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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terveitä työkoira-amerikankääpiöterriereitä • Pienten terriereiden kasvatusta vuodesta 1992

Toy Fox Terrier KennelToy Fox Terrier Kennel
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SATHY ry.

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

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

SATHY-jäsen, oletko muuttamassa?

Jos yhteystietosi ovat muuttumassa tai tuntuu siltä, että
postisi tulee väärään osoitteeseen, niin ilmoita meille
uusi osoitteesi.
Jos on kivaa tai vähemmän kivaa kerrottavaa niin siitä
kannattaa kertoa myös muille yhdistyksen jäsenille. On
tärkeää jakaa kokemuksia omista lemmikeistä, voi olla,
että jotakuta askarruttaa juuri samat asiat.

SATHY ry. yhteystiedot

SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

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

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

Kotisivut, webmaster
Marko Laaksonen
absolute@phnet.fi

SATHY-koirarodut

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

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

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

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

Patterdalenterrieri-asiantuntija
Miika Daavittila
miika28@virpi.net

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

SATHY Uutiset -lehti

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

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

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

SATHY ry.
yhteyshenkilöitä

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

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

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

Tapahtumavastaava
Matti Lehtinen
lehtinen2000@yahoo.com

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

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

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

Varainhoitaja
Tuula Miettinen

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

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

Vuoden toinen lehti

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

Tässä lehdessä kerrotaan kevään
2008 hienoimmasta työkoirata-
pahtumasta, SATHY Kevätkin-
kereistä. Tule mukaan oman
koirasi kanssa keväiseen haus-
kanpitoon!

Vuoden 2008 Euroopan Mesta-
ruuskisat taakanvedossa järjes-
tetään Puolassa. Tiedossa on to-
della hulppeat kisat, jotka
televisioidaan ja paikalle odote-
taan kisaajia ja yleisöä ympäri
Euroopan. Lue lisää sivulta 6 ja
Internetistä osoitteesta www.pit-
bull.neostrada.pl

Jäsenille tiedoksi

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

Tapahtumiin kannattaa osallistua. Tapahtumat
järjestetään vain ja ainoastaan juuri Sinua ja
työkoiraasi varten. Ota osaa, tule mukaan, yhdessä

meillä on hauskempaa! Jos olet kiinnostunut
tapahtumisen järjestelyyn osallistumisesta, ota
yhteyttä info@sathy.fi

Wanted

SATHY ry. tarvitsee koko ajan aktiivisten jäsenten

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

Tapahtumat & treenit

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

parhaimmillaan ja tapahtumia on
tuutin täydeltä vuoden loppuun
saakka. Tule mukaan!

Lähde mukaan
SATHY treeneihin

Treeneissä on hyvä hioa kisa-
kuntoa tai tulla mukaan katsele-
maan, miten koiraa voisi ylipää-
tään treenata ja opettaa SATHY-
kisalajeihin. Treenitiimejä on
ympäri Suomen ja treenejä jär-
jestetään useita per joka ikinen
viikko. Tule mukaan mukaviin
treeneihin - tai perusta oma tree-
nitiimi!
Osallistumassa treeneihin sään-
nöllisesti, on osallistuminen ki-
soihinkin paljon helpompaa!
Katso uusimmat treenit, tarkat ajat
ja paikat aina Internet-sivuiltamme
http://treenit.sathy.fi

EWPF

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

SATHY Uutiset 2/2008
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Tule mukaan! Lauant

Paikka: Otalammen koirakenttä, Korkeakallion    t

Muista ottaa mukaan:
- perhe ja sen SATHY-rotuiset koirat
- kamera
- iloinen mieli
- keliin sopiva vaatetus.

Koirakansalle on tarjolla:
- hyvää seuraa
- mielenkiintoista ohjelmaa
- virvokkeita & grilli
- paljon kivoja koiria.

Huom!
Tapahtuma al-
kaa kello 11

ja päättyy 15.

Ajo-ohje:
Helsingistä Porintietä (120) n. 25 min. Porista
käänny tielle 120, aja 10 min. Käänny Kor-
keakalliontielle.

Bussilla: 346 tai vakio vuoro HKI-Vihti.
346:sta osa kääntyy kaupalta Otalammelle
osa jatkaa suoraan. Bussissa kannattaa kysyä.

Tapahtuma ja kisat maksuttomat SATHY
ry. jäsenille. Buffet on maksullinen mutta
edullinen. SATHY Kevätkinkereille saa
osallistua SATHY-rotuisen koiran kanssa
tai ilman koiraa.
Koiralla oltava rokotukset ajan tasalla
(rokotustodistus).

•10. ensimmäiselle
koiralle grilli-nakki!

•Valokuvakilvan
palkintokoiranruo-
kasäkkien jako!
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Tule kokeilemaan näitä:
Ilmoittautuminen paikan päällä.

Tuholaistorjunta
Tuholaistorjunta on alle 10-kiloisten SATHY-rotuisten koirien ikioma laji,
jossa  vedetään samansuuntaisesti rinnakkain noin 5 kpl vieheitä kävely-
vauhtia, metrin välein. Koiran on tarkoitus pyydystää kaikki vieheet.

Nopeusjuoksu
Pienten koirien nopeusjuoksuun saa nimensä mukaisesti osallistua pienellä
SATHY-rotuisella koiralla. Koira juoksee ilman omistajaa tai handleria
vapaana omistajan tai handlerin luokse ja kuka koirista ylittää maalilinjan
nopeimmalla ajalla, on voittaja.

Petojahti
Petojahtirata on n. 80 metriä pitkä ja alussa pedolla on n. 5 metrin etumatka.
Peto hurveltaa koiraa pakoon alussa n. 20 km/h ja vauhti kiihtyy aina yli
40 km/h nopeuteen. Koiralle ei todellakaan jää aikaa maleksimiseen!
Koko 80 metrinen rata kestää vain alle 9 sekuntia. Tähän asti parhaat
tulokset ovat olleet n. 6 sekunnin tietämillä ja himpun verran alle. Tässä
ajassa peto on yleensä kerennyt jo yli 45 metrin päähän lähtöpaikasta.
Hurjaa menoa!

Aikautaulun salliessa:
Voimaveto
Korkeushyppy
Temppukisa
Koirapussijuoksu
ym.

taina 19.4. kello 11-15

tie 69, 03300 Otalampi. Ajoaika Helsingistä 25 min.

SATHY Kevätkinkerit 2008
on juuri SINUA ja koiraasi

varten – TERVETULOA!
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Euroopan
Mestaruuskisat
Puolassa 10.-11.5.2008
EWPF EM kisat

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

Lauantain ohjelma

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

Sunnuntain ohjelma

10.00-10.30 Ilmoittautuminen
11.00-12.00 Weight Pull Sprint (Eu-
roopan mestaruus 2008)
12.00-14.00 Spring Pole  (Euroopan
mestaruus 2008)

14.00-16.00 Weight Drag Pulling
(Euroopan mestaruus 2008)

Tietoa kisalajeista

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

Painoluokat ja säännöt

Painoluokkajaottelu on olemassa
ainoastaan Weight Pull Sprint -

kisassa: alle 20 kg, 20-
25 ja yli 25 kg. Kai-
kissa muissa kisoissa
koirat on jaettu aino-
astaan uroksiin ja
narttuihin.
dossa on olemassa
säännöt, jotka julkis-
tetaan myöhemmin,
mutta viehettä (lelua)
saa käyttää, mutta ei
niin että koira tulee
agressiiviseksi.

Kisamaksut

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

Sisäänpääsymaksut

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

Medianäkyvyys

Koko Working Pit Bull Show ja
Euroopan Mestaruuskisat tullaan
televisioimaan Puolan televisioka-

navan TVP Kraków toimesta. He
ovat paikalla koko viikonlopun ajan
usean kuvausryhmän kera. Toivom-
me tottakai maksimaalista positii-
vista näkyvyyttä näille hienoille
työkoirille sekä kisalajeille.

Katso lisää

www.pit-bull.neostrada.pl

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

SATHY Kevätkinkerit 19.4.2007
(Vihti)

SAB Koiran viretila -kurssi
20.4.2008 (Keskiuusimaa)

EWPF Viralliset Euroopan Mes-
taruuskisat taakanvedossa 10.-
11.5.2008. Working Pit Bull Show
(Puola, Bolêcin Krakova)

SATHY Kesäpäivä heinäkuussa

2008 (Läyliäinen)

SATHY Taakanveto™ Boot Camp
12.-13.7.2008 (Vihti)

SATHY Superkisat & Viralliset
Suomen Mestaruuskisat 16.8.2008
(Tampere)

SATHY Expo & Viralliset Pohjois-
maiden Mestaruuskisat 20.9.2008
(Hki)

SATHY APBT-SF Kekrit 2008
marraskuussa 2008 (Vihti)

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

Kisakalenteri 2008 & SATHY Uutiset lehden ilmestyminen

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu

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

Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

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

SU 04/08
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Amerikanbulldoggi
White Bandit’s Snowflake Suomeen
Uuden koiran
hankintaan

Suomen Amerikan Bulldoggit ry.
kasvattajat ja muutama jäsen yhteis-
tuumin hankkivat White Bandit’s
kennelistä Saksasta Suroopan yhden
kuuluisimmista amerikanbulldoggi
jalostusuroksista, White Bandit’s
Snowflaken Aka Atzen, joka olisi
muuten todennäköisesti päätynyt
Floridaan.

Huippu-uros

Atze on tehnyt Saksassa lukuisia
loistavia pentueita ja sen jälkeläisiä
on Suomessakin jo puolenkymmen-
tä. Atze on niittänyt mainetta Eu-
roopan lisäksi myös USA:ssa, jossa
se oli NKC Nationals Showssa pai-
kallisten huippu-urosten joukossa
toinen. Atze vietti myös jonkin ai-
kaa Lem Millerin luona Joshua
Kennelissä Floridassa tehden vai-
kutuksen niin Lemiin kuin Alan
Scottiin, jotka olivat erittäin vaikut-
tuneita tämän todella isokokoisen
bulldogin nopeudesta ja ketteryy-
destä. Euroopassa Atze oli yli 200
amerikanbulldoggin joukossa Best
in Show.

Mahtava
sukupuu

Atzen sukupuu on täynnä huippu-
koiria, jotka ovat menestyneet sekä
näyttelyissä että työtehtävissä. Tun-
netuimpia näistä ovat Boyd’s High
Jumpin’ Mikie, joka on työkoira
ominaisuuksiltaan maailman par-
haita. Joshua’s Ol’Southern White,
uros jota voi pitää Joshua linjan
kantakoirana kuten isäänsäkin Sand
Valley Samia. Souzas Matias,
Chestnut’s Little cherokee ja
Joshua’s Sheba vielä muutamia
mainitakseni.

