ja tilanteita, joihin
niiden muistissa yhdistyy kipuko-
kemus. Kipu näyttää olevan todel-
lisuutta myös höyhenikkään pään
sisällä:
“Lintujen keskushermosto, kipure-
septorit ja välittäjäaineet ovat sa-
manlaisia kuin nisäkkäiden, ja lin-
nut reagoivat kipulääkkeisiin
samalla tavoin”, Outi Vainio ker-
too.Kärsimisen tyyssijana pidetty

myöhäisaivovaippa on lintujenkin
aivoissa, joskaan se ei ole yhtä poi-
muttunut kuin nisäkkäi-
den.Matelijoilla, kuten käärmeillä,
liskoilla ja kilpikonnilla, on hiukan
yksinkertaisemmat aivot. Kilpikon-
nien keskushermoston eräät osat
kuitenkin muistuttavat kovasti ni-
säkkäiden myöhäisaivovaippaa. Kai
Norrdahl arvioi varovasti matelijoi-
den sijoittuvan kivuntuntokyvyltään
suunnilleen samaan joukkoon kuin
linnut.Sammakkoeläimillä ja kaloil-
la ei ole myöhäisaivovaippaa, mutta
tuskin niiden elämä silti on täysin
kivutonta. Molemmilla on kipuais-
timuksiin tarvittavia hermorakentei-
ta, ja molemmat lakkaavat reagoi-
masta kivunaiheuttajiin, jos niille
annetaan kipulääkettä.

Aivojen olemassaolo
rajaviivana?

Kalat siis vaikuttavat kivuntuntoky-
kyisiltä, mutta entä ongenkoukussa
kiemurteleva mato?Jos varsinaisen
kivun kokijoita etsiessämme pitää
johonkin kohtaan vetää raja, tärkein
ero saattaa olla siinä, onko eläimellä
aivot. Aivollisiin lukeutuvat kaikki
selkärankaiset eläimet eli nisäkkäät,
linnut, matelijat, sammakkoeläimet
ja kalat. Selkärangattomilla, kuten
hyönteisillä, on usein muutama ko-
mentokeskuksen virkaa toimittava
hermosolmupari, mutta aivojen ni-
mellä niitä ei voi kunnioittaa.
“Selkärangattomat reagoivat äkilli-
seen ärsykkeeseen, mutta se ei vielä
kerro kivuntuntokyvystä”, Kai
Norrdahl pohtii. Toisaalta hän huo-
mauttaa, että yksinkertaisimpia
hyönteisiä myöten lähes kaikki eläi-
met kykenevät oppimaan.
“Oppimiskyky edellyttää muistia.
Ei tiedetä, kokevatko hyönteiset
kärsimystä, mutta ainakin ne muis-
tavat haitalliset asiat ja välttävät
niitä myöhemmin.”

Magneettikuvaus
kurkistaa aivoihin

Aivojen olemassaolo ja hermoston
rakenne antavat eväitä sen päättele-
miseen, onko eläimen edes mahdol-
lista kokea kipua. Tutkijoiden kons-
tit eivät kuitenkaan lopu siihen.
Etenkin nisäkkäiden kipua voi ha-
vainnoida epäsuorasti eläinten käyt-
täytymisen perusteella.Toisen kur-
kistusikkunan tarjoaa autonomisen
eli tahdosta riippumattoman her-
moston toiminta.
“Kipu aktivoi sympaattisen hermos-
ton toimintaa jolloin muun muassa
sydämen syke, verenpaine ja hen-
gitystiheys nousevat”, Outi Vainio
kertoo.Verinäytteestä voidaan mita-
ta välittäjäaineiden pitoisuuksia:
kortisolia, katekoliamiinia, norad-
renaliinia, dopamiinia… Vainio
huomauttaa, että niiden pitoisuuk-
sien kasvu voi johtua myös stressis-
tä. Mutta jos eläimellä on kudos-
vaurio ja se käyttäytyy
kivuntuntemuksille ominaisella ta-
valla, välittäjäaineiden pitoisuudet
kertovat lisää siitä, kuinka tukala
eläimen olo on. Elimistö tuottaa
myös omia “kipulääkkeitään”, ku-

