
SATHY Uutiset

Asiaa lehdest
ja yhdistyksest

T ss  on vuoden 2002 toi-
nen SATHY Uutiset. Lehteen
on koottu runsaasti asiaa ja
uutuutena lehdess  on mm.
t st  eteenp in s nn llisesti
ilmestyv  Pittimuorin tarinat
-palsta. T ll  palstalla kuullaan
suomalaisen pittimuorin jupi-
noita jokap iv isest  el m st .

Jos et viel  ole maksanut
j senmaksuasi vuodelle 2002,
nyt on hyv  aika tehd  se! P -
set viel  nauttimaan j senen

omista eduista, mm. syksyll
j rjest n j senille SATHY
risteily!!!

SATHY
Kev tkinkerit
21.4!

SATHY:n kev inen suurta-
pahtuma, Kev tkinkerit j rjes-
tet n 21.4.2002 kello 11.00
- 15.00. Paikalla kannattaa olla
jo etuk teen, sill  muuten me-
nett  paljon hauskaa! Paikak-
si on valittu Helsingin Vuosaa-
ren Rastilan leirint alue mm.
erinomaisten kulkuyhteyksien-
s  t hden. Mukaan saapuu val-
taosa Suomen ty koirista ja
heille sek  omistajille on lu-
vassa kivaa toimintaa koko
p iv ksi. Muista tulla mukaan
ja ennakkoilmoittautua joko
SATHY:n puhelinautomaattiin
(09) 5301 751 tai s hk postitse
osoitteeseen info@sathy.org
SATHY:n j senille sis np -
sy ja tapahtumat ovat maksut-
tomia, muilta perit n 5 euron
sis np symaksu. Paikalla on
buffet, josta voi omakustan-

nushintaan ostaa makkaraa,
kahvia, limonadia ja muita
virvokkeita. Kinkerialueesta
pienen kivenheiton p ss  si-
jaitsee Rastilan kartanon ravin-
tola, josta voi ostaa my s mui-
ta virvokkeita.

Suomalaiset
amerikanbulldoggit
kirjoille NABA:an

SATHY ry. ja ennenkaik-
kea ABC-klubi ovat puskeneet
verta ja hike  pitk n aikaa saa-
dakseen Suomen amerikan-
bulldoggien rekister innit kun-
toon. Asia on ollut tosi
retuper ll  kiitos v lipit m t-
t mien kasvattajien.

Saimme kuukausien uuras-
tuksen j lkeen yhteyden jopa
USA:ssa suurimman osan ih-
misi  tavoittamattomissa ole-
vaan arvostetun NABA:n (Na-
tional American Bulldog
Association) johtajaan, herra
Steve LeClerciin. T st  saim-
me p n auki ja seuraava etap-
pi olikin selvitt  paperisotku
t ss  p ss . Nyt asiat ovat
todella hienolla mallilla ja ke-
v n kuluessa jokainen rekis-
ter intiohjelmaan mukaan l h-
t e n y t  s u o m a l a i n e n
amerikanbulldoggin omistaja
saa omalle koiralleen aidot
NABA:n paperit!

T m n j lkeen ei tarvitse
en  nurista vaan meill  jokai-
sella on aito, rekister ity ty -
koira!

Uusia tulokkaita

Suomeen on j lleen saapu-
nut ty koiria ulkomailta vailla
vertaa. Vastaavia koiria ei ole
USA:ta lukuunottamatta mis-
s n muualla maailmassa. Tie-
doksi viel  kerran: Olemme
eritt in onnellisessa asemassa.
Kuvia ja muuta infoa uusista
pennuista l ytyy sis sivuilta.

SATHY Uutiset on Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry:n virallinen äänitorvi. 2002 numero 2/2002

SATHY ry.:n l yd t internetist  osoitteesta http://WWW.SATHY.ORG kuvia ja teksti  voit l hett  s-postitse osoitteeseen info@sathy.org
Toimituksellinen materiaali osoitteeseen SATHY, Mannerheimintie 93 c 147, 00270 Hki. SATHY:n puhelinautomaatti (09) 5301 751.

Suomen amerikkalaisper is ten ty koirarotujen
harrastajayhdistys˚ry. ajaa niiden koiraharrastajien asiaa,
joiden mielenkiinnon kohteena ovat amerikanbulldoggit, ame-
rikank pi terrierit, amerikanpitbullterrierit, vanhaenglannin-
bulldoggit ja monet muut ty koirarodut.

Yhdistyksest mme saa pal-
jon hyv  tietoa my s monista
muista ei-FCI-koiraroduista.

J seneksi voi liitty  ottamal-
la yhteytt  yhdistyksen toimi-
henkil ihin ja kertomalla yhte-
ystiedot. J senilt  perit n
vuosittainen j senmaksu, eril-
list  liittymismaksua ei ole.

Yhdistyksen toimintaan on
helppo osallistua. Ainoa mit
tarvitaan on aktiivisuus - kanna
kortesi kekoon. Tekemist  riit-
t  yhdistyksen toiminnassa,
roduista tiedottamisessa ja yh-
teyksien yll pit misess  - ota
ep r im tt  yhteytt .

Oletko muuttamassa?

Jos yhteystietosi ovat muut-
tumassa tai tuntuu silt , ett
postisi tulee v r n osoittee-
seen, niin ilmoita meille uusi
osoitteesi.

Onko kerrottavaa?

Jos on kivaa tai v hemm n
kivaa kerrottavaa niin siit  kan-
nattaa kertoa my s muille yh-
distyksen j senille. On t rke
jakaa kokemuksia omasta lem-
mikist , voi olla, ett  jotakuta
askarruttaa juuri samat asiat.

6,50 

Kev tkinkerit 21.4!

Hei! Tule Sin kin mukaan SATHYn Kev tkinkereihin
sunnuntaina, 21.4.2002 Helsingin Vuosaaren Rasti-
lan leirint alueelle kello 11 - 15! Paikalle p see
omalla autolla, metrolla tai bussilla! Tervetuloa!

P
itti

muorin

t a r i n a t
Pittimuorin tarinoita alkaen
sivulla 4.
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Talven selk  on taittunut
my s suomalaisille vanhaeng-
lanninbulldoggielle. Kuntoa
on pidetty yll  ty koirille so-
pivalla tavalla, eli kunnon reip-
paalla liikunnalla.

Suomeen on tulossa t n
vuonna ainakin yksi uusi VEB
ulkomailta, eik  siin  viel
kaikki: j nnitys tiivistyy, ovat-
ko Suomen VEBit niin hyvi ,
kuin odotamme? Tuleeko en-
simm inen pentue n kem n
p iv nvalon jo t n  vuonna?

Olemme my s kartoittaneet
ulkomaisten vanhaenglannin-
bulldoggikennelien tilannetta.
Seuraavaksi hieman tietoa sii-
t .

Larsson s
Lakeview Kennel

Ylh ll  kuvassa on Kevin
Larssonin Bear niminen Olde
English Bulldogge uros, joka
on tulos huippuunsa kehitetys-
t  rotunsa valiosta — kuva
puhuu enemm n kuin tuhat
sanaa . Kevin Larsson on yksi
rodun arvostetuimmista kas-
vattajista USA:ssa.

Jokaisesta pentueesta vain
valioyksil t s stet n ja vara-
ukset pennuista on teht v
ajoissa. Kevin ja h nen vai-
monsa Cindy ovat kehitt neet
vanhaenglanninbulldogin par-
haimilleen ja ovat pystyneet
luomaan my s erinomaisen
ulkon n rinnalle voimakas-
luonteisen, vahvan ty koiran,
jolla on kaikki rodun tarvitta-
vat ominaisuudet kohdallaan.
T llaisia ty lleen omistautu-
neita kasvattajia saa maailmal-

ta hakea, jotka tuottavat vain
parasta. Kuten Kevin itse il-
maisee: h nen oldensa ovat
second to none .

Suomessa on t ll  hetkell
kaksi Larsson‘s Lakeview
kennelin narttupentua, Meku
ja Donna. Kes ksi on suunnit-
teilla saada h nen valitsemansa
urospentu jalostusta varten.

Larssonin kennelin oldet on
rekister ity Animal Research
Founda t ion i s sa ,  j ohon
SATHY:ll  on hyv t suhteet.

Kuvissa on Donnan veljet.
N in hyv n n k isi  vanha-
englanninbulldoggipentuja
emme ole tavanneet aikaisem-
min muilla alan kasvattajilla.

VEB uutisia

Kevin Larsonin Bear. Suomalaiset VEBit odottelevat kev tt !

Tazmanian ,  syn tyny t
11.11.2001.

T e q u i l a ,  s y n t y n y t
11.11.2001.

Suomalainen Donna.
Suomalaiset VEBit ovat koko talven harjoitelleet taakan-
vetoa ja ovat hyv ss  kunnossa Kev tkinkereit  varten!

SATHY ry:n vanhaenglan-
ninbulldoggi asiantuntija on

Raimo Kallio.

Puhelin 050 376 98 87
S hk posti

bulldog@pp.nic.fi
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T rke
taustatietoa vanhaenglan-
ninbulldoggeista

Yll  oleva kaavio selvitt
mist  on kyse kun puhutaan
vanhaenglanninbulldoggista.
Kaaviosta selvi  my s muut
bulldoggirodut, ty koirarodut
ja niist  kehitetyt n yttelykoi-
rarodut.

Vanhaenglanninbulldog-
gissa kyse on verraten uudesta
ty koirarodusta, jonka esiku-
va ja perinteet ovat 1800-
luvulla. Vanhaenglanninbull-
doggia alettiin kehitt  1970-
luvulla, kun jotkut englannin-
bulldoggiharrastajat olivat sit
mielt , ett  nykyinen englan-
ninbulldoggi ei vastaa alkupe-
r ist  esikuvaansa.

Vanhaenglanninbulldoggin
rotum ritelm ksi tehtiin ul-
kon n, luonteen ja fysiikkan-
sa puolesta sellainen kuin mi-
t  vanhojen kuvauksien
mukaan englanninbulldoggi
alunperin oli. Kyseess  on siis
reipas, lihaksikas ja ennen
kaikkea terve ty koira.

VEBin henkiset ominai-
suudet antavat sille etuly nti-
aseman n yttelykehiss  py -
riviin sukulaisiinsa n hden.

VEB on maltillinen kotona ja
reipas, ulosp insuuntautuva
ja iloinen koira ulkona.

Kaiken kaikkiaan voidaan
todeta, ett  ainakin Suomeen
tuotettujen vanhaenglannin-
bulldoggien kohdalla t m n
rodun jalostus on onnistunut
mainiosti. Olemme saaneet
hienon, uuden ty koirarodun,
josta voimme olla ylpeit .