Koiran rakenne
ja luonne

Atze on rakenteeltaan ja luonteel-

taan huippuluokkaa, se on ystäväl-
linen ja avoin luonteeltaan, mutta
myös äärimmäisen kova ja peloton
tarvittaessa. Atze on 5-vuotias ja
parhaassa iässä. Atze on tällä het-
kellä SnowWhite kennelissä, jonne
sitä voi tulla vapaasti katsomaan.
Jatkossa Atze on varmasti nähtävis-
sä myös Tampereen suunnalla.

Suunnitteilla
pentueita

Atzelta on tulossa tämän vuoden
aikana todennäköisesti 3 pentuetta,
tiedustelut näistä voi osoittaa joko
SnowWhite kenneliin tai Pete’s
Bulldogsiin. Atze on tarjolla myös
astutusurokseksi kriteerit täyttäville
nartuille.
Lisätietoja
www.snowwhitekennel.com ja
www.petesbulldogs.com

Mahtava amerikanbulldoggi-uros, White Bandit’s Snowflake aka Atze, nyt
Suomessa.

Suomen Amerikan Bulldogit ry.
järjestää koira-aiheisia koulutuksia
keväällä 2008.

Suojeluseminaari

13.4.2008 järjestämme Suojeluse-
minaarin Vierumäen maneesissa
alkaen klo 11.00. Aiheena teoriatie-
toa suojeluharjoituksista sekä käy-
tännön suojeluharjoituksia. Tietoa
myös ZTP testistä. Kouluttajana
SPL maalimies Marko Koskensalo.
Ilmoittautumiset 6.4. mennessä säh-
köpostilla ansku.loiri@elisanet.fi
maksu 20 euroa koirakolta tai 10
euroa kuunteluoppilaalta. Maksu

suoritetaan
tilille SBY
Lahti 151930-
106316, viite
3311.

Koiran
viretilan
nosto -
kurssi

20.4.2008
järjestämme
Koiran vire-
tilan nosto

saaliin avulla
-kurssin. Ky-
seessä on
päivän kurssi,
klo 11.00-
19.00. Paikka
Pornainen.
Vielä mahtuu
pari koiraa
mukaan ja
kuunteluop-
pilaita luke-
maton määrä.
Ohjelmaan
sisältyy parin
tunnin luento
ja sen jälkeen

käytännön harjoituksia. Hinnat 35
euroa koirakko tai 25 euroa kuun-
teluoppilaalta. Kouluttajana Tuukka
Nikola, IPO SM ja MM tasolla me-
nestystä, puolustusvoimien koulut-
taja. Ilmoittautumiset Jukka Autio
040 5066184 tai
sw@snowwhitekennel.com

Tervetuloa mukaan oppimaan!

Suomen Amerikan Bulldogit ry.
järjestää koulutuksia

Katso myös tämä Internet-sivu
http://www.sathy.fi/SAB/
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Koiran etologiaa –
tiivistelmä luennosta
Koiran etologiaa oli Koira-
koulu Vision järjestämä
yleisöluento 16.3.2008. Oi-
keastaan se, että ollenkaan
päädyin osallistumaan täl-
le luennolle, oli erään työ-
kaverini ansiota. Hän käy
koirineen Vision järjestä-
mässä tottelevaisuuskou-
lutuksessa, ja koira tun-
tuu edistyvän opinnois-
saan kerrassaan mallik-
kaasti. Naksutinkoulutus
näköjään toimii.

Kun en itse kuitenkaan ole kovin
innostunut tottelevaisuuskoulutuk-
sen hienouksista, saati että rupeaisin
soveltamaan niitä omaan koiraani
(se joka tapauksessa on ihan riittä-
västi hanskassa selvitäkseen arki-
elämästä kaikella kunnialla), ja kun
kuvittelin luennon käsittelevän ni-
menomaan näitä hienouksia ja ole-
van suunnattu tosiharrastajille, en
aluksi kiinnittänyt sen suurempaa
huomiota koko juttuun.
Asia muuttui aivan toiseksi, kun
lopultakin maltoin tutustua ohjel-
maan ja tajusin, että kyseessä onkin
luento koiran etologiasta, siis käyt-
täytymisestä yleensä, sehän on aina
mielenkiintoista, ja yhä mielenkiin-
toisempaa, että luennon pitäisi Vuo-
den Tiedetoimittajaksi valittu luon-
nonsuojelun ja eläinten oikeuksien
puolustaja Helena Telkänranta.
Ei kun ilmoittautumaan.

Soluttautumista
luennolle

Edellispäivän SATHY Kevätkäve-
lyn virkistämänä saavuin sitten
määräaikaan luentopaikalle. Osal-
listujia oli kymmenittäin, ja erittäin
tosiharrastajan oloisia – onneksi
olin sentään älynnyt pukeutua erään
koiranruokafirman mainospaitaan
ja katu-uskottavuutta antavaan tik-
kiliiviin, mahdollisesti näytin minä-
kin tosiharrastajalta. Mutta luulta-
vimmin en.
Pari leikki-ikäistä koiranpentua oli
paikalla myös, ne olivat alkajaisiksi
varastaa kaikkien huomion ja luen-
noitsija sai suorastaan korottaa ään-
tään tullakseen kuulluksi yli koira-
maisten äännähdysten.
Lopulta katsoa napitimme kuitenkin
kaikki tarkkaavaisina oikeaan suun-
taan.

Esimerkkien voimin
alkuun

Tiedetoimittaja on silta tiedemaail-
man ja nk. suuren yleisön välillä,
kertoi Helena Telkänranta, ja muis-
tutti myös siitä, että lopullisia to-
tuuksia ei ole, tietoa tulee koko ajan
lisää, eikä puolueettomuuteen pyr-
kivä tiedekään ole täysin riippuma-
ton ympäröivän yhteiskunnan kul-
loisistakin arvoista ja normeista.

Mistä saatiin pian esimerkki, kun
susien laumakäyttäytyminen herätti
jonkin verran keskustelua mm. si-

säsiitoksen välttämismekanismeista.
Telkänranta tiesi kertoa, että lähisu-
kuiset eläimet, jos niillä on vara
valita, eivät pariudu keskenään,
tästä syystä ovat esim. vapaana elä-
vät kyläkoirat terveempiä kuin mei-
dän jalostetut multivaliomme.
Joten yksi tapa tervehdyttää rotu-
koiria olisikin se, että narttu saisi
itse valita kumppaninsa, mieluiten
se tällöin myös hakisi yksilön, jonka
immuunijärjestelmä eroaa sen
omasta, ja tässä vaiheessa singahteli
mielessäni jo erittäin lukuisia kysy-
myksiä, joita en kuitenkaan tohtinut
esittää ääneen. En halunnut heti
alkajaisiksi joutua vieraassa laumas-
sa mahdollisesti negatiivisen huo-
mion kohteeksi. Sitäpaitsi puhumi-
nen olisi muutenkin ollut
mahdotonta, koska alaleukani oli
juuri tipahtanut lattialle.

Asiaa susista

Onneksi palattiin nopeasti koiran-
jalostuksen harhapoluilta alkuperäi-
seen aiheeseen ja asialinjalle.
Susien käyttäytymisestä kuultiin
paljon, mahdollisesti sen takia, että
koirien käyttäytymisen tutkimus oli
pitkän aikaa susitutkimusta, ja vaik-
ka nyt on todettukin, että su-
den ja koiran käyttäyty-
minen eroaa
toisistaan aiem-
min uskottua
enemmän,
on susi
edelleen
jon-
kin-
lai-
nen
mit-
ta-
tik-
ku
ja

pro-
to-
tyyp-
pi,
johon kesy- koi-
riamme verrataan.
Aavistelen, ja aika näyttää olenko
oikeassa, että jonain päivänä saattaa
kyläkoira ottaa mittatikun paikan,
mutta ainakin toistaiseksi on susi
vielä vahvoilla.

Koira suden
tassuissa?

Niinpä kuulimme (jälleen kerran),
että koira on ikuinen pentu, suden-
pentu, noin nelikuinen. Tässä iässä
nimittäin lakkaavat koiran aivot
kehittymästä, suden aivot kehittyvät
edelleen ja ovat lopulta noin kaksi
kertaa suuremmat kuin vastaavan
kokoisen koiran. Tästä syystä on
koiran käyttäytyminen suden
käyttäytymistä yksinkertaisempaa,
vaikka elekieli onkin suurim-
maksi osaksi samaa.
En tunne sudenpentuja, mutta
epäilen silti, että monet koirat
tekevät asioita, joista nelikuiset

sudenpennut eivät osaa uneksia-
kaan. Eivätkä aikuisetkaan sudet,
sen puoleen. Olisi niin virkistävää
vaihtelua, jos koira saisi ansaitse-
mansa arvon omana itsenään, oma-
na lajinaan, eikä jonkin toisen lajin
vähän jälkeenjääneenä pikkuvelje-
nä, niin sanotusti.
Mutta ehkä tämäkin aika vielä koit-
taa joskus.

