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Kädessäsi on B-painos
numerosta 4/99. Tätä nu-
meroa jaetaan pelkästään
SATHY EXPO ‘99 -
tilaisuudessa ja sivuille on
lisätty mm. enemmän pe-
rustietoa roduista ja yhdis-
tyksestä.

Kesä on täällä! Koiran-
omistajalle tämä on muka-
vaa vuodenaikaa, ulkoilua
voi lisätä ja koiran kanssa
ehtii olla entistä enemmän.
Kurakelit ovat vasta mah-
dollisimman pitkän ajan
päästä. Yhdistykseen on
otettu yhteyttä useammin
kuin koskaan aikaisemmin.
Huonoja uutisia ovat olleet
mm. kansanedustajan lau-
sunto, jonka mukaan AB-
ja APBT- koirien ilmaantu-
minen Suomeen on huoles-
tuttavaa. Hyviä uutisia on
onneksi paljon enemmän.

Suomeen on tullut lisää hie-
noja koiria ja lisää on tulos-
sa. Edellisessä numerossa
mainittu vanhaenglannin-
bulldogi on jo käytännölli-
sesti katsoen Suomessa.
SATHY EXPO lähestyy
kovaa vauhtia, ym. kivaa.

WWW.SATHY.ORG

S a t h y n  i n t e r n e t -
yhteystiedot ovat muuttu-
neet. Yhdistyksen kotisivut
löytyvät tästä lähin osoit-
teesta http://www.sathy.org
ja yhdistysasioissa voi lä-
hettää sähköpostia osoit-
teella info@sathy.org

Sivuihin kannattaa tutus-
tua, sieltä löytyy mm. kaik-
ki esitteet, lehdet ja materi-
aali.

Ja nyt itse asiaan!

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

Jäseneksi voi liittyä otta-
malla yhteyttä yhdistyksen
toimihenkilöihin ja kerto-
malla yhteystiedot. Jäsenil-
tä peritään vuosittainen jä-
s e n m a k s u ,  e r i l l i s t ä
liittymismaksua ei ole.

Yhdistyksen toimintaan
on helppo osallistua. Ainoa
mitä tarvitaan on aktiivi-
suus - kanna kortesi ke-
koon. Tekemistä riittää yh-
distyksen toiminnassa,
roduista tiedottamisessa ja
yhteyksien ylläpitämisessä
- ota epäröimättä yhteyttä.

Oletko
muuttamassa?

Jos yhteystietosi ovat
muuttumassa tai tuntuu sil-
tä, että postisi tulee väärään
osoitteeseen, niin ilmoita
meille uusi osoitteesi.

Onko kerrottavaa?

Jos on kivaa tai vähem-
män kivaa kerrottavaa niin
siitä kannattaa kertoa myös
muille yhdistyksen jäsenil-
le. On tärkeää jakaa koke-
muksia omasta lemmikistä,
voi olla, että jotakuta  as-
karruttaa juuri samat asiat.

Muista ilmoittaa osoitteenmuutoksesta!
Puh. (09) 241 3339

SATHY -yhdistyksestä

www.sathy.org info@sathy.org

EXPO ‘99 ERIKOISPAINOS

Amerikanbulldogit (AB)
ovat saaneet vahvan jalan-
sijan Suomessa. AB-koiria
on tällä hetkellä toistakym-
mentä ja maahamme on on-
nistuttu saamaan bulldog-

koirarodun parhaimmistoa.
Edellisessä lehdessä kerrot-
tiin mm. siitä, miten Suo-
mesta on viety koiria takai-
sin Yhdysvaltoihin - rodun
alkuperämaahan!

Amerikankääpiöterrieri
(AKT) on kettuterrierin
kääpiömuunnos. AKT-
koiraa alettiin rekisteröi-
mään omana rotunaan
vuonna 1936 United Ken-
nel Club -nimisessä työkoi-
rayhdistyksessä (yhdistys
on Yhdysvaltojen toiseksi

suurin koirayhdistys). Jo
sitä ennen näillä koirilla oli
vakiintunut historia maati-
loilla. Suomen AKT-kanta
on hyvin pieni ja vähäiset
kääpiöterrierimme ovat le-
vittäytyneet tasaisesti maa-
hamme.

Yhdistyksemme eräs pe-
rusteemoista on puolustaa
koirarotuja ennakkoluuloil-
ta. Nyt kansanedustaja
Marjaana Koskinen pitää
sathy-rotuisten koirien il-

maantumista Suomen koi-
r a m a a i l m a n  u h k a n a .
SATHY kysyi miksi Mar-
jaana on tätä mieltä, mutta
ei saanut vastausta. Lue asi-
asta lisää sivulta 5.

Poliitikko vastustaa koiria
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Thanks
SATHY!

Eläinten turvakodin johtaja
Sherry Blanchette kirjoittaa
SATHY:lle mm.

“I just finished reading you
booklet. It was the best orga-
nized I have ever come across.
...

Thanks,
Sherry Blanchette
Director of Meadow Sweet

Farms (Rescue) And Center
For The ConservationPreser-
vation Of Wild/Exotic Felines
Inc.”

Sherry on hyödyntänyt yh-
distyksemme keräämää fakta-
materiaalia omassa työssään
johon kuuluu kissojen ja koi-
r ien eläinsuojelutyötä .

Loppuneet
painokset

Olemme kovasti pahoil-
lamme, että emme ole saaneet
vieläkään lähetettyä uutta pai-
nosta pyydetyistä  esi-
te/oppaista. Kaikki vastaajaan
ilmoitetut pyynnöt ovat kui-
tenkin tallessa ja jonossa. Heti
kun saamme painettua uuden
erän jalostus- ja muita julkai-
suja niin ne lähtevät postiin.

Sama juttu SU2/99 -lehden
kanssa. Siitä ei ole jäljellä
enää yhtä ainuttakaan kappa-
letta. Huono puoli on se, että
sähköinen originaali on ka-
donnut... Eli ne joilla kyseinen
numero on, omistavat keräily-
harvinaisuuden!

Bulli-lehti
räväyttää

Uusimmassa bullterrieri-
yhdistyksen lehdessä on juttu
siitä miten erottaa eri bull-
rodut toisistaan. Siis pitbullin,
staffin, bullterrierin ja amstaf-
fin. Juttu oli ihan ok, ja pitbul-
lia edusti suomalainen super-
pitti, joka on mainittu mm.
Dr. Carl Semencicin uusim-
massa “Gladiator Dogs” kir-
jassa.

Vähän pitinomistajaa ras-
saava yksityiskohta oli kaavio,
jossa kuvailtiin eri koirarotu-
jen kehitystä ja sukulaisuus-
suhteita. Varsinkin pitbulli oli
jostakin syystä esitetty siten,

että siitä oli kaksi versiota,
entisaikojen pitbulli ja nyky-
aikainen pitbulli. Jokainen pit-
ti-harrastaja tietää, että ky-
seessä on yksi ja sama koira.
Amerikanpitbullterrieri on yk-
si niitä harvoja koirarotuja,
jotka eivät ole muuttuneet pät-
kääkään viimeisen sadan vuo-
den aikana. Aivan kuten ei
myöskään amerikanbulldogi,
eikä muuten amerikankääpiö-
terrierikään...

VEB-
koira

Edellisessä numerossa ker-
rottiin Suomeen kohta tule-
vasta vanhaenglanninbulldo-
gista. Tieto on nyt varmistunut
ja koira ilmestyy Suomen
maan kamaralle muutaman
viikon kuluessa. Tämä rotunsa
valioyksilö on nähtävillä mitä
todennäköisimmin SATHY
EXPOssa.

Edellisessä lehdessä oli
enemmän juttua tästä koiraro-
dusta, joka mainitaan myös
monissa kattavammissa koi-
rarotukirjoissa.

Lisätietoja tästä koirarodus-
ta osaa antaa alan koira-
ekspertti Sami Makkonen
(09) 271 252 12.

WWW.SATHY.ORG

Sathy ry. rekisteröi itselleen
ikioman domain-nimen. Tämä
tarkoittaa sitä, että internetissä
surffailijoiden on helpompi
muistaa yhdistyksen kotisivu-
jen osoite.

SATHY ry.:n kotisivujen
osoite on siis tästä lähin

h t tp : / /www.sa thy.org
aikaisemmat kotisivuosoit-

teet kannattaa unohtaa. Näitä
vanhoja osoitteita löytää tie-
tenkin edelleen painetuista
esitteistä.

SATHY:ylle voi lähettää
sähköpostia osoitteella in-
fo@sathy.org, eri yhdistysak-
tivistien omat sähköposti-
osoitteet löytyvät kotisivuilta.

Ostajan
käsikirja

Yhdistykseltä on tullut uusi
julkaisu, jonka tarkoitus on
toimia ensiapuna niille, jotka
ovat harkitsemassa amerikan-
pitbullterrierin hankintaa.

Opas on 16-sivuinen ja jokai-
nen sivu on täytetty tuhdilla
infolla. Opas on luettavissa
suoraan myös internetistä,
o s o i t e  o n  t i e t e n k i n
www.sathy.org.

Tarkoitus on, että myös
muista sathy-roduista tehdään
samankaltaiset oppaat. Näihin
tulee tietenkin mahdollisim-
man paljon rotukohtaista in-
formaatiota.

Opas on ilmainen ja sitä
voi  pyytää  numeros ta
(09) 241 3339, ilmoita vain
osoite ja saat oppaan muuta-
man päivän aikana postitse.

Dogwatch

Edellisessä lehdessä oli jut-
tu miten löytää koira-tietoa
internetistä. Yksi tärkeä linkki
u n o h t u i  j a  s e  o n
www.dogwatch.net

Tästä linkistä löytää paljon
hyvää ja ajantasalla olevaa
tietoa koira-asetuksista ja eri
maailman kolkissa käytävistä
taisteluista koirarotujen puo-
lustamisesta.

APU-
lehti

Eräs tarkkasilmäinen koira-
harrastaja on löytänyt vanhas-
ta apu-lehdestä oikean esi-
merkkitapauksen typerästä
journalismista. Kyse on gam-
ma-uutistoimiston (Suomessa
gammaa edustaa Suomen ku-
vapalvelu) myymä juttu pit-
bulleista.

Jutussa on kuvituksena lap-
si joka leikkii pitbullin kanssa
ja mies roikottamasta pittiä
narusta. Jutussa on kaikki ne
k l i s e e t ,  j o t k a  r o s k a -
artikkelissa vain voi olla. Eli
koirarodusta on kirjoittanut
joku sellainen ihminen joka
ei ole ilmeisesti koskaan näh-
nyt elävää amerikanpitbullter-
rieriä.

Huonoa tässä on se, että
joku saattaa uskoa lehden ju-
tun ja käyttää sitä viitteenä
keskustelussa - tai omassa leh-
tijutussa. Luultavasti tuo gam-
ma-toimiston juttu on tehty
juuri siten.

Olisi jännittävää ottaa yh-
teyttä tällaisen jutun kirjoitta-
jaan ja kysyä mistä tämä on
saanut artikkelissa olevat vir-
heelliset tiedot. Luultavasti

tiedot ovat tulleet toisesta ju-
tusta, jne. Alkulähde tällaisille
huhujutuille on yleensä
“koira-asiantuntija” joka kek-
sii tiedot omasta päästään.

Hollanti &
Kanada

Hyviä uutisia kuuluu Hol-
lanista, jossa SATHY:n toi-
mittama materiaali on saanut
aikaiseksi sen, että neljää koi-
rarotua koskevaa lainsäädän-
töä on alettu käsittelemään
uudelleen. Siellä siis harkitaan
jos juuri voimaantullut koira-
asetus on ollenkaan tarpeelli-
nen.

Peukut ylös hollantilaisten
puolesta!

Kanadassa halutaan rajoit-
taa villisikojen metsästystä
koirien avulla. Vaikka tämä
saattaa kuulostaa vähäpätöi-
seltä niin paikalliset koiran-
omistajat ovat suivaantuneet
ajatuksesta. He kokevat tämän
uhkana metsästyskoirien ole-
massaololle.

Monet pelkäävät myös, että
kyseessä on yksi askel lähem-
mäksi jonkinlaisia koirarajoi-
tuksia.

Angela raportoi, että rotu-
kohtainen lakiehdotus Comox
BC:ssä kumottiin, tilalle tulee
yleinen koira-asetus. Tämän-
kin ehdotuksen kumoamiseen
vaadittiin monta televisio-
esiintymistä koiraharrastajilta
ja uskomaton määrä työtä. Ja
kaikki vain sen takia, että joku
typerä poliitikko sai päähänsä,
että on olemassa vaarallisia
lemmikkejä!

Varokaa
kettuja!

Eräs Sathyn lukija kertoo
seuraavaa: “...olin tavallisella
iltalenkillä noin kello 18. Kä-
velin koirani kanssa pyörätietä
pitkin kohti aurinkoa ja josta-
kin syystä katsoin taakseni ja
perässämme käveli kettu!
Koirani ei huomannut mitään
ja menin toiselle puolelle tietä
koiran kanssa. Kettu jatkoi
matkaansa meidän ohi. Ketun
häntä oli aivan ohut, joten sillä
oli  luultavasti  kapi. . .”

Jep, varokaa kapisia kettu-
ja, etteivät kävele ylitse.

