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SATHY ry. järjestää vuoden
2005 työkoirien suurtapahtu-
man, SATHY Expo 2005,
lauantaina, 17.9.2005,
klo 10.30-16.00.

SATHY Expo tapahtuma jär-
jestetään tänä vuonna kahdek-
satta kertaa. Tapahtumassa jär-
j e s t e t ä ä n  v i r a l l i s e t
Pohjoismaiden Mestaruuskisat
T a a k a n v e d o s s a ™ ,
Voimavedossa™ ja Tuholaistor-
junnassa. Lisäksi kisaillaan
Koirien Pussijuoksussa™.

Tapahtuma järjestetään Hel-
singissä, Purina Areenalla. Osoi-
te on Ruosilankuja 14, Konala.
Lisätietoja tapahtumapaikasta
I n t e r n e t - o s o i t t e e s s a
w w w . h e l s i n g i n a g i l i t y
urheil i jat.fi/purina-areena

 

Osallistujia Suomesta
ja ulkomailta

SATHY Expoon odotetaan
osallistujia Suomesta, Ruotsista,
Norjasta, Eestistä ja Venäjältä.
Osallistuvia ihmisiä ja koiria on
ollut joka vuosi enemmän, tänä
vuonna odotamme tapahtu-
maan noin 500 ihmistä ja 100
koiraa.

SATHY Exposta on perintei-
sesti tiedotettu tietenkin SATHY
ry.:n kotisivuilla osoitteessa
www.sathy.fi sekä Helsingin Sa-
nomissa, Lemmikki-lehdessä,
Eläinmaailma-lehdessä ja pai-
kallisissa ilmaisjakelulehdissä.

 

Sponsorit, myyjät
ja esittelijät

SATHY Expo 2005 Työkoirien
vuoden suurtapahtuman pää-
sponsori on erittäin laadukas
koiranruokasarja Royal Canin.

SATHY Expo tapahtumaan on
tulossa tällä hetkellä myymään
tai esittelemään tuotteitaan
eläintarvike Megaeläin, Axilur-
madotuslääke esittelypiste, Koi-
rahierontaa, Koiratuote myynti-
piste, SHOP SATHY myyntipiste,
SATHY Buffet ja Hauvapukimo
myyntipiste.

Sisäänpääsy

Sisäänpääsy SATHY Expo
2005 tapahtumaan on sallittu
vain ja ainoastaan SATHY-
rotuisen koiran kanssa tai ilman
koiraa. Ei muun rotuisia koiria.
Jokaisella koiralla täytyy olla
rokotukset ja madotukset kun-

siis koirasi rokotuskirja mukaan!
Koiria ei saa pitää pitkissä

taluttimissa ja flexi-tyyppiset ta-
luttimet on kokonaan kielletty.

SATHY ry.:n jäsenille on ilmai-
nen sisäänpääsy ennen klo
11.00. Aikuisille sisäänpääsy-
maksu on 5 e, lapsille sisään-
pääsymaksu on 2 e.  Alle 15-
vuotiaat lapset pääsevät sisään
maksutta, mutta ainoastaan ai-
kuisen valvonnassa.

Osallistuminen

Osallistuminen itse kisoihin
tapahtuu seuraavasti:

• Taakanvetoon voivat osallis-
tua kaikki ne SATHY rotuiset koi-
rat, jotka ovat suorittaneet SATHY
Taakanveto-lisenssin. Jos ko.
lisenssi on vielä hankkimatta,
voi sen suorittaa klo 10.35 al-
kavien taakanvetolisenssiveto-
jen yhteydessä. Taakanvedon
Pohjoismaiden Mestaruuskisoi-
hin osallistuminen maksaa 2 e
per koira. SATHY ry.:n jäsenille
kisaan osallistuminen on mak-
sutonta.

• Voimavetoon voivat osallis-
tua kaikki SATHY rotuiset koirat.
Voimavedon Pohjoismaiden
Mestaruuskisoihin osallistumi-
nen maksaa 1 e per koira. SATHY
ry.:n jäsenille kisaan osallistu-
minen on maksutonta.

• Tuholaistorjuntaan voivat
osallistua kaikki amerikankää-
piöterrierit ja amerikankarvaton-
terrierit. Tuholaistorjunnan Poh-
joismaiden Mestaruuskisoihin
osallistuminen maksaa 1 e per
koira. SATHY ry.:n jäsenille ki-
saan osallistuminen on maksu-
tonta.

• Koirapussijuoksuun voivat
osallistua kaikki SATHY rotuiset
koirat omistajansa tai handle-
rinsa kera. 1 koira per perhe.
Koirapussijuoksuun osallistumi-
nen maksaa 1 e per koira. SATHY
ry.:n jäsenille kisaan osallistu-
minen on maksutonta.

SATHY Expo 2005
ohjelma

• 10.30 SATHY Expo 2005 alkaa
• 10.35 SATHY Taakanvetokoulu,
taakanvetovaljaiden tilaus, taa-
kanvetolisenssivedot
• 11.00 Rotukohtaiset esittelyt:
AB, APBT, AKT, VEB, AKAT
• 11.15 Tuholaistorjunta: AKT,
AKAT
• 11.50 Palkintojen jako tuho-
laistorjunta
• 12.00 Voimaveto: AKT, AKAT,

veto
• 12.50 Ro-
tukohtaiset
esittelyt II: AB,
APBT, AKT,
VEB, AKAT
• 13.00 Koi-
rapussijuok-
su: AKT, AKAT,
APBT, AB, VEB
• 13.15 Pal-
kintojen jako
koirapussi -
juoksu
• 13.30 Taa-
kanveto: AKT, AKAT, APBT, AB, VEB
• 15.30 Palkintojen jako taakan-
veto
• 15.45 Arpajaiset
• 16.00 SATHY Expo päättyy.

Ajo-ohje

Purina Areenan löydät Kehä
I:ltä. Jos saavut Turun suunnas-
ta, käänny Kehä I itään. Jos taas
suuntaat paikalle Tampereen,
Tuusulan tai Lahden/Porvoon
suunnasta, käänny Kehä I län-
teen. Kehä 1:ltä käännytään alas
Vihdintielle (tie numero 120).
Kyltissä lukee Vihti Keskusta.

Kun olet ajanut alas Vihdin-
tielle (tie 120) ja suuntaat poh-
joiseen kyltin Vihti mukaisesti,
käänny seuraavista valoista oi-
kealle PC Superstoren kohdalta
Ruosilantielle. Käänny seuraa-
vasta risteyksestä oikealle Ruo-
silankujalle. Normaalisti käytös-
sä on hallin vieressä oleva
parkkipaikka ja kilpailuissa park-
kipaikka 2.

Paikalle pääset myös paikal-
lisjunista M-junalla Kannelmä-
keen. Linja-autoista ainakin 39
A ja Vihdintien autot (300-
alkuiset) tulevat Vihdintietä pit-
kin.

Avustajia!

SATHY Expo 2005 tapahtu-
maan tarvitaan erittäin runsas
joukko vapaaehtoisia avustajia.
Ilmoittaudu avustajaksi nyt heti
sähköpostitse osoitteeseen in-
fo@sathy.fi

 Avustajat saavat kukin ilmai-
sen sisäänpääsyn SATHY Expo
2005 tapahtumaan, upean
SATHY Expo 2005 t-paidan,
SATHY Buffet kupongin ja paljon
muuta kivaa.

SATHY Expo 2005 tapahtu-
massa tavataan, tervetuloa!

Pääsponsori:
SATHY Expo 17.9.2005

Sponsoreina:
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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.

Hyvä lukija, käsissäsi on SATHY Uutiset-lehti numero
3/2005. Tähän lehteen olemme koonneet kesän
hyödyllisimmät työkoira-artikkelit.

Syyskuussa järjestetään jälleen vuotuinen Skandinavi-
an suurin työkoiratapahtuma, SATHY Expo, joka
kokoaa työkoiraharrastajat yhteen kautta Skandinavi-
an. Pohjoismaiden Mestaruuskisat Taakanvedossa,
Voimavedossa ja Tuholaistorjunnassa käydään Hel-
singissä, Purina Areenalla, 17.9.2005. Lisäksi kisaill-
laan mm. Koirapussijuoksussa. Maine, kunnia ja
palkinnot ovat paremmat kuin koskaan. Osallistujia
kisoihin tulee paljon, joten nyt on viimeinen aika ryhtyä
treenaamaan omaa koiraa kisoja silmällä pitäen. Lue
siis tämä lehti tarkkaan ja ota opiksesi!

Tästä lehdestä löytyy mm. seuraavat mielenkiintoiset
ja hyödylliset työkoira-artikkelit:

SATHY Expo s.3
Vuoden tärkein, suurin ja kaunein työkoiratapahtuma,
SATHY Expo 2005 kerää jälleen yhteen
työkoiraharrastajat kautta Skandinavian. Älä jätä
väliin mistään hinnasta!

Koirien salakuljetus s.5
Uusi, oikea ongelma on koirien salakuljetus Suomeen.

Koiravero puhuttaa s.8
Koiravero on ehkä aikansa elänyt instituutio.

Sofi, uusi terapiakoira s.9
Uunituote terapiakoira, amerikanpitbullterrieri Sofi on
jo aikamoinen linssilude.

Koiran suuhygienia s.10-11
Koirien hampaiston hoitaminen hoituu helposti
hammasharjalla, mutta hampaat täytyy harjata joka
päivä. Miksi? Miten?

Koiran suolitukos s.12-13
Erittäin dramaattinen tositarina amerikanpitbullterrierin
suolitukoksesta keskellä Suomen kesää.

SATHY Kevätkinkerit s.14-15
Kooste kevään suurtapahtumasta, SATHY
Kevätkinkereistä kuvilla höystettynä.

Vanhaenglanninbulldoggi, oikea työkoira s.16
Kansikuva-juttu, asiaa vanhaenglanninbulldoggista.

Kirja-arvostelu s.17
Arvostelussa tällä kertaa ei niin asiallinen “Koiran
vaivat - kotikoiran lääkärikirja”.

Ruotsin Mestaruuskisat taakanvedossa s.18-19
Ruotsissa on taakanveto hurjassa myötätuulessa.
Kuka voitti mestaruuden? Kuinka Ruotsissa kisaillaan?

Koiran sisäelimet s.20-22
Tärkeä ja asiallinen artikkeli koiran sisäelimistä, niiden
toiminnoista ja tärkeimmistä ravintoaineista.

Taakanvetoharjoittelun kotitehtävät, osa 2 s.24
Jatkoa viime numerossa alkaneelle taakanvedon
harjoittelulle kotona. Vielä ehtii mukaan!

SATHY osto & myynti s.25
Uusimmat koira-aiheiset osto&myynti-ilmoitukset.

Aurinkoa ja treeni-intoa kesään!
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Koirien salakuljetuksesta
näyttää olevan tulossa vakava
ongelma niin Suomelle kuin
Ruotsillekin. Uutiset ovat ker-
toneet ammattimaisesta pien-
ten koiranpentujen salakulje-
tuksesta Suomeen ainakin
Venäjältä, Eestistä ja Puolasta.
Ruotsissa on jo annettu ensim-
mäiset vankeustuomiot (6-8
kuukautta) salakuljettajille, jot-
ka toivat Keski-Euroopasta
rokottamattomia, tunnistus-
merkittömiä koiria. Suomessa
on annettu salakuljetuksesta
ehdollisia vankeustuomioita.

Raivotauti uhka
ihmisen terveydelle

Koiranpentu voi saada rai-
votautitartunnan hyvin nuore-
na. Jos pentu rokotetaan viik-
koja myöhemmin, ei se
välttämättä estä raivotaudin
puhkeamista myöhemmällä
iällä. Raivotaudin itämisaika
on jopa kuusi kuukautta. Sala-
kuljetetuilla pennuilla ei ole
aina rokotuksia, vaikka niiden
mukana saattaisi olla jopa ro-
kotustodistuksia. Monissa
maissa on halvempaa ostaa
todistus, kuin rokottaa koira
ja saada siitä todistus.

Koirien ja kissojen tuonti-
ehdot on laadittu sen vuoksi,
että estettäisiin eläimistä ihmi-
seen leviävien tarttuvien tau-
tien tulo maahamme. Vakavin

näistä taudeista on raivotauti.
Oireiden ilmaannuttua ei hoi-
toa enää ole, vaan ihminen tai
eläin kuolee viruksen aiheut-
tamaan aivokalvon ja aivojen
tulehdukseen.

Raivotauti on saatu maa-
hamme myös tuontieläimen
mukana. Eestistä Suomeen
tuotu hevonen todettiin raivo-
tautiseksi alkukesästä 2003.
Hevosta hoitanut eläinlääkäri
joutui käymään läpi melkoisen
rasittavan raivotaudin vastai-
sen käsittelyn, joka pelasti hä-
nen henkensä. Raivotaudin
esiintyminen Baltian maissa
on lisääntynyt, ja viime vuosi-
na tautitapauksia on ollut usei-
ta tuhansia.

Suomalaiset koirat
tartuntavaarassa

Niissä maissa, joissa koirien
rokottaminen ei ole tavallista
puhtaasti taloudellisista syistä
tai rokotteiden vaikeasta saa-
tavuudesta johtuen, ovat pe-
nikkatauti-, tarttuva maksatu-
lehdus- ja parvoepidemiat
yleisiä. Tuontikoirilla on todet-
tu penikkatautia ja parvoripu-
lia, ja ne ovat aiheuttaneet
myös alueellisia parvoepide-
mioita Suomessa.

Eräät kunnaneläinlääkärit
ovat huolestuneina ilmoitta-
neet, että heidän aikansa ei
tahdo riittää, kun suuri osa

kylän
k o i -
r i s t a
o n
s u u -
r e -
läin-

prak-
tikon
v a s -
taan-
otolla
tipu-
t u k -
sessa
tuon-
t i -
k o i -
r a n
aihe-
ut ta-
m a n
p a r -
v o e -
pide-
mian

takia.
O s a
näistä
k o t i -
koiris-
ta on
k u o l -
l u t
h o i -
d o s t a
huoli-
matta.

J o s
t u o n -
t ikoi-
r a l l a
t o d e -
t a a n
p i a n
m a a -
hantu-
l o n
j ä l -
k e e n
penik-
katau-
ti, on
epäil-
t ä v ä ,
että ns.
lailli-
sinkaan paperein Suomeen
tuotu koira ei ole saanut roko-
tustodistuksen mukaisia injek-
tioita. Penikkatautirokotusta
ei vaadita ei-kaupallisessa
tuonnissa, mutta raivotautiro-
kotetuilla koirilla on yleensä
merkintä myös penikkatautiro-
kotuksen saamisesta.

Penikkatautirokotteiden val-
mistajat suosittelevat yleensä
pennun rokottamista aikaisin-
taan 11-12 viikon iässä ja uu-
sintarokotusta aikaisintaan nel-
jän viikon kuluttua. Hyvin
aikaisin annettu rokote saattaa
antaa pennulle huonomman
suojan, eli alle 10-viikkoisilla
pennuilla ei välttämättä ole
riittävää suojaa näitä tauteja
vastaan. Tällaisen pennun
hankkiminen välittäjältä on
siis aina riski.

Tuontisäädökset

Koirien, kissojen ja frettien
tuontisäädökset ovat muuttu-
neet. Tarkemmat tuontisäännöt
sisältävät vaatimuksia käyte-
tyille rokotteille, vasta-
ainetutkimuksia tekeville labo-
ratorioille ja eläinlääkärin to-
distuksia antaville eläinlääkä-
re i l l e .  Nämä on  a ina
tarkistettava ennen tuontia,

koska säädöksissä voi myös
tapahtua muutoksia. Maa- ja
metsätalousministeriön elintar-
vike- ja terveysosaston Inter-
netsivut www.mmm.fi antavat
uusinta tietoa asiasta.

Eläimen ostaminen tulee ai-
na perustua tarkkaan harkin-
taan. Tuontivaatimukset jo
osoittavat, ettei lomamatkalla
kannata suin päin mennä osta-
maan pentua, puhumattakaan
katukoirien pelastamisesta.
Löytökoirien tuontiin on myös
suhtauduttava vakavuudella,
sillä tuntemattoman taustan
omaavan koiran tulisi asua ko-
timaassaan kuukausia rokotuk-
sen jälkeen, jotta voitaisiin olla
varmoja, ettei se voi sairastua
raivotautiin Suomeen tulon
jälkeen.

Pentua ei kannata ostaa
myyjältä, joka on tuonut
myyntiin pentuja ulkomailta,
ellei pentu ole tunnistusmer-
kitty ja sillä on asianmukaiset
tuontipaperit. Tässä tapaukses-
sa on kysymys kaupallisesta
tuonnista, jossa tuontivaati-
mukset ovat edellistä kovem-
mat. Vain tuonti- ja vientisään-
töjä noudattamalla voimme
turvata sen, että ihmisiin eläi-
mistä tarttuvat taudit eivät pää-
se maahamme lemmikkieläin-
ten tuomana.

Koirien salakuljetus
muodostumassa ongelmaksi

Penikkatautirokotus ei ole pakollinen tuotaessa
lemmikki-koiranpentua Suomeen. Jos tuot
maahan alle 12 viikoisen koiran, pidä huoli että
viet pennun rokotuksiin viimeistään 12 viikon
iässä. Tarkempia tietoja rokotuksista saat
eläinlääkäriltä.

Minä en ole löytökoira, minua ei ole ostettu
lomamatkalla ja minut on rokotettu eläinlääkärin
ohjeiden mukaisesti. Olen siis turvassa taudeilta,
olethan Sinäkin!
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Moi!

Nyt on kesä ja kärpäset ja
kaikenlaisia herkkuja grillit ja
jääkaapit pullollaan. Meidän
pitti on kova syömään kaiken-
laista. Tässä yhtenä iltana tyttö
söi ISON nahkaluun niin ettei
jäänyt kuin solmu toisesta
päästä jäljelle. Korjasin sen
sitten pois, ettei tule mitään
tukehtumisia tms. jos pitti
vaikka yrittäisi niellä aarteensa
kokonaisena. Tuskin yrittäisi,
mutta koskaan ei tiedä... koira
esim. mielellään syö ruusun-
marjoja suoraan pensaasta, hy-
vä juttu, ovat varmaan terveel-
lisiä, mutta eikös tuo onneton
ruvennut sitten samalla tavalla
popsimaan lumimarjapensaan
marjoja, ja nehän kuulemma
ovat myrkyllisiä, herttileijaa,
irti ja sassiin! Niin ja viime
syksyllä tyttö tyytyväisenä
mussutti puutarhajätekasasta
löytämäänsä mädäntynyttä
sientä, niistäkin jotkut ovat
HYVIN myrkyllisiä, ja kotivä-
ki vieläpä muisteli kyseessä
olleen punaisen kärpässienen
– en tiedä tästäkö sitten johtui,
että koira hetken kuluttua ok-
sensi ateriansa, maksalaatik-
koa ja nappuloita, olohuoneen
matolle... Että kyllä sitä kui-
tenkin vähän vahdittava on.
Godis-gris pitää myös kovin
mustikkajugurtista...