Koiran aivot

Koiran pienistä aivoista paljastui
kuitenkin mielenkiintoisia asioita.
Aivojen rakennehan määrittää sen
miten eläin kykenee tai ei kykene
käyttäytymään.
Tunteiden tyyssija mantelitumake
on kaikilla nisäkkäillä, myös koi-
ralla, hyvin kehittynyt. Sen sijaan
rationaalisen ajattelun ja tunteiden
hillitsemisen mahdollistava otsaloh-
ko on koiralla pieni, koira on siis
tunteidensa vietävissä ja kykenemä-
tön sisäsyntyiseen itsehillintään.
Koira voi kuitenkin oppia miten
joissain tilanteissa kannattaa tai
ei kannata käyttäytyä ja
siinä mielessä

“hillitsemään” itsensä.
Itselleen tärkeät asiat koira muistaa
hyvin ja pystyy kokemaan perus-
tunteita kuten iloa, surua, pelkoa ja
aggressiota sekä näiden yhdistelmiä,
esimerkiksi pelko + ilo = helpotus.
Häpeän tai syyllisyyden tunteminen
sitävastoin edellyttäisi suurempaa
tietoisuuden astetta kuin mihin koi-
ran aivoilla on kapasiteettia, minkä
lisäksi koiralla ei ole ajantajua, se
elää hetkessä, tässä ja nyt.
Kyky oppia ja hyvin kehittynyt taito
lukea sosiaalisia signaaleja voivat
kuitenkin luoda harhakuvan, että
koira ajattelee monimutkaisemmin
kuin se todellisuudessa ajattelee.
Eläinten tietoisuuden tutkiminen
on vasta alkuvaiheissaan, ei mm.
voida sanoa mitä koira tuntee
“lohduttaessaan” toista, kykeneekö
koira tuntemaan empatiaa, luulta-
vasti ei, mutta varmasti ei tätäkään
vielä tiedetä.
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Synnynnäisiä
käyttäytymistarpeita

Koirilla on myös synnynnäisiä käyt-
täytymistarpeita, kuten tarve tutkia
ympäristöään, käyttää aivojaan, re-
piä ja pureskella ja onnistua missä
tahansa pienessäkin tehtävässä. Lii-
an helppo ja tylsä elämä voi olla
koiralle iso ongelma, vaikka päälli-
sin puolin kaikki olisikin loistavasti
ja mamma kotona kaiket päivät
mättämässä sapuskaa kuppiin.  Koi-
ra kaipaa toimintaa saadakseen mie-
lihyvähormonit liikkeelle, näiden
vajetta voi koira ruveta paikkaa-
maan itse, tavoilla, jotka ihminen
sitten kokee ongelmakäytöksenä.
Toisaalta myös levon tarve on muis-
tettava, liika aktivoiminen voi muut-
taa mielihyvähormonit stressihor-
moneiksi, eli kohtuus kaikessa ja
koirien yksilölliset erot huomioiden.
Metsästysliikkeiden, vähäistenkin,
toteuttaminen on koiralle hyvin pal-
kitsevaa toimintaa, ja puruluiden
jäystäminen rauhoittaa. Sen lisäksi,
että ne maistuvat hyvältä, tietenkin.

Koirarotujen
välisiä eroja

Kuuden tunnin luennon aikana eh-
dittiin kuulla paljon asiaa – välillä
tosin pidettiin ruokatauko ja tehtiin
läheisen pizzerian omistaja hyvin
onnelliseksi – mutta muutama juttu
ansaitsee vielä maininnan.
Koirarotujen välisiin eroihin ovat
yhtenä ja tärkeänä syynä synnyn-
näisen metsästyskäyttäytymisen

muuntuneet liikemallit, joihin myös
eri koirarotujen nykyiset työtehtävät
paljolti perustuvat.
Alkuperäinen tarkoitushan on, että
petoeläin saa ruokaa. Se paikallistaa
saaliin, vaanii sitä, juoksee kiinni,
tarttuu kiinni hampaillaan, tappaa,
paloittelee ja syö. Näin toimii susi,
ja näin toimivat monet metsästys-
koirat, terrierit, vinttikoirat ja arkti-
set pystykorvat.
Noutajilla taas on tarttumisosio ko-
rostunut ja muut vaimentuneet, sei-
sova lintukoira paikallistaa ja vaanii,
paimenkoira vaanii ja ajaa takaa.
Laumanvartija mahdollisesti ei
osoita minkäänlaista metsästyskäyt-
täymistä – eikä siinä tapauksessa
myöskään leiki palloilla tai hae kep-
pejä. Näin yksinkertaistettuna.
Yksilöllisiä eroja rotujen sisällä on,
minkä lisäksi näennäisesti puuttuva
osa-alue saattaa vain uinua ja olla
sopivissa olosuhteissa herätettävis-
sä, ja eri osa-alueiden hienosäätöä
voi parantaa harjoittelemalla. Mutta
jos jokin osa-alue todella puuttuu,
ei sitä voi koiralle opettaa, eikä
mitään liikesarjan osaa voi opetta-
malla poistaa.

Pentuiän
herkkyyskausi

Toinen tekijä, jolla saattaa olla iso
vaikutus eri koirarotujen luontee-
seen, pohjautuu pentuiän herkkyys-
kausiin.
Jos sudenpennun haluaa kesyttää,
pitää se ottaa pesästä pulloruokin-
taan alle kolmiviikkoisena, koska

varovaisuuden käynnistymisikä on
sudella noin 19 vuorokautta. Tämän
jälkeen se suhtautuu kaikkiin koh-
taamiinsa uusiin asioihin potentiaa-
lisena uhkana.
Koiran varovaisuuden käynnistymi-
sikä on keskimäärin seitsemän viik-
koa, noutajilla ja laumanvartijoilla
kymmenen viikkoa, mutta monilla
paimenkoirilla vain viisi viikkoa,
missä iässä ne eivät useimmiten ole
vielä ehtineet nähdä maailmaa pen-
tulaatikkoaan laajemmalti. Tämä
voisi selittää miksi jotkut (tosin
eivät kaikki) paimenkoirat vaikut-
tavat aikuisina niin aroilta ja heik-
kohermoisilta. Ratkaisu on tietenkin
tarjota pikku riiviöille virikkeitä ja
päästää ne seikkailemaan myös pen-
tulaatikon ulkopuolelle ennen tätä
kriittistä ikää.

Sosiaalistumisen
herkkyyskausi

Sosiaalistumisen herkkyyskausi al-
kaa koiralla kaksiviikkoisena ja
päättyy neljän kuukauden iässä.
Tässä ei ole eroja eri rotujen välillä.
Aito sosiaalistuminen toiseen lajiin
on mahdollista vain tänä aikana,
myöhemminkin voi koira tottua
esim. kissaan, mutta suhde ei ole
samanlainen kuin aidossa sosiaalis-
tumisessa.
Avaintekijä tällä kaudella ovat run-
saat myönteiset kontaktit ystävälli-
sistä ihmisistä ja pennulle turvalli-
sista koirista.

Johtajuus

Johtajuuttakin käsiteltiin muistutta-
en, että koulutus ja sujuva arkielämä
perustuvat enimmäkseen muuhun
kuin johtajuuteen, eikä johtajuus
missään tapauksessa ole sama asia
kuin koiran pelottelu – pelottelemal-
lakin saa koiran toimimaan, kyllä,
mutta ei suinkaan sen ansiosta vaan
siitä huolimatta.
Ja koiran koulutus on ehdollistamis-
ta, aina, täysin riippumatta siitä
mihin kouluttaja uskoo.

Kannattiko
osallistua?

Että kannattiko tähän nyt sitten uh-
rata hyvä sunnuntaipäivä, jonka
olisi muutoin voinut käyttää koiran
kanssa reippailuun? No kyllä ehdot-
tomasti kannatti. Ei mitään varsi-
naisesti mullistavan uutta tullut ilmi,
mutta mielenkiintoista oli yhtä kaik-
ki.
Ja koirathan vähät välittävät miten
viileän tieteellisesti niiden käyttäy-
tymistä analysoimme. Ne katsovat
vakuuttavasti, kurtistavat älykkäästi
otsaansa, ja mannaa sataa taivaasta
tämän seurauksena.
Kuka tässä onkaan ehdollistanut ja
kenet?

I.H.



Koirien
hammashuolto
Koirien hammashoidon
tarve voi olla yllätys
useimmille omistajille.
Kyse ei ole kuitenkaan
pelkästään kauniista hy-
mystä tai pahanhajuisen
hengityksen välttämisestä,
sillä hammas- ja iensai-
raudet ovat koirien yleisin
terveysongelma liikaliha-
vuuden ohella. Monelle tuo
tieto on aika yllättävä mutta
se on totta. Useimmat yli
kaksivuotiaat koirat, joiden
hammashoidosta ei ole
huolehdittu, kärsivät
hammassairauksista.
Hammaskiven ja plakin
kerääntyminen ja niiden
aiheuttamat ihotulehdukset
voivat johtaa vakavampiin
sairauksiin.

Hampaiden
tarkastus

Koiran hampaat on helppo
tarkistaa yksinkertaisesti
nostamalla koiran ylä-
huulta ja katsomalla ham-
paita. Koira kannattaa jo
pennusta asti totuttaa siihen
että suuhun katsotaan ja
hampaat tarkistetaan.
Plakki eli hampaan pin-
nalle kertyvä bakteerimassa näkyy
ruskehtavanpunaisena värimuutok-
sena aivan ienrajassa. Hammaskivi
puolestaan muuttaa terveen vaale-
anpunertavat ikenet punaisiksi ja
turvonneiksi. Mikäli koiran hampai-
ta ei hoideta tässä vaiheessa, ikenet
tulehtuvat. Tulehtuneet ikenet aihe-
uttavat puolestaan pahanhajuista
hengitystä ja voivat pahimmillaan
vaurioittaa myös leukaluuta ja joh-
taa hampaiden irtoamiseen.

Suuhygienian
tärkeys

Plakki aiheuttaa ientulehduksen.
Syljen mukanaan tuomat
mineraalit kovettavat
plakkia, jolloin muodostuu
hammaskiveä. Plakki ja
hammaskivi työntyvät
ikenen alle, jonne syntyy
otolliset, hapettomat olo-
suhteet kudoksia hajotta-
ville bakteereille. Näin
hammasta ympäröivä ku-
dos tulehtuu, ikenet ve-
täytyvät, muodostuu syviä
ientaskuja, hampaan kiin-
nityskudos löystyy, ym-
päröivä luu katoaa ja lo-
pulta hammas irtoaa.
Tulehdus jaetaan vaka-
vuuden mukaan lievem-
pään gingiviittiin eli ien-
tulehdukseen ja
vakavampaan parodon-
tiittiin eli hampaan kiin-
nityskudoksen tulehduk-
seen. Jos koiralla on
ientulehdus, niin se pys-
tytään vielä asianmukai-
sella hoidolla parantamaan.
Tilan edettyä parodontii-
tiksi asti ei paluuta ter-
veeseen kudokseen enää
ole. Kunnollisella hoidolla

parodontiitti pystytään lähinnä pi-
tämään kurissa.

Ientulehduksen
huomaaminen

Ylivoimaisesti tavallisin omistajan
huomaama koiran ientulehduksen
oire on pahanhajuinen hengitys.
Muita oireita ovat ikenien punoitus
ja verenvuoto sekä joskus suun raa-
piminen ja huulitulehdus. Vakavaa
parodontiittia tavataan useammin
pienillä kuin suurilla koirilla ja van-
hoilla useammin kuin nuorilla. Mui-
ta tulehdukselle altistavia tekijöitä

ovat pehmeä ravinto, hampaiston
ahtaus ja kiertyneet hampaat sekä
immuunitaudit. Vakava parodontiitti
voi joskus aiheuttaa leukaluun tu-
lehduksen ja jopa leukamurtuman.
Koiran ienterveys vaikuttaa myös
sen yleiseen terveydentilaan. Pahas-
ti tulehtuneet ikenet toimivat valta-
vana bakteerivarastona, jolloin
suusta lähtee ajoittaisia bakteeri-
päästöjä verenkiertoon ja muualle
elimistöön. Suubakteerit aiheuttavat
tulehduksia esimerkiksi maksassa,
munuaisissa, keuhkoissa ja sydä-
messä. Jatkuva tulehdus suussa voi
myös vaikeuttaa sokeritaudin hoi-
toa.