Vanhaenglanninbulldoggi
parhaimmillaan

On selv , ett  nykyaikana
ei ole kovin suurta tarvetta
h r npurijoille mutta siit  ei
ole kyse. Ty koira-ajatuksen
ydin on siin , ett  kun meill
on koirarotu, joka on jalostet-
tu tietty  toimintaa ja p m -
r  varten on se siin  sivussa
ylivoimainen paljon muussa-
kin. Jokainen SATHY-
ty koiran omistaja tiet , ett
pelk st n jo lemmikkin  ei
n ille reippaille otuksille l y-
dy vertaa.

Ty koira-ajattelulla on aina
ollut suuri kannatus koira-
asiantuntijoiden joukossa ja
nyky n se valtaa alaa my s
lemmikki-rintamalla. Terve,
reipas ja perinteit  vaaliva
ylivoimainen koirarotu - ku-
ten vanhaenglanninbulldoggi
- on kunnia-asia.

Vaikka ty koirilla ulko-
muoto on sivuseikka niin
useimmat vanhaenglannin-
bulldoggiharrastajat v itt v t
omien koiriensa olevan my s
maailman parhaimman n k i-
si !

Hmmm... mielenkiintoiset esi-
is t meik l isell . Olenhan
kehitetty mm. amerikanpitbull-
terrierist  ja englanninbull-
doggista! Olen siis terve ty -
k o i r a !  m i e t t i i  h i e n o
vanhaenglanninbulldoggin
pentu Dozer.

Er s hienoimmista suomalaisista vanhaenglannin-
bulldoggeista, Bruce.

Nykyinen
englannin-
bulldoggi.

Nykyinen
stafford-

shirenbull-
terrieri.

Nykyinen
bullterrieri.

Nykyinen
 amerikan-

staffordshiren-
terrieri.

1800 1900 2000

TY�KOIRA-BULLDOGGIT

1800-luvun lopulla
James Hinks kehitti

bullterrieri-koirarodun.

1800-luvun alkupuolisko,
englanninbulldoggi jalos-
tettiin n yttelykoiraksi.

1970-1990, vanha-
englanninbulldoggi-
koirarotu kehitettiin.

Nykyiset
amerikanbulldoggit,
pitbullterrierit,
vanhaenglannin-
bulldoggit.

Bulldoggien muutos

1936, amstaffi-rodun
kantakoiriksi valittiin
tusina UKC-pitbulleja.
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SATHY upouusi palsta on
Pittimuorin tarinat. Palstal-
la suomalainen pittimuori
kertoo kokemuksista pitbul-
linsa kanssa ihan tavallises-
sa el m ss .

Kuulumisia

Olen muutaman kerran aja-
tellut kertoa meid n kuulumi-
sia, mutta kun ei meille kuulu
mit n erikoista, niin v li k
tuolla. Mit  nyt vuoroin hu-
kumme lumeen ja vuoroin liu-
kastelemme koirapuistossa,
joka parin p iv n ajan oli kuin
muhkurainen luistinrata. Hy-
vin koira kuitenkin osasi varoa
j isi  kohtia. Sama koira, joka
ei viel k n usko, ett  kadun
yli menn n vasta kun annan
luvan. Yritt  aina ryysi  p in
punaisia...

Akanat
tuulessa

Hyv  juttu kuitenkin, ett
joku jaksaa ja viitsii hoitaa
noita ik vi  SATHY:n yhdis-
tysmuodollisuuksia. Miten
meid n muuten k visi? Oli-
simme hajallamme kuin aka-
nat tuulessa jne. aivan puolus-
t u s k y v y t t m i  p a h a a
maailmaa vastaan. (No johan
on dramaattista, mutta kuiten-
kin.)

Meid n
nyhver

Olen kyll  ihan ep toivoi-
nen t m n meid n nyhver n
kanssa... Se ei todellakaan
muistuta iltap iv lehtien kau-
hukuvauksia, mutta ei se muis-
tuta mit n muutakaan luke-

maani pittikuvausta. Olen har-
kinnut pit isik  sille ruveta
sy tt m n pieni  vertavuota-
via el imi  (kuten koirakirjos-
sa kerrotaan), mutta eih n se
tietenk n niit  s isi, vaan het-
ken kuluttua olisi k mpp mme
t ynn  n it  pieni  el imi ,
jotka h ijyll  kirskutuksellaan
est isiv t hauvaani p sem st
omalle ruokakupilleen. Ett
parempi vain j tt  kokeile-
matta.

Mielenkiintoisia
kirjoja

Koirani on nyt niin tuhdissa
kunnossa, ett  kohta sen pienet
tikkujalat eiv t en  kannata
koko komeutta. Ilmeisesti ruo-
kin sit  liikaa. Mutta kun ras-
sukka on n liss n... K vin
eilen kyl n kirjakaupassa kat-
somassa olisiko ilmestynyt uu-
sia, mielenkiintoisia koirakir-
joja. Tapanani on vilkaista
sanovatko ne jotain pitbulleis-
ta, ja mit  sanovat. Mutta ent s
t m  sitten, David Aldertonin
kirjassa Opi tuntemaan
koirasi: Terrieriluonteen ik -
v mp  puolta ovat viime ai-
koina ilment neet pahamainei-
set (joko taas) pitbullterrierit.
Monin paikoin on n m  koirat
jouduttu jopa kielt m n, mut-
ta asiaa vaikeuttaa, ettei pitbull
ole hyv ksytty rotu vaan usein
risteytys bullterrierin ja rott-
weilerin tai muun dominoivan
rodun kesken...  T M  se
vasta mielenkiintoista on (mut-
ta miss h n kohtaa minun koi-
ran sukupuuta on se rottweile-
ri...) Ett  sill  lailla jaetaan
tietoa viattomille lukijoille,
el inl k rin arvovallalla. i-
j n kannattaisi keskitty  vain
korvatippareseptien kirjoitta-
miseen, tai siirr tt  kirjansa

osastolle fiktio & fantasia. Ei-
k  suomentajankaan p ss
mik n raksuta, k sitt m t nt
miten t llaista roskaa p see
markkinoille. Voiko t st  va-
littaa jonnekin? Minne? Vai
onko voitto lopultakin limanul-
jaskojen? Surkeaa...

Toinen kirja

Nyt huimaa. Olen juuri lu-
kenut kokonaisuudessaan ju-
tun, josta Sittnikowin kom-
mentti oli per isin. Kyse on
siis rotukoirien liioitelluista,
sairaalloisista piirteist , ja var-
maan etenkin el inl k ri saa
tilanteesta hyvin, hyvin synk n
kuvan. H nh n tapaa vastaan-
otollaan vain ne sairaat. Mutta
kyll , ei savua ilman tulta. Mo-
nen rodun rakenne ON muut-
tunut ajan my t  (katsotaan
vain amerikkalaisesta koiraleh-
dest  pitbulleja, joita mainos-

tetaan valtilla, ett  p n ymp -
rys on sama kuin s k korkeus,
62 cm, el inparat...)

Tapahtuu kuitenkin kosmis-
ta suuruusluokkaa oleva aja-
tusvirhe jos kuvitellaan, ett
tilanne johtuu siitosmenetel-
m st , oli se sitten sis -,
ulko-, risti- tai mit lie siitosta.
Valintakriteerit siin  persiil-
l n ovat. Jos ihmiset haluavat
tietyn v risi , tietyn muotoisia
koiria, ja t llaiset koirat viel
palkitaan korkeasti n yttelyis-
s , niin arvaahan sen mink
v risi  ja muotoisia koiria kas-
vattajat tuottavat. T m  on il-
meisesti jonkinlainen luonnon-
laki. Ja koska suurinta osaa

koirista ei en  k ytet  mihin-
k n (joo, ei meid n koirakaan
tee mit n leip ns  eteen, se
ei edes hae keppej  :-)) riitt
ett  ne ovat ihmisen silm
miellytt vi  ja kyllin fiksuja
osatakseen petilt  ruokakupil-
leen. Koirabroilereita. Ja li-
s ntymisvaikeuksissa auttaa
kehittynyt el inl ketiede.

Todellisuus ei tietenk n
ole ihan n in kamala, n kyy-
h n noita koiria muutama hen-
kiinkin j neen, mutta noin
k rjist en. Sit paitsi, osa nk.
kasvattajista ei tavoittele yh-
t n mit n, paitsi sit  pentu-
etta, jonka maailmaan saatta-
misen syyksi riitt  ett  emo
on suloinen, ja is  parhaan ka-
verin melkein yht  suloinen
uros. Ja lastenkin tulee saada
n hd  syntymisen ihme...

Onneksi loppui happi v lil-
l , muuten ehk  paasaisin vie-
l kin. Nyt riitt  t st  aiheesta.

Per nantamaton?

Olenkin varmaan pa-
ri(tuhatta) kertaa maininnut,
ett  meid n urvelon pehme
luonne ihmetytt  minua suu-
resti - eritt in huvittavaa, kos-
ka melkein jokaisen muun ih-
misen koira  on t ysin
per nantamaton (en siis nyt
puhu pitbulleista, vaan vintti-
koirista ja paimenkoirista jne.)
Ehk  ei minulla vain ole tar-
peeksi lennokas mielikuvitus...
Tosin onhan koirani aika ilke ,
eilen taas nipisti nen st  toista
koiraa, jonka omistaja p sti
aidalle r hisem n. En v ltt -
m tt  oikein tajua mit  n iden

P
itti

muorin

t a r i n a t
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taluttajien p ss  liikkuu.

El inr kk yst

Meid n koiran vaistot ovat
kypsym ss . Se eilen leikki
yst v ns  ajokoira Matin kans-
sa puistossa. Ajokoiran leikki
oli urosmaisen yksioikoista,
joten omistaja hetken kuluttua
p tti ottaa koiransa kiinni,
jottei pitbullini vallan r k-
k ntyisi.

Internet-
nestys

Tein SATHY:n s-postilistan
ohjeiden mukaan ty t  k sket-
ty  ja k vin nest m ss  In-
ternetiss  koirarotukieltoa vas-
taan ulkomailla. Kerrassaan
merkillinen buumi on t m
rotukieltovouhoutus. Koiran-
vihaajille tietysti taivaan man-
naa, hakkaavat kait nestys-
nappia sormet rakkuloilla.
Eik  n iden tyyppien kanssa
voi edes keskustella. Esittelep
niille tilastoja, tai n. 1 600
"vaarallisten rotujen" edusta-
jaa, jotka eiv t ole vaaraksi
kenellek n, niin vastaus on
ett  juujuu, kilteilt h n ne
n ytt v t, mutta sellaisia ne
juuri ovat — hy kk v t varoit-
tamatta. *! #*!!

Ruokavalio ja
tragedia

Kev t on alkanut lenkkeilen
ja olen jo raivannut kaapin
p lle tilaakin t m n vuoden
t a a k a n v e t o - p a l k i n t o -
pokaalille... Ei kun vakavasti
puhuen, pit isi jo ruveta har-
joittelemaan, on vain ollut niin
kovin liukasta jne. tekosyit
riitt ...