Rottatappelua

Meillä vain lemmikkirotan
kanssa tapellaan, sillai leikisti.
On se kovanaama, rotta siis.
Hyvä kun ei ole isompi, tai
pitti saattaisi olla helisemässä,
hehheh.... No ei vaites, ihan
kavereita ne vielä näyttäisivät
olevan, tietysti on kokoero sitä
luokkaa, etteihän tarvitse kuin
yhden puolitosissaan suorite-
tun ravistuksen, ja niksnaks
henki pois... Mutta koirani on

toistaiseksi ollut yllättä-
vänkin varovainen –

siihen nähden, että
pienet koirat se jy-

räisi ja talloisi jal-
koihinsa, jos vain
mitenkään saisi
mahdollisuuden.

M u u t e n k i n
täällä on sattunut
vaikka mitä .
Leikkasin eilen
koirani kynnet,

menee jo ihan su-
juvasti, mutta rem-

mi pitää olla kaulas-
s a ,  muu ten  p i t t i

ensimmäisen nipsauksen
jälkeen varmaan häipyisi ja
jumiutuisi sängyn alle. En viit-
si kokeilla. No niin, olin var-
maan ottamassa yhtä kynttä
liian pitkältä, eikä tyttö ole
kuullut, että pitit suhtautuvat
kipuun tyynesti – se yritti pur-
ra. Tosin riitti vakavalla äänellä
esitetty kysymys “mitäs luulet
tekeväsi?” palauttamaan koi-
ran taas ruotuun ja litteäksi
kuin kampela, että ei sillai hä-
tiä mitiä, ja kynnet leikattiin
loppuun. Täytyykin ensi ker-
ralla antaa koiralle suuhun
stressilelu, se mielellään hel-
pottaa tunteitaan pureskele-
malla jotain, ehkä ei sitten ah-
dista niin kovin...

Joo, ja iltasella kun käytiin
koira-asioilla, laitoin koiralle
pittivainaani keltaisen villapai-
dan, ajattelin sen riittävän ly-
hyellä kierroksella puiston ym-
päri – kaula-aukko on tosin
vähän avara, siihen pitäisi lait-
taa kuminauha tai jotain. No
kuitenkin, pittini meni harvi-
naisen piikkiseen ruusupensaa-
seen ja villapaita takertui kiin-
ni. Minkä jälkeen koira
tyynesti käveli kaula-aukon
läpi ja tuli pensaasta pois, il-
man villapaitaa (eikä näyttänyt
palelevan yhtään, sekin vielä).
Sain sitten hyvän aikaa taiteilla
kuuluisan vaatekappaleen ir-
rottamiseksi ruusupuskasta,
toivon vain, ettei kukaan jää-
nyt seuraamaan tapahtunutta...
Tällaista voi sattua VAIN meil-
le.

Shoppailemassa

Olin tuhlailemassa kesälo-
marahoja ja kävin tietenkin
shoppailemassa pitilleni ja ro-
talleni kaikkea kivaa. Ostokset
menivät nappiin, koira heti
sieppasi kassista rotalle tarkoi-
tetun onkivapalelun – tuliaisia
kovin rakastava rotta havahtui
myös muovikassien rapinaan,
ja lelustahan meinasi tulla ihan
riita. Venyttivät sitä eri suun-

tiin, kunnes koira isompana ja
vahvempana vei voiton ja sa-
man tien puraisi vavan kahtia.
Tyhmä temppu, rotta nappasi
siiman päässä roikkuvat pallu-
kat ja katosi aarteineen pesu-
koneen taakse, minne koira ei
mahdu seuraamaan. Täytyykin
tässä kohtapuolin ratsata pesu-
koneen tausta, esim. parittomia
sukkia on taas huushollissam-
me ruvennut esiintymään.

Käytin koiran pissillä, ja
sillä välin oli rotta jatkanut
kassien penkomista, sillä oli
palatessamme etukäpäliensä
välissä puolikas huippukallista
sämpylää – syöminen jäi itsel-
tä kaupungil la kesken.

Kaupungilla näin myös hy-
väkuntoisen tanskandoggin,
jopa kylkiluut tunnistettavissa
jne. Joo, oli junioriluokan koi-
ra, että kyllä sitä näyttelypii-
reissä niin kaivattua massaa
sillekin varmaan iän myötä
tulee karttumaan. Mainitta-
koon, että muuan tuttava ei
viitsi viedä nuorta staffiaan,
joka on pyöreä ja pinkeä kuin
pikkuinen porsas, näyttelyihin
vielä tässä vaiheessa, kun se
on niin massaton ja kesken
kehityksen.

Eläinkaupassa kävin jyrsijä-
osastollakin, kolme hämäävän
viattoman näköistä rottaa veti
sikeitä riippumatossaan, ja hyl-
lyssä oli valikoima ruokia &
kissanhiekkoja. Kumarruin
tutkimaan lähemmin, jolloin
joku osastosta vastaava mouk-
ka tunki siihen väliin ja alkoi
mitään puhumatta lätkiä lisää
säilykepurkkeja hyllyyn. Kii-
tos, pikku ystäväni... Eipä tule
kauppoja noin tylyjen myyjien
kanssa, säästyivät nekin rahat.
Mietin mitä olisi henkilö tuu-
mannut, jos olisin usuttanut
oman rottani hänen kimppuun-
sa, mutta kun ei ollut mukana
pikku hirviö, haaveeksi jäi...

Lihansyöjä
ja vesihome

No niin, hetki sitten järjestin
tuliaisista pitilleni pienen tes-
tin. Laitoin näkyville suklaalla
maustetun nailonluun, tum-
man ja vaalean nahkaluun, ja
pätkän poron selkärankaa.
Hetkeäkään miettimättä valitsi
tyttö selkärangan, kyllä se li-
hansyöjä on, epäilemättä.  Ai-
van iljettäviä valkoisia jänteitä
kiskoo se nyt makupalastaan
ja maiskuttelee tyytyväisenä.
Yäk! Ja MINUN naamaani ei
sitten enää tänä iltana nuoles-
kella... No ei vissiin, joo...

Jatkaakseni juoruilua ihmi-
sistä, jotka eivät suostu kuun-

telemaan paremmin tietäviä –
ja tämä on sitten _ehdotto-
man_ luottamuksellista, vaik-
kei liitykään koiriin vaan ka-
loihin.. .  Siis,  rakkaalla
työkaverillani on jättiläismäi-
nen akvaario, ja siinä harvinai-
sia ja oletettavasti varsin kal-
liita kaloja – tai pikemminkin
OLI kaloja.  Kalat nimittäin
alkoivat yksi kerrallaan peittyä
homeeseen, kouristella ja kuol-
la pois. Kuulostipa siltä, että
vedessä oli jotain pahasti vial-
la, millaiset olivat vesiarvot?
Kävi ilmi, että työkaveri ei
usko vesikemiaan. pHn ja nit-
riittipitoisuuden mittailu on
nörttien hommaa, samoin kuin
vedenparannusaineet, ja veden
vaihto on tarpeetonta ja usean
sadan litran altaan kyseessä
ollen tietysti myös äärimmäi-
sen vaivalloista. (Mutta totta
kai akvaarion pitää olla ISO,
vain aloittelijat pitävät alle
500-litraisia altaita.) Ei, vedes-
sä ei voinut olla vikaa, syylli-
nen kaikkeen oli kuukautta
aiemmin terveyden perikuvana
ostettu iso imumonni, jonka
vesihome niitti ensimmäisenä.
Jos kohta ei suinkaan viimei-
senä. Tällä hetkellä kukoistaa
akvaariossa tiettävästi vain se
vesihome...

No hyvä, ehkäpä kyseessä
ei ollut nitriittimyrkytys, vaik-
ka siltä kovasti vaikuttikin.
Vesiarvoja mittaamattahan sitä
ei voi tietää. Mutta että joku
jästipää PERIAATTEESTA ei
testipulloon tartu vaan mie-
luummin katselee kalojen kuo-
levan, ja viime hetkellä loraut-
taa akvaarioon lääkettä
lukematta ensin käyttöohjetta,
ja kertoo tästä naureskellen, ja
viimeinenkin evä lakkaa viuh-
tomasta.... GRRRRR!!!! Her-
mo menee, ja sitten pitää vielä
esittää osaaottavaa, tai mur-
heen murtama ja kohtalon kol-
hima akvaristi saa raivarin....
Joten vuodatan siis kaiken sap-
peni Teidän viattomien luetta-
vaksi, uskon, että ymmärrätte,
inhimilliseen typeryyteen tot-
tuneina, vaikka joskus kyllä
tuntuu, että sillä typeryydellä
ei ole äärtä eikä laitaa...

Oletteko esim. kuulleet to-
sitarinan henkilöstä, joka ruok-
ki kaksoisvaliovanhemmista
polveutuvaa koiranpentuaan
puolivuotiaaksi asti maidolla,
pelkällä maidolla eikä millään
muulla kuin maidolla, ja soitti
sitten kasvattajalle että missä
vika, kun koira on niin apaat-
tinen...
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Roskisdyykkari

Lisää ihmeitä, koirani ka-
kassa oli tänään oikein viiva-
koodi. Ilmeisesti on hän syönyt
jonkin lelun tai eineksen
myyntipakkauksen, vaikka
yritänkin kerätä ne mah-
dollisimman huolelli-
sesti roskikseen. Tai
sitten on valvontayh-
teiskunta mennyt jo
niin pitkälle, että ke-
räämättä jätetyt koi-
ranjätökset voidaan
jäljittää em. viivakoodien
avulla.... Pelottava ajatus.

Roskiksista vielä, viimeksi
kun oltiin käymässä maalla
yllätti koirani täysin meidän
äidin, joka oli laittamassa pe-
runankuoria kompostiämpä-
riin. Pittini tietysti pyöri siinä
mukana, ihanien tuoksujen lu-
moissa, mutta äiti ajatteli luot-
tavaisesti, etteihän koira nyt
perunankuoria syö... Kuten ei
syönytkään. Vaan nappasi ros-
kiksesta suodatinpussin ja le-
vitti sen olohuoneen valkoisel-
l e  m a t o l l e  y h d e l l ä
päänheilautuksella. Ja kaikki
tämä noin kahdessa sekunnis-
sa, pitbullini on sillai hyvin
nopea liikkeissään.

En tiedä olisiko tässä ollut
apua edes siitä tiukalle rullalle
kääritystä sanomalehdestä, jota
kehotetaan pitämään valmiina,
kun talossa on pentukoira. Ja
aina kun pentu rikkoo jotain
(oletettavasti korvaamatonta),
otetaan lehtirulla esiin, napu-
tetaan sillä omaa päälakea ja
toistetaan useita kertoja: miksi
jätin tuonkin esineen pennun
ulottuville, miksi jätin tuonkin
esineen pennun ulottuville...

Koirapuistossa
tapahtuu

Koirapuistossa oltiin taas
tänään, eka kerran koirani ei
halunnutkaan lähteä kotiin,
kun sitä ehdotin. Oli niin kiva
ilma pitkästä aikaa, ei satanut
vettä, eikä ollut liian kylmä.
Eikä pitillä edes takkia ollut
päällä, ja hyvin pärjäsi. Sinne
tuli sitten toinenkin koira, joku
lapinkoiran/australianpaimen-
koiran tyyppinen parivuotias
narttu, ja vähän mietin, että
uskallanko, kun oma koirani
on otteissaan niin kovin reipas.
Toisen omistaja sanoi, että kyl-
lä  hänen koiransa sitten tarvit-
taessa komentaa, ja kun koira-
ni alistuu, niin kaikki O.K.
Ajattelin hiljaa mielessäni että
tuskinpa alistuu, mutta pääs-
tettiin ne sitten leikkimään kui-
tenkin. Totta helkkarissa pit-

bullini dominoi koko juttua
alusta alkaen, ja kun se heitti
isompansa nurin,
otin sen

kiin-
ni – ehtivät
leikkiä vissiin peräti puoli mi-
nuuttia, huokaus.... Toinen koi-
ra ei kylläkään millään tavoin
näyttänyt häiriintyvän käsitte-
lystä (vielä siinä vaiheessa),
mutta hei, onhan aika hirveän
näköistä kuitenkin tuollainen.
Ja kuvittele nyt omistajankin
tunteita...

Käytiin tänään eläinkaupas-
sa ostamassa koiralle luita –
se järsii niitä nyt jotta  rouske
vain käy. Mikäpä on järsiessä.
Poskilihakset  kuin tennispal-
lon puolikkaat...

Luuostosten jälkeen mentiin
koirapuistoon, sinne melko pi-
an tuli kaksi rhodesiankoiraa,
varsinaisia hapannaamoja,
hampaat irvessä mammansa
selän takana puolustamassa
omaa pyhää koskemattomuut-
taan meidän innosta puhiseval-
ta pikku touhustimelta. Joo,
mehän siitä sitten lähdimme,
viisaampi antaa perään jne.
Pakko vain näköjään on  noita
arvostaan tarkkoja, epävarmo-
ja, komentelevia, muka-
sosiaalisia koiria puistoon mui-
den sekaan tuoda. Niin, eivät-
hän ne todellakaan näytä yhtä
pahoilta kuin koirat, jotka yrit-
tävät syödä aitaan reiän epä-
miellyttävän lajitoverin luo
päästäkseen, mutta eivät ne
kyllä mitään  sosiaalisiakaan
ole, selittipä omistaja niiden
käytöstä miten parhain päin
tahansa.

Yksisilmäinen kuningas
ja suklaapatukka

Pari viime päivää on tuntu-
nut siltä, että raahustan vain
paikasta toiseen painavien kas-
sien kanssa, ja aina pysähtyes-
säni ojentelen ympärilleni 20
euron seteleitä.Varsinainen
koetus, maalle lähtö, on edessä
sunnuntaina. Tiedossa lisää

kassien raahaamista, paitsi et-
tei ole mitä raahata, kun koira

on SYÖNYT  kas-
sini, enkä

ole

vielä
saanut han-

kituksi uusia. Oih, voih, ruiku-
tusta...

Nyt voisi ehkä kuvitella,
että olen kauhean kärttyisällä
ja ikävällä tuulella, mutta ei
aivan näin – väsynyt vain. Ta-
vallaan tämä on jopa ihan
hauskaa.  Äsken torkahdin het-
keksi, koneen myllyttäessä la-
kanapyykkiä, ja näin unta, että
pitti oli syönyt talosta kaikki
pistorasiat...  Mutta kyllä tämä
tästä. Luin tässä joutessani
SATHY Uutisia ties monettako
kertaa – sen hulvattoman net-
tikeskustelun olitte laittaneet
lehteen, hahhah, voi hyvät sur-
keat ihmisten juttuja. Ei haju-
akaan puheena olevasta asias-
ta, mutta mielipiteitä pitää
olla... Just joo.  Itse seuraan
vakituisesti paria keskustelu-
palstaa (siis seuraan, en kirjoita
niille) ja aina kun niillä tulee
puhe nk. muskelikoirista, il-
mestyvät kehiin samat ennalta
arvattavat nimimerkit ja ovat
elementissään: he tietävät,
heillä on kokemusta, he ovat
TAVANNEET  kulloinkin pu-
heena olevan rodun edustajia
useasti...  Mikä nyt on pikku-
hiukka eri asia kuin ELÄÄ
kyseisen rodun edustajien
kanssa. Mutta sillaikos se me-
ni, että sokeiden maassa yksi-
silmäinen on kuningas...Tästä
tulee taas hirveän pitkä, mutta
pakko kertoa koirani viimei-
simmistä urotöistä, en voi tälle
mitään, sormet lentävät näp-
päimillä itsestään...  No kui-
tenkin, olemme aina joskus
uskaltautuneet jopa naapurei-
den kanssa samaan hissiin –
ei tosin kurailmoilla, kun ei
aina voi mennä takuuseen siitä,
että koirani pienet tassukat py-
syvät tukevasti maan pinnalla.
Yhtenä iltana oli kanssamme
hississä joku naapurin pojan
kaveri, joka söi tuoksuvaa,
rouskuvaa suklaapatukkaa (tä-
mä nykyajan nuoriso, joo...).

 Olin valmistautunut vaikka
millaiseen rumbaan, mutta pit-
tini istuikin hyvin tanakasti
kankuillaan ja tuijotti suklaa-
patukkaa, nielaisten aina sa-
malla kertaa kuin patukan syö-

jäkin, mutta takamus pysyi
maassa kuin niitattuna.

En keksi tälle oudolle
ilmiölle mitään muuta
selitystä kuin sen, että
pitbullini on oppinut
saamaan herkkupaloja
istumalla nätisti – ih-

mettelee rassu varmaan
vieläkin mikä meni pie-

leen tällä kertaa. No, hyvä
oppia, että jotkut ihmiset ovat
itsekkäitä... Kotona kuitenkin
odotti ruhtinaallinen palkkio,
että loppu hyvin kaikki hyvin.

Kohtalokas
takkileikki

Ja eilisiltana leikki koirani
puistossa basenjin kanssa –
todella leikki, kun basenjikin
oli vielä nuori, ja minkä se
voimassa hävisi, se nopeudes-
sa voitti –  kylläkin vain hädin
tuskin, meidän  pitbulli on
myös AIKA nopea. Otin kui-
tenkin lopulta oman koirani
kiinni, kun se alkoi päästä tur-
han usein suoraan kontaktiin
basenjin kanssa ja pelkäsin sen
tekevän tuhoa toisen takille.
Pittini kävi niin kierroksilla,
että se alkoi riepottaa remmi-
ään ja hyppiä korkealle leuat
louskuen, ja alkoi uhkaavasti
näyttää siltä, että kohta se in-
noissaan tuhoaisi MINUN tak-
kini... Joten otin hyvin vaka-
van ilmeen ja sanoin ääntäni
korottamatta: riittää.  Se oli
sitten siinä, riekkuminen lop-
pui. Kyllä tyttö ymmärtää!
Olin NIIN  iloinen ja ylpeä
hienosta koirastani, että hyvä
kun en kävellyt nokka pystyssä
päin puuta.

Kohtalo nokitti vasta seu-
raavana päivänä, kun lounaalla
takerruin hihastani ovenkah-
vaan, ja suurin osa maksalaa-
tikostani lensi kaaressa lattial-
le. Hetken olin todellakin
jakamattoman huomion keski-
pisteenä.  Mutta tämähän ei
millään tavoin liity koira-
asioihin, että oli kaiketi vain
noin yleisluontoinen muistutus
ylpistymisen vaaroista.

Hyvää kesän jatkoa ja
SATHY Expossa nähdään!