Hampaiden
hoito

Koirien hampaita täytyy
siis myös harjata ja puh-
distaa säännöllisesti. Koi-
ran hampaat täytyy siis
harjata säännöllisesti, sii-
hen löytyy koirille suun-
niteltu oma hammasharja
sekä hammastahna. Koi-
rille löytyy myös puruluita
mitkä on tarkoitettu estä-
mään plakin syntymistä ja
näitä suositellaankin syö-
tettäväksi säännöllisesti.
Markkinoille on tullut
myös tuote nimeltä Plaque
Off. Se auttaa pitämään
koiran hampaat puhtaina
ja terveinä. Moni tuotetta
kokeillut onkin sanonut sen
toimivan niin, ettei plakkia
koiralle synny enää ollen-
kaan tai se on vähentänyt
plakin muodostumista
hammaskiveksi. Hampaita
puhdistavista ruuista osa
vaikuttaa vain hammaski-
ven muodostukseen, mutta
ei vähennä plakin kerty-
mistä. Apuja hammason-
gelmaan siis löytyy.

Kotihoidon lisäksi
tarpeen tullen

eläinlääkäriin

Jos tuntuu että koiran hampaat eivät
puhdistu enää kotona suoritetulla
puhdistuksella on hyvä käydä puh-
distuttamassa hampaat eläinlääkä-
rillä. Hammaskivi ja plakki poiste-
taan koiralta nukutuksessa. Koska
jokainen nukutus lyhentää koiran
elämää on hyvä että koiran ham-
paista pidetään huolta kotona puh-
distaen ne säännöllisesti. On hyvä
myös muistaa että plakin muodos-
tuminen alkaa jo muutaman tunnin
sisällä eläinlääkärin suorittamasta
hampaiden puhdistuksesta, joten
siitä koituva hyöty jää kovin lyhyt-

aikaiseksi ilman asian-
mukaista kotihoitoa. Te-
hokkain tapa poistaa
plakkia on päivittäinen
hampaiden harjaus. Koira
kannattaa totuttaa ham-
paiden harjaukseen jo
pentuna, aivan kuten
kynsien leikkaukseen sekä
korvien ja turkin hoitoon.

Muistathan tarkas-
taa koirasi ham-
paiden kunnon
säännöllisesti!

M.L.
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Amerikankääpiöterrierin leuka on monien muiden kääpiökoirien leukojen tavoin ahdas ja
kapea. Takahampaiden ympärillä sylki ei pääse kiertämään ja tämä aiheuttaa helposti plakkia
ja hammaskiven muodostumista. Erityisesti pienten koirien suuhygienaan tulee kiinnittää
erityistä huomiota.

Koiran hampaat on helppo tarkistaa yksinkertaisesti nostamalla koiran ylähuulta ja katsomalla
hampaita. Koira kannattaa jo pennusta asti totuttaa siihen että suuhun katsotaan ja hampaat
tarkistetaan.
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Yleisvaikutelma

VEB on keskikokoinen, omasta
mielestään jättimäinen, kulmakun-
nan voimakkain ja lihaksikkain koi-
ra.

Tärkeitä
mittasuhteita

Urosten säkäkorkeus on yli 55 cm
ja narttujen yli 50 cm, ylettyy vai-
vattomasti nappaamaan nakin ruo-
kapöydältä. Kropan pituus on noin
5-10% säkäkorkeutta suurempi
mutta venyy tarvittaessa koko soh-
van mittaiseksi.

Luonne ja
käyttäytyminen

Humoristinen, oma-aloitteinen,
avulias ja tuppautuva joka-
paikanhöylä, jota myös seura-
, vahti-, suojelu-, palvelus- ja
sohvaperunana käytetään.

Pää
Neliömäinen pallero joka
pyörii vartalon etuosassa. Pään
sisältä saattaa toisinaan kuulua
ääniä.

Silmät
Havaitsee helposti naapurin
kissat ja pimeissä puskissa vaa-
nivat näkymättömät pikku-ukot.

Korvat
Ne töttöröt siinä pään päällä/sivussa
valikoivat ja suodattavat ääniä koi-
ran mieltymysten mukaisesti.

Leuat/hampaat/purenta
Kovassa käytössä varsinkin elon
alkutaipaleella. Käytetään ensin
nilkkojen ja varpaiden puremiseen,
joista siirrytään kenkien ja kirjojen
pilppuamisen kautta aina sohvan
raateluun saakka. Puruluihin ham-
paita ei käytetä.

Kaula
Kaula yhdistää pään ja vartalon,
siihen laitetaan kaulapanta.
“Kaulapanta? Kaulapanta!
Sä laitoit mulle
kaulapannan!
Jee! Minne
me men-
nään?!
Etkö
sä

ole
vielä
saanut
ovea au-
ki?! Ovi auki
nyt! Mä en kestä
enääääää!”

Runko
Runko sisältää mm. mahan. Sinne

uppoaa vain sitä kalleinta koiran-
muonaa. Oveluudella myös ihmis-
ruokaa. Ja kompostiroskaa ja hevo-

senkakkaa ja...

Eturaajat
Etujaloilla

voi kai-
vau-

tua

kuk-
ka-

penkkiin
ja muovi-

maton alle.
Nostamalla etujalkaa

ihmiseen päin saa herkku-
palan.

Takaraajat
Takajalkojen holtiton heiluminen
paljastaa koiran unen olevan sikeää
sorttia. Nostamalla takajalkaa ihmi-
seen päin saa huutia.

Käpälät
Koiran hellyttävin kohta, hyvä että
niitä on neljä.

Häntä
Se on se vehje peräpäässä joka hei-
luu, pyörii, huojuu, sojottaa, vatkaa,
paukuttaa ja roikkuu mukana. Sitä
pitää ajaa takaa ja varoa ovia sulki-
essa.

Liikkeet
VanhaEnglanninBulldoggi on
ravaaja. Se on myös laukkaaja,
löntystäjä, hyppääjä ja hiipijä.
Usein patsasteleva.
Nahka
On päiviä, jolloin koiraa voi
muistuttaa, että koirannahka
sopii rukkasten tekoon.

Karvapeite
Oikea VEB:in karvapeite on
irtonainen, leijuva ja tiukasti
kankaisiin tarttuva. Ympäri
vuoden.

Väri
Löytyy laidasta laitaan, saviojassa

lutraus saattaa tummentaa väriä
hyvinkin paljon. Värillä ei ole väliä,
vanhemmiten se haalistuu joka ta-
pauksessa.

Koko ja paino
Urokset: säkäkorkeus yli 55 cm,
paino 30 - 45 kg. Sopii just eikä
melkeen isännän syliin
Nartut: säkäkorkeus yli50 cm, paino
22 - 38 kg. Sopii just eikä melkeen
emännän syliin.

Ahvis

Vanhaenglanninbulldoggin
rotumääritelmä
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Oletko koskaan ajatellut ottaa muo-
tokuvaa koirastasi?

Lemmikkimuotokuvaukseen eri-
koistunut valokuvaaja Tanja Ahtiala
tekee lemmikkikuvauksia studiol-
laan Helsingin Kampissa tai toivei-
den mukaan erikseen sovitussa pai-
kassa, esim. kuvattavan eläimen
kotona. Valokuvaaja Ahtiala pyrkii
tekemään parhaansa jotta kuvausti-
lanne on sekä lemmikille että omis-
tajalle mahdollisimman stressitön
ja kiireetön hetki.

Lemmikkikuvauksen hinta on 50e
per lemmikki. Useamman eläimen
kuvauksesta on hinta sovittavissa
erikseen, joten tarjous kannattaa
pyytää. Lahjavinkkinä kerrottakoon,

että
valo-
ku-
vaaja
Ahti-
alalta
on
mah-
dollis-
ta tilata myös lahjakortteja lemmik-
kikuvaukseen.

Kuvauksen hinta sisältää noin 5-10
värikuvaa per lemmikki, kuvien
peruskuvankäsittelyn, kuvien siirron
CD:lle ja CD-levyn toimituksen
asiakkaalle. Kuvat toimitetaan
JPEG-muodossa täydessä resoluu-
tiossa (n. 3888 x 2592 px 300 dpi).
Lisämaksusta toteutetaan myös
mustavalko -ja seepiakuvia.

Jos kiinnoistuit, katso
lisää Internet-sivuilta
www.tanjaahtila.com

K.S.

Muotokuva
koirasta
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SATHY ry.
tiedottaa 02/2008
Tutkinta mahdollisesti järjestetystä
koiratappelusta on saatu päätökseen
ja syyttäjän toimesta asiaa puidaan*
käräjäoikeudessa. Koiratappelutoi-
minta on kitketty Suomesta jo heti
alkuunsa. Tämä on hyvä asia.

SATHY ry. on tuominnut koiratap-
pelut ja kaiken siihen liittyvän toi-
minnan aina erittäin jyrkästi.

SATHY ry. on tehnyt selvitystä yllä
mainitusta asiasta omalla sarallaan
ainoastaan virallisten tietojen poh-
jalta. Yhdistyksemme tietoon tulleet
tiedot ja alkuperäinen, yhdistyksem-
me elokuussa 2007 antama tiedote
pitää edelleen paikkansa 100 %:sti.
SATHY ry.:n yksikään hallituksen
jäsen taikka rivijäsen ei ole missään
tekemisissä minkään koiratappelui-
den kanssa, taikka minkään koira-
tappeluihin liittyvän tai siihen rin-
nastettavan toiminnan kanssa.

Syvästi huolestuttavaa on se, että
SATHY ty.:n tietoon on tullut jo
useasta eri, täysin toisistaan riippu-
mattomista lähteistä (esim. Turun
Sanomat, Forssan oikeuskäsittely
yms.) tietoja ja vihjeitä siitä, että
jotkut pienet, parina viime vuonna
perustetut yhden- tai kahden-
miehen-yhdistykset ovat onnistu-
neet liittämään kohuun erittäin ne-
gatiivisella tavalla asiaan mitenkään

kuulumattomat taakanveto-
urheilun, amerikanpitbullterrieri-
koirarodun ja ilmeisesti myös jopa
terapiakoiratoiminnan. Tämän tyyp-
pinen valehtelu, vääristely ja lokaa-
minen on todella ala-arvoista ja
lapsellista. Taakanveto tai ameri-
kanpitbullterrieri-koirarotu eivät
liity koiratappeluun tai siihen ver-
rattavaan toimintaan millään tavalla.

