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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
3/2004. Tässä lehdessä mm. seuraavat hauskat ja
mielenkiintoiset työkoira-artikkelit:

Amerikanbulldoggista FCI-rotu s. 3

Lähteekö SATHY:n oma, iso työkoirarotu amerikan-
bulldoggi Suomen Kennelliittoon? Amerikanbulldog-
gipiireissä liikkuva villi huhu on selvitetty perusteelli-
sesti ja tässä artikkelissa kerromme pääkohdittain,
mistä oikein on kysymys. Lue selvitys sivulta 3.

Ajankohtaista asiaa rotukohtaisista laeista s. 4

SATHY ry. taistelee BSL-ehdotelmia ja -lakeja vastaan
kaikkialla maailmassa muiden vastaavien yhdistysten
rinnalla. Tässä SATHY Uutisissa on kooste tämän-
hetkisestä maailman tilanteesta, sivulla 4.

Linjajalostus = sisäsiitos s. 8

Käyttökoirien jalostuksessa eräs tärkeimmistä jalos-
tuskeinoista on linjasiitos, eli sisäsiitos. Onko sisäsiitos
huono vai hyvä asia? Mitä se tuo koirilla esiin, hyvät
vai huonot puolet? Lue kattava artikkeli esimerkeillä
varustettuna sivulta 8.

Yhdistykset s. 9

Yhdistykset perustetaan ajamaan tiettyä asiaa, har-
rastusta tai tarkoitusta. Kun kyseessä on koirat ja
koiraharrastus on yhdistysten kirjo valtava. Lue pää-

kohdat työkoirille tärkeistä yhdistyksistä sivulta 9.

SATHY-rodut vs. muut rodut s. 10-16

SATHY ry. on saanut paljon palautetta ja pyyntöjä
siitä, että SATHY Uutisissa pitäisi julkaista artikkeli
SATHY koirien ominaisuuksista vertaamalla niitä ns.
vastaaviin näyttelykoiriin. Tässä lehdessä olevassa
artikkelissa vertailemme vanhaenglanninbulldoggia
englanninbulldoggiin, amerikankarvatonterrieriä muihin
karvattomiin koiriin ja amerikanbulldoggia dogo ar-
gentinoon ja valkoiseen bokseriin. Lue lisää sivuilta
10-16.

SATHY-koiran vakuutus s. 19

SATHY on tehnyt selvityksen suomalaisiin vakuutus-
yhtiöihin SATHY-rotuisten koirien vakuuttamisesta.
Kannattaako työkoira vakuuttaa? Kuinka paljon ja
mitä vakuutus korvaa? Lue vastauksia sivulta 19.

Lukijoiden omia kuvia s. 20-22

Super-suosittuja lukijoiden omia kuvia julkaistaan
jälleen tässä numerossa. Katso hellyyttävät ja hauskat
koirakuvat sivuilta 20-22.

Koiran madotus s. 24-25

Kevät on täällä taas ja nyt on aika madottaa koirat.
Lue tarkemmin asiasta sivuilta 24-25.
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Viime SATHY Uutisissa ker-
roimme amerikanbulldoggi-
piireissä liikkuvasta villistä
huhusta, että amerikanbull-
doggista olisi tulossa Suomen
Kennelliiton rotu. Selvitimme
asian perusteellisesti ja tässä
artikkelissa kerromme pää-
kohdittain, mistä oikein on
kysymys.

United States
American Bulldog Club

Yhdysvaltalainen amerikan-
bulldoggiklubi, United States
American Bulldog Club, inc.
(USABC) ajaa voimakkaasti
itseään amerikanbulldoggien
ykkösjärjestöksi ja yrittää sa-
malla saada amerikanbulldog-
gin hyväksytyksi American
Kennel Clubiin (AKC). Tar-
koituksena USABC:lla on saa-
da amerikanbulldoggi ensin
AKC:hen ja sieltä suoraan
FCI:hin.  Koska Suomen Ken-
nelliitto on FCI:n alainen jär-
jestö, tarkoittaisi tämä sitä, että
myös suomalaiset amerikan-
bulldoggit liittyisivät täten en-
nen pitkään Kennelliittoon.

Merkittävää on se, että
USABC on toiminnallaan saa-
nut osakseen maailman ameri-
kanbulldoggiharrastajien ja -
kasvattajien kummeksunnan
puolelleen tällä tempauksel-
laan.

Ulkomuotonäyttelyt
tärkeimpiä

USABC:n toiminnan kul-
makiviä on amerikanbulldog-
gien ulkomuotonäyttelyt. Heil-
le AB työkoirana ei ole tärkeä.
Tähän periaatteeseen liittyy
voimakkaasti USABC:n liitty-
minen mukaan American Wor-
king Dog Federationin
(AWDF) toimintaan, joka on
ns. työkoirien näyttelytoimin-
taa ja suojelukoiratoimintaa
tukeva koirajärjestö.

American Working
Dog Federation

American Working Dog Fe-
deration pistettiin pystyyn
USA:ssa St. Louisissa vuonna
1989.  AWDF järjestön perus-
periaatteena on tehdä työkoiria
tunnetuksi suurelle yleisölle
koiranäyttelyiden myötä. Hei-
dän tärkeimpänä päämäärä-
nään on päästä osallistumaan
FCI:n (Federation Cynologi-
que Internationale) toimintaan

Lisäksi nimenomaan USA-
BC pitää tärkeänä sitä, että
päästessään FCI:n huomaan
amerikanbulldoggilla voisi si-
ten osallistua ulkomuotonäyt-
telyiden lisäksi Schutzhund-
kisoihin, IPO:on, ringsporttiin,
agilityyn, jäljestykseen, pelas-
tukseen ja paljon muuhun.

Henkilöt

USABC:n liittymisestä

AWDF:aan on vastuussa kol-
me herraa, Al Banuelos, Tom
Riche ja Rick Quinn.

Rick Quinn on WABA:n
näyttelytuomari ja AWDF:n
presidentti. Tänä päivänä ame-
rikanbulldoggiasioita USA-
BC:ssa asioita hoitaa Eileen
Quinn ja Lisa Quinn.

Tulevaisuus

Liittyykö amerikanbulldog-
gi AKC:hen ja sitä myötä
FCI:hin jää nähtäväksi, mutta
tällä hetkellä se näyttää toden-
näköiseltä. Aikaa tähän kuluu
luultavimmin vielä vuosia ja
on mahdollista, että FCI ei hy-
väksy rotua kuitenkaan.

Kuten olemme nähneet mo-
nien rotujen kanssa, ei FCI:hin
liittymisestä ole työkoiralle
muuta kuin haittaa. Jalostus
menee poskelleen ja muuta-
man kymmenen vuoden kulut-
tua lopputuloksena on rodun
arvostelu ulkonäön perusteella.
Näin on jo käynyt monessa
maassa myös amerikanbull-
doggille, maissa, joissa sitä
viedään ulkomuotonäyttelyi-
hin.

Suomessakin näyttely-
amerikanbulldoggeja

Suomeenkin on tuotettu
amerikanbulldoggeja, jotka
ovat jalostusperusteiltaan hy-
vän näköisiä, mutta sairaita.
Tämä on omalta osaltaan huo-

nontanut Suomen amerikan-
bulldoggikantaa huomattavas-
ti. Tällainen trendi tulee voi-
mistumaan, jos ja kun
amerikanbulldoggi menettää
työkoira-asemansa kokonaan
ja on enää pääasiassa hieno,
iso ja valkoinen näyttelykoira.

Venäjällä asiat osin
huonommin

Venäjällä amerikanbulldog-
gi muuttui näyttelykoiraksi
muutama vuosi takaperin. Nyt
kun haastattelee venäläisiä
amerikanbulldoggikasvattajia,
näkevät he tässä muutoksessa
pelkästään negatiivisia puolia.
Eräskin kasvattaja kertoi kat-
kerana kuinka itse oli mukana
ajamassa rotua Venäjän ken-
nelliittoon ja nyt rotua arvos-
televat kehässä tuomarit, jotka
eivät vain ymmärrä koko ro-
dun olemusta.Venäläinen käsi-
tys amerikanbulldoggista on
muuttunut täysin, eikä kukaan
enää tiedä, mikä tämä rotu al-
kujaan oli. Aito työkoira. Ny-
kyään ihmiset ostavat näitä
koiria ainoastaan värityksen
ja ulkomuodon perusteella kat-
somatta lainkaan, mitä taustal-
ta löytyy. Onko siellä sairauk-
sia, omituisia yhdistelmiä, tms.
on yhdentekevää, jos koira on
vain nätti. Tämä ajaa suurim-
man osan kasvattajistakin te-
kemään amerikanbulldoggi-
pentueita ulkomuodon perus-
teella terveydestä välittämättä.

Amerikanbulldoggista FCI-rotu
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BSL = Breed Specific Le-
gistlation = koirarotukohtai-
nen laki. SATHY ry. taistelee
BSL-ehdotelmia ja -lakeja
vastaan kaikkialla maailmas-
sa muiden vastaavien yhdis-
tysten rinnalla. Tässä kooste
tämänhetkisestä maailman
tilanteesta.

Bermudan uusi BSL

Bermudan ympäristöminis-
teriö on kieltänyt alla mainit-
tujen koirarotujen maahan-
tuonnin Bermudalle alkaen
maaliskuun 2004 lopusta:

Akita, amerikanbulldoggi,
amerikanpitbullterrieri, ameri-
kanstaffordshirenterrieri, ar-
gentiinan mastiffi (dogo argen-
tino), aryan molossi, australian
dingo, boerboel, brasilian mas-
tiffi (fila brasileiro), bullter-
rieri, bullmastiffi, cane corso,
tanskan broholmeri, borde-
auxin koira, tosa inu, mastiffi,
napolin mastiffi, presa canario,
presa majorca, rottweileri, tii-
betin mastiffi, koirasudet ja
muut susiyhdistelmät, ja kaik-
kien em. koirien sekoitukset
mihin muuhun rotuun tahansa.
Tämä lista ei ole täydellinen.
Mikä tahansa eksoottinen tai
epätavallinen rotu saatetaan
käännyttää rajalta takaisin, jos
tullivirkamies näin päättää.

Kaikki jotka haluavat toimia
tätä typerää ja turhaa lakia vas-
taan, ystävällisesti ja asiallises-
ti ottakaa yhteyttä Bermudaan:

Bermuda Department of
Environmental Protection
B o t a n i c a l  G a r d e n s
1 6 9  S o u t h  R o a d
Paget, Bermuda DV-04.

Saksan rotukiellot
kumoutuivat osittain

 Saksan korkein oikeusaste,
perustuslakituomioistuin, ku-
mosi 16.3.2004 kolme vuotta
sitten voimaan tulleen lain nel-
jän vaarallisena pidetyn koira-
rodun kieltämisestä. Tuomio-
istuimen mukaan koirien
omistamisesta ja kasvattami-
sesta päättäminen ei kuulu liit-
tovaltiolle vaan yksittäisille
osavaltioille. Tuomioistuin piti
kuitenkin voimassa lain, jonka
mukaan bullterrierien, ameri-
kanpitbullterrierien, ameri-
kanstaffordshirenterrierien ja
staffordshirenterrierien tuomi-
nen Saksaan on kiellettyä.
Osavaltiot voivat myös edel-

leen kieltää vaarallisina pitä-
miään koirarotuja omissa lain-
säädännöissään.

Toisaalta nyt Saksassa on
noussut uusi mediamylläkkä
kaikista bulldoggin kaltaisista
koirista ja eurooppalaiset koi-
raharrastajat kehottavat välttä-
mään koko Saksan aluetta. Jo-
pa läpikulkumatkalla koiransa

kanssa olleet ovat joutuneet
ankarien koirakieltolakien
kouriin.

Ennen saksanmatkaa lem-
mikkinsä kanssa on syytä tar-
kistaa vaikka lähetystöstä on-
nistuuko lomailu ilman
yllätyksiä virkavallan taholta.

Espanjan BSL

Vielä vanhasta espanjalai-
sesta koirarotulaista, joka ku-
mottiin heti, kun se oli ehtinyt
tulla voimaan:

Espanjan BSL starttasi täy-
sin yhden miehen voimin. Tä-
mä mies on Manuel Martin,
sikäläisen saksanpaimenkoira-

ke rhon  puheen joh ta ja .
Martin otti yhteyttä Espan-

jan maa- ja metsätalousminis-
teriöön helmikuussa 1999 mu-
kanaan lista koirista, joita hän
itse piti vaarallisina. Lisäksi
Martin sanoi, että hänen mie-
lestään amerikanpitbullterrieri
pitäisi kieltää Espanjassa ko-
konaan.

Itse asiassa heti helmikuus-
sa 1999 Espanjan valtio teki

hetkellisen päätöksen kieltää
apbt koko Espanjassa,  kuiten-
kin välittömästi tämän jälkeen
espanjalainen koira-aktivisti
herra Peindo sai lain kumottua
tilastoihin ja tosiasioihin no-
jautuen.

Italiaan kehitteillä
uusi BSL

Italia on parhaillaan kehit-
telemässä uutta koirarotukoh-
taista lakia, joka voimaantul-
lessaan korvaa kaikki vanhat
lait. Tällä hetkellä tiedossa on
lakialoite, joka koskisi allamai-
nittuja koirarotuja:

Dogo argentino, amerikans-
taffordshirenterrieri, amerikan-
pitbullterrieri, fila brasileiro,
bullmastiffi, staffordshiren-
bullterrieri, bullterrieri, presa
canario, tosa inu, rottweileri
ja dobermanni.

Kaikki jotka haluavat toimia
tätä typerää ja turhaa lakieh-
dotelmaa vastaan, ystävällises-
ti ja asiallisesti ottakaa yhteyttä
Italiaan:

 Al Ministro della Salute
prof.  Girolamo Sirchia
Ministero del la  Salute
L u n g o t e v e r e  R i p a  1
00153 Roma, Italy.

Lemmikit
Nigeriassa

Artikkelin kuvituksesta nä-
kyy, että aina löytyy hurjempia
lemmikkejä.

Kun kaikki “vaaralliset”
koirat kielletään totaalisesti,
mitä tapahtuu? Ensin ihmiset
ostavat “vaarallisia” koiria pa-
perittomina kaiken maailman
keltaisistapörsseistä ja kuvitte-
levat siten saaneensa sen pe-
don käsiinsä. Kun tämäkin läh-
de ehtyy, haetaan jotain vielä
eksoottisempaa ja hullumpaa,
kuten Nigeriassa. Hyeena lem-
mikkinä, se ei ole enää aivan
kevyemmästä päästä.

Hyeena itsessään on lauma-
eläin ja se metsästää vain ja
ainoastaan laumoissa. Periaat-
teessa hyeena ei hyökkää elä-
vän saaliin kimppuun vaan syö
mieluummin leijonan jämiä.
Kuitenkin – hyeenalla on kai-
kista nisäkkäistä voimakkaim-
mat leuat ja puruvoima.

Ajankohtaista asiaa rotukohtaisista laeista

Etelä-Afrikkalainen tapa näyttää, kuka on kuka, ts. kenellä
on kovin lemmikki. Enää ei rotikat, pitbullit tai dobberit
ole mitään. Päivän sana on hyeena.

Nigeriassa kuonokoppaa pitää enää todella kovat koirat...
eh, siis hyeenat.

SATHY Uutiset 3/2004
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SATHY ry.:n tarkkasilmäi-
nen jäsen huomasi oheisen kir-
joituksen ja siihen tulleen vas-
tauksen suomalaisessa koira-
uutisryhmässä Internetissä. Tä-
mä kirjoitus on niin opettavai-
nen että päätimme julkaista
sen sellaisenaan SATHY Uu-
tisissa.

Tässä kirjoituksessa kulmi-
noituu kaikki se, mitä työkoi-
rien ja varsinkin amerikanpit-
b u l l t e r r i e r e i d e n
vastuuntuntoiset omistajat ovat
paasanneet jo vuosikymmeniä
– ennen kuin ostat koiran, ota
selvää sen luonteesta ja peri-
mästä!!! Minkä ihmeen takia
ihmiset ostavat toisia koiria
huonosti sietävän koirarodun
edustajan, jos tällaista ei halu-
ta? Minkä ihmeen takia koiris-
ta yritetään kitkeä vuosisataista
perimää pois esim. rankaise-
malla koiraa? Koira ei tee tässä
väärin vaan omistaja tekee ja
pahasti tekeekin.

 “Morjens, meillä on noin
4v vanha staffordshirenbullter-
rieriuros. Ystävällinen ja leik-
kisä. Koulutettu nuorena am-
m a t t i l a i s e n  a v u l l a
kuristuspantaa oikeaoppisesti
käyttäen. Tulee luokse kun
käsketään, osaa jos minkämoi-
sia temppuja ja tuntuu nautti-
van tottelemisesta niin sisällä
kuin ulkonakin. Tykkää loi-
koilla sylissä jos siihen anne-
taan lupa. Tervehtii vieraita
vähän riehakkaasti, mutta tot-
telee ainakin jotenkuten kun
käskee olemaan paikallaan.
Utelias mutta rauhallinen ul-
kona vastaantulevia ihmisiä

kohtaan heidän kulkutavastaan
riippumatta.

mutta...
Kun näköpiiriin ilmestyy

toinen koira, laskeutuu pää
tuimaan tuijotukseen ja häntä
nousee pystyyn. Lähestulkoon
kaikki tottelevaisuus katoaa
(koiran saattaa saada hetkelli-
sesti käskettyä istumaan pai-
kalleen tuijotuksen säilyessä)
ja kun etäisyys pienenee muu-
tamaan metriin, on talutushih-
na jo kireänä ja karmea hauk-
kuminen alkaa. Koiraa voi
kieltää ja torua rauhallisesti tai
vähemmän rauhallisesti etukä-
teen tai riehumisen aikana il-
man kovinkaan merkittävää
vaikutusta. Kuristuspantaan
koiran niskalihakset tottuivat
jo ajat sitten joten sellaisen
käytöstä ei ole mitään hyötyä.