Toivottaa Pittimuori pitbul-
leineen
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Edellisessä SATHY Uutiset
lehdessä, numero 02/2005 oli
Internetistä poimittua vanha-
e n g l a n n i n b u l l d o g g i -
keskustelua. Tähän keskuste-
luun OldeRanch antaa nyt
oman vastineensa:

“Olen kysynyt usealta Olde
kasvattajalta sekä ARF:ltä
(Animal Research Foundation)
Yhdysvalloissa milloin on pa-
ras ajankohta tehdä nartulla
pennut? Vastaus oli, toisista
juoksuista jos narttu on hyvä-
kuntoinen ja tarpeeksi vahva.
Donna sai pennut vuoden ja
kuukauden ikäisenä. Terveitä
hyväkuntoisia pentuja syntyi
12 kpl ja Donna oli esimerkil-
lisen vastuuntuntoinen ja huo-
lehtivainen emä. Meku ja Tyy-

ne olivat jo vanhempia kuin
Donna kun niillä tehtiin pen-
nut.

Ei tässä ole mitään lapsikoi-
ria raiskattu ja kullakin kol-
mella koiralla on tehty pennut
vain kerran. Meku tulee nyt
Elokuussa 2005 neljä vuotta
ja Donna tulee marraskuussa
2005 neljä vuotta. Mikäli olisi
jostain tehtailusta pentujen
suhteen ollut kyse, olisi Donn-
alla ehtinyt tehdä jo uudetkin
pennut useasti.

Pentujen teko Olderanchilla
ei ole todellakaan mitään bis-
nestä vaan tarkoituksena on
saada Eurooppaan ja Suomeen
pysyvä kanta erittäin hyvästä
työkoirarodusta.

Samoin tulee paljon kysely-
jä, mikä ihmeen työkoira ja

mitä se tekee. Omistaahan mo-
ni ihminen Suomessa kennel-
liiton työkoirarotuja ja metsäs-
tyskoiria, vaikka niitä ei
käytetä siihen tarkoitukseen
vaan ovat kotona lemmikkei-
nä. Miksei näitäkin pidetä jo-
nain munan jatkoina tai luu-
leeks toi olevansa joku
metsästäjä kun sillä on labbis
tai beagle tai luuleeks toikin
akka olevansa joku poliisi kun
sillä on saksanpaimenkoira.
Tätä voi jatkaa vaikka kuin
pitkälle, ihan turhaa, aina on
olemassa ihmisiä jotka ei ym-
märrä ja on kateellisia niille
jotka ovat saaneet hankituksi
aidon vanhaenglanninbulldo-
gin, jossa Olderanchilla on
kolmen vuoden jonotusaika ja
jokainen ostaja yritetään tse-

kata mahdollisimman tark-
kaan. Oldet on myyty vain per-
heellisille, ei sinkuille, ettei
koira joudu olemaan yksin hi-
massa ja että sille on aikaa.
Samoin Oldet on myyty sellai-
sille henkilöille jotka harrasta-
vat Olde koiriensa parissa
SATHY:n järjestämiä taakan-
veto-, voimaveto- ja muita ta-
pahtumia. Miten on asia Suo-
men Kennelliiton parissa,
ovatkohan eri rotujen kasvat-
tajat yhtä tarkkoja?”

Raimo Kallio
Olderanch
ARF breeder

OldeRanchin vastine

Koirasta on maksettava koi-
ravero vuosittain sille kunnal-
le, jonka alueella koiraa on
pysyvästi edellisen kalenteri-
vuoden päättyessä pidetty.
Kunnanvaltuustolla on oikeus
päättää siitä, onko kunnan koi-
rista suoritettava koiraveroa.
Kunnanvaltuuston harkinnassa
on myös se, pitääkö koiran-
omistajan tehdä kunnalle laissa
säädettyjä ilmoituksia. Tarkista
omasta kunnastasi, mitä vel-
vollisuuksia sinulla koiran-
omistajana on.

 Koirasta on velvollinen
suorittamaan koiraveroa se,
jonka omistuksessa koira on
ollut verovuoden päättyessä.
Jos koiran omistaja on lapsi,
alaikäisen holhooja on koira-
verovelvollinen. Kunnanval-
tuusto voi päättää kunnassa
perittävän koiraveron määrän,

mutta lain asettamaa 50 euron
enimmäismäärää ei saa ylittää.

 Kunnalla ei ole oikeutta
vaatia koiraveroa maksetta-
vaksi mm. koirasta, joka vero-
vuoden päättyessä on viittä
kuukautta nuorempi, toimii
invalidin tai aistiviallisen opas-
koirana ja koirasta, jota käyte-
tään porojen paimentamiseen.

 Koiravero maksetaan kun-
nalle ja sen maksuunpanosta
huolehtii kunnanhallitus.

 Koiraveroliput lähetetään
koiranomistajille viimeistään
verovuotta seuraavan vuoden
toukokuussa. Koiravero ja sen
perusteella määrätyt maksut
ovat ulosottokelpoisia ilman
oikeuden päätöstä. Jos koiran-
omistaja ei ole säädetyssä ajas-
sa antanut koirailmoitusta,
maksuun pannaan koiravero
kaksinkertaisena.

 J o s
k o i r a n -
o m i s t a j a
on laimin-
lyönyt an-
taa koiran
pitopaik-
k a a  t a i
omistajan-
vaihdosta
koskevan
muutosil-
moituksen
taikka ve-
rovapaasta
k o i r a s t a
k o i r a i l -
moituksen,
a iheu tuu
tästä koi-
ranomis-
tajalle 10

euron suuruinen laiminlyönti-
maksu.

 Koiraveron lainvastaisesta
välttämisestä ja sen yrittämi-
sestä säädetään erikseen rikos-
laissa. Kyseessä on veropetos.
Kaupunki valvoo koirakuria
sekä koiraveron maksua vuo-
sittain. Valvojilla on kaupungin
antama valtakirja ko. tehtävää
varten.

Lakialoite koiraveron
kumoamiseksi

Kansanedustaja Marjaana
Koskinen antoi eduskunnalle
lakialoitteen 4.4.2005 poistaa
koiravero koko Suomesta:

Lakialoite 35/2005 vp, Laki
koiraverosta annetun lain ku-
moamisesta Eduskunnalle

Vuodesta 1991 kunnat ovat
voineet päättää alueeltaan kan-
nettavan koiraveron määrän.
Laki on rajoittanut maksimin
50 euroon vuodessa koiraa
kohden. Kunnat ovat käyttä-
neet harkintaansa luopumalla
laajasti koiraveron kannosta.
Esimerkiksi Lapin läänin 22
kunnasta oli vuonna 1992 koi-
raverosta vapaita 13 kuntaa.

Koiravero on erityisesti ve-
rona aikansa elänyt instituutio.
Kun koiraveron perintä aloi-
tettiin 1878 hyväksytyllä en-
simmäisellä koiraveroasetuk-
sella, oli perinnän aloittamisen
motiivina rabieksen, vesikau-
hun, torjunta. Toisaalta paran-
tunut koirakuri edesauttoi ve-
sikauhun torjuntaa ja toisaalta

saatuja varoja käytettiin sairas-
tuneista eläimistä maksettaviin
korvauksiin. Nämä perusteet
eivät ole enää nykyisin rele-
vantteja. Kun koiraverokerty-
mää ei enää käytetä edes suo-
raan koirien tarvitsemiin
palveluihin, on koko koirave-
roperiaatteesta syytä luopua.

Koiraverosta luopumista voi
perustella edelleen sillä, että
kyseessä on mielivaltainen,
vain yhden tyyppisiin kotieläi-
miin kohdistuva vero. Lisäksi
veron periminen vaihtelee
kunnittain ja heikko valvonta
tekee veron maksamatta jättä-
misestä liian helppoa. Kun ve-
ro on vielä suhteellisen vaati-
maton kunnallistaloudellisesti,
esitän tällä lakialoitteella koko
koiraverolain kumoamista.

Edellä olevan perusteella
ehdotan,että eduskunta hyväk-
syy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki koiraverosta annetun
lain kumoamisesta.

Eduskunnan päätöksen mu-
kaisesti säädetään:

1 § Tällä lailla kumotaan
koiraverosta 29 päivänä kesä-
kuuta 1979 annettu laki
(590/1979) siihen myöhem-
min tehtyine muutoksineen.

Marjaana Koskinen /sd

Saa nähdä kuinka tämän la-
kialoitteen käy, mutta varmaa
on se että talouksissa, joissa
on enemmän kuin pari koiraa,
alkaa 50 e vuosittainen koira-
vero tuntua jo kukkarossa.

Koiravero puhuttaa
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Sofi, uusi terapiakoira

Suomen Eläinsuojeluyhdis-
tys SEY tiedottaa 31.3.2005:
Älä osta eläintä säälistä!

Suomen Eläinsuojeluyhdis-
tys SEY muistuttaa koiran ja
kissan hankkijoita siitä, että
eläintä ei pidä ostaa säälistä.
Eläimen hankkimista pitää
harkita tarkoin.

Jos haluaa antaa kodin ko-
dittomalle koiralle tai muulle
eläimelle, se kannattaa hankkia
mieluiten löytöeläinkodista.
Eläimen ostaminen arvelutta-
valta kasvattajalta tai epämää-
räiseltä välittäjältä voi vaikut-
taa eläinsuojeluteolta, mutta
tosiasiassa se on vain epäeet-

tisen liiketoiminnan tukemista.
Yksi yksilö kenties pelastuu,
mutta uusia teetetään ja tuo-
daan pian sen tilalle, ja kierre
jatkuu.

Pentutehtailijoita ja piittaa-
mattomia eläinkauppiaita on
sekä Suomessa että ulkomail-
la. Monesti pennut on erotettu
emostaan aivan liian pieninä
ja usein ne ovat myös sairaita.

 Eläimestä on syytä maksaa
vain silloin, kun se on asian-
mukaisesti ruokittu ja hoidettu
ja ostaja voi olla varma siitä,
ettei sitä ole teetetty tai hankit-
tu myyntiin vain helpon rahan
saamiseksi. Ulkomailta eläintä

tuotaessa on lisäksi otettava
selvää tuontimääräyksistä ja
varmistauduttava siitä, ettei
lemmikin mukana tule tauteja
tai loisia. Eläin ei sovi tuliai-
seksi eikä matkamuistoksi.

Kissanpennun hankkijan on
syytä muistaa, että alle kym-
menen viikon ikäistä pentua
ei saa erottaa emostaan. Ek-
soottista eläintä hankittaessa
on varmistauduttava siitä, ettei
eläintä ole laittomasti vangittu
luonnosta.

Rotukoiralle kuuluu aina
rekisteritodistus. Rekisteröi-
mätön koira voi olla aivan yhtä
hieno lemmikki kuin rekiste-

röity, mutta siitä ei pidä mak-
saa rotukoiran hintaa. Rekiste-
ritodistuksen puuttumisen syy
ei välttämättä kestä päivänva-
loa.

Pennun vanhemmilta saat-
tavat puuttua vaadittavat ter-
veystutkimukset tai ne voivat
olla niin sairaita, ettei niillä
saisi teettää pentuja ollenkaan.
Kasvattajalla saattaa olla myös
rekisteröintikielto, joka voi
johtua esimerkiksi eläinsuoje-
lullisista syistä.

Paras keino lopettaa epäilyt-
tävä eläinbisnes on olla tuke-
matta sitä. Ilman ostajia ei pian
ole myyjiäkään.

Älä osta eläintä säälistä

Uusin tulokas
APBT Sofi

Amerikanpitbullterrieri Sofi
on uusin tulokas virallisten,
koulutettujen SATHY Terapia-
koirien kunniakkaalla listalla.
Sofia on koulutettu terapiakoi-
ratoimintaan kevään 2005 ajan
ja ensimmäiset visiittinsä Sofi
teki vanhainkoteihin ja nuori-
sokoteihin huhtikuussa 2005.
Touko- ja kesäkuussa tämä
reipas nuori neitonen kävi
omistajansa kanssa terapiakoi-
ravisiiteillä 1-2 kertaa viikossa
ja kesällä tahti senkuin kiihtyy.

HS otti yhteyttä

SATHY ry.:hyn otti yhteyttä
Helsingin Sanomien Verkko-
liite kesäkuussa 2005. Verkko-
liitteellä oli tekeillä jättiläis-
mäinen artikkeli työkoirista,
eli koirista oikeassa työssä.
Artikkeliin mukaan otettiin
ainoastaan oikeita työkoiria,
kuten poliisikoira, huumekoi-
ra, näkövammaisen avustaja-
koira, sekä tietenkin aito, vi-
rallinen Terapiakoira. Niinpä
Helsingin Sanomien Verkko-
liitteen toimitus otti luonnolli-
sesti yhteyttä SATHY ry.:hyn,
sillä juuri SATHY ry. on ainoa
Suomessa virallisesti toimiva
instanssi, joka kouluttaa tera-
piakoiria omistajineen ja tekee
tätä työtä ihan oikeasti, joka
ikinen päivä. SATHY ry. on
tuonut terapiakoiratoiminnan
Suomeen ja nykyään sitä on
kopioitu muuallekin, mutta
mikään muu koirayhdistys ei
toimi virallisten terapiakoirien
kanssa, ainoastaan yksittäiset
lemmikin omistajat käyvät

esim. kaverikoiriensa kanssa
moikkaamassa mummoja.

Ehkäpä tähän syynä on se,
että Suomessa ja esim.
USA:ssa kaikkein suosituin ja
tietenkin paras terapiakoirarotu
on amerikanpitbullterrieri, se-
kä muut työkoirat, joilla on
terve psyyke ja tasainen, iloi-
nen luonne.

Sofi Verkkoliitteeseen

SATHY ry. otti yhteyttä So-
fiin omistajineen ja tiedusteli
halukkuutta tulla julkisuuteen
tämän hienon koiran kanssa.
Sofi omistajineen suostui as-
tumaan julkisuuden valkokei-
laan ja niinpä yhdelle Sofin
terapiapaikoista tehtiin visiitti
Helsingin Sanomien toimitta-
jan ja valokuvaajan kanssa.
Terapiakoiravisiitti sujui van-
han kaavan mukaisesti, ihmi-
set pitivät Sofista suunnatto-
masti ja kameralle tallentui
hienoja kuvia koirasta työs-
sään. Artikkeli koirista työs-
sään ilmestyy Helsingin Sano-
mien Verkkoliitteessä näillä
näkymin elokuussa 2005 ja
tästä kerrotaan myös Helsingin
Sanomissa sekä tietenkin
SATHY ry:n Internet-sivuilla
ja SATHY Uutiset-lehdessä.

Amerikanpitbullterrieri Sofi vierailee sairaalassa.
Sängystä on hyvä silitellä pehmoista terapiakoiraa.

Joukko nuoria potilaita, keskipisteenä Sofi.

Oikealla: joukko nuoria
moikkamassa Sofia. Aivan
oikealla: Terapiakoiraa saa
silittää!
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Ientulehdus on koirien taval-
lisimpia tauteja. Yli kolme-
vuotiaista koirista 80% kärsii
jonkin asteisesta tulehdukses-
ta hampaita ympäröivissä ku-
doksissa.

Tulehdus jaetaan vakavuu-
den mukaan lievempään gin-
giviittiin, eli ientulehdukseen
ja vakavampaan parodontiit-
tiin, eli hampaan kiinnitysku-
doksen tulehdukseen. Tavalli-
simpia oireita ovat paha haju
hengityksessä, ikenien punoi-
tus ja verenvuoto, joskus suun
raapiminen ja huulitulehdus.

Ientulehduksen aiheuttaa
plakki eli hampaan pinnalle
kertyväbakteerimassa. Syljen
mukanaan tuomat mineraalit
kovettavat plakkia, jolloin
muodostuu hammaskiveä.
Plakki ja hammaskivi työnty-
vät ikenen alle, jonne syntyy
otolliset olosuhteet kudoksia
hajottaville bakteereille. Näin
hammasta ympäröivä kudos
tulehtuu, ikenet vetäytyvät,
muodostuu syviä ientaskuja,
hampaan kiinnityskudos löys-
tyy, ympäröivä luu katoaa ja
lopulta hammas irtoaa. Gin-
giviitti pystytään asianmukai-
sella hoidolla parantamaan,
mutta tilan edettyä parodontii-
tiksi asti ei paluuta terveeseen
kudokseen enää ole. Kunnol-
lisella hoidolla tilanne pysty-
tään lähinnä pitämään kurissa.
Eniten plakkia ja hammaski-
veä kertyy ylähampaiden ul-
kopinnoille. Kieli puhdistaa
mekaanisesti hampaiden sisä-
pintoja ja ylähampaat alaham-
paiden ulkopintoja. Parodon-
tiittia eli vakavaa hammasta
ympäröivää tulehdusta tava-
taan useammin pienillä koirilla
kuin suurilla. Pehmeä ravinto
altistaa myös taudille.

Ientulehdus syynä
muihin tulehduksiin

Viime aikoina on tehty run-
saasti tutkimuksia suuhygieni-
an osuudesta yleiseen tervey-
dentilaan. Pahasti tulehtuneet
ikenet toimivat valtavana bak-
teerivarastona, ja suusta voi
lähteä ajoittaisia bakteeripääs-
töjä verenkiertoon esimerkiksi
ienhaavojen kautta. Bakteerit
aiheuttavat paikallisia tuleh-
duksia muualla elimistössä ku-
ten maksassa ja munuaisissa.
Varsinkin sydänläppävikaisilla
koirilla suubakteerit aiheutta-
vat lisääntyneen tulehdusris-

kin. Jatkuva tulehdus suussa
myös vaikeuttaa diabetespoti-
laiden hoidon onnistumista.

Päivittäinen hampaiden
harjaus tehokkain tapa
poistaa plakkia

Jotta koiran hampaat eivät
tippuisi suusta alle viisivuoti-
aana, niin plakki ja hammas-
kivi pitää poistaa ja estää uu-
den hammaskiven ja plakin
kertyminen.

Ientulehduksen hoito nuku-
tuksessa koostuu eläinlääkärin
suorittamasta hammaskiven
poistosta, hampaiden kiillotuk-
sesta sekä ienkirurgiasta ja jos-
kus huonojen hampaiden pois-
tosta. Toinen, vähintään yhtä
tärkeä osa on suun ja hampai-
den säännöllinen kotihoito.
Plakin muodostuminen alkaa
jo muutaman tunnin sisällä
hammaskiven poistosta, joten
hammaskiven poistosta koitu-
va hyöty jää kovin lyhytaikai-
seksi ilman asianmukaista ko-
tihoitoa.

Tehokkain tapa poistaa
plakkia on päivittäinen ham-
paiden harjaus! Lemmikki
kannattaa totuttaa hampaiden
harjaukseen jo pikkupentuna
aivan kuten kynsien leikkauk-
seen sekä korvien ja turkin
hoitoon. Harjaksi sopii parhai-
ten erityisesti lemmikeille tar-
koitettu, pehmeä, kiilamainen
hammasharja ja tahnaksi hy-
vänmakuinen, fluoriton koiri-
en hammastahna.