Pittini juoksu on loppu, al-
kaa taas hautoa haamupentu-
ettaan. Sopivasti maidossa sit-
ten kev tkinkereiden aikaan,
huokaus. Nyt kyll  vaihdan
sen kuivamuonan v h energi-
seen — sit  se tietenk n ei sy ,
ja tavoite on saavutettu... Meil-
l  oli t ll  myrskyn j lkeen
kauhea tragedia, kun pelastus-
laitos oli vet nyt koirapuistoon
p sy kielletty-teippinauhaa,
ja teipannut jopa portin kiinni.
Yksi lehtikuusi kuulemma uh-
kasi kaatua. Selit  t m  sitten
nyyhkytt v lle koiralle. Sun-
nuntai-iltap iv n  totesin, ett
meill  on aina niin huono onni
arpajaisissa, ett  nyt vain teippi
poikki ja puistoon... Mutta jo-

ku oli ehtinytkin meit  ennen
ja murtautunut sis n, joten
saatoimme ihan hyv ll  omal-
latunnolla k yd  v h n juok-
sentelemassa. Saa n hd  koska
kaatavat uhkaavan puun. Sitten
varmaan, kun paremmilta kii-
reilt n kerke v t. Joskus ensi
vuonna.

Stiff-tyyppisi
koiria

Kyll p  eilisiltana hemmo-
teltiin televisionkatsojia
stiff -tyyppisill  koirilla.

El m ni el imet esitteli ker-
rassaan vieh tt v n staffin,
joka oli armeijan maskotti ja
yltynyt vainoamaan joidenkin
sotilashenkil iden bareteissa
liehuvia koristeh yhentupsuja.
Yltyi siin  sitten r yh m n
enemm nkin, tiet h n sen
kun pieni koira turhautuu.
Kouluttajien ratkaisu oli radi-
kaali: pallit pois. No sill  lailla
joo. T ytyy sanoa, ett  meill
Suomessa on mahtavia koira-
k sittelij it , kun t ll  ihan
rutiininomaisesti pidet n lem-
mikkein  leikkaamattomia
staffeja, rottweilereita ja bull-
mastiffeja. Ei siin , ehk  ope-
raatio on joskus aiheellinen,
mutta esim. amerikkalaisten
into leikkauttaa kaikki lem-
mikkikoirat on minusta joten-
kin... no niin no... luonnoton.
Kyseess  on kuitenkin koira,
maailman helpoimmin k sitel-
t v  kotiel in...

Lehdist  luettua

Ja sitten ne idiootit. Lehdis-
s  oli t n  aamuna juttu nelj s-

t  huskyst , jotka tappoivat
villakoiran ja purivat omistajan
sairaalakuntoon. Juu, vahinko-
ja sattuu, mutta jos t m  koi-
ralauma on joskus aikaisem-
min p ssyt karkaamaan
aitauksestaan, tai p see t m n
j lkeen, ei kyseess  ole en
vahinko vaan laiminly nti ja

piittaamattomuus. Mutta ei t -
m  viel  mit n. Haastatellut
husky-expertit ty nt v tkin
syyn villakoiran harteille. Suo-
ria lainauksia: Ihmisten kans-
sa el v t sis koirat eiv t en
osaa laumak ytt ytymist .
Niilt  puuttuu todellisuuden
taju: ei ymm rret , kenelle
kannattaa rhennell .... Kau-
pungit ovat t ynn  ihmisi ,
jotka t llaisessa tilanteessa
nostavat pikku  koiransa panii-
kissa syliin eli keinotekoisesti
vastaan tulleiden koirien yl -
puolelle... Husky-yhdistyksen
puheenjohtaja ja husky-
veteraani arvelevat, ett  Jyv s-
kyl n maalaiskunnassa sattu-
neessa v likohtauksessa oli
kyse juuri alkukantaisen luon-
nonkoiran ja huippuunsa jalos-
tetun sis tiloissa asuvan per-
heenj senen eri maailmojen
kohtaamisesta...   Paljasta pas-
kaa. On k sitt m t nt , ett
vapaalla jalalla liikkuu ihmisi ,
joiden maailmankuva on n in
kertakaikkisen edesvastuuton.
Tulee mieleen, ett  mit h n
jos min  antaisin meid n
pitbullin kulkea irrallaan to-
teuttamassa luonnollista k yt-
t ytymist n, tai hyppisin yli
aitojen koirapuistoihin, siit
varmaan hyvin kki  valitet-
taisiin jonnekin. Jestas, ett
olen tuohtunut. Mik h n on

n iden karvapalloharrastajien
yhdistyksen s hk postiosoite...

Jos on tekstiss  paljon ly n-
tivirheit , niin se johtuu juuri
em. tuohtumuksesta.

Lis  lehtijuttuja

Sitten pieni positiivinen uu-
tinen: taannoisessa Hesarissa
haastateltiin Kennelliiton neu-
vojaa nimelt  Maarika Wal-
lenius, joka toteaa mm. n in:
T ll  meill  ei liioitella asioi-
ta. Esimerkiksi Saksassa tiet-
tyj  rotuja on kielletty. Tai et
saa pit  koiraa vuokra-
asunnossa tai pit  olla niin ja
niin pitk  hihna sek  tietyn
mallinen kuonokoppa. On v -
rin, ett  tietyt koirarodut lei-
mataan. Jos koira kuin koira
on v riss  k siss , saadaan
aikaan mit  vain, Wallenius
sanoo ja viittaa julkisuudessa
py rineeseen tappajakoirakes-
kusteluun.

T m h n on ihan harvinai-
sen asiallista puhetta.

Kev t tulee

Miten aika rient , taas on
viikko kulunut, mutta en  ei
voi paatuneinkaan pessimisti
intt  etteik  kev t olisi tulos-
sa. Maa on sula (joissain pai-
koin) eik  takki en  lepata
ilmanvastuksena koiran ymp -
rill , joten juosta voi t ydell
vauhdilla. Ja kyll  koira juok-
seekin. Sill  seurauksella, ett
on sitten masupuoleltaan pak-
sun kuran peitossa, kuin pieni
pahkasika. Miten olin unohta-
nutkin n m  alkukev n rapa-
kelit...

Loppukevennys: ostin koi-
ralle kevytkuivamuonaa. Se
tyhjensi kuppinsa nopeammin
kuin mihin meid n vanha p -
lynimuri olisi pystynyt ja pyysi
lis . Toivottavasti ei k y sa-
moin kuin silloin, kun omista-
jansa siirtyi kevytsavukkei-
siin...

Pittimuorin tarinat jatkuu
ensi numerossa!

P
itti

muorin

t a r i n a t
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Tietokoneen omistavien
koiraharrastajien iloksi on
SATHY:n kot is ivui l ta
(www.sathy.org) ladattavissa
maksuton Virtual Breeder“
-tietokoneohjelma, jolla voi
kokeilla miten onnistuu koi-
ranjalostuksessa. Ohjelma
l ytyy sek  suomen- ett
englanninkielisen , Win-
dows-  j a  Macin tosh-
k ytt j rjestelmille.

Mit  ohjelmalla
voi tehd ?

Virtual  Breeder“ -
ohjelmalla voi kokeilla miten
hyvin osaisi k yt nn ss  ja-
lostaa koirakantaansa. Ohjel-
massa periytyy t ysin todel-
lisuutta vastaavasti muutama
eri perint tekij , osa piilev -
n  ja osa dominoivana, ja
pentujen ulkon k  muuttuu
n iden mukaan.

Ohjelmassa vuodet kulu-
vat melkein kuin oikeasti ja
on odotettava pennun kasva-
mista tiettyyn ik n ennen
kuin sit  voi k ytt  jalostuk-
seen. Ik v  kyll , koiratarhan
koirat kupsahtelevat my s
vanhuuttaan.

Mik  on
ohjelman tarkoitus?

Tarkoitus on antaa pohdit-
tavaa sellaiselle, jota kiinnos-
taa koiran jalostus. Vaikka

ohjelman ymp rist  on ko-
vasti pelkistetty, on se mal-
linnuksen osalta tarkasti to-
dellista mekanismia vastaava.
Ohjelmalla saa helposti hy-
v n tuntuman jalostuksen al-
keisiin.

Parhaimman hy dyn saa
kun suunnittelee etuk teen
mihin pyrkii, esimerkiksi
n in:

a) keskity jalostamaan yksi
ominaisuus, esimerkiksi rus-
keat silm t. Ruskeat silm t
on hallitseva ominaisuus, jo-
ten tavoite on karsia pois pii-
lev t sinisilm isyystekij t.

b) valitse pihalta kaksi rus-
keasilm ist  koiraa ja h vit
muut.

c) risteyt  n m  kaksi.
d) s st  pentueesta yksi

sinisilm inen narttu ja yksi
sinisilm inen uros [jos n it
ei ole toista kohta c], s st
my s ruskeasilm iset pennut.
T ss  vaiheessa kannattaa
antaa pennuille j rkev mm t
nimet kuin mit  ohjelma eh-
dottaa.

e) kasvata pennut 2-
vuotiaiksi ja tee testipentueet
kunkin ruskeasilm isen ja si-
nisilm isen kesken. H vit
aina testipentue mutta jos
joukossa on sinisilm inen
pentu niin h vit  my s rus-
keasilm inen vanhempi.

Jos testipentueessa on vain
ruskeasilm isi  pentuja on
ruskeasilm inen vanhempi
luultavasti etsim si uusi kan-

takoira.
f) jos j ljell  ei ole yht n

kantakoiraehdokasta toista
kohta c.

g) kun olet l yt nyt uros-
ja narttukantakoiran, h vit
muut koirat ja lopeta jalostus
- ohjelma n ytt  onnistuitko
vai oliko piilev n  sinisilm i-
syytt .

Muista s ilytt  kokonais-
kuva! Koirat vanhenevat ja
pihalle mahtuu vain 15 koi-
raa. T rkeint  on se, ett
miettii ja ymm rt  miksi
testipentueita tehd n, miten
piilev t ominaisuudet periy-
tyv t, jne. Vaikka ohjelman

koirilla on vain muutama
periytyv  ominaisuus on sa-
mat teoriat sovellettavissa
koko jalostukseen.

Saatavilla my s
CD-rom-versiona.

Jos haluat ohjelman itsel-
lesi niin saat sen 1 euron hin-
taan, jolla katetaan cd-levyn
hinta. Ohjelma itsess n on
vapaasti kopioitavissa eik
vaadi edes koneelle asenta-
mista - tetokone- ja parvovi-
rusvapaa ja heti k ytt val-
mis!

Ohjelmassa ei ik v  kyll  n y koiran koiraa vaan
k ytt liittym  ja jalostuksen ohjaus tapahtuu kokonaan
hiirell  klikkailemalla. Alkutilanteessa on valittavavana
koko joukko eri-ik isi  koiria, joista ryhdyt n
jalostamaan halutunlaista koirakantaa.