Kuonopanta mahdollistaa
korkeintaan nokan hetkellisen
suuntaamisen eri suuntaan,
muttei vaikuta koiran käytök-
seen mitenkään. Pannasta tai
hihnoista riippumatta otus tun-
tuu omasta hyvinvoinnistaan
piittaamatta täydellä raivolla
ja kuola valuen tehdä selvää
jälkeä toisesta koirasta. Kalis-
timella (kolikoita juomatölkis-
sä) sitä saa joskus säikytettyä
sen verran että se hieman rau-
hoittuu, mutta kokonaisvaiku-
tus jää pieneksi. Silkkaan vä-
kivaltaan en ole koiran
raivostuttavasta käytöksestä
huolimatta sortunut lukuunot-
tamatta läimäytystä hihnalla
ahteriin, millä hetkellistä pol-
vienkoukistusta lukuunotta-
matta ei niinikään ole ollut
mitään vaikutusta.

Muita koiria
on koitettu lä-
hestyä hitaasti ja
nopeasti, varo-
vaisesti ja lähes
pi i t taamat to-
masti ja joskus
jopa jääty tien
viereen odotta-
maan istualtaan
että toinen koira
menee ohi. En
muista monta-
kaan kertaa jol-
loin oma koira
olisi suostunut
paikallaan ole-
maan toistuvasta
käskemisestä huolimatta.

Käyttäytyminen tuntuu jon-
kin verran riippuvan kohdatta-
van koiran rodusta, käytökses-
tä ja olemuksesta, eikä aivan
tutuille koirille ryhdytä spon-
taanisti haukkumaan. Jos jo-
tain toista koiraa päästään hais-
telemaan, ei tarvita kuin yksi
nopea liike tai säikähdys ja
heti alkaa meteli. Ympäristön
valoisuudella tuntuu olevan
jonkin verran vaikutusta, eli
iltahämärässä käytös on ag-
gressiivisempaa kuin päivän-
valossa.

Voitte arvata että tämä alkaa
pikkuhiljaa käydä hermoille.
Muut ulkoilijat paheksuvat,
oma fiilis menee maihin ja
koiranulkoilutuksen miellyttä-
vin aspekti eli toisten koiran-
omistajien kanssa sosialisointi
käy mahdottomaksi.

Kysymykseni luonnollisesti
kuuluu: Mitä vaihtoehtoja täs-
sä tilanteessa enää on jäljellä
yhdeksän millimetrin loboto-

mian lisäksi? Leikkaus? Jokin
koulutuskikka mikä ei ole tul-
lut mieleen? Keppi? Porkka-
na?

Auttakaa ystävät hyvät.
A.R.”

Ongelma tässä on se, että
huippumukava staffi-rodun
yksi ominaisuus on melko rei-
pas asenne muihin koiriin. Tä-
mä ominaisuus on perimässä
ja vietti on siten melkoisen
voimakas.

Hyvä juttu on se,että suurin
osa staffeista on risteytetty
muiden staffi-linjojen kanssa
usein täysin sattumanvaraises-
ti. Tästä seuraa se, että myös
rodun alkuperäinen luonne il-
menee yksilöiden välillä sattu-
manvaraisesti. Tästä puoles-
taan seuraa se, että jotkut
koiranomistajat luulevat, että
he ovat jotenkin onnistuneet
kouluttamaan jotkut ominai-
suudet pois!

SATHY-kävely! Tule mukaan!
SATHY-yleisön pyynnöstä järjestämme nyt ensimmäisen virallisen SATHY-
kävelytapahtuman. SATHY-kävelylle otetaan mukaan oma SATHY-rotuinen koira,
paljon reipasta mieltä ja tarvittaessa omat eväät. Kävelemme Helsingin Kaivopuistossa
ja Hernesaaressa noin tunnin verran, rupattelemme mukavia ja lenkitämme koiria.
Jos SATHY-kävely herättää innostusta ja paikalle saapuu useampi kuin yksi SATHY-
koira omistajineen, tulemme järjestämään SATHY-kävelyjä ja muita pienempiä,
epävirallisia tapahtumia useamminkin.
HUOMIO! Paikalla ei ole SHOP SATHY myyntiä, ei info-pistettä, ei SATHY
Buffettia, eikä mitään virallista ohjelmaa. Tarkoituksena on vain lenkittää koiria
ja rupatella mukavia.
Aika: Sunnuntai, 2.5.2004 klo 11-12.
Paikka: Helsingin Kaivopuisto, Café Ursulan edusta (edessä on pieni parkkipaikka
autoille, josta saattaa löytyä tilaa) www.ursula.fi
Mukaan: Oma SATHY-koira & talutin & omistaja.
Lisätiedot: Puh (09) 2247 317 & sähköposti info@sathy.fi

Staffordshirenbullterrieri on Suomessa
huomattavasti yleisempi kuin esimerkiksi
työkoirana pysynyt, linjajalostettu ame-
rikanpitbullterrieri.

Staffista sosiaalisempi?
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Vielä
Pulkkariehasta

Kiitokset upeasta Pulkka-
riehasta! Se oli mukavaa, vaik-
ka meidän pitbulli ei päässyt-
kään mukaan, eikä makkaraa
voinut grillata (lämmitimme
niitä sitten iltasella mikrossa,
naminami...) Oli myös vaih-
teeksi erittäin miellyttävää pi-
dellä koiria, jotka eivät kisko-
n e e t ,  r ä y h ä n n e e t  t a i
muutenkaan käyttäytyneet so-
pimattomasti – terveisiä vain
kaikille!!

Meidän koira ei kantanut
kaunaa siitä, ettei tällä kertaa
päässyt mukaan Pulkkarie-
haan, vaan väläytteli harva-
hampaista hymyään ja ilmaisi
kaikin tavoin iloaan siitä, että
omistaja sentään suvaitsi saa-
pua kotiin. Vaikka täytyihän
sen toki nenänsä välityksellä
saada varsin täsmällistä tietoa
siitä, että hauskaa oltiin pitä-
mässä – päinvastoin kuin
eräät... Lähdettiinkin sitten heti
lenkille. Ja, kuten sanottu, syö-
tiin iltasella niitä makkaroita...

Kaneja ja
muita töpöhäntiä

Myöhemmällä iltalenkillä
nähtiin taas ihmeitä. En muista
olenko kertonut, mutta tässä
meidän lähellä asustaa villiin-
tynyt kaniyhdyskunta. Muo-
doltaan pieniä, töpökorvaisia
kääpiökaneja, jotkut (ilmeises-
ti kantaisät) mustia, toiset riis-
tanvärisiä. No mutta kuitenkin.
Tultiin koiran kanssa pienelle
aukiolle, ja siellä kolme rusak-
kojänistä (niitäkin on täällä
ihan kiitettävästi) hyppelehti
piirissä peräkanaa. Rusakoiden
lisääntymisaika lienee koitta-
massa... Ja neljäntenä, ei tosin
hyppelehtien vaan varpuja
syöden, oli porukassa kani.
Lajien lisääntymistavat ovat

kaiketi sen verran erilaiset,
että jänikset eivät millään

tavoin häiriintyneet
kanista, eikä kani

niistä. Rauhan-
omaista rinnak-
kaiseloa. Kunnes
siis saavuimme
paikalle me...
Kani huomasi
meidät ensin, ja
o l e t e t t a v a s t i
tunnisti myös,

koska ampaisi
nuolen nopeudella

kohti käytäviään.
Jänikset lähtivät liik-

keelle laiskemmin, ja
suoraan meitä kohti! Oli se
melkoinen näky, kun kolme
pupua rinta rinnan loikki vas-
taan metsätiellä – koirakin oli
aivan innoissaan ja etteikö nyt
ja avannut suutaan valmiiksi...
tänne, pienet palleroiset...

Mutta puput havaitsivat er-
heensä, ja seuraavaksi saim-
mekin ihastella niiden häntä-
tupsukoita. Seurattiin sitten
jälkiä jonkin matkaa – voi olla,
että jos koira olisi saanut päät-
tää, seuraisimme jälkiä vielä-
kin, mutta itseäni alkoi hanki
sen verran pahasti upottaa, että
käännyimme kotiin. Ja söim-
me lisää makkaraa... no heheh,
emme sentään, keskellä yötä...
Joku tolkku...

Kevät ja
kinkerit

Kevät pitäisi olla jo, mutta
lunta vain tulee lisää ja jäätävä
tuuli puhaltaa. On tämäkin...
Juoksu on nyt koiraltamme
taas tällä erää ohi, sitten kes-
tämme 2 kk haamupentujen
kantoaikaa, ja 1 kk niiden ime-
tystä. Jostain luinkin, että nar-
tun valeraskaustila kestää n.
90 vrk. Että voipi olla pittini
kinkereissä pikemminkin tu-
ristina, saas nähdä sitten.

Mielenkiintoista
luettavaa

Mutta siis se viimeinen
SATHY-uutiset. Uskomatto-
man hieno numero! Meni
monta kupillista kahvia juttui-
hin syventyessä, ja parhaita
piti vielä kerratakin.

Erittäin hyvä oli artikkeli
“Aito amerikanpitbullterrieri”.
Korutonta kertomaa. Mutta
totta, joka sana. Täsmälleen
näitä samoja asioita olen jos-
kus itsekin mielessäni kelan-
nut, oikein tietämättä, mihin
järjestykseen sanansa lopulta-
kin asettaisi... Sekarotuisia

ja/tai paperittomia pitbulltyyp-
pisiä koiria vastaan minulla ei
henkilökohtaisesti ole mitään
– jos asuisin esim. USAssa,
missä löytökoirakodit ovat tu-
paten täynnä näitä “pitbulleja”,
ja uusia tunkee sisään ovista
ja ikkunoista, saattaisin (ehkä)
ottaa sellaisen itsekin. Luulta-
vasti vielä kaikkein pienim-
män, rupisimman ja säälittä-
v i m m ä n . . .  M u t t a
huippujalostetun amerikanpit-
bullterrierin kanssa tällä ei olisi
mitään tekemistä, sen olisin
valmis myöntämään koska ja
missä tahansa.

Hyvä pointti jutussa oli
myös, että “pitbullin” kaltaisia
koiria ostavat ihmiset eivät
ehkä haluakaan oikeaa ameri-
kanpitbullterrieriä – no paljon
muuhun johtopäätökseen ei
oikein voi tulla, kun piteistä
halutaan (joissain piireissä)
tehdä isompia, vahtivampia,
suojelukoiramaisempia, sanal-
la sanoen “hurjempia”... Siis
miksi ihmeessä? Eikö maail-
massa ole tarpeeksi vahti- ja
suojelukoiria vaativaankin ma-
kuun? (Eikö ole myös näyttä-
viä, massavia koiria näyttely-
tarkoituksiin?) Aivan varmasti
on! Sen kun valitsee. Minulle
on suuri mysteeri, on aina ol-
lut,  miksi pitää ruveta
“parantelemaan” sukupolvien
saatossa täydelliseksi muotou-
tunutta rotua joksikin, mitä se
luonnostaan ei ole, ja mitä sen
ei koskaan ole tarkoitettukaan
olevan. Ei ymmärrä, ei...

Terapiaa
Pittimuorille?

Jossain vaiheessa edellisestä
SATHY Uutisista terapiakoi-
rajuttua lukiessani itsesäälin
vallassa ajattelin, että parin
vuoden kuluttua voitte tulla
sinne moikkaamaan MINUA,
olen nimittäin jo jonkin aikaa
liikuskellut vaivalloisesti kuin
kuuluisa Notre Damen kytty-
räselkä, pyörätuolikin on hää-
möttänyt ajatuksissani. Mutta
annas olla. Kävin fysiotera-
peutilla, joka yllättäen totesi,
että olen erinomaisen notkea
ja lihaskuntokin riittää, mutta
takareidet olivat pahasti jumis-
sa, ja tämä taas saattaa heijas-
tua selkään. Olen nyt viikon
verran venytellyt reisiäni (koi-
ran suureksi ällistykseksi) ja
selkä on kuin uusi. Tämä on
todella ihmeellistä. Tuntuu,
että jopa KÄVELEN nopeam-
min, ja varmaan kävelenkin.
Kerrassaan mainiota! Jos näin
hyvin menee jatkossa, niin eh-
kä voin seuraavaksikin koirak-

si ottaa pitin – mahdollisim-
man pienen tosin... Mistä
voimme vielä palata nykyisen
koirani juoksuun ja siihen, että
olisi tosi kiva saada siltä tal-
teen pieni, älykkään oloinen
munasolu, jonka voisi sitten
hedelmöittää ja herättää hen-
kiin, kun koirasta itsestään on
aika jättänyt... No, tämä nyt
on vain haaveilua, vaikka ehkä
teoriassa kenties mahdollista-
kin. Koeputkikoira, hahhah-
haaa...

Karhujahdissa

Meidän koiralla näköjään
on karhukoiran taipumuksia
myös. Tultiin yhtenä iltana len-
kiltä, ja koira bongasi alaker-
ran kauppaliikkeen ikkunassa
ison teddykarhun. No sehän
olikin ihmettä! Lasin läpi ei
päässyt otusta lähempää tutki-
maan, minkä lisäksi nalle tui-
jotti uhkaavasti ja rävähtämättä
nappisilmillään. Käyttäytyi
toisin sanoen erittäin epäilyt-
tävästi. Koira sanoi urrr-urrr-
urrr ja tuijotti takaisin, häntä
laajoissa kaarissa viuhtoen ja
toinen etujalka ylhäällä kuin
pointterilla. Päästiin siitä vii-
mein lähtemään, mutta kun
seuraavana iltana yritin uudes-
taan innostaa koiraa karhujah-
tiin, se vain vilkaisi nallea ja
totesi että pöh, tuohan on nähty
jo...

Omituisia
junailijoita

Kävimme viikonlopulla
maalla, ja tällä kertaa sujui
matka aivan loistavasti, lu-
kuunottamatta junan jarrulet-
kun irtoamista jossain keskellä
ei-mitään. Loppujen lopuksi
olimme kuitenkin perillä vain
10 min myöhässä, joten voisi
sanoa, että homma toimi. Koi-
ravaunussa ei ollut tungosta,
tunnelma oli kaikkineen rau-
hallinen ja hyväntahtoinen.

Ai niin, tulomatkalla ilmes-
tyi jostain hiukan oluelta tuok-
sahtava kuuromykkä (oikeasti)
henkilö paijailemaan meidän
pitbullia. No, henkilön eleet
ja ääntely olivat koiralle jotain
aivan ennenkokematonta, mut-
ta urheasti se istui ja napitti
ihailijaansa suoraan silmiin,
mikä taas hermostutti minua
suuresti, kun en edes nähnyt
koiran häntää, jotta heiluiko
se. Valitsin sitten puoleni ja
rupesin koiraparan turvaksi,
toisin sanoen ystävällisesti ja
mahdollisimman selkeästi
huuliani liikuttaen pyysin kuu-
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romykkää MENEMÄÄN
POIS. No joo, tiedänhän minä,
ettei meidän koira varoittamat-
ta kenenkään silmille singah-
da, eikä se ollut peloissaan tai
mitään, mutta kuitenkin. Aina
emme ole juttutuulella. Tai siis
minä en ainakaan ole...

Pääsiäisen
aikaan

Koira tuossa pääsiäistä edel-
tävällä viikonlopulla järkyttyi
oikein kovasti, kun olimme
saattamassa vierasta bussipy-
säkillä, ja kadun toisella puo-
len kulki äitinsä kanssa lapsi,
yllään pitkä musta viitta ja vel-
hon piikkihattu – oli vissiin
ollut virpomassa. No, nyhjäi-
sin vierasta hihasta ja sanoin
tohkeissani että katso, pieni
noita, jolloin koira räjähti
haukkumaan kuin halvattu. Ih-
miset hajaantuivat ympäril-
tämme, ja minä HÄPESIN...
Mutta ei koiraa tietenkään voi
moittia. Paljon se on
nähnyt, moneen tottu-
nut, mutta metrin
mittainen, maata
pitkin liukuva
musta kartio
m e n e e
k y l l ä
k i r k -

kaas-
t i  yl i
vähäisen
y m m ä r -
ryksen. Tai
ehkä se vais-
tosi jotain, mitä
me muut emme,
heehee... Joo, onneksi
eivät virpojat päässeet

meidän rappuun ollenkaan,
kun ovat alaovet lukossa. Tai
enhän tiedä vaikka olisivat
päässeetkin, olimme joka ta-
pauksessa lähes koko päivän
ulkona. Niin lämmintä ja mu-
kavaa. Krookuksia talojen sei-
nustoilla jne. Tämä vielä ke-
säksi kääntyy...