Aluksi hampaiden puhdis-
tusta voi totutella käärimällä
sormen ympärille sideharsoa
ja pyyhkimällä sillä hampaita
tai käyttämällä sormiharjaa.
Mahdollisimman nopeasti
kannattaa kuitenkin siirtyä
käyttämään kunnollista harjaa.
Tahnaa puristetaan harjasten
väliin niin, ettei lemmikki saa
sitä heti nuolaistua pois. Har-
jaus kannattaa aloittaa alueilta,

joihin on
h e l p p o
ulottua, ku-
ten etu- ja
kulmaham-
p a i s t a .
Lemmikin
suuta ei heti
k a n n a t a
yrittää ava-
t a ,  v a a n
aluksi har-
jataan aino-
a s t a a n
hampaiden
ulkopinnat.
Lemmikin
t o t u t t u a
suun käsit-
telyyn, voi-
daan harjaus
ulottaa ta-
e m p i e n
hampaiden
u l k o p i n -
noille, ja lopulta suu voidaan
avata hampaiden sisä- ja puru-
pintojen sekä alahampaiden
ulkopintojen puhdistamiseksi.
Aluksi kannattaa harjata vain
muutama hammas kerrallaan,
ja aina palkita lemmikki har-
jauksen jälkeen. Koirien pal-
kitsemiseksi käy esimerkiksi

leikkituokio tai puruluu.
Hampaiden harjaus kannattaa
ottaa osaksi päivittäisiä rutii-
neja esimerkiksi niin, että koira
tietää pääsevänsä iltalenkille
vasta hampaiden harjauksen
jälkeen.

Koiran suuhygienia

Lievä ientulehdus eli gingiviitti: Ikenet punoittavat lievästi.
hampaiden pintaa peittää ohut plakkikerros. Tulehdus
voidaan parantaa eläinlääkärin suorittamalla hampaiden
puhdistuksella sekä säännöllisellä kotihoidolla.

Vakava parodontiitti: Plakki ja hammaskivi
peittävät hampaan. Ien on punoittava ja
vuotaa helposti verta. Ienraja on vetäytynyt
ja hammasta ympäröivä luu on katoamassa.
Hammas  joudutaan  po is tamaan.

hammaskiille

Normaalit hampaat ja niiden tukikudos rönt-
genkuvassa.

hammasluu eli dentiini
hampaan ydinontelo eli pulpa

paradontaalirako eli
hammasta ympäröivä

joustava säiekerros

hammasta ympäröivän
luun harjanne
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Muista kotihoidoista
on myös apua

Mikäli päivittäinen hampai-
den harjaus ei ole mahdollista,
apu voi löytyä kemiallisista
plakin poistajista, lemmikin
pureskeluaktiiviteetin lisäämi-
sestä tai hampaita puhdistavas-
ta ruuasta.

Kemiallisista plakin poista-
jista klooriheksidiini on tehok-
kain. Sen käyttö voi olla ai-
heellista tilanteissa, joissa
lemmikki ei siedä harjausta,
esimerkiksi heti useamman
hampaan poiston jälkeen.
Klooriheksidiini säännöllisesti
käytettynä kuitenkin värjää
hampaita, ja sen teho heikke-
nee, jos hampaissa on ruuan-
tähteitä.

Lemmikin pureskeluaktivi-
teetin lisääminen auttaa myös
plakin poistossa. Markkinoilla
on erilaisia tuotteita kovista
kekseistä kuivattuihin siankor-
viin sekä kumi- ja nailonlelui-
hin. Useiden markkinoilla ole-
vien tuotteiden toimivuudesta
ei ole olemassa tieteellistä
näyttöä. Tutkittuja, suositelta-
via puruleluja ovat naudanna-
hasta valmistetut puruluut sekä
hampaiden puhdistukseen tar-
koitetut muotoillut puruluut

(Rask, Pedigree). Nykyisin on
saatavana myös nahkaisia pu-
ruluita, joihin on lisätty kemi-
allinen plakin poistaja puhdis-
tusvaikutuksen tehostamiseksi
(C.E.T. Chews®, Virbac). Pu-
ruluut on käsitelty samoilla
bakteereita tappavilla entsyy-
meillä joita normaali sylki si-
sältää. Näitä puruluita koiran
voi antaa pureskella päivittäin
erityisesti heti syönnin jälkeen.
Plakin poistoon tarkoitetun
kuivamuonan (Hill’s t/d®)
säännöllisestä syöttämisestä
lemmikille on myös apua ham-
paiden puhdis tuksessa .

Kotihoidon tärkeyttä ei voi
liiaksi korostaa. Eläinlääkärillä
suoritetun puhdistuksen teho
jää kovin lyhytaikaiseksi, ellei
hampaiden puhdistusta jatketa
säännöllisesti kotona.

L e m m i k i n
p u r e s k e l u a k t i v i t e e t i n
lisäämisestä ja kemiallisista
plakin poistajista on jonkin
verran apua, mutta päivittäisen
hampaiden harjauksen veroista
plakin poistajaa ei vielä ole
keksitty!

Helena Kuntsi-Vaattovaara,
ELL, Eläinlääkäriasema
Anident

Röntgenkuvassa pienen koiran alaleuka on murtunut
vakavan parodontiitin aiheuttaman hammasta ympäröivän
luukadon takia. Parodontiittia eli vakavaa hammasta
ympäröivää tulehdusta tavataan useammin pienillä koi-
rilla kuin suurilla. Myös pehmeä ravinto altistaa taudille.

Eläinlääkäri tarkastaa hampaat ennen niiden puhdistusta.
Löydökset merkitään hammaskorttiin. Koirapotilas on
nukutuksessa ja sen nielu on suojattu. Plakin muodostu-
minen alkaa jo muutaman tunnin sisällä hammaskiven
poistosta, joten hammaskiven poistosta koituva hyöty jää
kovin lyhytaikaiseksi ilman asianmukaista kotihoitoa.

Koiran hammasharja löytyy
markerin hyllystä. Valitse
pehmeä harja, älä kovaa.
Hampaiden pesussa voit
käyttää myös koirille tarkoi-
tettua hammastahnaa, jota
löytyy apteekistä, eläinlää-
käristä ja eläintarvikekau-
poista.

Purista hammastahna ham-
masharjan harjasten väliin
niin, että koira ei saa heti
nuoltua sitä pois. Näin tah-
na auttaa hampaiden pesus-
sa alusta loppuun.

Hampaiden harjaus kan-
nattaa aloittaa alueilta, joi-
hin on helppo ulottua, kuten
etu- ja kulmahampaista.

Koiran suuta ei heti kanna-
ta yrittää avata, vaan aluksi
harjataan ainoastaan ham-
paiden ulkopinnat.

Hampaiden harjaus voi-
daan parin päivän totutte-
lun jälkeen ulottaa taaem-
p i e n  h a m p a i d e n
ulkopinnoille.

Lopulta suu voidaan avata
hampaiden sisä- ja puru-
pintojen sekä alahampaiden
ulkopintojen puhdistami-
seksi.
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Suolitukos
Koiran suolitukos – ennen
niin mitäänsanomaton sana-
helinä on nykyään minulle
kirosana. Tässä tositarina
amerikanpitbullterrierin suo-
litukoksesta keskellä kuumaa
kesää.

Meillä on aito, USA:sta tuo-
tettu amerikanpitbullterrieriu-
ros ja kesäkuisena sunnuntai-
iltana tämä kaksivuotias veijari
käyttäytyi omituisesti. Koira
on normaalisti kuin elohopea,
energiaa riittää vaikka koko
kylälle. Nyt tämä jässikkä oli
hiljainen, tärisi, nenää kuumot-
ti ja selvästi poika oli kipeänä.
En tiennyt mitä asialle tehdä,
joten päätin odottaa vuorokau-
den verran.

Yön aikana koira oksensi
täristen kuusi kertaa, vatsaon-
telosta tuli ruskeaa, kakalle
haisevaa limaa. Koiran olo oli
selvästi todella, todella huono,
mutta en voinut sille mitään
tehdä.

Heti aamulla soitin eläinlää-
kärille, joka oli tietenkin läh-
tenyt kesälomalle. Tyypillistä.
Pyysin eläintenhoitajalta luo-
tettavien ja pätevien eläinlää-
käreiden yhteystietoja, joista
vain yksi oli tavoitettavissa.

Eläinlääkärillä

ELL Johanna Vaurio otti
meidät vastaan klo 12.15 ja
tässä vaiheessa koira ei enää
ollut tolpillaan. Lähes tajutto-
man koiran kannoimme sitten
vastaanottopöydälle, jossa koi-
ralle välittömästi laitettiin tippa
juoksemaan sekä suoneen että
niskaan nahan alle. Koiran sil-
mät aukenivat jo minuutin
päästä ja viidessä minuutissa
koira katseli minua jo aivan
tajuissaan. Verikokeet otettiin
saman tien mutta niissä ei nä-
kynyt mitään mainittavaa.
ELL Vaurio tunnusteli koiran
vatsaa ja tunsi siellä omituisen,
erittäin kovan pitkän pötkön.
Tämä kuulosti huolestuttavalta
ja näin koira kiikutettiin rönt-
geniin. Kahdessa röntgenku-
vassa näkyi, että koiran ohut-
suolessa oli pitkä, noin 30 cm
pituinen paksu mötkäle, joka
näytti olevan ainakin osin
hiekkaa. Mikä se oli, mistä se
oli tullut, oliko siinä piikkejä
tai tikkuja, jotka voisivat puh-
koa suolta... Yhdessä ELL
kanssa päätimme, että jörrikkä
tarvitsisi peräsuolihuuhtelun,
jotta rontgenkuva selkiäisi ja

jotta ehkä jotain tavaraa tulisi
ulos. Koira rauhoitettiin ja pe-
räsuolihuuhtelu aloitettiin. Pi-
telimme koiraa kahden eläin-
tenhoitajan kanssa paikoillaan,
sillä vaikka elämänsä heikoim-
massa kunnossa ja rauhoituk-
sen alaisena, löytyi meidän
ukosta vielä virtaa. Peräsuoli-
huuhtelun tuloksena oli aimo
kasa kakkia, mutta ei mitään
sen erikoisempaa. Peräsuoli-
huuhtelu toistettiin, tuloksena
ei enää mitään. Tämän jälkeen
ELL otti koirasta vielä kolme
röntgenkuvaa lisää ja siellä
näkyi nyt erittäin selvästi, että
ohutsuolen loppuosassa oli jo-
tain pitkää ja paksua, vierasta
materiaa, joka ei päässyt eteen-
päin. ELL Johanna Vaurio suo-
sitteli, että koira avattaisiin ja
paha suolitukos poistettaisiin.
Vaihtoehtoina olisivat odottaa
pari päivää, antaa koiralle pa-
rafiiniöljyä suun kautta ja kat-
soa, josko mötikkä lähtisi su-
l a m a a n  j a  l i i k k e e l l e ,
luonnollista tietä ulos. Kuiten-
kin ELL varoitti meitä, että jos
tukos sisältää teräviä tikkuja
tms. saattaa se liikkeelle lähti-
essään puhkaista suolen ja se
on sitten menoa. Lisäksi ELL
kertoi, että on mahdollista, että
jos koiraa ei nyt tai pian leika-
ta, voi suoli mennä kuolioon,
jolloin koira myös menehtyy.
Mietimme asiaa hetken aikaa,
olihan kyseessä todella tyyris
toimenpide ja ehkä se parafii-
niöljy voisi auttaa... mutta pää-
dyimme parin minuutin poh-
diskelun jälkeen isännän
kanssa yksimieliseen tulok-
seen: meidän rakas mussukka
on leikattava heti ja nyt.ELL
Johanna Vaurio sanoi, että us-
koi meidän tehneen oikean
päätöksen, kantoi koiramme
eläintenhoitajan kanssa heti
leikkaussaliin ja kertoi otta-
vansa puhelimitse yhteyttä
muutaman tunnin kuluttua.

Diagnoosi

Lähdimme klinikalta ja
pyörimme kaupungilla kaksi
tuntia. Tämän jälkeen emme
enää pystyneet odottamaan
ELL yhteydenottoa, vaan läh-
dimme takaisin klinikalle, jos-
sa meille kerrottiin, että
jässikkä on 5 minuuttia aikai-
semmin tuotu leikkaussalista
ulos. Ryntäsin rakkaan koirani
luokse, reppana oli kieli pos-
kella ja neljäs pullo tippaa oli
juoksemassa suoneen. Siinä

se makasi, urhoollinen pikku
kaveri. ELL Johanna Vaurio
saapui luoksemme ja kertoi,
että kyseessä oli kuin oppikir-
jan näyte pahasta suolitukok-
sesta. Ohutsuolen loppupäässä
oli yli 30 cm pituinen, 5 senttiä
halkaisijaltaan oleva kova pöt-
kö heinää, tikkuja, hiekkaa ja
pieniä kiviä. Juuri heinät olivat
kietoutuneet muun materiaalin
ympärille niin, että kasa ei
enää päässyt purkautumaan ja
jatkamaan matkaansa suolis-
tossa. Pötkö oli tullut matkansa
päähän, sillä seuraavana edes-
sä olisi ollut umpisuoli, josta
pötkö ei enää olisi mahtunut
tulemaan läpi. Pötkö oli muo-
dostunut suolistossa ELL  ar-
vion mukaan noin viikon ver-
ran, tehden matkalla tuhojaan:
ohutsuoli oli mustelmia ja ve-
renpurkaumia täynnä ja veny-
nyt normaalimitastaan, eli noin
pikkurillin paksuudesta, 5 sen-
tin halkaisijamittaan. Oli siis
suoranainen ihme, että ohut-
suoli oli tämän rytkeen kestä-
nyt, ilman että tikut eivät olleet
tulleet suolesta läpi. ELL ih-
metteli sitäkin, että koira ei
ennen sunnuntai-iltaa ollut oi-
reillut kipua. Mutta eihän mei-
dän poika inahda mistään, ja
kun se sunnuntaina oireili, ar-
velin sen olevan jo aika pipinä.
Koira oli kuitenkin leikkaus-
pöydälle vietäessä henkitoreis-
saan ja siltä oli kaksi kertaa
katkennut hengitys leikkauk-
sen aikana, eli koira oli aivan
todella kuoleman kielissä!
ELL vielä kertoi meille, että
ohutsuoli oli niin huonossa
kunnossa, että muutaman tun-
nin sisällä se olisi varmuudella
mennyt kuolioon. Jos olisim-
me siis lähteneet kotiin para-
fiiniöljyn turvin, olisi koiram-
me lähtenyt autuaammille
metsästysmaille saman illan
aikana. Mikä kammottava aja-
tus ja mikä upea tieto, että
teimme oikean ratkaisun leik-
kauksen suhteen! ELL Vaurio
kehui meitä oikeasta ratkaisus-
ta ja samalla ukko nosti jo pää-
tään. Lämpöpullot vierellään,
toppapeitto päällään ja lilat
lämpötossut jaloissaan pikku
ukkomme näytti niin reppanal-
ta.

Toipilas
kotiin

Kuorimme ukon ulos pei-
toista ja kannoimme sen au-
toon, omien peittojemme si-

sään. Maksoimme tuhdin 560
euron laskun, ostimme kipu-
lääkkeet ja antibiootit ja läh-
dimme kotiin. Kotona laitoim-
me lattialle lämpömaton ja
käärimme äijän kahden toppa-
peiton sisään. Pieni mies tärisi
kuin horkassa, leikkauksen jäl-
keen se on normaalia. Masussa
oleva arpi näytti siistiltä ja nyt
ryhdyimme odottamaan, sel-
viäisikö poika tästä leikkauk-
sesta. Vielä oli vaarana, että
suoli tulehtuisi, mutta se on
onneksi epätodennäköistä.

Toipuminen

Maanantain ja tiistain väli-
sen yön äijä nukkui, hengittäen
todella harvoin. Itkin ja pelkä-
sin, että se ei selviä. Huoli
oman rakkaistakin rakkaim-
man koiran henkiinjäämisestä
oliva valtavan tuskallinen.
Tiistaipäivä oli hieman parem-
pi, mutta vaisu koira ei tehnyt
muuta kuin häilyi elävien ja
kuolleiden rajamailla. Tiistaina
illalla koiralle maistui vesi ja
yön lähestyessä lähdimme pis-
silenkille. Pissiä tuli ja koira
käveli itse, eli hieno juttu. Kes-
kiviikkoaamuna näin ensim-
mäisen kerran tutun, rakkaan
hymyn ja valkoiset hampaat
välkkyen koira kertoi parane-
vansa tästä kamalasta koette-
lemuksesta. Voi sitä iloa ja
riemua!!! Keskiviikkona illalla
koiralle sai jo antaa kanalientä,
jonka se varovasti lipitti si-
säänsä. Torstaina sai antaa rae-
juustoa kanaliemessä ja tässä
vaiheessa koira näytti jo lähes
omalta itseltään. Energia ja
iloisuus oli palannut, mutta
voimat eivät vielä läheskään.
Perjantaina koitti suuri päivä
– söimme keitettyä, hienonnet-
tua kanan lihaa, riisia ja rae-
juustoa suurella ruokahalulla
ja teimme kakit! Jee! Kyllä se
tästä!

Pikku äijä on nyt toipunut
leikkauksesta ja pahasta suoli-
tukoksesta lähes kokonaan,
pehmyt ruoka maistuu ja tikit
käydään poistamassa parin
päivän päästä. Varoittavana
esimerkkinä kerrottakoon, että
en olisi ikinä uskonut heinän
syönnin olevan näin vaarallis-
ta. Tarkkailkaa  koiranne suu-
hunpanemisia ja jos ELL suo-
s i t t e l ee  suo l i t ukoksen
leikkaamista, leikkauttakaa
koira heti!

T.D.
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Pikku ukko saa nestettä nahan alle ja palaa tajuihinsa
ELL pöydällä.

Neste menee niskaan ja suoneen ja
ilme on kärsivä. Jäänkö henkiin?

Nestettä menee edelleen suoneen ja tässä ukko on
rauho i t e t tuna  ennen  peräsuo l ihuuh te lua .

Rauhoitettuna röntgenissä, rinnan
ja takajalkojen päällä painoja.

Röntgenissä käytiin kahteen ottee-
seen ja kuvia otettiin paljon.

Ensimmäinen kuva ukkelista leikka-
uksen jälkeen. Kieli poskella, tötterö
päässä, mutta hengissä!

Lämpöpullojen ympäröimänä, peit-
tojen alla on hyvä heräillä isosta
leikkauksesta.

Neljä päivää leikkauksen jälkeen,
pitkä sairasloma edessä, mutta elä-
mä voittaa.

Röntgenkuvissa näkyy sama kuin ennen peräsuolihuuh-
telua, ohutsuolessa on pitkä pötkö jotain paksua massaa.

ELL tunsi masussa pitkän kovan pötkön. Röntgen kertoi
että pötkö on ohutsuolessa.
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SATHY Kevätkinkerit
Tämän vuotinen SATHY Ke-
vätkinkerit 2005 jyräsi kaikki
ennätykset!

Tuulisessa kevätsäässä
15.5.2004 Helsingin Rastilassa
kisailivat ennätyslukuisat ame-
rikanbulldoggit, vanhaenglan-
ninbulldoggit, amerikankää-
p i ö t e r r i e r i t  j a
amerikanpitbullterrierit. Kaik-
kiaan ihmisiä paikalla oli lähes
200 ja koiria yli 50. Jos keli
olisi ollut suotuisampi, olisi
koiria ollut paikalla varmasti
huimasti enemmän.