Jos tällaiset pelkästään oman edun
tavoittelua varten perustetut, käy-
tännössä virtuaaliset muka-
yhdistykset on perustettu vain siinä
tarkoituksessa että aikaansaadaan
savuverhoa omalle laittomalle koi-
ratoiminnalle, pentumyynnille tai
paperittomien koirien trokaukselle,
on tällaisten muka-yhdistyksen tar-
koitusperissä silloin jotain pahasti
vialla eikä SATHY ry. voi tieten-
kään olla millään tasolla heidän
kanssaan yhteistyössä.

SATHY ry. haluaakin nyt vielä ai-
van erikseen ilmoittaa että SATHY
ry. yhdistyksenä tekee virallisesti
yhteistyötä ainoastaan kahden suo-
malaisen työkoirayhdistyksen kans-
sa: Suomen Amerikan Bulldogit ry.
(SAB) sekä Suomen Pitbull-
yhdistys ry. (SPYRY). SATHY ry.
ei ole tekemisissä millään tasolla
eikä millään muotoa minkään muun
suomalaisen yhdistyksen kanssa.
Näiden kaikkien em. yhdistysten

toiminta on rehtiä ja
avointa koiraharrastusta.
SATHY ry. on ajanut
amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen harras-
tajien asiaa erittäin me-
nestyksekkäästi jo rei-
lusti yli 12 vuoden ajan.
Yhdistyksemme on
tuonut Suomeen ja Eu-
rooppaan useita hienoja
työkoiralajeja ja kehit-
tänyt niitä siihen muo-
toon mitä ne tänä päi-
vänä yleisesti tunnetaan.
Näitä ovat mm. taakan-
veto, tuholaistorjunta,
voimaveto, petojahti
sekä terapiakoiratoi-
minta. Lisäksi SATHY
ry. ajaa puhdasrotuisten,
rekisteröityjen
amerikkalaisperäisten
työkoirien asiaa, rotuina
mm. amerikankääpiö-
terrieri, amerikanbull-
doggi, vanhaenglannin-
bulldoggi ja amerikanpitbullterrieri.
Yhdistyksemme toiminta on moni-
puolisempaa ja laajempaa kuin kos-
kaan aikaisemmin. Positiivinen pa-
laute, runsas jäsenmäärä ja upeat
koirat takaavat, että
amerikkalaisperäisten työkoirien
tulevaisuus Suomessa on valoisa.

Tervetuloa mukaan mukavaan toi-
mintaan ja tapahtumiin. Lisätietoja

SATHY ry.:n toiminnasta ja työkoi-
ratapahtumista SATHY Uutiset -
lehdestä sekä kotisivuiltamme
www.sathy.fi

Työkoiraterveisin,
Raimo Kallio
puheenjohtaja SATHY ry.

*) käräjöinti on jo pidetty tätä lehteä
julkaistaessa.

Amerikanpitbullterrieri
kloonataan

Iltalehti kertoi 15.2.2008, että
maailman ensimmäinen kloo-
nattu koira on amerikanpit-
bullterrieri. Pitbullin
“valmistaminen” maksaa 105
000 euroa. Eteläkorealainen
RNL Bio -niminen yritys il-
moitti tehneensä ensimmäisen
kaupallisen sopimuksen lem-
mikkikoiran kloonaamisesta.
Tilaaja on amerikkalaisnainen,
joka haluaa kuolleen pitbullinsa
tilalle samanlaisen. Kopio-
lemmikin hinnaksi tulee noin
105 000 euroa.
“Vaikuttaa siltä, että tilaajalla
on jokin vamma ja että koira
auttoi häntä selviytymään sen
kanssa, joten hän haluaa lem-
mikkinsä kloonin”, RNL Bion
johtaja Ra Jeong-Chan sanoi
Korea Times -lehdelle.
“Länsimaissa on paljon ihmisiä,
jotka haluavat kloonata koi-
ransa näinkin korkeaan hin-
taan.”
Kloonaus tapahtuu Soulin
kansallisessa yliopistossa, ja
RNL Bio vastaa hankkeen
kaupallisesta puolesta. Ra sanoi
odottavansa muutamassa vuo-
dessa jopa 500:aa kloonausti-
lausta rikkailta eläinten ystäviltä
Yhdysvalloista ja muista
maista. Ensimmäisiä maail-
massa Soulin kansallisen yli-
opiston tutkijaryhmä kloonasi

koiran ensi kertaa vuonna 2005.

“Tähän mennessä mikään muu ryh-
mä ei ole onnistunut kloonaamaan
koiraa. Tämä on ensimmäinen kerta,
kun koira kloonataan kaupallisella
sopimuksella”, RNL Bion markki-
nointijohtaja Cho Seong-Ryul sanoi
uutistoimisto AFP:lle.

Booger-nimisen amerikanpitbullter-
rierin korvasta on otettu talteen ja
jäädytetty soluja. Nyt Boogerin gee-
niperimää kantavat, hedelmöitetyt
munasolut on siirretty kahdeksan
nartun kohtuun. Chon mukaan koi-
rakloonauksen onnistumisprosentti
on korkea – joka neljäs sijaisemo,
jonka kohtuun kloonaamalla aikaan-
saatuja munasoluja istutetaan, syn-
nyttää pentuja.

K.S.
Lähde Iltalehti
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SATHY Kevätkävely
Luukin ulkoilualueella
15.3.2008

Lauantai aamusella ryhmä innok-
kaita kävelijöitä oli kokoontunut
vanhalle luukintielle odottelemaan
lähtöä SATHY Kevätkävelylle. Pai-
kalle oli kertynyt amerikankääpiö-
terriereitä, amerikanbulldoggi ja
amerikanpitbullterriereitä omistaji-
neen. Edes sää ei ollut saanut näitä
innokkaita kävelijöitä jäämään ko-
tosalle vaan reippaalle kävelylle
mukavassa seurassa on aina mukava
lähteä.

Ryhmä suunnisti metsäpolulle. Koi-
rat olivat innoissaan seurasta ja eri
hajuista mitä matkan varrelta löytyi.
Mukava leveä kärrynpolku vaihtui
vähitellen pieneksi metsäpoluksi ja
saimme matkaan hieman seikkailu-
mieltä. Liukkaat kalliot ja juurakot
saivat askellukset varovaisiksi mutta
jokaisella omistajalla näytti tasapai-
no olevan kunnossa.

Matkan varrella nähtiin myös pilk-
kijöitä eli jää taisi olla aika paksua.
Jätimme jäällä kävelyt kuitenkin
väliin ja jatkoimme matkaamme
pikkupolkua pitkin eteenpäin. Saa-
vuimme pienen mökin pihaan.
Jäimme mökin eteen arvuuttele-

maan mikä mökki on ky-
seessä mutta lopputulokseen
emme koskaan päässeet.

Koirat alkoivat näyttää siltä
että nyt omistajat ei kyllä tiedä
minne ollaan menossa sillä
eteen sattui sen verran isompi
lätäkkö että uimaan olisi
päässyt, mutta kierto reitti
löytyi. Koska seikkailumieltä
aina pitää hieman olla, niin
ennen kuin taas kartalla oltiin,
niin käytiin katsastamassa että
vanha vihdintie on vielä sa-
massa paikassa kuin ennen-
kin. Oikea polku löytyi ja pian
alkoivat maisemat olla tuttuja.

Noin reilun puolentoista
tunnin seikkailun jälkeen oli
mukava poiketa kahville lä-
heiselle huoltoasemalla ja
hyvästellä urheat seikkaili-
jat.Kiitoksia kaikille osallis-
tujille ja nähdään seuraavassa
tapahtumassa!

Emma

SATHY Kevätkävely 2008 järjestettiin
lauantaina, 15.3.2008 klo 11-13.30.

Lauantaipäivän suhteellisen koste-
asta säästä huolimatta Lahden joki-
maan raviradan parkkipaikalle saa-
pui noin 30 koiraa, joista suurin osa
oli amerikanbulldoggeja, pari kolme
erirotuista koiraa taisi olla paikalla.
Tapahtuma alkoi rennoissa tunnel-
missa jutustelulla ihmisten tutustu-
essa toisiinsa ja toistensa koiriin.
Grillistä sai makkaraa ja myös kah-
via ja pullaa oli tarjolla.

Petri otti sitten ohjat käsiinsä ja
alkoi opastaa ihmisille taakanvedon
alkeita, koirat pääsivät kokeilemaan
valjaita ja renkaan vetämistä suu-
rella parkkipaikalla. Monet olivat
kokeilemassa ensimmäistä kertaa,
mutta kaikki olivat rohkeasti muka-
na. Nuoremmilla pennuilla, joita
oli puolenkymmentä, oli pentuko-
kous viereisellä pellolla jossa ne
telmivät lasten kanssa. Siellä oli
ehkä se kaikkein hulvattomin meno.

Taakanvedon jälkeen oli ohjelmassa
petojahti, josta näyttää muodostu-
van todella hyvä kisailumuoto ame-
rikanbulldoggeille. Kokeilijoita oli
lähemmäs kaksikymmentä ja jopa
ensikertalaisilta nähtiin aivan hui-
mia suorituksia. Huomaa että joil-
lain amerikanbulldoggeilla homma
on todella verissä, ne olivat usko-
mattoman hyviä. Petojahdin parissa
meni pari tuntia, koirien odottaessa
vuoroaan ihmiset nauttivat grillin
antimia ja katselivat hyviä suorituk-
sia. Petojahti on laji josta koirien
huomaa todella nauttivan, monet
ab:t pari kertaa kokeiltuaan saivat
siihen todellisen kipinän ja ne piti

viedä lähes väkisin paikalta, kun
olisivat aina vain halunneet uudes-
taan viehettä retuuttamaan.

Tapahtumasta jäi ainakin järjestäjille
todella positiivinen fiilis ja kiitäm-
mekin kaikkia tapahtumaan osallis-
tuneita ja lupaamme, että jatkossa
on luvassa lisää.