Mistä tietää että
eläimeen sattuu?
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Koirien määrä Suomessa kasvaa
tällä hetkellä voimakkaasti. Samalla
koirakannassa on havaittavissa no-
pea rakennemuutos. Pienikokoisten
koirien kysyntä on jo useita vuosia
ollut suuri muissakin roturyhmissä
kuin seura- ja kääpiökoirissa. Esi-
merkiksi terrierit ovat yhä suositum-
pia.
Suomessa on noin 300 koirarotua.
Rekisteröinnit kasvoivat vuonna
2007 kaikissa muissa roturyhmissä
paitsi mäyräkoirissa ja ajavien koi-
rien ryhmässä. Suurin ryhmä SKL
(Suomen Kennelliiton) rekisteröin-
neillä mitattuna on pystykorvat.
Seura- ja kääpiökoiraryhmä on kak-
konen ja kolman-
tena on
lam-

mas- ja karjakoirien ryhmä eli pai-
menkoirat.

Pystykorvaryhmä
edelleen ykkönen

Pystykorvaiset rodut ovat kautta
aikojen miellyttäneet suomalaisia
koiranomistajia. Tämä näkyy siinä,
että pystykorvat ovat ryhmänä pit-
kään olleet ykkössijalla. Vuonna
2007 niitä rekisteröitiin 9 288. Se
on lähes 19 prosenttia kaikista vuo-
den 2007 rekisteröinneistä.
Suosituin pystykorvaryhmän rotu

oli viime vuonna suomenla-
pinkoira. Suomenlapin-

koiraa on käytetty
poropaimenena,

mutta se on ny-
kyään myös

suosittu har-
rastus- ja
seurakoira.
Toiseksi
suosituin
oli har-
maanor-
janhirvi-

koira ja kolmantena jämtlanninpys-
tykorva.
Toisena roturyhmistä on seura- ja
kääpiökoirat. Niitä rekisteröitiin
viime vuonna 8 200 eli niiden osuus
oli 16 prosenttia kaikkien roturyh-
mien rekisteröinneistä. Ryhmän
suosituin rotu oli cavalierkingchar-
lesinspanieli. Toisena oli tiibetinspa-
nieli ja kolmantena oli lyhytkarvai-
nen chihuahua.
Paimenkoirien ryhmä oli kolmas 6
896 rekisteröinnillä. Se merkitsee
14 prosentin osuutta kaikista rekis-
teröinneistä. Ryhmän ehdoton suo-
sikki on edelleen saksanpaimenkoi-
ra. Hyvänä kakkosena tulee
shetlanninlammaskoira ja kolman-
tena pitkäkarvainen collie.

Koirakanta muuttumassa
pienikokoisemmaksi

Koiran rekisteröinnit lähtivät Suo-
messa vahvaan nousuun 15–20-
vuotta sitten. Erityisesti isojen koi-
rien, kuten kultaisennoutajan, lab-
radorinnoutajan, saksanpaimenkoi-
ran, collien, rottweilerin,
dobermannin sekä belgianpaimen-
koirien rekisteröinnit nousivat 1990-

luvun alussa. Suomalainen koira-
kanta on kuitenkin voimakkaan ra-
kennemuutoksen kohteena
Suomen Kennelliitto rekisteröi Suo-
messa vuonna  2007 50 059 koiraa.
Tuontikoiria niistä oli 2 460. Mo-
lemmat ovat kaikkien aikojen ennä-
tyslukuja. Suosituin koiraharrastus
oli näyttelyssä käyminen. Näyttely-
käyntejä oli yhteensä 182 267. Koi-
ria on Suomessa noin 600 000, jois-
ta Suomen Kennelliittoon kuuluu
noin 450 000. Suomen Kennelliiton
ulkopuolella olevien koirien määrä
on siis noin 150 000, tähän suureen
joukkoon kuuluu myös SATHY työ-
koirarodut. Tämä tarkoittaa sitä että
yhä useampi on kiinnostunut aivan
muista koiran ominaisuuksista kuin
ulkomuodosta. Työkoirien tärkein
ominaisuushan on kyky tehdä työtä
ja olla terve kaikin puolin.

Kalle Saarinen
Lähde SKL ry. ja SATHY ry.

