
Edellisen SU-lehden ilmestymisen jälkeen Suomen koirakanta
on laajentunut, varsinkin mitä tulee AB, AKT ja APBT -rotuihin.
Suomessa on nyt entistä enemmän uusia SATHY-rotuisia
koiria! Joukossa on Suomessa syntyneet amerikankääpiöterrierin
(AKT) pennut, kaikki muut ovat ulkomaantuonteja.

Yhdistyksemme on nyt
saavuttanut pisteen jossa yh-
teydenottoja roduista kiinnos-
tuneilta ihmisiltä tulee miltei
päivittäin. Luku on melkoi-
sen suuri kun ottaa huomi-
oon, ettei SATHY:a mainos-
teta juuri missään. Mistä
roduista ihmiset ovat kiinnos-
tuneita? Tunnetuin rotumme

(tällä hetkellä) on amerikan-
pitbullterrieri. Pitbullista kiin-
nostuneet ovat useimmiten
onkineet melkoisesti tietoa
rodusta. Ikävä kyllä, rodusta
annetaan julkisuuteen mel-
koisesti täysin perätöntä ja
väärää tietoa. Jotkut eivät ota
uskoakseen, että pitbulli on
"vain" polvenkorkuinen tai,
että pitbulli on lemmikkinä

täysin muiden koirarotujen
kaltainen. Valitettavasti on
olemassa tahoja jotka tänäkin

päivänä kirjoittavat perättö-
miä juttuja amerikanpitbull-
terrieristä. Mitä enempi tutus-
tuu eri koirarotuihin niin sitä
käsittämättömältä tuntuu se,
että jotkut kertovat syvällä
rintaäänellä ns. tosiasioita
koiraroduista joita eivät ole
ilmeisesti koskaan elävänä
nähneet. Tämä valheiden kir-

joittelu on omiaan herättä-
mään kiinnostusta rotua koh-
taan niiden ihmisten keskuu-
dessa jotka haluavat koiran
jolla voi päteä, näille ihmisil-
le on valitettavasti suositelta-
va jotakin muuta ego-
tehostetta.
Viime numeron ilmestymisen
jälkeen SATHY on saanut
solmittua uusia ja ilmeisen

pysyviä suhteita ulkomaille,
tästä lisää tässä lehdessä.

SATHY Uutiset
SATHY Uutiset on SATHY:n virallinen äänitorvi. 1996 numero 3/96

Lehden lukijalle
Kädessäsi on SATHY Uutiset 3/96, lehti on entistä
tuhdimpi - kiitos kaikille jotka ovat avustaneet sen
kokoonpanossa. Edellisestä numerosta on kulunut jonkin
verran aikaa, nyt meitä SATHY:laisia on jo monin
verroin enempi!

Tässä kaksi uusinta  suomalaista amerikanpitbullterrieripentua.
Vasemmalla Aatu (os. Grant), oikealla Gloria.

* *
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Mikä koirarotu kiinnostaa ihmistä joka
ottaa yhteyttä SATHY:yn?

Luvut eivät ole aivan tarkkoja, usean ihmisen kiinnostus on kohdistunut
useampaan rotuun, tilastoon on merkitty kuitenkin vain yksi rotu

Suomesta
67,2%

Ulkomailta
32,8%

Mistä SATHY:yn otetaan yhteyttä?

Amerikanbulldogit............................
Amerikanpitbullterrierit..................
Amerikankääpiöterrierit..................

+2 kpl
+5 kpl
+5 kpl

Uusia koiria!

On mukava havaita, että kaikki Suomeen tuodut SATHY-
rotuiset koirat ovat päätyneet hyviin ja vastuuntuntoisiin käsiin.
Lisää näistä uusista koirista ja siitä miten ne ovat Suomeen
päätyneet tämän lehden sisäsivuilla

Kuvassa peuhaavat Suomen tuoreimmat amerikanbulldogit
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SATHY Venäjällä
Venäjälle matkatessa tar-

vitsee viisumin. Tämän pape-
rin saa joko matkatoimiston
kautta, tai anomalla sitä itse
konsulaatista - tällöin tarvitsee
kirjallisen kutsun jonka meille
järjesti Pietarilainen koirayh-
distys. Viisumit saimme muu-
tamassa päivässä ja näin olim-
mekin valmiita matkalle.

Odotukset olivat sekavat ja
jännitystä täynnä.

Tarkoitus oli nähdä mah-
dollisimman paljon koiria,
harrastajia ja kasvattajia lyhy-
essä ajassa. Päätimme lähteä
perjantain ja lauantain välise-
nä yönä jotta saapuisimme
Pietariin mahdollisimman ai-
kaisin aamulla...

Rajan
ylitys

Olimme lähteneet SAT-
HY-mobiililla jo kello yhdeltä
yöllä. Yllätimme uniset raja-
valvojat aamuyöstä. Suomen
puoleinen passitarkastus sujui
ripeästi ja ongelmitta - tulim-

me epämääräiselle rajavyö-
hykkeelle. Seuraavaksi oli
vuorossa venäläisiä ummik-
ko-varusmiehiä, sekavia lap-
pusia ja jonoja, täysin käsittä-
m ä t t ö m ä n  h u o n o s t i
viitoitettuja ajoreittejä kopilta
toiselle. Lopulta saavuimme
varsinaiselle passintarkastus-
asemalle.