Jukka Autio
SAB ry.
www.sabulldog.fi

Suomen Amerikan Bulldogit ry.
työkoiratapahtuma Lahdessa 8.3.2008
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SATHY:n uudet PRO-luokan taa-
kanvetokärryt ovat koneistettavana.
Uusissa kärryissä on aikaisemmista
aivan uusi tekniikka ja lujuus. Edel-
listen kisakärryjen pyörät ovat olleet
ongelmallisia kun parhaimmillaa
painoa on ollut reilusti yli 2 000
kiloa.

Tällä hetkellä kärryissä on järjes-
tyksessä jo kolmannet pyörät. Ai-
kaisemmat lähestyvät loppuaan.

Uudet pyörät saatiin lahjoituksena
veneliikkeeltä, jonka omistaja on
intohimoinen bulldoggi-fani. Kiitos!

Tavoitteena on lisäksi saada uusiin
PRO-kärryihin mm. automaattinen
ajanotto, helpompi kuljetus yms.

Vanhat kisakärryt eivät suinkaan
jää eläkkeelle vaan siirtyvät vaati-
vaan treenikäyttöön. Suunnitteilla

on mm. treenikärryjen lainaus yh-
distysten jäsenille ja treenivastaa-
ville.

Myös kääpiökoirille on tulossa uu-
det kiskokärryt, joihin näillä näky-
minen tulee edellisten kisakärryjen
viimeistä edelliset pyörät.

P.D.

Uudet PRO-luokan
SATHY Taakanveto™ kärryt

Suomessa tehdyt, laadukkaat, mittatilaus-
TAAKANVETOVALJAAT

pienille ja isoille koirille!

Tilaa heti osoitteesta
www.koiratuote.fi/sathy

KOOT JA HINNAT:

• pienet koirat (1-8 kg) 45-55 €
• keskikokoiset koirat (8-20 kg) 70-80 €
• keskikoiset koirat (20-30 kg) 75-85 €
• isot koirat (30-40 kg) 90-100 €
• superisot koirat (40-60 kg) 100-110 €

Tilaukset Internet-sivuilta
www.koiratuote.fi/sathy

Nauhan väri musta tai valkoinen.

Pehmusteen väri yksivärinen tai kirjava -

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

Kapulan väri sovitetaan pehmusteen väriin.

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

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

Laakeripesä

≈15° kulma

Kisko

Kuljetus.

Kisa/treeni.

1200

24
00

1080

300

Yllä seuraavan sukupolven taakanvetokärryjen suunnitelma. Tämä ns. trailer-versio on jo suunnitteilla
mutta sitä ennen valmistuu tänä vuonna oikealla esitetyn kaltainen PRO-luokan kärryt. PRO-kärryissä
on erikoisterästä olevat pyörät, pidempi kiskopituus, nopeampi kasaus ja suurempi lavetti.
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Verenluovuttaja-
koirista pula!
Koirien veripankki tarvit-
see kipeästi lisää verenluo-
vuttajia. Yliopistollisessa
eläinsairaalassa tarvitaan
jatkuvasti verta vakavasti
sairaille potilaille.

Koirien
veripankki

Helsingissä, Yliopistollisen eläin-
sairaalan tiloissa toimiva
Koirien Veripankki tar-
vitsee jatkuvasti uusia
verenluovuttajakoiria.
Luovuttajien verestä ero-
tettuja punasoluja ja ve-
riplasmaa käytetään teho-
hoitoyksikössä
hoidettavana oleville va-
kavasti sairaille potilaille,
kuten onnettomuuksien
uhreille, vakavasta ane-
miasta tai hyytymisteki-
jöiden puutteesta kärsiville,
rotanmyrkkyä syöneille,
kyyn puremaan reagoi-
neille ja parvo-viruksen
heikentämille pikkupen-
nuille. Verituotteita käy-
tetään lisäksi myös tuki-
hoitona suurten leikkausten
yhteydessä.

Yksi luovuttaja voi
pelastaa monen
hengen

Vakavien sairauksien yh-
teydessä verensiirrolla
onkin monesti ratkaiseva merkitys
potilaan topumisen kannalta. Yksi
verta luovuttava koira voi pelastaa
useamman kriittisessä tilassa olevan
potilaan hengen. Veripankkitoiminta
vaatii klinikkatasoiset laitteet labo-
ratorioineen, tehtävää varten koulu-
tetun henkilökunnan sekä suuriko-
koisia erikoislaitteita kuten
sentrifuugin veren käsittelyä varten
ja -75 asteisen syväjääarkun plas-
man säilytystä varten. Edellä mai-
nituista syistä koirien veripankki
toimii ainoastaan Yliopistollisessa
eläinsairaalassa Helsingin Viikissä.

Miten verenluovu-
tus
tapahtuu?

Verenottotapahtuma kestää
rauhoituksineen kaikkiaan
noin 2 tuntia. Luovutuksen
ajaksi koira rauhoitetaan
kevyesti ja verenottopaikka
kaulalaskimon alueelta
puudutetaan. Kaulan alu-
eelta ajellaan pieni määrä
karvaa, jotta veri saadaan
otettua puhtaasti BAX-
TERIN veripusseihin.
Koira luovuttaa verta 450
ml ja sille annetaan samaan
aikaan vastaava määrä
nestettä takajalan laski-
moon. Verenluovutuksen
jälkeen koira herätetään ja
se kävelee luovutuksesta
omin jaloin.

Verenluovutuspäivän aamuna koi-
ralle ei anneta ruokaa. Vettä saa olla
vapaasti tarjolla. Illalla koiralle an-
netaan kevyt ateria ja luovutusta
seuraavana päivänä voi jo syödä
normaalisti.

Luovuttajakoiraa ei saa muutamaan
päivään rasittaa pitkillä lenkeillä.
Liikunnan tulee olla kevyttä myös
seuraavat kaksi viikkoa, jonka ai-
kana uudet punasolut muodostuvat.
Koiran kanssa voi liikkua normaa-

listi, mutta agilityt, metsäjäljet, taa-
kanveto, kilpailut ja muut raskaam-
mat harjoittelut on syytä siirtää
myöhempään ajankohtaan. Veren-
luovutuksen yhteydessä ei voida
suorittaa muita hoitotoimenpiteitä.

Verenluovutus-
tunnukset Sankarille

Koira saa kaulapantaansa veren-
luovuttajasankarin tunnuksen ja
omistaja samanlaisen pinssin. Li-
säksi luovuttaja saa mukaansa kol-

men kilon sä-
kin maittavaa
Hill's Adult
kuivamuonaa.
Koiran nimi,
rotu ja omistaja
mainitaan
Eläinsairaalan
Ystävien In-
ternet-sivuilla
Sankarikoirien
listassa. Omistaja saa luovutuksesta
hyvän mielen lisäksi tarkat tiedot
koiransa sen hetkisestä terveyden-

tilasta.

Sopiiko koira
verenluovuttajaksi?

Jotta koira voisi rekisteröityä veri-
pankkiin luovuttajaksi, sen tulee
turvallisuuden vuoksi täyttää seu-
raavat kriteerit:
• 2-7 vuoden ikäinen
• painoa yli 30 kiloa
• kliinisesti terve
• säännöllisesti loishäädetty ja ro-
kotettu
• asunut Suomessa viimeiset 12

kuukautta.

Luovuttajaksi ilmoittau-
tuneille koirille järjestetään
erillinen testauspäivä ve-
riryhmän määritystä var-
ten. Testipäivään kutsutaan
useampia koiria kerrallaan.
Testipäivänä ei vielä luo-
vuteta verta vaan otetaan
koirasta pieni verinäyte
etutassusta sekä tehdään
kliininen terveystarkastus.
Tarkastus ja veriryhmän-
määritys kestävät yhteensä
noin 15 minuuttia, eikä
koiraa tarvitse rauhoittaa
tutkimuksen ajaksi.
Verinäytteestä tutkitaan
pieni verenkuva ja tehdään
DEA 1.1 veriryhmän-
määritys. Verensiirtore-
aktioiden minimoimiseksi
vain DEA 1.1 negatiiviset
koirat soveltuvat luovut-
tajiksi. Koiran rodulla ei
ole merkitystä, eikä koiran
tarvitse olla rekisteröity.
Myös useat monirotuiset
koirat saattavat veriryh-
mänsä puolesta sopia hy-
vin verenluovuttajaksi. Jos
koiran veriryhmä on oikea

ja se on todettu kliinisessä tutkimuk-
sessa täysin terveeksi, eikä labora-
toriotuloksissa ole löytynyt mitään
normaaleista viitearvoista poikkea-
vaa, niin veripankkitiimi ottaa koi-
ran omistajaan myöhemmin yhteyt-
tä verenluovutusajankohdan
sopimiseksi.

Kaikki toimenpiteet ovat koiran
omistajalle maksuttomia.

Luovuttajaehdokkaaksi
ilmoittautuminen

Veripankki tarvitsee
omistajan yhteystiedot
sekä koiran nimen, iän,
rodun ja painon.
Lähetä tiedot:
• soittamalla p. 050 585
3012, Pia Jaatinen
• sähköpostilla
pia.jaatinen@helsinki.fi
• postitse YES Ystävät ry
/ Pia Jaatinen PL 57, 00014
Helsingin yliopisto
• Internet-lomakkeella
osoitteessa
elainsairaalanystavat.com/
koirienveripankki.php

T.U.

Amerikkalaisperäiset työkoirat kuten amerikanbulldoggi ja vanhaenglanninbulldoggi voivat
sopia hyvin verenluovuttaja-koiraksi, koska ovat itse yli 30 kg painoisia.
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Alkuvuoden 2008
uudet oldet

Suomeen on pesiytyi heti vuositu-
hannen vaihteessa Euroopan parhaat
vanhaenglanninbulldoggit muuta-
man tuontikoiran voimin. Heti sen
jälkeen rodun tassunsija täällä Poh-
jolassa on ollut jämäkkä ja vahva.
Pentueita on tullut tasaisen harkit-
tuun tahtiin.

Yhteistyössä
Suomi ja Ruotsi

Uusinta uutta on suomalaisen Olde-
Ranch -kennelin ja naapurimaan
Ruotsin WestFinns -kennelin jo
vuosia jatkunut kasvatusyhteistyö-
toiminta. WestFinns-kennelillä on
muheva kokemus mm. amerikans-
taffordshirenterrierien vuosia kes-

täneestä, pitkästä kasvatustyöstä
mutta vuosia sitten rotu vaihtui
näyttelykoirarodusta työkoirarotuun
– vanhaenglanninbulldoggiin. West-
Finns-kennelillä on kantakoiria suo-
malaiselta Olde Ranch -kenneliltä.