Puolusta koirarotuja!
Jos koira on osallisena onnet-

tomuudessa niin voi olla varma,
ett  se ylitt  uutiskynnyksen.
Otsikoista seuraa keskustelua ja
s nn llisin v liajoin tiedotusv -
lineiden edustajat ottavat yhteytt
SATHY ry.:hyn. Yhdistyksen oh-
jes nt  on kertoa toimittajille
tosiasioita mutta olla ruokkimatta
huhumylly  lis . Jos koira on
purrut toista koiraa on t ysin turha
menn  kommentoimaan vaaralli-
sista koiraroduista. Ei saa nostaa
panoksia. Selvemmin: vaikka on

kiva n hd  oma kuva lehdess
niin rodun kannalta on parempi
pysy  poissa otsikoista. Paras uu-
tinen on ei-uutinen ollenkaan.

Yhdistyksemme on yhteydess
moneen ulkomaiseen koirayhdis-
tykseen. Median aikaansaama
kielteinen julkisuus ja koiravas-
tainen asenne puhuttaa kaikkialla
ja SATHY:n luotsaama toiminta-
malli tuottaa tulosta. Tosiasioilla
ja faktoilla saavutetaan parhaat
tulokset.

Mastiffid-yhdistys on selvill  SATHY:n mediamyytti-mallista.
Uhanalaisia koiria uhkaa huhumylly, jossa jopa hyv t uutiset
k ntyv t vastaan.

Virtual Breeder“
— koiranjalostusta tietokoneella
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Hei kaikille iloisille koira-
yst ville, t ss  tulee tervehdys
naapurimaastanne Ruotsista.
Nimeni on Linda Johnson ja
toimin puheenjohtajana ABS-
yhdistyksess  (ABS on lyhen-
ne Amerikanska Bulldogklub-
benista). Meill  on yhteens
noin 90 amerikanbulldoggia
koko Ruotsissa. N ist  koirista
noin 70 on yhteydess  ABS-
yhdistykseen. Tuntuu silt , ett
rodun suosio on kasvussa.

ABS perustettiin vuonna
1997 ja aktiivisen kaltaisia j -
seni  on noin nelisenkymmen-
t . ABS on sin ns  erikoisessa
asemassa, ett  se toimii yhteis-
ty ss  SHK - Svenska Hund
Klubben - kanssa, joka on van-
ha monirotuj rjest  t ll
Ruotsissa. SHK j rjest  vuo-

sittain useita tapahtumia, joissa
my s amerikanbulldoggit p -
sev t mukaan n ytt ytym n.
SHK on my s siit  hyv , ett
on olemassa koirankoulutusta
ja kouluttajaopastusta. Jopa
muutamia k ytt kokeita j rjes-
tet n vuosittain.

ABS-yhdistyksell  on j -
sentapaamisia noin kaksi ker-
taa vuodessa, toinen kev ll
ja toinen syksyll . Tapaamisis-
sa puhutaan paljon bulldog-
geista ja kokeillaan kaikenlai-
s i a  k o i r a h a r r a s t u k s i a .
Maakunnissa pyrimme j rjes-
t m n pienempi  tapaamisia.
Toimintaa meill  on suunnit-
telemassa erityinen ty ryhm .
Mukavinta on se, ett  kasvat-
tajien kanssa meill  on hyv t
yhteydet my s ulkomaille.

Harrastus yhdist ! Tarkoitus
on ehdottomasti osallistua
vuoden 2002 SATHY Ex-
poon, 22.9.

ABS on yhdistys, joka pyr-
kii kaikin tavoin tukemaan j -
seni n koiraharrastuksessa.
Amerikanbulldoggi on yhdis-
tyksen arvoinen.

Useimmat meid  koiristam-
me polveutuvat Alan Scottin
vanhoista linjoista, esim. Mac
the Masher ja Scottin Grand
CH Diximan l ytyy monen
ruotsalaisen ab-koiran taustal-
ta. Mr. Steve LeClerc on my s
hyvin edustettuna kaikissa
niiss  koirissa, joiden sukupuu
nojaa tukevasti mm. LeClercin
Bama Boyhin.

Yksi tavoitteistamme on ol-
la jatkuvasti ajan tasalla ja seu-

rata tiivisti jos l ytyy hyvi
koiria maahantuotaviksi tai
mielenkiintoisia harrastajia
Ruotsin ulkopuolelta. ABS-
yhdistykseen voi hyvin ottaa
yhteytt  mink  tahansa ameri-
kanbulldoggi-kysymyksen tai
ehdotuksen tiimoilta. Helpoi-
ten se sujuu vaikka minun
kauttani tai ABS-yhdistyksen
kotisivuilta (so. linkitetty
www.sathy.org -sivuille).

T ss  vaiheessa toivotan
teille kaikille oikein mukavaa
kes  ja hauskoja hetki  koiri-
en kanssa.

Parhain bulldoggi-terveisin
Linda Johnson,
ABS-yhdistyksen puheen-

johtaja.

Terveisi
Ruotsista!

Jagne«s Spike.

Jagne«s Chance. Malika. Felicia.

Amerikanbulldoggiklubi
American Bulldog Club ABC
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Ironheart’s Kennel, Mike & Nadya
Egoroff — historiikkinen haastatte-
lu, 2002, osa 2/2.

Nadya & Mike Egoroff.

Amerikanbulldoggiklubi
American Bulldog Club ABC

Mit  juuri Te haette uudes-
sa koirassa, luonnetta, li-
haksia vai..?

Olemme eritt in tyytyv i-
si  vanhoihin koiriimme. Jos
ikin  saamme samaa luonnet-
ta, samaa laatua, samanlaisia
koiria tulevaisuudessa, niin
olisimme eritt in onnellisia!
Uusissa koirissa haluamme
n hd  amerikanbulldoggia.

Mutta luonne on eritt in
t rke . Meill  ei t h n asti
ole olleet mit n ongelmia
sen asian kanssa. Mutta sa-
maan aikaan Ven j ll  on
t ll  hetkell  monia ameri-
kanbulldogeja jotka ovat ag-
gressiivisia, jopa omistajil-
leen. Seh n taas ei ole
ominaista t lle rodulle ja pi-
t isi pyrki  kitkem n se
pois.

Miten amerikanbulldoggit
Pietarissa, arviolta miten
paljon niit  nyt on?

Vaikea laskea. Suunnilleen
500 kpl, ehk  jopa enemm n.
Ja koko Ven j ll  se on -
rimm isen vaikea, meill  on
tiedossa noin 3 000 kpl, mut-
ta mahdotonta sanoa tarkkaa
lukua. Joka kuukausi kuu-
lemme uusista paikoista mis-
s  niit  on ilmestynyt katu-
kuvaan. Esimerkiksi Keski-
Aasiassa - Kazakstanissa.

Moni ei tied , mutta teill
on my s suuri kennelj rjes-
t  koirille, RKF eli Russian
Kennel Federation, miten
se on muuttanut asioita ro-
dulle, vai onko mik n
muuttunut?

RKF tunnustaa amerikan-
bulldoggin rotuna, ja se on
eritt in huono asia. Nyt esi-
merkiksi tapahtui niin ett
joku kirjoitti RKF standardin
(mit  potaskaa! — he itse p t-
tiv t kirjoittamansa standar-
dit!!!) miss  sallitaan keller-
t v t silm t ja my s vaalean
kirsun. Olemme peloissam-
me siit  ett  rotu tulee muut-
tumaan ulkomuodollisesti jos

joku k ytt  n it  hyv kseen
jalostuksessa ja tuottaisi koi-
ria n ill  standardeilla...

Mihin sinun mielest  suo-
malaisten ab omistajien pi-
t isi rekister id  koiransa?

T ll  hetkell  l hinn  vain
kaksi, koska EABA lopetti
toimintansa, joko ABA tai
NABA (toim.huom. EABC
on tullut EABA n tilalle Eu-
rooppaan) Molemmat ovat
mielest ni hyvi . NABA:ssa
on tietenkin enemm n paino-
tusta ty koiriin.

J.D.Johnson on er ss
haastattelussa sanonut
Bulldogs just don’t like
other dogs  ja samassa
haastattelussa my s ett
they do not live together
well. , t m  siis miehelt
joka on kasvattanut ameri-
kanbulldogeja todella kau-
an ja omaa asiasta huomat-
tavan kokemuksen.
Jos mietit asiaa niin oletko
sin  samaa vai eri mielt
h nen kanssaan asiasta?

Kyll , t m  on totuus. Oi-
kea amerikanbulldoggi ei iki-
n  asu rauhallisesti toisen
koiran kanssa, jos he ovat
samaa kokoa tai samaa suku-
puolta. Taas esimerkki, uros
ab ja rottweileri eiv t tule
tulemaan toimeen. Mutta
uros ab voi asua toisen
uroksen esim. ranskan bull-
doggin kanssa. amerikanbull-
doggit haluavat asua kuin
perhe  — uros ja naaras

samasta rodusta. Kuten meil-
l kin on pariskuntia. He ra-
kastavat toisiaan ja my s ik -
v iv t toisiaan, vaikka toinen
olisikin vain k velyll  tai
matkoilla. Kuten Preben oli
aggressiivinen toisille koirille
nuorena, nyky n i n tuoma
viisaus, jonka johdosta h n
ei sit  en  n yt , reagoi ag-
gressiivisesti vain jos joku
toinen koira haukkuu sille tai
tietysti jos toinen yritt  hy -
k t . Ricky taas ei ole aggres-

siivinen muille koirille ollen-
kaan.

Seuraava kysymys, sinulla
on nyt uusi koira perheess ,
Ricky, ja h n on puhdas
Johnson linjaa?

Kyll , h n on 100% John-
son.

T m h n tarkoittaa ett
voimme odottaa Johnson
nartun saapuvan t n
vuonna kenneliinne?

Toivomme sit , suunnitte-
lemme juuri erinomaisen nar-
tun ostoa.

Siisp  uusi linjaus tulee ole-
maan Johnson, tarkoittaa-
ko t m  sit  ett  Standardi
linja pys htyy teill  hetkek-
si?

Ei miss n nimess . Mo-
lempia linjoja ty stet n .
Sit  paitsi meill  on monta
hyv  standardi koiraa ja vain
yksi Johnson, mik  tarkoittaa
sit  ett  emme voi siirty  pel-
k st n Johnson linjalle, ja
on monta vuotta edess  en-
nen kuin voimme kasvattaa
Johnsonia.

Mik  on mielipiteesi suo-
messa olevista amerikan-
bulldogeista t n  p iv n ?

Suomessa on eniten Ven -
j lt  tuotettuja koiria (mit
me siis tied mme). Ja m -
r lt n niit  koiria ei viel
ole tarpeeksi linjajalostuk-
seen. Kun olimme Suomessa
katsomassa koiria, niin pi-
dimme kaikista koirista.

Ent p  suomalaiset kasvat-
tajat, mit n mielipidett
heid n toiminnasta?

On ollut t ysin v rin
k ytt  uroksia ja narttuja
vain koska ollaan asuttu l -
hell  toisia tai koska ollaan
toisen yst v , periaate tuntuu
olleen, sinulla uros minulla
narttu = tehd n pentue.