Koirapuisto-
kuulumiset

Eilen puistossa pitbullini
tapasi nelikuisen englannin-
bulldoggipennun, tykkäsi siitä
oikein kovasti, vaikka olikin
narttupentu kyseessä, suloinen
pieni paksukainen. Mistäpä
näitä koiran aivoituksia kos-
kaan tietää. Voi olla, että koi-
rani alkaa olla jo äidillisessä
vireesssä. Kohtahan senkin
haamupentujen pitäisi syntyä.
Yllättävän vähän
t u r v o -

tusta nisissä, voisiko olla, että
tällä kertaa pääsemme hiukan
helpommalla kuin tavallisesti?
No, emme varmaan...

Ai niin ja koirapuistosta on
kaadettu huonokuntoisia puita
– merkitsee lisää kantoja, joi-
hin voin tilaisuuden tullen
kompastella, hahhah. Hyvä
merkki sinänsä, että on puus-
toa on vain harvennettu. Mi-
käli olisi tarkoitus jyrätä puis-
tomme parkkipaikaksi, niin
eiköhän sieltä olisi kaadettu
ihan KAIKKI puut. Olen siis
varsin tyytyväinen asioiden
nykytilaan.

Lisää
töpöhäntiä

Niin, ja olihan meillä aika
traumaattinen kokemus tässä
yhtenä päivänä. Pallokentällä

oli kuollut jänis,
ja koira

olisi ehdottomasti tahtonut sen
itselleen. Valitettavasti kenttä
on aidattu, kolmimetrisellä ai-
dalla, ja portti lukossa, eikä
pupunraatoon ylettänyt niin
kerrassaan millään konstilla,
vaikka erilaisia mahdollisuuk-
sia hyvän aikaa pohdinkin.
Koira itki, ryskytti aitaa tas-
suillaan, ja aina välillä katsoi
minuun anovasti, jotta päästä
nyt hyvä ihminen, nälkä riivaa,
tahdon... Kyllä keljutti.

Lupasin sitten koiralle, että
tullaan pimeällä uudelleen
leikkureiden kanssa ja haetaan
pupu talteen. No, menemättä
jäi kuitenkin...

Porsasta

Raakaravinnosta vielä, olen-
ko jo kertonut tuttavasta, joka
jonotti paikallisen marketin
lihatiskillä ostaakseen luita
ajokoiralleen? Siinä odotelles-
saan tuttava mietiskeli niitä
näitä, mm. että koiralle ei saa

antaa porsaan luita. Ja
vuoronsa koittaessa

sitten sanoi myy-
jälle kohteliaasti,

että ottaisin
luita meidän

porsaalle.
Trau-

maat-
tinen

ko-

k e -
m u s

v a r -
m a a n

tuokin . . .
Eipä muuta

kuin oikein
aurinkoista ke-

v ä t t ä  k a i k i l l e
SATHY Uutisten luki-

joille!
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Linjajalostus = sisäsiitos
SATHY ry. tukee käyttökoi-

rajalostusta kaikin mahdollisin
keinoin ja karsastaa ulkomuo-
don perusteella tapahtuvaa koi-
ran jalostusta viimeiseen saak-
ka. Käyttökoirien jalostuksessa
eräs tärkeimmistä ja parhaista
jalostuskeinoista on linjasiitos,
eli sisäsiitos.

Tämä asia on suurimmalle
osalle ihmisistä mahdoton kä-
sittää, mutta sisäsiitos ei ole
huono asia, vaan se on HYVÄ
asia. Sisäsiitos tuo koirilla esiin
kaikki puolet, sekä hyvät että
huonot. Ainoastaan sisäsiitok-
sella pystytään koirasta karsi-
maan pois huonot ominaisuu-
det ja jättämään jäljelle hyvät,
säilyttämisen arvoisen ominai-
suudet. Samaa sisäsiitos-
jalostusta käytetään mm. ravi-
hevosilla. Kuitenkin juuri koi-
rapuolella sisäsiitos tuntuu
kohtaavan valtavaa vastustusta
ja kammoksuntaa. Tämä joh-
tuu ainoastaan siitä, että ihmi-
set ovat ennakkoluuloisia ja
vanhat, syväänjuurretut “opit”
ovat vaikeasti korvattavissa.

Ennakkoluuloja

Ehkä yleisin sisäsiitoksen
vastaisen rintaman perusteluis-
ta sisäsiitosta vastaan on se,
että sisäsiitos sairastuttaa koi-
rakannan. Työkoirien sisäsii-
tosaste on usein hyvinkin suuri
ja ovatko nämä koirat sairaita?
Eivät, ne ovat terveitä, usein
huomattavasti terveempiä kuin
ns. “vastaavat” näyttelykoira-
rodut. Eli sisäsiitos ei sairastuta
koirakantaa, ei, jos se tehdään
oikein. Oikein tarkoittaa sitä,
että poistetaan nimenomaan
sisäsiitoksella koirakannasta
huonot tekijät ja pidetään ja
vaalitaan hyviä tekijöitä.

Sisäsiitos on siis ainoa oikea
tapa jalostaa koiria. Tätä faktaa
tukemaan ei tarvitse muuta
kuin katsoa tämän päivän oi-
kein jalostettuja työkoiria. Nä-
mä koirat ovat terveyden peri-
kuvia niin fyysisesti kuin
henkisestikin.

Ns. normaali
“jalostustapa”

Ongelma koiranjalostukses-
sa on se, että pentueet tehdään
ilman sen kummenpaa pitkä-
jänteistä suunnitelmaa. Yleen-
sä valitaan parhaat yksilöt mut-

ta tämänkin edelle menee saa-
tavuus. Valitaan siis ne yksilöt,
joita on mahdollista käyttää.

Risteytysjalostus on se tapa,
jossa tehdään pentue mahdol-
lisimman vähän toisilleen su-
kua olevilla koirilla. Hyvät
puolet tässä jalostuksessa ovat
helppous ja perinnöllisten vi-
kojen ilmaantuminen täysin
sattumanvaraisesti.

Tämän lehden sivun 14 yl-
häällä (ruudussa) oleva tilanne
on hyvä esimerkki. Kasvattaja
ei voi millään tavalla tietää
onko koiralla piilevänä jokin
tietty vika vai ei. Esimerkin
pariskunta tuottaa jälkeläisiä,
joilla (keskimäärin) tuo piilevä
ominaisuus näkyy 25 %:lla ja
puolella jälkeläisistä so. edel-
leen piilevänä. Tähän koira-
kantaan ei siis tule muutosta
tällä jalostuksella.

Ainoa tapa todeta ja päästä
eroon piilevästä ominaisuudes-
ta on ensin varmistua piilevän
ominaisuuden puuttumisesta
ja sen jälkeen tehdä linjajalos-
tusta.

Piilevä ominaisuus voidaan
todeta risteyttämällä tutkittava
yksilö sellaisen yksilön kanssa,
jolla tämä piilevä ominaisuus
on. Jos jälkeläisistä yhdellä-
kään näkyy tuo piilevä ominai-
suus niin silloin tutkittavalla
yksilöllä on tuo ominaisuus.
Tämä koepentu-menetelmä ei
käytännössä sovi lemmikki-
kasvattajalle mutta saman asi-
an voi yrittää muuten huomi-
o ida  t ekemäl l ä  t a rka t
merkinnät ja seuraamalla edel-
lisiä pentueita. Tämä puoles-
taan on mahdotonta jos jokai-
nen pentue tehdään aina eri
yhdistelmällä.

Linjajalostus astuu kuvaan
kun kasvattajalla on käsissään
hyvät ja terveet koirat. Idea on
yksinkertaisesti siinä, että py-
ritään välttämään tuntematto-
mien tekijöiden lisäämistä.

Hyvä esimerkki SATHY-
koirista on suomalainen ame-
rikanbulldoggi-kanta. Kanta
oli täysin vapaa tietyistä silmä-
sairauksista kunnes Yhdysval-
loista tuotiin ”uutta verta” ja
sen mukana eräs perinnöllinen
silmäsairaus. Nyt tämä ongel-
ma vaivaa kaikkia tuon yhden
tuontikoiran jälkeläisiä.

Perimäkanta supistuu!

Monen kotikasvattajan pel-

ko käytää pientä koirakantaa
jalostukseen syntyy ajatukses-
ta, että jos kantakoiria on liian
vähän niin geneettinen variaa-
tio on liian suppea. Tämä on
turha huoli, koiralla on 78 kro-
mosomia (39 paria) ja näistä
syntyy 549 755 813 890 eri
yhdistelmää. Yksi koiraparis-
kunta voi siis tuottaa noin
monta erilaista jälkeläistä.

Miksi pennut sitten ylipää-
tänsä ovat niin samanlaisia?
Siksi koska useimmat perimät
ovat jo valmiiksi samoja mo-
lemmilla vanhemmilla – tähän
on päästy linjajalostuksella.
Esimerkiksi kaksi karvatonta
AKAT-koiraa ei voi tuottaa
karvallista jälkeläistä... ellei
sitten joukkoon risteytetä
”uutta verta” eli karvallinen
koira. Kuulostaa hassulta mut-
ta näin tehdään jatkuvasti
muissa ominaisuuksissa kuin
niissä mitkä ovat paljain silmin
nähtävissä.

Linjajalostus ei
tee autuaaksi

Ongelma linjajalostetuissa
suvuissa on se, että niitä ei voi
eikä kannata risteyttää toisen
suvun kanssa. Tilanne on vä-
hän sama kuin autoissa. On
kehittynyt eri merkkisiä, erit-
täin hyviä autoja. Mutta jos
menemme vaihtamaan kahden
autovalmistajan osia keske-
nään niin osat eivät välttämättä
sovi keskenään vaihdettaviksi
eikä lopputulos ole hyvä.

Karrikoitu esimerkki kah-
den eri linjaisen koiran lonk-
kanivellistä. Toinen linja on O
ja toinen on nimeltään U. Mo-

lemmilla linjoilla on hyvät lon-
kat mutta kun linjat risteyte-
tään on tuloksena huonolonk-
kaisia koiria.

Suomen SATHY-koirien
linjajalostustilanne

SATHY-rotuisista koirista
Suomessa olevista yksilöistä
voidaan rehellisesti sanoa, että
linjajalostettuja ovat ainoas-
taan amerikanpitbullterrierit.
Jonkin verran linjajalostusta
löytyy myös vanhaenglannin-
bulldoggeilla ja amerikanbull-
doggeilla. Näistä roduista suo-
malaiset aidot, rekisteröidyt
amerikanpitbullterrierit ovat
äärimmäisen terveitä, vanha-
englanninbulldoggit ovat tähän
mennessä olleet kaikki terveitä
ja amerikanbulldoggeilla esiin-
tyy jonkin verran perinnöllisiä
vikoja. Erittäin tärkeää on huo-
mata se, että amerikanbulldog-
gien perinnölliset viat esiinty-
vät nimenomaan niillä koirilla,
jotka ovat risteytysjalostettuja.
Ne suomalaiset amerikanbull-
doggit, joilla on suvussa edes
löyhää linjajalostusta, ovat ter-
veempiä.

Suomalaiset amerikankää-
piöterrierit ovat erittäin tervei-
tä. Suomalaiset AKT-koirat
eivät ole kovinkaan linjajalos-
tettuja, mutta terve työkoirata-
usta on tähän asti pitänyt ei-
toivotut sairaudet kurissa. Ti-
lanne tulee tietenkin pahene-
maan, jos linjajalostusta ei har-
joi te ta  la inkaan.  Vielä
katastrofaalisempi tilanne syn-
tyy jos Suomeen tuodaan nyt
muuten erinomaiseen kantaan
huonosti valikoituja yksilöitä,
ainoana perusteena saada
”uutta verta”.

Suomalaisten amerikankar-
vatonterrierin kohdalla kysees-
sä on minimaalisen pieni kanta
ja jokainen koira on mahdolli-
simman kaukaista sukua kes-
kenään. AKAT-koirilla geeni-
poolin kanssa täytyy olla
erinomaisen tarkkana, jotta vil-
li ristijalostus ei pääse tuhoa-
maan terveiden kantayksilöi-
den aloittamaa linjaa.

Lisää asiaa linjajalostukses-
ta kaikille asiasta kiinnostu-
neille on luvassa seuraavissa
lehdissä.  SATHY:n kotisivuil-
la on pidempi sepustus asiasta
kohdassa dokumentit ja siellä
koiranjalostuksen opas.

Linja-O.

Linja-U

Risteytys.

SATHY Uutiset 3/2004



9

Yhdistykset perustetaan
yleensä ajamaan tiettyä asiaa,
harrastusta tai tarkoitusta.
Kun kyseessä on koirat ja
koiraharrastus on yhdis-
tysten kirjo valtava.

SATHY:n perusta-
misen, 1990-luvun
alussa, sai aikaan tiet-
tyjen koirarotujen
omistajien huoli siitä
tosiasiasta, että kukaan
ei tuntunut tietävän eikä
välittävän näistä koira-
roduista kovinkaan pal-
joa.

SATHY ry. eroaa mo-
nesta muusta koirayhdis-
tyksestä siinä, että se ei pyri
lisäämään tiettyjen koirarotu-
jen suosiota, ei tue kennel- tai
kasvatustoimintaa eikä järjestä
ulkomuotonäyttelyjä. Sen si-
jaan SATHY ry. auttaa mielel-
lään tiedon hankinnassa, neu-
voo koiran hankinnassa
järjestää koiratapahtumia ja
sponsoroi toiminnallaan koira-
harrastuksia.

SATHY pitää yhteyttä mo-
niin ulkomaisiin yhdistyksiin,
jotka edistävät koiratietoutta,
harrastusta ja tervettä työkoira-
asennetta.

Pelkästään Suomen kokoi-
sessa maassa on valtava määrä
koiraharrastusta tukevia yhdis-
tyksiä ja näiden kautta on mah-
dollisuus harrastaa vaikka mi-
tä. Esimerkiksi näyttely-
toimintaan keskittyneen koi-
rankasvattajien asiaa ajava
Suomen Kennelliitto ry. toimii
vain niiden koirarotujen kans-
sa joista on sovittu Federation
Cynologique International
(FCI) -yhdistyksen kanssa.
Moni suomalainen koirayhdis-
tys puolestaan toimii Suomen
kennelliitto ry.:n alaisuudessa,
joten samat rajoitukset koske-
vat näitä.

Ulko-
maiset
yhdistykset
ja kattojärjestöt

Amerikasta kotoisin olevien
koirarotujen tärkeimmät yhdis-
tykset ovat amerikkalaiset re-
kisteröintiyhdistykset. Tämä
koskee myös Suomessa ja
muissa maissa olevia koiria.
Yhdisten kirjo on valtava ja
osa yhdistyksiä on keskittynyt
pelkästään tiettyihin koiraro-
tuihin, toiset ovat monirotujär-
jestöjä.

American Kennel Club
(AKC)– maailman suurin ken-
nelyhdistys, rekisteröi vuosit-
tain n. 1,1 milj. koiraa. Perus-
tettu 1800-luvulla ja rekisteröi
useimpia tunnettuja koirarotu-
ja, mm. amerikankääpiöterrie-
riä. Erikoisuutena mainitta-
koon, että AKC:n aloittaessa
vuonna 1936 rekisteröimään
amerikanstaffordshirenterrieri-
nä (tämä nimi otettiin käyttöön
v. 1972) niin sen kantarekisteri
muodostettiin runsaasta kym-
menestä PR UKC-pitbullista

Uni ted
Kennel Club (UKC) – Yhdys-
valtojen toiseksi suurin kenne-
lyhdistys, rekisteröi vuosittain
n. 250 000 koiraa. Perustettu
1800-luvun loppupuolella.
Tarkoituksena oli perustaa yh-
distys työkoirille vastineena
AKC:n jo silloin liiaksi paisu-
neelle näyttelytoiminnalle. En-
simmäinen koirarotu, jota
UKC alkoi rekisteröimään oli
amerikanpitbullterrieri. Nyky-
ään UKC rekisteröi monta sa-
taa koirarotua.

 Erikoisuutena mainitta-
koon, että moni FCI-rotu juon-
t a a  j u u r e n s a  U K C -
kantarekisteriin.

American Dog Breeder's
Association (ADBA) – yli sata
vuotias “Yhdysvaltojen koi-
rankasvattajien liitto”. Tällä
hetkellä tärkein amerikanpit-
bullterrierien rekisteröintipaik-
ka, joka rekisteröi vuosittain
n. 10 000 koiraa. Merkittävää

o n
myös

se, että
ADBA ei

ylläpidä ameri-
kanpitbullterriereille

ulkomuotoa määrittelevää
rotumääritelmää.

Olde English Bulldogge As-
sociation (OEBA) – alunperin
se “ainoa oikea” vanhaenglan-
ninbulldoggien rekisteröinti-
järjestö. Nykyään koirien re-
kisteröinti on tasaantunut eri
rekisteröintiyhdistysten kesken
ja useimmat vanhaenglannin-
bulldoggit rekisteröidään mo-
niroturekisteröintiyhdistyksis-
sä, kuten Continental Kennel
Club, Rare Breed Associatio-
nissa, National Kennel Clubis-
sa, jne.