Helpotusta tuulisen kelin
mukanaan tuomaan kylmyy-
teen toi SATHY Buffetin her-
kut sekä tietenkin tiukat kisai-
lut. Kevätkinkereillä mukana
oli useita eri tuote-edustajia
upeine tuotteineen, mm.
SHOP SATHY, Koiratuote, se-
kä Axilur, koirien madotuslää-
ke. Kevätkinkereiden lopuksi
järjestettiin perinteiset arpajai-
set, joissa voittoja oli enem-
män kuin koskaan. Jokainen
arpa voitti ja suurin osa arvois-
ta oikeutti kahteen tai jopa kol-
meen palkintoon!

Pesunkestäviä
työkoiria

Shokkiyllätyksen kisailijoil-
le, katselijoille sekä myös toi-
mitsijoille toivat amerikanbull-
doggit ja vanhaenglannin-
bulldoggit, jotka todella tekivät
tulosta taakanvedosta. Tulok-
set eivät olleet sattumaa vaan
kovan harjoittelun tulosta. Jäl-
leen kerran amerikankääpiö-
terrierit hämmästyttivät todis-
t a m a l l a  o l e v a n s a
pesunkestäviä työkoiria, tuho-
laistorjunta ja taakanveto on
näille kääpiöille lasten leikkiä.
Amerikanpitbullterrierit me-
nestyivät taakanvedossa ja voi-
mavedossa erinomaisesti.

Kaikille osallistujille jaettiin
ranking-pisteitä.

Erityiskiitos

Erityiskiitos kuuluu isolle
joukolle todella ahkeria avus-
tajia. Iso kiitos sponsoreille ja
näytteilleasettajille. Erittäin
paljon kiitos myös maanmai-
nioille työkoirille omistaji-
neen, sekä ennätysmääräisille
osallistujille ja yleisölle.

Hurjaakin hurjemmassa kisakunnossa
ollut amerikankääpiöterrieri Dali nap-
pasi voiton kotiin sekä Tuholaistorjun-
nassa (kuvassa) että Taakanvedossa!

Koirapussijuoksun kolmen kova kärki.
Voittaja amerikanpitbullterrieri Ilona
handlerinsa kanssa kuvassa keskellä,
oikealla toiseksi tullut Atte ja vasemmalla
kolmanneksi kirinnyt Pölkky.

Amerikanbulldoggi Lola voittovedossaan
taakanvedossa, taakalla painoa 338 ki-
loa, koiralla painoa 29 kiloa. Lola voitti
A-luokan.

Vanhaenglanninbulldoggi Pölkky voitto-
vedossaan taakanvedossa, taakalla pai-
noa 370 kiloa, koiralla painoa 42 kiloa.
Pölkky voitti B-luokan.

Amerikanpitbullterrieri Natasha veti Voi-
mavedossa voiton kotiin omassa paino-
luokassaan. Natasha tuli myös toiseksi
taakanvedon  A-paino luokassa .

Amerikanbulldoggi Ruuti totteli omista-
jaansa ja veti voimavedossa voiton omas-
sa painoluokassaan.

Tiukka kevättuuli toi SATHY Kevätkinkereille paikalle vain kaikkein paatuneimmat
työkoiraharrastajat. Kisat olivat kuitenkin kovia ja palkintoja ei hevin herunut.
Taakanvedossa, voimavedossa ja tuholaistorjunnassa taso oli kova ja koirapussijuok-
sussa piti kunto olla kohdillaan koiralla ja handlerilla.



Koirapussijuoksu - EXTREME-LAJI
Tässä lajissa handleri on pussissa ja koira taluttimessa. Matka on 20 m ja nopein pari voittaa.

Sija Koiran nimi Aika
1 Ilona 4,94
2 Atte 6,10
3 Pölkky 6,79

Taakanveto (Weight pull)
Taakanvetoon osallistuneet koirat jaettiin kolmeen painoluokkaan.

Taakanveto, luokka AAA, alle 10 kg: Voittaja Dali
Eniten taakkaa omaan painoonsa nähden veti: Nugget, 14,4-kertaisesti.

Sija Nimi Rankingpist. Koiran paino Paras veto kg Aika sek
1 Dali 2 3 36 21
2 Nugget 1 2,5 36 40
3 ei jaettu

Taakanveto, luokka A, 16 - 30 kg: Voittaja Lola
Eniten taakkaa omaan painoonsa nähden veti: Lola, 11,7-kertaisesti.

Sija Nimi Rankingpist. Koiran paino Paras veto kg Aika sek
1 Lola 7 29 338 15
2 Natasha 6 18 161 4
3 Daisy 5 24 146 6
4 Whipper 4 25 81 6
5 Mauri 3 21 66 4
6 Dani 2 21 56 4
7 Matami 1 19 36 7

Taakanveto, luokka B, +30 kg: Voittaja Pölkky
Eniten taakkaa omaan painoonsa nähden veti: Pölkky, 8,8-kertaisesti.

Sija Nimi Rankingpist. Koiran paino Paras veto kg Aika sek
1 Pölkky 6 42 370 6
2 Virpus 5 42 282 4
3 Dami 4 55 290 26
4 Bonzo 3 34 118 7
5 Atte 2 40 116 7
6 Syltty 1 52 - -

Voimaveto (Power Pull)
Voimavetoon osallistui yhteensä 26 koiraa, jotka jaettiin neljään painoluokkaan.
Voimaveto on pudotuskisa, jossa ratkeaa ainoastaan voittaja. Muita sijoituksia ei ole.

Voimaveto, painoluokka AA: Ei voittajaa

Voimaveto, painoluokka A: Voittaja NATASHA

Voimaveto, painoluokka B: Voittaja RUUTI

Voimaveto, painoluokka C: Voittaja PÖLKKY

Tuholaistorjunta (Rat Racing)
Tuholaistorjunta on amerikankääpiö- ja amerikankarvatonterrierien ikioma laji. Voittaja on se, joka saa eniten vieheitä
kiinni nopeiten. Jokaisella koiralla on kolme yritystä.

Voittaja: DALI

Sija Nimi Ranking pist. Aika Karanneet vieheet
1 Dali 3 2,4 0
2 Rambo 2 5,0 1
3 Nugget 1 10,0 2

�
�
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Viralliset kisatulokset
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Vanhaenglanninbulldoggi,
oikea työkoira

Kansiku
vakoira

!

Voimaveto

Aloitimme voimavetohar-
joittelun jo todella pienenä (4
kk), kun huomasimme että
Boltti alias Pölkky nauttii ve-
tämisestä. Alkuun käytimme
ns. minipatukkaa ja koiran kas-
vaessa vaihdoimme sitä suu-
rempaan. Jo 6 kk vanhana
Pölkky veti isäntää toimisto-
jakkaralla ympäri asuntoa.
Muunlaista harjoittelua voima-
vetoon emme ole käyttäneet,
lukuunottamatta lapsiamme
jotka mielellään mittelevät voi-
miaan Pölkyn kanssa.

Ensimmäisiin voimavetoki-
soihin osallistuimme 2004
SATHY Expossa jossa puto-
simme ensimmäisessä erässä.
Nyt keväällä 2005 SATHY
Kevätkinkereillä osallistuim-
me toisiin voimavetokisoihim-
me ja yllätykseksemme Pölk-
ky voitti oman sarjansa.
Tulevaisuus näyttää mitä voi-
mavetosaralla saamme ai-
kaan.....

Taakanveto

Taakanvetoa ryhdyimme
harjoittelemaan 2004 kesällä.
Kaverillamme Julle oldella on
tosi hienot kärryt joita olemme
päässeet vetämään.

Pölkky ei ensimmäisessä
vedossakaan vierastanut aisoja
eikä meteliä, joka kärryistä
liikkuessaan lähti. Syksyllä
2004 ostimme omat valjaat ja
isäntä rakensi Pölkylle auton
renkaista harjoitusvetolaitteen.

H a r j o i t u k s i s s a
Pölkky vetää kol-
mea autonrengasta
vanteineen , jotka
on sidottu toisiinsa
naru l l a  k i inn i .
Vauhti kolmen au-
tonrenkaan kanssa
on lähes isännän
juoksuvauhtia. Tal-
v i h a r j o i t t e l u n a
olemme vedättäneet
Pölkyllä pulkkaa
erisuuruisilla pai-
noilla 1,2 tai 3 lasta
kyydissä, suurim-
millaan painot ovat
olleet pulkassa sil-
loin kun isäntä on
istahtanut pulkan
kyytiin.

E n s i m m ä i s i ä
kilpailuja lykättiin
koska en katsonut
k o i r a n  o l e v a n
“valmis” kilpaile-
maan vielä 2004
SATHY Expossa-
kaan. Päätimme
osallistua ensim-
mäisiin taakanve-
tokisoihin 2005
SATHY Kevätkin-
kereillä.

V ä i t ä n  e t t ä
olimme altavastaa-
jina koska kisa oli
ensimmäisemme ja
emme osanneet
yhtään aavistaa
paljonko Pölkky
jaksaa vetää. Koira jaksoi
enemmän kuin osasin kuvitel-
lakkaan. Ja voitti vielä oman
luokkansa. Seuraavissa kisois-

sa olemme jo paljon viisaam-
pia painojen suhteen.....

Mutta loppujen lopuksi ha-
luan sanoa että kun me harjoi-

tellaan vetämistä, tottelevai-
suutta tai ihan mitä vaan, niin
Pölkky on aina täysillä muka-
na ja välillä vähän enemmän-
kin. Se antaa kaikkensa jotta
isäntä tai emäntä edes vähän
sitä kehuisi. Harjoitusmeto-
dimme ovat olleet täysin koti-
kutoisia ja niitä on tehty silloin
kun koira niitä haluaa. Ei vä-
kipakolla vaan leikin varjolla.
Ja kyllä Pölkky osaa harjoitus-
ten jälkeen rentoutuakin.

Hauskaa kesän jatkoa kai-
kille ja viimeistään SATHY
Expossa nähdään...

L.S.

OldeRanch’s Bolt, eli Pölkky.

Julle-kaverilta lainassa olevat kärryt, joissa on mukava vetää lapsia.
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Kirja-arvostelu:
Koiran vaivat – kotikoiran lääkärikirja

Kiitos kurjan ulkoilusään,
lueskelin iltasella uutta kirjaani
nimeltä  Koiran vaivat – koti-
koiran lääkärikirja. Tämän
mie l ly t t äv i ä  ennakko-
odotuksia herättävän  paksun,
arvovaltaisen oloisen teoksen
on kirjoittanut kaikkitietävistä
kirjailevista eläinlääkäreistä
se mukavampi, Bruce Fogle.
(Toinen on David Alderton,
joka siis aikoinaan “tiesi” ker-
toa pitin olevan bullterrierirei-
den ja rottweilereiden ristey-
tyksen tulos, luotto meni
kerralla...)

Alkuperäisteoksen nimi on
Caring for Your Dog, en tiedä
miksi on päädytty tällaiseen
vähän oudon kuuloiseen ni-
meen kuin Koiran _vaivat_,
ehkä siksi, että Koiran sairau-
det on jo olemassa, tai siksi,
että kunnioitettavan urakan
tehnyt kääntäjä ei ole aivan
sinut aiheensa kanssa. Kuis
vain. Minä vaivainen oon mato
matkamies maan...

Siis tämä kirja on _hillitön_,
ja olen vasta selaillut sitä sieltä
täältä.  Paljon asiallista asiaa,
totta kai, mutta seassa jatku-
valla syötöllä pieniä tai vähän
suurempiakin päättömyyksiä
– eikä kaikista voi syyttää pel-
kästään kääntäjää.   Kohta me-
nee luotto Fogleenkin...

Helmiä =
otteita kirjasta

Älä kohtele koiraasi kuin
karvaista ihmistä, mitä se ei
ole. Koira on muotoaan muut-
tanut susi kauniissa valepuvus-
sa.

Kehitykseltään koira on ul-
ko-oloissa elävä laumaeläin,
joka hankkii ravintonsa saalis-
tamalla tai syömällä kasvilli-
suutta.

Ihmisen luonnollinen ruoka-
valio muodostuu raa'asta lihas-
ta, madoista, juurista, marjoista
ja torakoista.  Aikojen kuluessa
ihminen mieltyi keitettyyn
ruokaan. Samoin on käynyt
koiralle.

Koirat eivät välttämättä tar-
vitse raakaa lihaa. Itse asiassa
keitetty liha on koiralle yleensä
raakaa lihaa turvallisempi
vaihtoehto, sillä kypsentämät-

tömässä lihassa voi olla bak-
teeritartunta tai joillain alueilla
myös loisia.

Koiran voi hankkia kasvat-
tajalta, naapurilta, löytökoi-
ratarhasta tai mainosten kautta.
Terveimmät koirat saa naapu-
reilta, jotka ovat alkaneet har-
rastaa kasvattamista joko tar-
koituksella tai tahtomattaan.
Yhtä terveitä pentuja saa toki
myös vastuuntuntoisilta kas-
vattajilta, jotka toimivat rak-
kaudesta rotuun eivätkä rahal-
lisen menestyksen toivossa.

Jos kasvattaja ja omistaja
ovat pitäneet koirista ja niiden
elinympäristöstä hyvää huolta,
synnyttäminen tapahtuu luon-
nonmukaisella tavalla ja pen-
nut ovat terveitä.

Pennun valitseminen voi ol-
la voimakkaasti tunteisiin ve-
toava tapahtuma. Pelokas ja
sisarustensa jalkoihin jäänyt
pahnan pohjimmainen voi saa-
da sydämesi heltymään. Sa-
moin voit ihastua heiluvim-
paan häntään, itsevarmimpaan
pentuun tai pentuun, joka
haukkuu kun yrität tutkia sitä.
Perusta kuitenkin lopullinen
valintasi pentujen välillä vai-
kutelmaan, jonka saat pennun
ruumiinrakenteesta ja ulko-
muodosta.

Näitä ei vissiin tartte kom-
mentoida?

Lisää helmiä

Lääketieteellisestä  osiosta
löytyy myös hupaisia kohtia.

Kääntäjä kirjoittaa sinnik-
käästi narttukoiran  rintarauha-
sista, joihin voi tulla rintasyö-
pä .  Syöpää  ho ide taan
säteytyshoidolla – siis  onko
aivan tynnyrissä kasvanut tä-
mä henkilö, kun edes sädehoi-
to ei ole tuttu termi...

Otsakkeen “Ihosyövät” alla
esitellään ensin hyvälaatuisia
ihokasvaimia, kuten papilloo-
ma, lipooma ja adenooma. Tu-
leehan niitä säteytettäviäkin
sitten loppupuolella, kyllä.

Hematooma on joka toisella
kertaa hemotooma...

Näkökyvyn menettäminen
osittain tai kokonaan voi joh-
tua sekä perinnöllisistä että
aiheutuneista syistä – taidatkos
sen selkeämmin sanoa.

Vatsakalvosta puhutaan,
kun tarkoitetaan mahalaukun
limakalvoa, ja eihän nyt her-
ranjestas mahalaukun kierty-
mä ole sama asia kuin vatsa-
ontelon kiertymä – mihin
vatsaontelo yleensä voisi edes
kiertyä? Selkäpuolelle? Vai?

Kodin _tavallisia_  myrkky-
jä on suklaan, särkylääkkei-
den, puhdistusaineiden ym.
ohella myös kannabis, mikäli
taulukkoon on uskominen, ja
lemmikkeinä pidetyt mustales-
ki-hämähäkit voivat puremal-
laan aiheuttaa myrkytyksen
niilläkin alueilla, missä eivät
luonnonvaraisina esiinny. Joo,
mustaleski-hämyt kuuluvat
tietty jokaisen hyvinvarustetun
lemmikkieläinkaupan valikoi-
miin, samoin kuin arsenikki,
syanidi, strykniini ja talium
(po. tallium) koiranomistajan
kotipuutarhassa.

Mutta rikkaruohomyrkkyjä
siellä varmaan ei tarvita, kun
koirat käyttävät kasvillisuutta
ravintonaan. Ja isäntä popsii

madot ja torakat...

Bullirotuja

Muuta bongattua, kuvateks-
tissä puhutaan staffista, kuvas-
sa on bulli. Toisessa tekstissä
painotetaan erityisesti kuristus-
pannan oikeaa asentoa koiran
kaulassa – kuvassa panta tie-
tenkin on just väärin päin. Tä-
män jälkeen en ole enää ihan
varma pitäisikö huolestua, kun
sanotaan, että amerikanpitbull-
terrieri on erityisen altis par-
volle...

Hauskaa riittää

Joo, joo, joo. Ei pitäisi ta-
kertua virheisiin. Mutta kun
ne suorastaan loikkaavat sil-
mille, saavat kyllä syyttää it-
seään... Mitähän hauskaa tästä
kirjasta vielä löytyykään, kan-
nesta kanteen huolellisesti lu-
ettuna, tuskin maltan odot-
taa!!!!

Tällä välin pitäkäämme
huolta koiristamme ja niiden
kiertyvistä vatsaonteloista....

H.H.
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SWBA, eli Swedish Wor-
king Bulldog Association jär-
jesti Ruotsin Mestaruuskisat
taakanvedossa lauantaina,
18.6.2005 Göteborgissa. Taa-
kanvedon suosio on Ruotsissa
hurjassa myötätuulessa, suuri
kiitos useiden täkäläisten puu-
hamiesten ja -naisten sekä
SATHY ry.:n kovan kannus-
tuksen. Ruotsin Mestaruuski-
sat olivat järjestyksessään toi-
set ja taso oli hurjan paljon
kovempi kuin vuosi sitten jär-
jestetyissä samaisissa kisoissa.

Uudet kärryt

Uutuutena oli mm. uudet
paremmat taakanvetokärryt.
Kärryissä oli ilmakumipyörät,
jotka kulkivat puurataa pitkin.
Tätä kirjoitettaessa on SWBA
saanut valmiiksi uudet, teräs-
kiskoja pitkin kulkevat taakan-
vetokärryt. Taakanvetotuloksia
lukiessa on aina syytä muistaa,
että taakanvetotulokset eivät
ole eri kisojen kesken vertai-
lukelpoisia. Samalla voimalla
voi yhdessä kisassa vetää 100
kg ja toisessa 1 000 kg, riippu-
en täysin kärryistä, kelistä ja
radasta. Sen sijaan kussakin
kisassa paremmuusjärjestys
selviää aina, onhan siinä aina
samat olosuhteet kullakin osal-
listujalla.