Koska meill  t ll  kaik-

kialla on mahdollisuus
k ytt  koira el inl k ris-
s , onko kasvattajilla ole-
massa mit n syyt  olla vie-
m tt  koiransa r ntgeniin
tarkistuttamaan esim. lon-
kat?

Ei mit n. Ei niin mit n,
vaikka se maksaisi mit , niin
siihen ei ole olemassa teko-
syit . Jos teet pentueen nar-
tulla ja myyt pennut niin sil-
loin olet vastuussa laadusta.
Velvollisuuteen kuuluu tar-
kistaa kaikki ennenkuin voit
edes myyd  pennun, samoin
sinulla kuuluu olla takuu asi-
asta, jos pennulla my hem-
min todetaan vika niin kor-
vaat sen my s.

Hypoteettinen kysymys. Sa-
notaan ett  olisi olemassa
koira jolla on piilev  vika,
omistaja kuitenkin tiesi asi-
asta, kuitenkin sit  k ytet-
tiin siitoksessa, mit  siin
tehd n j lkeenp in?

Hmhm.... Mielenkiintoista
niille jotka hy tyv t t st
riippakivest ... Riippuu pit-
k lle taudista. Hip Dysplasia
on tietysti kielletty. Silm viat
on kielletty. Taas v r st
ruokavaliosta johtuva maha-
kipu ei est  jalostusta.

Onko sinulla mit n neuvo-
ja h nelle joka suunnittelee
amerikanbulldoggin kas-
vattajaksi?

Ensinn kin — mieti asiaa
kahdesti. Se ei ole mik n
kultakaivos. Se on todella
kovaa ty t , samalla harras-
tus, mutta se ei ikin  ole min-
k nlainen business.

Mutta jos p t t t h n ryh-
ty , niin sinun kuuluu ostaa
todella hyvi  koiria hinnalla
mill  hyv ns . Ja, kuten ai-
kaisemmin sanoin, me olim-
me onnekkaita ostaessamme
omiamme. Jos me nyt olisim-
me aloittamassa t ll  rodulla
niin emme ehk  tiet isi mit
koiria ostaa. Kysele neuvoa
ihmisilt  jotka ovat kauan

Aina on askarruttanut miksi joku perustaa kennelin, onko siin  vain rahanhimo vai
onko siin  sit  oikeata tahtoa — tavoitteena tietysti mahdollisimman terve amerikan-
bulldoggirotu. Koska Suomeen ensimm iset ab:t tulivat ven j lt  niin luonnollisesti
ensimm iseksi mieleen tuli haastattelu kasvattajilta nimelt n Mike & Nadya Egoroff,
Ironheart’s kennelin perustajat.
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kasvattaneet rotua, l hinn
ostaaksesi hyv  koiraparis-
kuntaa. l  osta vain koska
saat ne halvalla tai koska ne
ovat sinua l hell , matkusta
tarvittaessa kauas hakemaan
niit . Tietysti siin  tulee me-
nem n vuosia, pitki  vuosia,
tullaksesi kasvattajaksi.

Mit  jos suomalainen halu-
aisi tuoda koiransa Ven j l-
le n yttelyyn tai johonkin
tapahtumaan, mit  tarvi-
taan?

Paperit — esimerkiksi NA-
BA, EABC ja RKF ovat hy-
v t. Ja tietysti rokotustodis-
tukset.

Ent p  mik  on paras tapa
selvitt  milloin siell  jota-
kin on?

Meill  on lista kaikista ta-
pahtumista St.Peterburgin l -
hell  ja olemme yhteydess
suomalaisen SATHY:n ABC-
klubin kanssa. Kannattaa tie-
dustella sielt  ensin. Mutta
tietysti, kaikki eiv t ole hyvi
tapahtumia — liikaa tuomarei-
ta jotka arvioivat bulldoggeja
ensimm isen kerran el m s-
s n (t st  kiit mme RKFn
kiinnostusta ab rotuun).

T ss p  oli huimat kysy-
mykset, koska olet viel  hy-
v ll  tuulella niin annetaan
tulla viimeinen kysymys,
Jos voisit k nt  aikaa
taaksep in niin onko mi-
t n mit  haluaisit vaihtaa
tai muuttaa?
Ei niin mit n.

Mike & Nadya Egoroff -
Kiitos!

HUOMIO!

Jos omistat amerikanbull-
doggin ja haluat enemm n
sis lt  el m si niin ilmoita
yhteystietosi ABC-klubille:
¥ puh.(09)˚5301˚751, paina 8
¥ s-postitse abc@sathy.org
¥ postitse SATHY ry./ABC,
Mannerheimintie 93 c 147,
00270 Helsinki.

Ilmoittamalla tietosi p set
ABC-postituslistalle ja saat
aina ensimm isen  tiet  tu-
levista amerikanbulldoggi-
tapahtumista ja uutisista.

Seuraavaksi ilmestyy jo
nelj s ABC-uutiset -lehti!

Huom! ABC-listalta pois-
tetaan automaattisesti ne,
jotka eiv t ilmoita yhteys-
tietojaan jokaisen ABC-
uutisen ilmestymisen j l-
keen.

NABA rekister inti valmis

Amerikanbulldoggiklubi
American Bulldog Club ABC

NABA - National American
Bulldog Association

T ll  hetkell  moni ihminen
on iloinen kuullessaan tuon
nimen. Kaikkihan ovat jo tie-
toisia siit  ett  n m  koirat
mitk  SATHY n toimesta
anoivat rekisteritodistukset,
niin ne my s saivat sen, siis
aivan kaikki!

Loppu
h lm ilylle

Homma l hti oikeastaan
k yntiin siit  yksinkertaisesta
syyst  ett  paloi t ky  t h n
h lm ilyyn mik  oli menossa
ja oli oikeastaan jo monta
vuotta jatkunutkin. Sit  joutui
kuulemaan kaikenlaisia ih-
meellisimpi  selityksi  miksi
jollakin koiralle ei l ytynyt
papereita. T m  h lm ily n -
versi kaikkien puhdasrotuisten
ty koirien mainetta.

Joten ei kun tuumasta toi-
meen, ensin tehtiin kevyt kent-
t arvio siit  ett  l ytyyk
yleens kin kiinnostusta rekis-
ter inti asiaan ja sit h n tietys-
ti l ytyi. Sen j lkeen piti tehd
selvitys oliko mit n j rkev
syyt  ollut miksi n ille koirille
ei aikaisemmin oltu hankittu
paperit, sellaista taas ei l yty-
nyt.

T ss  vaiheessa oli pakko
ottaa hieman et isyytt  asiaan
ja kuulostella ulkomailta mik
tuntuisi meille Suomeen sopi-
vammaksi yhdistykseksi, kau-
askatseisesti mietittiin ett  tie-
tysti  paperit  mit  joku
muunmaalainen arvostaa kor-
keasti, vaikkapa juuri jalostus
mieless  esim. astutusta miet-
tiess . T ll in p dyttiin
NABA an, ainoa j rkev  vaih-
toehto globaalisesti mietittyn ,
p t st  edelsi kuitenkin mon-
ta kokousta miss  harkittiin
t t  asiaa. Samoin tietysti mie-
tittiin paljonko mahdollisesti
t h n joutuisi sitoutumaan, ei
kuitenkaan itse tiedetty l hel-
lek n miten paljon t m  pro-
sessi kokonaisuudessa tulisi
viem n sit  vapaa-aikaa, hyv
niin, ehk  olisi j nyt tekem t-
t .

Moni oli kuitenkin jo kuul-
lut jotain huhuja siit  ett  hom-
ma oli jo k ynnistynyt tammi-
kuussa, tai kuulleet siit
suunnilleen niihin samoihin

aikoihin kuin PulkkaRiehaan
valmistauduttiin....

T m  rekister inti vaati oi-
keastaan etuk teen valmistelu-
ja todella kammottavan m -
r n, samoin oltiin koko t m n
ajan mit  t m  prosessi kesti
eritt in tiiviiss  yhteydess
suoraan NABA an, sek  s h-
k postitse mutta kuitenkin
suurimmaksi osaksi perintei-
sesti puhelimitse.

Onnistuneesta lopputulok-
sesta voimme kiitt  vain ja
ainoastaan sit  SATHY n po-
rukkaa joka omalla ajallaan,
kaikkia niit  tarvittavia pape-
reita haali ja hankki kasaan,
tekiv tp  my s jokaiselle koi-
ralle iki-oman kansion miss
tosiaan sitten l ytyi aivan kaik-
ki tarvittava tieto.

Samassa l hetyksess  oli
liitettyn  my s kaikista Suo-
m e s s a  k y t e t y i s t
kantakoirista  paperit, tietysti
liitteen  mukana my s v hin-
t n viiden sukupolven tausta-
tiedoilla toiset jopa enemmill ,
ihan vain varmuuden vuoksi
tietenkin. Olihan se selv  ett
emme en  halunneet mink n
pienen muotovirheen pys yt-
t v n koko homman sen selvi-
tyksen ajaksi.

J lkirekister innin
vaikeudet

Yleens  rekister inti ei on-
nistu j lkik teen. SATHY on
ollut aikaisemmin muutaman
erillisen koiran j lkirekiste-
r inniss  mukana ja teht v
voi joskus olla mahdoton. Koi-
ran tausta on selvitett v  ja
l ydett v  aukoton sukutausta
ja kopio rekister intitodistuk-
sesta jokaiselle sukuhaaralle.

On selv , ett  jos v liin j
yksin sukupolvi ilman rekiste-
r inti  niin rekister inti ei on-
nistu.

T m  oli ainutlaatuinen ti-
laisuus saada koira virallisesti
NABA an  rekister ity .

T m nlaista ei en  ikin
tule tapahtumaan, koko t t
asiaa voisi oikeastaan luokitel-
la ab-historialliseksi teoksi,
sek  NABA ssa mutta etenkin
meill  t ll  Suomessa.

Jokainen n ist  koirista
on nyt hyv ksytty rekister i-
t v ksi NABA:an.

Merten takaa tullut viesti
toivottaa kaikille viralliset pa-
perit omaaville ab omistajille,
Hyv  jatkoa!

Me taas puolestamme kii-
t mme k rsiv llisyydest  ja
ymm rt myksist  tiettyihin
toimintatapoihin, kiitos NA-
BA.

Kiit mme my s juuri Sinua
joka hankit koirallesi paperit,
kiitos ajattelevaisuudestasi!

T m nhetkinen tilanne on
se, ett  kaikkien koirien rekis-
ter inti on maksettu NA-
BA:lle. Muutama ab:n omista-
ja on t st  velkaa SATHY:lle,
velat on maksettava heti. NA-
BA ryhtyy l hett m n pape-
reita Suomeen suoraan omis-
t a j i l l e  Kev tk in re iden
j lkeisell  viikolla. Koirien
omistajat saavat kuitenkin re-
kister intipaperit pahimmassa
tapauksessa monen vuoden
odottamisen j lkeen.