Yllä olevassa kaaviossa
muutama merkittävä yhdistys
ja järjestö, jotka on hyvä muis-
taa.

On myös syytä muistaa, että
koiranomistaminen on paljon
tärkeämpää kuin yhdistystoi-
minta.

T a r k k a s i l m ä i s e t
SATHY:laiset näkivät yhdis-
tyksemme oman koiran, ame-
rikankääpiöterrierin telkkaris-
sa!

Amerikankääpiöterrieri vie-
raili suositussa USA:laisessa
ohjelmassa Vain yksi elämä,
joka pyörii tv 1-kanavalla joka
aamu. Amerikankääpiöterrieri
oli sarjassa omistajansa kanssa

l i i k e n -
teessä ja
kulki kä-
t e v ä s t i
mukana
pikku re-
pussa!

AKT telkkarissa

AKC
(Yhdysvallat)
- maailman suurin
- toimintaa
- koirarekisteri

TKC
(Iso-Britannia)
- maailman vanhin
- toimintaa
- koirarekisteri

SKL
(Suomi)
- toimintaa
- koirarekisteri

SATHY
(Suomi)
- toimintaa

FCI
(Belgia)
monen ulkomuotonäyttely-
toimintayhdistyksen yhdistys

UKC
(Yhdysvallat)
- maailman suurin
  työkoirayhdistys
- toimintaa
- koirarekisteri

ADBA
(Yhdysvallat)
- toimintaa
- koirarekisteri
  (yksi rotu)

ABA
(Yhdysvallat)
- toimintaa
- koirarekisteri
  (yksi rotu)

NTFTA
(Yhdysvallat)
- kasvattajien yhdistys
  (yksi rotu)

BFKC
(Yhdysvallat)
- koirarekisteri
  (yksi rotu)

NABA
(Yhdysvallat)
- koirarekisteri
  (yksi rotu)

ARF
(Yhdysvallat)
- koirarekisteri

EABA
(Saksa)
- toimintaa
- koirarekisteri
  (yksi rotu)

Yhdistykset

SATHY Uutiset 3/2004
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SATHY koirat vs. muut koirat
Reilu 30 % Suomen
koirista SKL:n
ulkopuolella

Suurin osa suomalaisista
koirista kuuluu Suomen Ken-
nelliiton alaisuuteen, eli noin
reilu 60 %. Reilu 30 % koirista
ei kuulu Kennelliittoon ja tä-
hän ryhmään kuuluvat mm.
kaikki SATHY-rotuiset työkoi-
rat. Suomen Kennelliittoa aja-
tellessa koiraihmisille tulee
usein ensimmäisenä mieleen
koirien ulkomuotonäyttelyt ja
juuri näitä työkoirilla ei har-
rasteta. Ulkomuodon mukaan
tehtävä koirien “jalostus” tuot-
taa käytännössä AINA sairaita
koiria, joilla on paljon perin-
nöllisiä sairauksia ja vikoja.
Lisää ja tarkempaa asiaa jalos-
tuksesta löytyy siitä kiinnostu-
neille tämän lehden sivulla 8.

Suomessa paljon
hyvää koirajalostusta

Suomessa on paljon työkoi-
ria, joiden jalostusperiaatteet
ovat oikealla mallilla. Näihin
rotuihin kuuluvat mm. metsäs-
tyskäyttöön jalostetut labrado-
rinnoutajat, luolakoiriksi jalos-

tetut jackrusselinterrierit, lin-
tukoiriksi jalostetut useat eri
spanielit jne. Monet näiden
koirien kasvattajat ja harrasta-
jat karttavat ulkomuotojalos-
tusta viimeiseen saakka, eivät-
kä missään nimessä halua
koiriaan näyttelytoiminnan uh-
reiksi.

Kysyntää vertailevalle
artikkelille

Suomalaiset SATHY-koirat
joutuvat usein näyttelykoirien
omistajien ja kasvattajien ham-
paisiin juuri työkoirataustansa
takia. Ulkomuodon jäädessä
työkoiralla täysin sivuseikaksi,
tippuu monelta koiranomistuk-
selta pohja ja ehkäpä juuri siksi
työkoira-ajatusta kummeksu-
taan hampaat irvessä.

SATHY ry. on saanut valta-
van paljon palautetta ja pyyn-
töjä vuosien varrella siitä, että
SATHY Uutisissa pitäisi jul-
kaista artikkeli SATHY koirien
ominaisuuksista vertaamalla
niitä ns. vastaaviin näyttely-
koiriin. Tässä pintaraapaisu
aiheeseen.

Tässä lehdessä olevassa ar-
tikkelissa vertailemme vanha-

englanninbulldoggia englan-
ninbulldoggiin, amerikankar-
vatonterrieriä muihin karvat-

tomiin koiriin ja amerikanbull-
doggia dogo argentinoon ja
valkoiseen bokseriin. Ensi leh-

Suomalainen englanninbulldoggi koiranäyttelyssä.

Suomalaisten englanninbulldoggien sairauksia. Huom! Tämä ei tarkoita, että englanninbulldoggi olisi jotenkin
huono koirarotu vaan, että näiden ongelmien hävittämiseen tulisi nimenomaan kasvattajien kiinnittää huomiota.

SATHY Uutiset 3/2004
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dessä vertailemme ameri-
kanpitbullterrieriä amerikans-
taffordshirenterrieriin, staf-
fordshirenbullterrieriin ja
bullterrieriin. Lisäksi vertaam-
me amerikankääpiöterrieriä
jackrusselinterrieriin.

Vanhaenglanninbulldoggi
vs. englanninbulldoggi

Vanhaenglanninbulldoggi
on työkoira. Englanninbull-
doggi on näyttelykoira. Kysyt-
täessä täysin ulkopuoliselta
joka näkee molemmat rodut
ensimmäistä kertaa, tulee
kommenttina:

“Vanhaenglanninbulldoggi
näyttää terveemmältä, isom-
malta ja ihan kuin se olisi kova
suojelemaan. Englanninbull-
doggi on matalempi, lyhytkuo-
noisempi ja paksumpi.”

Siinä missä englanninbull-
doggi on maailman vanhin
näyttelykoirarotu on vanha-
englanninbulldoggi yksi tuo-
reimmista työkoiraroduista.

Englanninbulldoggin valtte-
ja on se, että voi harrastaa koi-
ranäyttelyjä. Ne ovat sosiaali-
sia tapahtumia, ihmisille ja
koirille.

Vanhaenglanninbulldoggin
omistamiselle taas täytyy kui-
tenkin olla muita syitä kuin
näyttelykehät.

Perinnöllisiä
sairauksia

Vanhaenglanninbulldoggis-
ta sanotaan, että sillä on pui-
kulajalat. Tämä on toinen ni-
mitys suorille, terveille jaloille.
Esimerkiksi Suomen Englan-
ninbulldoggiyhdistys ry.:stä

sanotaan, että vanhaenglannin-
bulldoggi ei ole juuri jalkojen-
sa takia oikea bulldoggi.

Englanninbulldoggilla on
periytyviä sairauksia, jotka on
saatu tiukalla linjajalostuksella
karsituksi vanhaenglanninbull-
doggista tyystin pois. Näihin

englanninbulldoggin sairauk-
siin lukeutuvat sydänsairaudet,
henkitorven ja keuhkovalti-
mon ahtautuma, ylimääräiset
hampaat ja selkärangan nika-
mahäiriöt. Lonkkanivelen kas-
vuhäiriö (dysplasia) on eri as-
teisena yleinen. Furunkuloosi-

Suomalainen vanhaenglanninbulldoggi.

Suomalaisia karvattomia koiria. Vasemmalla SATHY-rotuinen amerikankarvatonterrieri,
oikealla suuri perunkarvatonkoira.

Mitä eroa on englanninbulldoggilla ja
vanhaenglanninbulldoggilla?

Rodun nimi

Historia

Käyttötarkoitus

Harrastajien
mielestä tärkeää

Jalostus-
tavoitteet

Erot ulkonäössä

Lukumäärä
Suomessa

Kenelle sopii
 erityisen hyvin?

Yhdistys

Rekisteröinti

Vanhaenglanninbulldoggi

1970-luvulla alkanut ro-
dun jalostustyö, tavoit-
teena sellainen koira
kuin mitä englannin-
bulldoggi oli 1800-luvun
alussa.

Työkoira, lemmikki.

Terve työkoira, mm veb-
koirilla normaali synny-
tys kun näyttelybulldog-
geilla yleensä keisarin-
leikkaus.
 
Fyysisesti ja henkisesti
terve, toimiva bulldoggi.

Korkeampi, pidempi kuo-
no. Suorat jalat.

28 kpl vuonna 2004.
(Muualla Euroopassa 30)
Pentueita n. 1 - 2 vuo-
dessa.

Reippaalle harrastajalle,
varsinkin jos aikoo ottaa
koiran mukaan harras-
tuksiin. Mukavan lemmi-
kin haluavalle.

SATHY
www.sathy.fi

ARF

Englanninbulldoggi

Vanha koirarotu, josta
1850-luvulla alettiin ke-
hittää näyttelykoiraa.

Näyttelykoira, lemmikki.

Ainoa todella bulldoggin
näköinen.

-

Matalempi, lyhyempi
kuono. Ruttuisempi naa-
ma, vähän pienempi.

Noin 1 000 kpl vuonna
2004. Pentuja n. 60 -
120 vuodessa.

Koiranäyttelyharrasta-
jalle. Mukavan lemmikin
haluavalle.

Englanninbulldoggiyhdis-
tys http://netti.nic.
fi/~bullclub/

SKL

SATHY Uutiset 3/2004
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ihottumaa esiintyy etenkin tas-
suissa. Nuorilla koirilla esiin-
tyy myös sikaripunkin (demo-
dex) aiheuttamaa ihosairautta
sekä erilaisia silmäluomien
kääntymisistä johtuvia saira-
uksia. Englanninbulldoggi on
myös erittäin arka saamaan
lämpöhalvauksen.

Vanhaenglanninbulldoggi-
koirien asiantuntijana Raimo
Kallio, OldeRanch Kennel.
Raimo Kallio on kasvattanut
työkoiria vuodesta 1972 ja
vanhaenglanninbulldoggeja
eksklusiivisesti vuodesta 1999.

Englanninbulldoggitietoutta
löytyy Suomen Englanninbull-
doggiyhdistyksestä.

Amerikankarvatonterrieri
vs. muut karvattomat koirat

Vertailtaessa muita karvat-
tomia rotuja: perunkarvaton-
koira (kolme kokomuunnosta
iso, keskikokoinen ja pieni),
meksikonkarvatonkoira (kol-
me kokomuunnosta iso, keski-
kokoinen ja pieni), kiinanhar-
j a k o i r a ,  a m e r i k a n -
karvatonterrieriin voisimme
aloittaa vaikka siitä, että ame-
rikankarvatonterrierin ja mui-
den karvattomien koirarotujen

karvattomuus – joka on oleel-
lisin asia jokaisessa karvatto-
massa koirarodussa – eroavat
täysin geneettisesti.

Erilaiset
karvattomuusgeenit

Amerikankarvatonterrierin
karvattomuutta aiheuttava gee-
ni on resessiivinen ja muiden
karvattomien koirien taas do-
minoiva. Tämä tarkoittaa kar-
vattomilla koirilla pääasiassa
sitä, että resessiivinen karvat-
tomuutta aiheuttava geeni pe-
riytyy myös karvapeitteisen
rodun edustajan kautta. Ame-
rikankarvatonterriereissä näitä
kutsutaan karvaisiksi kantajik-
si, kun taas dominoivan geenin
omaava karvapeitteinen ei pe-
riytä karvattomuutta. Resessii-
visessä geenissä on myös se
etu, että jos käyttää kahta kar-
vatonta koiraa, syntyvät pen-
nut ovat kaikki karvattomia,
kun taas jos dominoivan gee-
nin omaavia kahta karvatonta
koiraa käytetään jalostukseen,
syntyy pentueeseen yleensä
osa pennuista karvaisiksi. Re-
sessiivisen karvattomuutta ai-
heuttavan geenin omaavat
pennut syntyvät karvapeittei-
sinä ja karva lähtee noin 6-8

viikkoisena, kun taas dominoi-
van karvattomuutta aiheutta-
van geenin omaavat pennut
syntyvät  karvat tomina.

Ohessa selventävät kaaviot
molemmista karvattomuutta
aiheuttavista geenien periyty-
misistä. Taulukoissa on käytet-
ty esimerkin vuoksi pentueita,
joissa on neljä pentua.

Muita
eroavaisuuksia

Entäs sitten mitä muuta ero-
avaisuutta löydämme ameri-
kankarvatonterrierin ja muiden
karvattomien koirien vertailus-
sa?

Hampaat ovat yksi johon
haluaisin vielä viitata. Geenei-
hin vielä tämän johdosta men-
näkseni, periyttää resessiivinen
geeni karvattomalla rodulla
kuten jo edelläkin tuli selväksi
amerikankarvatonterrierillä
karvattomuutta. Hampaiden
osalta resessiivisyys tarkoittaa
myös sitä, että amerikankarva-
tonterriereillä on myöskin hy-
vät hampaat ja purenta (kuten
normaalikoirilla), kun taas do-
minoivan karvattomuuden
omaavilla karvattomilla koiril-
la on usein hammaspuutoksia
ja purenta on ns. primitiivinen.

Iho ja karvoitus

Yleisesti verrattaessa ame-
rikankarvatonterrieriä muihin
karvattomiin koiriin ei juuri-
kaan muita eroavuuksia edellä
mainittujen lisäksi löydy, muu-
tama vielä kuitenkin.

Iho amerikankarvattomalla-
terrierillä on pehmeämpi ja
sileämpi kuin muilla karvatto-
milla koirilla.

Amerikankarvatonterrieri
on myöskin täysin karvaton,
persikkamaista nukkaa lukuun
ottamatta. Muilla karvattomilla
koirilla taas voi olla karvoitus-
ta päässä, hännässä ja jaloissa.

Perunkarvatonkoiralla ja
meksikonkarvatonkoiralla kui-
tenkin toivottavaa olisi täysi
karvattomuus. Kiinanharjakoi-
ralla taas pitää olla pitkät kar-
vat päässä, hännässä ja jalois-
sa, ei kuitenkaan runkokarvaa.

Amerikankarvatonterrierin
luonne hiukan poikkeaa myös
muista, mutta vain hieman.
Amerikankarvatonterrieri on
hiukan vilkkaampi ja sosiaali-
sempi, kuten terriereillä on
tapana olla.

Rekisteröinnistä

Muut karvattomat rodut
ovat FCI:n rotuja ja myös Suo-
men kennelliiton alaisia rotuja
eli näin ollen myöskin osaksi
näyttelykoiria, mutta rotumää-
ritelmän mukaan perunkarva-
tonkoira ja meksikonkarvaton-
koira ovat seurakoiria ja
näiden isot muunnokset vahti-
koiria. Kiinanharjakoira luoki-
te l laan kääpiökoiraksi .

Amerikankarvatonterrieri
on Suomessa SATHY: n liitty-
misen myötä saanut itselleen
työkoira ”tittelin”. Työkoira-
han se on alkujaan ollutkin,
onhan se muunnos amerikan-
rottaterrieristä.

Kotimaassaan USA: ssa
amerikankarvatonterrieri on
nykyisin pääasiassa näyttely /
seurakoira.

Karvattomien koirien asian-
tuntijana Kaarina Naaralai-
nen, Bay’s Bushyfur kennel.

Kaarina on kasvattanut
vuodesta 1990 saakka karvat-
tomia rotuja.

Amerikanbulldoggi,
valkoinen bokseri ja
dogo argentino

Amerikanbulldoggin omis-
tajalle lienevät tuttuja kysy-
mykset “onko tuo bokseri?” ,
“tuohan on sellainen dogo ar-
gentino?” ja “valkoiset bokse-
rit taitavat olla aika harvinai-
sia?”

Eli nämä kolme rotua se-
koittuvat usein toisiinsa ihmis-
ten mielissä  – tosin amerikan-
bulldoggista harvemmin edes
tiedetään. Ulkonäöllisesti ro-
duilla on yhteistä lyhyt turkki,
leveähkö pää ja massiivinen
keho. Mutta mitä yhteisiä ro-
dullisia ominaisuuksia näillä
kolmella rodulla oikeasti on?

Bokseri

Bokseri on kotoisin Saksas-
ta. Bokserin katsotaan periyty-
vän koirasta, jota kutsuttiin
nimellä bullenbeisser.  Bullen-
beisserit olivat metsästyskoi-
ria, joiden tehtävän oli ottaa
kiinni ajokoirien esille ajama
riista – usein villisikoja – ottaa
ne kiinni ja pidellä paikoillaan
kunnes metsästäjä saapui pai-
kalle. Bullenbeissereiden leveä
pää oli edellytys tiukalle ot-
teelle riistasta. Uskotaan että
1830-luvulla bullenbeisserei-
hin sekoitettiin sen aikaista

S u o m a l a i n e n  a m e r i k a n k a r v a t o n t e r r i e r i ,
jonka perimä on bb.