Uutisia lyhyesti
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Yhdistyksen järjestämä koi-
ratapahtuma on ensimmäinen
yhteistapaaminen SATHY ry:n
kaikille koiraroduille. Aikai-
semmin yhdistys on järjestä-
nyt pieniä ja suuria kokoontu-
misia, joissa on ollut mukana
usein paikallisia tietyn koira-
rodun koiraharrastajia. Tähän
on ollut syynä pitbullien, bull-
dogien ja kääpiöterrierien lu-
kummäräinen vähyys yhdistet-
tynä siihen, että koirat ovat
sijoittuneet Suomeen erittäin

tasaisesti. Pohjoisimmat koirat
ovat miltei Lapissa, eteläisim-
mät Helsingin eteläpuolella!

Kiinnostus
kasvanut!

Vaikka ihmisten mielen-
kiinto koiriin on Suomessa
aina ollut vahva on mielen-
kiinto viimeaikoina alkanut
jakaantumaan tasaisemmin.
Ilmeisesti syynä tähän on ny-
kyajan parantunut tiedonkul-

ku, ei välttämättä tyydytä enää
siihen ensimmäiseen vaihto-
ehtoon vaan harkitaan tasa-
puolisemmin kaikkien maail-
man, yli  kolmensadan,
koirarotujen kesken. Tästä
syystä yhteydenotot SATHY
ry.:hyn ovat myös lisäänty-
neet.

Eikä mielenkiinto ole pel-
kästään jäänyt yhteydenottoi-
hin vaan usein tuloksena on
ollut koiran hankinta. Kun koi-
rien määrä lisääntyy, syntyy
mukana myös mahdollisuus
järjestää enemmän toimintaa.
SATHY EXPO on yksi esi-
merkki siitä.

Tämänkertainen koiratilai-
suus on järjestetty minimimie-
histöllä ja nyt selvitetään se,
miten seuraava tapahtuma jär-
jestetään. Onhan tarkoitus saa-
da tilaisuuksista aina vaan pa-
remmat ja mukavemmat.

Työkoirat
näyttelyssä?

SATHY ry. on nimensä mu-
kaan työkoirarotuja harrasta-
vien yhdistys. Vaikka kaikki
nämä työkoirat ovat käytän-
nössä omistajiensa lemmikke-

jä on työkoira-määritelmä kui-
tenkin lähinnä näyttely-koiran
vastakohta. Näitä koiria ei siis
koskaa ole jalostettu näyttelyä
silmälläpitäen tai kehätuoma-
rin iloksi. Kaikilla roduilla on
tietty käyttötarkoitus ja sen
kylkiäisenä tulevat mukava
luonne, omistajan mielestä
hauska ulkonäkö jne.

Yritämme välttää parhaam-
me mukaan koirien vertaile-
mista paremmuusjärjestykseen
tai muuten arvioida niiden ul-
konäköä!  Tämän takia
SATHY EXPO ei ole koira-
näyttely vaan koiratapahtuma.

Mikä EXPO:n
tarkoitus?

Tärkein tehtävä on koota
kerrankin mahdollisimman
monta SATHY-rotuisten kori-
en omistajaa hetkeksi samaan
paikkaan. On kiva nähdä mui-
ta ihmisiä, joilla on samat lem-
mikit! Ehkä tästä on jotain
hyötyä. Samalla tämän rotuis-
ten koirien hankintaa harkitse-
vat pääsevät näkemään näitä
Suomessa melko harvinaisia
koiria. Elävä koira kertoo
enemmän kuin tuhat sanaa.

SATHY EXPO ‘99

Iloksemme huomasimme
u u s i m m a s s a  K O I R AT-
lehdessä, numero 3/99, keski-
aukeamalla kesän 1999 tapah-
tumakalenterissa ilmoituksen
SATHY Exposta! Heinäkuun
neljäntenä SATHY EXPO ’99
Suomen amerikkalaisten työ-
koirarotujen (amerikanbull-
doggi, amerikanpitbullterrieri,
amerikankääpiöterrieri) esitte-
ly, Järvenpää, Vanhankyläntien
puisto.

KOIRAT-lehti ja
SATHY Uutiset

Aina ajan hermolla olevat
SATHY ry:n toimittajat olivat
ilmoittaneet hyvissä ajoin etu-
käteen KOIRAT-lehden pää-
toimittajalle Jan Södersvedille
SATHY Exposta ja hän asial-
lisena henkilönä tietysti laittoi
ilmoituksemme lehteensä.
Lehden levikki on tällä hetkel-
lä laajempi kuin SATHY Uu-
tisten, joten luultavasti saimme

viestiämme perille näin yhä
useammalle koiraihmiselle.

Pitbullit
pannasta

Samaisen KOIRAT-lehden
toisellakin sivulla mainitaan
SATHY rotu. J.A.U. Yrjölän
(joka kirjoittaa myös Kennel-
liiton omaan lehteen) artikke-
lissa “Työkoira ei ole lemmik-
ki!” mainitaan otsakkeen
“Suurikin koira on usein kiltti”
alla pitbullterrieri. Olemme
erittäin tyytyväisiä, että
SATHY:n paljon parjattu koira
ei tällä kertaa mainita huonos-
sa valossa, vaan päinvastoin,
posit i ivisessa mielessä.

Suora lainaus: “Meitä koi-

ranomistajiakin on moneksi.
Vaikka voittopuolisesti olem-
me lainkuuliaisia kunnon kan-
salaisia, mahtuu joukkoomme
myös epäasiallisia, moraalil-
taan kyseenalaisia ihmisiä. Eri-
tyisesti heitä on maissa, joissa
mafiat ovat päässeet valtaan.
Maissa, joissa huumeita käy-
tetään paljon, huumediilereillä
on vaarallisiksi koulutettuja
koiria. Ne ovat usein eri rotu-
jen risteyksiä, vaikka puhu-
taankin paljon pitbullterriereis-
t ä ,  dobermanne is ta  j a
rottweilereistä.” Tämän voi
siis ymmärtää siten, että jotkut
aikaisemmat kirjoitukset pit-
bullterriereiden suosiosta lain-
suojattomien keskuudessa ovat
nyt Yrjölänkin mielestä perät-

tömiä.
”Koirarotujen luokittelu

vaarallisiksi, vähemmän vaa-
rallisiksi ja täysin vaarattomik-
si ei ole realistista. Julkisuu-
dessa yksittäistapausten vuoksi
vaarallisiksi leimautuneiden
rotujen edustajia käytetään an-
siokkaasti hyödylliseen toi-
mintaan.”

Uusi koiraystävällisempi
näkemys

Julkinen sana on ainakin
joiltain osin siis herännyt to-
dellisuuteen ja huomannut
esim. pitbullien manaamisen
aivan vailla faktaa olevaksi,
turhaksi toiminnaksi. Jotkut
eivät vain vielä ole tajunneet
sitä seikkaa, että koira on ih-
misen paras ystävä, tuli mitä
tuli. Siitä lehdessämme toisaal-
la, lähteenä kansanedustaja
Marjaana Koskinen.

Koiraystävällinen
KOIRAT- leht i
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Olen syntyperäinen ruotsa-
lainen ja kuten kaikki ne, jot-
ka lukevat SATHY Uutisia,
pidän kovasti bull-and-terrier-
tyyppisistä koirista. Olen yrit-
tänyt kovasti muuttaa meidän
ruotsalaisten mielipidettä tä-
män tyyppisistä koirista, mm.
antamalla haastatteluja pai-
kallislehtiin, kertomalla miten
eri bull-rotuiset koirat eroa-
vaat toisistaan, jne. Minun
mielenkiintoni kohteena ovat
staffit, amstaffit ja pitbullit.

Sain kuulla SATHY:n kaut-
ta pitbull-rodun mainitsevasta
kirjoituksesta, joka oli julkais-
tu Suomen Kennelliitto ry:n
lehdessä. Oliko kyseessä ken-
ties myönteinen lehtijuttu?
Ei, myönteisiä juttuja näistä
roduista kirjoitetaan tuskin
koskaan. Ainoat positiiviset
jutut näistä koirista kuulee
kun juttelee ihmisten kanssa,
jotka ovat rodun kanssa teke-
misissä.  Siksi viha ja turhau-
tumisen tunne kasvaa niin
suureksi kun rodusta täysin
tietämättömät ihmiset antava
julkilausumia, vai mitä?

Eikä nyt kyseessä ollut ke-
nen tahansa antama lausunto
vaan nyt äänessä oli stafford-
shirenbullterrierin omistaja
ja kasvattaja. Minulla itselläni
on kaksi tämän rotuista koi-
raa. Olen ollut rodun kanssa
jo yli kymmenen vuotta teke-
misissä. Ensimmäisen koiran
sain kun olin 13-vuotias. Sa-
moja lausuntoja kuin mitä
“Scarface”-kasvattaja antoi
on saanut kuulla täällä Ruot-
sissa. Ensimmäinen asia, jon-
ka panee merkille, on juuri
tuo “Scarface”-kennelnimi.
Kuka puhuu vaarallisista koi-
rista jos antaa kennelilleen
nimen elokuvan mukaan, jo-
ka kertoo psykopaattisesta
huumeiden väärinkäyttäjästä
ja mafia-miehestä? Jo tämä
kertoo mistä on kyse.

Kyse on kilpailusta. Kas-
vattaja näkee kilpailutilan-
teen, täsmälleen saman kuin
yritys, joka tekee kaikkensa,

jotta pitäjän uusi yritys raivat-
taisiin pois tieltä. Staffordshi-
renbullterrieri-kasvattaja nä-
kee  häviönä  jokaisen
suomalaisen joka ostaa itsel-
leen pitbullterrierin eikä staf-
fia. Jos ei pitbullia olisi niin
todennäköinen valinta voisi
olla pitbullin lähisukulainen,
staffi. Ettei näiden rotujen
välistä eroa nähdä on asia,
josta monet staffin-omistajat
puhuvat. Kun keskustelua
käydään mediassa ei nähdä
yhtäläisyyksiä, mutta kun
myydään pentuja niin muis-

tetaan aina mainita pitbullin
ja staffin lähisukulaisuus ja
yhteiset esi-isät. Tiedän, että
asia on näin, olen ollut siinä
mukana.

Toinen asia, jota ajattelen
on kateus. Ehkä luulette, että
menen henkilökohtaisuuksiin.
Mutta heti kun puhutaan näis-
tä koirista niin kyse on minul-
le henkilökohtaisista asioista,
enkä ole koskaan tavannut
tätä “Scarface”-kasvattajaa.
Olen ollut erittäin paljon te-
kemisissä amerikanpitbullter-
rierien kanssa, lisäksi minulla

on ollut näitä koiria majoituk-
sessa. Ihailen tätä koirarotua
enemmän kuin staffia. Osit-
tain siksi, että pitbullilla on
lisänä se pieni “jokin” luon-
teessaan - ja juuri tämä omi-
naisuus puuttuu staffordshi-
renbullterrierilta.  Tuosta
aidosta, alkuperäisestä luon-
teenpiirteestä ei tyytyväinen
pitbullin omistaja puhu koska
hän tietää koiransa omaavan
sen. Mutta tästä samasta syys-
tä staffin-omistajien on pis-
teyttettävä omat koiransa, jot-
ta voivat todistaa itselleen

ettei heidän lemmikkinsä ole
pelkkiä laiskoja pieniä läski-
palloja. Nyt joku ajattelee,
että halveksin ja pilaan staffi-
rodun maineen? Ei, molem-
mat koirani omaavat kaikki
ne piirteet, jotka haluan niiden
omaavan. Koirat täyttävät
tehtävänsä parhaalla mahdol-
lisella tavalla. Ja jokaisella
koiralla on oma persoonalli-
suutensa. Toisella koiralla on
upea luonne, se tekee kaiken
sen mitä sen täytyy tehdä. Se
on perheeni ja perheen ystä-
vien paras lemmikki.

Se,  et tä “Scarface”-
kasvattaja nimeää pitbullit ja
amerikanbulldogit vaaralli-
siksi todistaa pelkästään tä-
män kasvattajan koiratietä-
mättömyyden laajuuden.
Kaikki koirat voivat olla vaa-
rallisia. Ainut tapa, jolla edes
jonkinlaisen teoreettisen eron
eri koirarotujen vaarallisuuk-
sissa voisi todistaa, on tutkia
purematilastoja. Ja tilastot
tiedetään. Tilastoissa ei kerrot
sitä, kuka omistaa koiran.
Olen tarkka koiran jalostuk-
sen ja perimän suhteen mutta
mielestäni edes huono yksilö
ei voi olla vaaraksi jos se on
hyvissä käsissä.

Kuten sanottua, pahoitin
mieleni kun kuulin tästä kir-
joituksesta. Osittain siitä
syystä, että olen ihailulla seu-
rannut SATHY:n kurinalaista
kehitystä organisaationa ja
nähnyt sen iskukyvyn mediaa
vastaan, jopa täällä Ruotsissa.
Tällainen yhdistys puuttuu
kokonaan täältä meiltä. Ruot-
sin koiramaailma on epäyhte-
näinen ja liian eripurainen,
kaikki koiraharrastajat kyräi-
levät vastakkaisissa nurkissa.
Te näytätte olevan suvaitse-
vampia. Siksi olisi todella
karvas takaisku jos kateelli-
nen, tyytymätön ja tietämätön
staffin-kasvattaja onnistuisi
tuhoamaan teidät. Sen on
pakko tuntua puukoniskulta
selkään.

Haluan korostaa sitä, että
seison amerikanpitbullter-
rierin puolella jokaisessa
mahdollisessa taistelussa.
Pitbull-koirarotu on sen arvoi-
nen. Jokaisella tulisi olla oi-
keus omistaa minkärotuinen
koira tahansa, eikä kenellä-
kään ole oikeutta rajoittaa tä-
tä.