Viimeist n t ss  vaiheessa
kannattaa koiranomistajien
karhuta rekister intimaksut
kasvattajalta, jos kasvattajan
kanssa ei ole muuta sovittu.
Suomalaisilla amerikanbull-
doggi-kasvattajilla ei ole mi-
t n tekemist  nyt tapahtuneen
NABA-rekister innin kanssa.
Kyse on pelk st n SATHY:n
omasta projektista koiranomis-
tajien hyv ksi.

Rekister inti on
kasvattajan teht v

Nyt loppuunviety rekiste-
r intitoimenpide on kattavin
ja ehdottomasti viimeinen
SATHY-yhdistyksen tekem .
Rekister inti on aina kasvatta-
jan teht v  ja erityisesti ty -
koiraroduissa on jalostus ja
rekister inti eritt in t rkeit .
Jos pennuttaja ei ymm rr  t t
on h n t ysin v r ll  alalla.

NABA-rekister inti on
merkitt v  asia koska se antaa
mahdollisuuden osallistua k y-
t nn llisesti kaikkiin ab-
tapahtumiin, koiran k ytt mi-
sen jalostuksessa, mahdollisten
pentujen rekister innin, yms.

Ennen kaikkea NABA-
rekister inti on puhdasrotui-
sen, aidon amerikanbulldoggin
ylpeys.
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Talvi on todellakin jo
voitettu ja muutamat paikat
o v a t  k u i v u n e e t
kev tauringossa. Nyt on juuri
h y v  h e t k i  j r j e s t
tapaaminen, jossa voi tutustua
muihin koiranomistajiin.
Kev tkinkereiden tarkoitus on
ennen kaikkea viett  mukava
sunnuntaip iv  yhdess .
Tervetuloa mukaan!

Miss  on Kev tkinkereiden
pitopaikka?

Paikka  on  Hels ing in
Vuosaaren Rastilan leirint alue.
Paikka valittiin monesta syyst :
Hyv  paikka, jonne on helppo
l yt . Hyv t kulkuyhteydet,
joka suunnasta. Paljon tilaa
koirille, ei liikennett , suljettu
alue. Paikalla on kaikki
mukavuudet, yms. Kuten er s
sanoin ...Plussat, voi menn
vaikkapa sy m n jos vatsaa
kurnii... Jos kurnii pahasti niin
siell  on jopa wc’t! Miinus... ei
oo lentokentt  vieress .. mutta
vesitasolla voi laskeutua
melkein viereen.

Ajo-ohje on yksinkertainen.
Rastila l ytyy Vuosaaresta,
joka on Helsingin keskustasta
n. 14 km it n.

Pohjoisesta Suomesta paikan
p lle saapuvat ty koira-
harrastajat voivat majoittua
Ras t i lassa  m kiss  ta i
H e l s i n g i n  k e s k u s t a s s a
edullisessa motellissa. N ist
v a i h t o e h d o i s t a  l i s
Kev tkinkeri-liitteess , joka
seuraa t m n lehden mukana.

Mukavaa ja
hauskaa

K e v t k i n k e r i t  o n
erinomainen ja sopivan rento
t i l a i suus  t ava t a  mu i t a
koiranomistajia ja vaihtaa
miel ipi te i t  uusimmista
kuulumisista. Kannattaa my s
tulla rohkeasti puhumaan
yhdistyksen asiois ta  ja
kuulumisista — ainoa tapa
vaikuttaa on osallistua, eik
siihen muuta tarvita.

Samalla ehtii katsastaa
entuudestaan tuntemattomat
koirat. Suomeen on tullut taas

m o n t a
u u t t a

SATHY-koiraa ja ne ovat my s
Kev tkinkereill  mukana.

Tekemist  ja
toimintaa

Tiedossa on paljon toimintaa
k a i k i l l e  k o i r i l l e .
Kev tkinkereill  j rjestet n
m m .  t a a k a n v e t o a “ ,
v o i m a v e t o a “  j a
tuholaistorjuntaa“. Kyse ei ole
mist n veren-maku-suussa
kilpailusta vaan tarkoitus on
antaa omistajille ja harrastajille
m a h d o l l i s u u s  t u t u s t u a
harrastuksiin.

Ohjatussa tapahtumassa
p see kokeilemaan miten
homma sujuu.

Pohjoismaiden
mestaruuskisat
SATHY Expossa

S A T H Y  E x p o  2 0 0 2

( 2 2 . 9 . 2 0 0 2 )  l h e s t y y
v j m tt  ja silloin kussakin
lajissa j rjestet n viralliset
Pohjoismaiden mestaruuskisat
— Kev tkinkereill  on juuri
sopiva hetki aloittaa oikea
asenno i tuminen  n ih in
kisoihin. Jokainen suomalainen
a m e r i k a n b u l l d o g g i ,
amer ikanp i tbu l l t e r r i e r i ,
amerikank pi terrieri tai
vanhaenglanninbulldoggi -
koira on mahdollinen Suomen-
 tai Pohjoismaiden mestari!

E s i m e r k i k s i
t a a k a n v e d o s s a “  o n
ensimm ist  kertaa k yt ss
ammattimainen ter skiskoilla
kulkeva taakavetok rry ja
voimavedossa“ on erityisesti
lajia varten rakennettu laite (kts.
k u v a a ) .  S a m o i n
k p i t e r r i e r i e n
tuholaistorjuntaa varten on juuri
t t  kirjoitettaessa rakenteilla
erityinen kisavarustus.

Ranking-pisteet

Koiram r n lis nnytty  ja
harrastusten suosion kasvun
my t  on p tetty ottaa
k ytt n erityinen harrastavien
ty koirien pisteytysj rjestelm ,
ranking-pisteet.

SATHY ry. :n  luval la
j rjestetyiss  taakanveto“,
v o i m a v e t o “  j a
tuholaistorjunta“ -kisoissa
jaetaan osallistuville koirille
ranking-pisteit  sijoituksen
mukaan. Sit  mukaa kun koira
osallistuu eri kisoihin karttuu
sen pistetilasto.

Ranking-pisteet julkaistaan
www.sathy.org Internet-sivuilla
ja SATHY Uutiset -lehdess .

K e v t k i n k e r i t  o n
ensimm inen tapahtuma, jossa
pisteit  on jaossa. Kinkereiden
j lkeen pisteit  on jaossa
Kes tapahtumassa Keski- tai
Pohjois-Suomessa (kts. sivu
13) ja SATHY Expo 2002:ssa
Helsingiss  (22.9.2002).

Sunnuntaina

Porvoo

LahtiTuusula
Tampere

Pori

Turku

Hanko

Kehä I
KEVÄTKINKERIT,
RASTILA, 21.4.

Kehä III
Helsinki

Itä-Keskus

10 km

N in l yd t perille: Jos tulet omalla autolla niin aja Helsinkiin. K nny Keh  I
-v yl lle it n ja aja niin kauan kuin tiet  riitt . Tulet It -Keskukseen, sielt
jatkat  suoraan Vuosaareen ja l yd t  takuuvarmasti  Rast i lan.
Jos tulet julkisilla niin tule ensin Helsingin keskustaan ja hypp  siell  metroon.
Valitse sellainen metro, joka ajaa Vuosaareen. J  Rastilan pys kill  pois.
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Kev tkinkerit!

Taakanveto“

Moni  on  on  n hny t
taakanvetoa aikaisemmissa
tapahtumissa mutta nyt lajissa
on laitettu isompi vaihde p lle.
K yt ss  on ammattitason
valjaat ja ensimm ist  kertaa
te r sk i sko i l l a  ku lkeva t
t a a k a v e t o v a u n u t .  N y t
olosuhteet on kaikille koirille
s a m a t  e i k  y l r a j a a

ponnisteluille ole —
ainoa, joka saattaa
puuttua on tarpeeksi
painoja!

S nn t  ovat
y k s i n k e r t a i s e t ,
koiralla on aikaa 60
sekun t i a  ve t
taakkaa 4,5 metrin
matka. Omistaja saa
houkutella koiraa
mutta koiraan ei saa
koskea. Suurimman
taakan vet nyt koira
on voittaja.

Kaikilla koirilla
o n  k o l m e
ve toyr i tys t  j a
raskaimman taakan
hyv ksytty veto
m e r k i t n
tulokseksi.

Kev tkinkereill
jaetaan taakanvedon
ranking-pis te i t
s e u r a a v a s t i :
osallistuminen takaa
jo yhden pisteen,
voittaja saa saman
l u o k a n

osallistujam r n verran
pisteit , kakkonen yhden
v hemm n, jne. Jaetulle sijalle
tulevat saavat saman verran
pisteit  mutta seuraavaa sijaa
ei t ll in jaeta.

Tuholaistorjunta“

T u h o l a i s t o r j u n n a s s a
k o k e i l l a a n  p y s t y v t k
amerikank pi terrierit siihen

mihin rotu kehitettiin kohta 200
vuotta sitten! Kyseess  on
yksil laji, jossa vastustajana
on viisi keinohiirt  — viehett .
V i e h e i t  v e d e t n
k velyvauhtia, noin metrin
v lein. Vedett v  matkan on
kuusi metri .

Ko i r an  on  t a rko i t u s
pyydyst  viehe mutta heti
t m n tehty n jatkaa j ljell
o l e v i e n  v i e h e i d e n
pyydyst mist !

Tuholaistorjuntahyvyyden
ratkaisee aika, nopeampi aika
takaa paremman sijoituksen!

Ranking-pisteet: Voittajalle
a n n e t a a n  k i s a a n
osallistuneiden koirien verran
pisteit , toiseksi tulleelle yksi
v hemm n, jne.

Voimaveto“

Voimavedossa koirat vet v t
k ytt  n k esteen kummaltakin
puolelta n kem tt  toisiaan.
N k este takaa sen, ett
kyseess  on voimamittel  eik
henkien taisto. K ysi tulee
pystyyn asetetun levyn l pi
miss  on k ydelle sopiva reik .
K o i r a t  e i v t  s i i s  o l e
katsekontaktissa toisiinsa
miss n vaiheessa kisaa.

Ohjaajat pit v t taluttimissa
koiria, mutta ainoastaan
varmuuden vuoksi. Mit n
ohjeita koiralle esim. hihnaa
nyk isem ll  ei saa tehd . Jos
n in kuitenkin tapahtuisi niin
s e  j o h t a a  h y l t t y y n

suoritukseen yhden varoituksen
j lkeen.

Aikaa vetokisaan on kaksi
minuuttia ja se koira on voittaja
joka vet  k ydess  olevan
vastustajan puoleisen merkin
n k esteen rei st  l pi.
T ydellisen tasapelin sattuessa
kevyempi koira p see jatkoon.

Kev tkinkereill  jaettavat
voimavedon ranking-pisteet:
Osall is tuminen 1 piste,
jokaisesta jatkoonp syst  1
piste.

Tule mukaan!