Rakennus oli merkillinen
70-luvun muotituote, jossa
ilmeisesti viljeltiin hyttysiä.
Talon ulkopuollella ei ollut
tietoakaan hyönteisistä (koska
ne kaikki olivat sisällä?), si-
sällä ne aiheuttivat merkittä-
vän vaaratekijän. Melkein yh-
tä paljon kuin hyttysiä oli
sisäpuolella myös virkailijoita
jotka eivät tehneet mitään.
Merkillepantavaa oli, etteivät
hyttyset vaivanneet näitä tul-
limiehiä.

Erittäin suurella vaivan-
näöllä saimme lopulta selvi-
tettyä saksankieliset tullisel-
vityslaput ja matka pääsi
jatkumaan - olimme Venäjäl-
lä!

Pietariin!

Matka raja-asemalta jat-
kui Viipurin läpi Pietariin.
Maantiet olivat erinomaisessa
kunnossa verrattuna siihen
mitä olimme odottaneet -

Venäläisiä amerikanpitbullterrierin omistajia koirineen Pietarissa

Tässä kuvassa SATHYlaiset ovat ylittämässä rajaa ensimmäisellä matkallaan Venäjälle

Yhtä kaukana kuin  Kuopio on Helsingistä sijaitsee Venäjän toiseksi suurin kaupunki -
Pietari. Pietarissa asuu yli 5 miljoonaa ihmistä, joten koiriakin löytyy joka lähtöön.
Rotukirjo on valtava, ja SATHY:a kiinostavia koiria ja harrastajia löytyy paljon. Otimme
yhteyttä Pietarin suurimpiin  kuuluvaan koirayhdistykseen - Zoo-Petersburgiin ja kävimme
tutustumassa naapurin koiratasoon.
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P.O. Box 56
S-280 22 Wittsjö • Sweden

Phone 45 (0) 451 - 227 27, (0) 70 - 552 59 85 • Fax (0) 433 - 162 62

4 PLY of poly/nylon 2" wide in black, sewed twice and a heavy
rollerbuckle with double prongs. The strongest collar in the world!

If you know who use'em you would already have them!

Send 240 Skr with neck size and address to us.

A MASTINO collar made by
Hurricane Kennels for show. Price
1 000 Skr. Three different leather,
42 spikes + cone rivets, 7 cm wide,

75 cm necksize
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olimmehan kuulleet varoitta-
via esimerkkejä pohjattomista
montuista keskellä tietä, jne.
Matka sujui joutuisasti ja koh-
ta saavuimmekin Pietariin.

Suurkaupungissa koim-
me jotakin uskomatonta - ka-
dut olivat paikoitellen ajokel-
vottomia! Ajaessa joutui
jatkuvasti väistelemään kuop-
pia ja kannettomia sadevesi-
kaivoja, vanha automme oli
todella lujilla.

Ajelimme läpi tärkeim-
mät nähtävyydet, vaihdoimme
valuuttaa, ostimme pakolliset
halvat tupakat (aski 4,60 mk!).
Mutta  - emmehän me tulleet
kaupunkilomalle vaan katso-
maan koiria! Soitimme yhte-
yshenkilöllemme talvipalatsin
edustalta. Yhteyshenkilömme,
Mike, lupasi tulla heti paikalle
ja opastamaan meidät eteen-
päin...

Koirakierros
alkaa

Mike hyppäsi autoomme
ja suuntasimme nokan kohti
eteläistä Pietaria, ensimmäi-
nen kohteemme olisi noin 10
km keskustasta - Venäjän en-
simmäinen amerikanbulldog-
kenneli. Mielessämme liikkui
epäilyksiä. Mike ei juurikaan
vastannut käsitystämme paa-
tuneesta AB-kasvattajasta,
hän muistutti enempi kontto-
rityöntekijää. Mielikuvaa ei
parantanut se, että vuodenajan
takia katukuva oli melkoisen
harmaa. Onneksi aina välillä
bongasimme muutaman koi-
ran. Havaitsimme heti sen,

että osa piti koiriaan vapaana,
osa kuonokopattuna ja hihnas-
sa - eli tuntui siltä, että omis-
tajat tiesivät minkälainen lem-
mikki heillä oli kyseessä ja
toimivat sen mukaisesti, tämä
siis pelkästään katukuvaha-
vainnointimme perusteella.

Amerikanbulldogi
isolla A:lla, eli Bully

Saavuimme Miken ko-
tiin, jossa siis myös kasvatet-
tiin amerikanbulldogeja. Ra-

kennuksen ulkokuori ei vai-
kuttanut lupaavalta, se oli Pie-
tarilaiseen tyyliin rapistunut
ja hoitamaton. Tyhjensimme
autosta muutamia tavaroita,
tarkoitus oli, että yöpyisimme
Miken luona. Mike johdatti
meidät ulko-ovelle, ja kohta
astuimme eteiseen jossa meitä
odotti ensimmäinen Miken
amerikanbulldogeista - Bully.