SATHY Uutiset 3/2004
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Resessiivinen karvattomuus
karvaton – karvainen kantaja

karvaton  bb

Keskimäärin puolet
jälkeläisistä kar-
vattomia ja puolet
karvaisia mutta
kantavat piilevänä
karvattomuusperi-
mää (b).

karvainen  Hbkarvaton  bb

Resessiivinen karvattomuus (b = bald)
karvaton – karvaton

karvaton  bb

Vain karvattomia
jälkeläisiä

Resessiivinen karvattomuus
karvaton – puhdas karvainen

karvaton  bb

Kaikki jälkeläiset
karvaisia mutta
kaikki kantavat
piilevänä karvatto-
muusperimää (b).

karvainen  HH

Jälkeläisistä kes-
kimäärin 25% kar-
vaisia, puolet kar-
vaisia kantajia ja
25% karvattomia.

karvainen  Hb

Resessiivinen karvattomuus
karvainen kantaja – karvainen kan-
taja

karvainen  Hb

Jälkeläisistä kes-
kimäärin puolet
karvaisia kantajia
ja puolet puhtaita
karvaisia.

karvainen  HH

Resessiivinen karvattomuus
karvainen kantaja – puhdas kar-
vainen

karvainen  Hb

Jälkeläisistä kaikki
karvaisia, ilman
piilevää karvatto-
muusperimää (b).

karvainen  HH

Resessiivinen karvattomuus
puhdas karvainen – puhdas kar-
vainen

karvainen  HH

Erot piilevän (b) ja dominoivan (B, seuraava sivu) karvattomuusperimän jälkeläistuotannossa.
Huomaa erityisesti ero kahden täysin karvattoman tuottamissa jälkeläisissä.

AKAT-koirilla on piilevänä (resessiivinen) se perimä, joka aiheuttaa karvattomuuden. Eri vaihtoehdot
näkyvät tällä sivlla. Muilla karvattomilla koirilla karvattomuus on seurausta dominoivasta karvattomuus-
perimästä (B), katso seuraava sivu.
Moni muu perinnöllinen ominaisuus noudattaa näitä samoja yhdistelmiä, joten tutkimalla näitä kaavioita
tarkkaan oppii ymmärtämään osan perinnöllisyysmekanismeista. Kuten esimerkiksi sen, että perinnölliset
ominaisuudet eivät tule tyhjästä vaan periytyvät aina jommaltakummalta vanhemmilta. Toinen merkittävä
ominaisuus on se, että ei voi olla 100 % varma onko koiralla jokin piilevä perimä (kuten h-perimä seuraavan
sivun 1. esimerkissä).
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englanninbulldoggia ja näiden
risteymästä syntyi bokseri.

1860-luvulla perustettiin
German boxer klub, joka ryh-
tyi kehittämään bokseria. Ger-
man boxer klub oli muodolli-
sesti järjestäytynyt 1895 ja
rotumääritelmä valmistui. Tä-
hän aikaan suurin osa bokse-
reista oli väritykseltään valkoi-
sia.

Vuonna 1925 valkoista vä-
riä ei enää hyväksytty bokse-
reissa. Syyksi uskotaan bokse-
reiden käyttö poliisikoirina;
koirien piti olla piiloutumisky-
kyisiä pimeässä ja valkoinen
väri ei tähän sopinut.

Vuonna 1915 UKC (United

Kennel Club) tunnusti ensim-
mäisen bokserin. Tänä päivänä
bokseri on hyväksytty rotu
myös FCI:ssä. Suomessakin
bokseri on suosittu seura-
/vahti-/palveluskoira ja bokse-
reihin voi törmätä agilityssä,
TOKOssa, näyttelyissä, jäljes-
tämässä tai melkein missä ta-
hansa koiraharrastuksessa.

Dogo argentino

Dogo argentino on kehitetty
Argentiinassa ja se on ainoa
puhtaasti argentiinalainen rotu.
Dogo argentino pohjautuu
vanhaan argentinalaiseen tais-

Suomalainen suuri perunkarvatonkoira.

Dominoiva karvattomuus (B = Bald)
karvaton – karvaton Jälkeläisistä

keskimäärin
neljäsosa kar-
vaisia ja loput
karvattomia.

Jälkeläisistä
keskimäärin
puolet karvai-
sia ja puolet
karvattomia.

Dominoiva karvattomuus
karvaton – karvainen

Jälkeläisis-
tä kaikki
karvaisia.

Valkoinen bokseri.Suomalainen dogo argentino.

karvainen  hh

karvainen  Bhkarvaton  Bh

karvainen  hh

karvaton  Bh

Dominoiva karvattomuus
karvainen – karvainen

karvainen  hh
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telukoirarotuun nimeltä
“Peniro Pelea de Corbores”,
eli Cordoban koira. Cordoban
koira oli hurja tapaus ja hyvin
suosittu paikallisissa koiratap-

peluissa. Siinä oli mastiffia,
bullterrieriä ja vanhaa bulldog-
gia. 1920-luvulla Tohtori An-
tonio Nores Martinez koki,
että Cordoban koiran luonnetta

voisi hyödyntää muuallakin ja
lähti kehittämään siitä metsäs-
tyskoiraa. Hän tutki ja jalosti
huolellisesti Cordoban koiraa
risteyttämällä siihen pointteria,

parantaakseen rodun hajuais-
tia; bokseria, saadakseen älyk-
kyyttä ja koulutettavuutta; tan-
skandoggia suuren koon
vuoksi; bulldoggia massan ja
leveyden takia; Irlannin susi-
koiraa saadakseen nopeutta ja
metsästysvaistoa; bordeauxin-
doggia purentavoiman vuoksi;
pyreneitten koiraa koon ja val-
koisen värin aikaansaamiseksi,
sekä espanjanmastiffia voiman
takia.

Pitkään jatkuneen kehittä-
mistyön tuloksena syntyi lois-
tava metsästyskoira, jonka teh-
tävänä oli metsästää suurristaa,
mm. puumia ja villisikoja, jäl-
jestää, ajaa ja ottaa kiinni, sekä
pidellä riista paikoillaan kun-
nes metsästäjä saapuu paikalle.
Tohtori Antonio Nores Marti-
nez halusi dogo argentinon
myös olevan rohkea vahtikoi-
ra, joka puolustaa kotiaan ja
perhettään pelottomasti. Ar-
gentiinan kennel club hyväksyi
dogo argentinon vuonna 1964
ja FCI vuonna 1973.

Amerikanbulldoggi

Amerikanbulldoggi on ni-
mensä mukaan kotoisin Ame-
rikasta, tai ainakin ollut ole-
massa siellä hyvin pitkään.
Tarkempaan sen juuret voi-
daan jäljittää Georgian ja Ala-
baman seuduille.

Suomalaisia amerikanbulldoggeja.

Suomalaisia amerikanbulldoggeja mielipuuhassaan köydenvedossa.
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Amerikanbulldoggin
historia

Amerikanbulldoggin histo-
riasta on olemassa hieman eri-
laisia teorioita, mutta yhtä
mieltä ollaan siitä, että englan-
tilaiset siirtolaiset toivat 1500-
luvulla Amerikkaan tullessaan
sen aikaisia bulldoggeja. Jot-
kut uskovat, että tämä alkupe-
räinen bulldoggi on säilynyt
lähes sellaisenaan Amerikassa,
mutta joidenkin teorioiden mu-
kaan siihen on sekoitettu mm.
amerikanpitbullterrieriä, mas-
tiffia, Catahoula leopard dogia
ja englanninbulldoggia.

Työkoira

Siirtokuntien aikaan koiran
merkitys on ollut suuri ja ame-
rikanbulldoggi onkin toiminut
Amerikassa maatiloilla hyvin
erilaisissa työtehtävissä. Koi-
ran tehtävänä on ollut suojella
tilaa, karjaa ja perhettä, vahtia
maita ja metsästää. Amerikan-
bulldoggi onkin toiminut kaik-
kina näinä, vahtina, suojelus-
koirana ja metsästäjänä.

Metsästyksessä sen tehtävä-
nä on ollut ottaa kiinni ajavien
koirien ajama suurriista ja pi-
dellä sitä paikoillaan kunnes
metsästäjä tulee paikalle. Här-
kien taltuttaminen, ja sitä kaut-
ta myös härkätappelut, ovat
myös olleet amerikanbulldog-
gin tehtäviä. Amerikanbull-

doggi nimen rotu sai vasta
1980-luvun alussa, vanhoja
nimiä tällä rodulla oli mm.
Old English White, Old
Country Bulldog, Old Country
White, English White, Old Ti-
me Bulldog, English White,
White English, Alabama Bull-
dog, Southern Bulldog, Ame-
rikan Pit Bulldog ja usein pelk-
kä bulldog.

Rekisteröinti

FCI ei ole hyväksynyt ame-
rikanbulldoggia, eikä näin
myöskään Suomen Kennelliit-
to. Amerikanbulldoggit rekis-
teröidään ABA:an (American
Bulldog Association) NA-
BA:an (National American
Bulldog Association) tai
UKC:hen (United Kennel
Club).

Amerikanbulldoggi,
valkoinen bokseri ja
dogo argentino Suomessa

Bokseri on nykyään Suo-
messa näistä kolmesta rodusta
yleisin ja dogo argentinoja ja
amerikanbulldoggeja on kes-
kenään suunnilleen saman ver-
ran.

Dogo argentinon parempi
tunnettuus Suomessa johtunee
rodun muuttumisesta näyttely-
koiraroduksi, jolloin suuri ylei-
sö pääsee tutustumaan rotuun

ulkomuotonäyt te ly i ssä .
Boksereita on Suomessa

paljon ihan kotikoirina ja pal-
veluskoiraharrastuksissa. Do-
go argentinoja näkee jonkin
verran TOKO kentillä ja sen
suosio kasvaa Suomessa hur-
jaa vauhtia. Amerikanbulldog-
geja on Suomessa vilahtanut
myös agility-kentällä ja pelas-
tuskoira-harrastuksessa, ken-
nelliiton järjestämiin kilpailui-
hin ei vaan ole asiaa muilla
kuin Suomen Kennelliiton hy-
väksymillä roduilla. Ja tietysti
amerikanbulldoggeja näkee
paljon SATHY ry.:n järjestä-
missä taakanveto- ja voimave-
tokilpailuissa.

Maine

Kaikkien rotujen historiassa
puhutaan “alkuperäisestä” tai
“sen aikaisesta” bulldogista,
joten joitakin yhteisiä geenejä
näillä kolmella rodulla var-
maankin on. Bokseria pidetään
näistä eniten “perhe- ja
sohvakoirana”, dogo argenti-
nolla on ehkä se “hurjan
koiran” maine ja amerikan-
bulldoggia ei juurikaan Suo-
massa tunneta, joten sille ei
ole ainakaan vielä kehittynyt
minkäänlaista mainetta. Ame-
rikanbulldoggi muistetaan Dis-
neyn elokuvista “Kotia kohti”
ja “Kotia kohti 2”.

Yhteisiä
ominaisuuksia

Bokserilla, amerikanbull-
doggilla ja dogo argentinolla
on ainakin yksi yhteinen käyt-
tötarkoitus: ottaa metsästäessä

riista kiinni ja pidellä sitä pai-
koillaan. Dogo argentino eroaa
bokserista ja amerikanbulldo-
gista siinä, että se myös jäljes-
tää ja ajaa riistan. Rohkeus,
sitkeys ja peräänantamatto-
muus ovat piirteitä, joita näiltä
kolmelta rodulta ei puutu. Ne
ovat myös vaatimuksia rodulle
jonka pitää ottaa kiinni itseään
isompaa riistaa.

Yhteistä näillä roduilla on
myös leimaantuminen omista-
jaansa ja perheeseensä. Ne ra-
kastavat ja suojelevat perhet-
tänsä vilpittömästi ja lujaa.
Koska bokseri, dogo argentino
ja amerikanbulldoggi on jalos-
tettu tekemään työtä, ne myös
haluavat tehdä sitä. Liikunnan
tarve on myös suuri, mutta
edes kolmen tunnin lenkillä ei
mitään näistä roduista saa vä-
sytettyä, jos ne eivät pääse
käyttämään aivojansa. Kaiken-
lainen älypuuha ja aivojumppa
on hyvin tärkeää. Liikunnan
ja aivojumppailun lisäksi aina-
kin amerikanbulldoggilla ja
dogo argentinolla on halu
päästä mittelemään voimiensa
kanssa. Ne haluavat “pistää
itsensä koetukselle”. Taakan-
veto, voimaveto, muiden (iso-
jen) koirien kanssa painiminen
ja peuhaaminen ovatkin hyviä
harrastuksia näille koirille.

Amerikanbulldoggin, val-
koisen bokserin ja dogo argen-
tinon asiantuntijana Emilia
Tolonen. Emilialla on itsellään
amerikanbulldoggi ja hän toi-
mii aktiivisesti mukana SATHY
ry.:n ja muiden koirajärjestö-
jen toiminnassa.

Amerikanbulldoggi.

Amerikanbulldoggi.
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Karvanlähtö

Kevään tullessa moni koi-
ranomistaja - paitsi onnelliset
AKAT-harrastajat - huokaa,
kun lemmikki vaihtaa talvitur-
kin kesäkarvaan ja nurkissa
pyörivät karvapalloset eivät
tunnu siivouksesta huolimatta
häviävän minnekään. Karvan-
lähtö on voimakkainta kevääl-
lä, vaikka sisätiloissa eläviltä
lemmikeiltä voi lähteä karvaa
tietenkin vuoden ympäri.

Sisäilman lämpötila vaikut-
taa myös lemmikkisi karvan-
lähtöön. Kovin lämmin sisäil-
ma stimuloi karvanlähtöä.
Lämpötilan alentaminen voi
helpottaa runsasta karvanläh-
töä. Jos lemmikin makuupaik-
ka on aivan patterin vieressä,
voi olla aiheellista kokeilla
siirtää lemmikki nukkumaan
vi i leämpään  pa ikkaan .

Harjaaminen

Lemmikin turkkiin jää pal-
jon irronneita karvoja, jotka
on syytä harjata pois, varsinkin
jos haluaa vähentää lattialla
pyörivien karvojen määrää.
Toki pitkäkarvaisia koiria on
syytä harjata säännöllisesti
turkkiin ilmestyvän lian ja tak-
kujen vuoksi. Harjaaminen on
hyväksi ihon hyvinvoinnille.

Harjaaminen tulisi tehdä
myötäkarvaan ja on hyvä har-
jata pohjaan asti. Lyhyet har-
janvedot ovat parempia kuin
pitkät. Jos haluaa tehokkaasti
harjata irtokarvat pois, voi ko-
keilla myös vastakarvaan har-
jaamista. Tämä on kuitenkin
koiralle epämieluisampaa kuin
myötäkarvaan harjaaminen.
Lopuksi on hyvä harjata vielä
myötäkarvaan.

Harjat ja kammat

Harjoja on todella monen-
laisia. Kannattaa kysyä kasvat-
tajalta tai toiselta koirasi ro-
tuun perehtyneeltä henkilöltä
koirallesi sopiva harja. Lyhyt-
karvaisille koirille, jotka pitä-
vät harjaamista epämiellyttä-
v ä n ä ,  k ä y  e h k ä
turkinhoitokinnas, jossa on
nystyjä. Harjaaminen turkin-
hoitokintaalla muistuttaa silit-
telyä, ja koira pitää siitä enem-
män kuin kovasta harjasta.

Kammat soveltuvat erityi-
sesti harjaamisen jälkeen lop-
pujen irtokarvojen pyydystä-
miseen ja pitkäkarvaisilla
roduilla takkujen selvittämi-
seen. Lemmikkieläinliikkeistä
saa lemmikeille tarkoitettuja
kampoja.

Ennen pesua kannattaa pit-
käkarvaisen lemmikin turkki
harjata. On hyvä harjata koira
myös pesun jälkeen.

Muistathan pitää huolta
myös harjojen ja kampojen
pesusta, jotta lika ei siirry ta-
kaisin koiraan ensi harjausker-
ralla.

Kalju koira (ei AKAT)

Kaljuuntuminen voi olla oi-
re sairaudesta. Ei ole normaa-
lia, että eläin kovasti kaljuun-
t u u .  M o n e t  s a i r a u d e t
aiheuttavat karvattomia laik-
kuja, esimerkiksi rengaspälvi-
silsa. Jos karvanlähtöön liittyy

iho-oireita, kannattaa kääntyä
e lä in lääkär in  puo leen .

Allergia

Koiran allergiat voivat jos-
kus aiheuttaa iho-oireita. Koi-
ran turkki kutiaa ja näyttää
olevan huonossa kunnossa.
Turkin kiilto voi olla kadonnut
ja karva irtoaa helposti. Koira
rapsuttaa turkkia ja kova ihon
raapiminen saattaa aiheuttaa
ihovaurioita. Allergisen koiran
hoidossa auttaa eläinlääkäri.

Hilse

Koiran ihon hilseily on
luonnollista kuten ihmisilläkin.
Toisilla koirilla hilseily on häi-
ritsevää. Kannattaa kokeilla
koiran pesua miedolla sham-
poolla. Lemmikin harjaaminen
voi myös auttaa. Koiranomis-
taja voi kokeilla myös hil-

seshampoota. Lääkeshampoita
myydään hyvinvarustetuissa
lemmikkieläinliikkeissä ja
eläinlääkäriasemilla.