Tällä hetkellä Ruotsin kennelissä
on 14 aikuista vanhaenglanninbull-
doggi-koiraa jalostusta varten. Ol-
de Ranchin Bruce on kaikkien Suo-
meen Ruotsista tuotujen
pentukoirien isä. Myös aikaisempi-
en ruotsituontiolde-koirien isä on
Bruce.

Nyt myös
Ruotsista Suomeen

Nyt suunta on vaihtunut  yksipuo-
lisesta Ruotsiin-viennistä molempi-
suuntaiseen vanhaenglanninbull-
doggi tuonti/vientiin.

Suomalaiset vanhaenglanninbull-
doggi-pennun ostajat ohjattiin Olde-
Ranchilta suoraan WestFinnsin pen-
tujonoon ja nyt tätä kirjoitettaessa
on pentuodotus ohi.

Uusia pentuja
Suomeen

Suomen uudet vanhaenglanninbull-
doggit tuli Ruotsista WestFinns ken-
nelistä autolautalla kasvattajan kul-
jetuksella. Ennen tuontia on käyty
runsasta kirjeen- ja kuvanvaihtoa.

Pentukoirat ovat ovat Olde Ran-
chin Brucen ja Olde Ranchin Dol-
lyn pentuja vaikka ovatkin synty-
neet Ruotsissa. Ruotsin kennelin
pitäjät Roger ja Georg toivat Silja
Linen lautalla pennut Suomeen

Malmöstä ja vierailivat senjälkeen
Olde Ranchilla. Koiria oli jo Hel-
singin Etelä-Satamassa vastaanot-
tamassa monipäinen joukko.
Suomessa uudet koirat jakaantuvat
tasaisesti ympäri valtakuntaa, Kot-
kasta Poriin ja Espoosta Tampereel-
le!

Vanhaenglanninbulldoggirintamalta
on tulossa kohta lisää uutisia. Huhut
kertovat, että uusi kotimainen pen-
tue on jo suunnitteilla!

Raimo & Mervi Kallio

Uusia vanhaenglannin-
bulldoggeja Suomeen

Vanhaenglanninbulldoggi Elvis meni Kotkaan.

Vanhaenglanninbulldoggi Lola meni Espooseen.

Vanhaenglanninbulldoggi Curro meni Tampereelle. Perheessä on
ennestään jo yksi olde, Sukan pentu Lolita.

Vanhaenglanninbulldoggi Kalle Olde meni Poriin. Perheessä on
ennestään jo yksi olde, Mekun pentu Ulla.

Vanhaenglanninbulldoggi Tyyne meni Nokialle.

Kuvassa uusien suomalaisten vanhaenglanninbulldoggien isä, Olde Ranchin
Bruce. Huomaa Brucen kaulapanta 60 cm, 14 karaatin kultaa. Valmistaja
Reijo Saraste, Tillanderin kultaseppä.
Ei persaukisille koirille.
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Tässä helppo ja pätevä ohje mais-
tuvalle ja erittäin terveelliselle koi-
ran puurolle. Tämä puuro sopii kai-
kille koirille, mutta erityisen sopiva
tämä ohje on sellaiselle koiralle,
jolla on herkkä vatsa tai joka on
yliherkkä naudan tai lampaan val-
kuaiselle. Ohje on mitoitettu noin
kuudelle 25 kiloiselle koiralle. Oh-
jetta muutamalla saa helposti sopi-
van määrän puuroa pienemmille tai
isommille koirille.

Jos koirallasi on huono turkinkarva
tai iho-ongelmia niin kokeile tätä
puuroa. Syötä tätä puuroa koiralle
vähintään kuukauden ajan. Jos iho-
ongelmat vähenevät on olemassa
mahdollisuus, että koira on yliherk-
kä naudan valkuaiselle.

Välineet:
- kattila tai kasari, 2,2 litraa per
koira
- 2 litran teräksinen ruokakippo per
koira
- kauha, lusikka ja liesi

Aineet:
Kanaa, sikaa tai molempia. Tarvi-
taan n. 100 g per koira. Määrä ei
ole tarkka, voi laittaa enemmän tai
vähemmän. Jauhettuna lihana tai
paloina. Voi käyttää myös kalaa
vaikka kala on joskus yliherkkyyttä
aiheuttava, kuten äyriäiset myös.

Näitä aineita yhteensä
 4 dl per koira:
- tummaa, rikottua kokojyväriisiä,
riisiä eniten yli puolet tai vaikka
koko 4 dl
- rouhittua ohrasuurimoa
- hirssiä
- tattaria.

Puuroon voi lisäksi laittaa lisäaineita
kuten rypsiöljyä, pellavaöljyä ja
kylmäpuristettua oliiviöljyä. Kaikki
öljyt ovat hyviä iholle ja turkille.
Oman maun mukaan puuroon lisä-

tään myös esimerkiksi porkkana-
rouhetta, Dorwest Herbs -tuotteita
kuten puunkuorijauhetta, merilevä-
jauhetta, valkosipulia, kreikanher-
nettä keeper’s mix -jauhetta, easy
green -jauhetta jne.

Kanaliemikuutio voi olla hyvä
maun antaja jos tekee kovin kasvis-
pitoisen puuron. Ei saa käyttää li-
haliemi- tai kalaliemikuutioita, kos-
ka näitä valkuaisia nimenomaan
pyritään välttämään.

Ainesosat kuudelle
koiralle:
- riisiä ja muita jyviä yhteensä 3
litraa
- vettä 10 litraa
- lisäaineita kutakin n. 1 rkl tai pur-
kin ohjeen mukaisesti.

Tee näin:

Puuro kannattaa tehdä aamulla, sil-
loin puuro on valmis koiralle ilta-
päivällä tai illalla.

1. Täytä kattila kuumalla vedellä
melkein täyteen ja laita liedelle
kuumenemaan.

2. Lisää öljyä ruokalusikallinen ja
muut lisäaineet annosteluohjeiden
mukaan. Yleensä n. tee- tai ruoka-
lusikallinen per koira-annos.

3. Kun vesi kiehuu kaada sekaan
riisit, ohrat, hirssit, tattarit ja kump-
panit. Pelkkä riisikin riittää mutta
monipuolisuutta voi vaalia. Riisiä
ja muita jyviä laitetaan suhteessa 1
osa per 5 osaa vettä. Jos siis on 10
litran vetoinen kattila niin siinä tulisi
olla n. 8 litraa vettä ja 2 litraa riisiä.

4. Jos käytät isoa kattilaa (iso on
yli 2 litraa) niin voit sammuttaa
lieden heti kun vesi ja riisi/jyvät

kiehuu. Pidä kattilan-
kantta auki vähän ai-
kaa, jotta kiehos rau-
hoittuu. Hämmennä
jyviä kauhalla muuta-
ma kierros, laita kansi
päälle ja jätä sammu-
tetulle liedelle hautu-
maan.

5. Monen tunnin ku-
luttua, kun keitos on
muuttunut puuroksi,
lisää kana, sika tai muu
jauhettu tai paloiteltu
liha (huonoturkkisille
ei nautaa). Voi olla, että
tarvitset tätä varten
kaksi kattilaa. Toinen
vaihtoehto on, että an-
nostelet lihat ja puuron
suoraan koiran ruoka-
kippoihin.

Sekoita kauhalla jau-
hettu liha puuroon.
Tämän jälkeen puuron
voi antaa koiralle tai
jättää vielä hautumaan.

Terveyspuuron reseptiä
voi vapaasti muunnella.

Jos tarkoitus on päästä eroon koiran
epämääräisistä iho-ongelmista niin
suositeltavaa on, että puurossa väl-
tetään kokonaan nautaperäisten ai-
nesosien käyttöä. Puuroa ei myös-
kään tulisi antaa kuivamuonan kera

vaan koiralle riittää pelkästään tämä
puuro.

P.D.

Terveyspuuro
kuudelle koiralle

Kun vesi kiehuu kaada sekaan riisit, ohrat, hirssit, tattarit ja kumppanit. Pelkkä riisikin
riittää mutta monipuolisuutta voi vaalia. Riisiä ja muita jyviä laitetaan suhteessa 1 osa
per 5 osaa vettä. Jos siis on 10 litran vetoinen kattila niin siinä tulisi olla n. 8 litraa
vettä ja 2 litraa riisiä.

Jos käytät isoa kattilaa (iso on yli 2 litraa) niin voit sammuttaa lieden heti kun vesi ja
riisi/jyvät kiehuu. Pidä kattilankantta auki vähän aikaa, jotta kiehos rauhoittuu.
Hämmennä jyviä kauhalla muutama kierros, laita kansi päälle ja jätä sammutetulle
liedelle hautumaan.

Puuroon voi lisäksi laittaa lisäaineita kuten rypsiöljyä, pellavaöljyä ja kylmäpuristettua
oliiviöljyä. Kaikki öljyt ovat hyviä iholle ja turkille. Oman maun mukaan puuroon
lisätään myös esimerkiksi porkkanarouhetta, Dorwest Herbs -tuotteita kuten puunkuo-
rijauhetta, merileväjauhetta, valkosipulia, kreikanhernettä keeper’s mix -jauhetta, easy
green -jauhetta jne. Lihana tarvitaan kanaa, sikaa tai molempia. Tarvitaan n. 100 g
per koira. Määrä ei ole tarkka, voi laittaa enemmän tai vähemmän.

Monen tunnin kuluttua, kun keitos on muuttunut puuroksi, lisää kana, sika tai muu
jauhettu tai paloiteltu liha (huonoturkkisille ei nautaa). Voi olla, että tarvitset tätä
varten kaksi kattilaa. Toinen vaihtoehto on, että annostelet lihat ja puuron suoraan
koiran ruokakippoihin.
Sekoita kauhalla jauhettu liha puuroon. Tämän jälkeen puuron voi antaa koiralle tai
jättää vielä hautumaan.



SATHY Uutiset 2/2008 18

SATHY-rotuisten koirien
laatukasvattajat tiedotta-
vat. Tuoreimmat kasvatta-
jatiedot Internetistä, osoit-
teesta www.sathy.fi/
kasvattaja.php

Amerikanbulldoggi-
kasvattaja Pete's Bulldogs
tiedottaa:

Pentuja tulossa kesällä!!

Isä: White Bandit's Snowflake aka
“ATZE”
SCH BH AD ZTP
HD A/A NCL Clear

Emä: Snow White's Norma aka
“XENA”
Best wp p4p 79,81 2155kg
HD A/A NCL Clear

Todelliset työkoirat molemmat ja
ennenkaikkea terveitä henkisesti ja
fyysisesti!!