Koirien määrä
Suomessa kasvussa

Pienikokoinen koira lisää edelleen suosiotaan Suomessa. Pieni koira on
helppo ottaa mukaan lähes minne vaan, vaatii vähemmät pitkiä lenkityksiä
kuin isot koirat, on pitkäikäinen ja kaikinpuolin mukava kaveri. Ei siis ihme
että esimerkiksi kuvassa näkyvä suomalainen amerikankääpiöterrieri on
sulattanut niin monen ihmisen sydämen.

ten beetaendorfiinia. Kun elimistö
pyrkii hallitsemaan kipua, endorfii-
nien pitoisuudet nousevat. Niiden-
kin tulkinnassa on otettava huomi-
oon, että endorfiininsa saa
kohisemaan myös reippaalla liikun-
nalla.
“Mielenkiintoinen tulossa oleva
mittauskeino on toiminnallinen
magneettikuvaus, jolla on muuta-
man viime vuoden aikana jo päästy
kuvaamaan ihmisten tunteita”, Vai-
nio sanoo.
“Tietyt aivoalueet aktivoituvat ih-
misellä kivun kokemisen aikana.
Jos eläimillä aktivoituvat vastaavat
alueet, saadaan aika objektiivinen
tapa kivun havaitsemiseen.”
Magneettikuvauksen pitää kuitenkin
ottaa vielä muutama tekninen kehi-
tysaskel, ennen kuin sillä päästään
kurkistamaan karvaisten päiden si-
sään. Kuvaus onnistuu vain, jos
potilas ei hievahdakaan. Eläimille
levollisuuden tekee vaikeaksi se,
että nykyiset kuvauslaitteet pitävät
melkoista meteliä.

Koe-eläinten kohtelu
parantunut

Kivuntuntoa tutkittaessa nousee
väistämättä esiin myös tutkimuseet-
tisiä kysymyksiä. Outi Vainion
omalla tutkimusalalla, eläinlääke-

tieteellisessä farmakologiassa, tut-
kimuskohteena on eläinten kivun
ja stressin lievitys lääkkeillä.
“Tutkimme kipua potilaseläimissä,
joilla jo on jokin sairaus tai vastaa-
va. Katsomme, muuttuuko eläimen
käyttäytyminen ja muu reagointi,
kun sille annetaan kipulääkettä. Em-
me siis aiheuta sitä kipua”, Vainio
kertoo.
“Eettisistä syistä emme käytä pla-
seboryhmiä. Olisi väärin jättää yksi
ryhmä vaille kipulääkettä. Myös-
kään eläinlääketieteelliset lehdet
eivät onneksi hyväksy sellaisia tut-
kimuksia.” Sen sijaan kokeellisen
kipututkimuksen tekijät, jotka itse
aiheuttavat kivun, jättävät osan koe-
eläimistä ilman kipulääket-
tä.Lääketieteellisissä tutkimuksissa
koe-eläimille koituu monesti kipua.
Sitä pyritään yleensä lievittämään
muttei välttämättä aina riittävästi.
“Syöpä- ja tulehdustutkimuksissa
kivun annetaan usein kehittyä voi-
makkaaksi ilman että eläimelle an-
netaan kipulääkettä”, Vainio sa-
noo.Suurimmaksi osaksi Suomi on
koe-eläinten kohtelussa edistyksel-
lisempi kuin monet muut maat – tai
oma historiansa.
“Sellaisia kauhukuvia, joita on ollut
20–30 vuotta sitten, ei Suomesta
enää löydy”, Norrdahl toteaa.
“Suomessa on vuosi vuodelta menty
tiukempaan suuntaan. Pian saatava
uusi koe-eläinlaki parantaa tilannet-
ta edelleen.”

Aspiriini vaaraksi
mirrille ja mustille

Tutkimustyön ansiosta kipulääkkeet
ovat parantuneet paljon parin vuo-
sikymmenen takaisista.
“Nykyään on olemassa varta vasten
koirille ja kissoille tarkoitettuja ki-
pulääkkeitä. Ne tehoavat näihin
eläimiin paremmin ja aiheuttavat
niille vähemmän haittoja kuin ih-
misten kipulääkkeet”, Outi Vainio
iloitsee.Aikaisemmin lemmikkien
nivelvaivoja ja muita kiputiloja lää-
kittiin aspiriinilla, mutta sillä on
myös vahingossa tapettu monta kis-
saa. Parasetamoli on nelijalkaisille
vielä vaarallisempi. Nykyiset koiri-
en ja kissojen kipulääkkeet sen si-
jaan sopivat esimerkiksi lonkkavi-
kaisen koiran olon helpottamiseen
vaikka vuosien ajan.Lemmikeille
tuottavat kipua yleisimmin juuri
nivelvaivat, kuten koirilla lonkka-
vika tai selkärangan nivelten viat.
Tutunkin lemmikin kipu jää usein
omistajalta havaitsematta, jos tilan-
ne pahenee vähitellen.
“Kipukäyttäytyminen myös vaihte-
lee eri lajeilla ja lajin sisälläkin eri
yksilöillä”, Vainio toteaa.
“Kaikissa eläimen käyttäytymisen
muutoksissa on yhtenä mahdollise-
na syynä kipu. Se voi aiheuttaa
esimerkiksi koirien käyttäytymis-
ongelmia, kuten aggressiivisuutta.”
Joskus kipu näyttäytyy yllättävissä
tilanteissa.