Samalla hetkellä kun
näimme Bullyn, katosivat
kaikki epäluulomme Pietari-
laisia amerikanbulldogeja
kohtaan, koira oli täydellinen.

Emme olisi ikinä uskoneet,
että Venäjältä löytyisi luulta-
vasti maailman komeimmat
bulldogit,  tältä asia kuitenkin
vaikutti.

Bully on vajaat kolme
vuotias noin 50 kiloinen lihas-
kimppu, erittäin vaikuttavan
ulkomuodon omaava. Suku-
juuret tulevat Kragenskjöldin
kennelistä, jotka koostuvat
NABA:n puheenjohtaja
LeClercin koirista. Jo pelkkä
ulkonäkö sai meidät haukko-
maan henkeä. Eikä Bullyn
erinomaisuus ollut pelkästään

Vaikka kiinnostuksemme kohteena oli ensisijaisesti SATHY-rodut, näimme  valtavan määrän eri rotuja



fyysistä, koiran luonne oli en-
sivaikutelman perusteella erit-
täin hyvä - avoin ja reipas.
Koira oli täydellinen.

Jos Bully edusti Venäläis-
tä koiraa niin meidän oli eh-
dottomasti myös nähtävä lo-
putkin!

Kävimme Miken kanssa
läpi lähipäivien suunnitelmat
ja aloitimme suuren Pietarin
koirakierroksen.

Pietarin
koirakierros

Hyppäsimme autoon, op-
painamme Mike sekä hänen
vaimonsa, ja suuntasimme
kohti ensimmäistä tapaamis-
paikkaa. Mike oli soittanut
kotoaan eri puolille Pietaria
ja saattanut käyntikohteemme
valmiustilaan.

Ensimmäinen pysähtymi-
nen oli kilometrien päässä ole-
va puisto jossa meitä odotti
AB-nartun omistaja koiransa
kanssa. Juttelimme omistajan
kanssa, joka kertoi koirastaan

erittäin ylpeänä. Koirasta näki,
että se oli hyvissä käsissä ja
asui hyvässä kodissa. Emme
kuitenkaan voineet jäädä aika-
pulan takia pitemmäksi aikaa
vaan suuntasimme kulkumme
Pietarin vilkasliikenteisiä ka-
tuja pitkin kohti seuraavaa

kohtaamispaikkaa.
Täällä tapasimme ensim-

mäisen venäläisen amerikan-
pitbullterrierin, Josie-nimisen
narttupitin. Koira oli ehdotto-
man hyvässä kunnossa. Josie
oli arviolta noin 22 kiloinen
ruutitynnyri. Luonne oli tasa-
painoinen ja erittäin ihmisys-
tävällinen. Taputtelimme Jo-
sieta ja kohta paikalle tuli
vähän myöhässä tuoreen pit-
tipennun (noin 6 kk) omistaja.
Tämä urospentu oli värityk-
seltään samankaltainen kuin
paikalla oleva narttukoira.
Vaihdoimme muutaman sanan
omistajien kanssa ja tutus-
tuimme myös paikalla olevaan
nuoreen AB-narttupentuun.

Tutkimme Josie-nartun
sukupuuta koska omistajat oli-
vat kiinnostuneita astuttaa se

eräällä suomalaisella ameri-
kanpitbullterrierillä - tulimme
samaan tulokseen, ainakin su-
kupuiden perusteella pentu-
eesta tulisi hyvä.

Ja kohti seuraavaa koh-
taamispaikkaa!

Lisää
pitbulleja!

Ajoimme eteenpäin ja
saavuimme parkkipaikalle
jossa meitä odotti yksitoista
amerikanpitbullterrieriä omis-
tajineen. Kaikki omistajat ha-
lusivat esitellä oman koiransa
meille ja kuulla mielipiteem-
me. Pelkkä silmämääräinen
arvostelu oli mahdotonta, koi-
rat olivat toinen toistaan ko-
meampia ja hyväkuntoisem-
pia. Näistä koirista näki, että
omistajat olivat lemmikeistään
ylpeitä! Näiden ihmisten jou-
kossa ei voinut muuta kuin
ihmetellä mistä ovat peräisin
ne skandaalinkäryiset jutut
Venäläisten koirien huonosta
kohtelusta!

Juttelimme paikan päällä

koirista ja koira-asioista, vaih-
doimme kokemuksia ja kuu-
lumisia. Ja kohta  olimme taas

tien päällä, suuntana Zoo-
Petersburgin puheenjohtajan
asunto.

Puheenjohtajan
juttusilla

Ovella meitä oli vastassa
kaksi amerikanbulldog-
narttua, molemmat silminnäh-
den ilahtuneita läntisistä vie-
raista. Hämmästys oli suuri
kun näimme eteisen, ei ollut
epäilystäkään siitä, että talossa
asui eläinten ystävä. Seinät
oli kauttaaltaan peitetty koira-
aiheisilla (ja kissa) kuvilla.
Puheenjohtaja vastasi kaikkia
ennakkokäsityksiä venäläisis-
tä - iloinen ja ystävällinen.
Mike toimi tulkkina keskus-
tellessamme yhdistystemme
välisestä tulevasta yhteistyös-
tä. Pietarilaisten yhdistyksellä
on tulossa useampi suuri näyt-
tely ja SATHY lupasi järjestää
kansainvälistä tasoa olevat
tuomarit amerikanbulldog ja
amerikanpitbullterrieri -
kehiin.