Hilseily voi johtua ruokin-
nasta, joka ei täytä kaikkia
koiran ravintoainevaatimuksia.
On siis syytä kiinnittää huo-
miota koiran ruokaan. Parem-
paan valmisruokaan tai moni-
puolisempaan kotiruokaan
siirtyminen voi parantaa koi-
ran turkin kuntoa. Myös öljy-
jen anto voi auttaa. Pieni mää-
rä kalanmaksaöljyä ruoan
kanssa saattaa olla avuksi.
Huomaa, että kalanmaksaöljyä
ei tulisi yliannostella. Koiralle
voi kokeilla myös välttämättö-
miä rasvahappoja sisältävää
lisäravinnetta.

Hilseily voi johtua myös
sairauksista, ja jos kotikonstit
ei näytä tepsivän, on syytä
kääntyä eläinlääkärin puoleen.
Hilseilyn taustalla voi olla esi-
merkiksi allergia, loiset tai si-
säiset sairaudet. Varoittavia
merkkejä hilseilyn lisäksi ovat
rupeumat, kovettumat tai kuti-
na.

Kutina

Kutina voi aiheutua mones-
ta syystä. Kuiva iho voi olla
kutinan aiheuttaja. Koirille on
suunniteltu erilaisia kosteutta-
via shampoita. Lisäksi vo i
kokeilla rasvata koko koiran
ihon kevyellä kosteusvoiteella
ennen pesua kevyellä, kosteut-
tavalla shampoolla. Rasva saa
vaikuttaa iholla jopa tunnin
ajan, jos koira ja omistaja jak-
savat odottaa niin pitkään.
Välttämättömiä rasvahappoja
sisältävät lisäravinteet voivat
myös auttaa.

Kutina voi seurata myös
ikävämmistä syistä. Esimer-
kiksi täit ja kirput aiheuttavat
kutinaa. Paikka, josta eläin
itseänsä raapii, kertoo paljon
kutinan aiheuttajasta. Joka
puolelta itseänsä rapsuttava
koira voi olla allerginen, kun
taas erityisesti kaulan alueelta
itseään rapsuttavalla koiralla
voi olla täitä. Myös hilsepunk-
ki ja syyhypunkki aiheuttavat
kutinaa.

Jos kutina on jatkuvaa ja
häiritsevää, eikä kotihoito auta,
on syytä kääntyä eläinlääkärin
puoleen.

Koiran ihon ja turkin hoito

Lyhytkarvaisen koiran turkin ja ihon hoito on suhteellisen
helppoa, tietää suomalainen vanhaenglanninbulldoggi
Hilma.
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Edellisessä SATHY Uutiset
lehdessä SHOP SATHY julisti
takasivulla kilpailun, johon
osallistumalla ja muutamiin
kysymyksiin vastaamalla-
osallistui huimien palkintojen
arvontaan.  Palkintoina oli
mm. SATHY Kalentereita
2004, amerikanbulldoggi t-
paitoja, amerikanpitbullterrieri
t-paitoja, vanhaenglanninbull-
doggi t-paitoja, amerikankää-
piöterrieri t-paitoja, amerikan-
karvatonterrieri t-paitoja,
SATHY pipoja, SATHY lip-
piksiä ja muuta kivaa.

Kilpailuun tuli todella pal-
jon vastauksia. Suurin osa pa-
lautteesta pyritään ottamaan
huomioon SATHY ry.:n ja
SHOP SATHY:n kehittämises-
sä ja osa palautteissa olleista
ehdotuksista on jo otettu käyt-
töön.

Kilpailun voittajat on nyt
arvottu ja hienoja palkintoja
lähtee seuraaville onnekkaille
osallistujille:

• Katri Fagerholm, Helsinki
• Nina Haataja, Lahti
• Petri Helevirta, Tampere
• Malla Koivunen, Karkkila
• Johanna Laukkanen,
Vantaa
• Anna-Kaisa Nieminen,
Helsinki
• Riitta Pärhä, Orimattila
• Juha Sadeharju, Helsinki
• Janika Salminen, Pori
• Minna Sunikka, Helsinki
• Terhi Tolvanen, Kuopio
• Ville Vuori, Tampere.

Tässä kooste kilpailuun tul-
leista vastauksista ja palautteis-
ta.

• Tämä kysely on hyvä jut-
tu, eli vähän enemmän mieli-
piteitä siitä mitä olis hauska
puuhailla.

• Haluaisin lehteen koiran-
terveys-juttuja, historia-juttuja,
tämän päivän työkoirista töissä
(=metsästys, pelastuskoira, po-
liisikoira jne...).

• SATHY on toiminut hyvin
lehden toimituksessa ja paina-
tuksessa.

• SATHY-foorumi olisi to-
della mahtava juttu. Muilla
koirapalstoilla saa aika tym-
peän vastaanoton kun kertoo
minkä koiran omistaa. Olisi
todella kiva vaihtaa kuulumi-
sia ja vinkkejä muiden
SATHY koirarotujen omistaji-
en kanssa.

• Ilman teitä en varmaan

omistaisi maailman mahtavin-
ta ja ihaninta amerikanbull-
doggi-vauveliani... eli kiitos
teille informaatiosta, teillä on
Suomen parhaat ja kattavim-
mat informaatiot ja rotukohtai-
set tiedot amerikanbulldog-
geista ym. työkoirista.

• Vanhat SATHY Uutiset
lehdet voisivat tulla lukuun
nettiin nopeammin.

• Haluaisin lukea SATHY
terapiakoirista lisää.

• Haluaisin SATHY tapah-
tumiin myyntiin koiratarvik-
keita, pantoja, valjaita, hihnoja,
leluja, ym. Monipuolisempia
paitavalikoimia eikä pelkäs-
tään pitbulliin liittyviä tuottei-
ta.

• Vielä ehkäpä saisi tuoda
enemmän esille mikä on
SATHY ja saada ihmisten tie-
toon näitä loistavia koirarotuja.

• SATHY on toiminut hyvin
eri tapahtumissa ja mainosta-
nut toimintaansa myös hyvin
olemalla esillä eläinlehdissä
ja Zoo expossa.

• SATHY-tapaamisia voisi
olla useammin.

• SATHY:n tapahtumainfot
ja järjestelyt ovat toimineet
hienosti.

•  Haluais in  SATHY-
tapah tumi in  j a  SHOP
SATHY:yn  myyntiin VEB-
paitoja, päähineitä, useammilla
teksteillä.

• SATHY Uutisiin haluaisin
artikkeleita kuuluisista koirista
ja näiden kasvattajista,
Mayday~Hollingsworth, Fris-
co~Garner, jne.

• Useammissa tapahtumissa
olisi mukava käydä. Tapahtu-
mien ei aina tarvitse olla niin
massiivisia ja virallisia, vaan
vaikka vain yhteisiä kävelyitä,
taakanveto/ voimaveto harjoi-
tuksia tms.

• Lisää ohjeita tapahtumiin.
Miten koirakkojen tulee käyt-
täytyä, miten muun yleisön
tulee käyttäytyä. Esim. itse
olen törmännyt siihen, että ih-
miset kävelee mitään kysymät-
tä suoraan koiraani kiinni, eikä
koirani tästä kovin välitä. Pai-
jataan ja kosketellaan minulta
mitään kysymättä. Samoin toi-
set koiranomistajat heiluvat
paikalla toisinaan melko huo-
lettomasti. Koiria EI tarvitse
päästää nenätysten, ellei mo-
lemmat omistajat ole samaa
mieltä.

• Viime SATHY Expossa
oli hyvä kun oli kunnon kau-

lapantoja myytävänä.
• Haluaisin tietysti enem-

män artikkeleita SATHY Uu-
tisiin lempirodustani VEB:stä,
joita on kyllä ollut nytkin jo
paljon.

• Mielestäni SATHY ry.:llä
on oikeanlainen asenne koiria
kohtaan, jos vertaa esim. eng-
lanninbulldoggiyhdistystä.
Säilyttäkää asenteenne.

• Lehteen haluaisin erilaisia
niksejä ja vinkkejä ruokinnasta
ja koulutuksesta ym.

• SATHY-rotujen tietoutta
ja historiaa on ollut mahtavasti
esillä nettisivuilla. Kiitos siitä,
sillä itsekkin innostuin AB:stä
sivuilla käytyäni!

• Haluaisin enemmän kivoja
tapahtumia muuallakin kuin
Helsingissä ja näkyvyyttä,
omien “puolustamista”, tarkoi-
tan lähinnä etujen ajamista
esim. neuvottelu jonkun va-
kuutusyhtiön kanssa, josta
saisi koiralleen paremman va-
kuutuksen kuin sekarotuisen
alimmat korvausrajat.

• Lukisin mielelläni artikke-
leita SATHY-koirien luontees-
ta, kasvatuksesta, hoidosta,
erikoisuuksista, omistajien ko-
kemuksista ja muuta hyödyl-
listä asiaa.

• Jäseniä voisi patistaa
enemmän vapaaehtoiseen työ-
hön. Auttaisin mielelläni jos
vain vähän potkittaisi eteen-
päin ja jos osaisin jotain tehdä.

• Ensi tapahtumaan haluai-
sin myyntiin pantoja, valjaita,
vaatteita koiramaiseen elä-
mään siis ihmisille, kovaa ku-
lutusta ja pesua kestäviä silti
fiksun ja edustavan näköisiä
vaatteita joissa koiran kanssa
temmeltää ulkona ja koulutus-
kentillä ja tietysti SATHY-
tapahtumissa.

• Plussaa tulee hyvistä ta-
pahtumista ja pyyteettömästä
avuliaisuudesta ja työstä ko.
rotujen hyväksi, vaikka käsi-
tykseni terveestä koiranjalos-
tuksesta poikkeavat Sathyn
linjasta.

• Kisojen säännöt voisi ai-
nakin julkaista kokonaisuudes-
saan kotitreenaajia silmälläpi-
täen.

• Ihmisten kertomukset
omista koiristaan ovat aina
hauskaa luettavaa.

• Eikös joku tottelevai-
suuuskisa voisi olla ihan pai-
kallaan, vai onko SATHY-
rotujen tarkoituskin olla totte-
lemattomia :).

• Ehkä joku treenipusakka
kylmemmille keleille voisi olla
paikallaan kun ei enää t-
paidassa tarkene esiintyä.

• On ihana lukea/kuulla sa-
man rodun kuulumisia.

• Keskustelupalsta netissä
olis kiva.

• Mielelläni lukisin artikke-
leita pennun kasvatuksesta ja
koulutuksesta, muukin kun ve-
tohommat.

• Tapahtumissa eläinlääkäri
olis kiva joskus olla mukana,
varmaan monia kysymyksiä
olis. Joku eläinkauppa vois
tuoda myyntiin erikoishienoja
erikoiskoirien tarvikkeita.

• Tapahtumiin haluaisin
l e i k k i m i e l i s e t  k o i r i e n
“kauneus” kisat. Perinteiset
taakanveto ja voimaveto sekä
tuholaistorjunta tietty. Sitten
v o i s  o l l a  v a l j a i s t a
yms.tykötarpeista esittelyjä &
myyntiä. eri harraste mahdol-
lisuuksista näytöstyyppisiä jut-
tuja. Samoin vois olla rotu
esittelyjä (koska paikalla on
paljon uteliaita roduista kiin-
nostuneita ihmisiä).

• Lehtiä lisää ja lehdistä
paksumpia, lisää kuvia lehtiin,
lehtiin aina “kuukauden
koiran” esittely ja juliste.

• Vaikka pyysin enemmän
tapahtumia, niin luulen, että
lukumäärä alkaa olla maksi-
missaan, koska pahaa pelkään,
että järjestely jää aina tietyille
henkilöille ja heidän jaksami-
sensa on rajallista!

• Kiinnostaisi lukea juttuja
terapiakoirista

• Jäsenlehti on asiallinen,
tapahtumien tiedottaminen ol-
lut hyvää

• Olisi hyvä, jos meille ns.
ulkopuolisille, mutta mahd.
kiinnostuneille (lehtien lööp-
pejä lukeville) annettaisiin pa-
rempi mahdollisuus tutustua
ko. rotuihin. Näytökset yms.
voitaisiin yrittää saada ihmis-
t en  s i lmi in  pa ika l l i s -
/ilmaisjakelu-lehdissä, jolloin
kiinnostuneilla olisi parempi
mahdollisuus tulla katsele-
maan, ihastelemaan, ja karisut-
tamaan ennakkoluulojaan pai-
kanpäälle.

• SATHY on toiminut hyvin
antaessaan runsaasti tietoa ja
oppaita koiran hankintaan ja
parhaaseen mahdolliseen huo-
lenpitoon/koulutukseen liitty-
vissä asioissa. Itse tunnen hyö-
tyväni näistä erittäin kattavasti,
suunnitellessani hankkia koira.

SATHY palautteita

SATHY Uutiset 3/2004
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Lukuisten pyyntöjen ja kyse-
lyiden jälkeen SATHY on teh-
nyt selvityksen suomalaisiin
suuriin vakuutusyhtiöihin
SATHY-rotuisten koirien va-
kuuttamisesta.

Lähtökohdiltaan suomalai-
set vakuutusyhtiöt haluavat
kerätä rahat vain ja ainoastaan
alle 60% suomalaisista koiran
omistajilta, sillä yli 30% koi-
rista kuuluu Suomen Kennel-
liitton ulkopuolisiin rekiste-
röintiyhdistyksiin, eivätkä
nämä koirat täten ole vakuut-
tamisen arvoisia.

*** SATHY-tähteä viidestä

IF-vakuutusyhtiössä tunne-
taan amerikankääpiöterrieri ja
amerikanbulldoggi .  IF-
koiravakuutus myönnetään
terveelle, vähintään kuusi viik-
koa ja enintään viisi vuotta
vanhalle koiralle. Vakuutus
päättyy sen vakuutuskauden
lopussa, jonka aikana koira
täyttää 10 vuotta.

Amerikankääpiöterrierin ja
amerikanbulldoggin vakuutus-
määrä on maksimissaan 505.

Vanhaenglanninbulldoggin,
amerikanpitbullterrierin ja
amerikankarvatonterrierin
vakuutusmäärä on maksimis-
saan 169.

Kuitenkin IF-vakuutusyhtiö
on suosiollinen ottamaan
myös vanhaenglanninbull-
doggin, amerikanpitbullter-
rierin ja amerikankarvatonter-
rierin omalle koiralistalleen,
jos tarpeeksi koirien omistajia
haluaa tämän rotuiselle koiral-
le vakuutuksen ja jos he pys-
tyvät todistamaan koiran arvon
esim. myyntihinnalla tms. sei-
kan avulla.

Vakuutus myönnetään pää-
sääntöisesti Suomessa rekiste-
röidylle koiralle, eli Suomen
Kenneliitossa rekisteröidylle
koiralle. Monirotuisille koirille
myönnetään vakuutusmääräksi

169 euroa, ja tuontikoirille,
joita ei rekisteröidä Suomen
rekisteriin, 505 euroa.Voit va-
kuuttaa koirasi menettämisen
varalta, sairastumisen tai vam-
mautumisen aiheuttamien hoi-
tokulujen varalta.

IF-koiravastuuvakuutus
korvaa koiran ulkopuoliselle
aiheuttaman henkilö- tai esine-
vahingon, josta koiran omista-
ja on lain mukaan korvausvas-
tuussa. Kennelliiton jäsenille
myönnetään 20% alennus va-
kuutusmaksusta.

Vakuutus on voimassa koi-
ran menettämisen ja vastuuva-
kuutuksen osalta Pohjoismais-
sa sekä matkoilla näiden

maiden välillä. Voimassaolo-
aluetta voidaan erikseen sopi-
malla tilapäisesti laajentaa.
Hoitokuluvakuutus on voimas-
sa vain Suomessa. Mikäli koi-
ralla on vakuutusta haettaessa
jokin sairaus tai vamma, voi-
daan vakuutukseen merkitä
rajoitusehto näiden vahinkojen
korvaamisesta.

Korvauksen ylärajana on
kutakin vahinkotapahtumaa
kohti vakuutuskirjaan merkitty
koiran vakuutusmäärä.  Kuluja
korvataan Suomessa sattuneis-
ta vahingoista.  Korvattavia
kuluja ovat mm. eläinlääkärin
palkkiot, lääkkeet, sairauden
tai vamman tutkimista varten

tarpeelliset laboratoriotutki-
mukset ja röntgenkulut. 

Sairauden ennalta ehkäise-
misestä aiheutuneita kuluja
kuten rokotuksia ei korvata,
ei myöskään kastrointi- ja ste-
rilisaatiokustannuksia, ellei
kyseessä ole sairauden hoito.
14 ensimmäisen voimassaolo-
päivän aikana tapahtunutta sai-
rausvahinkoa ei korvata. Mat-
kakuluja korvataan 17 euroa
vahinkotapahtumaa kohti.

Kun koira menetetään, kor-
vauksena maksetaan pääsään-
töisesti enintään vakuutusmää-
rä.

Omavastuuvaihtoehdot hoi-
tokuluvakuutuksessa ovat 50
euroa ja 84 euroa. Vastuuva-
kuutus sisältyy molempiin
vaihtoehtoihin.