Kivikovia
taakanvetäjiä

Tänä kesänä kisassa pärjä-
sivät vain kivenkovat taakan-
vetäjät. Mukana kisoissa oli
yhteensä 15 koiraa, kun yh-
teensä 78 koiraa olisi halunnut
kisata. Kuitenkin alkukarsinta
oli niin tiukka, että jyvät ero-
tettiin akanoista jo ennen var-
sinaista Mestaruuskisaa. Pai-
noluokkia oli yhteensä kolme,
eli samat kuin Suomessa, mut-
ta kääpiöluokka puuttuu koko-
naan. Alkuvalmisteluihin kuu-
lui koirien punnituksen lisäksi
jokaisen koiran rokotuskirjan
tsekkaus paikalla olevan val-
tuutetun eläinlääkärin toimesta
ja kisan sääntöjen selostami-
nen paikalla olevan SWBA:n
puheenjohtajan toimesta.

Hieman eroja

SWBA:n kisat eroavat hie-
man SATHY-kisoista mm. sii-
nä suhteessa, että koiralla on
lähes rajattomasti vetoyrityk-
siä. Parasta yritystä saa siis
kokeilla niin kauan kuin kunto
kestää ja kärsivällisyyttä omis-
tajalla ja koiralla riittää.

Toinen eroavaisuus on se,
että koiraa ei saa houkutella
lainkaan vieheen avulla. SW-
BA on sitä mieltä, että taakan-

veto perustuu en-
nen kaikkea koiran
koulutukseen ja
taakanvedossa ei
tarvita apuna vie-
heitä. Kolmas ja
varmasti suurin
eroavaisuus on se,
että SWBA:lla on
taakanvetoon liit-
tyen todella iso
nippu sääntöjä,
joka tekee lajista
vaikeasti opetelta-
van. Nämä asiat on
siis hyvä pitää
mielessä, mikäli
mielii osallistua
taakanvetokisoihin
Ruotsissa.
nöistä huolimatta
kyse on työkoirien
ikiomasta lajista,
jossa mitataan
koiran ja omistajan
intoa voimalajiin.
Se mihin harrastus
saattaa kaatua, on
nahkea alku, mutta
ei hätää, avuksi
t u l e e  a i n a
SATHY:n Taakan-
vetokoulu! Katso
sivulle 24.

Taakanvedon Ruotsin
Mestaruuskisat

Amerikanpitbullterrieri Plexie voittovedossaan. Plexie voitti oman luokkansa
Ruotsin mestaruuden. Plexie on myös Pohjoismaiden mestari taakanvedossa
vuosimallia 2004.

Amerikanbulldoggi Texas, C-luokan
voittaja. Koiralla painoa 53 kg,
voittoveto 825 kg. Texas voitti Ruotsin
mestaruuden taakanvedossa omassa
luokassaan myös vuonna 2004.

Amerikanpitbullterrieri Chilla.
Koiralla painoa 19 kg ja Chilla tuli
kolmanneksi A-luokassa.
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Ir lanninstaf fordshirenterr ier i
Guinness. Koiralla painoa 19,7 kg.
Guinness veti 660 kg ja sai oman ACE
sertifikaattinsa.

Amerikanstaffordshirenterrieri
Gibbson tuli toiseksi B-luokassa.
Koiralla painoa 29 kiloa ja taakalla
painoa 725 kg.

Amerikanpitbullterrieri Pasha,
koiralla painoa 40 kg, taakassa painoa
725 kg. Pasha tuli tällä vedolla toiseksi
C-luokassa.

ACE = SWBA myöntää "ACE" (suom. ässä)
nimityksen sellaiselle koiralle, joka vetää 12-
kertaisesti oman painonsa SWBA-
taakanvedossa. ACE-nimitys annetaan kunnia-
kirjan kera.
(SWBA:n ACE -nimitys eroaa ADBA:n ACE-
nimityksestä, joka annetaan koiralle, joka on
voittanut tietyn määrän ADBA-taakanveto-
kilpailuja. suom.huom.)

Vasemmalla amerikanpitbullterrieri Plexie, koiralla painoa 22,2 kg. Plexie
veti taakkaa 760 kg ja voitti näin A-luokan. Plexie veti samalla oman ACE
sertif ikaattinsa. Plexie veti  34,5 kertaa oman painonsa.
Oikealla amerikanpitbullterrieri Turbo, koiralla painoa 23,6 kg. Turbo
veti taakkaa 775 kg ja voitti näin B-luokan. Turbo veti samalla oman ACE
serti f ikaatt insa.  Turbo veti  32,8 kertaa oman painonsa.

Amerikanpitbullterrieri Turbo veti taakkaa 775 kg ja voitti näin B-luokan.
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Mitä koiran sisäelimet ovat
ja mitä siellä tapahtuu ?

Tässä artikkelissa selvite-
tään eri sisäelinten toimintaa
sekä eri puutostilojen oireita
ja mahdollisia syitä.

Mahalaukku

Mahalaukun limakalvo on
täynnä rauhasia, jotka erittävät
limaa, suolahappoa ja pepsino-
geenia. Ne muodostavat yh-
dessä happaman mahanesteen.
Mahaneste sekoittuu ruokaan,
jolloin entsyymit pääsevät vai-
kuttamaan. Ruoka sekoittuu
ja hienontuu mahan liikkeiden
vaikutuksesta ja kulkeutuu ma-
haportin auetessa pieninä an-
noksina suolistoon.

Ohutsuoli

Mahalaukussa alkava prote-
iinien hajoaminen jatkuu ohut-
suolessa. Proteiinit hajotetaan
aminohappoketjuiksi haiman
entsyymeillä ja edelleen yksit-
täisiksi aminohapoiksi. Imey-
tyneet aminohapot siirtyvät
suoraan verenkiertoon ja edel-
leen maksan kautta kudoksiin.
Osan elimistö käyttää proteii-
nien rakennusaineiksi, osan
energiaksi.

�Ohutsuolella on kaksi pää-
tehtävää, saattaa ruokasulan
kemiallinen hajottaminen pää-
tökseen ja toimia tilana, josta
ravintoaineet voivat imeytyä
verenkiertoon. Tässä suolessa
on useita rakenteita, jotka
mahdollistavat erilaisten ravin-
toaineiden pääsyn elimistön
käyttöön. Ohutsuolen ensim-
mäiseen osaan (duodenum)
tulee haiman ja maksan erittei-
tä. Toisen osan (jejunum) li-
makalvon solujen eritteet yh-
dessä haiman ja maksan
eritteiden kanssa muokkaavat
ravinnon lopullisesti imeyty-
vään muotoon. Suolen viimei-
nen osa (ileum) on se alue,
josta ravintoaineet imeytyvät�
imusuoniin, verenkiertoon ja
edelleen soluihin.

Paksusuoli

Kun ohutsuoli muuttuu pak-
susuoleksi, ei sen ulkonäkö
koiralla paljoa muutu. Raja-
kohdassa on lyhyt, kierteisen
kotilon muotoinen umpisuoli.
Paksusuolessa tapahtuu veden

imeytyminen ja ulosteiden
muodostuminen. Bakteeritoi-
minta on erittäin voimakasta.
Bakteerit ovat pääasiallisesti
mädätysbakteereja, jotka ha-
jottavat proteiineja. Tällöin
syntyy myös myrkyllisiä ainei-
ta ja kaasuja. Ulosteiden koos-
tumus riippuu ravinnosta; pää-
a s i a s s a  n e  s i s ä l t ä v ä t
sulamattomia ruuanjätteitä,
suoliston bakteereja, käymis-
ja mätänemistuloksia sekä vet-
tä

Maksa

Maksassa on miljoonia so-
luja ja niillä yli 500 erilaista
tehtävää, mm. vitamiinien ja
ravintoaineiden varastointi,
myrkkyjen ja kuona-aineiden
hajottaminen, sekä erilaiset
kemialliset muunnokset. Mak-
saa voidaan pitää kehon teh-
taana, joka käsittelee ja suo-
dattaa elimistön kemikaaleja.

HAIMA

Haima erittää ruuansulatus-
ta edistäviä käyteaineita eli
entsyymejä ja insuliinia. Insu-
liini on hormoni, joka säätelee
sokeriaineenvaihduntaa. Ruu-
ansulatusentsyymit toimivat
avaimina, jotka hajottavat pro-
teiiniketjuja, hiilihydraatteja
ja rasvaa, sekä natriumkarbo-
naattia, joka neutralisoi ma-
hanestettä.

Munuaiset

Munuaisten tehtävinä on
muodostaa virtsaa, joka sisäl-
tää veteen liuenneena erilaisia
aineenvaihdunnan jäteaineita
ja elimistölle tarpeettomia ja
vahingollisia yhdisteitä. Mu-
nuaiskeränen, joka on hienojen
verisuonien muodostama ver-
kosto, suodattaa jatkuvasti ve-
rinestettä. Kuitenkaan valku-
aisainetta ei suodateta. Kun
suodos joutuu munuaistiehyei-
siin, imeytyy siitä osa takaisin
verenkiertoon. Munuaistoi-
minnassa pidetään elimistölle
tärkeät aineet, mutta kuona-
aineet kuten ammoniakki ja
virtsa-aine, jotka ovat valku-
aisaineenvaihdunnan typpipi-
toisia jäteaineita, poistetaan.
Munuaiset huolehtivat siitä,
että veren koostumus pysyy
vakiona.

Hiilihydraatit

Hiilihydraatteja ovat kas-
veissa esiintyvät sokerit, tärk-
kelys ja kuitu. Kuitu on yleis-
nimi ravinnon imeytymät-
tömälle tai vain osittain imey-
tyville aineosille. Hiilihydraa-
teista muodostuu ”nopeaa
energiaa” eli kuljetusketjuja
mui l le  rav in toa ine i l le .

Rasvat

Viime vuosina ravinnosta
saaduilla rasvoilla on ollut to-
della huono maine. Tämä joh-
tuu ihmisen nykymuotiongel-
mista, liikalihavuudesta,
verisuonitaudeista, kolesteroli
tasosta jne. Tätä ei saisi mis-
sään tapauksessa liittää koiraan
ja koiran aineenvaihduntaan.
Ihminen on kaikkiruokainen
eli voi hyväksikäyttää niin kas-
vis kuin liharavintoa. Koira on
lihansyöjä, eikä sen ruuansu-
latuselimistö juuri pysty muut-
tamaan kasvisravintoa energi-
aksi eikä hyödyntämään sen
raakavalkuaista.

Rasvan
hapettuminen

Rasva hapettuu eli pilaantuu
herkästi. Luonnossa on hapet-
tumisestoaineina toimivia yh-
disteitä. C vitamiini ja E vita-
miinit toimivat hapettumisen
estoaineena. Nämä yhdisteet
eivät kuitenkaan yksinään kes-
tä kuumentamista ja tästä syys-
tä jotkut valmistajat käyttävät
myös�synteettisiä yhdisteitä
esim. BHA, BHT ja etoksikii-
ni. Näiden synteettisten hape-
nestoaineiden terveysvaiku-
tuksia tutkitaan jatkuvasti.
Hapettumisenestomenetelmä
on mainittava pakkauksessa.

Linoli-, linoleeni- ja
arankidonihappo

Koiran elimistö ei pysty
tuottamaan linoli, linoleeni ei-
kä arakidonihappoja. Näiden
on tultava ravinnosta tai aina-
kin ravinnosta tulee saada ai-
neet, joista niitä voi valmistaa.
Näistä keho valmistaa mm.
gamma-linoleenihappoa, joka
puolestaan saa elimistön val-
mistamaan erästä prostaglan-
diinihormonia, joka on välttä-
mätön mm. normaalissa rasva-

aineenvaihdunnassa. Tätä pi-
detään yhtenä tärkeimmistä
aineista ihon yllä pidossa ja
hoidossa. Puutostilat näkyvät
ihon suomuisuutena, huonona
turkkina,  kutinana jne.

�Keho tuottaa linolihaposta
a3 sarjan monityydyttämättö-
miä, pitkäketjuisia rasvahap-
poja ns. eikosapentaeeni- hap-
poa.

Jatkuva runsas hiilihydraat-
tien saanti vähentää tai estää
kokonaan tarpeellisten rasva-
happojen hyväksikäytön ja tä-
mä näkyy ensimmäisenä iho-
oireina.

Merien kalat sisältävät run-
saasti a3 sarjan rasvahappoja
ja erityisen huomattavia pitoi-
suuksia eikosanoideja (20-
30%). Maaeläinten rasvat ovat
huonoja monityydyttämättö-
mien rasvahappojen lähteinä.
Sianlihassa n. 9% linolihap-
poa, lampaan- ja naudanlihas-
sa vain 1-2 %

Eikosanoidit

Eikosanoidit ovat monityy-
dyttämättömiä happoja, joita
syntyy elimistössä sisäisten ja
monien ulkoisten tekijöiden
vaikutuksesta. Ne ovat usein
paikallisesti syntyviä ja hajoa-
via elintoimintojen säätelijöi-
tä.� Eikosanoidien vaikutusta
ei täysimääräisenä vielä tunne-
ta, mutta ne toimivat prosta-
glandiinien kautta tulehdusta
estävinä. Eikosanoideja on eri
tyyppisiä ja ne ovat vaikutuk-
siltaan hyvinkin erilaisia. Mm.
Omega-3 ja Omega-6 muo-
dostavat eikonosanoideja.

Valkuaisaineet

Elimistö tarvitsee valkuais-
aineita eli proteiineja. Ilman
niitä ei ole elämää, eikä kasva-
minenkaan ole mahdollista.
Valkuaisaineita on jokaisessa
elävässä solussa. Valkuaisai-
neet eivät varastoidu kuten
rasvat, joten niitä on saatava
päivittäin. Parhaat valkuaisen
lähteet ovat munat, lihat, kalat,
ja maitovalmisteet. Myös kas-
vikunnan tuotteissa on valku-
aisaineita, mutta niiden biolo-
ginen arvo on heikko, eivätkä
ne imeydy kunnolla koiran ly-
hyessä sulatuskanavassa.

�Valkuaisaineet koostuvat
aminohapoista, joita koira saa
ravinnostaan valkuaisaineen

Koiran sisäelimet
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muodossa. Aminohappoja voi-
daan käyttää myös lääkkeen-
omaisesti sairauksien hoitoon
ja ennaltaehkäisyyn.

�Elimistö tuottaa jatkuvasti
proteiineja, jotta kudokset kas-
vaisivat ja uusiutuisivat. Li-
hakset, veri, iho, turkki, kyn-
net,  ja sisäelimet ovat
muodostuneet proteiinista.
Proteiinit ovat suurimolekyy-
lisiä yhdisteitä, jotka syntyvät
22 erilaisen aminohapon yh-
distelmistä. Elimistö pystyy
valmistamaa kahtatoista ami-
nohappoa, mutta loput kym-
menen on saatava ravinnosta.
Ruuansulatus hajottaa nämä
suurimolekyyliset aminohap-
poketjut vaiheittain erillisiksi
aminohapoiksi. Nämä amino-
hapot imeytyvät ruuansulatus-
kanavasta verenkiertoon. Solut
valmistavat veren aminoha-
poista uusia proteiineja elimis-
tön tarpeisiin. Aminohapot
kulkeutuvat elimistössä ns.
syöttösoluissa. Eri aineenvaih-
dunnalliset aineet kiinnittyvät
syöttösolun pintaan ja kulkeu-
tuvat kehon eri osiin. Jos ami-
nohappoja on liian vähän, koi-
ran suurin elin, iho, ei saa
kaikkia tarvitsemiaan amino-
happoja ja rasvahappoja, tu-
loksena kutiseva koira.

�Yksi biologian suuriin rat-
kaisemattomiin arvoituksiin
kuuluu se, miksi geenien tuot-
tamista pitkistä, yksin-
kertaisista aminohappoketjuis-
ta muodostuu erilaisia valku-
aisaineita. Tiedetään näin ta-
pahtuvan, mutta emme syytä.

�Liika valkuaisaine saattaa
johtaa mm munuaisvikaan,
puute taas johtaa elintoiminto-
jen vajavaisuuteen.

�Aminohappoja tunnetaan
luonnossa toistasataa. Valku-
aisaineissa niitä on 23. Koira
tarvitsee 22:ta, joista se itse
voi valmistaa 12. 10:n on tul-
tava ravinnosta.

Entsyymit

Entsyymit ovat suuria val-
kuaisainemolekyylejä. Ne ovat
solujen työmiehiä, jotka pilk-
kovat ja paloittelevat muita
molekyylejä tai liimaavat mo-
lekyylien osat toisiinsa.� Niitä
on soluissa tuhatmäärin, ja
niistä jokaisella on erityisteh-
tävänsä. Elimistö erittää näitä
tärkeitä valkuaisainemolekyy-
lejä ruuansulatuskanavaan,
jossa ruuan pilkkominen ta-
pahtuu entsyymien avulla.
Entsyymien avulla ruoka saa-
daan hajoamaan niin pieniin
palasiin, että ne pääsevät tun-
keutumaan ohutsuolen seinä-

män läpi verenkiertoon ja sitä
kautta elimistön ravintoaineek-
si.

Elimistö ponnistelee monin
tavoin pitääkseen happamuu-
den muuttumattomana.� Veren
happamuustaso on yksikertai-
nen asia verrattuna elimistön
n e s t e i d e n  h a p p o -
emästasapainoon. Elimistön
happo-emästasapainoon voi-
daan vaikuttaa ravinnolla. Li-
hansyöjällä kuten koiralla, virt-
sa on hapanta, kanin, joka on
kasvissyöjä, virtsa on emäksi-
nen.

�Entsyymit toimivat soluissa
mitä moninaisemmissa tehtä-
vissä. Ne myös pumppaavat
aineita solujen sisään ja ulos
sekä hajottavat ja rikkovat
myrkyllisiä aineita. Usein ne
myös tuhoavat ja tappavat so-
luun joutuneita vieraita eliöitä
kuten bakteereja ja viruksia.

�Entsyymejä voi verrata luk-
koihin, vain määrätynlainen
avain (valkuaisaine) sopii nii-
hin, toisin sanoen, jos tämän-
lainen valkuaisaine puuttuu,
ei lukkoa saa auki, eli tarvitta-
vaa entsyymitoimintaa ei ta-
pahdu ts. aineenvaihdunta ei
toimi vaaditulla tavalla.

Välttämättömät
kivennäisaineet

Kalsium eli kalkki (Ca), fos-
fori (P), natrium (Na), kloori
(CL), kalium (K), magnesium
(Mg) ja rikki (S).

Välttämättömät
hivenaineet

Rauta (Fe), kupari (Cu),
sinkki (Zn), jodi (I), molybdee-
ni (Mb), seleeni (Se), fluori
(F), kromi (Cr), koboltti (CO).

Mahdollisesti
tarpeellisia

Boori (B), tina (Sn), nikkeli
(Ni), pii (Si), vanadiini (V),
volframi (Wo), lyijy (Pb), ar-
seeni (as).

Elimistölle vieraita
ja usein myrkyllisiä
alkuaineita

Lyijy suurissa määrissä,
kadmium (Cd), elohopea (Hg),
barium (Ba), alumiini (Al),
strontium (Sr), litium (Li), be-
ryllium (Be), hopea (Ag), kulta
(Au), antimoni (Sb), titaani
(Ti), scandium (Sc).