SATHY:n Kev tkinkereille
siis todellakin kannattaa tulla
oman ty koiran kera! Paikalla
on koko nelj n tunnin ajan
puuhaa ja toimintaa, sek
mukavia ihmisi , joiden kanssa
voi keskustella koirajuttuja.

Lis ksi paikalla on buffet,
josta saa kahvia, makkaraa,
virvokkeita, pullaa, ym.
Koirille on tarjolla vett .

SATHY-j senet p sev t
Kev tkinkereihin oikeutetusti
ilmaiseksi, muilta perit n 5 
sis np symaksu.

Ilmoittaudu kev tkinkereihin
NYT HETI soi t tamal la
SATHYn puhelinpalveluun
numeroon (09) 5301 751 tai s-
p o s t i t s e  o s o i t t e e s e e n
info@sathy.org.

Mukanakannettavaa tietoa
Kev tkinkereist  saa t m n
lehden mukana tulevasta
liitteest .

Puruty skentelyn pieni suuri mestari,
aito ty koiraterrieri Ch Sabrina
harjoittelee voimavetoa varten.
Amerikank pi terrierill  voi
osallistua kaikkiin Kev tkinkerin
ty koiralajeihin.

LIS TIETOJA:
¥ SATHY-

puhelinautomaatista,
soita puhelin
(09) 5301 751 ja
paina 7

¥ S hk postitse
info@sathy.org

¥ Kev tkinkeriliite.
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Pelk st n Suomessa on
n. 600 000 koiraa ja melkein
saman verran koiranomista-
jia. Useimman omistajan
mieless  k y jossakin vai-
heessa ajatus k ytt  omaa
koiraa pennuttamiseen. Syit
pennutusinnokkuuteen on
monia, raha, maine, sattuma,
jne.

Onneksi pennutus on help-
poa, tarvitaan kaksi eri suku-
puolta olevaa koiraa, odote-
taan nartun juoksuja ja n.
kymmenen p iv  juoksujen
alkamisesta astutetaan narttu
uroskoiralla. Tilastojen mu-
kaan v hint n joka toinen
astutus onnistuu ja tuloksena
on kourallisesta tusinaan
hauskoja pentuja. Pentujen
kasvatus luovutusik iseksi
on tosin yll tt v n sitovaa ja
aikaa viep  puuhaa mutta ei
mit n ylivoimaista.

Mutta, mutta ...

Edell  mainittuun pennu-
tukseen pystyy takuuvarmasti
aivan kuka tahansa (hyv  jut-
tu) ja varmuuden vuoksi asi-
asta on julkaistu hyllymetreit-
t in kivoja kirjoja kuten
Meid n perheen uudet

n p nassut , yms. huono
puoli siin  on se, ett  kyse
on pelk st  pennutuksesta —
ei koiran jalostuksesta.

Varoitus!
T st  eteenp in teksti

ymm rt  vain aniharva!

Kaikki SATHY-rodut ovat
ty koirarotuja, joilla on pitk t
perinteet jalostuksessa. Jalos-
tuksessa, jossa on p m r -
n  tietyn tyyppinen ja tietyt
ominaisuudet omaava koira-
rotu. Ainoa tapa saavuttaa ja
yll pit  n m  ominaisuudet
on ymm rt  jalostuksen ja
perinn llisyyden perusperi-
aatteet — kuulostaa uskomat-
tomalta mutta vain murto-
osa koira-alan asiantuntijoista
ymm rt  t m n.

Yleisin
virhe

Eritt in harva koiraharras-
taja ymm rt  sen, ett  koi-
rarodun erinomaisuus on sen
jalostuksessa, ei yksil ss .
Useimmiten koirista katso-
taan vain pintapuolinen ul-
kon k  ja ehdottomasti eni-
ten mielipiteeseen koirasta
vaikuttaa t ysin merkitykset-
t m t asiat kuten turkin v ri
ja kuviointi. N m  ovat t y-
sin ep olennaisia asioita koi-
ran/rodun kannalta, siit  huo-
limatta,  ett  joissakin
koiraroduissa on ns. rotum -
ritelmiss  kuvattu hyvin tark-
kaan laikkujen ja pilkkujen
toivottu esiintymistapa.

Useimmat itse n koiran-
jalostajiksi kutsuvat perusta-
vat p t ksens  pelk st n
yksil iden ulkon k n perus-
tuvilla pintapuolisella tarkas-
telulla.

T st  seuraa v ist m tt
se, ett  yleisin tapa pilata koi-
rarotu on astuttaa kaksi
hyv n n k ist  ja tervett

koiraa kesken n. Tuloksena
on pentuja, jossa on tehty niin
tyhj ksi kuin mahdollista lin-
jajalostuksella aikaansaatu
tulos. Asiaa ei siis auta se,
ett  kyseiset yksil t itsess n
olisivat huippukoiria ja jon-
kun tietyn suvun edustajia.

Risteytykset

Risteytysjalostus on se mi-
ten kaikki n yttelykoirat
jalostetaan . Etuna t ss  on
se, ett  se on helppoa ja jo-
kaisen pentueen perim  on
yll tys. Jos pentueessa on ei-
toivottuja pentuja voidaan
kokeilla uutta tai samaa yh-
distelm  ja saadaan taas uusi
arvonta pentueen perim lle.

Hyv  puoli risteytyksiss
on my s se, ett  sill  ei saada
aikaan mink nlaista pysy-
v  haittaa koirarodulle, kaik-
ki ominaisuudet vain tasaan-
t u v a t  j a  i l m e s t y v t
pentueisiin miten sattuvat (eli
ne hyv t ominaisuudet eiv t
katoa lopullisesti minnek n

mutta eiv t v ltt m tt  n y).
Esimerkkin  risteytysten

huonoista puolista voidaan
mainita vaikka sellaiset n yt-
telykoirarodut, joiden lonk-
ka- yms. viat on onnistuttu
tasaamaan kaikkien yksil i-
den kiusaksi.

Toinen esimerkki ristey-
tyksen typeryydest  on muu-
tamien suomalaisten kasvat-
tajien tekem  em munaus -
on tuotu samaa rotua mutta
eri linjaa olevia koiria ja tehty
n iden v linen risteytys. N in
on aikaansaatu t ysin uusia
ongelmia, joita ei aikasem-
min ole ko. rodussa edes tun-
nettu.

Miksi ihmeess  koirahar-
rastajat risteytt v t eri linjo-
ja? Kuten sanottu, se on help-
poa ja lis ksi on olemassa
pelkoja liian l heisest
sukulaisuudesta . Yksinker-
taisesti sanottuna - t ydellist
tiet m tt myytt .

Mist  johtuu
risteytysten huonous?

Risteytyksen huonous joh-
tuu siit , ett  siin  nimens
mukaan risteytet n ominai-
suuksia. Yksinkertaisimmil-
laan asia menee n in: toisella
vanhemmista on piilev n
jokin (huono) ominaisuus ja
toisella tuota ominaisuutta ei
ole ollenkaan, kumpikin siis
n ytt  hyv lt . Kun n m
koirat risteytet n niin keski-
m rin puolella pennuista tu-
lee olemaan tuo (huono) pii-
lev  ominaisuus vaikka
emme n e sit . Olemme siis
jatkaneet huonoa ominaisuut-
ta t ysin tiet m tt .

Toinen esimerkki: molem-
milla vanhemmilla on piile-
v n  jokin (huono) ominai-
suus. Kun nyt n m  koirat
risteytet n tulee keskim rin
puolella pentueesta olemaan
tuo ominaisuus piilev n , ja
nelj nneksell  tuo (huono)
ominaisuus jopa n kyv n .
Normaali k yt nt  on myyd
tuo n kyv sti huono nelj n-
nes reilulla alennuksella ja
myyd  loput 3/4 pentueesta

normaalihintaan. Ratkaisu on
eritt in huono koska noista
normaalihintaisista pennuista
75 % omaa tuon ei-toivotun
ominaisuuden piilev n !

Kummasakaan tapaukses-
sa emme p se eroon ei-
toivotusta perim st .

Risteytysjalostus on t ysin
vallalla oleva k yt nt  ja ns.
kasvattajat taivastelevat esiin
putkahtelevia perinn llisi
ongelmia. Ne kasvattajat, jot-
ka luulevat tiet v ns  jotakin,
tekev t omasta mielest n
uroty n ja tuottavat ulkomail-
ta uutta verta, jonka typeryyt-
t n sotkevat taas vanhaan
soppaan. Tilanne ei edisty
yht n mihink n, ongelmat
vain tasaantuvat kaikille ro-
dun edustajille.

Ainoa ratkaisu on linjaja-
lostus ja testipentueet.

Koiranjalostus
vaatii ty t

Jos halutaan jalostaa koi-
rarotua on toimittava seuraa-
vanlaisesti. M r t n ne
ominaisuudet, jotka rodulle
halutaan. Valitaan ominai-
suuksia parhaiten vastaavat
yksil t ja risteytet n ne. Nyt
syntyneest  pentueesta vali-
taan paras yksil  ja risteyte-
t n sen oman vanhempansa
kanssa. T m  siksi, ett  to-
denn k isyys ei-toivottujen
piilevien ominaisuuksien
esiintulemiselle kasvaa.

Jos t st  uudesta pentuees-
ta l ytyy uusi valioyksil  niin
olemme jo hyvin l hell  uutta
linjaa - viel  on teht v  testi-
pentue.

Testipentue saadaan aikai-
seksi siten, ett  risteytet n
tuo aikaansaatu tuore valio-
yksil  pelk st n piilev n
ominaisuuden omaavan yksi-
l n kanssa. Aikaansaatu tes-
tipentue n ytt  onko meid n
vastaleivotulla valioyksil ll
piilevi  (huonoja) ominai-
suuksia vai ei. Jos testiepen-
tueen yhdell kin yksil ll
esiintyy tuo poisraivattava
ominaisuus ei valioyksil m-
me ole valioyksil  - takaisin

Onko Sinusta
koiranjalostajaksi?

Katso my�s
Virtual

Breederª
Ð koiranja-
lostusta

tietokoneel-
la sivulla 6!
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T ss  on ilmainen tuote Sinulle, joka haluat edist
kanssaihmistesi koiratietoutta. Pid  mukana oheista aitoa
SATHY-k yntikorttia. Kortti kulkee helpommin mukana
kuin nippu esitteit ! Kortin k ytt ohje on yksinkertainen:
pid  sit  aina mukana!

K yntikortti on erinomainen kun puheeksi tulee koirat
tai kun joku alkaa selitt  koirastasi esimerkiksi millainen
sen tulisi olla tai millaisia ne oikeasti ovat... T llaisessa
tilanteessa voi omien selostustensa tueksi lahjoittaa
kuuntelijalle aidon SATHY-k yntikortin.

Tilaa lis !

Eik  kortit lopu kesken, pyyt m ll  niit  info@sathy.org
tai puhelimitse (09) 5301 751 l hett  yhdistys niit
maksutta l is .  Muista kertoa yhteystietosi .