* SATHY-tähti viidestä

Hyvin voimakkaasti useilla
eläinlääkäriasemilla mainosta-
va Tapiola ei ole kiinnostunut
yli 30 % suomalaisista koirista
tai heidän omistajiensa rahois-
ta. Yksikään SATHY-rotuinen
koira ei nimittäin valitettavas-
ti kuulu Tapiolan koiraluette-
loon.

Tapiolan suorakorvauspal-
velun avulla maksat eläinlää-
kärin hoitokuluista vain oma-
vastuuosuuden.  Laskun
loppuosuuden maksaa Tapiola
suoraan eläinklinikalle. Tapio-
lan koiravakuutukset ovat
asiantuntijoiden yhteistyön tu-
los: ruotsalainen eläinvakuu-
tusyhtiö Agria, koirajärjestöt
ja eläinlääkärit ovat auttaneet
kehittämään vakuutukset, jois-
ta voit valita yksilöllistä turvaa
koirallesi.

* SATHY-tähti viidestä

Pohjolassa vakuutusarvo
määritellään koiran ostoarvon
mukaan, paitsi jos koira ei
esiinny heidän koiraluettelos-
saan. Yksikään SATHY-
rotuinen koira ei valitettavasti
kuulu Pohjolan koiraluette-
loon.

SATHY-koiran vakuutus

Amerikankääpiöterrierille voi halutessaan hankkia koi-
ravakuutuksen IF-vakuutusyhtiöstä.

Amerikanbulldoggi tunnetaan suomalaisista vakuutusyh-
tiöistä ainoastaan IF-vakuutusyhtiössä.
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Lukijoiden omia kuvia

Vanhaenglanninbulldoggi Bolt ja muut perheenjäsenet.

Amerikankarvatonterrierit Sunny (vasemmalla)
ja Salli (oikealla).

Vasemmalla: Vili-pitbulli on varsinainen tornado!
Vili rakastaa kalvaa leluja, puita, luita ja kaikkea
mahdollista.

Vasemmalla alhaalla: Vanhaenglanninbulldoggi
Doris parhaan kaverinsa Mikan kanssa viime
kesänä.

Alhaalla: Amerikankääpiöterrieri Nugget
osallistumassa toimiston tärkeisiin paperitöihin...
ainakin paperipainona!

SATHY Uutiset 3/2004



21

Lahtelainen pitbulli nauttii takan edessä makoilusta ja puruluiden
natustamisesta.

Vanhaenglanninbulldoggi Sisu pienenä pentuna.Amerikanbulldoggit Chiva’s Wayland 1v 9kk (oikealla), Chiva’s
Zorro 6kk (vasemmalla ylhäällä) ja Libertybell’s American Blondy
1,5v (vasemmalla alhaalla) elokuussa 2003.

Amerikanbulldoggi Väinö vetää sikeitä
2,5 kk ikäisenä!

Jos voit aloittaa päiväsi ilman kahvia,
jos voit olla iloinen kivuista ja murheista huolimatta,

jos voit olla valittamatta etkä pitkästytä ihmisiä omilla murheillasi,
jos voit syödä samaa ruokaa vaikka joka päivä ja olla siitä kiitollinen,

jos voit ymmärtää että rakkaimpasi ovat liian kiireisiä ollakseen kanssasi,
jos voit olla välittämättä siitä, että ihmiset ottavat sinun tavaroitasi,

jos voit kestää kritiikkiä ja syytöksiä loukkaantumatta,
jos voit kohdata maailman valehtelematta,

jos voit parantaa päänsärkysi ilman lääkkeitä,
jos voit iloita ja rentoutua ilman alkoholia,

......
silloin olet melkein yhtä hyvä kuin koira!

SATHY Uutiset 3/2004
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Lukijoiden omia kuvia

Keväiset pääsiäisterveiset SATHY Uutisten lukijoille lähettää vanhaenglanninbulldoggi Mackenzie ja bokseriystävänsä
Cody Floridasta, USA:sta. Omistajat Stephanie & David Thompson ovat SATHY Uutisten innokkaita lukijoita ja
seuraavat mielenkiinnolla työkoiratapahtumia Suomessa.

Vasemmalla: Suomalaiset amerikankarvatonterrieri-kaverukset
Salli ja Jimmy tanssivat.

Oikealla: Tässä
vielä takatalvi-
sissa meinin-
geissä peuhaa-
v a t
amerikanbull-
doggit Remu ja
Cleopatra.

SATHY Uutiset 3/2004
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Sitruunapanta
haukkuvalle koiralle

Koira ei hauku silkkaa il-
keyttään vaan kommunikoi-
dakseen. Tarpeettomaan, jat-
kuvaan haukkumiseenon
erilaisia syitä, jotka riippuvat
koiran rodusta, luonteesta ja
iästä. Esimerkiksi jos asut ker-
rostalossa ja et halua haukku-
vaa koiraa, älä missään nimes-
s ä  o t a  i t s e l l e s i
suomenpystykorvaa, jonka tär-
kein käyttötarkoitus on juuri
haukkua.

Moni on joutunut luopu-
maan koirastaan naapurisovun
säilyttämiseksi. Ranskalainen
Aboistop-sitruunapanta saattaa
tuoda avun jatkuvaan haukku-
miseen. Haukunrajoitin toimii
siten, että panta päästää sitruu-
nantuoksuisen suihkeen kirsun
eteen koiran haukahdettua.
Suihke siirtää lemmikin huo-
mion pois haukunnan kohtees-
ta eikä aiheuta koiralle vahin-
koa tai stressiä.

Kokeilimme sitruunapantaa
kahdelle SATHY-rotuiselle
koiralle. Toinen oli amerikan-
pitbullterrieri, toinen oli ame-
rikankääpiöterrieri. Amerikan-
pitbullterrieri ei huomannut
koko pantaa eikä lopulta koko
huoneen täyttävää sitruunasu-
mua.  Amerikankääpiöterrieri
sai sitruunapannasta lisää pont-
ta haukkumiseen, ei siis puhet-
takaan haukkumisen loppumi-
sesta.

Halti-panta
koiran hallintaan

Niin pienet kuin suuretkin
koirat saattavat vetää remmis-
sä ollessaan lähes tukehtumis-
pisteeseen saakka. Ratkaisun
tähän voi tarjota talutusvaljaat.
Jos tämäkään keino ei tepsi,

kannattaa ehkä kokeilla Halti-
pantaa. Roger Mugford on
suunnitellut ratkaisuksi Halti-
pannan, jonka idea vastaa he-
vosen suitsia. Halti-panta oh-
jaa päätä ja muu tulee perässä.
Mugfordin mukaan pieni lap-
sikin pystyy hallitsemaan isoa
ja vahvaa koiraa vetämättä ja
kuristamatta. Panta helpottaa
myös muuta koulutusta. Koi-
raa ei komenneta huutamalla,
vaan komennot vahvistetaan
hiljaisella kontrollilla pannan
avulla.

Vedonestovaljailla
loppuu veto

Koiran vetämisen kitkemi-
seksi on tarjolla muitakin vaih-
toehtoja. Vedonestovaljailla,
eli Lupi-valjailla eteenpäin
suuntautuva liike muutetaan
rintakehän ylöspäin suuntau-
tuvaksi liikkeeksi. Koira lak-
kaa vetämästä ilman kipua tai
vääntämistä. Lupi-valjaat eivät
ole koulutuksen apulaite, kuten
Halti-panta. Vedonestovaljai-
den tarkoitus on lopettaa vetä-
minen sekä helpottaa selkäran-
gan ongelmista kärsivän
koiran ulkoi lut tamista .

Kong-lelut

Halti-pannan kehittäjä Ro-
ger Mugford on kehitellyt koi-
rien Kong-lelusarjaa yli kym-
menen vuotta. Tutkimuksissa
on osoitettu, että Kong-lelut
vähentävät kennelkoirien tyl-
sistymistä ja auttavat aktiivisia
koiria purkamaan energiaansa.
Lelujen raakakumisekoitusma-
teriaali puristetaan siten, että
saadaan juuri koiran hampaille
oikea kimmoisuus. Luonnon-
kumin haju ja maku ovat koi-
rien mieleen. Kong-lelu pomp-
pii  yllättäviin suuntiin ja
kiinnostaa koiraa. Sitä voi siis
sekä metsästää että pureskella.
Kongin sisään voi laittaa herk-
kupaloja ja näin yksin jäädes-
sään koiralla riittää tekemistä,
kun se yrittää saada herkkuja
ulos.

Tässä yksi täyttötapa:
1) Aseta kuivattua lihaa tai

juustoa lelun pieneen ylärei-
kään tukkien sen.

2) Täytä 2/3 lelun sisästä
kuivamuonalla.

3) Täytä loppu purkkilihalla

tai jauhelihalla ja tunge
lopuksi esimerkiksi
koirankeksi aukkoon.

4) Jätä keksi puoliksi
ulos houkuttimeksi.
Keksistä lemmikki saa
“pikapalkinnon” ja in-
nostuu todella tekemään
töitä saadakseen loput-
kin namut ulos lelusta.

On tärkeää että lem-
mikkisi saa alussa hel-
polla palkintonsa ulos
lelusta. Saadessaan ko-
kemusta, lemmikiltä ei
kohta mene kuin hetki
lelun tyhjentämiseen,
nyt voit aloittaa haasteiden
rakentamisen.

Esimerkkinä:
Voit pikku hiljaa tehdä tii-

viimpiä ja tiiviimpiä täytteitä
joita on vaikeampi saada ulos.
Aseta keksit poikittain, osittain
reunan alle. Tämä vaikeuttaa
keksin ulos vetämistä ja se

katkeaa helpommin.

Kong-jäädyke

Täytä Kong eri sekoituksilla
purkkiruokaa, koiran kuiva-
muonaa, riisiä, spagettia, pe-
runamuusia, leipää, nakkeja
jne.jne. ja pakasta.

Lemmikillä puuhattavaa
tuntikausiksi.

Mikro-Kong

Laita juustopaloja ja kuiva-
muonaa Kongin sisälle. Käytä
maksimissaan 90 sekunttia
mikrossa ja uustoherkku on
valmis. Juusto sulaa ja kovet-
tuu rapeaksi ja tarttuu Kongin
seinämiin pitäen kuivamuonan
tiukasti sisällään.

Anna jäähtyä tarpeeksi ettei
lemmikkisi polta kieltään!

Etsi Kong

Kongin etsintä on hauskaa
puuhaa. Täytteet tekevät sen
etsimisestä vielä mielenkiin-
toisemman ja voit opettaa koi-
raasi hakemaan sitä lähes mis-
tä tahansa. Muista tehdä alussa
etsinnästä helppo. Voit aina
vaikeuttaa sitä myöhemmin.

Lisäohjeita

Täytä Kongia aina silloin
tällöin, eikä ainoastaan lähties-
säsi kotoa. Lemmikkisi saattaa
liittää täytetyn Kongin lähte-
miseen ja sehän vie ilosta puo-
let pois.

Muista pestä Kong kunnol-
la, mieluiten pesukoneessa.

Muista laskea kuinka paljon
ruokaa lemmikkisi päivittäin
Kongeista saa ja vähennä tämä
ruoka-annoksesta.

Kong-lelun suosion innoit-
tamana koirille keksittiin myös
Dental Kong-purulelu, joka
hieroo ikeniä ja vähentää ham-
maskiveä. Cool Kong puoles-
taan on vesipetojen lelu. Se on
kevyt ja kelluva ja siinä on
naru heittämisen helpottami-
seksi.

Koiralelujen huippuihin
kuuluu rikkoutumaton Kong
Boomer-pallo. Se on tarkoitet-
tu suurille koirille jotka pitävät
takaa-ajosta, kuten amerikan-
pitbullterriereille. Pallon tulee
olla suurempi kuin koiran suu,
jotta se ei saa sitä suuhunsa
vaan ajaa sitä edellään. Lelua
ovat käyttäneet myös eläintar-
hojen pitkästyneet eläimet ku-
ten karhut ja norsut.

Koiratarvikkeita

Bumper-amerikanpitbullterrieri
osaa myös jonglöörata Kong-
lelullaan.

Aboistop-sitruunapanta
saattaa lopettaa koiran tur-
han haukkumisen.

Honey pitbullin paras lelu
on maksamakkaralla täytet-
ty Kong. Namskis!
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Kevät on täällä ja nyt on jäl-
leen aika suorittaa koiralle
sisäloisten häätö eli madotus.
Aikuinen koira on syytä ma-
dottaa vähintään kaksi kertaa
vuodessa: keväällä, kun lumet
ovat sulaneet ja syksyllä, kun
maa on jäätynyt. Koirapoluil-
la ja -puistoissa käyvä koira
on hyvä madottaa useammin-
kin.

 
Koirien sisäloisten munat

leviävät ulosteiden mukana,
joten jokainen koira on altis
saamaan sisäloisia haistellees-
saan toisten jätöksiä.

 Sisäloiset eli madot vaaran-
tavat kantajansa terveyttä lui-
kertelemalla ensin toukkina
elimistössä, esimerkiksi mak-
sassa ja keuhkoissa. Ne kehit-
tyvät lopulta sukukypsiksi loi-
siksi, jotka alkavat tuottaa
munia. Ilman madotusta tämä
kiertokulku jatkuisi ja jatkuisi
koirasi suolistossa.

 
 

Mistä tiedän onko
koirallani matoja?

 
Madot voidaan havaita

ulostetutkimuksella, mutta tut-
kimuksetkaan eivät ole aina
varmoja. Suomessa yleisin si-
säloinen on suolinkainen, jota
ei välttämättä edes näe ulos-
teessa. Jos eläin on saanut pa-
han sisäloistartunnan, ovat oi-
reina ripuli, yskä, laihtuminen
(yksi helpoimmin havaittavista
merkeistä) ja yleinen huono-
vointisuus.

 

Mitä sisäloisia
koira voi saada

Koiran sisäloiset Suomessa
ovat suolinkaiset, heisimadot,
hakamadot ja piiskamadot.
Heisimato on jaokkeinen ja
litteä ja voi saavuttaa jopa 20
metrin pituuden. Heisimatoja
on myös lyhyitä, vain 1⁄2 cm
mittaisia. Suolinkainen on pie-
nempi (10-18 cm täysikasvui-
sena) ja läpileikkaukseltaan
pyöreä. Hakamadot ovat pie-
niä ja pyöreitä, vain 10-16 mm
pitkiä. Piiskamadot ovat 4,5-
7,5 cm:n mittaisia loisia. Piis-
kamato on hieman piiskan
muotoinen.

Toxocara canis ja
Toxascaris leonina
– suolinkainen

 
Suolinkainen on merkittävin

koiralla esiintyvä sisäloinen ja
yleinen koko maailmassa.
Suolinkainen voi kasvaa jopa
18 senttiseksi, mutta sen munat
ovat kuitenkin niin pieniä, ettei
niitä voi paljain silmin havaita.

Suolinkainen on erittäin
yleinen pikkupennuilla ja nuo-
rilla koirilla, sillä pennut voivat
saada tartunnan emältään jo
ennen syntymäänsä ja maidon
mukana imiessään emäänsä.
Suolinkaisen munat myös kul-
keutuvat emosta ulos ulostei-
den mukana. Pentu saa tartun-
nan syömällä munan, joka
sisältää infektiivisen toukka-
muodon. Tämä toukka kuoriu-
tuu munasta ohutsuolessa, tun-
keutuu suolen seinämän läpi
ja vaeltaa keuhkoihin. Keuh-
koista toukat joutuvat yskök-
sien mukana suuhun, josta
pentu nielee ne uudelleen vat-
saansa.

Tartunnat aiheuttavat yleen-
sä pennun kasvun hidastumista
ja lieviä ruuansulatuskanava-
oireita (vatsan turvotusta, ripu-
lia ja oksentelua) sekä karvan
kiillottomuutta ja yleiskunnon
heikkenemistä.

Vaikka aikuisella
koiralla oireita aihe-
uttava suolinkaisin-
fektio onkin harvi-
n a i s e m p i  k u i n
pennuilla, voivat
vanhemmatkin koirat
saada tartunnan syö-
mällä suolinkaisen
munan ja joissain ta-
pauksissa syömällä
suolinkaistartunnan
saaneen jyrsijän. Ai-
ku i s i l l a  ko i r i l l a
toukkamuodot levit-
täytyvät yleensä ym-
päri elimistöä, mm.
keuhkoihin, maksaan,
aivoihin ja lihaksiin,
missä niiden kehitys
pysähtyy ja ne jäävät
“lepäämään” kudok-
siin, ts. toukat eivät
ole enää aktiivisia.
Matolääkkeillä ei pystytä saa-
vuttamaan näitä inaktiivisia
toukkia.

Tiineillä nartuilla nämä ku-
dostoukat kuitenkin aktivoitu-
vat suunnilleen 42. tiineysvuo-
rokauden tienoilla ja lähtevät
jälleen vaeltamaan. Toukat
pääsevät istukan läpi sikiöihin,
joten pennuilla voi olla suolin-
kaistartunta jo syntyessään.
Vakavan tartunnan saaneet
pennut voivat syntyä ennenai-

kaisesti tai kuolla jo muutama
päivä syntymän jälkeen. Pen-
tujen tartunnan estämiseksi on
erittäin tärkeää madottaa narttu
42. tiineysvuorokauden koh-
dalla.

