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SATHY eli Suomen amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen harrastaja-yhdistys ry.
ajaa niiden koiraharrastajien asiaa, joiden mielenkiin-
non kohteena ovat puhdasrotuiset ja rekisteröidyt
• amerikanbulldoggit
• amerikankääpiöterrierit
• amerikanpitbullterrierit
• vanhaenglanninbulldoggit
• amerikankarvatonterrierit
ja monet muut työkoirarodut.

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

Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä yhdistyksen
toimihenkilöihin ja kertomalla yhteystiedot. Jäseniltä
peritään vuosittainen jäsenmaksu, erillistä liittymis-
maksua ei ole.

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.

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 jäse-
nille. On tärkeää jakaa kokemuksia omasta lemmi-
kistä, voi olla, että jotakuta askarruttaa juuri samat
asiat.

SATHY yhteystiedot

SATHY ry.:n löydät internetistä osoitteesta
http://WWW.SATHY.FI kuvia ja tekstiä voit lähettää
s-postitse osoitteeseen info@sathy.fi

Toimi tuksel l inen mater iaa l i  osoi t teeseen
SATHY
Arolantie 48
03400 Vihti.

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

Tässä SATHY Uutiset lehdessä
Hyvä lukija, käsissäsi on SATHY Uutiset numero
2/2004. Tässä lehdessä mm. seuraavat hauskat ja
mielenkiintoiset työkoira-artikkelit:

Pulkkarieha s. 16-18

Koirakivaa oli SATHY Pulkkariehassa laskiaissunnun-
taina 22.2.2004, kun amerikanbulldoggit, vanhaeng-
lanninbulldoggit ja amerikanpitbullterrierit vetivät
pulkkaa oikein urakalla. Menossa mukana olivat myös
piskuiset koirajäsenemme, amerikankääpiöterrierit
ja amerikankarvatonterrierit.

Perinnölliset sairaudet s. 11

Tärkeää asiaa SATHY koirien perinnöllisistä sairauk-
sista. Tässä ajankohtaisessa ja informatiivisessa
artikkelissa kerrotaan mm. uudesta amerikankääpiö-
terriereiden perinnöllisestä verisairaudesta. Kasvattajat
ja koirien ostajat, lukekaa tarkoin!

Koirien punkit s. 24-26

Tähän lehteen olemme koonneet laajan artikkelin
koirilla Suomessa esiintyvistä punkeista. Kohta on
jälleen kevät ja kaikenmaailman loiset ryhtyvät kiu-
saamaan rakkaita lemmikkejämme oikein urakalla.
Ole siis valmiina taistoon ja lue artikkeli punkeista!

Puuhapyyhe s. 8

Talvisaikaan ja muutenkin on koirille kiva järjestää
puuhaa myös sisätiloissa. Tähän tarkoitukseen sopii
erinomaisesti puuhapyyhe. Katso ohjeet ja tee itse
kotona!

Terapiakoiravierailulla Ortonissa s. 20

SATHY-yhdistyksen aito Terapiakoira kävi terepiakoi-
ravierailulla Sairaala Ortonissa. Amerikanpitbullterrieri-
terapiakoiran myötä Ortonissa sai päivän piristystä
koko joukko skolioosista kärsiviä lapsia. Aina yhtä
liikuttava ja tärkeä terapiakoiravierailu ikuistettiin tällä
kertaa myös filmille, eli kuvia ja juttuja saimme nyt
myös SATHY Uutiset lukijoille.

Furunkoloosi s. 4-5

Furunkoloosi Otto-koiran kertomana käsittelee monen
SATHY-rotuisenkin koiran potentiaalista ongelmaa.
Furunkoloosi on varsinkin Suomen ilmastossa vali-
tettavan yleinen ongelma, joka voi olla vaikea tai jopa
mahdoton hoitaa. Ongelman kanssa kamppaileville
on nyt lohtua tiedossa uusien hoitomuotojen myötä,
joista kerrotaan artikkelissa.

Ajankohtaista asiaa s. 3

Tärkeitä tiedotteita Suomen työkoirakansalle!
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Eläinmaailma-lehti

Uusimmassa Eläinmaailma-
lehdessä on esittelyssä ameri-
kankääpiöterrieri. Koirarotu
on Suomessa vielä erittäin har-
vinainen ja on hienoa, että
saamme laajalevikkisiin lehtiin
juttuja yhdistyksemme koiris-
ta. Lehden ilmestymispäivä on
10.3.2004.

SATHY-rotuisten
koirien oma kirja

Kahdessa aikaisemmassa
SATHY Uutiset-lehdessä
olemme kertoneet uudesta,
suomenkielisestä rotukoirakir-
jasarjasta, johon pääsee mu-
kaan myös kaikki SATHY ro-
tuiset koirat – kyllä, asia on
juuri varmistunut! Kaikki
SATHY-rodut pääse-

v ä t
m u -
kaan!
T e -
keil-
l ä
o n
nyt

yksi,  yh-
teinen kirja Suomen

amerikkalaisperäisistä työkoi-
raroduista, eli kirjassa on mu-
kana amerikanpitbullterrieri,
amerikanbulldoggi, vanhaeng-
lanninbulldoggi, amerikankää-
piöterrieri sekä amerikankar-
vatonterrieri.

Asia on edennyt mallik-
kaasti ja tekstejä ja kuvia ke-
rätään ja editoidaan hurjaa
vauhtia kirjapainoon. Vielä on
mahdollisuus ehtiä mukaan ja
vaikuttaa omalta osaltaan en-
simmäisiin suomenkielisiin
teksteihin ja kuviin Suomen
amerikkalaisperäisistä koiraro-
duista. Lähetä mahdollisim-
man pian tekstejä ja kuvia
omasta koirastasi. Tekstit voit
helposti kirjoittaa nettisivulle
http://www.sathy.fi/kirja/ ja
kuvat voit lähettää sähköpos-
tilla osoitteeseen info@sathy.fi

Myös kirjallinen materiaali
käy sekä paperikuvat. Nämä
voit lähettää osoitteeseen
SATHY ry. / kirjasarja, Aro-
lantie 48, 03400 Vihti. Aikaa
ei ole enää paljoa, joten jos
haluat oman lemmikkisi mu-
kaan tähän ainutlaatuiseen
teokseen, toimi NYT! Kirja
tulee myyntiin kirjakauppoihin
ympäri Suomen, sitä voi lukea
kirjastoissa ja uskomme, että
sitä tullaan käyttämään perus-
teoksena näiden rotujen koh-
dalla vähintään seuraavat kym-
menen vuotta.

Paljon on kysytty myös sitä,
voiko kirjaan saada ilmoituk-
sia. Kyllä voi.

Tässä koirakirjasarjan il-
moitushinnat:

• 1/1 sivu, 4-väri-ilmoitus 
370 euroa +alv.
• 1/2 sivu, 4-väri-ilmoitus
190 euroa +alv.
• 1/4 sivu, 4-väri-ilmoitus
95 euroa +alv.
• 1/8 sivu, 4-väri-ilmoitus
57 euroa +alv.

Mikäli olet kiinnostunut il-
moittamaan omasta kennelis-
täsi, yrityksestäsi, tuotteistasi
tai palveluistasi kaikille suo-
malaisille työkoiraharrastajille
sekä potentiaalisille ostajille,
ota heti yhteyttä SATHY
ry.:hyn ja kerromme asiasta
lisää ja annamme tarkat tiedot
suoraan kustantamolle .

Viron ja Venäjän
tuontikoirat

Helsingin Sanomat uutisoi
tammikuun lopussa Viron ja
Venäjän koirien raivotautitilan-
teesta. Lähinnä tilanne kosket-
taa meitä siten, että etenkin
Virosta tuodaan Suomeen pal-
jon löytökoiria, joilla on suuri
mahdollisuus kantaa raivotau-
tia. Suomessahan raivotautia
ei ole esiintynyt vuodesta 1991
lähtien ja nyt pelätään riskiä,
että raivotauti leviää Suomeen.

Raivotaudin itämisaika on
jopa puoli vuotta. Kun ottaa
Virosta tai Venäjältä koiran, ei
voi varmuudella tietää, onko
se ollut viime kuukausien ai-
kana tekemisissä raivotautisen
ketun tai supikoiran kanssa.
Lisäksi rajan takaa tuotavilla
koirilla on usein muita tauteja
matkassaan, yleisimpinä näistä
mainittakoon suolistoloiset.

Muistathan, että ostaessasi
koiraa Virosta tai Venäjältä,
osta vain ja ainostaan, jos kaik-
ki koiran asiat ovat kunnossa.
Älä osta tai ota koiraa säälistä,
tämä ainoastaan lisää hämärä-
pennutusta ja -tuontia. Jos pen-
nun tai aikuisemman koiran
myyjä ei kerro nimeään, käyt-
tää salaista tai kertakäyttöistä
kännykkäliittymää eikä päästä
ostajaa katsomaan pentuja ko-
tiinsa emokoiran luo, kannat-
taa perua ostoaikeet saman
tien. Jos em. asiat ovat
kunnossa, mutta koiralla ei ole
papereita, tai “ne ovat tulossa
tuota pikaa”, ei kannata tuhlata
enempää aikaansa.

Helsingin Sanomien tietoon
on tullut useita “rotukoiran”
pentujen ostajia, joiden koirat
ovat kuolleet heti kotiin pääs-
tyä tai joilla on parantumatto-
mia sairauksia. Usein nämä
pentujen kauppaajat myyvät
pennut alle puoleen normaali
hinnasta, eivätkä todellakaan
ole valmiita näyttämään pen-
nun vanhempia, puhumatta-
kaan että pentu olisi rekisteröi-
ty. SATHY ry.:n tietoisuuteen
on myös tullut perhe, joka osti
hiljan “pitbullin” Tallinnasta.
Koira kasvoi aikuiseksi ja se
näyttää tällä hetkellä enemmän
bernhardilaiselta, kuin lyhyt-
karvaiselta työkoiralta. Kan-
nattaa myös muistaa, että Tal-
linnasta ei edes voi ostaa
oikeaa amerikanpitbullterrie-
riä, sillä niitä ei siellä ole. Ei
ainuttakaan. Tallinnaan ei ole
koskaan viety pitbulleja, joten
on sula mahdottomuus, että
sinne olisi itsekseen sikiänyt
sellaisia. Kyseessä on siis
esim. amstaffin ja jonkin muun
koiran risteyksiä.

Jos koiraa ei salakuljeteta
Suomeen, tarkastaa sen raja-
eläinlääkäri. Tällöin rokotukset
ja madotukset täytyy olla kun-
nossa. Lisäksi koiralla täytyy
olla tunnistusmerkintä, eli ta-
tuointi tai mikrosiru.

SATHY-leiri?

A k t i i v i n e n  S AT H Y-
taakanvetotiimin jäsen kysyy
yhdistykseltämme seuraavaa:

“Olisiko mahdollista järjes-
tää SATHY-leiri jossa olisi
mahdollista treenata koiria in-
tensiivisesti esimerkiksi taa-
kanvetoon sekä muutenkin
edistää SATHYn toimintaa?

Yksi hyvä paikka tuollai-
seen leiriin olisi esimerkiksi
Rekolan koiraurheilukeskus
Keuruulla.Uskoisin, että tuol-
laiselle leirillle olisi kysyntää.
Ilmaisia nuo leirit eivät olisi
vaan jokainen osallistuja mak-
saa sovitun summan millä lei-
rin kustannukset katettaisiin.
Itse olisin valmis osallistu-
maan leirijärjestelyihin.”

Tämä SATHY-leiri on idea-
na erinomainen. Mikäli siihen
löytyy kiinnostusta ja haluk-
kaita, on sellainen mahdollista
järjestää. Tämä edellyttää kui-
tenkin tarpeeksi sitovia ennak-
koilmoittautumisia, jotta asiaa
kannattaa lähteä järjestele-
mään. Jos siis olet kiinnostunut
SATHY-leiristä, jossa treenat-
taisiin taakanvetoa, voimave-
toa, tuholaistorjuntaa, puhut-
t a i s i i n  k o i r a j u t t u j a ,
grillattaisiin makkaraa yms.
mukavaa esim. viikonlopun
ajan, ota yhteyttä SATHY
ry.:hyn.

Tarra ovessa
pelastaa kotieläimet

Helsingin kaupungin pelas-
tuslaitos on teettänyt oviin lai-
tettavia tarroja, joissa maini-
taan huoneistossa olevista
kotieläimistä. Tarroja on toi-
mitettu Helsingissä toimiville
lemmikkieläinkaupoille sekä
eläinlääkäriasemille yli 30 000
kappaletta ja niitä jaetaan ve-
loituksetta.

Tarrat tulee liimata huoneis-
ton ulko-oven ulkopuolelle,
jolloin mahdollisen huoneisto-
palon sattuessa sammutushen-
kilöstö tietää sisällä olevista
lemmikeistä ja niiden pelasta-
minen nopeutuu. Helsingissä
syttyy vuosittain noin 200 huo-
neistopaloa. Asunnoissa on
usein myös kotieläimiä joista
osa menehtyy palossa synty-
viin myrkyllisiin savukaasui-
hin. Kotieläimet, etenkin ne
jotka liikkuvat vapaina huo-
neistossa, piiloutuvat palotilan-
teissa. Kyseisen tarran saa
myös veloituksetta SATHY
ry.:ltä lähettämällä sähköpostin
otsikolla “Kotieläintarra”
osoitteeseen info@sathy.fi
Muista mainita sähkö-
postissa ni-
m e s i  j a
osoitteesi.

Ajankohtaista asiaa

SATHY Uutiset 2/2004
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Furunkoloosi on syvällinen
tulehdus koirilla tassujen ja
polkuanturoiden välissä. Sitä
esiintyy nuorilla, lyhyt-
karvaisilla koirilla, esim.
bullterriereillä, ameri-
kanpitbullterriereillä,
boksereilla, pointte-
reilla, mastiffeilla,
bul ldogei l la  jne .

Tulehdus ilmenee
rakkuloina tassujen vä-
leissä ja tulehduksena an-
turoiden välissä.

Tulehduksen laukaisijana
on usein stafylokokki-bakteeri,
jonka villiintymiselle luovat
pohjaa esim. ruoka-allergia,
tassujen väleihin jääneet epä-
puhtaudet tai rankat psyykkiset
kokemukset.

Otto-koiran
furunkoloositarina

Elokuu 2003

Otto tuli meille 2.8.2003.
Tullessaan Otto oli hyvässä
kunnossa. Tassut vähän pu-
noittivat varpaiden väleistä
mutta muuten kaikki kunnos-
sa. Ajattelin, että se johtui pal-
josta tassujen nuolemisesta.
Myöhemmin olen huomannut,
että Otto alkaa aina nuolla tas-
suja, kun sitä stressaa joku
asia, esim. jos joku on lähdössä
ulos ja se ei pääse mukaan tai
jos se ei saa aamulla pullaa
jota muut syö tai jos kielletään
jostain liian isolla äänellä.

Syyskuu 2003

Syyskuun alussa alkoivat
tassut tulla punaisiksi varpai-
den väleistä ja pieniä rakon
näköisiä näppyjä ilmestyi pol-
kuanturoiden reunoihin. En
ollut kuullut koskaan furunko-
loosista, ja luulin, että Ottoa
oli metsässä risut pistelleet
tassuihin.

Hoidoksi: Pesu ja huolelli-
nen kuivaus joka ulkoilun jäl-
keen. Iltaisin liotus Betadine
liuoksessa 4 min. parin viikon
ajan. Liotus tapahtui seuraa-
vasti. Pesuvatiin lämmintä vet-
tä n. 5cm. Siihen apteekista
saatavaa Betadine liuosta sen
verran, että  vesi on teen väris-
tä. Sitten vaan piti saada koira
seisomaan vadissa 4 minuuttia.
Oton kanssa se onnistui niin,
että ensin etutassut 4 min. ja

sitten
takatassut 4
min. Ehkä jos olisi isompi vati
mahtuisivat kaikki tassut yh-
dellä kertaa. Yöksi, nuolemi-
sen estämiseksi, laitettiin tas-
suihin lasten sukat, jotka
kiinnitettiin tarranauhoilla.

Kuivaamisessa pitää olla
erityisen huolellinen ja käyttää
mieluummin talouspaperia
kuin pyyhettä etteivät bakteerit
leviä tassusta toiseen.

Patit
ilmestyvät

Sitten Oton iholle alkoi tulla
finnin näköisiä patteja. Ensin
niskaan, lapojen väliin ja
selkään, sitten kyl-
kiin, kaulaan ja
rintaan. Aino-
astaan naa-
maan, jal-
koihin ja
häntään
ei tullut
n ä p -
pyjä.
A i -
v a n

aluk-
s i
yritin
p y y h -
kiä niitä
desinfi-
o i v a l l a

l i u -
oksella mutta

iho alkoi näyttää niin pahalta,
että mentiin eläinlääkäriin.

Lääkäri otti ihosta näytteet,
jotka tutkittiin paikan päällä.
Näytteistä ei löytynyt punkke-
ja, ei oikein bakteeritulehdus-
takaan joten lääkäri päätyi al-
l e r g i a n  a i h e u t t a m a a n
tulehdukseen. Mikä allergia
kyseessä oli? Sitä pystyi vain
arvailemaan. Saattoi olla joku
ruoka, uimapaikan vesi, paket-
tipellon siitepöly tai joku muu.
Kukaan ei varmuudella tiedä.

Hoidoksi kuitenkin pesu
Epi  Soothe shampoolla ensin
2-3 kertaa viikossa sitten har-
ventaen 2-1 kertaa viikossa.

Antibiootti kuuri Rilexine
600mg  4 tablettia

20 päivän ajan.
 Yritin ensin
tunkea pil-

lerit Oton
kurkkuun
lääkärin
ohjeen
m u -
k a a n
mut-
ta ei
siitä
t u l -
l u t
m i -

tään.
Y h -
d e n
s a i n

t u n -
gettua

niin sy-
välle että

se  meni

vahingossa nielulle mutta tois-
ta kertaa temppu ei enää on-
nistunut. Piti keksiä parempi

keino. Ei auttanut piilottaa
makkaran palaan, mak-

kara kyllä kelpasi
mutta pilleri jäi syö-
mättä. Sitten keksin
jauhaa pillerin jau-
heeksi ja sekoittaa sen

lihahyytelöön. Se keino
tepsi, Otto pisteli hyy-

telön poskeensa ja olisi
ottanut vielä lisääkin ja kyl-
lähän sitä tulikin, kaksi kertaa
päivässä 20 päivän ajan, mel-
koinen määrä lihahyytelöä,
nam.

Lokakuu 2003

Hoito auttoi ja iho alkoi pa-
rantua. Mutta kuurin jälkeen
patteja alkoi taas tulla. Aloim-
me epäillä, että joku ruoka-
aine tai Oton uimapaikan vesi
voisi olla syynä patteihin.