Paremman tulevaisuuden
toivossa,

Herra Almström,
Kiruna, Ruotsi

Freja-pitbulli ja sen paras ystävä, kehitysvammainen Thomas,
tappelevat eväsvoileivästä juuri silloin kun isä ja äiti ovat
syventyneet keskusteluun. Mikä joitakin ihmisiä oikein vaivaa
kun haluavat kieltää tai rajoittaa tällaisten koirien olemassaolon?
Mitä tapahtuisi Thomaksen nelijalkaiselle ystävälle jos kielto
toteutuisi?

Avoin kirje
Ruotsista
Länsi-naapurimme, Ruotsi, on aikanaan käynyt läpi kaikki koiriin liittyvän mediahysterian vaiheet.
Niistä ovat kärsineet eniten tavalliset koiranomistajat - ja koirat. Nämä samat ihmiset ovat olleet
kateellisia meidän lainsäädännöllemme, joka on aina kohdellut koiria tasavertaisesti, rodusta
riippumatta. Nyt Ruotsissa on herättänyt suurta hämmästystä suomalaisen kansanedustajan
lausunto. Tässä erään ruotsalaisen mielipide.
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Jokin aika sitten yhdistyk-
sen puhelimet alkoivat soida
ja sähköpostilaatikkoon tulvi
huolestuneiden koiraharrasta-
jien viestejä. Kaikki yhden
lausunnon takia. Kansanedus-
taja Marjaana Koskinen oli
antanut lausunnon, jossa hän
piti suomalaisen koiramaail-
man huolestuttavimpana il-
miönä amerikanpitbullterrie-
reitä ja amerikanbulldogeja.
Marjaana Koskinen kertoi
huolenaiheensa olevan
“...tappelukoirien ilmaantumi-
sen Suomeen. Pitbullit ja ame-
rikanbulldogit eivät ole järjes-
t ä y t y n e e s s ä
kenneltoiminnassa muka-
na...”. Tällainen väittämä saa
pitin- ja bulldoginomistajan
karvat nousemaan pystyyn.
Onko vallankahvassa nyt ih-
minen, joka ei tajua koirista
yhtään mitään?

Kuka on
Marjaana Koskinen?

Samassa jutussa kerrottiin
kansanedustajan olevan myös
staffordshirebullterrieri-
kasvattaja jonka  kennelin ni-
mi on “Scarface” (suomeksi
arpinaama, herää kysymys
miksi kennelin nimi on arpi-
naama?). Tieto on tyrmistyt-
tävä, varsinkinkin niille
SATHY ry.:n  jäsenille, jotka
itse omistavat staffin. Voiko
staffin-omistaja olla näin tyh-
mä? Eikö staffin-omistaja,
saatikka kasvattaja, ymmärrä
mihin johtaa kun antaa tietä-
mättömiä lausuntoja koiraro-
duista, joista ei tunnu tietävän
yhtään mitään.

Samassa artikkelissa mai-
nitaan kansaedustajan pyytet-
tömästä taistelusta koiraveroa
vastaan. Voiko tämä olla totta!
Meillä on päättäjien joukossa
kansanedustaja, joka katsoo
tärkeäksi päästä eroon koira-
verosta (n. 300mk/vuosi) mut-
ta samassa artikkelissa katsoo
eri koirarodut eriarvoisiksi.
Marjaana Koskinen ilmoittaa
kokevansa ab- ja apbt-rodut

uhkana oman kennelinsä ro-
dulle. Onko tämä ymmärettä-
vä siten, että on hyväksyttävää
käyttää kansanedustaja-
asemaa oman taloudellisen
toiminnan turvaamiseksi?

Miten on selitettävissä, että

kansanedustaja antaa lausun-
non koiraroduista ja yhdistys-
toiminnasta johon ei ole tutus-
tunut? Jutun kirjoittaja on
hyvin tietoinen SATHY ry.:n
toiminnasta, samoin on Suo-
men Kennelliitto ry., samoin
on yhdistysrekisteri, ... Mikä
saa ihmisen puhumaan asiois-
ta, joista ei tiedä mitään?

Mitkä olivatkaan
syyttömiä rotuja?

Kaikki koirauutisointia vä-
hääkään muistavat muutaman
vuoden takaisen Suomessa
tapahtuneen tragedian, jossa

staffordshirenbullterrieri tap-
poi perheen sylivauvan. Jokai-
nen pitbullterrierin-omistaja
muistaa myös sen miten juttua
vatvottiin lehdissä ja lopulta
siirryttiin keskustelemaan erit-
täin pahamaineisista pitbull-
terriereistä. Tosielämä on siis
juuri päinvastainen kuin mitä
Marjaana Koskinen antaa ym-
märtää. Pitbullit on se rotu,
joka saa kantaakseen muiden
“syyttömien” koirarotujen toi-
lailut.

Lausunnon
merkitys

Maa- ja metsätalousminis-
teriöstä antoi eräs virkamies
aikoinaan apbt-vastaisen lau-
sunnon ulkomaiseen lehteen
koko ministeriön nimissä.
Kun asiaa alettiin selvittä-
mään niin SATHY:lle kerrot-
tiin, että ministeriö ei suosi
mitään yhdistystä toisen kus-
tannuksella, eikä tule sitä kos-
kaan tekemään. Koirarodut
ovat samanarvoisia olivatpa
ne mukana missä yhdistyksen
toiminnassa tahansa. Nyt kan-
sanedustaja tekee samoin kuin
tuo ministeriön virkamies, eli
myötäilee mieluummin jutun
kirjoittajaa kuin tarkistaa asi-
an. Ja kun jälkeenpäin kysy-
tään miksi tällainen lausunto
on annettu, niin ei osata edes
kertoa olevansa väärässä. Jos
lausunnon antajana on tar-
peeksi tyhmä ihminen niin on
olemassa vaara, että tämä pi-
tää väärästä ja valheellisesta
kannastaan kiinni vaikka tu-
loksena olisi koirarotukohtai-
nen rajoitus tai kielto.

Mitä kansanedustaja
vastaa?

Ei mitään. SATHY ry.:stä
on lähetetty Marjaana Koski-
selle tutustumisen arvoista
materiaalia. Kansaiväliset pu-
rematilastot, SATHY Uutiset
-lehtiä, yhdistys- ja rotuesit-
teet, ostajan opas, ym. Muka-
na lähti selkokielinen kirje,
jossa pyydettiin mm. jonkin-
laista selitystä lausunnolle. Ei
minkäänlaista vastausta.

Yhdistyksen jäsenet ja jopa
ei-jäsenet ovat ilmoittaneet

lähettäneensä enemmän ja vä-
hemmän kiukkuisia sähkö-
posteja kansaedustajalle ilman
minkäänlaista palautetta.

Kuulostaa huolestuttavalta,
että meillä on kansanedustaja,
joka ilmoittaa ajavansa koira-
harrastajien asiaa mutta ei vai-
vaudu edes vastaamaan hänel-
le lähetettyihin kirjeisiin.
Onko tämä tulkittava siten,
että Marjaana Koskinen ajaa
vain tiettyjen yhdistysten asi-
aa? Ei edes tiettyjen koiraro-
tua harrastavien asiaa vaan
vain tiettyjen rotujen, tietyissä
yhdistyksissä, ... varsinainen
kansanedustaja.

Toimi nyt!

Kun katsoo Hollannin,
Ison-Britannian ja muutamien
muiden maiden omituisia ro-
tukohtaisia lakeja ihmettelee,
miten sellainen voi ylipäätän-
sä olla mahdollista. Miksi ei-
vät ihmiset ja koiranomistajat
toimineet kun päättäjät vielä
hakivat kantaansa? Onko Suo-
messa tämä tilanne juuri nyt?

Kyse on yksittäisistä ihmi-
sistä, jokaisella on mahdol-
lisuus vaikuttaa. Yhdellä pu-
helinsoitolla,  kirjeellä,
postikortilla tai emaililla on
mahdollisuus vaikuttaa. Ei
kannata epäröidä jos ei tunne
omaavansa puhujan tai kirjoit-
tajan lahjoja - ei niitä ole kan-
sanedustajallakaan. Suomessa
on niin vähän SATHY ry. ro-
tuisia koiria, että jokaisen on
toimittava. Monet ihmiset
ovat ottaneet yhdistykseemme
yhteyttä artikkelin johdosta,
osa näistä ihmisistä kertoi lä-
hettäneensä kommentin Mar-
jaana Koskiselle. Nämä ihmi-
set ovat tehneet jotakin
rotunsa puolesta.

-Paul Dunkel

edustaja
Marjaana Koskinen
00102 Eduskunta
Helsinki

Kansanedustaja
Marjaana Koskinen
tuomitsee AB- ja APBT-rodut
Koskaan aikaisemmin ei suomalainen poliitikko ole asettanut
koirayhdistyksiä eriarvoiseen asemaan tai asettanut kyseenalaiseksi
koiranostajien lemmikinvalintoja. Mistä on kyse ja miten asiaan
tulisi suhtautua. Mitä asialle tulisi tehdä?

Kansanedustaja Marjaana
Koskisen lausunto Koiramme-
lehdessä.

Toimi näin:
Lue oheinen leike ja kirjoita
kommenttisi osoitteeseen:
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K a i k k i
SATHY koirarodut ovat

mitä suurimmassa määrin
edustettuina kaikkialla maail-
massa. Vaikka Suomessa koi-
rakantamme ei ole niin suuren
suuri, löytyy Euroopasta ja
USA:sta paljon amerikanbull-
dogeja, amerikanpitbullterrie-
reitä ja amerikankääpiöterrie-
reitä.

Näiden koirien omistajia as-
karruttavat pääasiassa aivan
samat asiat, kuin suomalaista
koiranomistajaakin. Kuitenkin
tietyt typerät koirarotuja rajoit-
tavat tai kieltävät lait asettavat
joidenkin maiden koiranomis-
tajan epäsuosiolliseen ase-
maan.

SATHY on tiiviissä kirjeen-
vaihdossa käytännöllisesti kat-
soen kaikkien maiden koiran-
omistajiin. Osa ulkomaisista
koiraihmisistä haluaakin jakaa

omat  ongelmansa
myös meidän kanssamme -
toivoen, että ratkaisuista olisi
myös meille apua.

Koiranpennut
purevat

Melinda Canismajor- ken-
nelistä huomaa olevansa pu-
lassa koiriensa kanssa - nimit-
tä in  pennut  tuppaavat
teroittamaan hampaitaan hä-
nen käsiinsä turhan taajaan.
Hän haki apua monelta taholta
ja huomasi tämän olevan aivan
globaali ongelma. Pentu on
aivan normaali ollessaan kiin-
nostunut omistajansa / hoita-
jansa fysiikasta. On kuitenkin
muutama erittäin tärkeä seik-
ka, joka on syytä ottaa huomi-
oon. Ensinnäkin, on normaa-
lia, että erittäin nuori pentu
puree ihmistä. Se on niille leik-
kiä, jota ne harrastavat omien

s i s a -
r u s t e n s a
kanssa. Pennut ovat
myös samankaltaisia ihmislas-
ten kanssa, ne tykkäävät laittaa
kaiken suuhunsa. Jos koiran-
pentu purra louskuttaa piene-
nä, se ei tarkoita sitä, että se
jatkaisi tätä harrastusta van-
hempana. On erittäin tärkeää
ymmärtää, että pentu jatkaa
kaikkea, mistä se saa palkkion.
Jos esimerkiksi lapsesi ovat
äänekkäitä ja ryhtyvät huuta-
maan ja läpsimään pentua, kun
se puree, saattaa koira ottaa
tämän ikäinkuin palkintona.
Koira saattaa luulla tätä kivak-
si leikiksi.

Kun koira leikkii omien si-
sarustensa kanssa ja leikki käy
liian kovaksi, toinen pennuista
kiljahtaa kovaa ja lopettaa lei-
kin lyhyeen. Pentu ei siis ym-
märrä, mistä on kysymys, jos
lapsi vain jatkaa huutamista.

Tärkeintä niin tällaisessa
tapauksessa, kuin muutenkin,
on muistaa, että lapsia ja koiria
ei saa jättää sekunniksikaan
vahtimatta. Vaikka koira tulisi
lasten kanssa kuinka hyvin toi-
meen, on se kuitenkin vain
koira. Se ei ymmärrä missä
menee raja. Älä siis jätä lastasi
ikinä yksin koiran kanssa.
Lapsille on hyvä myös selittää,
että kirkuminen ja juoksemi-
nen aktivoi koiraa ja tämä lisää
puremien mahdollisuutta.

Lapsia voi opettaa opetta-
maan koiraa olemaan puremat-
ta. Joka kerta, kun lapsi tuntee
koiran hampaat (vaikkapa vain
pienikin hipaisu), tulisi lapsen
kiljaista kovaa, kääntyä rauhal-

l i s e s t i
pois ja kävellä toiseen huonee-
seen. Tämän tulisi auttaa ja
yleensä koira lopettaa puremi-
sen 7-10 päivässä. Koira lopet-
taa tapansa, joista se ei saa
palkkiota.

Amerikankääpiöterrieri
kasvattaja

Samainen Melinda harras-
taa ja kasvattaa amerikankää-

Koiranpennut leikkivät sisarustensa kanssa ja soveltavat
näitä samoja käyttäytymismalleja myös ihmisiin.

Kääpiöterrierin pieni koko
saattaa hämätä luulemaan
koiraa veteläksi pullansyö-
jäksi. Kyseessä on kuitenkin
terrieri ja tarvittaessa kodin
ärhäkkä vahti!

SATHY-koirat maailmalla

Mitä kuuluu koi-
rille muualla maail-

massa? Vaikka ihmisten
kieli on eri niin koirat ovat

aina koiria. Suomessa harvi-
naiset amerikanbulldogit, pit-

bullit ja kääpiöterrierit eivät ole
mitään harvinaisuuksia maail-

malla - ja näistä koirista
kuuluu hyviä uutisia.

TÄSSÄ KOHTAA
OLEVA KUVA ON

POISTETTU
LEHDEN PDF-
VERSIOSTA.
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• Amerikankääpiöterrieri on uskollinen, ihmiseen
kiintyvä terveen jalostustaustan omaava pieni koira.
Tunnetaan myös nimellä Amertoy ja Toy Fox Terrier.

• Amerikankääpiöterrieri on pieni valpasluonteinen,
sileäkarvainen koira. Väritykseltään AKT on useim-
miten tricolor, usein myös mustavalkoinen. Hallitseva
väri on kuitenkin valkoinen. Korvat ovat pystyt.
Luonteeltaan AKT on leikkisä ja vilkas seuralainen.

• Hyvää luonnetta kuvastaa se, että AKT:t ovat
nykyisin palvel leet myöskin vammaisten
apulaisina,esimerkiksi kuurojen “korvina”. Koiraoppii
noutamaan pudonneita esineitä, kuten kyniä, tai
hakemaan kengät, tai haukkumaan herättääkseen
huomiota ja hankkiakseen apua. Tällaisessa
toiminnassa tulee ilmi AKT rodun luotettavuus.

• Amerikankääpiöterrieri on Yhdysvalloissa laajalti

tunnettu, ja sillä on useampia rotuyhdistyksiä. AKT:llä
on kaikki terrierin toivotut ominaisuudet pienessä
pakkauksessa.

• Monet muistavat näitä koiria olleen aina maatiloilla.
Kääpiokokoinen kettuterrieri viihtyy hyvin
kaupungistuneessa yhteiskunnassa, vaikka sen
alkuperäiset metsästysvaistot ovat tallella.

• Maatilakeskeisen jalostuksen seurauksena AKT:t
ovat erittäin ihmisuskollisia. Koko ikänsä
hemmoteltuna lemmikkinä elänyt koira saattaa
osoittautua lahjakkaaksi rottakoiraksi saatuaan
tilaisuuden näyttää kykynsä.

• UKC rekisteröi AKT:ä kettuterriereinä vuoteen 1936
saakka, josta lähtien rotua on rekisteröity omalla
nimellään.

piöter-
r i e r e i t ä

USA:ssa. Melinda
kertoo AKT- koirien olevan
koko pikkuterriereiden kanta-
koira USA:ssa. Lähtöisin ne
ovat amerikkalaisilta farmeilta.
Niillä oli tapana hauskuuttaa
koko tilan väkeä iltaisin pie-
nellä koollaan ja hassuilla tem-
puillaan. AKT on Melindan
mielestä parhaimmillaan yh-
den omistajan koirana, sillä se
ei ole paras mahdollinen per-
hekoira, eikä viihdy lasten tai
vieraiden parissa. Nimen-
omaan vanhempi  väki
USA:ssa on ominut amerikan-
kääpiöterrierin omaksi roduk-
seen, sillä se on pienen kokon-
sa puolesta hyvin sopiva
kerrostaloon, ne suurinpiirtein
saavat tarpeeksi liikuntaa juok-

semalla sisätiloissa, ovat tosi
kovia vahtikoiria ja rakastavat
temppuilua yleisön edessä.
Näin siis kertoo Melinda, AKT
kasvattaja USA:sta.

Mikäli haluat tietää enem-
män tästä pienestä, vikkelästä
koirasta, ota yhteyttä SATHY
ry:hyn.

Skandinavian
kiltein pitbulli

Henke Ruotsista omistaa
mielestään koko Skandinavian
kilteimmän pitbullin. Hän käy
koiransa kanssa koirapuistossa
heittelemässä keppiä ja pitää
vielä varmuuden vuoksi pääl-
lään paitaa, jossa lukee “Dog
Trainer”. Silti jotkut vanhem-
mat henkilöt kirkuvat kauhusta
nähdessään Madame-koiran
syöksyvän riemulla kepin pe-
rään. Koirahan on voimakas

ja lihaksikas, kuten pitbullin
kuuluu ollakin. Mutta Henke
pitää huolen omista asioistaan,
eikä kummemmin välitä puu-
deleita ulkoiluttavista vanhois-
ta mummoista.

Kaikki Henken naapurit
tuntevat Madamen kiltistä
luonteestaan ja lapset silittävät
koiraa emännän käydessä
vaikkapa kaupassa ostoksilla.

Niinpä Henke sanookin, että

Madame on kaikkein kiltein
pitbulli koko Skandinaviassa,
ellei  koko Euroopassa.

Madame
puolustautuu

Yhden ainoan kerran on
Madame joutunut nahinaan
toisen koiran kanssa. Vieras
koira, puudeli, hyökkäsi Ma-
damen kimppuun. Madame
istuskeli nurmikolla kaikessa

rauhassa, katsellen lasten jal-
kapallopeliä, kun yhtäkkiä jos-
tain syöksyi puudeli ja hauk-
kasi kiduksiinsa Madamen
korvan. Madame otti asian ai-
van rauhallisesti, mutta kun
toinen koira ei päästänyt irti,
Madame näykkäisi toista koi-
raa jalkaan.

Mitään vakavia vahinkoja
ei kummallekaan koiralle sat-
tunut.

Henke sanoi puudelin omis-
tajalle, että tämän olisi syytä
pitää koiransa kytkettynä, var-
sinkin, kun se hyökkää toisten
koirien kimppuun.

Puudelin omistaja sanoi, et-
tä Henken olisi myös syytä
pitää pittinsä kytkettynä, sillä
sehän on pitbulli! Madame ei
ole aggressiivinen, sanoi Hen-
ke ja tilanne päättyi siihen.

Kummallista porukkaa löy-
tyy ilmeisesti siis myös Ruot-
sista...

Jos oma koirasi joutuu na-
hinaan toisen koiran kanssa,
on ripeys valttia. Tarkempia
ohjeita löydät lehdestämme
aivan omana artikkelinaan.

Sinustakin
kirjailija

Kaikilla koiranomistajilla sat-
tuu ja tapahtuu kaikenlaista
koirien kanssa touhutessa. On
mukavaa, että jotkut vaivautu-
vat jakamaan kokemuksensa
SATHY:n lukijoiden kanssa.
Mikäli Sinulle ja koirallesi sat-
tuu jotain, joka olisi kertomi-
sen arvoista, ota viipymättä
yhteys SATHY:yn. Kerromme
tarinasi eteenpäin ja toivom-
me, että siitä on hupia ja hyö-
tyä myös muille koiranomista-
jille.

Tarkkaavainen lukija saattaa havaita kukkameressä piiles-
kelevän pitbullin. Pitbulli - kukkien paras ystävä!

SATHY-koirat maailmalla

Amerikankääpiöterrieri-faktaa

TÄSSÄ KOHTAA
OLEVA KUVA ON

POISTETTU
LEHDEN PDF-
VERSIOSTA.
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Kauan odotettu kesä on vih-
doin täällä! Voi niitä kaikkia
onnellisia, jotka viettävät ruh-
tinaallisen viiden-kuuden vii-
kon kesäloman! SATHY ry
päivystää koko kesän läpi ja
puhelimitse voitte aina kysellä
neuvoa, apua, kuulumisia ja
kaikkea muuta maan ja taivaan
väliltä numerosta (09) 241
3339.

Uimaan,
uimaan

Koiran kanssa voi kesällä
tehdä kaikkea mukavaa, kos-
kapa ulkona on ainakin suu-
rimmaksi osaksi hyvä ilma.
Jos aurinko paistaa täydellä
terällä ja sisällä sekä ulkona
on läkähdyttävän kuuma, ei-
kun koiran kanssa uimaan.
Oma rantapaikka on harvojen
ja valittujen käytössä, mutta
onneksi veronmaksajalla on
vaihtoehtojakin.

Kuntien järjestyssäännöt
kieltävät koirien tuonnin ylei-
sille uimarannoille. Koirille
on kuitenkin omia uintirantoja,
Helsingissä neljä rantaa, Tu-
russa ja Naantalissa yksi.

Helsingissä voit rauhassa
antaa koirasi polskutella Hert-
toniemen Tuoriniemessä, joka
on aitaamaton merenranta-
paikka Herttoniemen salmes-
sa. Rantaviivaa piisaa 20 met-
rin verran ja paikalla on
jäteastiat. Toinen paikka on
Lauttasaaressa, jossa on aitaa-
maton kivikkomerenranta,
jonka rajat on merkitty tolpilla.
Kolmas koirien polskuttelu-
paikka sijaitsee Rajasaaressa,
jossa suuri osa koko saaresta
on koirille varattu juoksente-
lupaikka. Aidattu kolme heh-
taarinen saari sisältää siis
myös hiekkarantaisen uima-
alueen, joka on merenlahdes-
sa. Rajasaaressa on myös jäte-
astiat. Neljäs Helsingin koirien
uimaranta sijaitsee Tervasaa-
ressa, jossa on koirapuiston
yhteydessä hiekkarantainen
merenlahti jäteastioineen.

Turun Ruissalossa sijaitsee
aitaamaton kivikkoranta, me-
renrantapaikka, jossa rantavii-
vaa 60 metriä. Kivikkorantana
tunnettu paikka sijaitsee Saa-
ronniemen leirintäalueen lä-
heisyydessä.

Naantalissa koirat pääsevät
myös mereen uimaan aitaa-

mattomalle Soiniemen luon-
nontilassa olevalle rannalle.
Paikka sijaitsee Soiniementien
varrella.

Mutta varo
Ahtia...

Jos koira ui paljon varsinkin
järvissä ja lammissa, on syytä
muistaa sinilevämyrkytyksen
vaara. Varsinkin elo- syys-
kuussa sinilevän määrä vesis-
tössä on varsin suuri, eikä koi-
raa tällöin saa päästää uimaan.
Mikäli koirasi kuitenkin altis-
tuu sinilevälle, ovat oireina
oksentelu, syljen valuminen,
tärinä, tasapainohäiriöt, ma-
kaava asento ja jopa halvaan-
tuminen. Oireet alkavat jo tun-
nin kuluttua uimisesta.
Kuolema voi kohdata alle vuo-
rokauden sisällä, mikäli koiraa
ei viedä ajoissa hoitoon. En-
siapuna koira on saatava ok-
sentamaan antamalla sille ap-
t e e k i s t a  s a a t a v a a
oksetussiirappia. Hätätapauk-
sessa voi koiralle pakkojuottaa
suolavettä varoen. Suolaa voi
antaa koiran koosta riippuen
teelusikallisesta ruokalusikal-
liseen.Tämän jälkeen koiralle
annetaan hiilitabletteja ja ote-
taan yhteyttä eläinlääkäriin.

Punkki-
vaara

Punkit levittävät vaarallista
tautia nimeltään borrelioosi.
Se tarttuu punkkien välityksel-
lä sekä koiriin, että ihmisiin.
Borrelioosia levittäviä punk-
keja on eniten Turussa ja Ah-
venanmaalla. Borrelioosi on
hoidettavissa oleva sairaus,
mutta nopeus on valttia. Jos
epäilet koirasi saaneen tartun-
nan, käänny heti eläinlääkärin
puoleen. Antibioottikuuri on
tarpeellinen, jos punkki on
pesinyt nahassa yli 24 tuntia
ja jos epäilee borrelioosia. He-
ti, kun havaitset punkin, yritä
poistaa se joko rasvalla tukeh-
duttamalla irroittamalla se ma-
nuaalisesti. Punkkista otetaan
tukeva ote, kierretään muuta-
ma kierros vastapäivään ja
napsaistaan se irti. Jos koira
ei kuitenkaan ole oma itsensä,
käänny eläinlääkärin puoleen.
Ihmisen ihoon borrelioosia
kantava punkki pesiytyy yhtä
helposti, kuin eläimeenkin.

Jos epäilet esim. hyttysen pis-
toa, mutta aamulla kutinakoh-
dan ympärillä on tumma ren-
g a s ,  o l e t  s a a n u t
borrelioositartunnan. Käänny
välittömästi lääkärin puoleen,
sillä tämä ei ole leikin asia.

Lämpö-
halvaus

Koiran jättöä kuumaan au-
toon ei voi varoitella liikaa.
Joka vuosi kymmenkunta koi-
raa kuolee lämpöhalvaukseen.
Älä jätä eläintä autoon. Jos
joudut koiraa autossa kuiten-
kin pienen ajan pitämään, py-
säköi auto varjoon, jätä ikku-
nat rakoselleen ja laita lattialle
vesikuppi. Muista, että aurinko
siirtyy koko ajan ja puolen
tunnin päästä auto voi olla jo
täydessä auringonpaisteessa.
Lämpöhalvauksen oireita ovat
nopea hengitys, oksentelu ja
ripuli, suun kirkkaanpunaiset
limakalvot, tuijottava katse,
tajuttomuus ja kohonnut ruu-
miinlämpö.

Mikäli koirasi saa lämpö-
halvauksen, tai edes epäilet
sitä, siirrä koira välittömästi
varjoon.

Koira olisi hyvä viedä kau-
laa myöten kylmään veteen,
tai kastella se muutoin. Pään
päälle voi laittaa märän pyy-
heliinan. Ota yhteys eläinlää-
käriin. Koskapa lämpöhalvaus
rasittaa koiran munuaisia, sy-
däntä ja verenkiertoelimistöä,
johtaa se usein koiran kuole-
maan.

Kyyn
purema

Metsässä liikkuvat koirat
sattuvat joskus nokatusten
kyyn kanssa. Ainoa Suomen
myrkyllinen käärme saattaa
pistää koiraa jalkoihin tai kuo-
noon. Jos purema osuu suu-
hun, kuonoon, kurkkuun, tai
muualle päähän, on se hengen-
vaarallinen. Riippuu koiran
koosta ja myrkyn määrästä,

kuinka vakava tilanne on. Oi-
reita ovat kaksi rinnakkaista
hampaan pistoa, jotka tosin
ovat toisinaan huonosti havait-
tavissa. Voimakas turvotus ja
kipu purema-alueella, väsy-
mys, pahoinvointi, lihasheik-
kous, veren- ja syljenvuodot
ovat merkkejä siitä, että koi-
raasi on tosiaan purrut kyy.

Jos koiraasi on purrut kyy,
pidä se ehdottomasti rauhassa
ja mahdollisimman liikkumat-
tomana. Pistoalue pidetään vii-
leänä kylmillä kääreillä. Jos
purema osuu päähän, tarkista,
että koirasi pystyy hengittä-
mään. Ensiapuna annetaan
kyytabletteja ja aina on syytä
ottaa välittömästi yhteyttä
eläinlääkäriin.

Ampiaiset ja
mehiläiset

Koirat tykkäävät jahdata
ilmassa pörrääviä ampiaisia.
Joskus juuri tällaisista tilan-
teista seuraa pistos. Yksittäi-
nen ampiaisen tai mehiläisen
pistos ei tavallisesti ole koiral-
le haitallinen, mutta mikäli
pisto osuu silmään, kuonoon
tai suuhun, tai pistoksia tulee
useampia, on koira syytä viedä
eläinlääkäriin. Oireita ovat pis-
toskohdan ihon kuumotus, pu-
noitus ja turvotus, pistosalueen
kipuherkkyys, väsymys, ok-
sentelu ja syljen vuoto. Mikäli
ampiaisen tai mehiläisen piik-
ki on jäänyt koiran ihoon kiin-
ni, irrota piikki ihosta varovas-
ti ja laita pistoskohtaan
kortisonivoidetta. Koiralle voi
antaa myös kyytabletin ja kyl-
mäkääreen kipua helpotta-
maan. Tarkkaile tilannetta ja
vie koira tarpeen vaatiessa
eläinlääkärille.

Rotan-
myrkky

Mökille mentäessä koira
saattaa törmätä rotanmyrk-
kyyn. Rotanmyrkky estää ve-
ren hyytymisen elimistössä ja

Koira, kesä ja kärpäset
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oireet myrkyn syömisestä nä-
kyvät elimistössä muutaman
päivän sisällä, mutta aikaa
saattaa vierähtää jopa kaksikin
viikkoa.

Myrkky on myrkkyä vasta
silloin, kun se imeytynyt eli-
mistöön. Koira voidaan pelas-
taa, mikäli se saadaan kiinni
itse teosta, eli syömästä rotan-
myrkkyä. Koira on tällöin saa-
tava oksentamaan antamalla
sille apteekista saatavaa okse-
tussiirappia. Hätätapauksessa
voi koiralle pakkojuottaa suo-
lavettä varoen. Suolaa voi an-
taa koiran koosta riippuen tee-
l u s i k a l l i s e s t a
ruokalusikalliseen.

Mikäli epäilet koirasi syö-
neen rotanmyrkkyä, mutta oi-
reita ei ole vielä ilmennyt, an-
na koirallesi K-vitamiinia. K-
vitamiini annetaan useimmiten
injektiona eläinlääkärin toi-
mesta. Jos rotanmyrkky on
ehtinyt imeytyä, koira oksen-
telee, virtsaa ja ulostaa verta,
sen limakalvot ovat vaaleat,
se on väsynyt, kuumeinen ja
hengittää huonosti . Mikäli
myrkky on ehtinyt imeytyä
koiran elimistöön, on sille teh-
tävä verensiirto. Ota myrky-
tystapauksissa aina yhteyttä
eläinlääkäriin.

Pitkä, kuuma
kesä

Suurimmalla osalla koirista ja
omistajista kesä kuluu usein
täysin ilman harmeja. Jos kui-
tenkin varaudut pahimpaan,
säästyt isolta mielipahalta, jos
koirallesi sattuu jotain ikävää.

Tutki aina päivän päätteeksi
koirasi turkki huolellisesti ja
aamulla ei ole yllätyksiä lu-
vassa.

SATHY ry toivottaa kaikille
lukijoilleen oikein lämmintä,
leppoisaa ja huoletonta ke-
sää!!!

Koira, kesä ja kärpäset

TÄSSÄ KOHTAA
OLEVA KUVA ON

POISTETTU
LEHDEN PDF-
VERSIOSTA.
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Koirat ovat jossakin määrin
samanlaisia kuin ihmiset, eli
aina ei tulla toimeen kaikkien
muiden - tuntemattomien -
kanssa. Monet laskevat sen
varaan, että koira on lauma-
eläin ja sen tulisi siitä syystä
hyväksyä kaikki muut koirat.
Koiran lauma on kuitenkin
hyvin suppea, usein vain se
itse ja sen perhe. Esimerkiksi
koirapuiston muut koirat las-
ketaan satunnaisten tuttavuuk-
sien joukkoon.

Koiranomistajan on oltava
aina valppaana kun oma koira
on vapaana muiden koirien
kanssa. Erityisen valppaana
on oltava myös silloin kun
lenkkipolulla tulee vastaan
vapaana juokseva “ei-minun-
koirani-mitään-tee”-ihmisen
omistama koiravalio.

Tarkkaile koiraasi

Koirapuistoissa tilanteet
voivat muuttua hyvinkin no-
peasti. Hälytyskellojen tulisi
soida heti kun huomaa yli-
määräistä tuijottelua, tilantei-
den jähmettymisiä tai muita
hiostavia tilanteita. Jos haluaa

välttää ikävyyksiä on syytä
toimia ripeästi. Huutaminen
ja karjuminen ei tunnu autta-
van ikinä vaan koirat on saa-
tava kytkettyä heti. On paljon
mukavampaa poistua paikalta
kun kaikilla on vielä kivaa.

Entä jos?

Jos koirien rähinä syntyy
tapahtuu se usein hyvin nope-
asti. Koiranomistajien on syy-
tä toimia tietyssä järjestykses-
sä. Ensin on varmistettava,
ettei mellakkaan osallistu vie-
lä enemmän koiria eli muut
koirat on otettava kiinni ja
poistettava lähistöltä. Samaan
aikaan pukareiden omistajien
on otettava kiinni omat koi-
ransa. Tärkeää on varoa, että
koirat eivät pure vahingossa
ihmistä. Koirat saavat harvoin
merkittäviä vahinkoja itseensä
mutta jos omistajan sormi jää
koiran hampaiden väliin on
vahinko jo paljon suurempi.

Käytännössä tämä tarkoit-
taa sitä, että koiria otetaan
kiinni niskasta tai pannasta ja
roikotetaan pois paikalta. Jos
koirarotu on esimerkiksi ame-
rikanpitbullterrieri käy tämä
hyvin helposti koska koira on
pieni eikä se pure ihmisiä edes
kaoottisessa tilanteessa. Li-
säksi löysästä nahasta saa hy-
vän otteen. Jotkut koirarodut
tuntuvat olevan sellaisia, että
ne purevat tuollaisessa tilan-
teessa kaikkea mikä sattuu
hampaiden ulottuville! Tär-
keintä on siis varoa omia sor-
mia.

Jos koirat ovat
tarraantuneet

Moni koiranomistaja on
joutunut tilanteeseen, jossa
rähinän lopputulos on se kun
toinen koirista on tarrautunut
toiseen koiraan eikä päästä
irti, irti-komennoista huoli-
matta. Suurin virhe on a) yrit-
tää avata leukoja sormin b)
repiä koira irti. On olemassa
paljon kansantarinoita myös
eri tekniikoista, joilla kiinni-
pitävän koiran saa irroitettua
kuten esimerkiksi a) heittää
kylmää vettä koirien niskaan
b) puristaa uroskoiraa kivek-
sistä c) kuristaa kurkusta ...
Mikään näistä ei toimi. Edellä
mainituilla tavoilla saadaan
aikaiseksi vain suurempaa va-
hinkoa. Ainoa oikea - ja toi-
miva - tapa on käyttää erotus-
kapulaa.

Kuvasarjasta ilmenee miten
sitä käytetään. Molemmat
omistajat ottavat tukevan ja
turvallisen otteen omasta koi-
rastaan. Erotuskapulalla saa-
daa hellävaraisesti rakoa kiin-

nipitävän koiran hampaiden
väliin, jotta koirat saadaan
eroteltua. On varottava, että
koirat eivät karkaa uudelleen
toistensa kimppuun.

Erotuskapula

Erotuskapulan muoto ei ole
ratkaiseva, so. yleensä n. 30
cm pitkä, puusta veistetty
suippo, tukeva, kapula. Vähän
litteä muoto on eduksi. Kärjen

on oltava sen verran litteä tai
ohut, että se mahtuu koirien
ikenien väliin vaikka leuat
olisivat miltei kiinni. Jos ve-
nytät oman koirasi pos-
kea/huulia sen verran, että nä-
et  poskihampaat ,  n i in
huomaat takimaisten poski-
hampaiden takana olevan tyh-
jää tilaa vaikka koirasi pitäisi
hampaat yhdessä. Tämä on
hyvä kohta varovasti kamme-
ta leuat auki. Kapulan on ol-
tava hyvin pyöristetty.

Omistajat

Katastrofitilanteessa koirat
tuntuvat selviytyvän paljon
paremmin kuin omistajat.
Omistajat saattavat la-
maantua tai mutta
täysin hysteerisiksi
ihmisiksi kun koirat
painivat pölyssä.
Mitään syytä pa-
niikkiin ei kuiten-
kaan ole. Yleensä
vahingot jäävät hy-
vin pieniksi ja koirat
eivät tunnu olevan

moksiskaan. Jos koirat ovat
kutakuinkin samankokoisia
on tilanne otettava mahdolli-
simman rauhallisesti. Koirista
lähtevä möykkä ei yleensä ole
missään suhteessa rähistelyyn.

Kun koirat on saatu erilleen
on syytä selvittää mahdolliset
korvausvaateet. Käytännössä
vaihdetaan yhteystietoja ja
sovitaan mahdollisista korva-
uksista. On olemassa ihmisiä,
jotka luulevat, että esimerkiksi
koirapuistossa kaikki ovat
omalla vastuullaan. Tämä ei
pidä paikkaansa, koiranomis-
taja on aina vastuussa oman
lemmikkinsä tekemisistä.

Koirat

Jos koirasi on joutunut toi-
sen koiran hampaisiin, toimi
seuraavasti. Puhdista haavat,
tutki ne. Katso onko koirallasi
muita vammoja. Ole rauhalli-
nen. Hyvä tapa on vertailla
tilannetta siihen jos olisi itse
saanut vastaavanlaiset vam-
mat, mitä tekisit silloin? Riit-
tääkö puhdistus ja laastari vai
menisitkö lääkärille? Kannat-
taa muistaa, että koirat ovat
reipasta sakkia ja melko tuke-
vaa tekoa.

Entä se toinen koira? Vaik-
ka äsken oli nujakka niin se
ei tarkoita, etteikö voisi käydä
tästä lähin yhteisillä käve-
lylenkeillä ja olla kaveri. Koi-
rat omaksuvat hyvin paljon
omistajansa käyttäymisestä ja
toimivat sen mukaan. Usein
omistajat ovat huomattavasti
pitkävihaisempia kuin koirat.

Vaikka koirat ovat yleensä ihan mukavia lemmikkejä kiris-
tyvät nelijalkaisten tunteet välillä sen verran paljon, että
nahistelulta ei vältytä. Tällaisessa tilanteessa on ihmisten
vastuu toimia.

Rähinän sattuessa!

1. Koirat on saatava aloilleen.
Jaloilla saa pidettyä koiran
takaosan, toisella kädellä saa
otteen niskasta. Toinen käsi
jää vapaaksi.

2. Kiinnipitävän koiran ote on
saatava heltiämään, käytä
erotuskapulaa. Toisella kädellä
saa koiran vedettyä irti. Koirat
pidetään koko ajan niin etäällä
toisistaan kuin mahdollista.
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Eräs maailman laajalevikkisin aikakausilehti, People-magazine, raportoi koko
sivun jutulla texasilaisesta poliisikoirasta. Koira onnistui paljastamaan salakul-
jettajien huumekätkön ja oli siten osallisena yhdessä historian suurimmista
huumetakavarikoista.  Koiran rotu on amerikanpitbullterrieri .

E i
ole harvinaista,

että amerikanpitbullterrieri
tekee uroteon. Kaikki pitti-
harrastajat tietävät ensimmäi-
sen maailmansodan eniten
palkitun sotakoiran olleen pit-
bullterrieri. Monet tietävät
muutaman vuoden takaisen
USA:n palkitun koirasanka-
rin, Wheela-pitbullterrierin.
Jotkut tietävät Corporal-
pitbullterrierin, joka suojeli
chihuahua-ystäväänsä puuma-
kissoilta. Pitbulleissa on san-
kariainesta.

Mutta se on harvinaista,
että pitbulleista kirjoitetaan
yleisölle myös näistä myön-
teisistä asioista. Ilmeisesti jot-
kut journalistit ovat havain-
neet, että myös hyvillä ja
positiivisilla uutisilla voi an-

saita leipänsä. Hyvä
puoli näissä jutuissa
on se, että ne ovat
totta.

Peoplen
juttu

Kaksi vuotta sitten
paikallinen poliisi teki ratsian
tunnetun rikollisen kotiin.
Konstaapeli Ron Clark Jr tutki
takapihaa ja avasi siellä olleen
pihalle nostetun jääkaapin.
“Avasin kaapinoven ja suun-
tasin taskulamppuni valokei-
lan sisuksiin” poliisi muistelee
“ja huomasin kaapin sisällä
olevan jätesäkin - joka liik-
kui!”. Konstaapeli kertoi pe-
länneensä avata pussia, koska
pelkäsi jostakin syystä, että
sisältä löytyisi ihmislapsi.

Pussista löytyikin koiran-
pentu! Koiranpennulle annet-
tiin nimeksi Popsicle - mehu-
jää. On kohtalon ironiaa, että
tästä koirasta tulisi myöhem-
min rikollisten pahin viholli-
nen, tarkkavainuinen huume-
koira.

Vuosi sitten Popsicle vai-

nusi salakuljettajien kuormas-
ta ennätyssuuren huumekät-
kön, 3075 paunaa (1395kg!)
kokainiinia kätkettynä ananas-
kuorman sekaan. Löytö oli
kaikkien aikojen suurin huu-
mekätkö mitä on ikinä löydet-
ty Mexikon ja Texasin rajalla.

“On uskomatonta mistä
kaikesta koira on selvinnyt”
sanoo USA:n tullin johtaja
Raymond W. Kelly. Edellisen
omistajan kaltoin kohtelema
koira pelastui Ron Clark Jr:n
toimesta. Myöhemmin polii-
sikoiria kouluttava Shannon
Willie tunsi jostakin kumman
syystä vetoa Popsicle-koiraan
etsiessään koulutettavia huu-
mekoiria eläinsuojasta, jonne
Popsicle oli toimitettu. Kun
Popsicle-pitbulli myöhemmin
kuntoutui osoittautui se kai-
ken saamansa luottamuksen
arvoiseksi. Se osoittautui koi-
rien parhaimistoon kuuluvak-
si. Viimeisen kolmen vuoden
aikana testattujen 500:n koi-
ran joukosta Popsicle sijoittuu
neljän parhaan joukkoon!

Tullin eläinkouluttaja, Sally
Barr, kertoo koiran olevan yli-

veto “kuvitelkaa miltä tuo pie-
ni koira on mahtanut näyttää
kun se on seissyt takajaloil-
laan peräkärryn alla ja hauk-

k u n u t  v i m m a t u s t i
huumekätkölle”.

Ron Clark Jr sanoo “en vie-
läkään tiedä miksi satuin vil-
kaisemaan sen hylätyn jääkaa-
pin sisään, mutta se oli paras
tekoni”.

Kun Popsicle löydettiin, oli koira
pelkkää luuta ja nahkaa. Nyt se
on yhtä riskissä kunnossa kuin
kaikki muut pitit.

Mikä on positiivisen ame-
rikanpitbullterrieri jutun arvo
lehdelle? Se on arvioitavissa
heti seuraavasta People-
magazinen numerosta. Leh-
den toimitukseen oli tullut
lukuisia popsicle-artikkelia
koskevia kirjeitä - kaikki
myönteisiä. Samaa ei voi sa-
noa negatiivisen koirauutisen
palautteesta. Tottakai kaikki
uutiset on kerrottava mutta
usein kielteisiä juttuja värite-
tään aivan omaan tyyliinsä ja
se aiheuttaa uskomatonta mie-
lipahaa usein aivan syyttömil-
le koiranomistajille.

Tässä kaksi  People-
magazinen julkaisemaa luki-

japalautetta.

Popsicle

Kiitos myötätuntoa herättä-
västä pitbull-artikkelista. Olen
seurannut sensaatiohakuista
uutisointia vaarallisista koira-
roduista ja usein näihin kytke-
tään amerikanpitbullterrierit.
Tiedän, että ei ole olemassa
huonoja koiria on vain huono-
ja koiranomistajia. Popsicle
muistuttaa meitä tästä ja osoit-
taa selkeästi miten hieno seu-
ralainen ja arvokas työntekijä
hyvä työkoira voi olla.

-Kim Simons

Oli virkistävää nähdä posi-
tiivinen juttu niin paljon par-
jatusta koirarodusta. Teen
pitbull-pelastustyötä (järjestän
koteja kodittomille piteille) ja
olen niin kyllästynyt huonoi-
hin ja ala-arvoisiin lehtijuttui-
hin. Se ei helpota kotien löy-

tämistä näille hienoille koiril-
le. Pitbullit ovat hämmästyt-
täviä ja olette osoittaneet lu-
kijoille sen minkä tämän
rodun harrastajat ovat aina
tienneet.

- Sanya Dunn

Popsicle-pitbull sai hyvin ansaitun mitalin ennätys-
suuresta löydöstään.

People-lehden
saama palaute

Pitbull-koira sai mitalin
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Amerikan-
bulldogi

Amerikanbulldogi (AB) on SATHY ry. harrastajien
suurikokoisin koirarotu. Suuren yleisön tietoisuu-
teen amerikanbulldogi tuli vasta 80-luvulla. Eräs
syy sille miksi koira ylipäätänsä löydettiin uudel-
leen oli Tri. Carl Semencicin kirjoittama kirja,
jossa hän luettelee vähemmän tunnettuja mutta
kuitenkin merkittäviä koirarotuja. Hämääväksi
amerikanbulldogin historian tekee se, että rotua
on aikaisemmin kutsuttu mm. nimellä “American
Pit Dog” ja amerikan sydänmailla sitä kutsutaan
edelleenkin tietysti vain nimellä “bulldog”.

alkuperä: Yhdysvallat
ulkonäkö: iso, voimakas
korkeus: uros n.58 - 68 cm.
narttu n. 51 - 61 cm.
paino: uros n. 35 - 55 kg. nart-
tu n. 27 - 37 kg.
luonne: rauhallinen, toimelias,
vahva
rekisteröinti: ABA, ARBA,
ARF

Yleistä

Amerikanbulldogi ei ole
kovin tunnettu Suomessa tällä
hetkellä. Ja Yhdysvalloissakin
se on tullut suuren yleisön
tietoisuuteen vasta noin kym-
menen vuotta sitten.

Tänä päivänä AB on moni-
käyttöinen koirarotu. Sitä käy-
tetään vielä nykyäänkin hyvin
paljon suurriistan metsästyk-
seen. Ne ovat myös erinomai-
sia vahtikoiria jotka suojelevat
niin omistajaa kuin perhettä.

Historia

Tämänpäivän AB on lä-
hempänä vanhanajan bulldo-
gia kuin paremmin tunnettu
englanninbulldogi. 1600 -
luvun Englannissa bulldog oli
teurastajien käytössä härkien
ajamisessa ja väsytyksessä.
Kun ensimmäiset uudisasuk-
kaat tulivat Amerikkaan he

toivat näitä koiria mukanaan
suojelemaan heitä ja heidän
asuintilojaan vihamielisiltä
alkuasukkailta ja petoeläimil-
tä. Bulldogia käytettiin myös
villisikojen, puumien ja mo-
nen muun eläimen. Hyvin pi-
an rotu oli uudisasukkaille ja
heidän perheilleen korvaama-
ton apu.

Amerikanbulldogi on kai-
kista nykyisistä bulldogiro-
duista lähimpänä alkuperäistä
bulldogia. Syy tähän on AB-
rodun välttyminen muotoja-
lostukselta mikä on vaikutta-
nut hyvin paljon muiden bull-
dog rotujen ulkonäköön. Kun
ei ole pyritty ulkonäöllisiin
äärimmäisyyksiin on AB:n
koko ja näkö pysynyt samana
halki vuosisatojen. AB:ta on
toki jalostettu, mutta jalostuk-
sessa on sen sijaan aina pyritty
mahdollisimman terveeseen
työkoiraan, niin henkisesti
kuin fyysisesti.

Rotu on tunnettu nykyisellä
nimellä vasta noin kymmenen
vuotta. Kaikki nykyiset AB:t
voivat seurata juuriaan neljään
sukujuureen ( Williamson ,
Scott , Bailey & Johnson.)
Alabaman/Georgian seudulle.

Luonne

AB:lla on leuat rautaa, her-

mot terästä ja sydän puhdasta
kultaa. Rotu sopii yhtä hyvin
lemmikiksi kuin uskolliseksi
vahdiksi. AB hallitsee älyk-
käästi eri tilanteet ja käyttäy-
t y y  s e n  m u k a i s e s t i .
Amerikanbulldogin ollessa
helposti koulutettava koiraro-
tu, se on kiltti, mutta varsinai-
nen painajainen sille joka uh-
kaa AB:n perhettä. Monet
ihmiset jotka ovat aikaisem-
min käyttäneet muita suojelu-
koirarotuja ovat myöhemmin
valinneet AB:n huomattuaan
rodun vertaansa vailla olevat
käyttöominaisuudet.

Jotkut väittävät etteivät
amerikanbulldogit ole niin alt-
tiita erilaisille tarttuville sai-
rauksille kuin jotkut muut
suositut koirarodut. Peruste-
luina on esitetty järkijalostus
ja perinnöllinen vastustusky-
ky.

Amerikanbulldogeja on
koulutettu elokuva, tottelevai-
suus, suojelu, weight pulling
(taakanveto), metsästys ja
myös poliisikoiriksi.

Myös Sinä voit löytää
AB:sta verrattoman ystävän
Sinulle ja  perheellesi .

Rotumääritelmä

Säkäkorkeus (uros): 58 -
68 cm

Paino (uros): 35 - 55 kg
Säkäkorkeus (narttu): 51 -

 61 cm
Paino (narttu): 27 - 37 kg,

painon tulee olla suhteessa
kokoon.

Pää: keskipitkä, leveäkal-
loinen ja selvät lihaksikkaat
posket.

Silmät: keskikokoiset. Sil-
mien värillä ei ole väliä, mutta
vilkkukalvo ei saisi näkyä.
Mustat silmät valkoisella koi-
ralla suositeltavat.

Kuono: keskipitkä (7,5-12
cm.). Neliömäinen ja leveä
alaleuka, huulet runsaat mutta
ei roikkuvat. 42-44 hammasta.

Tiukka alapurenta, tasa tai
saksipurenta. Kirsu musta tai
harmaa.

Jalat: Vahvat, suorat ja pak-
suluiset. Etujalat eivät saisi
olla liian lähellä toisiaan ei-
vätkä myöskään liian kaukana
toisistaan.

Väri: valkoinen, brindle tai
punertava valkoisella pohjalla,

valkoinen brindlellä tai pu-
nertavalla pohjalla.

Rekisteröinti: American
Bulldog Association, Ameri-
can Rare Breed Association
ja Animal Research Founda-
tion.

Huom. AB:n koko vaihte-
lee käyttötarkoituksesta riip-
puen.

Jotkut kasvattajat jalostavat
myös 62-70 kilon painoisia
koiria - jotkut pitävät näitä
liian suurina, suuren koon työ-
koiralle tuoman haitan takia.
American Bulldog Associati-
on ei rekisteröi näitä isoja koi-
ria. Koirat ovat joko rekiste-
röimättömiä tai ne ovat
rekisteröity American Rare
Breed Associat ionissa.

Crib ja Rosa, 200 vuotta sitten maalatussa taulussa kaksi
nykyisten amerikanbulldogien esi-isää.
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Amerikankääpiöterrieri (AKT) -rodulla oli tärkeä
merkitys maatilojen tuholaistorjunnassa ja siinä
se saavuttikin vuosisadan vaihteessa suuren
suosion. AKT-koiria on aina ollut ja tänään

sen suosio on kääpiökoirien keskuudessa
vahva. On syytä heti alkuun
huomata, että kyseessä ei
ole luolakoira kuten mo-
net muut vastaavan ko-
koiset rodut ovat.

alkuperä: Yhdysvallat
ulkonäkö: pieni, pystykorvai-
nen, valpas
korkeus: n. n. 25 cm
paino: 2 - 4 kg
luonne: vilkas, iloinen
rekisteröinti: UKC

Historia

Kerrotaan, etta jo 1870-
luvulla kettuterriereissa on
koossa ollut huomattavaa
vaihtelua ja näistä on määrä-
tietoisella jalostuksella kehit-
tynyt oma rotu. Onkin ilmeis-
tä, että jyrsijöiden kurissapito
lankesi kuin itsestään tilan
pienille koirille ja näin AKT
alkoi jalostumaan omaksi ro-
dukseen.

Vaikka AKC tunnusti vain
normaalin koon, UKC rekis-
teröi molemmat koot kettuter-
riereinä vuoteen 1936, josta
lähtien rotu jaettiin UKC:ssa
kahteen muunnokseen. Rodun
alkuperäiskayttötarkoitus on
ollut mm. rottien ja muiden
pienjyrsijoiden ja tuholaisten
metsästys maatiloilla. On
muistettava, että entisaikoina
tuholaisten hävitys oli aivan
toista kuin nykyään. Kyse ei
ollut muutamasta hiirestä jot-
ka pyörivät pirtin nurkissa,
vaan suuresta ongelmasta. Vil-
ja- ja muita varastoja oli suo-
jeltava hinnalla millä hyvänsä.
Niinpa ikänsä hemmoteltuna
sylikoirana elänyt lemmikki-
AKT voi osoittautua tilaisuu-
den tullen lahjakkaaksi työ-
koiraksi.

Yleistä

Amerikankääpiöterrieri
tunnetaan useammalle eri ni-
mellä, näitä ovat toy fox ter-
rier , amertoy, minifoxie,  kää-
piökettuterrieri. Lyhenteet:
Suomessa AKT, USA:ssa
TFT. AKT on pieni, vilkas,
korkeajalkainen kääpiökoira
on säkäkorkeudeltaan noin 25

cm, mutta mitään maksimi-
korkeutta ei anneta.
Amerikankääpiöterrieri on
pieni valpasluonteinen, sileä-
karvainen koira. Värityksel-
tään AKT on useimmiten tri-
c o l o r ,  u s e i n  m y ö s
mustavalkoinen. Hallitseva
väri on kuitenkin valkoinen.
Korvat ovat pystyt. Luonteel-
taan AKT on leikkisä ja vilkas
seuralainen. Hyvää luonnetta
kuvastaa se, että AKT:tovat
nykyisin palvelleet myöskin
v a m m a i s t e n  a p u l a i s i -
na,esimerkiksi kuurojen "kor-
vina". Koiraoppii noutamaan
pudonneita esineitä, kuten ky-
niä, tai hakemaan kengät, tai
haukkumaan herättääkseen
huomiota ja hankkiakseen
apua. Tällaisessa toiminnassa
tulee ilmi AKT rodun luotet-
tavuus. Amerikankääpiöter-
rieri on Yhdysvalloissa laajalti
tunnettu, ja sillä on useampia
rotuyhdistyksiä. AKT:llä on
kaikki terrierin toivotut omi-
naisuudet pienessä pakkauk-
sessa. Monet muistavat näitä
koiria olleen aina maatiloilla.
Kääpiokokoinen kettuterrieri
viihtyy hyvin kaupungistu-
neessa yhteiskunnassa, vaikka
sen alkuperäiset metsästys-
vaistot ovat tallella. Se on pie-
nestä koostaan huolimatta
myös hyvä rottakoira ja vahti
(hälyyttäjä-vaikkakaan vie-
raan on vaikea äänen perus-
teella arvata, etta vahtina on
näin pieni koira). Ääni ei ole
kimakka, eikä AKT tyypilli-
sesti ole räksyttäjä.

AKT
kirjoissa

AKT esiintyy seuraavissa
suomenkielisissa kirjoissa:

MAAILMAN KOIRAT Bo
Bengtson ja Ivan Svedrup
(nimellä: Amerikankääpiöter-
rieri, kuva: AKT-pentueesta).
MAAILMAN KOIRA-
ATLAS Wilcox ja Walkowicz
(nimellä: Kääpiökettuterrieri,

kuva seisovasta AKT:sta).
KOKO MAAILMAN KOI-
RAT David Alderton (kääpiö-
kettuterrieri, kuva seisovasta
AKT:sta ja AKT:n päästä).
Tammen:KOIRARODUT
(nimellä: kääpiökettuterrieri,
kuva seisovasta AKT:sta).
Tammen:SUURI KOIRA-
KIRJA osa3 (nimella kääpiö-
kettuterrieri  ei  kuvaa)

AKT
tänään

Rotu on esim. USA:ssa laa-
jalti tunnettu, suosittu näytte-
ly-, agility-, ja TOKO-rotu.
Toisissa tietolähteissä AKT:n
alkuperästä sensijaan kerro-
taan, etta AKT polveutuu pää-
siassa kettuterrieristä, minkä
lisäksi siinä on aineksia seka-
laisista kääpiökoiraroduista.
Kerrotaan, etta AKT:n jalos-
tuksessa olisi käytetty mm.
risteytystä englanninkääpiö-
terrierin ja chihuahuan kanssa.
Etenkin USA:ssa rotua kasva-

tetaan vuosittain tuhansia. Re-
kisteröinti: UKC. Rodulla on
USA:ssa useita rotujärjestöjä
mm. eri  osavalt ioissa.

Nykyään AKT toimii työ-
käytössä mm. vammaisten
apukoirana eri puolilla maail-
maa, mm. kuurojen korvina
ja huomion kiinnittäjänä, avun
hakijana ja esineiden, kuten
esim. kynien tai kenkien nou-
tajana. Pyörätuoliin sidotulle
omistajalle koira merkitsee
lisääntynyttä itsenäisyyttä,
vaatien vain vähän turkinhoi-
toa tai pakollista liikuntaa,
silla AKT hankkii itselleen
liikntaa myös sisäoloissa.
Lenkkikaverina AKT on silti
väsymätön ja yllättävän sään-
kestävä tarvitsematta talvella
takkia. AKT:n kanssa voi har-
rastaa myös Agility:a ja TO-
KO:a (tottelevaisuuskoulutus-
ta). AKT:n voi kouluttaa myös
vaikkapa rauniokoiraksi, etsi-
mään sortuneisiin rakennuk-
siin hautautuneita ihmisiä.

Amerikan-
kääpiöterrieri

Kääpiöterrierin valpas katse on saavuttanut monen koira-
harrastajan suosion.
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Amerikan-
pitbull-
terrieri

alkuperä: Yhdysvallat
ulkonäkö: keskikokoinen, ly-
hytkarvainen, ruusukorvat
korkeus: n. 50 cm, polvenkor-
kuinen
paino: n. 25 kg
luonne: rauhallinen, kuitenkin
helposti innostuva ja leikkisä
rekisteröinti: ADBA, UKC

Yleistä

Amerikanpitbullterrieri
(APBT) on perinteikäs, vanha
koirarotu. Kirjallinen sukupuu
puhdasrotuisella APBT:lla
ulottuu yleensä 1900-luvun al-
kuun.APBT tunnetaan myös
nimella pit bull.

APBT on kokoisekseen voi-
makasrakenteinen, keskikokoi-
nen koira. Ulkonako vaihtelee
suuresti yksilöiden välillä, ver-
rattuna moneen muuhun koira-
rotuun. APBT:ä ei ole juuri-
kaan jalostettu ulkonäön
suhteen, vaan tavoitteena on
aina ollut terve, vahva ja tasa-
painoinen työkoira.

Lähinnä APBT:ä sukua ole-
v a t  k o i r a r o d u t  o v a t
amerikanbulldogi, amerikans-
taffordshirenterrieri, stafford-
shirenbullterrieri ja bullterrieri.
Ulkonäöltään APBT eroaa
edellä mainituista seuraavan-

laisesti:
Amerikanstaffordshirenter-

rieri (AST) - ei voida päätellä
ulkonäön perusteella onko ky-
seessä AST vai APBT. AST-
rotu erkani APBT-rodusta
omille teilleen vasta vuonna
1936 (ast kantarekisteri muo-
dostettiin n. tusinasta UKC:n
“purple ribbon” -luokan pitbul-
leista). Kyseessä oli jo silloin
varsin tasainen koirarotu, suur-
ta eroa ei ole vieläkään synty-
nyt. Ainut varma tapa erottaa
AST ja APBT on sukupuu. Esi-
merkiksi AST-koirat ovat
useimmiten risteytys jalostet-
tuja kun taas APBT:t ovat työ-
koirien tapaan linjajalostettuja.
Staffordshirenbullterrieri
(SBT) - yleensä selvästi lyhyt-
selkäisempi ja matalajalkai-
sempi. Bullterrieri (BT) - pään
muoto on paras tunniste, päin
vastoin kuin APBT:lla, bullter-
rierillä ei ole otsapengerta.
Bullterrierit ovat yleensä myös
suurempia. Ero oli paljon vä-
häisempi vuosisadan vaihtees-
sa.

Historia

APBT toimi karjankasvatta-
jan ja teurastajan apuna, karjan
erottelussa ja käsittelyssä. Sa-

malla koiralle lankesi myos
mahdolliset muut koiran työ-
tehtävät, vahtikoirana olo ja
apu metsästyksessä. Hyviä
vinkkejä pitbullin historiasta
saa kun tarkastelee vanhoja
maalauksia. Ankarissa olosuh-
teissa APBT:t jalostuivat vah-
voiksi, rohkeiksi ja tasapainoi-
siksi. On hyvä huomata, että
pitbull on ollut koko historian-
sa aikana käyttökoira eikä ruu-
miillisesti tai henkisesti hei-
koille rodun edustajille ole
ollut sijaa.

Hyvän jalostuksen
taakka

Amerikanpitbullterrieri on
luultavasti tarkinten jalostettu
koirarotu. Tätä on monen koi-
raharrastajan vaikea ymmärtää
ja on olemassa koko joukko
pitbullin-omistajia ja jopa kas-
vattajia, jotka eivät ole tietoisia
tästä asiasta. Pitbullien jalostus
on hyvin suurelta osin linjaja-
lostusta ja pentueet ovat aina
etukäteen suunniteltuja ja har-
kittuja. Huono puoli linjajalos-
tuksessa on sen hitaus, yhteen
sukupolveen saattaa tärväytyä
kasvattajalta jopa 5-6 vuotta
aikaa. Jalostuksesta enemmän
peruskoulun ja lukion biologi-
an oppikirjoista, SATHY ry.:n
jalostusoppaasta ja kirjastosta.

On ilmiselvää, että harras-
tuksen tai rahan vuoksi pentuja
teettävä ei pysty samanlaiseen
pitkäjänteiseen jalostustyöhön
kuin useiden kymmenien koi-
rien kenneliä monta vuosikym-
mentä pyörittänyt pitbull-
kasvattaja. Joidenkin kasvatta-
jien toimesta pitbulleja pennu-
tetaan samalla tavalla kuin
muita koirarotuja, eli risteyte-
tään eri linjoja keskenään. Täl-
löin hävitetään kaikki se työ
jonka aikaisemmat pitbull-
kasvattajat ovat vuosikymme-
nien aikana rodun eteen saa-
neet aikaiseksi. Mitään korvaa-

matonta haittaa ei saada tehtyä,
perintötekijät eivät katoa min-
nekään, mutta risteyttämällä
saadaan aikaiseksi pentueita,
joissa ei ole muuta pitbullia
kuin rodun nimi. Amerikanpit-
bullterrieri on paljon enemmän
kuin pelkkä koirarotu muiden
joukossa.

Maine

Huonoin asia amerikanpit-
bullterrieri-koirarodussa on sen
huono maine. Huonolle mai-
neelle ei ole minkäänlaisia pe-
rusteita vaan maine ylläpitää
itse itseään. Jos epäilee tämän
väittämän todenperäisyyttä voi
varmistua siitä esim. kysymällä
perusteluja pitbull-rodun lo-
kaamiselle niiltä henkilöiltä,
jotka sitä julkisuudessa tekevät.

Se, että huono maine on
omaa elämäänsä elävä myytti
ei helpota pitbullin omistajaa.
Huono maine saattaa saada
jonkun hankkimaan pitbullter-
rierin täysin väärin perustein.
Ei ole mahdotonta, että joku
luulee saavansa itselleen oivan
vahtikoiran”maailman pelä-
tyimmästä koirarodusta”
(eräässä koirakirjassa kerrottiin
näin).

Huonon maineen takia pit-
bullterrieriä on monissa maissa
teurastettu sumeilematta lem-
mikkien omistajien vastalau-
seista huolimatta. Tämä aihe-
u t t a a  t i e t y s t i  h u o l t a
suomalaiselle pitbullin omis-
tajalle.

Kannattaa tutustua

Jos tuntuu siltä, että seuraa-
va lemmikki voisi olla ameri-
kanpitbullterrieri kannattaa tu-
tustua rotuun huolella. Hyvään
alkuun pääsee lukemalla
Pitbull-ostajan lyhyen käsikir-
jan, johon on koottu tiivistelmä
yleisimmistä pitbull-ostajalle.

Khan-pitbullin kohtaloksi on koitunut Ison-Britannian
lainsäädäntö. Poliisi ampui koiran sen kotona, koska lain
vaatima vakuutus oli umpeentunut. Englannissa tuli 1991
voimaan laki, jonka seurauksena viranomaiset ovat tap-
paneet yli 5 500 pitbullia (tai sen kaltaista) lemmikkiä.
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alkuperä: Yhdysvallat
ulkonäkö: keskikokoinen, ly-
hytkarvainen, tukeva
korkeus: n. 45 cm, polvenkor-
kuinen
paino: n. 30 kg
luonne: rauhallinen mutta tui-
ma
rekisteröinti: OEBA

Historia.

Historian mukaan bulldogien
(1800-luvulla suomeksi
“sonnikoira”) alkuperä on Brit-
tein-saaret. Nimitys bulldog
tulee tämän koiratyypin käy-
töstä härkien taltuttamiseen.
Tarkkaa tietoa siitä koska koi-
rien käyttö tähän tarkoitukseen
alkoi ei ole tiedossa mutta kir-
jallisia mainintoja löytyy niin-
kin varhaiselta ajalta kuin
1209.

Nykypäivänä härkätappelujen
kaltaisia urheilulajeja ei ole
mutta aikanaan ne loivat täysin
omat vaatimukset käytettäville
koirille. Koirien tuli käydä ko-
mennosta itseään moninkertai-
sesti isompien vastustajien
kimppuun. Eikä varaa virheille
ollut! Vain parhaimmat koirat
selvisivät jalostuskäyttöön ja
tuona aikoina luotiin perusta
bulldogeille. Ulkonäkö ei pai-
nanut vaakakupissa mitään ja
tuloksena oli vähintäänkin
omalaatuisen näköisiä koiria -
 ainakin monen muun koiraro-

tuharrastajan mittapuun mu-
kaan.

Vuonna 1835 loppuivat härkä-
tappelut ja samalla katosi bull-
dogien härkätappelutarve. Eng-
l a n n i n b u l l d o g i n
käyttötarkoitusta ei enää ollut.
Tämän rodun harrastajat eivät
kuitenkaan luovuttaneet vaan
jatkoivat englanninbulldogin
jalostusta - muotojalostuksena.
Lopputuloksena on eräs maa-
ilman hienoimpia koirarotuja,
nykyisin tuntemamme englan-
ninbulldogi.

Vaikka englanninbulldogin al-
kuperä on syvällä bulldogien
pitkässä sukupuussa ei sen
luonne ja fysiikka enää vastaa
sitä alkuperäistä koiraa, joka
on tämän rodun esikuvana.

Muutama vuosikymmen sitten
bulldoginharrastajien mielissä
virisi ajatus herättää henkiin
tuo muinainen - ja alkuperäi-
nen - englanninbulldogi. Aja-
tuksen mahdollisuutta ryhtyi-
vät tutkimaan herrat
Winston, Hremes ja Lewitt.
Myöhemmin he aloittivat pit-
käjänteisen risteytys- ja jalos-
tustyön. Määränpäänä oli alku-
peräinen bulldogi, jonka
nimeksi tuli vanhaenglannin-
bulldogi.

Monien vuosien ja intensiivi-
sen linjajalostuksen tuloksena
oli vuonna 1992 julkistettu uusi
työkoirarotu, vanhaenglannin-
bulldogi (VEB). Rodun kehit-
täjät olivat tyytyväsiä tulok-
seen  j a  vakuu t tune i t a
uuden/vanhan koirarodun hy-
vyydestä. David Leavitt perusti
rodun tueksi järjestön, The Ol-
de English Bulldogge Associa-
tion (OEBA) ja siinä rekiste-
röidään niitä VEB-koiria, jotka
polveutuvat vuoden 1992 kan-
tarekisteristä polveutuviin koi-
riin.

OEBA

OEBA:n perusajatuksena on

saada rodulle
kehityskaari ,
joka takaa toi-
mivan raken-
teen, terveen
perimän, hyvän
luonteen, erin-
omaisen muo-
don ja työkoi-
r a r o d u n
ede l ly t t ämät
muut ominai-
suudet. Tavoit-
teet ovat kor-
kealle mutta
alkuun on jo
päästy ja tulok-
set ovat edelleen
hyvät. OEBA
etsii jatkuvasti
Koira-alan har-
rastajia ja uusia koteja ympäri
maailmaa, jotka takaisivat
VEB-koirarodun suosion kas-
vun jatkuvuuden.

Lisätietoa

Kirjallisuutta, joista voi löytää
lisää asiaa VEB-koirarodusta.
Kaikki kirjat ovat englannin-
kielisiä. Osaa kustantaa mm.
TFH.

Dr. Carl Semencic: The World
of Fighting Dogs
Myrus: The Dog Catalog
Reid: Canine Gladiators of Old
and Modern Times
Gaunon: Rare Breed Hand-
book
A l d e r t o n :  E y e w i t n e s s
Handbooks—Dogs

DeFrisco & Johnson: The Mini
Atlas of Dog Breeds

Rotumääritelmä:

Yleistä: Rotu on uudelleen ke-
hitetty vastaamaan muinaista
englanninbulldogia.
Ulkonäkö: Keskikokoinen koi-
ra. Vahvarakenteinen, osoittaa
suurta voimaa. Rungon tulisi
olla tukeva mutta silti atleetti-
nen.
Paino: Uros yli 27 kg. Narttu
yli 23 kg.
Säkäkorkeus: uros yli 43 cm,
narttu yli 40 cm.
Luonne: ystävällinen mutta pe-
loton ja aina valmiina puolus-
tamaan isäntäänsä ja omaisuut-
ta.
Pää: suhteessa isokokoinen ja
neliömäinen, kohtuullisen poi-
mukas, isot leukalihakset, ylös-
päin kaartuva alaleuka. Korvat
ruusu- tai puolipystyt, sijainti
korkealla ja leveällä.
Etujalat: suorat tai lievästi
kaartuvat.
Takajalat: alkuasukkaat reidet-
Häntä: suora.
Karvapeite: lyhyt, myötäinen.
Väri: tiikeri, punainen, harmaa
tai musta. Tiikeri laikkuja val-
koisella pohjalla. Kokovalkoi-
nen. Vaaleanpunainen kirsu ja
silmänympärys ovat sallittuja
mutta eivät toivottuja.

Vanha-
englanninbulldogi

Vanhaenglanninbulldogi sai alkunsa työkoirarotuharrastajien
sinnikkäästä halusta saada kehitettyä uudelleen muinainen
englanninbulldogi. Uuttera jalostustyö saatiin päätökseen 1990-
luvun alussa ja vanhaenglanninbulldogi näki päivänvalon.

Kaikkia vanhaenglannin-
bulldogiyksilöitä ei voi sa-
noa silmäniloksi. Tässä
uuttera työkoira viettää
taukoa auringonpaistees-
sa.

Tuhti työkoira tulee tarvittaessa toimeen
myös lumisissa olosuhteissa.

Tässä teutaroi kaksi uuden
rodun edustajaa.
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SATHY:n tarkkasilmäinen
toimittaja löysi julkisesta me-
diasta aivan uskomattoman
artikkelin koskien koiranja-
lostusta ja rotujen risteyttä-
mistä.

Koiranjalostus - sairasta
jalostusta?- otsikon alla löy-
tyi vallan uskomattomia tari-
noita sisältäen kaikki mah-
dol l i se t  k l i see t ,  mi tä
koiranomistaja saattaa kuvi-
tella löytävänsä. Artikkeliin
on koottu mm. Suomen Ken-
nelliitto ry.:n jalostustieteel-
lisen toimikunnan sepustuk-
sia siitä, kuinka Suomen
koirakanta on vaarassa tu-
houtua kokonaan.

Tällaista hölynpölyä pää-
see harvoin lukemaan. On-
neksi.

Geneettinen tietämys

Artikkelissa väitetään suu-
rimman osan rotukoirista ole-
van erittäin vakavasti sairaita.
Syy on paitsi amatöörikasvat-
tajien ja tuomareiden vähäi-
sessä geneettisessä tietämyk-
sessä, niin myöskin kurin
puutteessa ja näyttelytähtien,
puhdasrotuisuuden  ja ulko-
muodon kohtuuttomassa
ihailussa koirien terveyden
kustannuksella. Artikkelin
kirjoittajan mielestä

kennelliitot Suomessa,
Ruotsissa, Iso-Britanniassa

jne. ovat joko voimattomia,
kurittomia tai haluttomia
puuttumaan tilanteeseen täy-
dellä teholla.

Ehkäpä näyttelykoirien
keskuudessa koirien terveys
asetetaan toiselle sijalle, mut-
ta työkoirien jalostuksessa
on ensimmäisenä kriteerinä
aina terve, hyväkuntoinen
koira. Totta on, että suurim-
man osan kasvattajien ja tuo-
mareiden geneettinen tietä-
mys on puutteellista, mutta
mikä estää ottamasta asioista
selvää?

Eri rotujen risteytykset

Kennelliitto ry ajaa rotujen
risteytyksen asiaa sillä perus-
teella, että perimän kaventu-
minen aiheuttaa terveyson-
g e l m i a ,  a r k u u t t a  j a
keskittymiskyvyn puutetta.
Jotta perimäainekseen saatai-
siin laajuutta, on Suomen
Kennelliitto ry käynnistänyt
kansainvälisen yhteistyön ro-
tujen risteyttämiseksi. He
ovat tähän mennessä risteyt-
täneet labradorinnoutajan ja
kultaisen noutajan, sekä pin-
serin ja snautserin. Lisäksi
he tuottavat eri koirien sper-
maa ulkomailta, jolla siite-
tään suomalaisia koiria. Pen-
nut ovat kuulemma erittäin
lupaavia. Mutta ehkäpä Ken-
nelliiton olisi hyvä tietää, että
ensimmäisessä risteytyspol-

vessa näin on aina. Ensim-
mäinen pentue on aina tasa-
laatuinen ja hyvä. Jos nyt
hyvää tällaisista koirista ikinä
saa.

Eivät terveysongelmat
poistu risteyttämällä eri koi-
rarotuja. Ne ovat pohjalla ai-
na ja iänkaikisesti, ennenkuin
ne selkeällä linjajalostuksella
poistetaan koirista lopullises-
ti.

Kaikki koirat tuhoutuvat

Artikkelin kliimaksi on eh-
dottomasti väite, että koira-
rodut tuhoutuvat jatkuvan si-
säsiitoksen takia. Sisäsiitos
on kirjoittajan mielestä prob-
lemaattinen jalostusmenetel-
mä, jota tulisi välttää kaikin
 mahdollisin keinoin. Sisäsii-
tos johtaa nopeasti kuulem-
ma sisäsiitosdepressioon,
elinvoiman ja vastustusky-
vyn heikkenemiseen, sekä
perinnöllisiin sairauksiin.
Linjasiitos on myös poissul-
jettu vaihtoehto, sillä vaikka
se on riittänyt nykypäiviin
saakka, ei sillä pärjätä enää.
Miksi? Koska geneettinen
vaihtelu rotujen sisällä on
supistunut vähäiseksi kun
kaikkien sukutaulujen perä-
riveillä seisovat samat, usein
sisäsiitoksella luodut rodun
supertaatot ja -maammot. Ar-
tikkelin valopää kirjoittaa
seuraavasti:

“Koiranjalostuksen mene-
telmät ovat kulkeneet rataa
alueelliset koirakannat-
risteytys-sisäsiitos-puhtaat
rodut-suljetut geenipoolit-
linjasiitos. Tämä ketju on
poljettu läpi parissasadassa
vuodessa. Geneetikkojen
mukaan ei mene toista 200
vuotta kun runsastuvat perin-
nölliset viat ja sairaudet jo
tuhoavat koirarodut. On aika
takoa ketjuun uusi jalostus-
lenkki, jolla umpikuja välte-
tään ja tunnelin päähän saa-
daan taas valo.”

Tämä on kyllä kaikkien
aikojen tyhjäpäiväisintä ha-
patusta, johon olemme kos-
kaan törmänneet. Eihän ku-
kaan omilla aivoillaan
ajatteleva ihminen voi uskoa
tällaista. Saati sitten kirjoit-
taa.

Järki käteen

On hyvä, että ratkaisu tähän
visaiseen ongelmaan on siis
jo keksitty risteyttämällä koi-
rarotuja keskenään.

Uskomatonta potaskaa!
Jokainen, joka on oikeasti
kiinnostunut koiran jalostuk-
sesta, linjajalostuksesta ja
sisäsiitoksesta, kävelkööt kir-
jastoon ja lukekoot perustie-
dot vaikka tietosanakirjasta.
Tai tilatkoon SATHY ry:sta
koiranjalostuksen alkeet- op-
paan.

Lukijoiden kysymyksiä???  SATHY vastaa

Onko kysyttävää tai kerrot-
tavaa? Soita vastaajaan

(09) 241 3339
tai lähetä osoitteeseen

Mannerheimintie 93c147
00270 Helsinki

tai emailaa
info@sathy.org

SATHY tutkii tiedoksi väitettyä tarinaa

Olen kiinnostunut eräästä
SATHY-rodusta ja nyt olen
enemmän kuin tosissani
hankkimassa sen rotuista
pentua. Onko viime hetken
vinkkejä?

Kyllä on. Kaikki SATHY-
rodut ovat enemmän kuin mi-
tä uskoisi. Jos luet tarkkaan
tämänkin lehden jutut läpi,
niin huomaat, että näihin ro-
tuihin liittyy sellaista vastuu-
ta, jota ei muiden koirarotu-
j e n  o m i s t a j a t  j o u d u
kokemaan.

Älä anna tämän kuiten-
kaan pelotaa, voit olla varma,
että jos hankit itsellesi AB,
APBT tai AKT-koiran niin
saat itsellesi luotettavan ja
hyvän ystävän.

Muista myös se, että näi-
den koirien mukana tulee
enemmän kuin yksi lemmik-

ki - mukana tulee katkeama-
ton ketju työkoirien linjaa.

Toisaalta, kerroit kirjees-
säsi mitä kaikkea olet jo
miettinyt koirahankintasi
suhteen ja tuntuu siltä, että
olet paremmin perillä tule-
vasta koirastasi kuin mitä
koiraa hankkivat yleensä
ovat. Ei muuta kuin paljon
hauskoja hetkiä uuden lem-
mikkisi kanssa ja lähetä meil-
le tietoa miten yhteiselo su-
juu!

Olen tulossa SATHY EX-
POon, otanko koiran mu-
kaan? Onko minun ilmoitet-
tava koirani jonnekin? Mitä
maksaa?

Totta mooses otat koirasi
mukaan. Suomessa on huuta-
va pula piteistä, kääpiöterrie-
reistä ja bulldogeista. Kaikki
asuvat levällään pitkin Suo-
mea ja harvoin tulee tällainen
tilaisuus tavata muita saman
rodun edustajia ja näiden
omistajia.

Muis ta ,  e t tä  kaikki
SATHY:läiset ovat mukavaa
porukkaa!

Koiraasi ei tarvitse ilmoit-
taa minnekkään, on kuitenkin
mukava jos kerrot siitä etu-
k ä t e e n  ( v a i k k a
(09) 241 3339), jotta järjestä-
jät voivat varautua etukäteen.

Ei maksa mitään, SATHY
ry. jäsenet koirineen pääsevät
ilmaiseksi osallistumaan ai-
van kaikkeen SATHY-
toimintaan.

Mistä voi ostaa alan kirjo-
ja, siis näitä meidän rotuja
käsitteleviä?

Tällä hetkellä kätevin ja
halvin tuntuu olevan sellai-
nen paikka kuin BOKUS.
Sieltä ostamiseen tarvitaan
internet-surffausta osoittee-
seen http://www.bokus.fi kir-
jat tulevat sieltä ostettaessa
postiennakolla ja ovat hal-
vempia kuin paikallisessa
kirjakaupassa. Lisäksi sieltä
löytyy noin tusinan verran
kirjoja kustakin koirarodusta.