“Koirien eroahdistusta eli hätäänty-
mistä ja tavaroiden pureskelua
omistajan poistuessa pidetään
yleensä korvien välisenä
ongelmana”, Vainio sanoo.
“On kuitenkin yksittäisiä koiria,
joilta eroahdistusoireet ovat kadon-
neet, kun ne ovat saaneet kipulääk-
keitä. Koiralla on siis ollut krooni-
nen kipu, ja omistajan läsnäolo on
toiminut tyynnyttävänä sosiaalisena
tilanteena, jonka aikana eläin ei ole
kokenut tuntemustaan niin pahana.”
Lääketutkimusten myötä on karttu-
nut tietämystä eläinten kipujen syis-
tä.
“Mitä enemmän eläinpotilaiden ki-
vun poistamista on tutkittu, sitä
selvemmin on osoittautunut, että
niiden kipuun vaikuttavat samanlai-
set asiat kuin ihmistenkin”, Vainio
toteaa.

Helena Telkänranta
Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2006

Huomattavaa on se, et-
tä mustan osuuden koi-
rista (eli näyttelykoiris-
ta) suurin osa on
työkoiria, kuten metsäs-
tyskoirat. Tämä tarkoit-
taa sitä että Suomen
koirakulttuuri on hyvin
erilainen kuin monessa
muussa maassa – työ-
koirapainoitteinen.

näyttelykoirat

työkoirat
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Ammattimaisesta seura-
ja harrastuseläinten pidos-
ta on tehtävä ilmoitus 

Jos seura- ja harrastuseläinten pito
on ammattimaista tai muutoin laa-
jamittaista, on toiminnasta tehtävä
kirjallinen ilmoitus sen läänin lää-
ninhallitukselle, jonka alueella toi-
mintaa harjoitetaan. Ilmoitus on
tehtävä viimeistään 30 vuorokautta
ennen uuden toiminnan aloittamista
ja viimeistään 14 vuorokautta ennen
toiminnan lopettamista tai toimin-
nan oleellisesti muuttuessa. Oleel-
linen muutos�on esimerkiksi eläin-
kannan huomattava lisäys.
Ilmoitusvelvollisuus koskee myös
eläinten ammattimaista tai laajamit-
taista myymistä, välittämistä, vuok-
raamista, kasvattamista, valmenta-
mista ja kouluttamista sekä
säilytettäväksi ja hoidettavaksi ot-
tamista ja opetuksen antamista
eläinten käytössä
Eläinsuojelulaki vuodelta 1996 kui-
tenkin velvoittaa kaikkia ammatti-
maisia seura- ja harrastuseläinten
pitäjiä. On erittäin tärkeää, että lää-

ninhallitusten tiedot ovat ajan tasal-
la, sillä tietoja käytetään hyväksi
järjestettäessä mm. alueen eläinsuo-
jeluvalvontaa ja tarttuvien tautien
torjuntaa.
Eläinsuojeluasetuksen 26 § määrit-
telee seuraavasti ne toiminnot, joista
kirjallinen ilmoitus on tehtävä:
1. koiria, kissoja tai muita seura- ja
harrastuseläimiä säännöllisesti pi-
detään kaupan tai välitetään, tai
2. kun koirien tai kissojen omista-
jalla tai haltijalla on kasvatettava-
naan vähintään 6 siitosnarttua, jotka
ovat penikoineet ainakin yhden ker-
ran, tai
3. kun koiria tai kissoja otetaan
hoidettaviksi, säilytettäväksi tai
koulutettaviksi, jos samanaikaisesti
ja säännöllisesti otetaan hoidetta-
viksi, säilytettäviksi tai koulutetta-
viksi vähintään kuusi yli 5 kuukau-
den ikäistä koiraa tai kissaa tai
4. muu vastaava ammattimainen tai
laajamittainen seura- ja harrastus-
eläinten pito
Kirjallisen ilmoituksen tulee sisältää
seuraavat tiedot:

• toimin-
nanhar-
joittajan
nimi,
osoite ja
kotipaik-
ka
• jos toi-
minnan-
harjoittaja
on yhtiö,
osuuskunta tai muu yhteisö tai sää-
tiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai
säännöistä ja rekisteriote
• toiminnassa mahdollisesti käytet-
tävä toiminimi
• selvitys eläinten hoidosta vastaa-
van henkilön koulutuksesta ja
muusta toiminnassa tarvittavasta
kokemuksesta
• missä ja minkälaista toimintaa
aiotaan harjoittaa sekä milloin toi-
minta on tarkoitus aloittaa
• tiedot eläinlajeista ja eläinmääristä,
joita toiminta koskee tai tulee kos-
kemaan
• selvitys toiminnassa käytettävistä
tiloista ja laitteista

• selvitys siitä, miten eläinten hoito
on tarkoitus järjestää
Toiminnanharjoittaja on lisäksi vel-
vollinen pitämään luetteloa eläimis-
tä. Luettelo on vaadittaessa esitet-
tävä eläinsuojeluviranomaisille.
Lääninhallituksilla on valmiit lo-
makkeet ilmoituksen tekemiseen.
Alueen läänineläinlääkäriltä saa
tarvittaessa myös lisätietoja ilmoi-
tuksen tekemisestä sekä eläintilojen
eläinsuojeluvaatimuksista.

Lähde: Evira

Tietoa kasvattajille

OEBKC ja LBA haluavat
VEB-koirat UKC:hen

Olde English Bulldogge Kennel
Club (OEBKC) sekä Leavitt Bull-
dog Association (LBA) ovat par-
haillaan saamassa United Kennel
Clubin (UKC) hyväksynnän vanha-
englanninbulldoggille. OEBKC:n
ja LBA:n yhteinen vanhaenglannin-
bulldogin rotumääritelmä on par-
haillaan hyväksyttävänä UKC:ssa.

Tähtäimessä
taakanvetokisat

OEBKC ja LBA ajavat tällä UKC
hyväksynnällä takaa ennen kaikkea
sitä, että vanhaelgnninbulldoggi
pääsisi kisaamaan UKC kilpailuis-
sa, etupäässä taakanvedossa. Yh-

dysvalloissa on todella voimakkaas-
ti nouseva buumi vanhaenglannin-
bulldoggien taakanveto-
harrastukselle ja nimenomaan UKC
järjestää erittäin suuria taakanveto-
tapahtumia ympäri Yhdysvaltoja.
Tällä hetkellä Yhdysvalloissa van-
haenglanninbulldoggin kanssa voi
vetää taakkaa International Weight
Pulling Associationin (IWPA),
American Pulling Alliancen (APA)
sekä United Pulling Federationin
(UPF) järjestämissä ja sanktioimissa
kilpailuissa. Nyt vanhaenglannin-
bulldoggin kanssa halutaan päästä
kisaamaan myös jättiläismäisiin
UKC:n järjestämiin taakanvetoki-
soihin.

VEB ei vielä UKC:ssa

Uusi AB kennel
Suomessa

Juu nytten pistin kennelin pystyyn
hyvissä ajoin: Pete's Bulldogs.
Tarkotukseni on kasvattaa perfor-
mance/scott type amerikanbulldog-
geja. Elikkäs sellasia sporttisempia
malleja lihaksikkaita, ketteriä, ter-
veitä henkisesti ja fyysisesti.
Nämä “metsästys” AB:eet tarvii
sellasen kodin missä on aikaa tree-
nata esim. taakanvetoo, suojelua,
tai jotain muuta tai kaikkea pikka-
sen.
Tarkotukseni on tehdä koiria omaan
käyttöö omalle pihalle ja hankkia
hyviä koiria amerikasta eikä pitää
vain muutamaa koiraa ja olla
“kasvattaja”.
Joten pentueista ei lähde yleensä
kun muutama myyntiin. Ellei koirat
ole sellasia että ne on vain hyviä
harrastus koiria ilman jalostusoike-
utta.