Vaihdettiin ruoka Royal Ca-
nin Sensitive pois ja tilalle
IVD ankka-peruna ruoka. Otto
ei oikein tykännyt uudesta ruu-
asta mutta kun ei muutakaan
ollut niin söi sitten viimein
nälissään, ressukka. Vielä pa-
hempi Oton mielestä oli, kun
ei saanut mitään makupaloja.

Allergisen koiran ruoka kui-
tenkin näytti auttavan. Iho al-
koi olla kunnossa. Uusia pat-
teja ei enää tullut.

Mutta parin tunnin kaivami-
nen ja pomppiminen märällä
pakettipellolla sai Oton tassut
tosi huonoon kuntoon. Var-
paanvälit turposivat ja valtavat
patit ilmestyivät kaikkiin tas-
suihin, pahiten etutassuihin.
Tassut olivat todella pahan nä-
köiset ja varmaan kauhean ki-
peät. Niillä ei kärsinyt edes
kävellä. Ihokin oireili ja hilseili
kovasti. Joten ei muuta kuin
heti lääkäriin. Mutta aikaa ei
saanutkaan samalle eläinlääkä-
rille joten vaihdettiin lääkäriä,
mikä taisi olla hyvä ratkaisu.

Diagnoosi: Tassuissa paha
furunkoloosi ja ihossa allergia.

Hoito: Pistoksena heti ly-
hyt- ja pitkävaikutteista korti-
sonia ja antibioottikuuri Dub-
hamox 200mg 2tabl. 2 kertaa
päivässä. Lisäksi Imaverol pe-
su varalta mahdollisen sienitu-
lehduksen hoitoon, 3 kertaa
joka 4. päivä. Kontrollikäynti
sovittiin viikon päähän.

Iho ja tassut paranivat sil-

Furunkoloosi ilmestyy koirille useimmiten tassuihin.
Furunkoloosi voi tulla koirille myös esim. kuonoon tai
silmien ympärille. Tässä kuvassa terve tassu.

Päihitä pelätty furunkoloosi
HUOMIO!

 
Kirjoittajan pyynnöstä tämän furunkoloosi-

artikkelin osittainenkin kopioiminen, lainaaminen
tai siteeraaminen on ehdottomasti kielletty. Jos
tarvitset tai haluat käyttää tai lainata tätä

artikkelia tai osaa siitä, ota yhteyttä
SATHY ry.:hyn, www.sathy.fi.

© SATHY ry.
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missä. Kortisoni auttoi. Kun
pistoksen teho loppui, oireet
palasivat.

Marraskuu 2003

Oton tassuja pestiin ja kui-
vattiin joka ulkona käynnin
jälkeen, kiitos mahtavien sade-
, sohjo- ja kurakelien. Pesuai-
neena oli erittäin hyvä Koti-

pelto luomusaippua, joka on
tehty kotimaisesta rypsiöljystä.
Se ei kuivattanut tassujen ihoa
liikaa. Sukkia pidettiin sisällä,
koska tulehtuneisiin varpaan-
väleihin ja anturoiden väleihin
laitettiin Canofite vet korvatip-
poja jotka lievittivät kutinaa
ja tulehdusta. Ilman sukkia
Otto nuoli tipat tassuista sa-
mantien. Kumma kyllä, sukkia
se ei ottanut pois, vaan tepsut-
teli sukat jalassa niin kuin ih-
misetkin. Kontrollikäynnillä
määrättiin kortisoni tablettihoi-
to kotiin. 2 tablettia päivässä
Medrol vet 4 mg 5:n päivän
ajan, sitten yksi tabl. päivässä.
Hankin myös Viacutan rasva-
happo-valmistetta ihon hilsei-
lyn takia. Lisäksi päätettiin
antaa yksi sinkkitabletti päi-
vässä. Lääkäri oli hoitanut va-

sikoilla pahaa ihottumaa sin-
killä ja se oli auttanut.

Iho parani ja karva alkoi
kiiltää ja Otto näytti hyvinvoi-
valta.

Kun kortisoni annostus siir-
tyi yhteen päivässä, tassuihin
alkoi taas tulla patteja joten
siirryttiin takaisin kahteen
tablettiin päivässä. Niiden ot-
tamisessa oli ensin pieniä on-
gelmia. Vaikka ne olivat pie-
niä, Otto onnistui kaivamaan
ne esille vaikka niitä miten
yritti piilottaa johonkin maku-
palaan. Lisäksi makupala vaih-
toehdot olivat aika vähissä,
kun ruoka-allergia epäilyn ta-
kia melkein kaikki oli kielletty.
Lääkäri ehdotti juustoa. Tun-
gin pillerit juustonpalan sisälle
mutta  Otto söi juuston ja sylki
pillerit nätisti lattialle. Sitten
keksin ottaa lusikallisen sula-
tejuustoa ja tökätä pillerit sen
sisälle. Tämä toimi mutta ei
kelvannut kevyt sulatejuusto
vaan piti olla Olympia sulate-
juustoa. Sinkkipilleri ja anti-
biootti meni samalla konstilla.

Antibioottikuuri lopetettiin
20 päivän jälkeen.

Nyt näytti hyvältä. Kiitos
asiantuntevan eläinlääkärin.
Iho parantui, karva kiilsi ja
tassut olivat aika hyvät.

Kontrollikäynnillä lääkäri
puhui rokotushoidosta jota oli
kokeiltu furunkoloosia vas-
taan. Toisena vaihtoehtona oli-
si melkein jatkuva kortisonin
syönti,  koska furunkoloosi ei
parane koskaan vaan se tulee
aina uudestaan muutaman ker-
ran vuodessa kun kelit muut-
tuvat märäksi. Rokotus alkoi
kiinnostaa. Tulokset olivat ol-
leet aika hyviä. Päätettiin ko-
keilla.

Joulukuu 2003

Oton paino oli pudonnut
kun se söi pelkkiä ankka-
peruna nappuloita. Päätettiin
kokeilla lisäksi hirven luita.
Se oli Oton mieleen, kyllä
maistui hyvälle. Lisäksi vähän
rypsiöljyä kuivamuonan pääl-
le. Iho ja tassut pysyivät kun-
nossa. Tietenkin kortisonin
syönti esti mahdollisia allergia
oireita näkymästä iholla mutta
oli mukavaa, kun sai antaa
Otolle jotain herkkua.

Rokotus päätettiin aloittaa.
Ensin piti ottaa viljelynäyte
tassuista, että saadaan selville
mikä bakteeri niissä jyllää. Sitä
varten piti olla pari päivää il-
man lääkkeitä.

Mentiin sitten taas lääkäriin
näytteenottoa varten. Otto on
koko ajan käyttäytynyt todella
hienosti lääkärissä. Lääkäri-
setä on kehunut Ottoa kovasti
kuinka hieno koira se on, istuu
ihan rauhassa vaikka pistetään.
Niin kävi nytkin, vaikka piti
puristaa kipeästä tassusta näy-
tettä varten, Otto vain irvisti
niin kuin ihmisetkin, kun käy
kipeää. Urhea poika.

Näyte lähetettiin Eläinlää-
kintä- ja Elintarviketutkimus-
laitokselle (EELA) Helsinkiin
tutkittavaksi. Vastaus tuli parin
viikon kuluttua. Bakteeri oli
staphylococcus intermedius.
Tutkimus maksoi 45,15 euroa.
Sitten tilattiin rokote joka teh-
dään tästä  bakteeris ta .

Tammikuu 2004 – 1.2.2004

Rokote  maksoi vajaat 50
euroa. Sillä rokotetaan seuraa-
vasti: Kuuden viikon aikana

rokotetaan kerran viikossa, eli
kuusi kertaa yhteensä. Joka
kerta annetaan vähän isompi
annos rokotetta.

Ennen rokotusta pitää olla
ilman kortisonia kaksi päivää
samoin rokotuksen jälkeen.
Käytännössä asia sujuu näin:
Lauantaina ja sunnuntaina nor-
maali kortisoni annos, maa-
nantai ja tiistai ilman, keski-
viikkona rokotus, torstai ja
perjantai ilman paitsi jos roko-
tus aiheuttaa tassuihin pahan
reaktion ja kuumetta, voi ottaa
yhden kortisoni tabletin.

Tähän mennessä, tammi-
kuun lopussa Ottoa on roko-
tettu neljä kertaa. Joka kerta
tassut ovat reagoineet turpoa-
malla päiväksi ja kuumetta oli
kolmella ensimmäisellä kerral-
la. Joka kerta oireet rokotuksen
jälkeen ovat vähentyneet ja
välipäivinä tassut ovat olleet
aina paremmassa kunnossa
kuin ennen. Iholle ei enää ole
tullut patteja, vaikka joulukuun
puolivälissä vaihdettiin IVD
ruoka  Top Number:in
Duck&Potato glutenfree ruo-
kaan. Nyt Otto on saanut lisäk-
si tavallista kotiruokaa ja nau-
dan luita ja hyvin on mennyt.

Kerron taas lisää, kun roko-
tukset saadaan loppuun ja kor-
tisonilääkitys lopetetaan koko-
naan.

Siihen asti, toivotaan, että
furunkoloosi saadaan nujerret-
tua ja Otto saa viettää onnelli-
sia koiranpäiviä tassut ja iho
kunnossa.

Terveisin Maria ja urhea
Otto

Furunkoloosi mikroskooppikuvassa, Canine eosinophilic
furunculosis. Tässä koiran naamasta otettu furukoloosinäyte.

Furunkoloosista kärsivän
koiran tassu.

Otto on ollut kärsivällinen koko furunkoloosi-hoidon
ajan. Nyt tulevaisuus näyttää valoisalle!
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Suomen talvi ja
muuta pulinaa

Saas nähdä josko meidänkin
pitää koiran kanssa kohta
kroolata, kun lähdemme kohti
rakasta koirapuistoamme. No,
kohta pakastaa, ja voimme
luistella...

Unohdinkin muutes mel-
kein kehua viimeisimmän
SATHY Uutisten numeron,
mutta tässä nyt voin kertoa
mielipiteeni, että sisältö oli
hyvä, runsas ja monipuolinen.
Hampaiden hoidosta kertova
artikkeli sai minut vilkaise-
maan oman koirani suuhun, ja
vaikka meidän hauvan ham-
paat ovat pienet (ja yksi puut-
tuu, mutta eikö pitille kuulu
pieniä vammoja iän myötä tul-
lakin, on tehty muutakin kun
makoiltu sohvalla, vaikkapa
juostu puuta päin, hahhah),
niin ovat ne (siis hampaat) val-
koiset ja tahrattomat. Hengitys
haisee hyvältä – joka tapauk-
sessa paremmalta kuin oma
hengitykseni, uskoisin.  Muu-
tenkin hämmästyttävä koira.
Kynnet leikkaan noin kerran
vuodessa, talvisaikaan, kun
eivät ne lumella riittävästi ku-
lu. Paitsi jos on vähäluminen
talvi, silloin kuluvat. Karva
lähtee aina juoksun jälkeen, n.
kolme kertaa kahdessa vuo-
dessa. Helppohoitoisempaa
koiraa ei voisi kuvitella.  Kor-
vatulehdus on ollut kerran,
pentuna. Viimeisestä ripulista
on aikaa herra ties miten kau-
an... Mutta no joo, oksentaa-
han koira aina silloin tällöin
syömiensä keppien jämät tyy-
nylleni. Kukaan ei ole täydel-
linen...

Palautteesta

Kiitoksia jälleen kerran Pit-
timuorille tulleesta runsaasta
ja positiivisesta palautteesta.
Paitsi se yksi kirje, jossa vali-

tettiin viime numerossa ol-
leiden tarinoiden ly-

hyyttä. Pittimuori al-
kaa ehkä kohta olla

liian vanha ja hidas
p y s y ä k s e e n
SATHY Uutisten
tiheän ilmesty-
misen tahdissa.
Sitäpaitsi, aivan
kuten koiransa,
hän nykyään
tyytyy tyynesti

t a rkka i l emaan
ympäristönsä lu-

kuisia epäkohtia (ja
idioottimaisia lähim-

mäisiään), eikä enää ole
niin ärhäkkä ottamaan kantaa...
ehkä...

Söpöjä
pitbulleja

Eikä meillekään ole mitään
ihmeitä tapahtunut. Eilen illal-
la tosin, kun palailtiin myö-
hään lenkiltä, tavattiin siinä
meidän alaovella ulkomaalai-
nen mieshenkilö, joka tuosta
noin vain tuli taputtelemaan
koiraani ja totesi kysyvästi,
että “pitbull?” Vastasin, että
kylläpä vain, mihin mies jat-
koi, että “they are cute dogs”...
Siitä olin samaa mieltä, söpöjä
ovat, ja kysyin onko hänellä
itsellään kenties pitti myös. Ei,
mutta parilla ystävällä kuulem-
ma on, ovat hienoja koiria,
eivät ollenkaan sellaisia kuin
yleensä kuvitellaan. Oikeaa
puhetta! Hyvillä mielin jat-
koimme koira ja minä sisäti-
loihin.

Mistä tulikin mieleen toinen
tapaus, kun kummityttö oli
meillä kylässä ja pittiämme
paijatessaan totesi, että näiden
“pahamaineisten koirarotujen”
imagosta kyllä jotain katoaa,
kun ne oppii lähemmin tunte-
maan. Jeps. Tosin kokonaisku-
va varmaan selkiytyisi, mikäli
näkisi pienen sohvaperunan ja
pullahiiren perinteisissä hom-
missaan myös (en tiedä, kun
en ole koskaan nähnyt, varsin-
kaan meidän koiraa, hahhah,
mutta näin olettaisin...)

Ja vaihteeksi
pakkasta

Toivottavasti ei sää tästä
enää kovin paljon raikastu,
vaikka pärjäämmehän me tie-
tysti pakkasessakin. Kävi vain
pieni moka haalarin kanssa,
jonka teetin koiralle viime tal-
vena. En tiedä olenko itse mi-
tannut rinnanympäryksen jo-
tenkin väärin, vai onko

ompelija päättänyt, että pitin
rintakehä ei VOI olla niin vaa-
timaton, mutta joka tapaukses-
sa takki on rinnan kohdalta
AIVAN liian suuri. Tämä ei
muuten haittaisi, mutta kangas
jää paksuille poimuille valjai-
den alle, eikä se varmaankaan
tunnu mukavalta. Puhumatta,
että valjaat ovat niin tiukalla
jotta soi... Juu, ratkaisu on
käyttää kaulapantaa, mutta kun
meidän koira ei ole oikein kau-
lapantaan tottunut ja ravistelee
sitten koko ajan kiusaantunee-
na korviaan, no, ehkä se on
vain kestettävä... Muuten haa-
lari on kyllä erittäin lämmin,
pehmeä ja upean värinen, eikä
millään tavoin estä koiran liik-
kumista. Jos omistaisin ompe-
lukoneen, ottaisin vähän sisään
saumoista...

Meillä kävi vieraitakin vii-
konloppuna, koira oli onnes-
saan ja osallistui kahvihetkeen
siinä missä muutkin rouvat.
Tosin sille ei katettu omaa kah-
vikuppia, eikä lautasliinaa, ja
pullalautanen oli lattialla, mut-
ta noin muutes...

Jopa liikaa
lunta...

Lunta on täällä nyt ihan riit-
tävästi, hehheh... Oltiin pitbul-
lini kanssa ulkona silloin pa-
h i m p a n a  s u n n u n t a i n
vastaisena yönä, varsinainen
älynväläys, mutta kun ensim-
mäisestä “ei helkkarissa”-
järkytyksestä selvittiin, oli ko-
kemus oikeastaan aika muka-
va. Koirapuistoon johtava tie
oli nietostunut umpeen, jalka-
käytävien reunoista ei enää
mitään havaintoa, ja lunta satoi
lisää aina vain, mutta mepä ei
kun urheasti etsittiin jäniksiä
– jotka olivat sen verran meitä
fiksumpia, etteivät olleet läh-
teneet liikkeelle ollenkaan. No,
kotiin päästiin märkinä (mo-
lemmat) ja uupuneina (minä
lähinnä) mutta varsin tyytyväi-
sinä itseemme kuitenkin. Ei
meitä säät voi säikyttää...

Sunnuntaiaamuna alkoivat
vaikeudet. Koira ensinnäkään
ei tiennyt miten tehdä isommat
tarpeensa, kun pyllerö aina
kyykistyessä osui lumeen. No,
onnistuihan se lopulta, kohdas-
sa, missä lunta oli hiukan
ohuemmalti. Sitten lähdimme
koirapuistoon. Jalkakäytävistä
osa oli aurattu, osa ei, ja pii-
persimme lumeen tallautunutta
kapeaa polkua peräkanaa,
muistellen, että nyt ollaan Suo-
men pääkaupungissa, heh...
Suojateiden päissä oli metriset
lumivallit. Hiukan kateellisena

totesin, että koiralla ei ollut
mitään vaikeuksia, se vain
pongahti penkan harjalle ja
siitä taas toiselle puolelle - itse
en ylittänyt estettä ollenkaan
niin sulavasti. Kohti vyöryvän
bussiliikenteen jyry paransi
kyllä omaakin suoritustani, ei
siinä mitään...

Koirapuistossa lähti koira
innoissaan juoksuun, mutta
painava nuoskalumi aiheutti
sen, että vauhti hidastui, hidas-
tui ja hi-das-tui, kunnes koira,
yritettyään vielä viimeisenä
keinonaan edetä loikkimalla,
pysähtyi ja näytti suorastaan
pudistelevan epäuskoisena
päätään... No, vähän kerras-
saan se kuitenkin raivasi pol-
kuja aidan viereen ja muualle-
kin, ja tunnin kuluttua viiletti
jo kiitoradoillaan ettei mitään.
Saas nähdä miten tänään me-
nee...

Kunhan nyt taas pääsen jol-
lain konstilla ja ihmisten ai-
kaan kotiin.

Kieroutunut
riistavietti

Elämä on kovaa. En nyky-
ään ehdi päivisin enää ollen-
kaan koneelle. Tahdon eläk-
keelle!!!!

Koirapuistoon se on kyllä
tallannut melkein vastaavan
uran, aidan viereen, jahdates-
saan autoja. Eilen oli onneksi
taas HIFKillä kotiottelu, koira
juoksi autojen perässä.

Ja juoksi. Ja juoksi... Hullu
koira. Jossain vaiheessa tuli
puistoon tuttu suursnautseri,
se halusi leikkiä ja yritti estää
pittiäni juoksemasta – no, sa-
ma kuin yrittäisi suistaa junan
raiteiltaan. Koirani riistavietti
on näköjään tässä ajan myötä
kieroutunut. Mitähän se tekisi,
jos joskus saisi auton kiinni?
Hautaisiko, kuten muutkin aar-
teensa...