Molemmat koirat pärjännyt hienosti
myös näyttöpuolella!!

Muutama ennakkovaraus
“pentujonoon” otetaan vastaan.

Puhelin 050 520 5556 arkisin kello
16 jälkeen.
Sähköposti petesbulldogs@
suomi24.fi
Kotisivut www.petesbulldogs.com

Amerikankääpiöterrieri-
kasvattaja Toy Fox Terrier
Kennel tiedottaa:

Bugglen ja Beben pennut syntyivät!
Pennut syntyivät 6.3.2008 ja ovat
luovutusiässään toukokuussa 2008.

Pentueessa on kolme pentua:
yksi white & tan tyttö ja kaksi tri-
color tyttöä.

Varauksia pennuista otetaan nyt
vastaan. Vapaana vielä yksi white
& tan narttupentu.

Puhelin 045 630 4345 ja 045 636
0596.

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

Amerikankääpiöterrieri-
kasvattaja Senefi's Toy
Fox Terriers tiedottaa:

Seuraava pentue suunnitelmissa
kesälle 2008

emä: PR' Dunkel's Monk aka
Munkki

isä: 'PR' Dunkel's Micro Paw of
Phoenix aka Mike

Puhelin 040 583 7371, 040 722
2660
Sähköposti emma.mussalo@
gmail.com
Kotisivut www.toyfox.fi

Amerikanbulldoggi-
kasvattaja Snow White
Kennel tiedottaa:

White Bandit’s Heman & Laura’s
Honey Girl -pennut syntyivät

30.3.2008!

3 urosta vapaana! Nyt Varattavis-
sa!!!

Molemmat vanhemmat A lonkkai-
sia!!!

Puhelin 040 506 6184
Sähköposti sw@
snowwhitekennel.com
Kotisivut
www.snowwhitekennel.com

Kasvattajat tiedottavat

Tällä sivulla voi ilmoittaa
myytävänä olevasta uudes-
ta tai käytetystä koiratar-
vikkeesta tai palvelusta.
Kirjoita ilmoituksesi osoit-
teeseen www.sathy.fi/
ostomyynti.php

Koiria tai pentuja ei saa
ilmoittaa myytäväk-
si/ostettavaksi.

Ostetaan: ostetaan elementti koira-
tarha oltava 2m korkeaa mielellään
Turun seudulta.
jussi.j.kujala@elisanet.fi

Myydään: Myyn tarpeettomana
kultaisennoutajan muutamia kertoja
lentäneen ison laadukkaan, IATAn
hyväksymän Clipper 7 -lento-
/kuljetusboksin, mitat 76x78x107
cm, sopii siis isolle koiralle. Muka-
na vesikuppi sekä kunnon pyörät,
jotka helpottavat liikuttamista esim.
lentokentillä tai näyttelyissä.
Hp.120 EUR.
Naantali. Puh.+4790850054
titta.anttila@gmail.com

Ostetaan: Koiraverkko/-kalteri ja
tavaratilan kaukalomatto Ford Fo-
cus farmariin vm.-00
Laitila.
Puh. 050-3425370
pakkaslaulu@hotmail.com

Ostetaan: Kahden koiran autohäkki
farmari sierraan.
Tammela.
Puh. 044-2581829
suska@coolpet.fi

Myydään: Reki 1-4 koiravaljakolle,
huvi tai kilpaajeluun. Hyväkuntoi-
nen, hiilikuitu jalakset, kevyt ohjas-
taa. Paino noin 11 kg. Ohjaustangon
korkeus noin 99 cm maasta mitat-

tuna. Pyydä kuvia sähköpostiisi.
Uusikaarlepyy.
Puh. 0400-907 523
pn@pp.inet.fi

Ostetaan: Ostetaan Ford Monde-
oon sopiva koiranhäkki saksanpai-
menkoiralle! Voidaan hakea jos on
lähialueella (Uusimaa).
Nurmijärvi.
Puh. 0408475769
rautio.janne@kolumbus.fi

Myydään: Metallinen musta koiran
kuljetushäkki. Koko 55 cm leveä,
62 cm korkea ja 78 cm pitkä. Häkin
alla metallinen alusta. Häkki on
uudenveroinen.
Hp. 50.
Lohja.
pipsa.sivula@hotmail.com

Myydään: Rosewood messinkinen
koiranhäkki. korkeus 70 cm pituus
90 cm leveys 65 cm. Todella näp-
pärä ja siisti. Mukana pohjalla hel-
posti putsattava astia.
Hp.120.
Turku.
Puh. 0500-452017
armas74@luukku.com

Ostetaan: Lämpöeristetty koiran-
koppi Lahden läheltä. Edullinen.
Tarjoa sähköpostiin kuvien kera.
Lahti Hollola.
susu.untola@hotmail.com

Ostetaan: Ostetaan rotweilerille
sopiva häkki tai kuljetushäkki pi-
kaisesti. Tarjoa!
Vihti.
Puh. 0400-464642
malla.hotti@gmail.com

Ostetaan: KOIRANKOPPI, pysty-
korvalle, lämmitettävä / eristetty

Turku.
Puh. 0400620449
pajusalo@hotmail.com

Myydään: Koiran kuljetusboxi.
Ihan uudenveroinen. Koko on 60 *
42 * 42. Häkissä on todella jämäkkä
putkirunko. Se on myös todella
helppo koota. Kokoontaittuessa
häkki menee pieneen kokoon. Sa-
maa luokkaa kuin Travel Care ke-
vythäkki. Laitan kuvan tarvittaessa
tulemaan.
Hp. 50 euroa.
Haapamäki/Keuruu.
Puh. 040-5915549
miiuli76@pp.nic.fi

Ostetaan: iso koirankuljetusboksi
lentokayttoon, esim Clipper 7 tai
Ferplast Atlas 70, tai jopa isompi
koko.
Hp. 100-150 e.
Helsinki.
finnpowered@yahoo.com

Myydään: Rosewood koiranhäkki.
Laadukasta ja lujaa tekoa. Uutta
vastaavassa kunnossa. Mitat
64*104*70.
Hp. 200.
Joensuu.
Puh. 040-5217333
heli.m.mikkonen@joensuu.fi

Ostetaan: Ostetaan sitruunapanta.
Toimiva.
Hp. n. 50-70 e.
KUOPIO.
Puh. 0509196111
mjaaskelainenenator@gmail.com

Myydään: Koiran kuljetushäkkejä
autoon/kotiin mittatilaus työnä kysy
lisää.
Hp. 100-600.
Vantaa.

tomi.vantaa@netti.fi

Myydään: Clipper 6 Kuljetusboxi
koko 93x65x68 cm Hyväkuntoinen
vajaan vuoden vanha!
Hp. 150 e.
Vantaa.
Puh. 0405625257
tuija.hatonen@pp3.inet.fi

Myydään: Myytävänä vähän käy-
tetty hurtan puolikuristava panta
kokoa 30-40cm, väriltään musta.
H. 7 e sis. postikulut.
Löytyy myös ketjupanta 45 cm H.
5 e sis. postikulut.
Joutsa.
Puh. 0408357329
mattilam@luukku.com

Myydään: Upeat nahkaiset, tum-
manruskeat, käsintehdyt vetovaljaat
(koko 2), käyttämättömät, ostettu
Artun koiratarvikkeesta. Ovh 70,-
(myös käsintehty puinen vetopulk-
ka, myyn mahdollisesti senkin, tee
tarjous! Lähetän kuvan meilitse.)
Katso tiedot:
http://www.artunkoiratarvike.fi/hi
ntavvaljas.htm
Espoo.
Puh. 040 5432 363
epsup@hotmail.com

Ostetaan: Metallinen koiranhäkki
city-maasturin (Hyundai Tucson)
perään, johon mahtuu kaksi län-
sigöötanmaanpystykorvaa.
Ruovesi.
Puh. 0500 802555
olli.kivimaki@phpoint.fi
ka.heikkinen@kymppicatering.com

Katso lisää ilmoituksia
osoitteesta www.sathy.fi/
ostomyynti.php

Ostetaan & myydään
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Hakalankuja 60
07190 HALKIA / PORNAINEN
FINLAND

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

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

White Bandit's Heman & Laura's Honey Girl
-pentue on syntynyt. Soita nyt ja varaa omasi.

SnowWhite
American Bulldogs

OldeRanch
Olde English Bulldogges & Wild Boars

Aidot, ARF-rekisteröidyt
villisikatestatut vanhaenglanninbulldoggit

ja ARF-rekisteröidyt, DNA-testatut villisiat

www.OldeRanch.com • info@OldeRanch.com



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

®

www.koiratuote.fiwww.koiratuote.fi

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

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

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

Katso TUHANNET
muut edulliset ja hyvät

laatutuotteet ja
tarjoukset kotisivuilta!

Sporting Collars on saapunut Suomeen!

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

Uutta ihanaa kevääseen!
Kevään uutuustuotteet ovat saapuneet

Koiratuotteen valikoimiin. Värikkäät ja laadukkaat
pedit, lelut, tarvikkeet, ruuat, herkut, puruluut...

Muista parasta ystävääsi!

Stomax vatsan
hyvinvointiin 19,50 e

Glucosamin nivelille
ja lihaksille 26 e

Omega-3 kalaöljy
iholle ja turkille 16 e

Kurapyyhe
3,90 e

Agility.-esteet
alkaen 29 e

Koira-aitaus elementit
alkaen 69 e

Kotimainen naudan
palviluu puolikas 3,90 e

Kotimainen naudan palvi-
luu kokonainen 6,90 e

Kuivattu kananmaksa
tai kanansydän 2,75 e

Carlson lemmikki-
portit alkaen 59 e

Ansaitse koiratuotteilla!

Yksittäinen koiranomistaja, kas-
vattaja, yhdistys tai vaikka eläin-
kaupan pitäjä voi Koiratuotteen
avulla hankkia lisätulojailman omaa
varastoa tai rahallista panostusta.
Tässä kolme helppoa tapaa:

A) Laita linkki kotisivuillesi ja saat
automaattisesti provision jokaises-
ta Koiratuote-tilauksesta, joka on
tullut sinun linkin tai suosituksen
kautta.

B) ryhdy edustajaksi tai
jälleenmyyjäksi

C) Koiratuote on myös
tukkukauppa .

Katso lisää www.koiratuote.fiKoiratuotteella uudet SUPER-nopeat sivut, kokeile!

Uusin maksuton tuoteluettelomme on ilmestynyt - pyydä omasi!