Asioiden puintiin meni

koko iltapäivä. Lopulta tutus-
tuimme paikallisiin koiran-
omistajiin puheenjohtajan pi-

Ylpeä pietarilainen AB-nartun omistaja esitteli koiraansa SATHY
tapaamisessa

Josie-pitbulli. Taustalla SATHY-mobiili
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halla. Asioiden jälkipuinti ta-
pahtui Miken luona.

Viimeinen
vierailupäivä

Aamulla suuntasimme
kohti Pietarin keskustaa. Kä-
vimme eläinkaupoissa joista
tuntui löytyvän melkoinen kir-
jo eläimiä ja tarvikkeita. Ma-
rakatteja, kissoja, alligaattorei-
ta, käärmeitä ja lintuja. Kaupat
olivat ehdottomasti länsitasoa,
eläimet hyvin hoidettuja - ja
hinnakkaita!

Eläinkauppakierroksen
jälkeen ajoimme koirankasvat-
tajan luokse joka kasvattaa
amerikanstaffordshirenterrie-
rejä ja mm. shar-peita. Koirat
olivat mahdottoman mukavia.
Kasvattaja kertoi ongelmistaan
ostaa laatukoiria Suomesta.
Suomalaiset koirankasvattajat
kuulemma pyytävät ylihintaa
koiristaan ja myyvät sen lisäk-
si huonolaatuisia koiria. Nämä
kokemukset eivät kuitenkaan
lannistaneet tätä koiraharrasta-
jaa, koska hän sanoi tietävänsä
Suomessa olevan hienoja koi-
ria (vaikka kasvattajat kuulem-
ma ovatkin vähän epäluotetta-

via).
Keräsimme vielä muuta-

mat ylinopeussakot á 15 mk
ja sitten olimmekin matkalla
kohti Viipuria ja sieltä rajalle.
Ja kotiin.

SATHYn yhteistyö
Pietarilaisten kanssa

S u o m e s s a  S AT H Y-
rotuisia koiria on vähän, eivät-
kä nämä rodut tule koskaan
kilpailemaan muiden rotujen
kanssa suosiosta. Tämä tar-
koittaa sitä, että meille on jär-
kevintä toimia yhteistyössä
naapurimaiden kanssa - tässä
Venäjä on lyömättömässä ase-
massa. Jo pelkästään Pietarissa
asuu yhtä paljon, ellei enempi,
ihmisiä kuin koko Suomessa.
Pietari on lähellä ja koirahar-
rastajat tuntuvat olevan asialle
omistautuneita, ja ovat onnis-
tuneet hankimaan itselleen va-
liokoiria kautta maailman (ro-
dusta riippumatta). Olisi
suorastaan rikollista käyttäytyä
samoin kuin muutamat tietoon
tulleet suomalaiset koirankas-
vattajat jotka ylenkatsovat ja
kokevat venäläiset uhkana
omalle bisnekselleen - yhteis-

työ on parempi vaihtoehto.
SATHY neuvottelee par-

haillaan yhteisistä koiranäytte-
lyistä Pietarissa vuoden 1997
helmikuun aikana. Tarkoitus
on, että Pietarin seuraavaan
näyttelyyn osallistuu suoma-
laisia koiria.

Yhteistyö rajan yli on
myös kasvatustoimintaa, jo
nyt on sovittu venäläisen koi-
ran astuttamisesta suomalaisel-
la koiralla - eikä syynä ole
koirien puutteesta vaan siitä,
että suunnitelmallisella yli ra-
jojen tapahtuvalla jalostustyöl-
lä saadaan aikaiseksi entistä
parempia koiria.

Tällä hetkellä erään ongel-
man muodostaa Suomen ja
Venäjän välinen raja. Tapauk-
sessa jossa venäläinen narttu-
koira tuodaan Suomeen astu-
tettavaksi on Venäläisten
oltava ajoissa liikkeellä viisu-
min haussa, narttukoiran juok-
sut on ennakoitava reilusti etu-
käteen!  Täl lä  hetkel lä
Venäiseltä koiranomistajalta
kuluu vähintäänkin muutama
viikko saada viisumi jolla voi
tuoda koiransa Suomeen. Päin-
vastaiseen suuntaan aikaa ku-
luu "vain" viisi arkipäivää...

Lopuksi

Matka ylitti kaikki odo-
tukset. Pietarilaiset koirahar-
rastajat osoittautuivat vastuun-
tuntoisiksi ja lemmikeistään
huolta pitäviksi. Tässä valossa
eräät kielteiset uutiset venäläi-
sistä koiraharrastajista tuntuvat
lähinnä naurettavilta, samaten
kuin joidenkin suomalaisten
koirankasvattajien kieltäyty-
minen myymästä koiria itänaa-
puriin.

Toisaalta, me tutustuimme
vain amerikanbulldogin ja
amerikanpitbullterrierin omis-
tajiin.