Karttakirja ja
kevättä ilmassa

Hassu juttu. Kävin alkuvii-
kosta hakemassa postista kau-
an odottamani karttakirjan (pit-
bullini oli tietysti mukana ja
käyttäytyi oikein hienosti), ja
kotiin päästyäni mikähän mah-
toi olla ensimmäinen asia min-
kä kirjasta tarkistin. Jeps. Mis-
sä on Huntsville, Texas... Nyt
sitten tiedän. Tosin en tilannut
karttakirjaa IHAN vain ja pel-
kästään sen takia, että saisin
selville oman koirani syntymä-
kodin sijainnin.

Ihmeen keväinen tunnelma
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oli tänä aamuna, valoisaa, ta-
litintit lauloivat...Vähän vain
liukasta paikoittain, hipsuttelin
koiran perässä kuin pingvii-
ni,lyhyin askelin ja yläraajoil-
lani viuhtoen. Etenkin siinä
meitä vastapäätä olevan hau-
taustoimiston kohdalla oli jal-
kakäytävä hyvin jäinen - etsi-
vätkö ne kenties uusia
asiakkaita...

Koirarotutesti

Tein tässä hiljan Intertistä
löytämäni koirarotutestin.  Mi-
nulle sopivin rotu,100% toivei-
den täyttymys, on PLOTT-
HOUND!!!! No, turha potkia
kohtaloa ja sallimusta vastaan,
sellainen sitten seuraavaksi...
Uusi Sathy-rotu, hehhehee...
että toiveita on nähdä pulkka-
riehoissa ym. vielä kymme-
nienkin vuosien kuluttua. Eri
asia tietysti kuka sinne asti
elää, mutta noin teorias-
sa...Koirarotutesti sai minut
taas pitkästä aikaa selailemaan
koirakirjoja ja leikittelemään
ajatuksella minkä koiran VOI-
SIN ottaa, jos en ottaisi uutta
pittiä... Ehkä pitäisi tehdä jo-
tain todella erikoista ja raflaa-
vaa, ottaa koira, jota kohtaan
olen aina tuntenut suuria en-
nakkoluuloja, eli siis kultainen
noutaja. Saattaisin hyvinkin
kokea positiivisen yllätyksen
(tai sitten en), ja miten ihanaa
olisi liittyä omahyväisten nou-
tajanomistajien laajaan lau-
maan... no mutta ei saa yleis-
tää, hyihyi... onhan toki nähty
noutajanomistajia, jotka kui-
kuilevat koirapuiston portin
takana siinä missä muutkin
kuolevaiset ja kyselevät, että
onkos tuo teidän koira tyttö
vai poika...

Koirarotutestistä vielä, jo-
tain ideaa siinä kyllä saattaa
olla, kun työkaverit saivat so-
piviksi roduiksi bichon friseita
ja berninpaimenkoiria, niin
minulle tuli se plotthound...
Pittikin nousi listalle, kun lä-
hetin testiä tekemään sivuper-
soonani, joka etsi ISOA koiraa
vailla muita erityistoiveita kuin
että vartioi kovasti... Tavallaan
aika naurettavaa.

Tavallaan sitten kaikkea
muuta...

Poi-koira

Niin, vakavasti puhuen, löy-
sin yhden koirarodun, joka
saattaisi olla aivan kerrassaan
täydellinen – valitettavasti se
on kuollut sukupuuttoon jos-
kus 1800-luvun alkupuolella.

Kyseessä on/oli siis havaijilai-
nen poi-koira, pieni, hidasälyi-
nen, paksumahainen otus, joka
taapersi väärillä säärillään ja
jonka ainoa tarkoitus oli mais-
tua hyvältä havaijilaisten gril-
lijuhlissa. Tätä tarkoitusta var-
ten sitä ruokittiin hedelmillä
ja erityisellä poi-tahnalla, joka
oli valmistettu käyneestä
taro-juurikkaasta
tai jotain... No,
s i t ä h ä n
e m m e
e n ä ä
k o s -

kaan
s a a
t i e t ä ä
millainen
sankari olisi
p o i - k o i r a s t a
kehkeytynyt, mikäli
sille olisi annettu pentuaikaan
virikkeitä ja koiran elimistölle
soveliaampaa ravintoa, mutta
VOISI tietysti kuvitella, että
koira, joka hetkenä minä hy-
vänsä saattaa päätyä jonkin
tilaisuuden pääruokalajiksi, on
geneettisesti sopeutunut pitä-
mään melkoisen nk. matalaa
profiilia... Jaa niin että miksikö
tuollainen koira sitten olisi
ollut niin täydellinen valinta
lemmikikseni? No, se olisi vir-
kistävä poikkeus. Kaikki koi-
rarodut kuvataan kirjoissa us-
kollisiksi ,  urhoollisiksi
olennoiksi, jotka pelastavat
lapsia hukkumasta, hoitavat
tulipalon alkusammutuksen ja
elvyttävät sairaskohtauksen
saaneen omistajansa, tilaavat
internetistä elokuvaliput ja
tuossa tuokiossa leipovat mes-
sevän kääretortun yllätysvie-
raille...

Joo, ja ei myöskään plott-
houndia meille. Sitähän, jump-
rahuti, rekisteröi MYÖS AKC,
eli kohta se varmaan on kie-

taistu FCI:n hellään, tahmai-
seen, tukahduttavaan sylei-
lyyn. Vai olisiko täällä Euroo-
passa kauheasti kysyntää
pesukarhukoirille, ehkäpä,
ovathan pesukarhutkin paikoit-
tain kuulemma jo varsinainen
maanvaiva.Oukei, nyt riittää
irvistely!

R e s c u e -
koira

T ä -
m ä

seu-

raa-
v a

j u t t u
on ihan

asiaa,  ja
koskee  i l -

moitusta siitä
rescue-koirasta. Ei, en

ole ottamassa sitä meille, vali-
tettavasti, mutta kyseessä lie-
nee sama koira, josta eilen näin
ilmoituksen Lemmikkipalsto-
jen Apula-nimisessä osastossa.
29.9.02 syntynyt amerikanpit-
bullterrieri uros, joka ei tule
toimeen perheen muiden uros-
ten kanssa. Pitikin kysymäni
tästä, että tietääkö Sathyssa
j o k u  j o t a i n . . .
“Amerikanpitbullterrieri” näes
sai epäilemään, että kyseessä
on oikeasti rekisteröity koira.
Enkä oikein keksinyt, että ke-
nestä voisi olla kyse – tosin,
enhän minäkään sentään kaik-
kea voi tietää...  Paitsi SEN
olisin voinut tietää ja kertoakin
jo etukäteen, mikäli joku olisi
vaivautunut kysymään, että
pitit (ja niiden kaltaiset koirat)
lähes 100% varmasti eivät tule
toimeen toisten samaa suku-
puolta olevien koirien kanssa.
Toistan: eivät tule toimeen.
Poikkeuksia on, mutta harvas-
sa kuin kanan hampaat, niin
sanotusti...

Juoksuaika

Nyt on reilu viikko juoksua
takana, pakkasista selvitty ja
vaikka lunta sataa, on selvä
kevään tuulahdus jo ilmassa.
Sanoisin, että ei hassummin...
Meidän koira on sopeutunut
oikein hyvin ja kärsivällisesti
siihen, että vapaana juoksen-
telua puistossa on rajoitettu.
Vaikka kyllähän me siellä vii-
konloppuna olimme, heehee...
Ja kotona koira on edelleen
kiltti ja rauhallinen, vaikkei
pääsekään purkamaan painei-
taan autoja jahtaamalla – pitis-
säni voi olla puutteensa, mutta
joissain suhteessa se on niin
mukava koira, että kyynel kier-
tyy silmänurkkaan kun vain
ajatteleekin.

No, nyt ovat varsinaiset
kuumat päivät edessä, koira jo
katselee vastaantulevia koiria
“sillä silmällä” ja suunnittelee
kait täyttävänsä maan pitber-
manneilla, pitweilereilla ja pit-
russelinterriereillä. Mitkä oli-
sivat kaikki ihan siedettäviä
vaihtoehtoja, noin teoriassa,
mutta entäs se kauhea kerta,
kun pittini kerrassaan väkival-
loin yritti päästä lisääntymään
matalajalkaisen corgin kans-
sa... Ihan oikeasti, tuollaisesta
yhdistelmästä mahdollisesti
syntyviä koiria ei enää inhimil-
linen käsityskyky riitä edes
kuvittelemaan...

Niin, ja olen myös miettinyt
sitä leikkauttamista ja tullut
siihen tulokseen, että ei. Ehkä
sitten joskus vanhemmiten,
mikäli tarvetta ilmenee. Ovat-
han useat narttukoirat selvin-
neet korkeaan ikään munasar-
joineen kaikkineen ilman
mitään haittavaikutuksia. Toi-
votaan, että tähän joukkoon
kuuluu myös meidän koiruli.
Juoksuajat kestämme kyllä oi-
kein hyvin, narttukoiran elä-
mään kuuluvina luonnollisina
tapahtumina. Mistä taas juo-
lahti mieleen, että urostensa
kanssa tuskailevat omistajat,
joiden mielestä juoksuaikainen
tyttökoira ei oikeastaan saisi
edes pissata minnekään, ettei
heidän kultapoikiensa yöuni
vain vaarannu, voisivat viedä
ne omat rakkaat karvakorvan-
sa pieneen leikkaukseen...
useimpien siitosarvo joka ta-
pauksessa on olematon, an-
teeksi tylyyteni... Mutta ei, ei
kauhean hyvä ajatus tuokaan.
Meidän koira ei sitten enää
voisi leikkiä näiden leikattujen
urosten kanssa, jostain syystä
se suhtautuu niihin melkeinpä
vihamielisemmin kuin toisiin
narttuihin...

Terveisin Pittimuori
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Koirat ja varsinkin työkoirat
vaativat aina aika ajoin teke-
mistä ja puuhaa. Talvipakka-
silla ja kylmillä kelillä on haus-
kempaa tehdä joskus jotain
kivaa kotonakin. Jos koirille
ei keksi tarpeeksi virikkeitä ja
tekemistä, voi puuhailun uh-
riksi joutua lattialistat, olkkarin
sohva, lattialistat, kengät ja
muu kodin irtaimisto.

Eläinkaupoissa on tarjolla
paljon hyviä ja hienoja ja usein
kalliitakin koirien leluja. Työ-
koirilla nämä lelut eivät aina
kestä yhtä leikkikertaa pidem-
mälle, ei edes vaikka kyseessä
olisi Kong. Kotoa voi löytyä
ostolelujen sijaan vaikka mitä
kivaa vanhaa ja rikkinäistä ta-
varaa, jota koirille voi antaa
leluksi, tässä yksi kiva esi-
merkki.

Puuhapyyhe

Tarvitset vanhan puuvilla-
pyyhkeen, iso tai pieni käy.
Muista, että tätä pyyhettä ei
enää voi ottaa muuhun käyt-

töön, kun se on kerran koirille
annettu. Pyyhe yksistään voi
olla koiralle kiva retuutuslelu,
varsinkin jos sillä on koiraka-
vereita. Mielenkiinnon ylläpi-
tämiseksi ja virikkeiden anta-
miseksi voit kuitenkin lisätä
pyyhkeen viehätystä piilotta-
malla nameja pyyhkeen sisäl-
le. Kun vielä solmit pyyhkeen
solmulle tai kahdelle, säilyy
koiran mielenkiinto yllä pi-
demmänkin aikaa.

Kun puuhapyyhe on tyhjen-
netty nameista, anna koiralle

vielä aikaa retuuttaa pyyhettä.
Ota pyyhe sitten koiralta pois
ja laita se sellaiseen paikkaan,
mistä koira ei sitä itse saa otet-
tua.

Aina kun koiralla on teke-
misen puute tai muuten haluat
piristää sen päivää, ota puuha-
pyyhe esille, piilota sinne na-
meja ja anna koirasi peuhata!
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Koirakivaa: puuhapyyhe!

4

1

Varaa puuhapyyhe-sessioon
yksi pyyhe, esim. froteinen,
ja paljon koiranameja.

Puuhapyyhe on näiden amerikanpitbullterriereiden
suosikki-lelu! Sitä saa retuuttaa ihan luvan kanssa ja
sisältä löytyy aina herkkuja, joista riittää kaikille!

2

Täytä pyyhe koiranameilla. Jos namit ovat kovia, aina
parempi. Näin puuhapyyhe-hetki kestää kauemmin.

Kääri pyyhe rullalle niin, että namit jäävät sisäpuolelle.
Kääreen ei ole tarkoitus olla liian tiukka, jotta koira saa
sen auki. Älä kuitenkaan jätä käärettä liian löysällekään,
muuten namit katoavat koiran suuhun sekunneissa.

3

5

6

Solmi pyyherulla solmulle.
Jos pyyhe on pitkä, laita
siihen kaksi tai useampia
solmuja. Solmu saa olla
aika tiukka, koira saa sen
muuten liian helposti auki.

Laita pyyhkeen taitoksiin
vielä muutama koiranami
houkuttimeksi. Näkyvät
namit eivät ole tarpeen
enää seuraavilla kerroilla.

Anna koiran tai koirien
peuhata puuhapyyhkeen
kimpussa! Se on kivaa ja
virikkeellistä puuhaa.

SATHY Uutiset 2/2004



Perinteinen ja vuosittainen
SATHY Kevätkinkerit työkoi-
ratapahtuma pidetään tänä
vuonna toukokuussa. SATHY
Kevätkinkerit pidetään tänä
vuonna Helsingin Rastilan
Kartanon viheralueella. Aika
on alustavasti sovittu
sunnuntaiksi, 16.5.2004,
mutta tämä on vielä
vahvistamatta riippuen
kevään etenemisestä.
Vahvistus päivä-
määrään saadaan
huhtikuun loppu-
puolella ja tällöin
s a a m m e  t i e -
toomme myös
tarkemman kel-
lonajan. Kan-
nattaa kuitenkin
jo nyt laittaa
kalentereihin
ylös sunnuntai
16.5, sillä 95%
varmuudel la
SATHY Ke-
vätkinkerit pi-
detään tuolloin!

Kisoja ja
Ranking-pisteitä

SATHY Kevät-
kinkereillä alkaa
jälleen vuosittainen
Ranking-pisteiden ke-
ruu. Ranking-pisteitä
jaetaan jälleen kaikille

lajeihin
osal-

listuneil-
l e .

Lajeina Kevät-kinkereillä on
taakanveto™, voimaveto™ ja
tuholais-torjunta™. Voittajille
on tietenkin luvassa korkeim-
mat Ranking-pisteet ja huiman
hienot palkinnot! Paikalla on

myös SHOP SATHY,
SATHY Buffet, Super-

Collar sekä kaikkea
muuta kivaa ja tar-
peellista ostettavaa.

Rastilan yhteys-
tiedot

Rastilan yhte-
ystiedot, ajo-
ohjeet ja muut
tarpeelliset tie-
dot löytyvät
I n t e r n e t -
o s o i t t e e s t a
w w w. h e l . f i /
liv/rastila/ yh-
teystiedot.html

H m m m . . . .
Minä ainakin
aion osallistua
S A T H Y

Kevätkinkereille,
p ä ä s e n

juoksentelemaan
k e v ä i s i l l e

n u r m i k o i l l e  j a
nauttimaan raikkaasta

meri-ilmasta!

HUOMIO kaikki taakanve-
täjät! SATHY Kevätkinkerit
on ensimmäinen tapahtuma
koko työkoirien historiassa,
jossa kahden maan eri yhdis-
tysten koirat samanaikaisesti
kilpailevat samoista tuloksista!
Swedish Working Bulldogs
Association, eli SWB kisaa
samaan aikaan kuin SATHY
Kevätkinkerit, omissa kisois-
saan Ruotsissa, myöskin taa-
kanvedossa. Kisojen jälkeen
tuloksia verrataan samana päi-

vänä ja näin
saamme tietää,
k u m m a s s a
maassa  on
kovemmat
taakanvetä-
jät! Koko
tämän yh-
te i sk i san
tarkoituk-
s e n a  o n
saada edes
jonkinlaista
vertailupohjaa

sille, millä ta-
solla meillä ja

Ruotsissa taa-
kanveto oi-

keasti  on.
P y r i m m e
siihen, että
kisatulok-
s e m m e
ovat jossain
vaiheessa

tulevaisuu-
dessa verrat-

tavissa USA:n

tuloksiin. Lisäksi pyrimme sii-
hen, että kun SWB osallistuu
tämän vuotiseen SATHY Ex-
poon, on meillä tiedossa jo
etukäteen, kuinka kovaa vas-
tusta sieltä oikeastaan onkaan
tulossa. Sillä tänä vuonna saat-
taa Pohjoismaiden mestaruus
taakanvedossa mennäkin muu-
alle kuin Suomeen.

Nyt siis ahkerasti harjoitte-
lemaan taakanvetoa kotosalla
ja muistakaa osallistua treenei-
hin!

Kilpailu Taakanvedon Pohjoismaiden Mestaruudesta kiristyy
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Suomeen tuodaan amerik-
kalaisperäisiä koiria vuosittain
useita kappaleita. Nyt tämä
koirien tuonti Suomeen vai-
heutuu, sillä tuontisäädöksiä
lisätään.

Lemmikkieläinten tuontieh-
dot yhtenäistetään Euroopan
unionin alueella 3.7.2004 al-
kaen, jolloin ryhdytään sovel-
tamaan Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetusta (EY) N:o
998/2003. Asetuksessa sääde-
tään ehdoista, joita tulee nou-
dattaa lemmikkieläinten kulje-
tuksissa EU-maiden välillä
sekä tuonnissa EU:n ulkopuo-
lisista maista EU-maihin. Suu-
rimpia muutoksia tällä hetkellä
voimassa oleviin Suomen
tuontiehtoihin verrattuna ovat
vaatimus tunnistusmerkinnästä
sekä EU:n ulkopuolisista mais-
ta tuotavilta eläimiltä vaaditta-
v a  r a i v o t a u t i v a s t a -
ainetutkimus. Uudet vaatimuk-
set koskevat koirien ja kissojen
lisäksi myös frettejä.

Tunnistusmerkintä
pakollinen

Kuljetettaessa koiria, kisso-
ja ja frettejä EU-maiden välillä
tulee eläimen olla tunnistus-
merkitty mikrosirulla tai sel-
keästi luettavalla tatuoinnilla
sekä rokotettu raivotautia vas-
taan. Eläimen mukana tulee
olla lemmikkieläimen todistus
(ns. lemmikkieläinpassi), jossa
ovat eläimen ja omistajan tie-
dot sekä eläimen rokotustiedot.
Suomeen tuotaessa kissojen ja
koirien tulee lisäksi olla lääkit-
ty ekinokokkoosia aiheuttavia
heisimatoja vastaan tällä het-
kellä voimassa olevien sään-
nösten mukaisesti. Lemmikki-
eläimen todistuksen malli on
yhtenäinen koko EU:n alueel-
la.