�

Kivennä i sa inee t
toimivat kudosten
rakennusaineina.
Kalkki, fosfori,
sinkki, magnesi-
um ja fluori ovat
luuston ja ham-
paiden raken-
neosia. Rikki ja
se leen i  ova t
tiettyjen amino-
happojen raken-
neosia (kystiinin ja
metioniinin). Näitä
aminohappoja on tur-
kissa, kynsissä ja ihossa.
Natriumi, kaliumi, kalkki, fos-
fori ja magnesium sekä kloori
s ä ä t e l e v ä t  h a p p o -
emästasapainoa ja solun sisäi-
sen nesteen painetta. Nämä
vaikuttavat nesteiden imeyty-
miseen ja eritykseen. Kalsium
säätelee solukalvojen läpäise-
vyyttä. Magnesium säätelee
kalsiumin toimintaa.

�Hivenainetasapainon järk-
kymisen on todettu aiheutta-
van eläimille erilaisia tautiti-
l o j a .  H i v e n a i n e i d e n
puutostilojen toteaminen ei ole
helppoa, sillä niitä on luonnos-
sa vain miljoonas- ja biljoona-
sosia. Hivenaine- puutoksen
toteaminen voidaan tehdä ai-
noastaan ruokavalion seurann-
alla, useita kuukausia, ehkä
jopa vuosia kestävänä ajanjak-
sona.

Vitamiinit

Vitamiinit ovat orgaanisia
aineita, jotka ovat kiihottavia
lisätekijöitä entsyymireaktiois-
sa ja hormonaalisissa säätely-
mekanismeissa. Niiden tarve
on vain muutamia milligram-
moja vuorokaudessa, joten
niillä ei ole suoranaista merki-
tystä rakenneaineina eikä ener-
giaravinteina.

Jokaisella vitamiinilla on
elimistössä tietty tehtävä, jota
mikään muu ravintoaine tai
vitamiini ei voi suorittaa. Elä-
mä on monimutkaista bioke-
miaa. Elimistössä tapahtuu ko-
k o  a j a n  t u h a n s i a
entsyymireaktioita, jotka eivät
saa pysähtyä. Useissa näissä
tarvitaan ylläpitäjinä ja akti-
vaattoreina vitamiineja. Jokai-
nen reaktio kuluttaa varantoja
ja tämän vuoksi päivittäinen
monipuolinen ravinto on elin-
tärkeätä.

Yhteenveto
vitamiineista
�

• A-vitamiini: Näkö, muna-
solut, siittiöt, iho, limakalvot.

•Tiamiini, B1-
vitamiini: sokeriaineenvaih-
dunta sydän, veri, aivot, im-
muunijärjestelmä.

• Riboflaviini, B2-vitamiini:
verenvuoto, tulehdukset, solut,
entsyymit.

• Niasiini, B3-vitamiini: ai-
neenvaihdunta, solujen suojelu

• Pantoteenihappo, B5-
vitamiini: energian varastointi,
kudokset, limakalvot, turkki.

• Pyridoksiini, B6-vitamiini:
aineenvaihdunta, sydän, mak-
sa, aivot, puolustuskyky, pu-
nasolut.

• Syanokobalamiini, B12-
vitamiini: punasolut, aineen-
vaihdunta.

• Pangamiinihappo, B15-
vitamiini: kiistanalainen.

• Amygdaliini, B17- vita-
miini: suoja-aine mm. syöpää
vastaan.

• Biotiini, H-vitamiini: kas-
vu, iho, turkki, talirauhaset,
hermokudokset.

• C-vitamiini, askorbiini-
happo: soluväliaine, vastustus-
kyky, raudan imeytyminen.

• D-vitamiini, hormonien
kaltaisten yhdisteiden ryhmä:
säätelee solukalvoja, hermot,
lihakset.

• E-vitamiini: suojelee lää-
keaineiden myrkyllisyydeltä,
hapetuksen esto.

• Foolihappo, M- ja B9-
vitamiinit: solut, sikiön kasvu,
punasolujen synty.

• K-vitamiini: veren hyyty-
minen, (yhdessä Omega-6:n
kanssa) tuotetaan suolistossa.

• Lesitiini: imeytyminen.
• P-vitamiini: hiussuonien

seinämät, antioksidantti, side-
kudokset.

* * *

• Kromi on elintärkeä hiven-
aine. Rauta, kalkki sinkki ja
vanadiini heikentävät sen
imeytymistä.

• Kuparin puute voi aiheut-
taa anemiaa, joka voi vaikuttaa
valkosolujen määrään ja täten
heikentää vastustuskykyä.
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• Magnesiumia tarvitaan ai-
nakin 300:ssa eri reaktiossa,
mm. hermoston toimintaan ja
valkuaistuotantoon.

• Mangaani on välttämätön
hivenaine. Sitä tarvitaan mm.
luiden, rustojen ja kudosten
muodostuksessa. Se toimii an-
tioksidanttina elimistössä.
Mangaanin puutos näkyy mm.
iho-ongelmina.

• Rauta on täysin välttämä-
tön hivenaine. Raudan tunne-
tuin tehtävä on olla osana he-
moglobiinia punasoluissa ja
siten osallistua hapen kuljetuk-
seen elimistössä. C-vitamiini
tehostaa raudan imeytymistä.
Raudan kiinnittymiseen hap-
pea kuljettavaan hemoglobii-
niin tarvitaan mm. kuparia,
kobolttia, molybdeeniä ja E-
vitamiinia. Yksi raudan puut-
teiden oireista on kutina.

• Sinkkiä tarvitaan elimis-
tössä yli 100:ssa eri entsyymi-
reaktiossa. Sinkkiä tarvitaan
mm. kollageenin eli sideku-
doksen tärkeimmän valkuaisen
valmistuksessa eli haavojen
parantumiseen. Runsas sinkin
saanti vähentää kuparin imey-
tymistä. Sinkin puute häiritsee
valkuaisaineiden ja sidekudok-
sen aineenvaihduntaa. Valko-
solujen valmistus heikkenee.
Tästä johtuva vastustuskyvyn
puute näkyy ihohäiriöinä, kyn-
sien kasvuhäiriöinä jne.

Myrkyllisyyden oireet/
yliannokset indikoivat
seuraavalla tavalla
�

• Rauta -> äkillinen myrky-
tys, ripuli, ummetus.

• Kupari -> oksennus, ripuli,
ohutsuolen limakalvovauriot.

• Kalkki -> munuaiskiviris-
ki.

• Magnesiumi -> aivo-
oi re i ta ,  ry tmihäi r iö i tä .

• Natriumi -> sydän ja mu-
nuaisvika.

• Kaliumi -> rytmihäiriöitä,
aivo-oireita.

• Sinkki -> kuumetta, ane-
miaa, oksennusta.

• Seleeni (erittäin suurena
määränä) -> ihon muutokset,
väsymys ,  karvan läh tö .

Aminohappoterapia

Aminohappoterapia perus-
tuu käsitykseen, jonka mukaan
joissakin sairauksissa tietyt

aminohapot eivät syystä tai
toisesta imeydy elimistöön tai
että ravitsemuksessa olevat
puutteet lisäävät tiettyjen ami-
nohappojen tarvetta.

Aminohappojen lisääminen
yhdessä vitamiinien ja mine-
raalien kanssa tasapainoisena,
saavat aikaan kehon oman
puolustusmekanismin toimin-
nan, jolla puutostilat korjautu-
vat.

Tärkeimpien amino-
happojen vaikutukset

• Arginiini -> nopeuttaa haa-
vojen parantumista. Kiihdyttää
rasva-aineenvaihduntaa. Pa-
rantaa sperman laatua ja siitti-
öiden kuntoa.

• Isoleusiini -> Kytkeytyy
muodossa tai toisessa psyyk-
kisiin ja fyysisiin sairauksiin.

• Kystiini -> Välttämätön
B-vitamiinin imeytymiselle.
Parantaa turkin laatua. Välttä-
mätön ihon terveydelle. Lisää
en t syymien  tuo tan toa .

• Lysiini -> Puute johtaa
aneemisuuteen, väsymiseen
jne.�

• Metioniini -> Suojelee va-
pailta radikaaleilta. Suojelee
maksaa. Välttämätön B12 vi-
tamiinin aineenvaihdunnassa.
Tärkeä seleenin saannille.

• Proliini -> Vahvistaa puo-
lustusmekanismeja. Auttaa pa-
rantumisessa. Tarvitsee seu-
rakseen C-vitamiinia.

• Seriini -> Kosteuttaa ja
elävöittää ihoa.

• Tauriini -> Vaikuttaa veren
sokeriin.

• Tryptofaani -> Liittyy eli-
mistön ainkki aineenvaihdun-
taan. Välttämätön B-vitamiinin
imeytymiselle. Piristää.

• Tyrosiini -> Puute voi joh-
taa kehon lämpötilan muutok-
siin.

�
Kasvispohjaista koiranruo-

kaa syövä koira saa liian vähän
seleeniä ja tämä näkyy mm.
turkin heikossa kunnossa.

Elintoimintojen häiriintyes-
sä tapahtuu usean eri entsyy-
mireaktion heikkeneminen.
Tällöin häiriön korjaamiseen
tarvitaan lisäannostus jokaisen
entsyymin aktivaattoria, joka
voi olla vitamiini, hivenaine,
tai ravintoaine, ehkä kaikki
yhdessä. Lääkitsevä määrä
saattaa ylittää moninkertaisesti
tarvittavan määrän. Yleensä

sairauksissa on kyse monien
entsyymien häiriöistä. Niinpä
monien ravintotekijöiden yh-
teisvaikutus on usein huomat-
tavasti tehokkaampi kuin yh-
den tai kahden ulkopuolisen
aineen vaikutus.

�Hyvä vastustuskyky suojaa
koiraa tulehdustaudeilta, aller-
gioilta ja yleensä sellaisilta
sairauksilta, jotka johtuvat
alentuneesta vastustuskyvystä
eli  usein puutosti lasta.

�On ilmeistä, että monen
koiran ruokinnassa laiminlyö-
dään jokin tärkeä ruoka-
ryhmä, jolloin koira ei saa riit-
tävästi kaikkia tarpeellisia ra-
vintotekijöitä. Vähäinen saanti
saattaa antaa oireita vasta pit-
kän ajan kuluttua, joskus ne
eivät edes näy. Näkyessään ne
saattavat olla hyvinkin epä-
määräisiä, eikä monikaan osaa
pitää niitä hälytysoireina puut-
teellisesta ravinnosta. Eläinlää-
kärin on lähes mahdotonta täl-
la is ta  pot i lasta  aut taa,
lääketiede kohtelee tätä poti-
lasta sairaana ja usein puutos-
oireet muistuttavat allergiaa ja
tällöin diagnoosi on allergia.
Tämä on vaarallista, sillä jos
koiralla on puute jostakin ra-
vintoaineesta, pelkistetty dieet-
ti tekee varmaksi sen, että puu-
te jatkuu ja hoidettaessa
oiretta, syy jatkaa tuhojaan.

Koiran ravinnontarve on
riippuvainen monista tekijöis-
tä. Niitä ovat mm. perintöteki-
jät, ympäristö, ikä, ja liikunta.
Riittävä saanti edellyttää, paitsi
riittävää tarjontaa, myös riittä-
vän tehokasta kykyä käyttää
ravinto hyväksi, (esimerkiksi
imeytyminen suolistosta).

Koska yksilöiden vaatimuk-
set ja ruoka-aineiden ravinto-
ainekoostumukset vaihtelevat
paljon, ei yhtä ja kaikille sopi-
vaa saantisuositusta ole ole-
massa. Teollisuuden yleisesti
käyttämät suositukset eli nor-
mit ohjeellistavat päivittäiset
ruokintamäärät. Näihin nor-
meihin on suhtauduttava kriit-
tisesti ja muistettava seuraavat
rajoitukset:

1) Ne soveltuvat vain täysin
terveille koirille.

2) Niiden suositus takaa pi-
kemmin minimaalisen kuin
ihanteellisen ravintotason.

3) On todennäköistä että
moni koira tarvitsee jotain ra-
vintoainetta enemmän kuin täl-
lainen suositus esit tää.

�����

Pennuille, kasvaville ja kan-
taville koirille on omat suosi-
tuksensa.

�Puutostilat koirassa saatta-
vat näkyä iho- ja turkkiongel-
mina, hermostuneisuutena, vi-
haisuutena, laiskuutena,
iloisuuden puutteena, jne.

Pienoisravintotekijöiden
puutostiloja ja sairauksia
�
Iho ja turkki
(Mahdollinen puute: Vitamiini,
aminohappo, hivenaine tai ki-
vennäisaine.)

• Ihotulehdus -> niasii-
ni,riboflaviini CU, Zn,Se

• Sarveiskerroksen pak-
suuntuminen -> A-vitamiini

• Pigmenttikato -> proteiini
(tyrosiinifenylalamiini), CU

• Turvotus -> proteii-
ni,tiamiini, K, Mg

•  Verenvuoto  ->  C-
vitamiini, K-vitamiini,�Cu, Zn,
Si

• Turkinlähtö -> proteiini,
A-vitamiini,Cu,Zn,Si

• Hidastunut haavojen para-
minen ->C-vitamiini, Zn
�
Luusto ja lihaksisto
(Mahdollinen puute: Vitamiini,
aminohappo, hivenaine tai ki-
vennäisaine.)

• Luiden hauraus ->D-
vitamiini, K, CU, Ca, Mg, Zn

• Lihasheikkous -> Tiamii-
ni, riboflaviini, Na, Se, Mn,
Mg, Ca, Cu, pyridoksiini, pan-
toteeni happo

Hampaat
(Mahdollinen puute: Vitamiini,
aminohappo, hivenaine tai ki-
vennäisaine.)
• Kiillevauriot -> A-vitamiini,
fluori

�������������������
Yleisoireet�
(Mahdollinen puute: Vitamiini,
aminohappo, hivenaine tai ki-
vennäisaine.)

• ruokahaluttomuus, väsy-
mys -> niasiini, tiamiini, C-
vitamiini� K, Zn, Fe, Se, N
(biotiini)

Olli Wuorimaa
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OldeRanchin myöntämä
Sankarikoirapalkinto annettiin
heinäkuun lopussa vanhaeng-
lanninbulldoggi Jullelle ja
omistaja Raimo Kaijaselle.
Sankarikoira-palkinto on ker-
taluontoinen ja myönnettiin,

koska Julle otti kaksi miestä
kiinni, jotka varastivat kaksi
mönkijää Töölöstä 2004.  Jul-
len uroteko uutisoitiin Lem-
mikki-lehdessä ja SATHY Uu-
tisissa. Itse Sankarikoira-
palkinto jaettiin Finlandia-

talossa.
Mikäli jatkossa tapahtuu jo-

tain muuta erikoista joka on
sen arvosta että tarvitsee joten-
kin kannustaa ja olla esimerk-
kinä muille, niin OldeRanch
myöntää vuosittain tai jopa

tarpeen mukaan uuden Sanka-
rikoira-palkinnon. Jos koirasi
on siis rodultaan vanhaenglan-
ninbulldoggi ja on suorittanut
jotain erittäin urhoollista, kerro
asiasta osoitteeseen in-
fo@olderanch.com

OldeRanchin myöntämä
Sankarikoira-palkinto

Kun koira on isäntänsä
kanssa, se saattaa tuntea ole-
vansa vahvoilla juuri sen
vuoksi, että kokee isäntänsä
olevan vahva ja voimakas.
GOU on koira kiinaksi,
ZHÀNG on verbi “luottaa”.
RÉN merkitsee “ihmistä”, ja
SHÌ “valtaa, voimaa”. GOU
ÀNG RÉN SHÌ , “koira luot-
taa ihmisen voimaan”.

Tässa sanonnassa puhutaan
koirista ja niiden isännistä,
mutta oikeastaan yhtä hyvin
voitaisiin puhua ihmisistä ja
ihmisistä. Kukapa meistä ei
luottaisi siihen, että ollessam-
me vaikutusvaltaisen ja mer-
kittävän henkilön seurassa
oma painoarvommekin nousee

siinä samalla. Ja mitä enem-
män olemme voimamme tun-
nossa, sitä suuremmalla suulla
ja isompia asioita tohdimme
sanoa.

Samasta sanonnasta on ole-
massa toinenkin versio: GOU
ZHÀNG GUÅN SHÌ, “koira
luottaa virkamiehen valtaan”.
GUÅN tarkoittaa viranomais-
ta, virkamiestä. Tätä sanontaa
siteerataan nimenomaan sil-
loin, kun joku todella pahanil-
kinen tyyppi on hankkiutunut
vallan kahvoissa kiinni olevan
virkamiehen tai poliitikon ys-
täväpiiriin, ja käyttää tuota
suhdetta häikäilemättä hyväk-
seen omissa hämäräpuuhis-
saan.

Kiinalaisille koira on samal-
la tapaa kuin meillekin toisaal-
ta uskollisen ystävän, toisaalta
taas yhteiskunnan luopion pe-
rikuva. Koiraa käytetään surut-
taa hukkumasanana ja usein
juuri kun puhutaan vähän lui-
huista ja pikkurikollisista tyy-
peistä, niistä jotka ovat olevi-
naan ystäviä, mutta pahan
paikan tullen valmiita pettä-
mään lähimmäisensä ja käyt-
tämään tätä hyväkseen minkä
ehtivät.

Vaan ettei nyt ihan menisi
koirien haukkumiseksi, niin
kyllä tämän sanonnan voisi
mukailla myös muotoon: RÉN
ZHÀNG GOU SHÌ eli siis
“ihminen”, REN luottaa

“ k o i r a n ” ,
GOU,  voi -
maan. Tämä-
hän pätee ai-
nakin silloin
kun iltapime-
ällä liikkuu
vaikka vain
p i e n e n k i n
piskin kanssa
ulkona. Tun-
tuu siinä oma
olo turvalli-
semmalta, kun
on joku jonka
voimaan, ai-
nakin kuvitteelliseen sellaiseen
saattaa luottaa.

Terhi Mikkolainen

Gouzhang ren shi –
voimakas isäntä, vahva koira
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Taakanvetoharjoittelun kotitehtävät, osa 2

MA TI KE TO PE LA SU

Kävelyä
valjaissa

Istu

Tänne

Kanisterin
vetoa

MA TI KE TO PE LA SU

Kävelyä
valjaissa

Istu

Tänne

Kanisterin
vetoa

Taakanvetoharjoittelun ko-
titehtävät osa 1 julkaistiin
SATHY Uutisissa numero
02/2005. Jos olet seurannut
näitä ohjeita, olet jo päässyt
hyvään alkuun taakanvedossa.
Jos lähdet mukaan vasta nyt,
niin kerrataan nopeasti:

1) Hanki koirallesi sopivat
taakanvetovaljaat. Valjaiden
on oltava sellaiset, että niihin
saa kytkettyä kärryistä tms.
tulevan ketjun jousihakaan.
Lenkkejä on siis oltava yksi
ja sen on oltava koiran takana.

2) Totuta koira valjaisiin,
valjaiden pukemiseen ja riisu-
miseen.