Kaikki kudostoukat eivät
aktivoidu kerralla, joten niitä
jää “säilöön” nartun elimistöön
myös tulevia tiineyksiä varten.

Voimakkaista suolinkaistar-
tunnoista saattaa aiheutua ku-
dostuhoja ja koira voi yskiä ja
sillä saattaa olla sierainvuotoa.
Eläimen karva on usein kiillo-
ton ja yleiskunto huono.

Voi tarttua
myös ihmiseen

Toxocara canis voi valitet-
tavasti tarttua myös ihmiseen
ja aiheuttaa VLM-syndrooman
(viskeraalinen larva migrans).
VLM-syndroomaa esiintyy lä-
hinnä pienillä lapsilla, jotka
ovat saaneet suuren määrän
suolinkaisen munia suuhunsa
ja sitä kautta suolistoonsa. Tar-
tunta aiheuttaa kuumeilua,
keuhkotulehdusta, maksan
suurentumista ja jopa aivokuu-
metta. Yksittäiset toukat voivat
vaeltaa silmään (yleensä vain
toiseen) ja aiheuttaa OLM-
syndrooman, joka saattaa joh-
taa näön menetykseen. Lem-
mikkien madotus on siis myös
ihmistartuntojen ehkäisemi-
seksi tärkeää.

Koiran madotus

Madota koirasi keväällä. Koiran
sisäloiset saattavat aiheuttaa
koirallesi jopa kudostuhoja.

Tämä amerikanpitbullterrieri tietää, että madotus on
kivaa! Isäntä piilottaa matolääkkeet makkaran sisään,
nami nami!
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Koira-allergia

Koirien ystävä voi joskus
joutua odottamattoman ja ikä-
vän ongelman eteen – hän on-
kin allerginen koirille! Usein
tällainen henkilö päätyy elä-
mään ilman koiria tai muita
karvaisia lemmikkejä. On kui-
tenkin olemassa mahdollisesti
toinenkin, parempi vaihtoehto
ja se on elämä karvattomien
koirien kanssa.

SATHY ry. on saanut jouk-
koonsa vuoden 2004 alusta
uuden amerikkalaisperäisen

työkoirarodun, amerikan-
karvatonterrierin. Tä-

hän koiraan liittyy
paljon hyviä omi-

naisuuksia, se on
työkoira, se on
terrieri, se on
pieni ja se on
karvaton. Koi-
ra-allergiselle
ihmiselle tämä

jä lk immäinen
tieto on tärkeä.

Allergisen reaktion
aiheuttajat

Allergisen reaktion saavat
aikaiseksi koiran erittämät pro-
teiinit, joita on irtoaa hilseenä
koiran ihosta. Näitä allergee-
nejä erittyy myös koiran virt-
saan ja sylkeen. Karvattoman
koiran ihoa on helpompi hoitaa
kuin karvapeitteisen – ihoa voi
pestä usein ja myös rasvata
hilseilyn minimoimiseksi. Tä-
mä seikka tekee karvattomista
koirista mahdollisesti sopivan
myös koira-allergiasta kärsi-
ville.

Allergisen reaktion
ehkäiseminen

Allergisen perheen on lisäk-
si huolehdittava yleisestä hy-
gieniasta tavanomaista tarkem-
min: koiran makuualusta tulee
pestä viikoittain, samoin koi-
ran vaatteet. Koiraa ei kannata
päästää nuolemaan kasvoja tai
muuta ihoa. Koira tulee opet-
taa sisäsiistiksi mahdollisim-
man nopeasti – koiran virtsa
on usein eniten allergisoiva
tekijä. Koiran on hyvä nukkua
yöt omassa huoneessaan –
makuuhuoneisiin koirilla ei
saisi ole asiaa. Kotona olisi
lisäksi hyvä olla koneellinen
ilmanvaihto.

Rotujen ja
yksilöiden eroja

Koirarotujen kesken sano-
taan olevan eroja allergian ai-
heuttajana – tässä saattaa olla
perää, mikä perustunee eri koi-
raroduille tyypilliseen soluai-
neenvaihduntaan – myös yksi-
löiden välillä saattaa olla eroja.
Lisäksi pentukoirat allergisoi-

vat enemmän kuin jo yli yhden
vuoden ikään ehtineet koirat.
Uroksen sanotaan allergisoi-
van enemmän kuin nartun –
uroksen eritteet ovat voimak-
kaammat kuin nartun ja myös
virtsaa saattaa roiskua etuja-
loille, josta allergeenejä kan-
tautuu sisätiloihin. Allergiasta
ja AKAT-koirista kasvattajan
kokemana voi lukea lisää eng-
lanninkielellä osoitteesta
http://www.ahts.net/ahts_and
_allergies.htm

Koirien
allergiat

Myös koirat voivat olla al-
lergisia ja oireilla mm. ihol-
laan. Karvattomassa koirassa
päästään allergian aiheuttajaan
käsiksi ehkä helpommin kuin
karvakoirissa – ruokavalion
muutokset näkyvät helposti
koiran ihossa.

Artikkeli www.kolumbus.fi/
sari_uusitalo/

Suolinkaiset

Suolinkaiset ovat koiran
yleisimpiä sisäloisia. Jos koira
saa sisäloisia, on todennäköi-
sesti kyseessä suolinkainen.
Suolinkaisen elinkierto on mo-
nimutkainen. Toukkamuoto
vaeltaa koiran elimistössä.
Suolinkaiset tarttuvat ulosteen
välityksellä, sillä suolinkaisen
munat joutuvat ulosteeseen,
jos koira on saanut tartunnan.
Tartunta voi siirtyä myös
emosta pentuun maidon väli-
tyksellä.

Heisimadot

Heisimadot eivät ole niin
yleisiä sisäloisia kuin suolin-
kaiset. Lapamatotartunnan
koira voi saada syömällä raa-
kaa tai huonosti kypsennettyä
järvikalaa. Hauki, made, ahven
ja kiiski voivat sisältää heisi-
madon infektiivisiä muotoja.
Koira voi saada heisimatotar-
tunnan myös syömällä luon-
nonvaraisia pienjyrsijöitä. Toi-

set heisimadot pitävät väli-
isäntänään täitä tai kirppua,
joiden hävittäminen kuuluu
hoitoon. Eri heisimatojen väli-
isäntinä toimivat monet eri
eläinlajit, joten koira voi saada
heisimadon muutakin tietä.

Hakamadot

Hakamatotartunnan koira
voi saada syömällä hakama-
don munan tai toukka tunkeu-
tuu ihon läpi. Hakamadon mu-
nat leviävät ulosteiden
välityksellä. Hakamatotartunta
voi levitä emosta pentuun is-
tukan tai maidon välityksellä.

Piiskamadot

Koira saa piiskamatotartun-
nan ulosteen välityksellä. Koi-
ran saa tartunnan syömällä
munan.

Mitä matolääkkeet
ovat ja mistä niitä saa?

 
Madotuksessa on hyvä

käyttää eri madotuslääkkeitä.
Näin koiran mahdolliset erilai-
set madot ja loiset saavat kaik-
ki häädön. Eri madotuslääk-
keet tepsivät erilaisiin loisiin.

Pennuille voi hyvin käyttää
Axilur-matolääkettä, jota saa
apteekista. Se on turvallisen
mieto, mutta samalla tehokas
matohäätäjä. Hyvä ja tehokas
monien loisten tappaja on Dro-
cit Plus matolääke, mutta tätä
olisi hyvä käyttää vain aikui-
sille, terveille koirille. Älä käy-
tä Droncit tai Droncit Plus ma-
tolääkettä pentukoiralle,
tiineelle nartulle, juuri astutuk-
seen valmistuvalle nartulle tai
astuja-urokselle tai sairaalle
koiralle.

Kantava narttu on syytä ma-
dottaa ennen astutusta ja myös
kantoaikana, noin 10 päivää
ennen synnytystä, sillä kanta-
valla nartulla toukat saattavat
siirtyä myös sikiöihin sekä
maitorauhasten iholle emon

imettäessä pentujaan. Pennun
madotus on siis myös todella
tärkeää: sisäloiset saattavat
saada aikaan pahoja kehitys-
häiriöitä kasvavilla pennuilla.
Madotus suoritetaan 3, 5, 7 ja
11 viikon iässä. Myöhemmäs-
sä iässä pentu kannattaa ma-
dottaa viikkoa ennen rokotuk-
sia ja uudestaan ennen
uusintarokotuksia. Madotusta
on syytä jatkaa kahden viikon
välein kunnes pennut ovat kol-
men kuukauden ikäisiä, sen
jälkeen lääkitystä jatketaan 2-
3 kuukauden välein.

Aikuisille koirille (paitsi
kantaville ja imettäville nar-
tuille) riittää lemmikin elinym-
päristöstä ja tavoista riippuen
1-3 lääkitystä vuodessa.

Kaikki perheen lemmikit on
aina hoidettava samaan aikaan!

Lähteet:
• Anna Riutta
• Koiranomistajan Opas 1999
• Keijo Alén: Pennun hoito ja
koulutus.

Amerikankarvatonterrieri
ja koira-allergia

SATHY Uutiset 3/2004



Uusimmassa Eläinmaailma-
lehdessä 2/2004, ilmestynyt
10.3.2004, on hieno artikkeli
amerikankääpiöterriereistä. Ju-
tussa on upeita, isoja kuvia,
joissa esiintyy useita suoma-
laisia amerikankääpiöterrieri-
koiria. Jutussa haastatellaan
SATHY ry.:n jäsentä, Lea Pirk-
kalaista, joka kasvattaa mm.
amerikankääpiöterriereitä ja
perhoskoiria.

Lehtijutuissa on aina se on-
gelma, että toimittajat tuppaa-
vat sepustamaan vähän omi-
aan. Ja se harmittaa. Tässäkin

jutussa väitetään, etteivät ame-
rikankääpiöterrierit tule toi-
meen pakkasessa eivätkä met-
sästä hiiriä! Toimittaja on kyllä
nyt sotkenut pahasti amerikan-
kääpiöterrierin johonkin toi-
seen koirarotuun!

Samaten artikkelin ns. rotu-
määritelmä on enemmän kuin
omituinen. Mm. virallisina vä-
reinä mainitaan ainoastaan tri-
color ja mustavalkoinen, kun
väreihin kuuluu myös valko-
ruskea, eli white & tan väriset
amerikankääpiöterrierit .

Mutta ei pikku virheillä ole

niin väliä. Tärkeintä on, että
juttu on tehty oikeasta ja maa-
ilman parhaasta koirarodusta
– amerikankääpiöterrieristä!
Artikkelissa kerrotaan mm.
amerikankääpiöterrierin toimi-
misesta Suomessa SATHY
ry.:n Terapiakoirana, jossa il-
menee rodun hyvä luonne ja
luotettavuus. Pienikokoinen
koira ei myöskään pelota sai-
raaloiden tai laitosten asukke-
ja, kuten saattaa isomman kar-
vaturrin kanssa käydä.
Amerikankääpiöterrierin pien-
tä kokoa ja vikkelyyttä kehu-

t a a n
artik-
kelis-
s a
k o -
vin.
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Amerikankääpiöterrieri
Eläinmaailma-lehdessä

Suomen ensimmäinen amerikankarvatonterrieri-
pentue tuloillaan!

Suomen ensimmäinen, kau-
an odotettu amerikankarvaton-
terrieri-pentue on nyt tuloil-
laan! Emä on astutettu ja
pennut syntyvät kesän korvilla.
Tämä pentue on historiallinen
monessakin mielessä, sillä ky-
seessä on Suomen ja Euroopan
ensimmäinen amerikankarva-
tonterrieri-pentue ja vanhem-
pina ovat USA:sta tuotetut
super-AKAT-koirat.

Toinenkin amerikankarva-
tonterrieri-pentue on jo suun-

nitteilla ja
tämä pentue
s y n t y y
myös tämän
v u o d e n
p u o l e l l a .

Kuvassa
vasemmalla
n ä k y v ä
Jimmy-uros
on molem-
pien pentu-
eiden isä.
K u v a s s a

oikealla näkyvä Salli-tyttö on
toisen pentueen emä.

Molemmista pentueista li-
sää tietoa saa suoraan kasvat-
tajilta, joiden kotisivut löytyvät
SATHY:n nettisivujen linkki-
sivustolta, www.sathy.fi

Harvinaisia amerikankasva-
tonterrieri-koiria näet seuraa-
van kerran SATHY Kevätkin-
kereillä, jossa nämä nakukoirat
osallistuvat rinta rinnan ame-
rikankääpiöterrierin kanssa
työkoirien omiin lajeihin.
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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
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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

Työkoirille laadukasta lihaa edullisesti!

Hauvapukimo Tassu-tasku

www.hauvapukimo.com • info@hauvapukimo.com
Puh (09) 852 3224 (iltaisin) • Gsm 0400 762 592

Hanki nyt hauvallesi upea mittatilauspukine! Hauvapukimo Tassu-taskun koirien puvut tehdään
mittatilauksesta alusta loppuun käsityönä. Teemme kaikki puvut käsin itse, suomalaisista
materiaaleista. Mallit ja värit tilauksen mukaan. Katso lisätietoja kotisivuiltamme
www.hauvapukimo.com. Olemme paikalla myös SATHY Kevätkinkereillä!
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Olde Ranch Olde English Bulldogges

www.OldeRanch.com • info@OldeRanch.com

Seuraava Olde-pentue kesällä 2004 yhdistelmästä
Tyyne & Tankki

SATHY Kevätkinkerit 16.5 klo 11-15

Lähettäjä:
SATHY
Suomen
amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen
harrastajayhdistys ry.
Arolantie 48
03400 Vihti

2

Perinteinen ja vuosittainen SATHY
Kevätkinkerit työkoiratapahtuma
pidetään tänä vuonna toukokuussa.
SATHY Kevätkinkerit järjestetään
tänä vuonna Helsingin Rastilan Kar-
tanon telttailualueella. SATHY Ke-
vätkinkerit pidetään 16.5.2004 klo
11-15.

Kisoja ja Ranking-pisteitä
SATHY Kevätkinkereillä alkaa jäl-
leen vuosittainen Ranking-pisteiden
keruu. Ranking-pisteitä jaetaan jäl-
leen kaikille lajeihin osallistuneille.
Lajeina Kevätkinkerei l lä on
taakanveto™, voimaveto™ ja
tuholaistorjunta™ sekä uutuutena
tosi hauska koira-pussijuoksu! Koi-
ra-pussijuoksussa koira ja omistaja
juoksevat pitkän suoran maaliin
saakka, omistajan hypiessä pussin
sisällä. Koiran omistaja pitää koiran
hihnaa kiinni toisella kädellä ja toi-
sella kädellä pidetään pussia kiinni.
Koira saattaa osallistumisellaan

joko edesauttaa omistajan voittoa
– tai sitten hidastaa menoa entises-
tään.
Voittajille on tietenkin luvassa kor-
keimmat Ranking-pisteet ja huiman
hienot palkinnot! Paikalla on myös
SHOP SATHY, SATHY Buffet, Su-
perCollar, Hauvapukimo Tassu-
tasku, sekä kaikkea muuta kivaa ja
tarpeellista ostettavaa. Tervetuloa
mukaan!!!

R a s t i l a n   y h t e y s t i e d o t
Rastilan yhteystiedot, ajo-ohjeet ja
muut tarpeelliset tiedot löytyvät In-
ternet-osoitteesta www.hel.fi/

l i v / ras t i la /yh teys t iedot .h tml

Ajo-ohje
Omalla autolla pääset Rastilaan
ajamalla Kehä 1:stä tai Itäväylää
Itäkeskukseen, jatkamalla Vuosaa-
reen päin noin 2 km ja kääntymällä
Vuosaaren sillan jälkeen heti va-
semmalle. Leirintäalue sijaitsee
Rastilan metroaseman takana.

Julkinen liikenne
Julkisilla kulkuneuvoilla Rastilaan
pääsee keskustasta metrolla, jossa
lukee “Vuosaari”. Metromatka kes-
tää vain 17 minuuttia.

Pääsymaksut
• SATHY-jäsenille ilmainen sisään-
pääsy.
• Muut: Aikuiset 2 e, alle 150 cm
1 e aikuisen seurassa.
• Koirat maksutta. Vain SATHY-
rotuiset koirat pääsevät sisään.

Valmistaudu!
Kevätkinkerit on nyt totisinta totta. Raivaa kalen-
teriin reilusti aikaa ja trimmaa koirasi kinkerikun-
toon. Koiranomistajille (ja koirille) on luvassa

notkuvat BBQ-pöydät ja kevään hauskin päivä!

VAIN
SATHY-KOIRIA

ILMAINEN
SISÄÄNPÄÄSY

JÄSENILLE

TARKAT TIEDOT WWW.SATHY.FI

TARKAT TIEDOT WWW.SATHY.FI

Aktivoidu!
Osallistu järjestelyihin!

Ole mukana aitiopaikalla
järjestämässä SATHY

Kevätkinkereitä! Muhkeat korvauk-
set avustajille! Ilmoittaudu avusta-
jaksi info@sathy.fi tai www.sathy.fi