Ensimmäinen
pentue

Ensimmäinen pentue tulossa kah-
den vuoden sisään ilman isoja vas-
toinkäymisiä. Odotettavissa todella
kovalla draivilla varustettuja terveitä
amerikanbulldoggeja.
Emän voin paljastaa jo nyt Snow
White's Norma elikkäs Xena lonkat
A/A NCL FREE

Loistava työkoira erinomainen taa-
kanvetäjä ja tekee melkein mitä
vaan sata lasissa ja terve kun pukki.
Tervetuloa katsomaan kyseistä koi-
raa ja muitakin koiria ja taakanve-
toa. Ihmiset joilla ei ole kiire hom-
mata hätäseen amerikanbulldoggia
vaan muutaman vuoden sisään lois-
tavia performance bulldoggeja miet-
tikää tarkkaan ja tulkaa katsomaan
koiria SATHY ry. kisoihin ja NKC
näyttelyihin ja kisoihin/tapahtumiin.

Tampereelle voi tulla myös koska
vaan tutustumaan alustavia varauk-
siakin otetaan vastaan koko ajan.
Vain muutama pentu myynnissä!!
Kotisivuilta uudet infot ekana.

P.S. Amerikanbulldogin pitäis pys-
tyy suoriutumaan todella haastavista
ja rankoista työtehtävistä elikkäs
AB:een pitää olla myös sen muka-
nen ettei mene rikki pitäkäämme
siis amerikanbulldoggi todellisena
bulldoggina eikä minään muuna.

Petri Helevirta
Pete’s Bulldogs
SATHY Laatukasvattaja
www.petesbulldogs.com
petesbulldogs@suomi24.fi

Pete’s Bulldogs

Vanhaenglanninbulldoggi Tank, omistaja Jason Barnard.
Kuva © Weight Pull Super Site
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Hakalankuja 60
07190 HALKIA / PORNAINEN
FINLAND

p. 040 506 6184
www.snowwhitekennel.com
sw@snowwhitekennel.com

USA:n etelän todelliset amerikanbulldoggi-työkoirat
suoraan Suomesta, SnowWhite kennelistä.

White Bandit's Silvester & White Bandit's Penelope
-pentue on syntynyt. Soita nyt ja varaa omasi.

White Bandit's Heman & Laura's Honey Girl -pentue syntyy
04/2008. Otamme varauksia vastaan.

SnowWhite
American Bulldogs

OldeRanch
Olde English Bulldogges & Wild Boars

Aidot, ARF-rekisteröidyt
villisikatestatut vanhaenglanninbulldoggit

ja ARF-rekisteröidyt, DNA-testatut villisiat

www.OldeRanch.com • info@OldeRanch.com



Lähettäjä:
SATHY
Suomen
amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen
harrastajayhdistys ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

®

www.koiratuote.fiwww.koiratuote.fi

Puhelin / faksi: (09) 2247 317, 045 636 0596, 045 630 4345
Varastomyymälä: Arolantie 48, 03400 Vihti
Sähköposti: info@koiratuote.fi • Kotisivut: www.koiratuote.fi

Muista SATHY-jäsenten omat sivut www.koiratuote.fi/sathy

Koiratuote Meillä voit maksaa tur-
vallisesti VISA-kortilla,
jolloin tilaus käsitellään
välittömästi . Toimitus
jopa samana päivänä!
Suomen nopein toimitus!Koiranomistajan, Sinun, asialla!

Katso TUHANNET
muut laatutuotteet ja

tarjoukset kotisivuilta!

Kevätaurinkoon ja hiihtolomalle...
Kaikki tarvittava! Lämpöiset haalarit ja manttelit,
tossut, lämpimät kantolaukut, lämpötyynyt, jne.
Paljon uusia tuotteita työkoirille sekä omistajille,
kuten Hurtta Siberia asut koirille ja handlereille.

Sporting Collars on saapunut Suomeen!

Yksinoikeudella Suomessa ja koko Euroopassa
Koiratuote myy maailman tykeintä ja parasta
työkoira-kaulapantaa - Sporting Collars.
Katso lisätiedot www.koiratuote.fi tai
tule sovittamaan myymäläämme ja mykisty
upeista Sporting Collars huipputuotteista.
Vain työkoirille! Made in USA.

Karlie vyötärölaukku
14,90 e

Hurtta Home kantokassit
alk. 22,90 e

Hurtta Home kantopedit
alk. 34,70 e

Stomax vatsan
hyvinvointiin 19,50 e

Glucosamin nivelille
ja lihaksille 26 e

Omega-3 kalaöljy
iholle ja turkille 16 e

james Wellbeloved
laaturuuat meiltä

Kennel Domus
koirakopit alk. 150 e

Ruti Rex
kopinpehmike 28,80 e

Kurapyyhe
3,90 e