3) Vedä valjailla jotakin ke-
vyttä taakkaa, ketjunpätkää,
muovikanisteria tms. tarkoitus
on, että koira tottuu valjaisiin
ja ettei perässä tulevaa kolinaa
tarvitse pelätä.

4) Opeta koirallesi vähin-
tään seuraavat komennot:

• ISTU, PAIKKA tms, jol-
loin koira istuu paikoillaan
eikä lähde omistajan perään.

• VEDÄ, TULE, TÄNNE
tms., jolloin koira tulee omalta
paikaltaan omistajan luo.

Näitä käskyjä on syytä har-
joitella erityisesti ulkona, pai-

kassa missä ta-
pahtuu ja on
toimintaa.

5) Sel-
vitä mikä
on mie-
l u i s i n
v i e -
he/houkutin
koiralle. Pa-
rasta on jos koira
vetää taakkaa pelkästä
komennosta eikä houkuttimes-
ta, mutta alkuun pääsee nopei-
ten ehkä herkulla tms.

Ruksaa alla olevasta kahden
viikon allakasta kunkin päivän
kohdalta se mitä olet koiran
kanssa harjoitellut. Katso kel-
losta, että olet harjoitellut ky-
seista asiaa vähintään 5 mi-
nuu t t i a .  Mui s t a  p i t ää
harjoittelu hauskana ja koiralle
innostavana. Kehu koiraa pal-
jon! Ole rehellinen, älä rastita
ruutuja jos et harjoittele, mutta
jos ruutuja jää tyhjäksi, niin
koeta pitää kiinni harjoituksis-
ta seuraavana päivänä!

Muutaman viikon
jälkeen

Kun koirasi on päässyt hy-

vään harjoitte-
lun makuun,

o n  a i k a
s i i r t y ä
s e u r a a -
valle ta-
solle. Li-

s ä ä
v a l j a i l l a

har jo i t te lua
niin, että koira

puetaan valjaisiin ja
taakanvetoharjoitteluja teh-
dään vähintään viisi kertaa vii-
kossa, noin 10-15 minuuttia
kerrallaan. Jos koiralle tämä
aika on liian pitkä, harjoittele
vain 5-10 minuuttia kerrallaan,
mutta vähintään viisi kertaa
viikossa. Ruksaa alla olevasta
kahden viikon allakasta kunkin
päivän kohdalta se mitä olet
koiran kanssa harjoitellut. Kat-
so kellosta, että olet harjoitellut
kyseista asiaa vähintään 10
minuuttia.

Pyri siis aina siihen, että
koirallasi on kivaa, kun valjaat
puetaan päälle. Jos koira ei
halua valjaita päälleen, jätä
treeni seuraavalle päivälle. Älä
tee koiralle taakanvetoharjoit-
telusta epämiellyttävää pakko-
pullaa, sillä taakanvedon on
tarkoitus olla mukavaa.

Lisää painoja

Jos kanisterin ja ketjun veto
sujuu kuin vettä vaan ja koi-
rallasi ja Sinulla on mukavaa,
on aika lisätä painoa taakse.
Aloita varovasti ja varsinkin
jos kyseessä on alle 1-vuotias
koira, älä lisää paljon mitään
painoa. Koiran kasvulle ja ke-
hitykselle ei tee hyvää saada
liikaa fyysistä rasitusta.   Pai-
noksi voit laittaa vajaan tai
täyden kanisterin täynnä vettä
tai hiekkaa, autonrenkaan, tms.
Taakanvedossa ei ole tarkoi-
tuskaan vetää pientä painoa
pitkän matkaa, vaan raskas
paino lyhyen matkaa, mutta
lihaskunto ja kestävyys kasvaa
pienillä painoilla treenaten.
Jatka näin useamman viikon
ajan, ja lisää painoa aina varo-
en. Mieluummin tee pidempi
lenkki pienemmällä painolla,
kuin lyhyt veto raskaammalla
painolla. Ja aina muista lopet-
taa treenit ennenkuin koiralla
on tylsää. Muista kehua koi-
raasi koko treenin ajan ja pal-
kitse koira ruhtinaallisesti hy-
vän treenin jälkeen.



I n t e r n e t - o s o i t t e e s s a
www.sathy.fi on avattu uusi,
maksuton koira-aiheinen osto
& myynti-palsta. Palstalla voi
ilmoittaa myytävänä olevasta
uudesta tai käytetystä koiratar-
vikkeesta tai palvelusta. Uu-
simmat ilmoitukset julkaistaan
myös SATHY Uutiset -
lehdessä. Koiria tai pentuja ei
saa ilmoittaa myytäväk-
si/ostettavaksi.

Ostetaan keskikokoisen
koiran häkki Whippettiä var-
ten. Myös lentoboxi/pehmeä
boxi käy. Katja, Helsinki. Puh.
040 722 2280, katjavuo-
ti@hotmail.com

Ostetaan koiratarhaa varten
elementtejä. 5x6x5m tarha
suunnitteilla. Hollola, sruusu-
nen@luukku.com

Ostetaan koiran kuljetus-
häkki maasturiin karhukoiral-
le. Ovi pitemmällä sivulla. Ko-
ko n. lev. 85 syv. 75 kork. 80
cm. Kohtuu hintainen. Mielel-
lään länsi-uudellamaalla. nob-
leman@kolumbus.fi

Otetaan mahdollisesti
vuokrataan/ostetaan pentuaita-
us. Turku ja ympäristö. Pikai-
nen tarve ja uudet hillittömän
hintaisia. Vuokrahinta saisi
olla vaikka 10e viikko, olem-
me todella pulassa!!! Jos myyt
edullisesti niin olisiko hinta-
haitari 0-30 e. Sähköpostiin
jos laitat vaikka tiedon millais-
ta tarjoaisit ja puhelinnumeron
kera niin soittelen, kiitos jo
etukäteen. Turku, tarbo-
na@netti.fi

Myydään Koirankuljetus-
koppi VARI KENNEL 32.
Tammisaari. Puh. 0440 730
6 0 1 ,  y v o n n e . s u n d e l l -
arponen@pp1.inet.fi

Myydään koirahäkki au-
toon isolle koiralle, ollut sak-
sanpaimenkoiralla. Valmistu-
n u t  s y k s y l l ä  2 0 0 4 ,
polttomaalattu.  Alaosa vane-
ria, yläosa täysmetallia. Hyvin
pidetty, kuin uusi! Myydään
tarpeettomana. Mitat: Perän
viisto-osa: 51cm. Perän suora
osa: 26cm. Kokonaiskorkeus:
72cm. Syvyys alhaalta: 99cm.
Syvyys katosta: 57cm. Etureu-
na, joka kokonaan viisto:
75cm. Kokonaisleveys: 60cm.
Hämeenlinna.Puh.040  727
3660, hoitsu_82@jippii.fi

Ostetaan hyvä ja vähän
käytetty tirmmauskone pientä
puutelikoiraa varten. Kiire!
Pääkaupunkiseutu. Puh. 050
527 0999, aili .kaasik@
kiinteistomaailma.fi

Ostetaan koiran häkkiin
verkkoa h= n.200cm, leveys=
n.25m. Elementit käy myös.
Rovaniemen mlk. Puh. 040
5 8 2  7 0 4 2 ,  t o -
ny.h i e t anen@pp . ine t . f i

Myydään Skykennel 500
lentoboxi. UUSI, PAKETIS-
SA. Mitat Pituus 102cm, leve-
ys 69cm, korkeus 76cm. Ovh
uutena 276,- Tiukka ja tinki-
mätön hinta 169.- Lohja. Puh.
050  596  1399,  tomp-
pa@walltikan.com

Ostetaan koira-aitausta var-
ten aitaverkkoa ja jos löytyy
niin tolpat kanssa. Aitaverkkoa
min. 300 metriä. Lohja. Puh.
050  596  1399,  tomp-
pa@walltikan.com

O s t e t a a n  n ä y t t e l y -
/kuljetushäkki suomenlapin-
koiralle. Koko mielellään 106
x 71 x 79 cm tai isom-
pi/pienempi vastaava. Tarve
syksyllä! Ilmoitus jätetty
21.6.2005. Joensuu. Puh. 050
4 9 1 9  2 0 1 ,  s u n -
nan_sun@yahoo.com

Ostetaan PENTUAITAUS
kesämökki käyttöön. Tarve oli-
si jo heinäkuussa 2005. Hel-
sinki. Puh. 040 825 8136, tar-
ja.meriluoto@welho.com

Ostetaan Atlas 70 (tai vas-
taavan kokoinen lentoyhtiön
hyväksymä) koirankuljetus-
häkki. Meilaa ja tarjoa marko-
jalila@netti.fi. Ilmoitus jätetty
17.06.2005. Turku.

Ostetaan springerspanielil-
le näyttely/kuljetus häkki.
Koskenkorva. Puh. 040 558
4238, deddy1@luukku.com

Ostetaan koira aitaa 2 met-
riä korkeaa 50 metriä tai n.
metrin korkeaa 100 metriä,
tarjoa vaikka olisi vähemmän-
kin. Nurmijärvi. Puh. 040 551
3117 ,  minna .ghu lam@
kolumbus.fi

Ostetaan häkki tai veräjä
väliseinällä kahdelle koiralle
uuteen Opel Astra-farmariin.
Espoo. Puh. 040 733 8333,

nona.seppa@g2helsinki.fi

Myydään lentokuljetus-
boksit P 101 cm * L 68 cm *
K 76 cm (ostettu Finnairilta),
96*65*68  (Clipper 6, pyörät),
50*33*32 (Clipper 1). Nur-
mes. Puh. 040 520 9598, sa-
tu_lukkarinen@yahoo.co.uk

Ostetaan koiratarhaele-
menttejä 30-36 neliön tarhaan!
2 metriä korkeita. Käytettyjä
tai tilaustyönä valmistettuja
Tarjoa! Lappeenranta. Puh.
046 811 4190, mkarvinen70@
hotmail.com

Myydään   aita/tarha-
verkkoa noin 50m. Kalvanoi-
tua uutta 2m korkeaa. Forssa.
Puh. 0400 4666 74, petrihagg-
man@msn.com

Myydään Smart Top kevyt
kangashäkki. Suurin koko.
Esim. afgaanille. Pari kertaa
käytetty.  Lappeenranta.
flat_power@hotmail.com

Ostetaan kokoontaitettava
pentuaitaus lapinporokoira-
pennulle. Pääkaupunkiseutu.
Puh. 040 7574 886, hei-
d in_pos t i@yahoo.co .uk

Ostetaan pikaisesti kulje-
tusboksi koiralle, Clipper 7 tai
Atlas 70, tarjoa myös muun-
laisia! Oulu. Puh. 040 513
2832, elsaastamoinen@netti.fi

Muu Asusteleeko Pirkan-
maan alueella muita amerikan-
bulldoggeja? Meillä on vuo-
den vanha AB tyttö ja olisi
mukava nähdä ja kuulla muis-
takin samaa rotua edustavista.
Jos kiinnostaa ota yhteyttä pu-
helimitse tai sähköpostilla. No-
kia. Puh. 040 741 8835, jus-
si_salo@luukku.com

Ostetaan pienelle ameri-
kankääpiöterrierille panta,
kaupasta olen löytänyt vain
ohuita kissan pantoja, jotka
ovat sopivia. Haluaisin edulli-
sesti paksumman pienelle koi-
ralle tarkoitetun pannan. Hel-
sinki.  tytti .kaisamatti@
student.diak.fi

Ostetaan springerspanielil-
le sopiva näyttelyhäkki. Mie-
lellään edullisesti. Kuopio.
P u h .  0 4 4  5 5 5  8 9 9 0 ,
Tepe2000@jippii.fi

Myydään autohäkki 2 koi-
ralle.Häkin ulkomitat ovat kor-
keus 82cm,leveys ylhäältä ja
alhaalta 103,5cm,alasyvyys
1 0 0 c m , y l ä s y v y y s
72cm.Irrotettava välisei-
nä,katto ja pohja vane-
ria.Runko mustaksi maalattua
neliöputkea,verkon silmäkoko
25mm*25mm.Häkki on uusi.
Kuvan saa sähköpostilla. Tuu-
los.sari.pentikainen@aina.fi

Ostetaan koiran tarhaverk-
koa/ elementtejä. Kahdelle
isolle koiralle. Tuusula. Puh.
0 4 4  5 1 9  4 4 4 3 ,  l e e -
na.antikainen@ktl.fi

Ostetaan 2 kuljetusboksia:
Atlas 50 (tai Clipper 5) ja Atlas
70 (tai Clipper 7). Helsinki.
annu_pas@hotmai l .com

Myydään lentoyhtiöltä os-
tettu koiran lentokuljetusbok-
si.L.61cm.P.91 K.71cm. Ker-
ran käytetty boxi jossa mukana
ruoka ja juoma teline kuppei-
neen.Kuvia voin lähettää säh-
köpostilla mikäli ei itse pääse
paikanpäälle.Vaasa. Puh. 040
41222 39, presacanario-
fin@yahoo.com

Ostetaan Atlas 40 koiran
kuljetushäkki. KIIRE. Tampe-
re. Puh. 040 822 7008,
ka. ta . r i i .na@suomi24.f i

Myydään puiset ruokabaa-
rit ja rotukohtaisia käyttö-
esineitä omistajille. Ammatti-
puusepän käsityötä. Kuvia si-
vuilla www.puulaaki.com lem-
mikeille ja omistajille tai kuvia
sähköpostilla. Tampere. han-
na@puulaaki.com

Ostetaan verkkoaitaa n.
200m tukevaa, min. 1,5m kor-
keaa. Jos lyhyempikin pätkä
löytyy niin tarjoa hait-
ula@jippii.fi Mielellään pää-
kaupunkiseutu / lähistö. hait-
ula@jippii.fi

Lisää ilmoituksia Interne-
tissä www.sathy.fi!
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Nyt niitä jälleen saa – oikeita,
superkestäviä, nimenomaan
taakanvetoon tarkoitettuja taa-
kanvetovaljaita! Valmistaja on
ruotsalainen taakanvetoekspert-
ti, joka itsekin omistaa pari
SATHY koiraa, joiden kanssa har-
rastaa tietenkin taakanvetoa.

Laadukkaat valjaat
mittatilaustyönä

Nämä taakanvetovaljaat on
alusta loppuun asti käsintehty.
Materiaalit ovat todella kestäviä
ja on tarkoitettu nimenomaan
työkoirien käyttöön. Valjaissa
käytetään laadukasta, mustaa
nylonnauhaa ja pehmeitä peh-
musteita. O-renkaat on hitsattu
joten ne eivät rikkoonnu. Valjai-
siin saatavan pehmusteen saa
lähes minä värinä tahansa ja
takana oleva puu tehdään sa-
man väriseksi.

Nämä taakanvetovaljaat saa
myös erikoisvarusteltuina, kuten

koiran nimikointi valjaissa,
kaksiväriset valjaat, kak-
sinkertainen nylonnauha,
jne. Jos haluat jotain
ekstraa koirasi valjaisiin,
ilmoita tästä tilauksen
yhteydessä ja saat tietää
hinnan.

Mittausohjeet ja
tilausohjeet

Valjaiden mittausohjeet
löydät SHOP SATHY Inter-
netsivuilta. Mittaa koirasi
tarkoin, sillä taakanveto-
valjaiden hyvä istuvuus on
tärkeää. Valitse sen jälkeen ha-
luamasi taakanvetovaljaiden vä-
ri. Tilaa valjaat siis osoitteesta
www.sathy.fi/shop

Hinta

Taakanvetovaljaiden hinta on
noin 100 e, riippuen koirasi

koosta. Amerikankääpiöterrierille
ja amerikankarvatonterrierille
taakanvetovaljaat maksavat
noin 50-60 e, amerikanpitbull-
terrierille taakanvetovaljaat mak-
savat noin 100 e, vanhaenglan-
n i n b u l l d o g g i l l e
taakanvetovaljaat maksavat
noin 100 - 120 e ja amerikan-
bulldoggille taakanvetovaljaat

maksavat noin 110 - 130 e.
Hinta sisältää postituskulut suo-
raan tilaajalle. Taakanvetovaljaat
tullaan lähettämään joko Postin
kautta tai Matkahuollon kautta,
riippuen siitä kumpi on edulli-
sempaa ja helpompaa. Taakan-
vetovaljaiden toimitusaika on
2-4 viikkoa, riippuen tilausruuh-
kasta ja Postista.

Tilaa omat taakanvetovaljaat!

Kesän tyylikkäimmät ja parhaimmat
pukineet hauvallesi saat Hauvapukimo
Tassu-taskusta.
Mallit ja värit tilauksen mukaan.

Uutuuksina haalarit, tossut,
loimet, koirien omat peitot ja tyynyt
ja paljon muuta!

Katso lisätietoja kotisivuiltamme
www.hauvapukimo.com.

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

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

Kesan tyylikkaimmat pukineet
Hauvapukimo Tassu-taskusta
Kesan tyylikkaimmat pukineet
Hauvapukimo Tassu-taskusta



OldeRanch
Olde English Bulldogges & Wild Boars
www.OldeRanch.com • info@OldeRanch.com

OldeRanchin
pentuja
jälleen

ulkomaille!

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

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

• jalostamme amerikankääpiöterrierimme ainoastaan 
parhaimmista mahdollisista koirista, jotka ovat parhaimmista
ja halutuimmista 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.

• 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 ja täydellä
terveystakuulla varustettuina, tuhdin ja upean 
pentupakkauksen kera, sis. mm. virallisen koiran EU passin

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

• suunnitteilla syksyksi 2005 upeita pentuja, lisää tietoja 
kotisivuillamme www.toyfoxkennel.com

• Puhelin 045 630 4345
• Sähköposti 

info@toyfoxkennel.com
• Kotisivut 

www.toyfoxkennel.com

Toy Fox Terrier KennelToy Fox Terrier Kennel



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

Maailman parhaat merkkituotteet työkoirille nyt Suomessa!

Laatutietoisen työkoiraomistajan valinnat: maailman kestävimmät
Hurricane-kaulapannat ja -taluttimet, Leatherworx-nahkavaljaat
ja nahkapannat mittojen mukaan, koirien omat t-paidat, koira-
aiheiset tekstiilit kuten paidat, lippikset, pipot & hupparit,
Ottomaani-koirapedit ja -sängyt, Sportman’s Pride-laaturuuat,
Rexman-häkit, Clipper-kuljetusboksit, ym.

Koiratuote

Kotisivuillemme lisätty jälleen kymmenittäin uusia upeita tuotteita!
Käy katsomassa ja osallistu samalla kilpailuun, voit voittaa koiratuotteita!

www.koiratuote.fi

Hurricane
maailman
kestävimmät
nyloniset
kaulapannat:

Leatherworx
maailman
tyylikkäimmät ja
kestävimmät
nahkapannat:

Leatherworx
maailman
tyylikkäimmät ja
kestävimmät
nahkavaljaat:

Ottomaani
koirien
jenkkisängyt,
pehmopatjat ja
pehmopedit

Koirien omat
t-paidat
painatuksella,
yksinoikeudella
Euroopassa:


