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Hyvää Uutta
Vuotta 2004!
Käsissäsi on vuoden 2004
ensimmäinen SATHY Uutiset
lehti. Jo heti vuoden alusta on
SATHY ry. ollut aktiivisesti
toimimassa koirien hyväksi!
SATHY ry. oli mukana Zoo
Expossa Helsingin Kaapelitehtaalla sunnuntaina, 4.1.2004.
Paikalle oli kertynyt tuhansia
eläinrakkaita ihmisiä, joista
suuri osa oli kiinnostunut tietenkin myös SATHY työkoirista. Paikalla oli SATHYpiste, josta sai esitteitä, näki
videoita ja josta pystyi kysymään koirista ja toiminnasta.
Mukana olivat kaikki SATHY
rotuiset koirat, amerikankääpiöterrieri, amerikanpitbullterrieri, amerikanbulldoggi ja
vanhaenglanninbulldoggi. Lisäksi yhdistys esitteli näytösluontoisesti ihmisille taakanvetoa amerikanpitbullterrierillä. Lisää Zoo Exposta
sivulla 8.
Pulkkarieha
tulloo
SATHY ry.:n vuoden 2004
ensimmäinen oma tapahtuma,
vuosittainen Pulkkarieha, järjestetään säävarauksella laskiaissunnuntaina, 22.2.2004 klo
11-14 Helsingin Herttoniemessä, Sahaajankadun kentällä.
Tule mukaan pitämään hauskaa muiden työkoirien ja omistajien kanssa! Tarvitset mukaasi vain työkoiran ja lämmintä
vaatetta. Paikalla on pulkka ja
parit valjaat. Tarkemmat ohjeet
ja kartan löydät sivulta 12.
sekä SATHY ry.:n nettisivuilta.

Yhdistyksen sähköpostiin ja puhelinvastaajaan
on tullut palautetta paperittomista koirista. Jostakin syystä
kaikkein innokkaimmin myydään ja pennutetaan koiria,
joita ei ole rekisteröity ja joiden tausta on täysin epäselvä.
Tällä hetkellä ongelma on erityisesti ns. pitbullit ja muutama
rekisteröimätön amerikanbulldoggi.
Koiran arvo lemmikkinä ei
tietenkään muutu siitä onko se
puhdas- vai monirotuinen mutta hyväuskoiselle rotukoiran
hankkijalle vilppi on kiusallista. Yhdistys pyrkii tänä vuonna
tekemään aktiivista valistusta
tämän asian suhteen.
Working Bulldogs
Sweden

Amerikanbulldoggit Remu (vas) ja Cleo toivottavat
kaikille Hyvää Uutta Vuotta!

Ruotsissa on perustettu uusi
yhdistys, Working Bulldogs
Sweden. Tämä uusi yhdistys
(WBS) on toiminnaltaan lähempänä SATHYa kuin ruotsalaiset yksittäisten koirarotujen
yhdistykset.
Mielenkiintoiseksi asian tekee
jo nyt suunnitteilla olevat yhteiset tapahtumat. Sivulla 5.
kuvia WBS toiminnasta sekä
lisätietoja yhdistyksestä.

Samalla sivulla kerrotaan kiusallisesta ja jopa vaarallisesta
kennelyskästä – siitä kuinka
se leviää ja kuinka siltä voi
välttyä. SATHY Uutiset palsta
“Koiran terveyden-hoito” on
saanut runsaasti positiivista
palautetta. Ensi lehdessä samalla palstalla kerromme mysteerisestä koirien nenäpunkista.
Lemmikki-lehti esittelee
SATHY:n toimintaa

Koirien
hammashuolto

Uusimmassa Lemmikkilehdessä on juttu SATHY Expo 2003:sta. Juttu on hauskasti
kirjoitettu ja kuvat ovat hienoja. Ikävä kyllä kuvia on melkein pelkästään amerikankääpiöterrieristä ja lisäksi
tapahtumaa siteerataan
“Työkoirat näyttelyssä”. On-

Onko lemmikilläsi henkäys
raikas kuin valkosipulihomejuusto-viini-yhdistelmä?
Onko hampaiden väri lähempänä siirappia kuin sokeria?
Ehkä olisi aika tehdä asialle
jotain. Lue ainakin asiantuntijan tekemä artikkeli sivulta 17.

Suomen amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen harrastajayhdistys ry. ajaa niiden koiraharrastajien asiaa, joiden mielenkiinnon kohteena ovat puhdasrotuiset ja rekisteröidyt amerikanbulldoggit,
amerikankääpiöterrierit, amerikanpitbullterrierit, vanhaenglanninbulldoggit
ja monet muut työkoirarodut.
Yhdistyksestämme saa paljon hyvää
tietoa myös monista muista ei-FCIkoiraroduista.
Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä
yhdistyksen toimihenkilöihin ja kertomalla yhteystiedot. Jäseniltä peritään
vuosittainen jäsenmaksu, erillistä liitty-
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Paperittomat
koirat

mismaksua 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.
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neksi artikkeli on hyvin tehty
ja mukaansatempaava. Lisää
asiasta sivulla 9.
Uusi
SATHY-rotu!
SATHY ry. on saanut joukkoonsa uuden karvaisen – ei
vaan karvattoman koiran!!!
Kyseessä on amerikanrottaterrierin karvaton muunnos, joka
tunnetaan nimellä amerikankarvatonterrieri. Koskapa rotu
on amerikkalaisperäinen työkoira ja vieläpä terrieri, mahtuu se joukkoomme vallan
mainiosti. Amerikankarvatonterrieri tulee jatkossa osallistumaan SATHY tapahtumiin
rinta rinnan karvaisen kaverinsa, amerikankääpiöterrierin
kanssa ja uskomme, että saamme paljon lisää vauhtia ja väriä

Jos on kivaa tai vähemmän kivaa
kerrottavaa niin siitä kannattaa kertoa
myös muille yhdistyksen jäsenille. On
tärkeää jakaa kokemuksia omasta lemmikistä, 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
Toimituksellinen materiaali osoitteeseen SATHY, Arolantie 48, 03400 Vihti.
SATHY:n faksi (09) 2247 317.

tuholaistorjuntaan ja taakanvetoon! Tervetuloa mukaan,
amerikankarvatonterrieri! Rodusta paljon lisätietoa ja hienoja kuvia sivuilla 10-11 sekä
SATHY ry.:n nettisivuilla.
Lisäksi SATHY ry. kysyi
United Kennel Clubilta, mitä
mieltä he ovat tästä heille ja
meille uudesta rodusta. Lue
mielenkiintoinen vastaus sivulta 16.

Luksusta
koirille

Työkoirien
talviurheilua

Colorado
Bulldog

SATHY lähti kokeilemaan
talviurheilua työkoirien kanssa, nimittäin minisuksilla hiihtoa koiran perässä! Saimme
mukaan koko joukon aktiivisia
pitbullharrastajia talvisen päivän viettoon suksilla ja kuvasaldo on mahtava! Keli oli
upea ja koirat sitäkin
upeampia. Neuvomme myös,
miten Sinäkin pääset helposti
alkuun tässä hauskassa talviharrastuksessa. Hienoja kuvia
ja juttua siis sivulla 7.

Uusi koirarotu Colorado
Bulldog herättää kysymyksiä
suomalaisissa koiranomistajissa. Kyseessä on täysin uusi
koirarotu, joka on kehitetty
amerikanbulldoggista ja amerikanstaffordshirenterrieristä.
Suomessa ei vielä ole yhtään
Colorado Bulldog-koiraa, mutta täältä löytyy kylläkin abamstaffi-risteytyksiä, jotka tällä hetkellä ovat monirotuisia.
Onko näitä koiria nyt siis mahdollisuus rekisteröidä Colorado Bulldoggeiksi? Artikkeli
tästä sivulla 18.

SATHY-rotujen
koirakirjasarja
Viime vuoden lopulla saimme yhteydenoton suomalaisesta kirjakustantamosta, joka on
tekemässä tuhtia kirjasarjaa

Jokainen koira tarvitsee
osakseen ainakin silloin tällöin
hieman luksusta. Mutta onko
rapakon takana silti menty hieman liiallisuuksiin karvaisten
kavereidemme hemmottelussa? Tee omat johtopäätöksesi
sivun 13. artikkelin perusteella.

Pitbulli vetää lumessa suksilla takana tulevaa tyyppiä...
Mistä oikein on kysymys? Kurkkaa sivulle 7!
suomalaisista koirista. Nyt asia
on edennyt siihen vaiheeseen,
että SATHY-rotuisista koirista
kerätään tekstejä ja kuvia –
SATHY-rotuisten koirien
omiin kirjoihin. Tähän tarvitsemme juuri Sinun apuasi! Nyt
jokainen koirien ystävä kynä
käteen ja kamera soimaan ja
eikun juttua ja kuvia heti
SATHY:lle. Lue lisää sivulta
14-15
tai
netistä
www.sathy.fi/kirja

SATHY
Markkinapaikka
Mainostajien uusi työkoirafoorumi on tästä lähtien joka
SATHY Uutisissa ilmestyvä
SATHY Markkinapaikka. Tämä löytyy sivulta 19.

Alakuvassa: Jennifer lähettää kaikille amerikanpitbullterriereiden ystäville oikein paljon terveisiä! Kuvassa
Jenniferin lapsi Michael leikkii heidän kennelinsä
“Bryant's Red Devils” pitbullien kanssa. He kasvattavat
ns. “Old Family Red” pittejä USA:ssa.
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Kirjeenvaihtoa

Amerikankääpiöterrieri-mamma Peanut uusine pienine
hauva-vauvoineen lähettää paljon terveisiä kaikille
amerikankääpiöterriereiden ystäville sekä SATHY
Uutisten lukijoille!
Tyylikäs amerikanpitbullterrieri Roxanne
lähettää paljon terveisiä New Yorkista
kaikille pakkasessa hytiseville
lajitovereilleen Suomeen! Roxanne ei
tykkää talvesta eikä lumesta ja pistää
pikku pakkasillakin paidan päälle
ja hupun päähän. Roxanne on
tyylikkäänä
ja
poseeraustaitoisena ladyna
päässyt myös koirien
muotikuvastoon ja
tienaamillaan rahoilla
Roxanne ostaa tietenkin
lisää vaatteita!
Low River's
Cleopatra
“Cleo” (oik) 3
kk ja Chestnut's
Little Chilcotin
“Remu” 1,5 v.
Cleo ja Remu
ovat hyviä kavereita keskenään
ja rakastavat
peuhaamista yli
kaiken. Remu
koristaa SATHY
ry.:n uutta ABpaitaa ja koirat
löytyvät myös sivulta 2.
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Anne Caubet ja Delenn Alapaha Blue Blood Bulldog
Tolousesta, Ranskasta toivottavat Hyvää Vuotta 2004
SATHY rotuisten koirien omistajille.

Vanhaenglanninbulldoggi Bolt parhaan kaverinsa Lindan
kanssa toivottaa kaikille sisaruksille ja muille VEB-koirille
oikein hyvää alkanutta vuotta! Tapahtumissa tavataan!
To i n e n k i n
pitbulli on sonnustautunut talven kunniaksi
vaatteisiin:
“Oikein hyvää
Uutta Vuotta
sinne kaikille.
Tässä Otto
villapaita päällä. Täällä menee
hyvin. Terveisin,
Otto-pulleri ja
Ottolan väki.”
Kyllä Otto kantaakin villapaidan tyylikkäästi!
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Working Bulldogs Sweden
Ruotsissa on perustettu uusi
yhdistys, Working Bulldogs
Sweden. Tämä uusi yhdistys
(WBS) on toiminnaltaan lähempänä SATHY:a kuin ruotsalaiset yksittäisten koirarotujen yhdistykset. WBS:n
tarkoituksena on järjestää työkoiratapahtumia, kuten taakanvetoharjoituksia ja taakanvetokilpailuja sekä Drag Race
Pull -harjoituksia ja -kilpailuja
työkoirille kuten amerikanpitbullterrieri ja amerikanbulldoggi.
Mielenkiintoiseksi asian tekee jo nyt suunnitteilla olevat
yhteiset tapahtumat. WBS aikoo osallistua SATHY tapahtumiin toden teolla jo tänä
vuonna ja SATHY aikoo olla
mukana järjestämässä WBS
tapahtumia Ruotsin päässä.
Harmillista suomalaisten taakanvetäjien kannalta on se,
että ruotsalaiset WBS koirat
vetävät taakkaa todella hyvin
ja tänä vuonna on tosiaan mahdollista se, että Pohjoismaiden
mestaruus taakavedossa menee Ruotsiin. Huh, nyt ei muuta kuin treenaamaan ihan tosissaan! Ensimmäinen
treenimahdollisuus on helmikuussa Pulkkariehassa, joten
ei muuta kuin paikan päälle ja
treenaamaan.
Working Bulldogs Sweden
kotisivut löytyvät osoitteesta
http://medlem.spray.se/weig
htpull/

SATHY tapahtumista
Olisikohan joskus mahdollista järjestää SATHYtapahtumia (kuten SATHY Expo tms.) muuallekin päin Suomea kuin pääkaupunkiseudulle? Muualtakin maasta olisi
kyllä kovasti kiinnostusta kaikkiin SATHYn edustamiin rotuihin, mutta pitkien matkojen
takia usein on mahdotonta
päästä paikan päälle katsomaan. Esim. Keski-Suomi olisi
hyvä paikka järjestää, koska
sinne ei olisi pitkä matka täältä
idästä eikä lännestäkään, joten
se olisi jonkinlainen
“kompromissi”, ei tulisi kellekään (paitsi ehkä Lapin asuk-

kaille) kohtuuttoman pitkä
matka.

vat ainoastaan järjestäjät ja
helsinkiläisiä (!) koiranomistajia. Ei yhtään paikallista, eivät edes ne, jotka ehdottivat
tapahtumaa omalle paikkakunnalle.
Kannattaa muistaa myös se,
että kaikki aktiivijäsenet ja
järjestäjät asuvat Helsingin,
Vantaan ja Espoon ulkopuolella. Siitä huolimatta tapahtumat
on käytännössä pakko järjestää
Helsingin nurkilla.

SATHY vastaa: Totta ja tuota on mietitty koko SATHY:n
olemassaolon ajan. Itse asiassa
tapahtumien järjestämistä on
yritetty kovasti hajauttaa mutta
jostakin kumman syystä paikalle ei yksinkertaisesti tule
väkeä jos tapahtuma on pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Tuoreessa muistissa on
muutaman vuoden takainen
kesätapahtuma, joka järjestettiin pyynnöstä ruuhka-Suomen
pohjoispuolelle. Paikalle tuli-

Kaikesta huolimatta
SATHY on ehdottomasti korvat höröllä uusille ehdotuksille. Tämän vuoden kesäpäivien
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pitopaikkaa ei ole päätetty eikä
myöskään kinkeripaikkaa. Nämä voidaan järjestää missä tahansa kunhan saadaan siedettävä paikka varattua ja noin
tusinan verran paikallisia avustajia. Kalusto, kourallinen harrastajia ja lauma koiria toimitetaan kyllä paikalle SATHY:n
toimesta.
Nyt tätä kirjoitettaessa on
Pulkkapäivän pitopaikka juuri
vahvistunut ja se pidetään Helsingissä, yleisön pyynnöstä.
Lisää Pulkkariehasta sivulla
12.
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mitä pitäisi ajatella, kun
oma rakas veli, tuntenut pitbullini pienestä
pennusta, rupeaa
jakson nähtyään
kyselemään, että
mitä siinä sanottiinkaan pittien
leukavoimista,
että pitit purevat
kovempaa kuin
leopardit... Viittasin sohvalla
kuorsaavaan koiraparkaani ja vastasin että
niin, katsopa tuotakin,
vaikea tosiaan kuvitella, ei-

matkalla niin, että ostamallemme ison koiran paikalle oli
pyrkimässä myös kissa omistajineen – meille oli myyty
vierekkäiset paikat siis. Ei siinä vielä mitään, mutta tulomatkalla oli viereinen paikka myyty KOIRALLE – kuka nuija
näitä lipunmyyntisysteemeitä
oikein järjestelee? Kuka pahviaivo jossain kuvittelee, että
kaksi mahdollisesti samaa sukupuolta olevaa, toisilleen vierasta koiraa automaattisesti
tulee toimeen keskenään ja
istuu sulassa sovussa kylki kyljessä useamman tunnin juna-

Hyvää
alkanutta
vuotta 2004!
Täällä ollaan taas! Kuinkas
selvisitte lumimyrskystä, ovatko koirat hautautuneet kinoksiin?
Jouluviikko maalla meni
nopeasti, ikävä kyllä, ja vielä
ikävämpi, että lumet sulivat
pois. En olisi uskonut. Aattoaamuna vielä -15° astetta pakkasta, maisema kuin postikortti
(sen kauhean lumimyräkän jälkeen siis), ja iltasella jo satoi
taivaalta haaleaa vettä. No, ei
voi mitään.
Joulun loppumista en sure
vielä tässä vaiheessa, aiomme
pittini kanssa nimittäin jatkaa
samoissa tunnelmissa loppiaiseen jälkeenkin. Otamme kinkun pakkasesta ja paistamme,
ostamme hyasintin ja nuuskimme sitä iltaisin samalla kun
katselemme kimaltelevaa valokuitukuustamme... Ja konvehteja riittää, eipä huolta.
Millähän välillä nekin syön,
kun olen nk. dieetillä, ja koira
ei syö karkkeja ollenkaan, ei
tykkää. Ehkä me tästä jotenkin
selviämme, urheasti...
TV-ohjelmia
Satuitteko tapaninpäivän iltana näkemään taannoin amerikkalaisia pittipiirejä puhuttaneen Kova laki -sarjan jakson,
jossa pitbullterrieri tappoi puistossa hölkänneen naisen ja tämän koiran? Itse en ikävä kyllä
(vai onko se nyt niin ikävä,
mielipidekysymys) ehtinyt
mukaan aivan alusta, mutta
pääsin kyllä juonesta jyvälle
varsin nopeasti. Grrrääääh!!!
Mikä kliseekokoelma, mikä
valtoimenaan ryysivän mielikuvituksen riemuvoitto, mikä
puurojen ja vellien sekamelska... No niin, nyt voi tietysti
joku sanoa, että kyseessä oli
viihde, fiktio, ei siis jakso Avaraa luontoa ollenkaan, mutta
SATHY Uutiset 1/2004

Loppiainen
pulkassa
Jeps. Meillä tosin on vielä
suurin osa joulutilpehööriä
esillä, en ole ehtinyt/jaksanut/viitsinyt tehdä
niille mitään, mutta jos nyt
sitten tänä iltana. Koira sai siis
eilen syödä joululahjaksi saamansa säilykepurkkinsa (olikin brasilialaista nautaa) ja söi
annoksen erittäin hyvällä halulla. Lisänä olivat viimeiset
riekaleet kinkusta. Ja sitten
tietysti vähän janotti, mutta ei
sekään mitään, vettä meillä
riittää. Olisi siinä Afrikan lapsilla ihmettelemistä... (Tämä
on juttu, jonka selitän joskus.)
Olen päättänyt, että en sorru
kiusaukseen ottaa meille toista
koiraa – ennemmin tai myöhemmin ne olisivat toistensa
kimpussa, ja minne himputtiin
niitä sitten yksiössä sijoittelisi... Oli jo tarpeeksi vaikeaa
nykyisen pitbullini pentuaika,
kun se totutteli marsuihini.
Tietysti, jos olisi ollut kyseessä
vähän tulisempi yksilö, olisi
marsuille täytynyt etsiä uusi
koti. Mutta toinen koira, eieiei,
herra varjelkoon...
Lemmikki-lehti

Katsokaas tätä. Vanha kuva, jossa virkavalta ja
amerikanpitbullterrierit samassa kuvassa. Näin sitä pitää!
kö... Toisaalta en tunne leopardeja kovinkaan hyvin, niin että
mistäpä sen tietää. Ehkä nekin
pohjimmiltaan ovat säälittäviä
nakertajia... Tai sitten eivät.

matkan? Käsittämätöntä!
No, tällä kertaa meni kaikki
hyvin, toinen koira oli kypsään
ikään ehtinyt urospuolinen
gorgi, joka mahtui penkkien
alle, ja meidän koira osaa matkustaa erittäin sivistyneesti,
toisin sanoen se nukkui suurimman osan matkaa, mutta
tässä jutussa on nyt ihan liian
monta “entäs jos” -kohtaa.
Tulee matkustaminen kalliiksi, kun pitää ruveta varaamaan molemmat istumapaikat
omalle “seurueelle”, mutta ilmeisesti näin on sitten jatkossa
toimittava. Loistava systeemi...

Junalla on
hauska matkustaa...
Jeps, ja VR on ruvennut tosissaan painostamaan meitä
auton hankintaan. Ensinnäkin
monen junavuoron muuttaminen InterCityksi, lemmikkihytteineen, joihin ei pitbullini
kanssa voi mennä, mikäli siellä
on toinen tyttökoira hänen lisäkseen. No, nyt kävi meno6

Lemmikki-lehden juttu oli
masentava. Juttu oli SATHY
Exposta ja nyt siinä on pelkästään kääpiöterrierin kuvia (ja
yksi ab-kuva)... Huh, huh.
Missä ovat hienot pitbullit?
Ryökäleet sitten tekivät sen
mitä pelkäsinkin. No joo,
Lemmikki-lehti vissiin on
suunnattu vähän nuoremmalle
lukijakunnalle, ja voi olla, että
Expossa ollut toimittaja on
AIKONUT kuvittaa juttunsa
pitbulleilla, kunnes joku ylempi taho on sanonut, että ei käy...
Tai mikä lie muuten tullut oivallus, että pitti ei ole varsinaisesti “söpö”, eikä myöskään
suuri, näyttävä ja komea, ja
mitäpä nuoret Lemmikkilehden lukijat tosiaan ymmärtävät hyväkuntoisten (= laihojen) superkoirien pianonkielilihaksiston päälle... Uskon ja
toivon, että pittien pudottaminen johtuu vain kaupallisista
syistä, eikä takana ole mikään
rasistinen salaliitto...
Ja taas pitää ruveta lopettelemaan, juuri kun olin päästä
vauhtiin. Ei voi mitään. Sitäpaitsi muistin juuri, että possunkorvat ovat loppu, on pakko ehtiä hakemaan niitä
pussillinen...

Työkoirien talviurheilua
tai jopa suljettu alue. Hiekka,
irtokivet ja esteet voivat aiheuttaa ongelmia, joten ihan mikä tahansa paikka ei kelpaa.
Kokeile ensin ilman koiraa,
minisukset ovat yllättävän
liukkaat. Paras on jos kokeilet
kaverin kanssa, joka vetää sinua ensin suoraan, sitten mutkia ja muutenkin jäljittelee tyypillistä intoa puhkuvaa koiraa.
Opettele jarruttamaan, kääntymään ja kaatumaan. Kun tuntumaa on saatu tarpeeksi niin
ota koira paikalle.
Paras ja rivakin lähtö tuntuu
tapahtuvan kun toinen menee
aluksi vähän matkan päähän
ja kutsuu koiraa. Vauhti on
huima! Tukevin asento ainakin
aluksi on lievä kyykkyasento,
jalat pikkasen harallaan ja kouristuksenomainen puristus hihnasta!
Ennakoi tulevat tapahtumat,
eli jos reitti kääntyy alamäeksi
niin jarruta jo ennen mäkeä.

Amerikanpitbullterrieri vetää suksilla hiihtävää ihmistä mielellään perässään. Vauhti
on aika kova, joten taluttimesta kannattaa
pitää kovasti kiinni.

Kun kaksi pitbullia tulevat toimeen hyvin
keskenään, on niiden kanssa ilo mennä
suksilla! Koirat yllyttävät toinen toistaan
kovempaan vauhtiin ja meno alkaa olla
aikamoista! Kannattaa pitää hatusta kiinni!

Koirat vetävät mielellään vierekkäin myös
eri ihmisiä perässään. Yleensä kun koira
tajuaa, että nyt pääsee juoksemaan, se
myös juoksee. Tähän kannattaa varautua
etukäteen ja harjoitella turvallista kaatumista ilman, että koira pääsee irti.

Tässä mennään pitbullnartun kanssa omalla hiihtoladulla. Koiralla on kivaa ja se Vauhtia
saa erilaista liikuntaa, kuin tavallisella riittää
lenkillä. Koirahiihto on myös ulkoiluttajalle
Koiran vetovoima ja -tarmo
yllättävän tehokasta liikuntaa.

Onneksi on taas talvi ja nyt
voi pitää kunnolla hauskaa
koirien kanssa. Nyt ehtii jopa
kokeilla uusia juttuja ja tulla
esittelemään niitä pulkkapäivälle (SATHY:n pulkkapäivä
on sunnuntaina 22. helmikuuta).
Kokeilimme muutaman
koiran kanssa miten lumea ja
pakkasta voi hyödyntää ja yksi
hauskimpia on itsensä vedättäminen suksilla. Jostakin
kumman syystä tämä onnistuu
yllättävän helposti ja parikytkiloinen koira vetää kevyesti
kuusinkertaista taakkaa lumella ja lujaa!
Suksiajelua varten hankimme neljä pitbullia, kaksi paria
minisuksia (eli miniskimbat,
minnarit) ja pari vapaaehtoista
koehenkilöä.
Paras varustus on kumisaappaat tai muut pitkävartiset
kengät, joissa on jäykkä pohja.
Haalari on hyvä yleisasuste,
taskut on syytä tyhjentää rikkoontuvista ja kulmikkaista
esineistä.
Lisäksi tarvitaan luminen
tienpätkä tai muu aukeama,
jota ei ole hiekotettu tai muuten tehty liukukelvottomaksi.

Varsinkin kantaosan kiinnityksessä kannattaa käyttää
vanhaa 1970-luvulta peräisin
olevaa kikkaa, eli vetää hihnan
kantapään kohdalla ristiin. Tämä pitää suksen tukevasti jalassa eikä kiinnitys irtoa kovassakaan menossa, katso
oheinen piirros vasemmalla.
Panta vai valjaat?
Talutin?
Valjaat ovat tietysti hyvät
mutta myös perinteinen kahden tuuman pittipanta tuntuu
toimivan hyvin eikä aiheuta
erityistä rasitusta kaulan alueelle. Tärkeintä on, että koira
pysyy kiinni ja pystyy vetämään.
Taluttimeksi sopii mikä tahansa normaali talutin. Testissä
huomasimme, että sopiva pituus on vähintään muutaman
metri.

Sukset
Ostimme Tarjoustalosta minisukset hintaan 6 euroa/pari.
Sukset ovat kämmenen levyiset, remmikiinnitteiset, lyhyet
sukset. Suksia saa erivärisenä
ja ne on siis tehty muovista.
Sukset sopivat hyvin isoonkin
jalkaan.
Suksen kiinnitys tapahtuu
kahdella mukana tulevalla
remmillä. Toinen, lyhyempi
kiinnittää kengän kärkiosan
(päkiän) sukseen ja toisella,
pidemmällä kiinnitetään kantaosa.

Eikun
liikkeelle!
Paras paikka tuntuu olevan
muulta liikenteeltä rauhallinen
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vaihtelee suuresti yksilön mukaan. Nyt tehdyssä kokeessa
oli mukana pelkästään pitbulleja painoltaan n. 20 kg/kpl,
koehenkilöiden painot varusteineen olivat 60 - 110 kg.
Toisten koirien tarmo riitti reilusti pidempään kuin koehenkilöiden.
Yhdellä koiralla vedettäessä
vauhti oli reipasta ravia tasaisella ja alamäessä. Ylämäessä
joutui potkimaan lisää vauhtia
lumesta. Kahdella koiralla vedettäessä vauhti oli huomattavasti hurjempi, varsinkin kun
koirat alkoivat kisailemaan
keskenään. Kaksi koiraa veti
reilua juoksuvauhtia ja jaksoivat jopa loivat ylämäet.
Ensimmäiset 50 metriä on
hyvä olla suoraa koska alussa
koirat intoutuvat. Sama juttu
muutamissa alamäissä, vauhti
kiihtyi melkein pelottavaksi kyse on todella urheilusta.
Voi vain kuvitella mikä suorituskyky on kun miniskimbailua kokeilee vaikkapa veb- tai
ab-koiralla, tai vähän isommalla koiramäärällä! Lähiaikoina
kokeilemme “koirahiihtoa”
myös isolla laumalla amerikankääpiöterrierejä. Katsotaan, kuka siinä pysyy
pystyssä...
SATHY Uutiset 1/2004

SATHY ry. Zoo Expossa
Zoo Expo 2004
Zoo Expo on suuri eksoottisten- ja kotieläinten näyttely
joka pidettiin tänä vuonna jo
neljättä kertaa. Zoo Expossa
on paljon tapahtumia, mm.
koira show, match show, kissa
show, taikuri, kaninäyttely, kanien hyppynäytös, agilitya, jättiläiskäärmeitä, hyönteisiä, poniratsastusta, poroajelua sekä

SATHY näytökset keräsivät enemmän katsojia kuin muut
näytökset yhteensä.

pääse seuraamaan näin helpolla. SATHY:n järjestämät koirashowt äänestettiin Zoo Expon parhaimmiksi.
Lisäksi Zoo Expossa oli
SATHY piste, josta sai esitteitä, lehtiä, näki videoita, pystyi
kysymään ja keskustelemaan
koirista ja toiminnasta, sekä
pystyi tilaamaan uusimpia
SHOP SATHY tuotteita.

Vanhaenglanninbulldoggi oli koko Zoo Expon vetonaula. Lapset ja aikuiset Taakanveto veti yleisöä hurjasti.
pitivät ystävällistä VEB-koiraa mainiona ja komean näköisenä! Kärryssä kyydissä kokonainen perhe!
3 000 neliötä täynnä erilaisia
eläimiä.
Tänä vuonna myös SATHY
ry. pyydettiin tapahtumaan
mukaan. Zoo Expo oli jymymenestys, paikalla oli runsaasti
yleisöä ja SATHY äänestettiin
koko Expon parhaaksi näytteilleasettajaksi. Yhdistyksen
messuosasto oli Zoo Expon
suosituin ja välillä koirauteliaiden kuhina oli todella kova.
Runsaasti
työkoiraohjelmaa
Zoo Expo järjestettiin Helsingin Kaapelitehtaalla 3.1 6.1.2004 ja SATHY ry. oli Zoo
Expossa mukana sunnuntaina,
4.1.2004 klo 10-18.
Paikalle oli kertynyt tuhansia eläinrakkaita ihmisiä, joista
suuri osa oli kiinnostunut tiet e n k i n m y ö s S AT H Ytyökoirista. Näytösluontoiset
SATHY-tapahtumat järjestettiin kolmeen eri otteeseen, klo
10.30, klo 11.30 ja klo 14.30
jolloin yleisölle kerrottiin
SATHY ry.:stä, esiteltiin työkoirarotuja, kerrottiin historiasta ja näytettiin hauskoja koiraurheilulajeja, joita ei yleensä
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Uusia
kontakteja

Tässä esittelyssä amerikanpitbullterrieri. Koiran koko
hämmästytti ihmisiä, pitbullia luullaan usein 50-kiloiseksi
järkäleeksi, kun sen koko on yleensä noin 15-25 kiloa.
Samainen pitbulli on virallinen, koulutettu Terapiakoira.
Seuraavat vierailut tämän koiran kanssa sairaalan
tehdään tammikuun lopussa.

Amerikankääpiöterrieri (vasemmalla) tekee tuttavuutta
amerikankarvatonterrierin (oikealla) kanssa.
8

Monelle Zoo Expo kävijälle
SATHY:n messuosasto oli ensimmäinen kontakti mukaviin
työkoirarotuihin ja koiraroduista kysyttiinkin todella paljon. Paikalla olevat koiraesittelijät kertoivat saaneensa
valtavasti uusia kontakteja roduista kiinnostuneilta ihmisiltä.
Mukana olivat tietenkin
kaikki SATHY-rotuiset koirat,
amerikankääpiöterrieri, amerikanpitbullterrieri, amerikanbulldoggi sekä vanhaenglanninbulldoggi. Erikoisuutena
mainittakoon, että mukana oli
myös ihka aito, koulutettu terapiakoira!
Zoo Expo aikaansai uusia
kontakteja. Tätä kirjoitettaessa
tutkitaan mahdollisuuksia, että
vähäkarvaisesta amerikankarvatonterrieristä tulisi SATHY:n
toimintaan osallistuva “uusi”
koirarotu. Kiitokset jälleen
kerran upeille ja reippaille
avustajille, joita ilman
SATHY:n osallistuminen Zoo
Expoon olisi jäänyt vain haaveeksi.

Lemmikki-lehti
esittelee SATHY:n
toimintaa
Lemmikki-lehti
Lemmikki-lehti kertoo
asiantuntevasti kaikenlaisten
lemmikkien ominaisuuksista,
vaatimuksista, ruokinnasta,
hoidosta, koulutuksesta ja
opastaa sopivan lemmikin
hankinnassa. Lehden lukuarvoa nostavat hellyttävät tarinat
eläinpersoonista ja julkisuuden
henkilöiden kertomukset
omista lemmikeistään. Eläinlääkärit ja eri lemmikkilajien
asiantuntijat ovat lukijoiden
käytössä lehden palstoilla
Lemmikki-lehden kautta on
mahdollisuus myydä tai ostaa
eläintarvikkeita, tutustua eläinkirjallisuuteen, videoihin, elokuviin ja uutuustuotteisiin. Lisäksi lehti järjestää paljon
lukijakilpailuja, kirjoittaa kissa-, koira- ja jyrsijä- näyttelyistä, esittelee eri rotuja ja kertoo
uutisia maailmalta. Lemmikkilehti on suunnattu nimenomaan lasten ja nuorten, sekä
lastenmielisten eläinrakkaitten
ihmisten lukupaketiksi.

Lemmikki-lehti
SATHY Expossa

haanjohtava
siksi, että
SATHY ry.
kuten muutkaan työkoirajärjestöt eivät järjestä koiranäyttelyita, vaan
työkoiratapahtumia. Kuvin
lehdessä on esitetty pelkästään
amerikankääpiöterrieri ja amerikanbulldoggi. Olisi ollut hyvä ja asiallinen juttu Lemmikki-lehden taholta jos kuvina
olisi esitetty myös SATHY yhdistyksen muut koirarodut,
amerikanpitbullterrieri ja
vanhaenglanninbulldoggi.
Nyt työkoirista ja työkoiraharrastuksista kiinnostuneet ihmiset saavat artikkelin perusteella
SATHY ry. yhdistyksestä ja
sen toiminnasta aivan liian
suppean kuvan.

Lemmikki-lehden toimittaja
saapui viime syksyiseen
S AT H Y E x p o 2 0 0 3 tapahtumaan tekemään artikkelia työkoiratapahtumasta
vailla vertaa. Samalla tarkoituksena oli tehdä Lemmikkilehden lukijoille tutuksi
SATHY ry.:n koirarotuja. Toimittaja haastatteli useita koiran
omistajia ja työkoiraharrastajia
paikan päällä koko päivän
ajan. Jälkikäteen toimittajalle
lähetettiin SATHY:n toimesta
kymmeniä kuvia SATHY Expo 2003 tapahtumasta sekä
vielä erikseen muutamia rotukohtaisia kuvia SATHY koirista.
Artikkeli
ilmestyy

Artikkeli on hyvin
tehty ja mielenkiintoinen

Lemmikki-lehti kertoo numerossaan 1/2004 otsikolla
“Työkoirat näyttelyssä – Koira
hiirijahdissa ja muita kummallisia kilpailuja” katsauksen
SATHY Expo-tapahtumasta.
Otsikko on harmittavan har-

Harmillisen kehnon kuvaannin sijaan artikkeli on mielenkiintoista luettavaa ja kehoitammekin kaikkia SATHY
ry:n jäseniä sekä työkoirien
ystäviä lukemaan uusimman

Lemmikkilehden ja siinä olevan
mainion artikkelin. Artikkelissa kerrotaan taakanvedosta,
voimavedosta, tuholaistorjunnasta sekä koko SATHY Exposta oikein laajasti ja värikkäästi. Myös SATHY ry.
yhdistyksenä esitellään asiallisesti ja hyvin ja sen toimintaperiaatteet tulevat hyvin esille. Onpa yhdistyksemme
mukava ja välitön ilmapiirikin
tehnyt toimittajaan vaikutuksen!

SATHY:n APBT rotutietosivusto
SATHY ry.:n Internetkotisivujen APBT:n rotutietosivuston sisältö ei mielestäni
vastaa rodun negatiivisten
ominaisuuksien osalta esim.
APBT-FAQ:n sivuilla olevia
tietoja. Miksi? Jos tarkoitus
on rehellisesti antaa objektiivista tietoa rodun ominaisuuksista, niin myös mahdolliset
ongelmat olisi syytä kertoa
kaunistelematta (” ... vähemmän kaveri muille...”).
Minkään koirarodun osalta
ei voi olla eduksi se, että koira
hankitaan vääristä syistä tai
väärään ympäristöön, sillä
mahdolliset ongelmat eivät ole
koiran tai rodun vika, vaan
koiran omistajan, joka on harkinnut väärin oman hankintansa. Rodun hyvien ominaisuuk-

sien korostaminen ja ongelmien vähätteleminen ei ole mielestäni oikea tapa puolustaa
mitään koirarotua, kaikkein
vähiten silloin, kun negatiivista
julkisuutta on jo syntynyt. Siksipä hakiessani tietoa APBT:n
ominaisuuksista hämmästyin,
kun näin selkeä sävyero englannikielisen ja suomenkielisen dokumentaation välillä
löytyi. Mielestäni olisitte voineet suomentaa suoraan sen,
mitä APBT-FAQ-sivuilla oli
sanottu – se näytti aika objektiiviselta, mutta ei varmasti
aukea kaikille APBT:n hankintaa harkitseville pelkästään
kieliongelmien vuoksi. Terveisin J. U.

FAQ:ia ja SATHY:n rotutietoa
vertaa keskenään niin SATHY
on ehdottomasti se oikea. Molemmat tekstit on kirjoitettu
osittain saman henkilön toimesta. FAQ-teksti kirjoitettiin
vuosia sitten ja siinä on otettu
huomioon ulkomailla vallalla
olevat asenteet tiettyjä koirarotuja kohtaan.
Amerikanpitbullterrierikoirarotuun ei liity “ongelmia”
jos rotua kohtelee ja pitää kuten lemmikkiä kuuluukin. Suomessa puhdasverisiä pittejä on
useampi tusina ja omistajat
ovat erittäin tyytyväisiä hankintoihinsa. Voisi jopa väittää,
että pitin hankkineet harrastajat ovat harkinneet koiranhankintaansa tavanomaista lemmikinomistajaa tarkemmin.

SATHY vastaa: Jos APBT
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SATHY ry.:n kotisivut osoitteessa www.sathy.fi

A P B T FA Q l ö y t y y
SATHY:n linkkisivuilta.
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Uusi SATHY-rotu:
amerikankarvatonterrieri, eli AKAT
Uusi SATHY-rotu

tomuuden aiheuttama geeni
on resessiivinen – muilla tunnetuilla karvattomilla roduilla
se on dominoiva.

SATHY ry. sai aivan vuoden 2004 alussa päätökseen
neuvottelut, joiden seurauksena meillä on nyt uusi työkoirarotu yhdistyksessämme. Se
on amerikkalaisperäinen, se
on työkoira, se on karvaton.
Se on AmerikanKArvatonTerrieri, eli AKAT. Tässä hieman
tietoa uudesta hienosta rodustamme, sen syntyhistoriasta ja
tilanteesta Suomessa. Lisää
tietoa koirista löytyy SATHY
ry.:n nettisivuilta osoitteesta
www.sathy.fi sekä tulevista
SATHY Uutisista.

Rat Terrierin
syntyhistoria
Amerikankarvatonterrieri
periytyy rottaterrieristä, jonka
esi-isät muuttivat Amerikkaan
englantilaisten kaivostyöläisten ja muiden työväenluokkalaisten maahanmuuttajien
kanssa. Nämä terrierit olivat
ilmeisesti risteytymiä sileäkarvaisesta kettuterrieristä, manchisterinterrieristä ja nyt jo
sukupuuttoon kuolleesta valkoisesta englanninterrieristä.
Näitä koiria käytettiin rotantappajina. Niiden taitavuudesta
lyötiin vetoa, mikä olikin suosittu senaikainen harrastus. Jotkut näistä koirista risteytettiin
whippettien kanssa nopeuden
lisäämiseksi ja beaglen kanssa
metsästysominaisuuksien parantamiseksi. Näin kehittyi vähitellen nykyinen rottaterrieri,
joita yleisesti käytetään edelleenkin rottien ja oravien jahtaamiseen – etenkin USA:n
etelävaltioissa.

Amerikankarvatonterrierin syntyhistoria
Amerikankarvatonterrieri
on syntynyt Rat Terrier koirarodun muunnoksena.
1970-luvulla Scott-nimiseen
perheeseen oli lahjana saatu
outo koiranpentu – karvaton
rottaterrieri Josephine. Koiran
iho oli pehmeä ja silkkinen.
Perhe kiinnostui tästä kummajaisesta, joka osoittautui mitä
ihanimmaksi koiraksi sekä
luonteeltaan että karvattomuudeltaan, ja aloitti vuosia kestävän jalostustyön, jonka tarkoituksena oli tutkia
karvattomuuden periytymistä.
Toden totta, vuosien kuluessa,
Scottien perhe sai aikaiseksi
muutaman kantayksilön, joiden pohjalta kehittyi kokonainen rotu, American Hairless
Terrier.

Rekisteröinti
UKC:ssa
Nykyinen amerikankarvatonterrieri on säilyttänyt metsästysintonsa, mutta ensisijaisesti se on seurakoira. Rat
Terrier -rotuisten koirien rekisteröinti aloitettiin tammikuun
1. päivänä 1999 UKC:ssä
(United Kennel Club), karvaton muunnos lisämaininnalla
hairless. Vuoden 2004 alusta
lukien American Hairless Terrier-rotuiset koirat rekisteröidään omana rotunaan
UKC:ssä.

Karvattomuusgeeni
Karvattomien terrierien jalostuksessa karvallisilla rottaterriereillä ja varsinkin niiden
yksilöillä, jotka kantavat karvattomuuden geeniä, on ollut
merkittävä asema. Kahden
karvattoman yksilön pentue
on kokonaisuudessaan karvaton. Kun karvaton terrieri ja
karvainen karvattomuuden
geenin kantaja risteytetään,
syntyy pentueeseen sekä karvattomia että karvaisia yksilöitä. Samoin kahden karvaisen
karvattomuuden geenin kantajaa saavat sekä karvattomia
että karvallisia pentuja. Amerikankarvatonterrierin karvatSATHY Uutiset 1/2004

Amerikankarvatonterrierin ominaisuuksista
Amerikankarvatonterrieri
on energinen ja eloisa koira,
jonka luontainen uteliaisuus
ja älykkyys tekevät siitä melko
helpon koulutettavan. Tällä
koiralla on käsitysten mukaan
kaksinainen luonne: toisaalta
se on peloton ja energinen met10

sästäjä ja toisaalta kotioloissa
mitä ihanin seuralainen, joka
tulee hyvin toimeen lasten,
toisten koirien ja kissojen
kanssa. Amerikankarvatonterrieri kiintyy syvästi perheeseen, jonka kaikkiin puuhiin
se mielellään osallistuu.

Amerikankarvatonterrierin
jalostus tulisi tähdätä työkoiraominaisuuksien ylläpitämiseen.

Amerikankarvatonterrieri
on lihaksikas, aktiivinen, pieni
tai keskikokoinen terrieri.
Ruumiin pituuden suhde koiran korkeuteen tulisi olla 10:9.
Pää on leveähkö, lievästi kupera, kiilamainen, koko vaihtelee koiran koon mukaan.
Korvat ovat V-muotoiset ja
lähtevät kallon ulkokulmista.
Korvat voivat olla pystyt tai
korvan päästä taipuneet kuten
colliella. Koiran häntä on ylöspäin luontevasti kaareva. Karvallisella karvattomuusgeenin
kantajakoiralla häntä voi lisäksi olla luonnollinen töpöhäntä,
typistetty häntä tai luonnollinen häntä. Amerikankarvatonterrieri voi olla kokovalkoinen
tai muun värinen tai lisättynä
esimerkiksi erivärisillä läiskillä
ja täplillä. Traditionaalisin väriyhdistelmä on valkoinen (tai
pikemminkin vaaleanpunainen) pohjaväri, tumma pää ja
tummia täpliä eri puolilla vartaloa. Tummaa pigmenttiä sisältävät läiskät ja täplät päivettyvät,
tummuvat,
auringonvalon vaikutuksesta.

Keväällä 2003 Suomeen
tuotiin ensimmäiset amerikankarvatonterrierit: kaksi narttua
ja yksi uros. Koirat tulevat eri
kasvattajilta suoraan USA:sta,
josta ne käytiin paikan päällä
valitsemassa ja hakemassa.
Omistajien toiveena on, että
vuoden 2004 aikana syntyisi
kaksi amerikankarvatonterrieri-pentuetta.

aan

m a a i l m a ll a n

i me

l lä

Tällä hetkellä amerikankarvatonterrieriä ei ole missään
muualla Amerikan lisäksi,
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Lähteenä käytetty Karyn ja
Ryan Pingelin kotisivutietoja
osoitteessa www.ahts.net sekä
suomalaisen amerikankarvatonterrieriharrastajan kotisivutietoja ja kuvia osoitteessa
www.saunalahti.fi/kotamaki/
aht.htm
Kaikki tämän artikkelin kuvissa esiintyvät amerikankarvatonterrierit ovat suomalaisia
koiria.
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Pulkkarieha tulloo
Jippii ja huraa: SATHY ry.:n
vuoden 2004 ensimmäinen
oma tapahtuma, vuosittainen
Pulkkarieha, järjestetään helmikuussa! Ainoastaan jos lunta
ei ole maassa lainkaan, joudumme siirtämään tapahtumaa
parempaan ajankohtaan. Mutta
jos lunta on maassa, ota työkoirasi, mahdolliset omat taakanvetovaljaasi ja pulkkasi
mukaan ja saavu laskiaissunnuntaina, 22. helmikuuta 2004
klo 11-14 Helsingin Herttoniemeen, Sahaajankadun kentälle.
Sinne on todella helppo löytää,
julkisilla kulkuneuvoilla tai
omalla autolla pääsee perille
ja matkaa Helsingin keskustasta on noin 10 min. Katso oheinen kartta.

tathan ottaa mukaan omat kuumat juomiset jotta vilu ei yllätä
ja omat makkaravoileivät, jotta
vatsa ei kurni heti alussa.
Paikalla
SuperCollar
Paikalla on mukana SuperCollar, Euroopan ainoa aitojen,
oikeiden työkoiravaljaiden
valmistaja. Pulkkariehassa Sinulla on siis mahdollisuus tilata koirallesi aidot taakanvetovaljaat taakanvetoa,
pulkanvetoa ja muuta hauskaa
vetoharrastusta varten. Lisäksi
SuperCollarista voit samalla
tilata työkoirien omat pannat
ja taluttimet.

Omat eväät
mukaan!
Paikalla ei ole tällä kertaa
SATHY-buffettia, joten muis-

Pulkkariehassa koirat vetävät pulkkaa. Kyydissä on kiva
olla ja tämä on koiralle oivaa taakanvetoreeniä.

Ensitutustuminen
AKAT-koiriin
Paikalla on mukana ensimmäistä kertaa myös uusi
SATHY-työkoirarotu, amerikankarvatonterrieri, eli AKAT.
Nämä karvattomat veijarit pärjäävät pakkasessa ja lumessa
hyvin, kunhan päällä on takki
tai muu suojavaate. Saamme
toivon mukaan paikalle myös
amerikankarvatonkoirille ja
amerikankääpiöterriereille erityisesti koirien vaatteita tekevän yrityksen, joten ei muuta
kuin kaikki kääpiökoiratkin
reippaasti liikkeelle!

Saamme toivon mukaan
paikalle myös kääpiökoirille vaatteita tekevän yrityksen. Tuotteisiin voi etukäSahaajankadun kenttä on merkattu nuolella yllä olevaan karttaan. Paikalle on tosi teen tutustua osoitteessa
helppo löytää. Omalle autolle löytyy pysäköintitilaa ja julkisilla pääsee paikalle esim. www.saunalahti.fi/kotama
hyppäämällä keskustassa Metroon ja kävelemällä Sahaajankentälle. Tai Herttoniemen ki/koirien_vaatetus.htm
metroasemalta voi ottaa bussin nro 79 Sahaajankadulle.
SATHY Uutiset 1/2004

12

Luksusta koirille
Tarkkasilmäiset
SATHY:laiset näkivät MTV3kanavalla joulun pyhien aikaan
ohjelman koirista Manhattanilla. Näille koirille, jotka asuvat
hienoissa kodeissa varakkaiden omistajiensa kanssa, on
tarjolla jos jonkinmoista tuotetta, viihdykettä, terapiaa, ruokaa jne.

nin kaduille. On Hermésin
kaulahuiveja, Burberryn lippiksiä, Chanelin kaulapantoja
ja muita hienouksia. Hinnat
ovat aikas päätä huimaavat,
mutta mitäpä luksusta sitä ei
koiralleen ostaisi – kun on varaa!
Kaiken kaikkiaan ohjelmassa näytettiin kaikenlaisia hienouksia, erikoisuuksia ja jopa
turhuuksia, mitä ihmiset koirilleen hankkivat. Samantyyppisiä tavaroita ja palveluita,
kuin mitä ihmiset itselleenkin
ostavat ja haluavat. Ja eikös
koira ihmisen rakkaimpana ystävänä ja kumppanina ole ansainnut samaa luksusta myös
itselleen, mitä omistajalla on?

Pulska AB
Ohjelmassa kerrottiin mm.
amerikanbulldoggista, joka
käy uintiterapiassa muutaman
kerran viikossa oman ohjaajansa kanssa. Tämä amerikanbulldoggi kävi uintiterapiassa,
koska se kärsi ylipainosta, eikä
oikein jaksanut kävellä lenkeillä. Uinti sen sijaan maistui!
Henkistynyt AKT
Ohjelmassa näytettiin myös
amerikankääpiöterrieriä, joka
kävi omistajansa kanssa henkiparantajan luona. Henkiparantaja otti yhteyden amerikankääpiöterriin, kuunteli tätä
ja tämän huolia ja kertoi ne
sitten omistajalle.
Koirien
luksusravintola
Muita ohjelmassa näytettyjä
erikoisuuksia olivat mm. koirille suunnitellut luksusravintolat, joissa koirat valitsevat
ruokansa itse. Usein näissä
ravintoloissa on myös kotiinkuljetus ja kotiinkuljetuksena
saa esim. koiran sushia ja muuta herkkua.

Kuvissa yllä ympyröitynä amerikankääpiöterrieri.
Omistaja keskustelee henkiparantajan kanssa ja koira
viestittää omia tuntojaan henkiparantajalle.

Kynsilakkoja, hajusteita,
asusteita yms.

Kylpylä ja asusteita
Koirille on Manhattanilla
oma kylpylänsä, jonne koiran
voi viedä kylpyyn, trimmaukseen, manikyyriin ja pedikyyriin sekä kokovartalohierontaan. Koiralle järjestyy
hemmottelua kylpylässä koko
päiväksi. Viereisestä asusteliikkeestä löytyykin puhdistautumisen ja kaunistautumisen
jälkeen koiralle kuin koiralle
tyylikkäät vermeet Manhatta-

Amerikanpitbullterrieri
Kota on
saanut
kynsiinsä
koirien
kynsilakkaa.

Kuvissa yllä Burberryn koirien asusteita, hinnat alkaen
200 e. Saatavilla vain luksuskaupoista.
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Samaan kategoriaan ohjelman tuotteiden kanssa menee
Suomeenkin saapuneet koirien
omat kynsilakat, valmistajana
O.P.I. Nämä Pawlish koirien
kynsilakat sopivat myös työkoirille, niitä on jo testattu
käytännössä!
Suomessa on myös saatavilla koirien omaa hajuvettä, joka
tuoksuu hyvälle, mutta ei ärsytä koiran omaa hajuaistia.
Ja ohjelmassakin esiteltyjä
Burberryn koirien asusteita saa
Suomesta ainakin Stockmannilta. Ei muuta kuin VISA vinkumaan ja koirat tyylikkäiksi!
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Suomen amerikkalaisperäiset
työkoirarodut kirjoiksi
Koirarotukirjasarja
toteutuu

omistat SATHY rotuisen koiran tai muuten tiedät SATHY
rotuisten koirien asioista, historiasta jne. ole ystävällinen
ja vastaa kustantamon esittämiin kysymyksiin.
Kysymyksiin voit vastata
kirjallisesti ja lähettää vastaukset osoitteeseen:
SATHY ry. / kirjasarja
Arolantie 48
03400 Vihti

Viime vuoden lopulla varmistui fakta, että SATHY:n
koiraroduista amerikanpitbullterrieri ja amerikanbulldoggi
tehdään omat, suomenkieliset
kirjansa. Kustantamon puolelta meille kerrottiin, että kyseessä on yli 200 koirarotua
erikseen käsittelevä koirarotukirjasarja, johon mukaan otetaan pitti ja ab. Tekstit käännettäisiin englanninkielisistä
teksteistä suomeksi ja sen jälkeen SATHY ry. kävisi ne läpi.
Nyt tilanne on muuttunut
huomattavasti ja lopputuloksena on se, että teemme koko
tekstit kirjoihin itse. Lisäksi
nyt harkitaan vakavasti sitä,
josko kaikki SATHY-rodut
pääsisivät kirjoihin mukaan.

Kysymyksiin voit vastata
tosi helposti myös nettisivuilla
www.sathy.fi/kirja
Muistathan aina mainita
koirarodun ja halutessasi kuka
itse olet sekä yhteystietosi.
Kysymyslista on tarkoitettu
inspiraatioksi, se on vain suuntaa-antava ja muotoutuu varmasti projektin edetessä. Itse
kysymykset eivät tietenkään
tule kirjaan, vaan kustantamon
tarkoituksena on tuottaa
“suoraa” tekstiä noiden aiheiden pohjalta.

Yhdistetyt
rotukirjat?
Harkinnassa on nyt myös
se, että josko kirjoja yhdistäisi
kustannusten säästämiseksi –
tämä on kustantamon idea.
Esimerkiksi kirjoina voisi olla:
• amerikanpitbullterrieri
• amerikanbulldoggi & vanhaenglanninbulldoggi
• amerikankääpiöterrieri &
amerikankarvatonterrieri.
Tai sitten pelkästään yksi
kirja:
• Suomen amerikkalaisperäiset työkoirarodut: amerikanAmerikankääpiöterrieri
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Kysymykset

pitbullterrieri, amerikankääpiöterrieri, amerikanbulldoggi,
vanhaenglanninbulldoggi ja
amerikankarvatonterrieri.
Yhteisiin kirjoihin mahtuu
tietysti vähemmän rotukohtaista tietoa ja
kuvamateriaali on yhteistä, mutta
toisaalta mitä
useampi kirja,
sen enemmän
työtä myös
meille.
Tarkoituksena on toim i t t a a
S AT H Y: n
alaisista roduista suomalaisia rotukirjoja, jossa on
perustiedot
rodusta ja sen
harrastuksesta
Suomessa.
Kirjaan sisältyy myös tie-

toa pennun hankinnasta, koiran hoidosta ja harrastustoiminnasta sekä todella runsaasti
kuvia suomalaisista koirista ja
näiden harrastustoiminnasta.
Sinun apuasi
tarvitaan nyt
Ohessa
juuri kustantamolta saamamme kysymyslista
rotukohtaisten
lukujen pohjaksi – tässä
amerikanpitbullterrieristä,
mutta sama
lista pätee
muihinkin rotuihin. Nyt
tarvitsemme
JUURI SINUN apuasi
tekstin tekemiseen. Jos
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Ja tässä sitten kustantamolta
saapunut kysymyslista (muista, että tässä puhutaan pitbullista, mutta vaihda tekstiin se
rotu, joka Sinulla on, esim.
amerikanbulldoggi, vanhaenglanninbulldoggi, amerikankääpiöterrieri, amerikankarvatonterrieri ja miksei tietenkin
amerikanpitbullterrieri):
Amerikankarvatonterrieri

***
• Miksi amerikanpitbullterrieri?
• Mikä tekee juuri tästä koirasta ihanan?
• Miltä amerikanpitbullterrieri näyttää? Mikä on sen
yleisvaikutelma?
• Miten luonnehtisit amerikanpitbullterrieriä? Minkä
“oloinen” se on?
• Millainen luonne amerikanpitbullterrierillä on?
• Amerikanpitbullterrieri
seurakoirana: onko aggressiivinen, pitääkö lapsista, kaipaako seuraa, liikuntaa, onko
helppo kouluttaa, millaisista
leikeistä pitää jne.
• Amerikanpitbullterrieri
käyttökoirana: Missä tehtävissä (metsästyskoira, vahtikoira,
paimenkoira, opaskoira, jne.)
amerikanpitbullterrieriä voi
käyttää? Missä se on hyvä ja
missä ei? Miksi?
• Mitä virikkeitä amerikanpitbullterrieri tarvitsee? Millaisen ympäristön?
• Millainen on amerikanpitbullterrieri-ihminen?
• Menestyneitä yksilöitä:
kahden-kolmen suomalaisen
koiran tarinat.
***
Ainakin listatut asiat kirjassa käydään läpi, mutta voimme
kertoa kustantamolle laajemmin siitä, minkä koemme olevan juuri näiden rotujen osalta
sitä tärkeintä asiaa.
Kirjan rotukohtainen osuus
on noin 70-80 sivua kuvineen.
Varsinaista tekstiä tarvitaan
noin 40-50 A4-liuskaa riippuVanhaenglanninbulldoggi

esiintyvien koirien hyvä olla
mahdollisimman erilaisia, esimerkiksi:
• eri värisiä; pentuja, nuorukaisia, aikuisia, vanhuksia;
narttuja ja uroksia
• iloisia ja vihaisia, pirteitä
ja nukkuvia, puhtaita ja likaisia
koiria jne.
• koiria sisällä ja ulkona eri
vuodenaikoina
• muotokuvia yksittäisistä
koirista
• toimintaa: leikkejä, kilpailuja, näyttelyitä, koiran hoitoa
ja koulutusta
• koiria ja ihmisiä; koiria ja
muita eläimiä
• useampia koiria
• kuvia yhdistyksen toiminnasta.

Amerikanpitbullterrieri

en aika paljon kuvien määrästä
ja koosta. Parempi on, jos kustantamo saa paljon (liikaakin)
tekstiä, jota he sitten voivat
lyhentää ja muokata.
Tässä vaiheessa ei tarvitse
huolehtia tekstin ulkoasusta
eikä välttämättä myöskään oikeakielisyydestä. Tärkeintä on
tuottaa paljon tekstiä ja lähettää se välittömästi SATHY ry.
yhdistykselle.
Kirjaan tulee kaikille koiraroduille yhteiset osiot pennun
hankinnasta, koiran hoidosta,
terveydestä ja harrastustoiminnasta. Nämäkin tekstit tokimuokataan rotuun sopiviksi;
pääsemme myöhemmin käymään tekstiluonnokset läpi,
sillä me olemme
rodun parhaita asiantuntijoita.

”valokuvaamolaatua”, mutta
tietysti mitä parempia, sen hienompi kirjasta tulee.
Kuvien hankinta täytyy
aloittaa heti. Nyt tarvitaan jälleen teidän apuanne, hyvät
SATHY Uutisten lukijat ja
SATHY koirien ystävät.
Lähettäkää tänne HETI kaikki
hienot kuvat, joita teillä arkistojenne kätköissä on. Kustantamo haluaisi kuvat jos mahdollista,sähköisessä muodossa,
joko digikameralla kuvattuna
tai skannattuna.
Jos kotona ei löydy skanneria, lähetä kuva palautuskuoren
kera SATHY ry.:n osoitteeseen
ja me skannaamme kuvat kustantamoa varten. Kaikki digitaaliset kuvat voi lähettää
osoitteeseen info@sathy.fi otsikolla “Kirjasarja”.
Jotta kirjoista tulisi mielenkiintoisia, olisi kuvien ja niissä

Kuvien mukana tulisi olla
tieto kuvaajasta ja mukana olevien koirien nimet sekä muu
tieto, jonka haluatte mainita
kuvateksteissä. Rahallista korvausta kustantamo ei kuvista
valitettavasti voi tarjota, mutta
onhan mukava muisto nähdä
oman koiransa kuva painettuna (kenties vaikka kannessa!)
ja lisäksi esim. kasvattajille ja
kenneleille kuvat ovat hyvää
julkisuutta.
Ja sitten vain tekstiä tuottamaan ja kuvia keräämään!
Muista, että ilman Sinun apuasi kirjat eivät synny. Tarvitsemme todella palavasti tekstejä ja kuvia kaikista
suomalaisista SATHY koirista.
Tekstien ja kuvien lähetysaikataulu on tiukka. Ensimmäinen tekstiversio kuvineen täytyy lähettää kustantamolle jo
tammikuun lopussa. Ole siis
ystävällinen ja ryhdy heti toimeen - tekstien ja kuvien lähetykseen! Kiitos avustasi jo etukäteen!!!

Paljon kuvia
koirista
Kustantamo
tarvitsee jokaista
kirjaa varten
noin 400 valokuvaa, joista
valitaan kirjaan
tulevat kuvat.
Tämä tarkoittaa
siis parhaimmillaan 400 kuvaa per kukin
koirarotu.
Lisäksi kirjaan tulee kaavioita ja piirroskuvitusta.
Kuvien ei tarvitse
olla

Amerikanbulldoggi
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SATHY kysyy UKC:lta
amerikankarvatonterriereistä
SATHY ry.:n uusi rotu,
amerikankarvatonterrieri herättää SATHY:n puuhahenkilöissä paljon mielenkiintoa.
Moni odottaa tosi innolla että
pääsee näkemään näitä erikoisuuksia seuraavassa
S AT H Y- t a p a h t u m a s s a .
Halusimme lisäksi kysyä
United Kennel Clubista, mitä
mieltä he ovat tästä myös heille uudesta rodusta sekä Suomen tämän hetkisestä amerikankarvatonterrierikannasta. Saimme UKC:n jalostustoimikunnalta pitkän
vastauksen, tässä suomennos
siitä:

tuloksia Suomen amerikankarvatonterrierin jalostuksesta.
AKAT:in geenipooli on vielä
niin pieni, että omistajien Suomessa ja täällä USA:ssakin
täytyy tehdä vielä pitkään tiukkaa linjajalostusta, jotta rotu
pysyy sellaisena, kun sen on
tarkoitus olla fyysisesti – erityisesti karvaton-geenin osalta
– ja psyykkisesti. Meidän tietoomme on tullut jonkin verran
tapauksia, että amerikankarvatonterrierit ovat psyykeeltään
liian arkoja. Varokaa tällaisten
koirien jalostamista, sillä se ei
ole terrierin luonteenpiirre
lainkaan.
Näemme amerikankarvatonterrierit työkoirina aivan
mainiosti. Otatteko ne mukaan
tuholaistorjuntaan? Se olisi
niille varmasti oiva harrastus
ja samalla hyvä tapa katsoa,
onko koira liian arka. Lisäksi
ne olisivat varmasti hyvä lisä
taakanvetoonne ja pistäisivät
amerikankääpiöterrierit koville, sillä amerikankarvatonterrierit ovat hieman isompia
kooltaan!
Toivotamme onnea teille
uuden rodun kanssa ja pitäkää
meidät ajan tasalla, miten harrasteet ja jalostustoiminta sujuvat!

“Hyvä
SATHY ry. sekä SATHY Uutisten lukijat. Olemme erittäin
innoissamme, että juuri
SATHY ry. on ottanut amerikankarvatonterrierit siipiensä
suojaan. Uutena rotuna Suomessa ja Euroopassa ne todella
tarvitsevat tehokkaan yhdistyksen apua.

Ystävällisin terveisin,
United Kennel Club,
jalostustoimikunta”

Bloodlineslehdessämme
oli juuri artikkeli siitä, että
amerikankarvatonterriereitä
tulee Suomeen.
Ti e d ä t t e h ä n ,
että UKC hyväksyi amerikankarvatonterrieri-rodun
omana erillisenä rotunaan
rottaterrieristä
juuri tämän
vuoden 2004
alusta. Tämä on
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siis meillekin tosi
uusi ja
mielenkiintoinen
asia.
Meillä
on tiedossa
m o n i a
amerikankarvatonterrierin
kasvattajia
t ä ä l l ä
USA:ssa.
Mielenkiinnolla
odotamme
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Koiran terveydenhoito:
hammashuolto
Miksi koiran
hammashoito
on tärkeää?
Ientulehdus on koiran tavallisimpia tauteja. ientulehduksen syynä on plakki eli hampaiden pinnalle kertyvä
bakteerimassa. Plakin kovettuessa muodostuu hammaskiveä,
joka on helppo huomata kellertävän ruskeana kovana kerroksena hampaiden pinnalla.
Puhdistamattomissa hampaissa plakki ja hammaskivi työntyvät ikenen alle, jonne syntyy
mainiot olosuhteet kudoksia
hajottaville bakteereille. Ulospäin havaittavia oireita ovat
plakin ja hammaskiven lisäksi
ikenien punoitus sekä pahanhajuinen hengitys.
Se, mitä paljaalla silmällä
ei nahdä, on kuitenkin vielä
tärkeämpää. Vakavassa tulehduksessa hampaan kiinnityskudos löystyy, ympäröivä luu
katoaa, ja lopulta hammas irtoaa. Joskus koko leukaluu voi
tulehtua tai jopa murtua. Jatkuva plakki hampaiden pinnalla ja ientaskuissa toimii myös
valtavana bakteerivarastona,
josta voi lähteä bakteeripäästöjä verenkiertoon esim. ienhaavojen kautta.
Bakteerit voivat siten aiheuttaa tulehdusta muissa elimissä kuten maksassa ja munuaisissa, lisätä tulehdusriskiä
sydänläppävikaisilla sekä vaikeuttaa diabeteksen hoitoa.
Huolellisella hoidolla ientulehdus voidaan estää, mutta mikäli tulehdus on jo edennyt

hammasta ympäröivään luuhun, ei paluuta terveeseen kudokseen enää ole. Siinä vaiheessa hoidon tarkoituksena
on enää vain estää taudin paheneminen.
Miten hampaita
hoidetaan?
Hoidon tarkoituksena on
poistaa plakkia sekä estää uuden plakin kertymistä. Aivan
ensiksi kannattaa ottaa yhteyttä
eläinlääkäriin, joka suorittaa
hampaiden ja suun tutkimusken sekä tarvittaessa puhdistaa
hampaat myös ienrajan alta ja
kiillottaa ne. Tälläinen hoito
vaatii yleensä aina rauhoituksen tai nukutuksen. Uuden plakin kertyminen alkaa kuitenkin
jo muutaman tunnin sisällä
puhdistuksesta, joten hoidon
hyöty jää kovin lyhytaikaiseksi, ellei hampaita puhdisteta
myös kotona.

Harjaustekniikka
Harjaus kannattaa aloittaa
alueilta, joihin on helppo ulottua, kuten etu- ja kulmahampaista. Älä yritä heti avata koiran suuta, vaan harjaa aluksi
vain hampaiden ulkopinnat.
Aseta harja noin 45 asteen kulmaan hampaisiin nähden, niin
että harjakset ulottuvat myös
ikenien alle ja liikuttele harjaa
pyörivin liikkein. Harjaa ensin
vain muutama hammas kerrallaan ja palkitse koira aina harjauksen jälkeen esim. kuivatulla leivällä tai leikillä.
Koiran totuttua suun käsittelyyn voit ulottaa harjauksen

Hampaiden
harjaus
Tehokkain tapa poistaa
plakkia on päivittäinen hampaiden harjaus. Jokanen meistä
varmaan tietää miltä omat
hampaat tuntuvat jos harjauksen jättää välistä yhtenä päivänä. Koira kannattaa totuttaa
hampaiden harjaukseen jo pikkupentuna, aivan kuten kynsien leikkaukseen sekä korvien
ja turkin hoitoon. Lisäksi on
helpompaa totuttaa koira har-

Kennelyskä Oireet
Kennelyskä on koirien
Kennelyskän aiheuttajia
ovat useat eri virukset ja bakteerit. Suomessa kennelyskää
esiintyy epidemioina muutaman vuoden välein.
Tartuntatapa
Kennelyskä tarttuu herkästi
pisaratartuntana hengitysteiden kautta. Tarttuvuus on suuri, ja erityisesti koirien massatapaamisissa tauti leviää
tehokkaasti. Koira saattaa levittää bakteeritartuntaa vielä
viikkoja paranemisen jälkeen.

jaukseen kun ikenet ovat vielä
terveet. Harjoittelu kannattaa
aloittaa asteittain; Aloita
koirasi totuttelu suun käsittelyyn hieromalla sen kuonoa
sekä huulia.
Muista kehua ja palkita lemmikkisi heti, kun se pysyy kiltisti paikallaan ja antaa sinun
tehdä tämän. Sen jälkeen voit
antaa koiran maistaa hyvänmakuista koirien hammastahnaa sormen päästä ja laittaa
hiukan tahnaa huulen sisäpinnalle tai hampaalle.
Seuraavassa vaiheessa voit
ruveta puhdistamaan hampaita
sormen ympärille käärityllä
sideharsolla tai somiharjalla.
Mahdollisimman nopeasti tämän jälkeen kannattaa kuitenkin siirtyä käyttämään koirille
tarkoitettua pehmeää, kiilamaista hammasharjaa, koska
sen nailonharjat puhdistavat
hampaat paljon tehokkaammin
kuin sormiharja tai sideharso.
Purista tahna syvälle harjasten
väliin, niin ettei koira saa nuolaistua sitä heti pois.

jon lepoa eikä saisi ulkoilla
paljon. Koirille sopivien yskänlääkkeiden käytöstä on
usein apua (eläinlääkäri määrää). Jos koiralle on kehittynyt
limaa hengitysteihin on kuitenkin turvallisempaa olla käyttämättä yskänlääkkeitä. Nuorilla
koirilla oireet ovat usein voimakkaampia kuin vanhemmilla. Jos koiralla on kuumetta
tai voimakkaasta limanerityksestä johtuvia hengitysvaikeuksia kannattaa ottaa yhteys
eläinlääkäriin. Jos koiralla on
vihertävää sierainvuotoa, kannattaa varata aika eläinlääkärin
vastaanotolle.

ylempien hengityselinten ja
keuhkoputken tulehdus. Ensimmäiset oireet alkavat noin
viikon kuluttua tartunnasta.
Oireisiin kuuluvat hakkaava
yskä, sierainvuoto, nielurisojen
tulehdus ja toisinaan kuumeilu.
Toissijaiset bakteeritulehdukset muuttavat taudin kuvaa ja
seurauksena saattaa olla keuhkokuume, ja voimakkaat yleisoireet.
Hoito
Tauti paranee useimmiten
itsestään. Koira tarvitsee pal-
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taempien hampaiden ulkopinnoille, ja aivan lopuksi avata
suun ja puhdistaa hampaiden
sisäpinnat. Takahampaista on
myös tärkeää puhdistaa purupinnat. Muista ainakin alussa
palkita koira aina harjauksen
jälkeen esim. leikkituokiolla
tai vaikka puruluulla. Hampaiden harjaus kannattaa ottaa
osaksi päivittäisiä rutiineja niin
se on helpompaa.
Muut harjausta
täydentävät keinot
Mikäli päivittäinen harjaus
ei ole mahdollista, apu voi löytyä esim. kemiallisista plakin
poistajista tai pureskeluaktiviteetin lisäämisestä. Koiran pureskeluaktiviteetin lisääminen
auttaa myös plakin poistossa.
Markkinoilla on erilaisia tuotteita kovista kekseistä kuivattuhin siankorviin sekä nailonleluihin. Oikeat luut ja kovat
nailonlelut voivat murtaa koirien hampaita helposti. Lisäksi
luut aiheuttavat monille koirille suolisto-ongelmia kuten ripulia tai ummetusta.
Tutkittuja suositeltavia puruluita ovat naudannahasta
valmistetut puruluut, joissa
puruluuhun on lisätty kemiallinen plakin poistaja. Puruluut
on käsitelty samoilla bakteereita tappavilla entsyymeillä,
joita normaali sylki sisältää.
Näitä puruluita voi antaa koiralle pureskeltavaksi päivittäin
erityisesti heti syönnin jälkeen.
Mutta muista että hampaiden
harjaus on tehokkain tapa poistaa plakkia ja estää hammaskiveä ja ientulehdusta.
Tiedonlähde: Hammashoitola Anident
Ehkäisy
Tärkein tapa välttää tautia
on pysyä poissa massatapaamisista epidemioiden aikana.
Jos koira on jo saanut tartunnan, on se eristettävä muutaman viikon ajaksi. Useimmiten koirat saavat tartunnan
kenneleistä, kilpailuista ja koulutustilaisuuksista. Joitakin
kennelyskän aiheuttajia vastaan on rokote. Kennelyskän
aiheuttajien moninaisuus vaikeuttaa tehokkaan rokotteen
kehittämistä. Koska eri epidemioiden aikana esiintyy erilaisia virus-bakteeriyhdistelmiä,
rokotuksilla ei pystytä antamaan täydellistä suojaa tautia
vastaan.
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Pitbulli pelasti tytön tulipalosta
Kolmevuotias amerikanpitbullterrieri Marley pelasti pienen tytön Alaskassa talon tulipalosta joulukuun 2003 alussa.
Väriltään mustavalkoinen
Marley raahasi kuusivuotiaan
Autumn tytön takista kiinni
pitäen ulos palavasta talosta.
Autumn ilmoitti äidilleen,
joka oli valmistamassa päivällistä, että talon etuovi oli tulessa. Äiti, Julie Marley, pakeni

tulelta talon takaovesta kahden
tyttärensä kanssa.
Kun rouva Marley kääntyi
takaisin katsomaan että kolmas
tytär Autumn pääsisi pakoon,
hän näki Marley pitbullin raahaavan tajutonta Autumnia takista pihalle turvaan.
Jennifer Ingram, Marleyn
kasvattaja, kertoo että koira
on aina ollut ihmeellinen ja
upea. “En tosin tiennyt, että

Marley pystyisi tällaiseen urotekoon.”
Jennifer Ingram oli jouluostoksilla kun tuli pääsi valloilleen Marleyn talossa. Kun Ingram tuli paikalle, hän näki
Marley pitbullin juoksevan vapaana palomiesten keskellä.
Ingramin oli ollut tarkoituksena viedä Marley eläinlääkäriin, sillä sillä oli pahoja paleltumia tassuissaan kun se oli

leikkinyt lumessa pitkiä aikoja.
Kiitos Autumnin ja Marleyn, kukaan ei loukkaantunut
tulipalossa. Kuitenkin talo paloi täysin poroiksi.
Punainen Risti järjesti Marleyn perheelle paikan jossa
asua ja itse Marley pitbulli
asustelee tällä hetkellä kasvattajansa Jennifer Ingramin luona.

Colorado Bulldog
Kysyisin teiltä, että: oletteko
kuulleet sellaisesta, kuin minä,
että ARF olisi rekisteröinyt
05/2002 ensimmäisen Colorado Bulldog rotuisen koiran, eli
amerikanbulldoggin ja amerikanstaffordshirenterrierin risteytyksen? Onko oma abamstaffi-koirani näin reksiteröitävissä Colorado Bulldogiksi?
Erikoinen tapaus, jota varmasti täytyy miettiä vähän tarkemmin. Koirarotuja tulee (ja
menee) jatkuvasti ja yleensä
kaikille roduille löytyy tarvetta
ja oma paikkansa. Esimerkiksi
“johnson amerikanbulldoggi”
on alunperin englanninbulldoggin ja ab:n risteytys.
Uusi koirarotu saadaan ris-

teyttämällä jo olemassa olevia
koirarotuja. Perinnöllisyystekijöistä johtuen on kahden koirarodun risteytyksen ensimmäinen sukupolvi useimmiten
tasalaatuinen (pentueen edustajat samannäköisiä ja oloisia)
mutta seuraaviin sukupolviin
tämä ei päde.
Tästä syystä uuden rodun
vakiinnuttamiselle on tärkeintä
se, että jalostustyö on pitkäjänteistä. Tämä taas vaati käytännössä sen, että rodun kanssa
on tekemisissä innostuneet
ja/mutta järkevät kasvattajat.
Esimerkiksi Colorado Bulldog: Emme ole varmoja tämän
rodun synnystä mutta tärkeintä
olisi, että teetettäisiin ensin
amstaffi/ab-pentueita. Näistä
valittaisiin “parhaat” yksilöt.

Vain näitä käytettäisiin jatkojalostukseen. Ongelmaksi
muodostuu se, että yksilöiden
hyvyyden näkee vasta kun koirat ovat parivuotiaita.
Kun tätä kehitystyötä on jatkettu useiden sukupolvien ajan
alkaa uusi rotu olla totta. Merkillepantavaa on kuitenkin se,
että vaikka tämä rotu alunperin
muodostettiin amstaffi/abristeytyksestä ei siihen enää
voi risteyttää uusia amstaffi/ab-koiria koska silloin tuo
jalostustyö alkaa tämän sukuhaaran kohdalla uudelleen (tulee tuo em. toisen sukupolven
paradoksi).

mahdollisuus ja innostusta niin
tulevaisuudessa voisi harkita
pennuttamista mutta sitä varten on löydettävä toinen saman
rodun edustaja ja itse sitouduttava jalostustyöhön.
Koirarodut on selkeimmin
ajateltavisssa joukko-oppina.
On olemassa koirasukuja,
enemmän tai vähemmän linjajalostettuja sellaisia. Koirarodut ovat eri yhdistysten/ihmisten
tms.
määrittelemiä joukkoja tässä
ryhmässä.
Yleensä joukon (rodun)
määritelmä on tietty ulkonäkö,
sukupuu tai käyttäytyminen.

Totta kai oma koira kannattaa rekisteröidä jos sellainen
mahdollisuus on. Ja jos on

Pitbulli löysi Saddamin
Saddamin pidätyksen jälkeen maailmalle levisi hupijuttu, jossa pääosassa on Boscopitbulli. Ilmeisesti Bosco jatkaa kuuluisan Stubby-pitbullin
jalanjälkiä.
Tässä koko juttu englanninkielellä
Routing of Saddam Attributed to Pit Bull Terrier
By JOHN SULLIVAN,
Associated Press Writer
BAGDAD - The routing of
Saddam Hussain on Friday is
the result of the efforts of a pit
bull terrier named 'Bosco',
owned by Sgt Wallace Cooper
of the 4th Infantry Division's
1st Brigade Combat Team.
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Sgt Wallace brought 'Bosco'
to Iraq as a mascot for the 4th.
“I thought he could help in our
efforts here to help the Iraqi
people” said Wallace.
On Friday when the 4th Infantry unit came upon the 'spider hole', located at a small
farmhouse 15 miles outside of
Tekrit, the troops were a bit
cautious about entering. "Bosco was whinning and that tail
was going like propeller so I
knew there was something
going on in that hole" Sgt Wallace told the reporter. “I got
Bosco and set him at the hole
and said 'git em Bosco!'”
“Bosco flew down that hole
without touching the sides and
all hell broke loose!” Sgt Wal-

lace said that all you could see
was a huge cloud of dust blowing out of the hole like a
grenade went off. “We then
heard the most blood curdling
cries coming out of the hole.
He was screamin like a gut
shot panther” said Sgt Wallace.
The next thing we saw was
this scraggly guy in a beard
flying out of the hole with the
rear of his pants torn off."
Wallace said that 'Bosco' always had a problem at home
of grabbing people by the rear
“in an affectionate manner.”
“In this case,” said Wallace,
“'Bosco' was a bit more assertive. Maybe he didn't like the
smell?” said Wallace. 'Bosco'
came out of the hole with a
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pair of blue Ralph Lauren underwear in his mouth. “He
never had so much fun since
he rolled in that skunk crap in
the backyard back in Tulsa!”Sgt Wallace said.
Battalion Commander Colonel Zimmerman said that he
thought 'Bosco' should get a
medal for his courage. “It took
real guts to go down that hole
not knowing what to expect.”
“'Bosco' did it with such courage it was amazing” said Col.
Zimmerman.
“I wish all my troops were
like 'Bosco'”.

SATHY Markkinapaikka
Työkoirille laadukasta ruokaa edullisesti!
Tilaa nyt koirallesi tai koirillesi edullista ja todella laadukasta naudan jauhelihaa tai naudan rasvaa! SATHY ry. on tehnyt Suomen
suurimman lihatukun kanssa sopimuksen, jolla saamme kaikille työkoirien omistajille edullista, laadukasta ruokaa, kunhan tilaamme
kimppatilauksen, eli kerralla enemmän. Siksi hinnatkin ovat näin edulliset. Kyseessä ei todellakaan ole mikään jäteliha mitä löytyy
marketeista, vaan todella laadukas, ihmisille tarkoitettu 100% puhdas, suomalainen, “Hullun lehmän tauti” -vapaa naudanliha. Vastaavaa
tuotetta et kaupoista tai eläinkaupoista löydä. Huonolaatuinen, vetinen ja verinen “liha” maksaa kaupoissa 4-5 e/kg.
Tilaa nyt kunnon ruokaa koirallesi, joko lihaa tai rasvaa, koirasi tulee kiittämään Sinua!
• työkoirien Laatuliha, laadukas naudanliha koirille 3 e/kg
• työkoirien Voimarasva, laadukas naudanrasva koirille 3 e/kg
Minimitilaus 10 kg / liha tai rasva. Toimitus tukusta riippuen noin viikko. Toimitus veloituksetta pääkaupunkiseudulle tai nouto
seuraavasta SATHY tapahtumasta. Tilaa omasi s-postitse osoitteesta shop@sathy.fi

Euroopan laadukkaimmat
työkoiratarvikkeet!
Taakanvetovaljaat mittatilaustyönä, vahvat ja kestävät kaulapannat, vahvat,
käteen miellyttävät talutushihnat ja paljon muuta. Kaikilla tuotteilla viiden
vuoden kestävyystakuu! Tilaa heti omasi, et varmasti tule katumaan!

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

www.SuperCollar.com

www.bulldogbrand.net • ritchm@telus.net

•
•
•
•

Euroopan suurin amerikankääpiöterrieri-kenneli
tuotamme koiramme niiden alkuperämaasta, Yhdysvalloista, parhailta mahdollisilta kasvattajilta
jalostamme amerikankääpiöterrierimme ainoastaan parhaimmista mahdollisista koirista
kaikki koiramme on rekisteröity maailman suurimmassa työkoirajärjestössä United
Kennel Clubissa (Purple Ribbon)
jalostukseen käytettävät koirat testataan fyysisesti ja psyykkisesti. Vain 100 % terveät koirat
kelpaavat.
kennelissämme jalostetaan tri-color ja white & tan koiria. White & tan koiria yksinoikeudella
Pohjoismaissa.
pentumme kasvavat kotioloissa ihmisten keskellä, jotta ne saisivat parhaan mahdollisen alun
myös henkiselle kehitykselleen. Meillä riittää aikaa ja kiinnostusta kasvateillemme myös niiden
aikuistuttua.
Toy Fox Terrier Kennelin tavoitteena on erinomainen laatu - ei määrä!
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Toy Fox Terrier Kennel
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p. 045 630 4345

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

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

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

amerikankääpiöterrieri

amerikanbulldoggi

amerikanpitbullterrieri

amerikanbulldoggi

amerikanpitbullterrieri

amerikankääpiöterrieri

Nyt loput upeat SATHY kalenterit vuodelle 2004 superalehintaan, vain 20 e kpl sisältäen postikulut!
Tai tilaa kaksi kalenteria hintaan 15 e kpl sisältäen postikulut,
tai kolme kalenteria hintaan 12 e kpl sisältäen postikulut!
Hinnat voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää!

vanhaenglanninbulldoggi

SATHY työkoirakalenterissa esittäytyvät kaikki upeat SATHY koirarodut! Kalenterissa on vuosi 2004 + bonuksena vielä tammikuu 2005!
Tilaa ystävällesi ja itsellesi upea ja uniikki koirakalenteri!
Kalenteri on suomen- ja englanninkielinen. Kuvissa esiintyvät aidot suomalaiset työkoirat. Kuukausittain esittelyssä on aina eri rotu, esim.
tammikuu = vanhaenglanninbulldoggi, helmikuu = amerikankääpiöterrieri, maaliskuu = amerikanpitbullterrieri, huhtikuu = amerikanbulldoggi.
Hinta nyt 20 e kpl sisältäen postikulut. Tilaa heti, kalentereita on HYVIN rajoitettu määrä!

UUTUUS! UUTUUS! UUTUUS! UUTUUS! UUTUUS! UUTUUS! UUTUUS! UUTUUS!
Uusin vuoden 2004
mallia oleva
amerikankarvatonterrieri t-paita nyt
saatavilla! Hinta 20 e
kpl + postikulut.
Paidan väri valkoinen
tai vaalean harmaa,
painatus upea
monivärinen
laserpainatus, joka
kestää pesusta pesuun.
Paitojen koot S-XXXL ja
lasten koot.

Uusin vuoden 2004
mallia oleva
amerikanbulldoggi tpaita nyt saatavilla!
Hinta 20 e kpl +
postikulut.
Paidan väri valkoinen
tai vaalean harmaa,
painatus upea
monivärinen
laserpainatus, joka
kestää pesusta pesuun.
Paitojen koot S-XXXL ja
lasten koot.

MAKSETTU ILMOITUS

Tilaa sähköpostitse osoitteesta shop@sathy.fi tai nettisivuilta http://shop.sathy.org