SATHY-k yntikortti

Kev tkinkerin ja SATHY Expon v liin j
runsaasti aurinkoista kes aikaa. Innokkaimmat
osallistuvat Mostly Weightpulling tai muihin
pienempiin tapahtumiin. Suomi on kuitenkin laaja
maa ja harrastajia on ripoteltu pahimmillaan
hyvinkin pitkien v limatkojen et isyyksille
toisistaan. Kenenk n mielest  ei ole mukava
reissata turhan pitk lle ja se on syy miksi nyt
harkitaan mahdollista kes tapahtumaa. Rentoa
tapahtumaa, joka sijoittuisi jonnekin l hemm ksi
Keski-Suomea.

Kes tapahtuman tarkoitus olisi koota paikalle
SATHY-koirista kiinnostuneet ja viett  mukava
p iv  yhdess . Paikalla voisi kokeilla taakan- ja
voimavetoa, jutella koirista ja vaihtaa mielipiteit .

Kuka j rjest ?

Kuka tahansa, joka tuntee tarvetta saada vipin
omalle paikkakunnalle — esimerkiksi juuri Sin .
Ainoa mit  tarvitsee tehd  on l yt  tapahtumalle
sopiva paikka ja ehdottaa sit  SATHY-
yhdistykselle.

Heti kun paikka on selvill , on tarkoitus tiedottaa
t a p a h t u m a s t a ,  k e r t  j o n k i n  v e r r a n
ennakkoilmoittautumisia ja viett  mukavaa
kes tapahtumaa. Suunnitelmissa olisi viett  p iv
mahdollisimman picknik-tyyliin, eli paikalle tulevat
toisivat omat ev t.

Jos tuntuu silt , ett  Sinulta l ytyy tarmoa olla
kes tapahtuman is nt /em nt  niin toimin n in:

1. Etsi sopiva paikka tapahtumalle, aidattu kentt ,
halli, tms.

2. Kysy saatko mukaan muutaman tutun
toimitsijaksi.

3. Ilmoita SATHY-yhdistykselle asiasta.
4. Yhdistys ilmoittaa asiasta seuraavassa SATHY

Uutiset -lehdess  (ilmestyy kes kuussa).
5 .  P idet n  hauska  kes tapahtuma!

Ota heti yhteytt  jos kiinnostuit.

Kesätapahtuma?
Tule mukaan!!!l ht ruutuun (on syyt  mainita,

ett  testipentueen kaikilla yksi-
l ill  on tuo (huono) piilev  omi-
naisuus).

Mahdollisista vastoink ymi-
sist  huolimatta saadaan kuiten-
kin aikaiseksi uusi valioyksil
pienell  k rsiv llisyydell  ja ar-
paonnella. Samalla tapaa on ke-
hitett v  sen sisaruksista vastak-
kais ta  sukupuol ta  oleva
kumppani. N ist  kahdesta muo-
dostuu uuden linjan kantakoirat.

Linjajalostus,
anteeksi mik ?

Linjajalostus on siis sit , ett
k ytet n vain kantakoiria ja
niist  polveutuvia koiria. Jos
joukkoon sotketaan yksikin ul-
kopuolinen koira on kaikki pe-
rilliset risteytyksi  - kunnes teh-
d n  uus i  a lku ja los tus ,
testipentue, jne.

Voidaan ajatella n in, jos
meill  on linja - suku - josta
puuttuu jokin (huono) ominai-
suus niin kaikki on hyvin niin
kauan kunnes tuohon sukuun
sotketaan sika-s kiss  menetel-
m ll  uutta verta . T ysin oman
ongelmansa soppaan lis  viel
se, ett  kaksi linjaa - sukua -
saattavat yhdistettyn  tuottaa
ongelman, jota ei kummallakaan
ole.

Edell  kerrottua menetelm
on k ytetty kaikkien tunnettujen
ty koirien ominaisuuksien pa-
rantamisessa, jokaisen koirado-
dun kehittelyss , perinn llisten
sairausten poistamisessa. Kaikki
toimiikin hyvin niin kauan kun-
nes joku ymm rt m t n p tt

parannella  rotua lis m ll
uutta verta, tai karsimalla
sukurutsausta  mihin lie uskon-
nolliseen mietelm n nojaten.

J ik  jotakin
ep selv ksi?

Suomessa on se onnellinen
tilanne, ett  meid n amerikan-
bulldoggit, pitbullit, amerikan-
k pi terrierit ja vanhaenglan-
ninbulldoggit ovat ehdottomasti
maailman huipputasoa. Useim-
mat suomalaiset SATHY-koirat
on tuotu sellaisilta koiranjalos-
tajilta, joiden koiria jonotetaan
jopa vuosia.

On selv , ett  on olemassa
SATHY-rotuisten koirien omis-
tajia, jotka eiv t ymm rr  kuinka
jalostuksellisesti arvokkaita koi-
ria heill  on k siss n ja saatta-
vat kysy  mielipiteit  ja
neuvoja  esimerkiksi n yttely-
koiraihmisilt  — tilanne on sama
kuin jos autonkorjausta suunnit-
televa kysyisi neuvoa el intarhan
paviaanilta.

H t  ei kuitenkinaan ole t -
m n  n k i n e n ,  n e u v o
amerikkalaisper isten ty koirien
pennuttajille/jalostajille on t m :
pid  yhteyt  yhdistykseen, opis-
kele jalostuksen perusteet, ym-
m rr  harrastamaasi koirarotua.

SATHY:n www-sivuilta l y-
tyy mm. koiranjalostuksen pe-
rusteet, 14-sivuinen helppotajui-
nen opus, Virtual Breeder“ -
ohjelma, jolla voi kokeilla onko
ymm rt nyt yht n mit n koi-
ranjalostuksesta, yms.

 Lyhyesti: jos kasvatat koiria,
l  sotke linjoja.

 jatkoa edelliselt  sivulta.

Suomen amerikkalaisper isten
ty koirarotujen harrastajayhdistys ry.

Puhelinautomaatti: (09) 5301 751
Internet-kotisivut: www.sathy.org

S hk posti: info@sathy.org

amerikanbulldoggit
amerikank pi terrierit

amerikanpitbullterrierit
vanhaenglanninbulldoggit

SATHY



14

Olemme j lleen kuluneen
kev n aikana saaneet Suo-
meen uusia, maailman huippu-
luokkaa olevia ty koiria. Suo-
meen on saapunut vastik n
kolme uutta amerikanpitbull-
terrieri , jotka saapuvat mai-
neikkaalta kasvattajalta, Jim-
my Zaleckylt . Jimmy ei ole
turhan tarkka siin , kenelle
koiransa myy, normaalisti h n
ei myy kenellek n. K ytt -
m ll  hyv ksemme erinomai-
sia suhteitamme saimme ensin
kontaktin Jimmyyn puhelimi-
mitse. Sitten ei kulunut en
kuin reilu vuosi, kun Jimmy
lopulta lupasi myyd  meille
yhden koiran silkasta s list ,
kun vaivaudumme hakemaan
koiran Suomesta saakka. No,
loppujen lopuksi suhteemme
Jimmyyn kehittyi niin hyv ksi,
ett  Suomeen saakka saimme
per ti kolme koiraa!

Uusia tulokkaita

Oikealla ylh ll : koirat
lentokent ll . Vastassa tuhti
joukko SATHYlaisia tarkas-
tamassa uudet tulokkaat!

Oikealla: pitbulluros Max, 9kk, Max valloittaa kaikki vastaantulijat hellyyt-
t v ll  ruskealla katseellaan! Max on Hydro x Black Beauty.

Hydro



Yll : pitbullnarttu Puukko, 4kk.
Saanut nimens  Jimmylle viedyn
tuliaispuukon mukaan. Puukko
on ehta Buster x Sambella.

Ker ll  pitbullnarttu Red Wine, eli tutta-
vallisemmin Punkku, 8kk. Punkku on oikea
sohvaperuna kotona, mutta ulkona se juok-
see nopeammin kuin moni muu.

Ensimaistiaiset Suomen lumesta. Omitui-
sen kylm  verrattuna Texasiin... Punkun
linja on kohtuullisen tiukka Nigerino.
Punkku on Ripper x F-five.

F-five

Ripper

Buster

Sambella
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Etel -Suomen taakanvedon
harrastajat kokoontuvat kev n
kunnolla koittaessa kohta j l-
leen harjoittelemaan taakanve-
toa Mostly Weightpulling, eli
tut taval l isemmin MWP-
tapahtumissa. Paljon on kiinni
siit , milloin kelit antavat pe-
riksi, eli odottelemme innolla
aurinkoa!

Tervetuloa mukaan

Ilmoita yhteystietosi in-
fo@sathy.org tai SATHY:n pu-
helinautomaattiin, puh. (09)

5301 751 ja paina numeroa 7.
Kaikille vanhoille ja uusille

MWP-harrastajille ilmoitetaan
heti, kun kelit sallivat tapaamis-
ten alkavan.

Amerikanpitbullterriereiden
ja amerikanbulldoggien omis-
tajille t m  on tuttua puuhaa,
mutta my s vanhaenglannin-
bulldoggien omistajia kaivataan
paikalle. Laji sopii kaikille
SATHY rotuisille koirille erin-
omaisesti. Mainittakoon viel ,
ett  esimerkiksi UKC (United
Kennel Club) on vuoden 2002
alusta ottanut taakanvedon vi-
ralliseksi lajiksi amerikank -

pi terriereille! Eli my s mini-
koirat ovat erinomaisen terve-
tulleita paikalle!

Huomioitavaa on, ett
MWP-tapahtuma on t ysin va-
paaehtoisvoimin j rjestett v
tilaisuus ja on t ysin sallittua
kantaa oma kortensa kekoon
(ei tosin ole pakko!). Paikalla
on perinteisesti ollut makkaran
paistoa, kahvia ja muita
virvokkeita ja tietenkin muka-
vaa juttuseuraa.

Jos et ole koskaan kokeillut
koirasi kanssa taakanvetoa, se
ei miss n nimess  ole este tulla
paikalle. P invastoin - t ss

oiva tilaisuus ryhty  harrasta-
jaksi! MWP paikalla on joka
kerta mukana Suomen taakan-
vedon eksperttej  ja paikalla
on mahdollisuus tilata itselleen
ehdat taakanvetovaljaat, joiden
avulla harjoittelua voi jatkaa
kotona. MWP on erinomainen
tapa harrastaa kivaa liikuntaa
koiran kanssa ja samalla harjoi-
tella vaikkapa syyskuussa 2002
SATHY Expossa j rjestett vi
Taakanvedon“ Pohjoismaiden
mestaruuskisoja  varten!

On taas t ll !

�L� OLE SOHVAPERUNA:
ILMOITTAUDU HETI MUKAAN!!!

Ilmoita yhteystietosi info@sathy.org
tai SATHY:n puhelinautomaattiin

puh. (09) 5301 751 ja paina numeroa 7.

TERVETULOA!