SATHY:ssa ei nähdä mi-
tään estettä jatkaa yhteistyötä
pietarilaisten koiraharrastajien
kanssa

Jos Sinä olet kiinnostunut
tutustumaan lähemmin Pieta-
rin koiriin kannattaa harkita
helmikuussa 1997 järjestettä-
vään koiranäyttelyyn. Paikalla
on niin AB kuin APBT koiria.
SATHY tekee matkan tähän
näyttelyyn, ota yhteyttä jos
kiinnostaa.

Näyttelystä kiinnostuneita
ihmisiä tuntuu olevan jonkin
verran. Vielä ei ole päätetty
menevätkö kaikki  SAT-
HY:laiset yhteiskuljetuksella
vai kukin omalla kulkuneuvol-
laan. SATHY:n kautta saat kui-
tenkin järjestettyä viisumin ja
tarvittavat paperit.
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Ironheart Kennel
PO Box 157, St-Petersburg 193076

Russia

"Simply the best
American Bulldogs"

Pihalla tutustuimme mm. tähän sievään nuoreen amerikanbulldog
narttukoiraan.

Tähän on mahdoton vas-
tata ellei tiedä mihin amerikan-
pitbullterrieri-rotua vertaa. Jos
rotua vertaa vaikka bernhardi-
laisiin niin vastaus on kyllä –
tällöinkin on mahdollista löy-
tää terveempi bernhardilaisyk-
silö kuin tietty pitti-yksilö.

On olemassa teoria jonka
mukaan ei-näyttelyjalostettu
(l. työkoira) pitti olisi keski-
määrin terveempi kuin sellai-
nen koirarotu jonka jalostuk-
sen pääpaino on ollut tietyllä
ulkomuodolla.

Tosiasia on myöskin se,
että nämä työkoirat ovat ter-
verakenteisia, ts. luusto, lihak-
sisto ja koko anatomia on tar-
koi tuksenmukainen,  e i
pohjaudu näyttävyyteen, mak-
simaaliseen massiivisuuteen,
tiettyyn kokoon, tms.

Onko APBT
(AB, AKT,..)
terve rotu?
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Amerikankääpiöterrieri-
Remun kohdalle osui kaksi
perhettä, joiden elämänti-
lanteisiin ei sopinutkaan koira,
huolimatta Remun nöyrästä ja
rauhallisesta luonteesta. On-
neksi hänellä oli vihdoin onni
saada koti, jossa häntä
rakastetaan ja hänelle riittää
aikaa ja hellyyttä, jota mikä
tahansa eläin, taikka ihminen-
kin tarvitsee.

 Tässä Remun uuden
omistajan kertomus:

Sain koiran haltuuni huh-
tikuun 14. päivän iltana 1996,
kun ystäväni (sisaren vävy)
oli huomannut Turkulaisessa
l e h d e s s ä  i l m o i t u k s e n
myytävästä vuoden vanhasta
Amerikankääpiöterrieristä. Il-
moituksessa koiraa sanottiin
kiltiksi ja tottelevaiseksi, mutta
ystävääni oli erityisesti kiin-
nostanut maininta, jonka mu-
kaan koira on "elegantti herr-
asmies". Hän halusi kuljettaa
minut katsomaan koiraa. Olin
tottunut pieneen ruskeaan, vi-
imeisinä vuosinaan aika pul-
leaan koiraan, ja tämä herras-
mies isoine korvineen toi
jotenkin mieleeni ufon. Se oli
hyvin arka ja vapisi emäntänsä
sylissä. Siitä huolimatta
halusin sen. Mieshenkilö vier-
essäni varoitti minua: hän
pelkäsi ettei koira koskaan totu
u u s i i n  o l o s u h t e i s i i n .
Sanoinkin, että ellei koira su-
ostu minuun lähipäivinä, tuon
sen takaisin.

Ensimmäinen
ilta uudessa kodissa

Ensimmäisenä iltana koira
pakeni minua. Se jäi ma-
kaamaan alakerran vier-
ashuoneeseen omalle pyyh-
keelleen. Kun minä menin
alas, se salamana juoksi yläk-
ertaan. Kun menin ylös, se
pinkaisi alas... Ja päinvastoin,
koko illan. Jätin hänet rauhaan.
Seuraavana aamuna Remu jo
istui sylissäni ja nuoli minua.

Sylikoira hän on ollut siitä
lähtien. Soitin Remun entiselle
emännälle, johon hän oli il-
meisen kiintynyt ja kiitin häntä
siitä, että olin saanut näin iha-
nan koiran. Olin tosi onnellin-
en-ja olen päivä päivältä en-
emmän kiintynyt Remu-
Remingtoniin, joka silmissäni
nyt on maailman kaunein ja
paras koira.

Riku, sileäkarvainen
griffoni

Minulta oli edellinen koira,
Riku, pieni sileäkarvainen grif-
foni jouduttu maaliskuun alus-
sa lopettamaan sairauden
vuoksi. Hän olisi kesän alussa
täyttänyt kymmenen vuotta ja
olimme talven koleina päivinä
haaveilleet hänen kymmen-
vuotispäivästään kesämökillä.
Riku-pojalle olin sanonut,
pitäessäni hänelle kiitospuhet-
ta viimeisenä yhteisenä iltan-
amme, että hän on minun vi-

imeinen koirani ja muistan
häntä ikuisesti. Muistaminen
pitää paikkansa, mutta jo
kuukauden kuluttua olin kypsä
rakastamaan uutta koiraa, tätä
Remu-Remingtonia.