Raivotauti
vasta-aineet

Raivotautirokotteen lisäksi
eläimeltä tulee määrittää rai-
votautivasta-aineet. Vasta-
aineiden määritys on suoritet-
tava hyväksytyssä laboratori-
ossa (Suomessa EELA) ja
neutralisoivien vasta-aineiden
pitoisuuden on oltava vähin-
tään 0,5 ky/ml. Verinäyte tut-
kimusta varten tulee ottaa vä-

hintään 30 päivää raivotautiro-
kotuksen jälkeen mutta kuiten-
kin kolme kuukautta ennen
tuontia. Kolmen kuukauden
määräaikaa ei sovelleta eläi-
miin, jotka ovat lähtöisin EU:n
alueelta ja jotka on tutkittu
ennen vientiä EU:n ulkopuo-
lelle. Tästä esimerkkinä ovat
Suomesta Venäjälle lyhytai-
kaista vierailua varten vietävät
eläimet. Eläimen mukana tulee
olla virkaeläinlääkärin antama
todistus tai muu asiakirja, josta
käy ilmi, että tuontiehdot täyt-
tyvät. Eläimillä, jotka ovat läh-
töisin EU-maista, voi olla
myös ns. lemmikkieläinpassi.
Suomeen tuotaessa koirilta ja
kissoilta vaaditaan lisäksi hei-
simatolääkitys.

EU:n ulkopuoliset
maat

Tuontiin sellaisista EU:n
ulkopuolisista maista, joissa
raivotautia ei esiinny tai raivo-
taudin riski on pieni, sovelle-
taan samoja ehtoja kuin tuon-
tiin EU-maista ja siten
raivotautivasta-ainetutkimusta
ei vaadita. Tällaiset maat on
lueteltu asetuksen liitteessä ja
niitä ovat mm. Norja, Islanti
ja Sveitsi. Maalistaa tullaan
täydentämään myöhemmin.

Ruotsiin, Irlantiin ja Yhdis-
tyneeseen kuningaskuntaan
muista EU-maista vietäviltä
koirilta ja kissoilta vaaditaan
kuitenkin edelleen raivotauti-
vasta-ainetutkimus. Kyseiset
maat päättävät kansallisesti
ajankohdasta, jolloin verinäyte
tutkimusta varten tulee ottaa.
Myös tällä hetkellä voimassa
olevat Ruotsin ja Yhdistyneen
Kuningaskunnan vaatimukset
lääkityksestä ekinokokkoosia
ja punkkeja vastaan säilyvät
ennallaan. Ruotsiin viennissä
rekisteröintikäytäntö poistuu
eikä koirilta enää vaadita lep-
tospiroosi- ja penikkatautiro-
kotuksia 3.7.2004 alkaen. Yh-
distyneen Kuningaskunnan
osalta kissojen ja koirien tuon-
tiehdot säilyvät pääosin ennal-
laan.

Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EY) N:o
998/2003 on julkaistu Euroo-
pan unionin virallisessa leh-
dessä L 146, 13.6.2003, s. 1

Koirien tuonti vaikeutuu

Suomen parhaat amerikanpitbullterrierit on tuotu USA:sta.
Valitettavasti näiden super-koirien tuonti Suomeen vai-
keutuu heinäkuun alussa. Kesällä moni lentoyhtiö ei
muutenkaan kuljeta koiria, joten jos olet hankkimassa
itsellesi koiraa esim. jenkeistä, nyt on syytä toimia ripeästi.

Suomalainen tullimies tarkastamassa juuri Suomeen
saapunutta koiraa. Paperityö rajalla monimutkaistuu nyt
entisestään.

SATHY Uutiset 2/2004
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Perinnölliset sairaudet
Useilla koiraroduilla on pe-

rinnöllisiä sairauksia. Perinnöl-
liset sairaudet voivat olla nä-
kyviä ja haitallisia tai sitten
vähemmän näkyviä ja haitat-
tomampia. Varsinkin jälkim-
mäisissä tapauksissa on kas-
vat tajan vastuulla  ol la
jalostamatta tällaista koiraa,
vaikka kuinka tekisi mieli.

Työkoirarodut ovat yleisesti
ottaen terveempiä kuin näytte-
lykoirarodut, sillä työkoirien
jalostuksessa fyysinen ja
psyykkinen terveys on paljon
ulkomuotoa tärkeämpää. Ku-
kapa nyt haluaisi työhönsä ky-
kenemätöntä työkoiraa, joka
on kuitenkin komea katsella?

Suomalaisilla SATHY
koirilla perinnöllisiä vikoja

Suomessa SATHY koiraro-
duilla on esiintynyt muutamia
perinnöllisiä vikoja ja sairauk-
sia. Amerikanbulldoggeilla on
esiintynyt lonkkavikaa ja sil-
mävikaa. Amerikanpitbullter-
riereillä on esiintynyt sydänvi-
kaa .  Amer ikankääp iö -
terriereillä on esiintynyt polvi-
vikaa, sekä aivan pari vuotta
sitten diagnosoitua, uutta pe-
rinnöllistä verisairautta. Van-
haenglanninbulldoggit sekä
amerikankarvatonterrierit ovat
tähän asti olleet terveitä ja täs-
sä kasvattavat myös pyrkivät
pitäytymään.

Perinnöllisiä vikoja
on levitetty

Ongelma ei siis ole yhden
yksilön perinnöllinen vika
vaan se, jos vikaa levitetään
eteenpäin teettämällä viallisel-
la koiralla pentuja. Näin on
Suomessa levinnyt amerikan-
bulldoggeilla lonkkavika ja
silmävika. Sydänvikaisilla
amerikanpitbullterriereillä ei
ole tehty pentuja. Verisairailla
amerikankääpiöterriereillä ei
ole ainakaan vielä teetetty pen-
tuja.

Amerikankääpiöterrierin
verisairaus

Amerikankääpiöterriereiden
uusi, hiljattain USA:ssa löy-
detty ja diagnosoitu verisairaus

on pahimmillaan tappava tauti.
CHG verisairaus, eli Congeni-
tal Hypothyroidism with Goi-
ter voi olla koiralla piilevänä
ilman, että se vaikuttaisi koiran
elämään millään tavalla. Jos
CHG:tä kantavalla koiralla
tehdään pentuja, periytyy tämä
sama sairaus niille. Jos esim.
CHG positiivinen narttu astu-
tetaan uroksella, joka kantaa
CHG:tä, kuolevat kaikki pen-
nut alle kuusi viikkoisina. Jos
taas CHG positiivinen narttu
astutetaan uroksella, joka ei
kanna CHG:tä, arviolta joka
toinen pentu kantaa CHG:tä.

Jos siis aikoo teettää pentuja
CHG positiivisella nartulla,
täytyy tarkistaa, että uros  ei
kanna CHG:tä veressään.
Lisäksi jokaikisen pentu täytyy
testata, että niillä ei ole
CHG:tä. Jos pentu kantaa
CHG:tä ,  on  omis ta jan
velvollisuus kertoa siitä
ostajille. Testin voi tehdä vain
ja ainoastaan USA:ssa, tällä
h e t k e l l ä  M i c h i g a n i n
Yliopistossa.  Helsingin
Y l i o p i s t o n
E l ä i n l ä ä k e t i e t e e l l i n e n
Tiedekunta kertoo SATHY
ry.:lle, että CHG on Suomessa
tuntematon verisairaus, .
CHG:tä ei Suomessa voi
testata.

Tässä pari hyvää Internet-
linkkiä, joista voi lukea lisää
tietoa CHG:stä:

• www.thedogplace.com
/Reference/TFT/thyroid.htm

• www.thedogplace.com/
l ib ra ry /a r t i c l es155 .h tm

Jokaisella suomalaisella
amerikankääpiöterr ierin
omistajalla on todella suuri
vastuu koko rodusta, koska
kanta on pieni ja tällä hetkellä
sairauksia on vähän. Suomessa
on tällä hetkellä yksi narttu,
joka kantaa virusta veressään.
Jos tämä narttu astutetaan
samaa virusta kantavalla
uroksella, menehtyvät kaikki
pennut. Jos tämä narttu
astutetaan virus-vapaalla
uroksella, tulee noin joka
toiselle pennuista tämä virus
piileväksi vereen. Jos näitä
pentuja vuorostaan käytetään
astutuksessa, on tilanne sama
– he periyttävät sairautta
eteenpäin.

Viruksen kantaja itse on siis
terve, normaali koira, joka elää
normaalin elämän.

Tiesitkö tämän?

 Moni muu perinnöllinen sairaus periytyy
samalla tavalla kuin CHG.

 CHG-sairaus esiintyy luultavimmin monella
muullakin koirarodulla mutta amerikankääpiö-
terrieri on ensimmäinen, jota on tutkittu tarkasti
tämän sairauden suhteen.

 Perinnöllisistä sairauksista pääsee eroon
vain testaamalla ja olemalla 100 %:sti käyttä-
mättä sairaita yksilöitä. Sairaaksi yksilöksi
luetaan myös sellainen koira, jolla on sairaus
piilevänä.

 Linjajalostetuilla koirilla on hyvin harvoin
perinnöllisiä, piileviä sairauksia.

Täysin
terve

Kaikki pennut
CHG-vapaita.

Perinnölliset sai-
raudet eivät syn-

ny tyhjästä.

Täysin
terve

Täysin
terve

Piilevä
CHG

Keskimäärin puolet
pennuista on täysin
terveitä ja lopuilla

pennuista on piilevä
CHG.

Ilman CHG-testiä ei
tiedätä mikä pentu
on terve ja millä on

piilevä CHG.

Piilevä
CHG

Piilevä
CHG

Kaikki pennut
kuolevat kuu-

denteen ikäviik-
koon mennessä.

SATHY Uutiset 2/2004
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www.koirat.com on suuri suo-
malainen nettisivusto, jossa
löytyy asiaa koiraroduista,
kasvattajista, kenneleistä, koi-
rien terveyden hoidosta yms.
Koirat.com on ollut verkossa
vuodesta 1995.

Koirat.com penseä
SATHY-roduille

SATHY-yhdistykseen otti
yhteyttä suivaantunut koiran-
omistaja, joka valitti koi-
rat.comin asennetta koirarotui-
hin. Koiranomistaja oli
ihmetellyt missä ovat kaikki
työkoirarodut, mm. SATHY-
rodut.

Ann i  R ingbom ko i -
rat.comista vastasi, että sivuilla
on  va in  FCI-näyt te ly-
koirarotuja, koska heidän on
vedettävä linja johonkin koh-
taan juuri sen vuoksi, että maa-
ilmassa on niin paljon koiraro-
tuja.

Anni lisäsi vielä, että
“Koirat.com on suomalaisille
koiraharrastajille suunnattu
sivusto”.

Asiasta voi kommentoida
suoraan Anni Ringbomille (an-
ni.ringbom@qntele.fi), eli
pyytää kaikkia koirarotuja si-
vuille.

Maailmassa paljon
koirarotuja

Maailmassa on niin paljon
koirarotuja, jotka eivät ole
FCI:n alaisia, vaan ovat rekis-
teröityjä paljon suuremmissa
järjestöissä.

Esim. patterdalenterrierit,
coloradobulldoggi, lukuisat eri
coonhoundit, todella monet
metsästyskoirarodut, ym. ym.

FCI:hin kuuluu vain osa
maailman kennelyhdistyksistä.
Ulkopuolella ovat sellaiset jät-
tijärjestöt kuin Englannin TKC
(maailman vanhin koirayhdis-
tys), Amerikan AKC (maail-
man suurin koirayhdistys),
UKC (maailman suurin
työkoirayhdistys). Suomessa-
kin on todella monta yhdistys-
tä, jotka eivät ole missään te-
kemisissä FCI:n kanssa. FCI
ajaa käytännössä vain näytte-
lyasiaa ja koirien kanssa voi
harrastaa paljon muutakin.

Eikö Koirat.com:in tarkoi-
tus ole olla koirien asialla, ei
yhdistysten asialla? Ilmeisesti

ei.
Koirat. com:in olisi hyvä

muistaa, että koirarotujen mää-
rä Suomessa on kaksinkertais-
tunut vuodesta 1980. Rotulu-
ettelossa on tällä hetkellä noin
300 eri rotua. Esimerkiksi Suo-
men Kennelliitto kertoo Suo-
messa olevan tällä hetkellä
noin 550 000 koiraa, joista
vain 400 000 on Suomen Ken-
nelliiton rekisterissä. Tämä
tarkoittaa 150 000 koiraa, jotka
ovat nyt Koirat.com:in ulko-
puolella, eli lähes 30% Suo-
men koirista.

Kommenttia
yhdistyksemme
sisältä

SATHY tiedotti asiasta säh-
köpostituslistallaan tammi-
kuun lopussa ja välittömästi
saimme muutaman palautteen
asiasta. Erän SATHY ry.:n jä-
sen kommentoi asiaa seuraa-
vasti:

“1/2004 SATHY Uutiset
lehdessä oltiin todella jyrkästi
Kennelliittoa vastaan, ja nyt
sitten koirat.com. Koirat.com
on kaupallinen sivusto, koska
sivuston ylläpitäminen mak-
saa. Myös tietojentallennustila
on rajallinen, ja siksi koiraro-
dut on rajoitettu FCI:n hyväk-
symiin näyttelyrotuihin.”

Tähän SATHY vastaa:
Olemme oikeastaan aika mu-
kavia muita yhdistyksiä koh-
taan. Jaamme mielellämme
muiden yhdistysten koiratietoa
koirakiinnostuneille ja oh-
jaamme aina eri roduista kiin-
nostuneet ao. yhdistyksiin -
myös Suomen kennelliitto
ry.:lle.

1990-luvun lopulla SATHY
ry. ja Suomen kennelliitto ry.
(SKL) kävivät keskustelua asi-
an tiimoilta. SKL mietti asiaa
omassa hallituksessaan ja il-
moitti, että ei tule tekemään
minkäänasteista yhteistyötä
SATHY:n kanssa. Lisäyksenä
heidän edustaja kertoi, että
“...tulevat tekemään kaikken-
sa, jotta sathyn kaltaisista yh-
distyksistä päästään eroon.”.

Tämä on ikävää, koska SKL
on Suomessa tunnettu yhdis-
tys. Emme ymmärrä kenen
etua ajaa jos tietystä koiraro-
dusta kiinnostuneelle ei kerrota
mistä saa lisätietoa ko. koira-
rodusta? Näin toimii mm.
SKL, voitte kokeilla sitä soit-
tamalla SKL:lle ja kysyä vaik-
ka amerikanpitbullterrieristä.

Toinen asia on koirat.com.
SATHY:lle tuli viesti kahdelta
eri koiraharrastajalta, jotka
kummatkin ovat maksaneet
koirat.comille n. 65 euroa siitä,

että saisi ao. linkit sivuille.
Ilmeisesti linkit olivat siellä

ennen sivuston uudistusta ja
nyt koirat.com on ilmoittanut
olevansa fci-harrastajien asial-
la.

SATHY:n jäsen jatkaa:
“...ilman rajoituksia koi-

rat.com joutuisi laittamaan
sivuilleen jenkkien schnoodlet
ja muut risteytykset - ovathan
nekin joidenkin silmissä rotuja.
Mihin tilaan ja millä hinnalla
mahtuisivat...”

Esimerkiksi tuolla 130 eu-
rolla, jonka em. harrastajat
ovat maksaneet?

On ymmärrettävää, että ra-
jan voi vetää aivan mihin ha-
luaa mutta SATHY:n kannalta
on kiusallista, että yhdistyksen
mielenkiinnon kohteena olevia
koirarotuja ei löydy koi-
rat.com-sivuilta.

SATHY ei myy koiria, eikä
edes edistä näiden rotujen ylei-
syyttä Suomessa. Yhdistyksen
tarkoitus on edistää tiedon löy-
tymistä niistä kiinnostuneille.
Koirat.com ja SKL toimivat
tässä asiassa SATHY:a vas-
taan.

Vielä on syytä lisätä, että
SATHY ei missään tapaukses-
sa ole kiinnostunut samaan
edustamilleen koiraroduille
fci-hyväksyntää.

Koirat.com koirien asialla?

SATHY Uutiset 2/2004
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Tässä artikkelissa kerrotaan
muutama elävän elämän esi-
merkki suomalaisista vanha-
englanninbulldoggeista. Tä-
män artikkelin ei ole tarkoitus
peloitella ketään, vaan antaa
oikeaa tietoa vanhaenglan-
ninbulldoggista kaikille heil-
le, jotka ovat rodusta kiinnos-
tineita.

Erään suomalaisen vanha-
englanninbulldogginartun ko-
tona kävi hiljattain mies, joka
on vanha perhetuttu. VEB koi-
ra tunsi miehen hyvin.  Mies
nappasi leikkimielessä perheen
pojan syliinsä ja tästä meinasi
tulla vahinko. VEB koira luuli,
että mies aikoi tehdä jotain
pahaa perheen pojalle, hyök-
käsi saman tien miehen luo ja
murisi hampaat irvessä. Mies
laski heti pojan alas ja tilanne
rauhoittui. Jos tämä VEB nart-
tu olisi ollut enemmän kuin
vuoden ikäinen, eli aikuinen
koira, niin se olisi mitä var-
mimmin käynyt suoraan mie-
heen kiinni.

Vanhaenglanninbulldoggi
on erittäin puolustava koira
ja juuri tällaiset äkilliset tilan-
teet, joissa koiran suojeluvais-
tot nousevat pintaan, saattavat
aiheuttaa kiperiä tilanteita.

Vieraita
kotona

On tärkeää muistaa, että kun
kotiin tulee vieraita ja juhlitaan
ja tanssitaan vieraiden kanssa,
niin vanhaenglanninbulldoggi
täytyy aina viedä eri huonee-
seen. Välttämättä juuri Sinun
oma VEB koira ei käy kiinni
sillä hetkellä kotona oleviin
vieraisiin, mutta vaara on kui-
tenkin olemassa ja todellinen.
 Varsinkin alkoholin vaikutuk-
sen alaisena horjahtelu ja muu
koiran mielestä omituinen toi-
minta voi johtaa huonoihin
seurauksiin. Myös ilman alko-
holia juhliminen saattaa VEB
koiran mielestä olla liikaa, koi-
ra saattaa olla esimerkiksi
mustasukkainen jos joku vie-
ras mies tanssittaa emäntää.
P.S. Naisia koirat purevat har-
vemmin.

Samankaltainen tilanne on
kun istutaan pöydässä ja hör-
pitään väkijuomia. VEB koira
voi maata ehkä pöydän alla tai
sohvalla tai muuten vaan lä-
hellä ja jos kuningas alkoholi

saa vieraan örveltämään niin
isännän on syytä katsoa koi-
ransa perään.

Kaikki koiraihmiset eivät
välttämättä ymmärrä VEB-
ko i r i en  suo rav i iva i s t a
käyttäytymistä. On tiedossa
tapaus, jossa kahden aikuisen
vanhaenglanninbulldogginar
tun välille syntyi riitaa.
Kylässä ollut mieshenkilö jolla
kotona englanninmastiffi ja
saksanpaimenkoira, meni
irrottamaan koiria. Tällöin
samassa koiratarhassa ollut
vanhaenglanninbulldoggiuros
hyökkäsi salamannopeasti
k i inni  miehen kä teen ,
s e u r a u k s e n a  v i e r a i l u
terveyskeskuksessa. Tässä
tapauksessa VEB uros meni
puolustamaan narttuja, veti
kaverin käsivarresta maahan
ja laski sen jälkeen irti.

Lapset ja VEB

Lasten kanssa vanhaenglan-
ninbulldoggi tulee hyvin jut-
tuun. Pitää kuitenkin muistaa,

että vastuu ei ole koiralla eikä
lapsilla vaan vastuu on aina
koiran omistajalla - aikuisella.
VEB koirat ymmärtävät kyllä
leikin, mutta jos menee paini
menee rajummaksi voi tapah-
tua vahinko jo pelkästään tuh-
din koiran väkevien voimien
takia.

Isäntä
lomalla

Tosi tarina -  Eräs vuoden
ikäinen suomalainen vanha-
englanninbulldoggi joutui hoi-
toon isännän lähtiessä matkoil-
le. Ensin VEB koira vietiin
treenilomalle kenneliin, jossa
se käyttäytyi erittäin uhkaavas-
ti ja pelottavasti. Koiraa ei
suostuttu ottamaan sinne hoi-
toon. Seuraavaksi VEB koira
vietiin treenilomalle isännän
tyttären luokse, sama käyt-
täytminen toistui. Täällä koira
sai tosin olla hoidossa oikean
loman ajan, eikä vahinkoja
sattunut.

Syy edelliseen tapaukseen

on se, että vanhaenglanninbull-
doggi ei anna kenenkään vie-
raan komentaa itseään. Koira-
hoitolassa henkilökunta oli
yrittänyt komentaa vain ko-
vemmin mutta huonoin tulok-
sin.

Jos joku muu  kuin isäntä
tai emäntä yrittää komentaa,
VEB koiraa, alkaa koira pistää
hanttiin. Ei auta, vaikka vieras
olisi tuttu tai kuinka sukulai-
nen.

VEB ei ole
laumakoira

Vielä yksi tärkeä asia van-
haenglanninbulldoggeista: Toi-
set VEB koirat tuntuvat olevan
kovin mustasukkaisia. Nyt kun
monet suomalaiset VEB koirat
on perheissä joissa on muita

koiria, pitää tämä asia ottaa
tosissaan.

Vanhaenglanninbulldoggi
ei ole laumakoira. On turhaa
kuvitella, kuten muilla roduil-
la, että VEB hakee paikkansa
joukosta, sillä  jos tappelu tulee
eikä kukaan ole väliin menos-
sa, vie VEB koira tappelun sen
loppuun asti!

Nämä tässä artikkelissa ker-
rotut asiat ovat tärkeitä ja kan-
nattaa ottaa tosissaan. Jokainen
vanhaenglanninbulldoggi on
varmasti erilainen eikä ongel-
mia esiinny. Geenit on kuiten-
kin kaikilla VEB koirilla samat
ja koskaan ei voi olla liian
varovainen.

Vanhaenglanninbulldoggi-
kasvattaja R. Kallio

Vanhaenglanninbulldoggin luonne

Suloinen vanhaenglanninbulldoggi puolustaa omiaan
aina.

Vieraan joka on kylässä VEB perheen luona, ei pidä
mennä väliin jos koirille syntyy keskinäinen tappelu.
Tässä kuvassa koirat eivät suinkaan tappele, vaan leik-
kivät.

Vanhaenglanninbulldoggi
ei ole laumakoira.
Näissä kuvissa esiintyvät
suomalaiset VEB koirat ei-
vät liity artikkeliin millään
tavalla.
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Uusin geenitutkimus paljas-
taa, että kaikki koirat chihua-
huasta tanskandogiin polveu-
t u v a t  k y m m e n e s t ä
kantarodusta. Nykyiset noin
300 rotua ovat tulosta ihmisen
jalostustyöstä viimeisten
2 000-3 000 vuoden ajalta.
Koira, Canis familiaris, ke-
syyntyi ihmisen kaveriksi su-
sista kuitenkin jo 15 000 vuotta
sitten Itä-Aasiassa. Tiedot ovat
satoa koiran genomiprojektis-
ta, jonka väliaikatuloksia esi-
teltiin Yhdysvaltain tiedevii-
kolla Seattlessa. Paikan päältä
raportoi BBC.

Yhdysvaltalaistutkija Debo-

rah Lynchin mukaan jokainen
kantarotu (näkö-, jälki-, vahti-
, paimen-, luola- ja seura-
koirat, ns. pohjoiset
rodut ja terrierit
sekä karkoittavat,
noutavat ja sei-
sovat koirat)
syntyi ihmisen
tarpeesta. Esi-
merkiksi  ve-
s ispaniel i t  ja
noutajat kehitettiin
metsästyskavereiksi,
hakemaan riistaa ve-
destä. Niillä on erinomaisen
hajuaisti, voimakkaat jalat,
suojaava ja luonnostaan öljyi-
nen kaksinkertainen turkki se-

kä vesityöhössä sopivat rä-
pylämäiset varpaat. Kantaro-

dun ensimmäinen edustaja,
irlanninvesispanieli,

jalostettiin jo 700
v u o t t a  e n n e n
ajanlaskun alkua.
Sen myöhäi-
semmät suku-
laiset, labrado-
rinnoutaja ja

kultainennoutaja,
ovat perua 1800-

luvulta.
Pitkä ja tiivis yhteis-

elo ihmisen kanssa on jättänyt
jälkensä koiran perimään. Lajit
jakavat noin 400 perinnöllistä
tautia. Koira onkin esimerkiksi

rottaa parempi mallieläin ih-
misen syöpäsairauksille.

Kansainvälinen julkisesti
rahoitettu koiran genomipro-
jekti on loppusuoralla. Työs-
tettävä dna on peräisin bokse-
rilta. Tiedeyhteisöllä on jo
käytössään alustava vedos
puudelin dna:n emäsjärjestyk-
sestä, joka on puolestaan
“geenibisnesmiehen” Craig
Venterin käsialaa. Sen raaka-
aineena toimi Venterin oma
lemmikki, Shadow.

Lisää koirien geenijuttua
löytyy Internet-osoitteesta
www.genome.gov/11008069

Koirilla 10 kantarotua

Kun heittää koiran pallon
rannalta veteen, säntääkö koira
suin päin kohti palloa? Hyvä
kysymys, johon yhdysvaltalai-
sen Hope-yliopiston matema-
tiikan dosentti Timothy Pen-
nings päätti hakea ratkaisun
kokeilemalla, Science News -
lehti kertoo. Koekaniinina tai
paremminkin koekoirana oli
perheen Elvis.

Pennings heitteli palloa eri
suuntiin ja mittasi, miten pit-
källe Elvis juoksi ennen kuin
heittäytyi uimaan. Tällainen
optimointitehtävä on tuttu lu-
kion matematiikasta. Jotta saisi
Elviksen järjenjuoksusta oi-
kean kuvan, Pennings mittasi
myös sen juoksuvauhdin (6,4
m/s) ja uintivauhdin (0,9 m/s).

Näillä tiedoilla oli mahdol-
lista laskea, että Elvis valitsi

palloa hakiessaan edullisim-
man reitin eli ensin se juoksi
pitkin rantaa sopivan pitkälle
ja sitten ui loppumatkan. Pen-
nings myöntää olevansa hie-
man jäävi tulkitessaan oman
koiran tuloksia silmämääräi-
sesti, mutta vain 35 mittauksen
analysointiin ei oikein kannat-
tanut käyttää järeää tilastoma-
tematiikkaa. Pennings ehdot-
taa, että joku tekisi saman
kokeen vaikkapa lukiolaisilla
tai ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijoilla. Tulokset voisi-
vat olla jännittäviä. Penningsin
raportti on julkaistu Yhdysval-
tain matemaattisen yhdistyk-
s e n  v e r k k o s i v u l l a .
www.maa.org/features/elvis
dog.pdf

Koiran pitkä matematiikka

Hope-yliopiston matematii-
kan dosentti Timothy Pen-
nings koiriensa kanssa.

Amerikanbulldoggista FCI-rotu?
A m e r i k a n b u l l d o g g i -

piireissä on liikkunut huhu sii-
tä, että amerikanbulldoggi olisi
siirtymässä Suomen Kennellii-
ton alaisuuteen, puhtaaksi
näyttelykoiraksi. Ensin ameri-
kanbulldoggi siirrettäisiin
American Kennel Clubiin
(AKC) ja siitä lähes suoraan
Federation Cynologique Inter-
nationaleen (FCI). FCI:hän on
Suomen Kennelliiton kattojär-

jestö eli kun FCI tun-
nustaa uuden ro-
dun,  Suomen
K e n n e l l i i t t o
tunnustaa sen-
heti perässä.

Varmaa tie-
toa amerikan-
bulldoggin siir-
t y m i s e s t ä
työkoirasta näyt-
telykoiraksi ei siis

vielä ole ja aika näyt-
tää, miten tässä käy.

Aikaa tässä saat-
taa vierähtää
vielä jopa vuo-
sia. Asiaa on
kuitenkin aja-
nut jo vuodesta
2001 tehokas

yhdistys nimel-
tään Bulldog Club

of America USA:ssa,

joka on uranuurtaja ab-koirien
ulkomuotonäyttelytoiminnas-
sa. Luultavaa on, että ameri-
kanbulldoggi ennemmin tai
myöhemmin siirtyy FCI-
rotuisten koirien joukkoon.

SATHY:lle on tulossa selvi-
tys asiasta sekä AKC:sta että
UKC:sta. Lisätietoja saadaan
jo lähiaikoina.
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Tässä artikkelissa käsitellään
suomalaisen vanhaenglan-
ninbulldoggi-uroksen Brucen
henkistä kehityskaarta pen-
nusta aikuiseksi.

Pentuna rauhallinen
ja leikkisä

Vanhaenglanninbulldoggi-
uros Bruce tuli Suomeen Co-
reylandin kennelistä Pennsyl-
vaniasta, Yhdysvalloista kol-
me vuotta sitten. Bruce oli
silloin neljän ja puolen kuu-
kauden ikäisenä.  Bruce oli
luonteeltaan erittäin rauhalli-
nen, meni jopa viikon verran
ennenkuin se alkoi leikkiä per-
heen toisen koiran kanssa.
Bruce valitsi perheestä isännän
johon turvautui.

Epäluulo
koirassa herää

Iän varttuessa Bruce alkoi
suhtautua kaikkiin vieraisiin
pelottavan epäluuloisesti. Koi-
ra tuli vieraiden luo, alkoi tui-
jottaa ja jos katseet kohtasivat,
niin Bruce murisi ja irvisti.
Asialle oli ainoa ratkaisu viedä
koira toiseen huoneeseen jos
joku pelkäsi.

Omistaja on keskustellut
USA:ssa asuvien kasvattajien
kanssa; voimalla ei pidä van-
haenglanninbulldoggia yrittää
kouluttaa, kuten jotain muita
rotuja. Omistaja saikin tästä
hyvän opetuksen kun Bruce
oli vuoden ikäinen. Pihalla tuli
tappelu perheen toisen koiran
kanssa, omistaja meni väliin,
irrotti koirat ja heitti toisen

koiran aidan toiselle puolelle.
Bruce yritti estää ensin, jolloin
omistaja otti käteen Fiskarsin
haravan ja huitaisi sillä ja antoi
koiran ymmärtää, että nyt kan-
nattaa ruveta tottelemaan. Bru-
ce hermostui totaalisesti ja oli
hyvin lähellä ettei olisi käynyt
omistajan kimppuun,  juuri
kuten kasvattaja oli kertonut.

Meni melkoinen tovin että
omistaja sai Brucen rauhoittu-
maan. Raivostunut Olde on
siinä tilanteessa vaarallinen.
Nykyisin tilanteet hoidetaan
Brucen kanssa keskustelemal-

la, istutaan vierekkäin niin-
kauan että rauhoitutaan.

Kaksivuotiaana

Kun Brucelle oli tullut ikää
kaksi vuotta ja luonnekin
muuttunut. Bruce oli muuttu-
nut sosiaalisemmaksi, se hy-
väksyi jo vieraita, mutta oli
edelleen epäluuloinen ja va-
rautunut heitä kohtaan.

Kodin ulkopuolella Bruce
ei välitä vieraista tai ulkopuo-
lisista ihmisistä. Viime kesänä

Orimattilan Kantrifestareilla,
jossa oli yli 5 000 henkeä pai-
kalla, omistaja oli Brucen
kanssa ravintola-aitauksessa,
jossa oli aivan täyttä. Useat
känniset ihmiset kävivät taput-
tamassa koiraa ja se ei reagoi-
nut mitenkään, makasi vaan
paikallaan. Samoin kun eräs
nainen kaatui päälle,  Bruce ei
edes noussut ylös, katsoi vain
että mikäs se siihen matkähti.

Muut koirat
ja Bruce

Perheen narttukoirien juok-
suaikana Bruce on ollut samas-
sa huoneistossa narttujen kans-
sa koko ajan ja pahimpien
parin päivän aikana on sallinut
vain isännän vaihtaa nartun
siteet ja vaipat. Bruce ei myös-
kään päästä ketään viemään
ruokaa eikä vesiä nartuille.

Koirapuistossa Brucen
kanssa voi käydä, muut koirat
ovat kuin esineitä.  Bruce ei
reagoi eikä mene muiden koi-
rien luokse. Tilanne on näin
kuitenkin vain jos ei ole muita
perheen koiria mukana. Bru-
cen luonne muuttuu tällöin heti
ja se on valmiina puolusta-
maan omiaan.

Talossamme käy paljon vie-
raita ja Bruce tervehtii uusia
tuttavia iloisesti. Ilmeisesti
Bruce ymmärtää mukavat vie-
raat ystävällisiksi ja tervehdyk-
sen jälkeen menee puuhaa-
maan omia juttuja.

Brucen normaali
työpäivä

Bruce kulkee omistajan mu-
kana työssä. Kun omistaja läh-
tee tarkastamaan työmaita, on
Bruce rauhallisesti mukana
autossa. Kaupungillakin koira
seuraa vieressä ilman hihnaa,
eikä reagoi ihmisiin miten-
kään. Kotona taas on vanha-
englanninbulldoggin vahti-
ominaisuudet voimissaan.

Lopuksi omistaja haluaa to-
deta Brucesta, että koiran luon-
ne on erittäin kova, Bruce on
yhden ihmisen koira, vahva
rakenteeltaan,  ja Brucen par-
haat puolet näyttävät olevan
kaverina oleminen,  suojelu ja
vahtiminen.

Luonneanalyysi VEB Brucesta

Bruce juuri Suomeen tultuaan, 4,5 kk ikäisenä pentuna.

Bruce kesällä 2003, Kantrifestareiden aikaan.

Bruce tunnetaan myös lem-
pinimellä Mörkö.
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SATHY Pulkkarieha

Vuoden 2004 ensimmäistä
SATHY yhdistyksen omaa ta-
pahtumaa, SATHY Pulkkarie-
haa, vietettiin laskiaissunnun-
taina 22.2.2004. Paikkana oli
vanha tuttu Helsingin Hertto-
niemen Sahaajankadun kenttä
ja ilma oli mitä loistavin koi-
ramaiseen kokoontumiseen ja
hauskanpitoon. Pakkasta oli

vaivaiset -1°, lunta oli maassa
reilusti ja aurinkokin tervehti
meitä aina aika ajoin.

Kaikki SATHY-
rodut paikalla

Paikalle Sahaajankadun koi-
rakentälle oli kertynyt koko

joukko suomalaisia SATHY
työkoiraharrastajia. Mukana
lumisessa menossa oli iso
joukko vanhaenglanninbull-
doggeja ja amerikanbulldog-
geja, useita amerikanpitbull-
t e r r i e r e i t ä ,  m u u t a m a
amerikankääpiöterrieri sekä
muutamia uusia SATHY koi-
ria, amerikankarvatonterrierei-
tä. Kaikki koirat sulautuivat
SATHY massaan kuin olisivat
olleet kotonaan!

Talvisia
lajeja

SATHY Pulkkariehassa ve-
dettiin koirien kanssa pulkkaa
ja hiihdettiin koirien perässä
minisuksilla. Molemmat talvi-
set lajit keräsivät runsaasti
osallistujia ja hauskaa tuntui
piisaavan! Pulkassa istuminen
on melkoisen vaivatonta puu-
haa, jos koira vaan ylipäätään
suostuu vetämään pulkkaa pe-
rässään. Parhaiten pulkan
kanssa sinuiksi tulivat ameri-
kanbulldoggit ja vanhaenglan-
ninbulldoggit. Amerikankää-

piöterrierit ja amerikankarva-
tonterrieritkin pitivät pulkkai-
lusta, mutta enemmän siitä
kyydissä istumisesta!

Minisuksilla koiran perässä
hiihtäminen olikin jo sitten
ihan toinen juttu. Vaatii aika
paljon tasapainoa sekä koiran
hallintaa pysyä koiran vauh-
dissa mukana ja pitää vielä
itsensä samalla pystyssä. Tässä
lajissa ehdotonta ykkösmenijä-
joukkoa olivat iloiset ja reip-
paat amerikanpitbullterrierit.
Minisuksilla koiran perässä
hiihtäminen on tosi hauskaa
ja hurjaa menoa ja joskus saat-
taa kaatuminenkin tulla eteen.
Tähän on syytä varautua har-
joittelemalla oikeaoppista kaa-
tumista etukäteen. Missään ta-
pauksessa ei kannata kaatua
ranteidensa päälle. Minisuksi-
hiihto koirien kanssa on jo ko-
pioitu meiltä Ruotsiin – on se
sen verran työkoiramainen
harrastus!

Seuraavat SATHY tapahtu-
mat ovat Mostly Weightpul-
ling-taakanveto tapahtumat se-
kä SATHY Kevätkinkerit
16.5 .2004.  Tervetuloa!

SATHY Pulkkariehassa laskiaissunnuntaina meno oli vallan hurjaa! Ihmisiä oli paikalla reilusti ja koiria todella
muhkea määrä. Koirilla ja ihmisillä oli hauskaa, sää oli suotuisa ja pulkat ja sukset olivat kovassa käytössä!

Uusi SATHY rotu, amerikankarvatonterrieri, herätti
ihmetystä koirissa ja ihmisissä.
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SATHY Pulkkarieha oli – kuten kaikki
SATHY tapahtumat – koko perheen tapah-
tuma.

Amerikankarvatonterrierit kokeilivat
pulkanvetoa – taakanvedossa nämä var-
masti pärjäävät pikku harjoittelulla.

Pitbullit moikkailivat ihmi-
siä aina suksiajelujen lo-
massa.

Vanhaenglanninbulldoggeja oli SATHY Pulkka-
riehassa ennätysmäärä. Oldet olivat erinomaisia
pulkan vetäjiä. Tämä vanhaenglanninbulldoggi
tietää mitä tekee, se on kokenut työkoira.

Kahden amerikanbulldoggin kanssa pääsee suksilla jo hurjaan
vauhtiin. Hyvä että pysyy pipo päässä! Nämä AB:t ottivat suksilla
ajon leikkimielellä ja ilo tuntuu tarttuneen myös omistajaan.

Amerikankarvatonterrierit olivat pukeutuneet sään
ja karvattomuuden vaatimusten mukaan. Oikealla
AKAT jenkkikostyymissä, joka oli neulottu nimen-
maan SATHY Pulkkariehaa varten.

Amerikankääpiöterrierit yrittivät kovasti vetää pulkkaa.
Työkoirina ne ovat innokkaita urheilijoita! Fysiikan lait tulivat
tällä kertaa vastaan, mutta jos pulkkaa vetämässä olisi ollut
useampi AKT, olisi pulkkakyyti ollut hulppea kokemus.

SATHY Pulkkarieha
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SATHY Pulkkarieha

Leppoisan amerikanbulldoggin pulkkakyydissä on mukava matkustaa. Myös
perheen pienimmät pääsivät näin nauttimaan laskiaisen riemuista.

SATHY Pulkkariehassa oli jäl-
leen paljon uusia koiria ja ihmi-
siä mukana.

SATHY Pulkkariehaan oli saapunut paljon uteliasta yleisöä
ja koirien määrä oli valtavan suuri.

Amerikanbulldoggin pennut yltyivät leikkimään lu-
messa. Mukavaa riitti koirilla ja omistajilla eikä
kylmä maa näyttänyt haittaavan juuri lainkaan.

SATHY Pulkkariehaan oli kokoontunut Suomen amerikkalaisperäisten
työkoirien kerma omistajineen. Ohjattua toimintaa jäätiin hieman kaipaamaan,
mutta Pulkkarieha onkin vapaamuotoinen kokoontuminen, ei virallinen kisa
tms. Seuraavan kerran SATHY järjestää tapaamisia Mostly Weightpulling
-taakanvedon merkeissä keväällä, kun lumi on sulanut maasta. Näissä
tapahtumissa ei kerätä Ranking-pisteitä, mutta treenataan varsinaisia kisoja
varten ja pidetään muuten vaan hauskaa.

Tässä aito, Bona Fide Kennel Clubissa
rekisteröity, suomalainen amerikanpit-
bullterrieri. Tämä koira on yksi suu-
rista SATHY:n ja suomalaisten toivois-
ta tämän vuoden taakanvetokisoissa
ruotsalaisia vastaan.
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Mikä on aito amerikanpit-
bullterrieri? Se on koira, jolla
on selkeä sukupuu vähintään
seitsemän sukupolvea taakse-
päin ja joka on rekisteröity
amerikanpitbullterrieriksi jo-
honkin kolmesta amerikanpit-
bullterrieriä rekisteröivästä yh-
distyksestä. Nämä ovat
American Dog Breeders Asso-
ciation eli ADBA, Bona Fide
Kennel Club eli BFKC ja Uni-
ted Kennel Club eli UKC. AD-
BA ja  BFKC amerikanpitbull-
terrierit ovat käyttölinjaisia
koiria ja UKC koirat ovat näyt-
telylinjaisia koiria. Suomessa
olevat  pitbullterrierit ovat re-
kisteröity ADBA:ssa ja
BFKC:ssa sekä UKC:ssa.

Amerikanpitbullterrieri
vai “pitbullin” kaltainen
koira

Jos koira ei ole rekisteröity
johonkin em. yhdistyksistä,
kyseessä ei ole amerikanpit-
bullterrieri vaan jokin pitbullin
kaltainen, usein sekarotuinen
koira. Se on näin yksinkertais-
ta. Tähän ei ole olemassa mi-
tään poikkeuksia. SATHY-
yhdistykseen tulee viikottain
kyselyitä Venäjän ja Viron se-
karotuisista koirista, jotka ul-
komuodoltaan saattavat muis-
tuttaa pitbullia, amstaffia tai
staffia – ovatko nämä niitä ai-
toja amerikanpitbullterriereitä?
Papereita ei ole, mutta emän
tai isän paperit on “tiedossa”,
emä tai isä on nähty, paperit
ovat venäjäksi, tms. tosi hämä-
rää meininkiä. Omistaja halu-
asi kovasti uskoa koiran ole-
van puhdasrotuinen.

Merkillepantavaa on, että
esimerkiksi Venäjällä on erit-
täin paljon ADBA ja BFKC-
rekisteröityjä pitbulleja mutta
jostakin syystä Suomeen tuo-
dut itäkoirat eivät ole näiden
superkoirien jälkeläisiä.

Miksi hankkia
sekarotuinen koira?

Ikävä kyllä monirotuinen
koira ei muutu rotukoiraksi
vaikka sen paistaisi voissa. Jos
sillä ei ole papereita, niin sillä
ei ole papereita. Paperittomuu-
delle on aina syy. Jos halutaan
tietyn rotuinen koira niin miksi
hankitaan joku muu? Puhdas-

rotuisen koiran tae ei ole se,
että se “näyttää” siltä, tai että
myyjä vakuuttaa sen olevan
puhdasrotuinen – koiralla on
oltava rekisteröintipaperit.

Miksi ihmeessä ihmiset sit-
ten hankkivat näitä sekarotui-
sia koiria? Kun oikeaa tietoa
ja aitoja koiria on käden ulot-
tuvilla? Onko kyseessä ameri-
kanpitbullterrierin usein erit-
täin harhaanjohtava imago?

Jokainen, joka on nähnyt oi-
keita amerikanpitbullterriereitä
tietää, että ne ovat kilttejä, iloi-
sia, aktiivisia koiria, joilla on
huonot taipumukset vahti- tai
suojelukoiraksi. Eli käytännös-
sä jokainen, joka on nähnyt
oikean amerikanpitbullterrierin
ennen kuin hankkii oman, tie-
tää, että tätä koiraa ei hankita
kodin turvaksi. Yksi johtopää-
tös on, että nämä “pitbullin”

kaltaisia koiria ostavat ihmiset
eivät ole edes nähneet oikeaa
amerikanpitbullterrieriä eivät-
kä ehkä haluakaan sellaista.

Hankkivatko ihmiset sitten
näitä sekarotuisia koiria hetken
mielijohteesta? Jostain tv-
sarjasta tai lehdestä luettu omi-
tuinen juttu herättää vääränlai-
sen mielenkiinnon “hurjaan”
koiraan ja kas – sellaisen saa
pilkkahinnalla idästä tai selaa-
malla Keltaista Pörssiä.

On kiusallista kun paperit-
toman ja epäselvän taustan
omaavan koiran omistaja ha-
luaa vahvistaa uskoaan oman
koiransa puhdasrotuisuudesta.
Juuri nämä samaiset ihmiset
ovat hankkineet koiransa täy-
sin väärin perustein. Jostakin
syystä juuri näiden koirien
omistajat ovat kaikkein innok-
kaimmin myös pennuttamassa
koiriaan!

Amerikanpitbullterrierin
omistamiseen liittyy valtava
vastuu. Kyseessä on maailman
huonomaineisin koirarotu,
vaikkakin täysin syyttä. Jos
hankkii itselleen “pitbullin”
tietämättä tätä ja ottamatta vas-
tuuta koko rodusta, on se to-
della vastuuton teko. Ei pidä
mennä artikuloimaan pitkin
kyliä kertomalla, että omistaa
“pitbullin”, varsinkaan kun
koira EI ole amerikanpitbull-
terrieri.

SATHY ajaa amerikanpit-
bullterrierien asiaa

SATHY ry. on yhdistys mm.
amerikanpitbullterriereiden
omistajille ja voimavarat pyri-
tään suuntaamaan nimen-
omaan tämän koirarodun edus-
tajille. SATHY-yhdistys ei
missään tapauksessa halua
edistää monirotuisten tai pape-
rittomien koirien pennutusta,
myymistä tai suosion lisäämis-
tä– varsinkaan amerikanpit-
bullterrierin kustannuksella.

SATHY-koirat ovat aitoja,
rekisteröityjä työkoiria, joiden
historia ja juuret ulottuvat vä-
hintäänkin satojen vuosien
taakse. Aitojen, rekisteröityjen
SATHY-koirien omistajat ovat
järjestään vastuuntuntoisia
kansalaisia, jotka osaavat ottaa
vastuun koirastaan tilanteessa
kuin tilanteessa.

Aito amerikanpitbullterrieri

Kuvassa jo edesmennyt, maailmankuulu amerikanpitbull-
terrieri-mies Barney Fife. Amerikanpitbullterrierin historia
on kunniallinen, mutta rotu on erittäin väärinymmärretty.

Suomalainen aito, oikea, rekisteröity amerikanpitbullter-
rieri. Tämä koira on rekisteröity ADBA:ssa.
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Terapiakoiratoiminta

Yhteisöjen ja laitosten – ku-
ten sairaaloiden, vanhainkoti-
en, lastenkotien jne. – on mah-
dollisuus sopia SATHY ry.:n
kanssa terapiakoirien vierai-
luista. Kyse on hyväluontoisis-
ta ja vieraiden ihmisten kanssa
hyvin toimeen tulevista koiris-
ta, jotka jo pelkällä läsnäolol-
laan saavat ihmiset ja laitosten
asiakkaat – jopa henkilökun-
nan – hyvälle mielelle.

Kokemukset ovat erittäin
hyvät ja pelkästään positiivisia.
Usean eri hoitolaitoksen kans-
sa yhteistyössä tehdyt terapia-

koiravierailut ovat tuottaneet
paljon myönteistä palautetta.
Koira on ihmisen paras ystävä
ja rauhallinen terapiakoira pys-
tyy luomaan ystävällisen kon-
taktin ilman sanoja – kokemus,
jolla ei ole vertaa.

Terapiakoirien omistajiksi
ovat ilmoittautuneet sellaiset
henkilöt, joiden koirat ovat
varmoja ja luotettavia. Koirat
ovat erittäin tottuneita toimi-
maan ihmisten kanssa ja työ-
koiratausta takaa jo itsessään
moneen muuhun koirarotuun
verrattuna erittäin rauhallisen
ja tasaisen luonteen. Tällä het-
kellä terapiakoiriksi on ilmoit-
tautunut kaikkia SATHY-
koirarotuja, pienestä amerikan-

kää -
piöter-
rieristä ai-
na  r e i lu s t i
halattavaan ameri-
kanbulldoggiin.

Terapiakoira
Ortonissa

SATHY ry. sai Terapiakoi-
ravierailupyynnön Sairaala Or-
ton Invalidisäätiöön vuoden
alussa. Mukaan halusi tulla
myös Lemmikki-lehti toimit-
tajan ja valokuvaajan kanssa.
Saimme varatuksi ajan helmi-
kuun lopulle ja niinpä riensim-
me kohti Ortonia. Mukanam-

me
oli jo

useissa
Terap ia -

koirasessioissa
mukana ollut, pe-

sunkestävä amerikanpitbullter-
rieri Miss Frisco.  Frisco on
1,5 vuotias narttukoira, joka
on ystävällinen, tasapainoinen
ja todella iloinen koira. Frisco

on myös terapiakoirien koulut-
tajakoira, eli alansa todellinen
konkari. Ortonissa meitä odotti
osasto kakkosen skolioosilap-
set – innokkaina Terapiakoira-
vierailua odottaen! Näillä lap-
s i l l a  on  skol ioos i  e l i
selkärangan kieroutuma, joka
hoidetaan joko korsetilla tai

leikkauksella sekä fysioterapi-
alla. Ortonissa hoidossa olevat
lapset kaipaavat piristystä hoi-
tojaksoon ja lisäksi Terapiakoi-
rakäynti vie ajatukset pois sai-
raalassa olosta. Lapsille oli
selvästi jännää saada koira vie-
railulle sairaalaan – ei sellaista
tapahdu ihan joka päivä! Ensi-
alkuun tunnelma oli hieman
jännittynyt, olihan paikalla pe-
räti kaksi valokuvaajaa! Fris-
coa ei salamavalojen räiske
kuitenkaan häirinnyt ja pian
sen välittömyys ja iloisuus tart-
tui myös lapsiin ja hoitohenki-
lökuntaan. Frisco liikkui suve-
reenisti lasten seassa jaelle

työkoirarepustaan SATHY ka-
lentereita kaikille halukkaille.
Omansa sai jokainen lapsi ja
taisipa muutama kalenteri su-
jahtaa henkilökunnallekin!
Frisco näytti koko sakille kaik-
ki bravuurinsa, kuten istumi-
sen ja molempien tassujen an-
tamisen.

Silittelyn ja lepertelyn lo-
massa Friscolle heiteltiin pal-
loa, pehmoleluja ja koirien na-
meja.  Sairaala Ortonin
ylihoitaja oli varautunut tera-
piakoiran tuloon kuivatuilla
maksapaloilla – nam! Frisco
valloitti kaikki ja suurin osa
lapsista sai läksiäisiksi vielä
naamapusut. Kiitos Ortonin
henkilökunnalle ja terveisiä
kaikille lapsille! Pikaista para-
nemista toivottaa terapiakoira
Frisco ja koko SATHY ry.!

Terapiakoirakäynnillä
Sairaala Ortonissa

Stina-tyttö ihaili Friscoa
hieman kauempaa, sillä ku-
martuminen koiran tasolle
ei kainalosauvojen kanssa
onnistunut.

Emilia, Frisco ja Kari yhteiskuvassa palloilun jälkeen.
Frisco tykkää sohvailusta melkein yhtä paljon kuin
palloilustakin.

Frisco ja terapiakoiraoh-
jaaja Ortonin pihalla me-
nossa moikkaamaan lapsia.
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Monet koiraihmiset – varsin-
kin nakukoiraharrastajat –
tietävät jotain American Hai-
rless Terrier -rodusta. Yllätys
on kuitenkin suuri, kun he
saavat kuulla, että tämän pe-
riamerikkalaisen rodun edus-
tajia on Suomessa!

Nettisurffailun kautta monet
koiraharrastajat ovat löytäneet
nakujen koirien ja niiden kas-
vattajien kotisivuja. Erityisen
rakastettu saitti on Sweet Lucy,
jonka omistaja Kristiina on –
yllätys, yllätys –  alun perin
Lappeenrannasta kotoisin!
Sweet Lucyn linkki löytyy
SATHYn kotisivuilta ameri-
kankarvatonterrieri-linkkien
joukosta.

Koirien hankinta oli melko
pitkä ja monivaiheinen pro-
seduuri. Koirien valinnan luot-
tohenkilöksi valittiin Karyn
Pingel, Woodland Manor -
kennelistä. Tavoitteena oli tuo-
da Suomeen kaksi jalostuskel-
poista narttua ja yksi uros, joi-
d e n  j ä l k e l ä i s t e n
sukusiitosprosentti on 0. Lisää
haastetta projekti sai siitä, että
tuontiajankohdan oli sovittava
osavaltiokohtaisiin vientisää-
döksiin ja Suomen koirantuon-
tisäännöksiin. Itse asiassa näi-
d e n  k o l m e n  k o i r a n
maahantuonnin piti tapahtua
parin päivän aikahaarukassa,
jolloin kaikki vienti- ja tuonti-
säännökset läpäistiin: Uros
Jimmyllä oli juuri 30 vrk ku-
lunut vesikauhurokotuksesta,
narttu Salli oli juuri ja juuri
alle 12 viikkoa ja sen sai tuoda
Suomeen ilman rabies-
rokotetta. Nuorin AKAT, Sun-
ny narttu, oli juuri edellisenä
päivänä täyttänyt 8 viikkoa,
jolloin se saatiin tuoda Flori-
daan, josta jatkoyhteys oli
New Yorkin kautta Suomeen.

Myös sopivan ja tietysti
mahdollisimman edullisen len-
non löytäminen tuotti päänvai-
vaa – viime huhtikuussa ei
lennetty suoraan Miamista
Helsinkiin. Finnairin ja sen
yhteistyökumppaneiden kans-
sa onnistuimme kuitenkin jär-
jestämään lennot. Erityisluval-
la kaikki kolme pentua
pääsivät matkustamoon. Nor-
maalitapauksessa mannerten-
välisillä lennoilla hyväksytään
enintään kaksi koiraa matkus-

t a -

m o o n
– aina ei
edes si tä .
Kasvattajat eivät
sallineet pentujen
kuljettamista muutoin kuin
matkustamossa. Lisämausteen
tuo se, että koirien matkat hy-
väksytään viime kädessä vasta
lennolle tsekattaessa – aina voi
ilmaantua jokin este koirien
pääsylle lennolle mukaan.

Uudet omistajat
syynissä

Jo ennen koirien valintaa,
meidän tulevien koiravanhem-
pien perheineen  tuli läpäistä
tarkka seula. Täytimme useita
kysymyssarjoja, jotka käsitte-
livät perheen ja koiran olosuh-
teita sekä kasvatusmetodejam-
me. Kaikki kirjattiin ylös.
Myös itse sopimusteksti oli
pitkä ja yksityiskohtainen –
paljolti ostajaa velvoittava ja
myyjää sekä koiraa suojeleva.
Saimme sopimustekstiin läpi
muutoksia, joka teki tekstistä
sekä myyjää, ostajaa, että koi-
raa suojaavan.

Koirien saavuttua Suomeen,
ne oli vietävä eläinlääkärintar-
kastukseen 3 päivän sisällä ja
lähetettävä tarkastuksesta to-
distus jenkkeihin. Kasvattajat
seuraavat edelleen silmä tark-
kana koirien kehittymistä, lä-
hetämme kuvia koirista ja pi-
dämme muutoinkin yhteyttä
lähes päivittäin!

Karyn Pingel on kirjoittanut
UKC:n Bloodlines-lehteen vii-
me marraskuun numeroon 2-
sivuisen jutun American Hai-

rless
T e r -

rierin –-
koirien tu-

losta Suomeen,
projektista vaihe vai-

heelta.

AKAT -koirat
eri vuodenaikoina

Karvattoman koiran omista-
jalta yleensä ensimmäiseksi
tiedustellaan, miten ihmeessä
se pärjää Suomen ilmastossa.

Karvaton terrieri tarvitsee
suojakseen vaatetuksen – koi-
raa seuraamalla havaitsee läm-
pötilat, jolloin sen mielellään
pukee lämpimään haalariin.
Toisaalta tämä terrieri ei ole
kovinkaan nirso kosteuden
suhteen – lämpimällä sadeke-
lillä se menee siekailematta
ulos. Monet muut nakukoirat
vihaavat sadetta!

Koiralle kannattaa hankkia
muutama erilainen asu: kevää-
seen, syksyyn ja talvella tuu-
lettomalla suojakelillä riittää
fleece-haalari. Talvipakkasella
nakukoira on paras pukea vuo-
rilliseen haalariin: Fleeceä ihoa
vasten ja vettä hylkivä uloin
kerros, ohuehko Enstex-
kangas tms.

Yli kymmenen asteen pak-
kasilla koiran korvat on hyvä
suojata myssyllä, johon koiraa
kannattaa totutella jo pennusta.
Muutoin korvien peittäminen
saattaa tuntua koirasta kiusal-
liselta. Myös tossuja kannattaa
kokeilla – vaikkakin ne ovat
käytössä perin hankalat. Tossut
voivat olla samaa kangasta
kuin talvihaalari, pohjaa voi

vahventaa nahkalla. Niiden
pitää olla varrestaan melko
korkeat ja ne voi vaikkapa har-
sia haalariin kiinni.

AKAT-koirien iho on varsin
hyvä – se ei ole niin kuiva kuin
muilla karvattomilla. Kuiten-
kin talvella koiran ihoa kan-
nattaa rasvata apteekista ostet-
tavalla perusvoiteella, esim.
Decubalilla. Rasvaamista tulee
kuitenkin välttää juuri ennen
ulkoilemista!

Kesä on nakukoiran paras
kausi – ehdottomasti! Terrieri
nauttii kuumasta auringonpais-
teesta ja loikoilee paahteessa
lähes tikahtumiseen asti. Vaa-
lean koiran iho kannattaa suo-
jata aurinkovoiteella.

Terrieri liikkuu kesäisessä
metsässä mielellään – kirmai-
lee, loikkii, haistelee ja kaivaa.
Mielessä kävi viime kesänä,
josko myös metsäreissuilla pi-
täisi suojata koiran iho ohuella
haalarilla. Mitään aivan pieniä
naarmuja lukuun ottamatta ei
tapahtunut, vaikka reittimme
kulki joskus pahimpien ryteik-
köjen läpi!

AKAT -koirille
pentuja Suomessa?

Suomalaiset AKAT-nartut
Sunny ja Salli ovat viettäneet
yksivuotissynttärinsä ja ensim-
mäiset juoksut nartuilla oli
syystalvella. Jimmy-uros jo
malttamattomana odottaa, kos-
ka pääsisi narttujen kanssa to-
sitoimiin. Todennäköistä on,
että Sunnyn juoksu alkaa maa-
liskuun tietämissä ja siitä kuu-
kauden päästä Sallin. Kesä-
pentuja siis mahdollisesti on
tulossa. Nöyrin mielin toivom-
me, että näin myös tapahtuu!

Vielä muutamia varaajia
mahtuu ”odottavien vanhem-
pien listalle”.

Terveisin,

 Sunny ja Kaarina Naaralai-
nen, Bay’s Bushyfur Kennel,
p. 041 585 9682

Jimmy ja Hanna Sjöblom,
p. 044 068 1149

Salli ja Sari Uusitalo, p. 040
848 5678.

Amerikankarvatonterrieri
Suomeen 2003
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Vanhaenglanninbulldoggin
luoja, herra David Leawitt, oli
määrätietoinen mies. Hän loi
kokonaan uuden rodun linjaja-
lostamalla useita rotuja ja sai
näin aikaan sellaisen englan-
ninbulldoggin, kuin se aikoi-
naan oli ollut. Terve työkoira.

Bulldoggien
historiaa

Historian mukaan bulldog-
gien, joka oli 1800-luvulla
suomeksi “sonnikoira”, alku-
perä on Brittein-saaret. Nimi-
tys bulldog tulee tämän koira-
tyypin käytöstä härkien
taltuttamiseen. Tarkkaa tietoa
siitä koska koirien käyttö tähän
tarkoitukseen alkoi ei ole tie-
dossa mutta kirjallisia mainin-
toja löytyy niinkin varhaiselta
ajalta kuin vuodelta 1209.

Nykypäivänä härkätappelu-

jen kaltaisia urheilulajeja ei
ole mutta aikanaan ne loivat
täysin omat vaatimukset käy-
tettäville koirille. Koirien tuli
käydä komennosta itseään mo-
ninkertaisesti isompien vastus-
tajien kimppuun. Eikä varaa
virheille ollut! Vain parhaim-
mat koirat selvisivät jalostus-
käyttöön ja tuona aikoina luo-
tiin perusta bulldoggeille.
Ulkonäkö ei painanut vaaka-
kupissa mitään ja tuloksena
oli vähintäänkin omalaatuisen
näköisiä koiria – ainakin mo-
nen muun koirarotuharrastajan
mittapuun mukaan.

Vuonna 1835 loppuivat här-
kätappelut ja samalla katosi
bulldoggien härkätappelutar-
ve. Englanninbulldoggin käyt-
tötarkoitusta ei enää ollut. Tä-
män rodun harrastajat eivät
kuitenkaan luovuttaneet vaan
jatkoivat englanninbulldoggin
jalostusta – muotojalostukse-

na. Lopputuloksena on nykyi-
sin tuntemamme englannin-
bulldoggi.

Ajatus vanhaenglannin-
bulldoggista syntyy

Vaikka englanninbulldoggin
alkuperä on syvällä bulldoggi-
en pitkässä sukupuussa ei sen
luonne ja fysiikka enää vastaa
sitä alkuperäistä koiraa, joka
on englanninbulldoggirodun
esikuvana. Bulldoggiharrasta-
jien mielissä virisi ajatus he-
rättää henkiin tuo muinainen
– ja alkuperäinen – englannin-
bulldoggi.

Ajatuksen mahdollisuutta
ryhtyivät tutkimaan herrat
Winston, Hremes ja Lewitt.
Vuonna 1971  he aloittivat pit-
käjänteisen risteytys- ja jalos-
tustyön. Määränpäänä oli al-
kuperäinen bulldoggi, jonka

nimeksi tuli vanhaenglannin-
bulldoggi.

Vanhaenglanninbulldoggi-
koirarotu vastaa siis nyt juuri
sellaista koiratyyppiä, josta
aikoinaan jalostettiin nykyinen
englanninbulldoggi.

Vanhaenglannin-
bulldoggi julkistetaan

Monien vuosien intensiivi-
sen linjajalostuksen tuloksena
oli vuonna 1992 julkistettu
uusi työkoirarotu, vanhaeng-
lanninbulldoggi (VEB). Ro-
dun kehittäjät olivat tyytyväi-
siä tulokseen ja vakuuttuneita
uusvanhan koirarodun hyvyy-
destä. David Leavitt perusti
rodun tueksi järjestön, The Ol-
de English Bulldogge Associa-
tion eli OEBA ja siinä rekiste-
röidään niitä VEB-koiria, jotka
polveutuvat vuoden 1992 kan-

Vanhaenglanninbulldoggin luoja,
herra David Leawitt

David Leavittin isoäiti esitteli omia englanninbulldoggejaan aina ilolla ja ylpeydellä. Tämä oli yksi niistä syistä
herra Leavitt sai alunperin idean luoda tämä upea rotu uudelleen.
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tarekisteristä polveutuviin koi-
riin. Suomalaiset vanhaenglan-
ninbulldoggit rekisteröidään
Animal Research Foundatio-
nissa (ARF), jonka kaikki van-
haenglanninbulldoggit polveu-
tuvat suoraan alkuperäisistä
OEBA vanhaenglanninbull-
doggeista.

Tässä muutamia kuvia siitä,
millaisia olivat englanninbull-
doggit ja vanhaenglanninbull-
doggit ennen meidän aikojam-
me.
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Olde English Bulldoggen
eli vanhaenglanninbulldog-
gin luoja, herra David Lea-
vitt Olde-koiriensa kanssa.
Kuvien copyright © Olde
English Bulldogge Associa-
tion.

Tässä muutamia mielen-
kiintoisia linkkejä kansainvä-
lisille vanhaenglanninbulldog-
gi-Internetsivuille. Sivulla
näkee Euroopassa ja maail-
malla vielä erittäin harvinaisen
VEB-koiran kuvia ja lisäksi
niiltä löytyy tietoa rodusta aina
kussakin maassa. Osa sivuista
on englanniksi, mutta suurin
osa on tehty kunkin sivuston
tekijän äidinkielellä. Ohessa
Eurooppalaisia vanhaenglan-
ninbul ldoggikennelei tä :

• Sveitsiläisiä vanhaenglan-
n i n b u l l d o g g e j a :
http://www.bluemoonbulldo
g.com/olde_bulldogge_phot
os.html

• Saksalaisia vanhaenglan-
n i n b u l l d o g g e j a :
http://www.olde-english-
bulldogge.de/

 • Ranskalaisia vanhaeng-
l a n n i n b u l l d o g g e j a :
http://nijakowski.sylvain.trip
od.com/id18.htm

• Tanskalaisia vanhaenglan-
n i n b u l l d o g g e j a :
http://geocities.com/coolio_
dk_2000/

• Belgialaisia vanhaenglan-
n i n b u l l d o g g e j a :
http://www.liefkensrode.be/o
ld_eng_bull.htm

• Hollantilaisia vanhaeng-
l a n n i n b u l l d o g g e j a :

http://www.eastsidebulldogs.
com/

Lisäksi tässä vielä linkki
maailman ainoalle vanhaeng-
lanninbulldoggi-Internet-
foorumille, jossa voi kysyä ja
kertoa kaikenlaista Olde-
koiriin liittyen. Muista myös
kantaa oma kortesi kekoon ja
kertoa omista kokemuksista ja

saavutuksista VEB-saralla.

• Saksalainen vanhaenglan-
n i n b u l l d o g g i f o o r u m i :
http://f44533.siteboard.de/

Lisää mielenkiintoisia van-
haenglanninbulldoggi-linkkejä
löytyy tietenkin SATHY ry.:n
Internetsivuilta osoitteesta
www.sathy.fi
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Nenäpunkki eli
Pneumonyssus canicum

Nenäpunkki on koiralla
esiintyvä pääsääntöi-
sesti nenäonte-
lossa ja sivu-
ontelossa
e l ä v ä
punk-
kila-
ji.

Tä-
mä otus
on tunnettu
jo pitkään ja
ensimmäinen ne-
näpunkkitartunta ta-
paus kuvattiin koiralla 1940.
Ensimmäiset eurooppalaiset
havainnot ovat vuodelta 1970.
Rehbinder tutki Ruotsissa 424
koiraa nenäpunkkien varalta
ruumiin avauksen yhteydessä
ja totesi kahdeksalla (1,9%)
nenäpunkkeja. Samankaltai-
nen tutkimus on sittemmin uu-
sittu Ruotsissa ja vuonna 1992
todettiin 22 % ruumiinavauk-
seen lähetetyistä koirista nenä-
punkkeja! Suomessa ne odot-
tivat löytäjäänsä 1990-luvulle
saakka. Eri puolilla Suomea
esiin tulevat tapaukset osoitta-
vat tämän loisen saaneen py-
syvän jalansijan suomalaisten
koirien nenäonteloissa.

Nenäpunkin
tuntomerkit

Nenäpunkki on perusmuo-
doltaan soikea, väriltään vaa-
lean kellertävä ja koko vaihte-
lee välillä 1,0-1,5 mm,
leveyden ollessa 0,5-0,9 mm:n
luokkaa. Aikuismuodolla on
neljä esimerkiksi suurennusla-
sin avulla selvästi erottuvaa
raajaparia. Ensimmäinen raa-
japari on muita voimakkaam-
min kehittynyt. Mikroskoopil-
la voidaan raajaparin kärjissä
erottaa parilliset, voimakkaat,
muodoltaan käyrät kynnet.
Toisen, kolmannen ja neljän-

nen raajaparin kynsistä voi-
daan erottaa pit-
k ä -

vartinen imu-
kuppi ja siihen edelleen liitty-
neenä, kynsimäistä rakennetta,
jotka ovat kuitenkin heikom-
mat kuin ensimmäisessä raaja-
parissa. Koiran kuononseudul-
la seikkailevat punkit ovat
yleensä toukkia. Toukkamuoto
on aikuista punkkia muistutta-
va, kuitenkin pienempi (pituus
yleensä noin 0,7 mm). Sillä
on kolme paria raajoja ja muut
edellä esitetyt morfologiset
tunnuspiirteet.

Tartunta

Nenäpunkin viettämä hil-
jaiselo tutkijoiden kannalta
suhteellisen harmittomassa
paikassa on aiheuttanut sen,
että tämän loisen elinkiertoa
ei ainakaan varmuudella ole
selvitetty. Koska punkkinaa-
raan synnyttämät toukat ovat
aktiivisesti liikkuvia ja koska
koiran ulkopuolelta tavatut ne-
näpunkit ovat poikkeuksetta
olleet toukkamuotoja, pidetään
yleisesti hyväksyttynä, että tar-
tuntamekanismi olisi suora
kontakti toukkamuotojen siir-
tymiseksi yksilöstä toiseen.
Huoneenlämmössä punkit elä-
vät isäntäeläimessä vuorokau-
den verran. Kosteassa ja viile-

ässä ne selviävät pidempään,
jääkaappilämpö-

t i -

las-
sa vajaat kolme

viikkoa.

Kliininen
merkitys

Yleensä nenäpunkkia pide-
tään koiralle suhteellisen har-
mittomana ja nenäpunkkitar-
tunta on kliinisesti oireeton.
Jos oireita ilmenee, yleisesti
tyypillisiä oireita on ylempien
hengitysteiden ärsytysoireet.
Tällöin esiintyy aivastelua,
pärskimistä, tuhahtelua, kyy-
nelvuotoa sekä kuononalueen
kutinaa. Tiedetään myös, että
koirilla suhteellisen usein ta-
vattava krampinomainen, voi-
makasasteinen niiskuttelu saat-
taa selittyä nenäpunkki-
tartunnalla. Työkoirilla, joiden
työskentelyä hajuaistin käytöl-
lä on suuri merkitys, saattaa
nenäpunkkitartunnalla olla sel-
västi työskentelyä haittaava
vaiva. Esimerkiksi Ruotsissa
on ajokoirilla todettu runsaasti
tämäntyyppisiä ongelmia.

Diagnostiikka

Jos koiran sierainten tuntu-
massa havaitaan punkkeja ja
niitä saadaan talteen, on nenä-

punkkitartunnan diagnosointi
luonnollisesti helppoa. Käy-
tännössä on kuitenkin yleensä
siten, että epäillään nenä-

punkkeja koiralla, jolla
on tyypi l l i s iä

y l e m p i e n
hengitys-

t e i d e n
ä r s y -

t y s -
o i -

rei-
t a .

T ä l -
l ö i n

v a r m a a n
diagnoosiin

pääsy saattaa olla
erittäin ongelmallista.

Yleensä helpoin ratkaisu on
hoitokokeilu.

Hoito

Nenäpunkkitartunnan hoi-
dosta on saatavilla erittäin niu-
kasti tietoa. Ivermektiinitera-
pialla on kuitenkin saatu
lupaavia tuloksia. Nahan alle
laitettavalla ivermektiinipis-
toksella on punkkiongelma
saatu häviämään, eikä uusia
punkkeja ole havaittu terapiaa
seuranneiden pitkienkään seu-
rantajaksojen aikana. Ivermek-
tiiniterapiaan liittyy kuitenkin
voimakkaita, lähinnä koiraro-
tukohtaisia rajoituksia. Eläin-
lääkärien keskuudessa on ylei-
sesti tunnettu tämän erityisesti
brittiläisille paimenkoiraro-
duille (esim. collie, partacollie,
shetlanninlammaskoira ja van-
ha englanninlammaskoira sekä
sekarotuiset, joiden sukutau-
lussa esiintyy näitä rotuja) hen-
genvaaralliset sivuvaikutukset.
Ivermektiiniä ei ole rekisteröi-
ty maassamme pieneläinkäyt-
töön. Ajokoirilla ja suomalai-
silla pystykorvaroduilla ei
ivermektiinin aiheuttamia
myrkytyksiä ole raportoitu,
joten ivermektiinipistos on
näille roduille käytännöllinen
hoitovaihtoehto pyrittäessä
eroon nenäpunkeita.

Koiran terveydenhoito:
erilaiset punkit

Koiran nenäpunkki
eli Pneumonyssus caninum

 
Nenäpunkki on kellertävä, soikeahko ulkoloinen, joka muiden

punkkien tapaan kuuluu hämähäkkieläimiin. Pituudeltaan punkki on millin
tai puolentoista senttimetriä.

Nenäpunkit elävät nimensä mukaisesti koiran nenäontelossa, ja koira saa
punkkitartunnan ilmeisesti suoraan toiselta koiralta punkin toukkamuodon

välityksellä.

Oireina esiintyy ”käänteistä aivastelua” eli jonkinlaista röhivää niiskuttamista
sekä sierainvuotoa, hajuaistin heikkenemistä ja kuonon alueen kutinaa,

jolloin koira usein raapii kuonoaan tassulla tai hankaa päätänsä
lattiaan. Joskus punkkeja voi nähdä ryömivän takaisin koiran

sieraimiin kun pimeään huoneeseen, jossa koira on,
sytytetään valot.
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Korvapunkki eli
Otodectes cynotis

Korvapunkki elää pääasias-
sa nimensä mukaisesti koiran
korvakäytävässä. Korvapunkki
ei ole niin yleinen koiralla kuin
kissalla, vaikkakin O. cynotis
on myös koiralla mukana ul-
kokorvantulehduksissa. Tuleh-
dusta esiintyy yleensä samaan
aikaan molemmissa korvissa.
Erityisesti kissoilla korvapunk-
kitartunta aiheuttaa tyypillisen
”kahvinporomaisen” eritteen
muodostumisen korvaan, koi-
ralla eritettä on usein vähem-
män ja se ei välttämättä poik-
k e a  m u u s t a
korvatulehduseri t teestä.

Korvapunkin
tuntomerkit ja oireet

Korvapunkki on suhteelli-
sen suuri hämähäkkieläin.
Naaraalla on imukupit kahdes-
sa ensimmäisessä raajaparissa,
koiraalla on imukupit kaikissa
jaloissa.

Loinen käyttää ra-
v i n - n o k -

s e e n kudos-
debrista ja aiheuttaa usein voi-
makasta kutinaa, mikä saa koi-
ran ravistelemaan päätään ja
raapimaan korviaan. Vakavissa
tapauksissa tulehdus voi levitä
välikorvaan, koira kiertää ke-
hää ja saattaa jopa kouristella.
Hoitamaton korvapunkin aihe-
uttama tulehdus saattaa johtaa
mm. bakteeritulehduksiin.

Joskus loista voidaan löytää
myös muualta eläimestä. Kor-
vapunkki tarttuu yleensä suo-
raan eläimestä toiseen. Punkki
voi olla yleinen varsinkin suu-
rissa kenneleissä tai koiratar-
hoissa.

Diagnostiikka

Punkkitartunnan varma
diagnostisoiminen vaatii kor-
vaeritteen mikroskooppitutki-
muksen eläinlääkärin luona.

Hoito

Oikea lääke korvapunkin

hoitamiseen on Otita Para Vet
-korvatipat, joita voi ostaa ap-
teekista ilman reseptiä. Korva-
punkki tarttuu eläinten välillä,
joten punkista eroon pääsemi-
seksi on ehdottomasti hoidet-
tava samanaikaisesti kaikki
toistensa kanssa tekemisissä
olevat eläimet. Koska erityi-
sesti koirilla korvapunkkitar-
tunta voi välillä olla varsin
vähäoireinen, ei pidä unohtaa
perheen koirien terveenkään
näköisten korvien hoitoa, jos
perheen kissalta löytyy punkki.
Otita paran vaikuttavat aineet
(krotamitoni, hydrokortisoni
ja bentsokaiini) tehoavat punk-
kiin, poistavat kutinaa ja tuleh-
dusoireita sekä lievittävät ki-
pua. Otita paraa annostellaan
korvakäytävään 0,5 – 1 ml (10
- 20 tippaa) kerran päivässä
viikon ajan. Käsittely uusitaan
2 – 3 kertaa viikon väliajoin.
Jos korvat ovat erittäin ärty-
neet, niissä on runsaasti eritettä
tai oireilu ei selvästi vähene
muutamassa päivässä Otita pa-
ra –lääkityksen ja kotona teh-
dyn korvien puhdistuksen
a v u l l a  ( Ve t r i d e r m -
korvapuhdisteella), on aina
syytä kääntyä eläinlääkärin
puoleen, jotta voidaan varmis-
taa diagnoosi, tarvittaessa
huuhdella korvat ja aloittaa
muu tarvittava lääkitys.

 

Sikaripunkki
 

Sikaripunkki on sikarin-
muotoinen hämähäkkieläin, ja
sen raajat ovat surkastuneet.
Punkit oleilevat ihon karvafol-
likkeleissa ja talirauhasissa
muutaman millimetrin syvyy-
dessä.

Sikaripunkin katsotaan kuu-
luvan koiran ihon normaali-
eliöstöön, eikä sikaripunkki ei
selviäkään isäntäeläimensä ul-
kopuolella kovinkaan kauaa.

Tartunta

Tartuntareittinä on suora
kontakti imettävästä emästä
pentuihin. Kliinistä demodi-
koosia sairastava koira ei voi
tartuttaa tervettä yksilöä. Klii-
ninen demodikoosi puhkeaa,
jos koiralla on riittävästi altis-
tavia tekijöitä, kuten immuu-
nivajaus tai stressi. Yleisimmin
demodikoosi puhkeaa 3-12
kuisilla pennuilla, aikuisilla
koirilla demodikoosi on harvi-
nainen ja puhkeaa yleensä vas-
ta viidennen elinvuoden jäl-
keen, silloinkin usein vain
immunosupressiivisen hoidon

(mm. kortisonihoidon) tai sys-
teemisen sairauden (mm. syö-
vän) aikana. Lyhytkarvaiset
rodut, esimerkiksi juuri kaikki
SATHY rodut, ovat muita her-
kempiä sairastumaan demodi-
koosiin. Pitkäkarvaisista her-
k i m p i ä  o v a t  e s i m .
saksanpaimenkoirat, colliet ja
cockerspanielit.

Paikallinen
demodikoosi

Paikallista demodikoosia
esiintyy etenkin pään ja etujal-
kojen alueella. Iholla on tällöin
muutaman sentin kokoisia,
ohutkarvaisia tai karvattomia,
hilseileviä ja usein myös pu-
noittavia laikkuja. Iho on usein
tummentunut ja koholla. Pai-
kallinen demodikoosi ei ole
vaarallinen eikä yleensä vaadi
hoitoa. Koiraa on kuitenkin
käytettävä eläinlääkärillä kont-
rollissa, jottei paikallinen de-
modikoosin muoto muutu
yleistyneeksi.

Yleistynyt
demodikoosi

Yleistyneen demodikoosin
oireet ovat aluksi samanlaiset
kuin paikallisen muodonkin,
mutta leviävät sitten alueelli-
sesti ja syvenevät vakavaksi
karvatupentulehduksesi. Usein
ihovaurioiden kohtiin pesiytyy
bakteereja, jotka aiheuttavat
sekundaarisen tulehduksen.
Yleistynyt muoto saattaa aihe-
uttaa myös kivuliasta tassujen
ihon tulehtumista. Eläinlääkäri
varmistaa demodikoosidiag-
noosin ottamalla raapenäyt-
teen, josta epätavallisen suuri
punkkimäärä voidaan havaita.

Jatkohoito

Koska yleistyneen demodi-
koosin puhkeaminen edellyt-
tää, että koiran immuunijärjes-
telmä on häiriintynyt ja tätä
häiriötä pidetään perinnöllise-
nä, ei demodikoosista kärsivää
tai siitä joskus kärsinyttä koi-
raa pitäisi käyttää jalostukseen.
Kantoaikaan ja imetykseen
liittyvä stressi voi helposti saa-
da aikaan demodikoosin oirei-
den alkamisen uudelleen oi-
reettomaksi hoidetulla koiralla.
Yleistynyt demodikoosi täytyy
hoitaa lääkkeillä, karvanajele-
misella ja pesuhoidolla. Yleis-
tynyt demodikoosi ei kuiten-
kaan koskaan parane vaan se
voidaan hoidolla saada pysy-

mään oireettomana.
Sikaripunkin elinkierto kes-

tää 18-24 vrk.

 
Hilsepunkki eli
Cheyletiella yasguri

 
Hilsepunkki on harmahtava

hämähäkkieläin, jolla on voi-
makkaat suuosat. Hilsepunkit
eivät nimestään huolimatta syö
ihon kuollutta kerrosta, vaan
käyttävät ravinnokseen kudos-
nesteitä ja verta.

Hilsepunkin
tuntomerkit ja oireet

Eri hilsepunkkilajit voidaan
erottaa toisistaan etumaisen
jalkaparin tuntoelimien perus-
teella; C. yasguri -punkilla tun-
toelin on Y:n muotoinen, C.
blakei -punkilla pitkulainen ja
C. parasitovorax -loisella pal-
lomaisempi.

Eri hilsepunkit eivät välttä-
mättä pitäydy omassa isäntä-
lajissaan ja saattavat tarttua
ihmiseenkin. Eläimen omista-
jalle saattaa ilmaantua kutiavaa
ihottumaa tai näppylöitä, eten-
kin käsivarsiin ja vatsan seu-
dulle. Hilsepunkki ei lisäänny
ihmisessä, joten oireet useim-
miten häviävät itsestään. Uusi,
hilsepunkkia kantava koiran-
pentu aiheuttaa helposti oireita
kotiväessä. Oireet arvellaan
useimmiten virheellisesti aller-
giasta johtuviksi ja pennusta
luovutaan turhaan. Ihottuma-
oireita aiheuttava pentu kan-
nattaakin ensin tutkituttaa hil-
sepunkin varalta ennen
luopumispäätöksen tekemistä.

Tartunta

Cheyletielloosi tarttuu erit-
täin helposti, etenkin pentui-
hin. Tartunnan lähteenä ovat
usein oireettomat aikuiset koi-
rat. Loiset selviävät isäntäeläi-
men ulkopuolellakin useita
päivä, joten myös epäsuora
tartunta on mahdollinen.
Cheyletielloosin oireena on
yleensä hilseilevä ja kutiava
ihottuma, joka ilmaantuu
useimmiten ensin hännän ja
selän loppupään alueelle ja
leviää sitten niskaan päin. Ku-
tina voi olla hyvinkin voima-
kasta, ja raapiessaan koira vau-
rioittaa usein ihoa.

Diagnoosi

Diagnoosi vahvistetaan raa-

Korvapunkki
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puttamalla ihon pintaker-
roksia ja tutkimalla näytettä
mikroskoopilla. Ihoa
voidaan raaputtaa
myös paperille,
jolloin punkkien
liike saa hilseen
”kävelemään”.
Myös punkin
munia voidaan
yrittää löytää kar-
voista, joihin ne ovat
kiinnittyneet.

Puutiainen eli
Ixodes Ricinus

 
Puutiaiset ovat 2-5 mm:n

pituisia, litistyneitä, soikeita
punkkeja. Verta imettyään naa-
raat muuttuvat pallomaisem-
miksi ja saattavat olla jopa
puolitoista senttisiä. Toukka-
muodot ovat vain noin 1 mm:n
mittaisia, myös ne imevät ver-
ta. Urokset ovat naaraita pie-
nempiä ja imevät verta yleensä
vain pienistä eläimistä.

Tartunta

Aikuiset puutiaiset odotta-
vat mielellään heinikossa so-
pivaa isäntäeläintä, johon ne
s i t t e n tarttuvat.

Naa-

r a s imee
isännäs- tään ver-
ta noin kahden viikon ajan,
minkä jälkeen se pudottautuu
maahan, munii ja kuolee.
Toukkamuoto kuoriutuu kah-
den viikon päästä, joskus tosin
vasta usean kuukauden kulut-
tua. Parina seuraavana kesänä
toukkamuoto imee verta pie-
nistä jyrsijöistä ja kehittyvät
nymfimuodon kautta aikuisik-
si. Koko elinkierto kestää yh-
teensä kolme vuotta. Keväällä
kuoriutuvista toukista kehittyy
kesäaktiivinen kanta ja syksyl-
lä kuoriutuvista syysaktiivinen
eli puutiaisen esiintymisessä
on touko-kesäkuun ja elo-
syyskuun piikit.

Puutiaiset levittävät monia
eläin- ja ihmistauteja, mm.
borrelioosia. Jos puutiaisia on
eläimessä paljon, voivat ne
aiheuttaa anemiaa ja heikkout-
ta.

Puutiaisten
poisto

Puutiainen tulisi aina pois-
taa ns. punkkipihdeillä mah-
dollisimman aikaisin, jottei
mahdollisia taudinaiheuttajia
pääse siirtymään isäntäeläi-
meen. Puutiaista ei saa poistaa
sormin, sillä puutiaista puris-
tettaessa taudinaiheuttajat siir-
tyvät helpommin. Myöskään
vanha keino, jossa puutiainen
yritetään tukehduttaa voilla tai
vastaavalla, ei ole tehokas;
puutiainen ei pysty irrottautu-
maan kesken imemisen, vaik-
ka itse haluaisikin.

Puremakohta kannattaa aina
puhdistaa, jotta mahdolliselta
tulehdukselta vältyttäisiin.

Syyhypunkki
eli Sarcoptes scabiei
eli kapi

 
Syyhypunkki on litteä hä-

mähäkkieläin. Naaraalla on
kahdessa etummaisessa raaja-
parissa ja koiraalla neljännessä
raa japar i s sa  imukupi t .

Hedelmöitynyt naaras kai-
vaa koiran ihoon käytäviä, joi-
hin se munii munansa. Munat
kehittyvät onkaloissa ja niistä
muodostuu lopulta nymfejä ja
sitten aikuisia. Naaras elää kai-
vamassaan käytävässä kuu-
kauden verran.

Tartunta

Kapi tarttuu hyvin herkästi
eläimestä toiseen suorassa kos-
ketuksessa. Kettujen kapi voi
a i h e u t t a a oireita myös
k o i - ralle.

K a -
pin oireina koi-

ran iholle ilmaantuu voimak-
kaasti kutisevia, rupisia ja
punoittavia näppylöitä. Ihon
nuoleminen ja raapiminen ai-
heuttaa yleensä bakteerituleh-
duksen sekä
ihon tum-
mumista ja
paksuuntu-
mista. Syy-
hypunkkeja
t a v a t a a n
erityisesti
ohutkarvai-
silta ihoa-
lueilta, ku-
t e n
korvanleh-
distä, kyy-
n ä r p ä i s t ä
sekä rinta-
k e h ä n  j a
vatsan alu-
eilta.

K o i r a n
syyhypunk-
ki voi tarttua
myös ihmiseen, mutta se ei
ilmeisesti lisäänny ihmisessä,
joten tartunta häviää yleensä
itsestään. Ihmiselle ilmestyy
usein punoittavaa ja voimak-
kaasti kutiavaa ihottumaa kä-
sivarsiin ja vartaloon.

Diagnoosi

Syyhypunkkia on erittäin
vaikea löytää raapenäytteestä,
joten diagnoosi tehdäänkin
usein vain oireiden ja onnistu-
neen hoidon perusteella. Sero-
logisia testejä käytetään yhä
enemmän tutkimuksissa.

 

Ruskea koirapunkki eli
Rhipicephalus sanguineus

 
Tämä koiran puutiainen elää

Suomessa vain sisätiloissa ja
voi imeä verta myös ihmisestä.
Jos koirasta löytyy puutiainen
keskellä talvea, on se lähes
varmasti ruskea koirapunkki.
Usein ruskeita koirapunkkeja
on koirassa hyvin monia ker-

ralla ja ne saattavat olla jopa
samassa kohdassa.

Tuntomerkit
ja elinkaari

Ruskea koi-
rapunkki on noin

3-5mm:n mittai-
nen (verta imenyt

naaras n. 1 cm) ja
muistuttaa paljon taval-

lista puutiaista. Erotuksena on
ruskealla koirapunkilla kuiten-
kin kyljissä ”silmät”, sen jalat
ovat pidemmät ja ruumiin pe-
räosa on röpelöinen, piparkak-
kureunusteinen.

Naaraat imevät verta koiras-
ta, jonka jälkeen ne siirtyvät

esim. katon halkeamiin, joissa
munivat parituhatta munaa.
Kuukauden kuluttua munista
aktiivinen toukkamuoto, joka
etsiytyy esimerkiksi koiran
varpaidenväleihin. Nahan-
luomisten ja nymfimuotojen
jälkeen toukasta kehittyy ai-
kuinen. Koko elinkierto kestää
olosuhteista riippuen 60 vrk –
6 kk. Aikuinen ruskea koira-
punkki voi elää verta imemät-
täkin jopa puolitoista vuotta.

Torjunta

Eräät bakteerit ja alkueläi-
met saattavat levitä ruskean
koirapunkin välityksellä. R.
sanguineus-punkista pääsee
lääkityksellä eroon, mutta
yleensä myös kodissa joudu-
taan suorittamaan tuholaistor-
junta.

Artikkelin lähteet:
• www.punkki.net
• www.animalhealth.orion.fi
• www.sey.fi/elaintieto

Ruskea koirapunkki eli
Rhipicephalus sanguineus

 
Tämä koiran puutiainen elää Suomessa vain sisätiloissa.

Jos koirasta löytyy puutiainen keskellä talvea, on se lähes
varmasti ruskea koirapunkki. Usein ruskeita koirapunkkeja

on koirassa hyvin monia kerralla ja ne saattavat olla jopa
samassa kohdassa.

Puutiainen

Kapi

                                          1 mm

Ruskea koiranpunkki (Rhipicephalus san-
guineus) uros, pyyhkäisyelektronimiroskoo-
pikuva.
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Tilaa nyt koirallesi edullista ja todella laadukasta naudan jauhelihaa! SATHY ry. on tehnyt Suomen suurimman lihatukun
kanssa sopimuksen, jolla saamme kaikille työkoirien omistajille edullista, laadukasta ruokaa, kunhan tilaamme kimppatilauksen,
eli kerralla enemmän. Siksi hinnatkin ovat näin edulliset. Kyseessä ei todellakaan ole mikään jäteliha mitä löytyy marketeista,
vaan todella laadukas, ihmisille tarkoitettu 100% puhdas, suomalainen, “Hullun lehmän tauti” -vapaa naudanliha. Vastaavaa
tuotetta et kaupoista tai eläinkaupoista löydä. Huonolaatuinen, vetinen ja verinen “liha” maksaa kaupoissa 4-5 e/kg.
Tilaa nyt kunnon lihaa koirallesi, koirasi tulee kiittämään Sinua!

• työkoirien Laatuliha, laadukas naudanliha koirille 3 e/kg

Minimitilaus 10 kg. Toimitus tukusta riippuen noin viikko. Toimitus veloituksetta pääkaupunkiseudulle tai nouto seuraavasta
SATHY tapahtumasta. Tilaa omasi s-postitse osoitteesta shop@sathy.fi

100% Hand made leather products.
Collars, leashes, harnesses and custom products.

www.bulldogbrand.net • ritchm@shaw.ca

Hurricane Sporting Doggear
Home of  Worlds Strongest Collars

20 000 Kg Cert
30 Euros for SATHY members airmail shipped

www.hurricanekennels.com
Box 56 • 280 22 Vittsjö • Sweden

Toy Fox Terrier Kennel
• Euroopan suurin ja paras amerikankääpiöterrieri-kenneli
• tuotamme koiramme niiden alkuperämaasta, Yhdysvalloista, parhailta mahdollisilta kasvattajilta
• jalostamme amerikankääpiöterrierimme ainoastaan parhaimmista mahdollisista koirista
• kaikki koiramme on rekisteröity maailman suurimmassa työkoirajärjestössä United 

Kennel Clubissa (Purple Ribbon)
• jalostukseen käytettävät koirat testataan fyysisesti ja psyykkisesti. Vain 100 % terveät koirat 

kelpaavat.
• 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.

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

w

w
w.toyfoxkennel.com

p. 045 630 4345

Tilaa pipo tai t-paita omalla painatuksella tekstiviestitse!

tekstaa p. 041 489 5142 tai käy www.PainoPaja.com

Tilaa t-paita tai pipo omalla tekstillä! Lähetä tekstari
“TPAITA koko painettava teksti NIMI OSOITE” tai ”PIPO
painettava teksti NIMI OSOITE” numeroon 041 489 5142 saat
postitse vahvistuksen. Hinta 20 e/kpl.

SATHY Markkinapaikka
joka SATHY Uutiset -lehden numerossa! Ilmoita itsestäsi edullisesti koiraporukalle, jota et
muualta tavoita! Markkinapaikan ilmoitusten hinnat ovat tosi edulliset:
• 1 boksi 5 euroa
• 2 boksia 8 euroa
• 1 boksi joka lehteen (6 nroa) 24 euroa
• 2 boksia joka lehteen (6 nroa) 38 euroa
Lähetä oma ilmoituksesi heti osoitteeseen info@sathy.fi otsikolla “Markkinapaikka”.

Työkoirille laadukasta lihaa edullisesti!
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SHOP SATHY KILPAILU!!!
M

A
K

SE
TT

U
 IL

M
O

IT
U

S

Olde Ranch Olde English Bulldogges

Osallistu SHOP SATHY kilpailuun! Käy osoitteessa
http://shop.sathy.org, osallistu kilpailuun, ilmoita
yhteystietosi ja osallistut huimien palkintojen
arvontaan! Palkintoina mm. SATHY Kalentereita
2004, amerikanbulldoggi t-paitoja, amerikanpit-
bullterrieri t-paitoja, vanhaenglanninbulldoggi
t-paitoja, amerikankääpiöterrieri t-paitoja, ame-
rikankarvatonterrieri t-paitoja, SATHY pipoja,
SATHY lippiksiä ja muuta kivaa!

www.OldeRanch.com • info@OldeRanch.com