Aloin uskoa, että koiran
menettämisestä voi toipua vain
hankkimalla uuden koiran.

Muuan valistunut ystäväni oli
jo kirjoittanut minulle, että
Riku vilistelee nyt autuaitten
kentillä ja latkii vettä Heliko-
nin lähteestä eikä kanna
minulle kaunaa.

Riku ei viime vuosinaan
jaksanut paljon ulkoilla ja me-
ni mökilläkin aina aluksi säng-
yn alle makaamaan, koska
pelkäsi hyttysiä ja kärpäsiä.
Ukkosta hän ei pelännyt. Kun
Remun kanssa kävimme
mökillä ensimmäisen kerran,
olimme molemmat riemuissa-
mme. Hän suorastaan lensi
ympäriinsä kuin lokki ja juok-
si, loikki kuin jänis. Korkealla
rantakalliolla hän ihaili lai-
turimme lähelle uivia neljää
valkoista joutsenta ja taivutteli
siellä itsekseen omaa varta-
loaan ja kaulaansa joutsenten
malliin. Totisesti valpas koira!

Kerron vielä Remun vi-
imeisen uroteon. Pidän onki-
misesta, mutta Riku-griffonini
ei koskaan välittänyt seurata
hommani tuloksia. Hän tuli
kuitenkin rantaan mukanani
ja lähti sitten kyllästyttyään
omia aikojaan mökille. Remu-
amerikankääpiöterrieri on sen-
sijaan kiinnostunut saaliista.
Olen saanut ahvenia ja lahno-
ja. Viimeksi lahna ehti irrota
koukusta, ennen kuin sain
haavin tarpeeksi lähelle. Mitä
teki Remu? Hän hyppäsi ve-
teen, haroi etukäpälillään lah-
naa lähelleni ja sain haavin
saaliimme alle. Lahna oli pi-
enehkö, puolikiloinen. Edel-
lisenä iltana olimme saaneet
oikein reilun kokoisen lahnan
isommalla madolla ja vähän
etaämmältä. Kaikkina onk-

ipäivinä saimme joka päivä
yhden lahnan ja muutamia
suuriakin ahvenia.

Kalastusta Remun
tapaan

Remu sai uuden kodin
Joskus voi tulla eteen tilanne, ettei jaksakaan huolehtia koirastaan, jonka on hankkinut,
ja mielestäni tällaisessa tilanteessa kannattaa yrittää etsiä koiralle uusi koti, eikä heti
harkita koiransa lopettamista, ellei kyseessä ole vaarallisen aggressiivinen tai vaikeasti
sairas koira. Vaikka koira olisi ujo tai hyvinkin läheisesti omistajaansa kiintynyt, se tottuu
kyllä uuteenkin kotiin, jos uudella omistajalla on lämmin sydän ja kärsivällisyyttä pikku
muuttajalle. Jos uuden kodin etsiminen tuntuu itsestä mahdottoman vaikealta, voi koiran
antaa esimerkiksi koirien turvakotiin, joka hankkii sille uuden, vastuuntuntoisen kodin.
Aina kuitenkin kannattaisi myös ottaa yhteyttä koiran kasvattajaan, joka varmasti on
kiinnostunut kasvattinsa elämänvaiheista, ja myös useimmiten valmis auttamaan pentunsa
ostajia mahdollisien vaikeuksien ilmetessä.

jatkuu seuraavalla sivulla...

Remu  kalareissulla
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Ensimmäinen amerikankääpiöterrierin kasvattaja Suomessa

Kyllä! Suomessa ON kasvattaja joka
kasvattaa amerikankääpiöter-
rierejä. Ja voit olla varma,
että juuri AKT-
kasvattajalta saat par-
haat neuvot niihin
AKT-kysymyksiin
jotka mieltäsi askar-
ruttavat.  Yhteystiedot
ja AKT-esitteet saat
SATHY:n kautta.
Ota yhteyttä!

än oli aivan omatoimisesti
auttanut minua saamaan lahnan
haaviin, lupasin että tämän jäl-
keen kaikki ahvenet, jotka ovat
meidän tämänkertaista ahventa
pienempiä, ovat Remun ahve-
nia. Annoin ne hänelle elävinä.
Neljä niitä vielä tuli sinä aamu-
na, ennen kuin matomme lop-
puivat. Remu oli hyvin ki-
i h t y n y t ,  o t t i  a h v e n e n
hampaisiinsa ja puraisi pään
poikki. Sen jälkeen hän juoksi
kalliolle, kuivalle maalle, ja
leikki saaliinsa kanssa. Rannal-
ta lähtiessämme heitin kalat
lokeille mereen.

Aikaisempina onkikertoina
olin itse tappanut pikkukalat ja
antanut ne vasta sitten Remulle,
joka kuljetti ne jonnekin ruo-
hikkoon tai hautasi ne turpee-
seen. Luulin ensin, että hän syö
raakaa kalaa ja taisi  hän pari
kertaa yrittääkin, mutta sitten
huomasin hänen keräävän itsel-
leen vararavintoa. Vaadin häntä
tuomaan ne hiekkaiset ja mul-
taiset kalat minulle ja kävimme
sitten yhdessä heittämässä ne
mereen, koska ne eivät kuiten-
kaan metsään tai hiekkaan hau-
dattuina olisi säilyneet tuoreina.
Mielestäni tuo elävän kalan
antaminen on lähellä eläin-
rääkkäystä, mutta kun huoma-
sin, miten innostuneena ja
taitavasti hän saaliinsa tappaa,
olen havainnut että se tuskin
on pahempaa kuin minun onk-
imiseni.

Remu muuten meni lahnaa
pyytäessään mereen ensim-
mäisen kerran. En ole tiennyt
harrastaako hän uimista.

Remu nimi kuului aluksi
korvissani oudolta, kun muistin
sen nimisen vanhan rocktäh-
den. Nyt se jo tuntuu ihan rei-
lulta koiran nimeltä ja sopii sitä
paitsi hyvin Rikun seuraajalle.
Rikun edeltäjä oli labrador nart-
tu Riina, eli 13-vuotiaaksi.

Remu,
ravintolakävijä

Tässä hiljan eräät tuttavani
halusivat viedä minut taid-
enäyttelyyn. Olin kylläkin jo
käynyt sen avajaisissa, jossa
oli niin paljon yleisöä, ettei
tauluja juuri nähnyt, mutta su-
ostuin menemään uudelleen
näyttelyä katsomaan, koska Re-
mu pääsi mukaan ja hänelle
vaihtelu yksitoikkoiseen arkeen
tekee hyvää. Remu oli ,paitsi
autoajelulla, myös ravintolassa
syömässä, kokemus sekin. Ti-
lasin hänelle muutaman
lihapullan sillä ehdolla , että
ne eivät ole kovin mausteisia.
Hyviä olivat, voissa paistettuja,
pieniä, neljä kappaletta. Maist-
uivat Remulle, peruna jäi
syömättä. Valikoimme ruoka-
paikan Remun mukaan, ravin-
tolassa oli katettu terassi, pel-
akuut kiersivät kaiteita, pöytiä
oli kaksi ja saimme istua neljän
hengen pöydässämme ainoana
seurueena. Ihmistenkin ruoka
oli kunnollista. Remu istui pen-
killä vieressäni. Siihen matkaan
hupeni koko sunnuntai-
iltapäivä.

Sukukokous

Sovimme tapaamisesta Re-
mun veljen "Otuksen" kanssa.
Otuksen perhe ja heidän kaksi
koiraansa, Remun veli Otus ja
häntä pari vuotta vanhempi
yorkshirenterrieri  Haisu
kävivät täällä Remuun tutustu-
massa viime lauantaina. Otus
on aivan Remun näköinen,
mutta Remua lyhytjalkaisempi.
Luonteeltaan Otus on enem-
män pomo. Heillä pikkuinen
Haisu oli ollut ennen Otusta
yksinvaltias, mutta Otus tiesi
jo tullessaan, että hän on tässä
kodissa "isäntä".

Otus, Remu
& Haisu

Koirat tulevat keskenään
hyvin toimeen, vaikka minusta
näyttikin siltä, että Otus kohteli
kaveriaan aika lujin ottein, joka
kylläkin on aika tyypillistä
koirille. Remu ja Otus tunsivat
selvää sukulaisuutta, hämmäs-
telivät aluksi vähän toisiaan,
alkoivat sitten jonkinmoisen
leikin, jossa oli ehkä hiukan

tappeluakin mukana. Otus kat-
seli Remua välillä niin ankaras-
ti, että Remu alkoi hiljaa hyristä
ja raotti ehkä jo vähän ham-
paitaankin. Koiranleikkiä nähti-
in, mutta se sujui näitten vel-
jesten kesken aivan sovussa,
oli vain reipasta terveitten poik-
ien liikuntaa. He seurasivat ko-
ko ajan toistensa juoksua ja
menoa, pysyivät toistensa
lähettyvillä. Pikkuinen Haisu
sensijaan vetäytyi välillä
yksinäisyyteen, meni toisin sa-

...jatkoa edelliseltä sivulta

AKT on ainutlaatuinen koirarotu,
aito kääpiökoira jossa on

työkoiran hyvät puolet.
Agilityyn, tokoon -
toimintaan!  Kysy

pentuja ja mah-
dollisista tulevista

pentueista.
SATHY on ylpeä
siitä että ruodus-
samme on ameri-

kankääpiöterrieri!

Manolito Rosita

jatkuu seuraavalla sivulla...

Otuksen perhe tapaamassa Remua emäntineen. Kuvassa Remu, Haisu
ja Otus omistajineen.
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Kun puhutaan puhdasrotu-
isista koiraroduista tarkoitetaan
koiria joiden suvussa ei esiinny
muita kuin saman koirarodun
edustajia. Puhdasrotuisen koi-
ran tapauksessa ei luulisi ole-
van mitään vaikeuksia erottaa
eri rotuja toisistaan. Varsinkaan
jos kyseessä on kaksi toisistaan
oleellisesti eroavaa rotua,
kuten amerikanbulldog ja
amer ikanpi tbul l te r r ie r i .

Toisaalta meillä on ole-
massa sellaisia koirarotuja jot-
ka eivät eroa toisistaan ul-
konäön perusteella, tällaisia
rotuja ovat amerikanpitbullter-
rieri ja amerikanstaffordshiren-
terrieri. Se joka väittää erotta-

vansa amstaffin ja pitin ul-
konäön perusteella valehtelee.

Amerikanbulldogin ja
amerikanpitbullter-
rierin erot

Silmiinpistävin ero näillä
kahdella rodulla on koko. Jo
pentuiässä kokoero on huomat-
tava, nelikuinen amerikanbull-
dog saattaa painaa yli 25 kiloa
. Vastaavassa iässä oleva
amerikanpitbullterrieri (tai ro-
tumääritelmän mukainen am-
staffi) ei voi painaa näin paljon.
 Jos siis tietää pennun iän, voi
melko hyvällä varmuudella
m ä ä r i t e l l ä  k o i r a r o d u n
pelkästään painon perusteella.

Aikuisena kokoero on
vieläkin huomattavampi.
Aikuinen amerikanbulldog

KUVApainaa 50:n kilon
nurkilla, kun taas aikuisen
amerikanpitbullterrierin paino
on maksimissaankin 30:n kilon
tienoilla. Alle 20 kg:n pitit
eivät ole harvinaisuuksia.

Säkäkorkeus bulldogilla
on n. 65 cm, pitillä yleensä alle
50 cm.

Tässä tärkeimmät erot.

Pitti vai bulldogi?
SATHY:n korviin on kantautunut huolestuttavia tietoja koira-
asiantuntijoista jotka eivät erota eri koirarotuja toisistaan.
Erityisesti amerikanbulldogin ja amerikanpitbullterrierin erot-
taminen toisistaan tuntuu tuottavan näille koiraspesialisteille
vaikeuksia - tässä muutama vinkki:

Tämä on amerikanbulldogi, ei amerikanpitbullterrieri!
Kuvassa oikealla on SATHY:n sihteeri ...

Tämä koira ei ole amerikanbull-
dogi, onko kyseessä pitti vai am-
staffi? Jos luulet tietäväsi, kerro
SATHY:lle - luvassa palkkio!

Vasemmalla alle vuoden ikäinen bulldogi, oikealla täysikasvuinen  pitti.

Tässä valioluokan staffordshiren-
bullterrieri, eli staffi - Brutus!

tus taisi välillä vähän
haukkuakin, hän osoitti olevan-
sa se joka määrää, Remu on
jatkuvasti arka ja nöyrä, mutta
pärjäsi kuitenkin mielestäni
kotonaan johdon ottaneen
Otuksen rinnalla oikein hyvin.
Otuksen perhe oli oikein
mukava ja  uskon,  et tä
tapaamme jatkossakin. Olin
kysynyt heiltä neuvoja koiran
ruokinnasta. Heidän kumpikin
koiransa syövät kuivamuonaa,
mitä yleensä parhaana suositel-
laankin. He esittelivät minulle
runsasenergistä muonaa ja
toivat siitä sekä yhdestä tois-

estakin uutuudesta
näytepussit. Remu
söi kuuliaisesti sen,
minkä hänen kup-
piinsa kaadettiin,
toista lajia hän ei
e n ä ä  h a l u n n u t
maistaa. Otus ja
Haisu puolestaan
tyhjensivät kump-
ikin erilaisen koirille
t a r k o i t e t u n
lihahyytelötölkin,
jo i t a  Remu e i
hyväksy. Kun val-
itin, että annan
varmaan Remulle

liian yksipuolista

ruokaa, liikaa lihaa, lohduttivat
vieraani minua sanoen, että
liha on koirille parasta, ja eläin-
ruokien kauppiaat puhuvat kui-
vamuonista osaksi sen vuoksi,
että he pelkäävät koiria
syötettävän huonolla jäteruoal-
la, ihmisten ruoantähteillä ja
perunamössöllä, joka ei alk-
uunkaan ole koiralle sopivaa
ruokaa. Kyllä koiraakin hem-
motella saa, hän sanoi.

 Kirjoittelen lisää kuulumi-
siamme myöhemmin. Siihen
asti terveisemme kaikille
Amerikankääpiöterriereille
omistajineen täältä syksyisestä
Turusta.

...jatkoa edelliseltä sivulta

Remu lempipaikallaan

KUVA PUUTTUU PDF-VERSIOSTA
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Game Staff KennelsGame Staff Kennels

APBTs from the best English and South African bloodlines

Breed for show weight pulling and as good pets

Gamebreed Irish Staffords for hunting and show

Game  Staff Kennels c/o, Mr. Ole Petter Elvekrok, P.O. Box 298, 3301 Hokksund, Norway

S a n i t ä t s h u n d  e l i
lääkintäkoira oli järjestelmällis-
en opaskoirakoulutuksen esiku-
va Saksassa tämän vuosisadan
alussa. Lääkintäkoiria käytettiin
sodassa haavoittuneiden etsi-
miseen. Koirat olivat varustetut
punaisen ristin merkeillä ja
pimeällä niillä oli myös val-
aisimet valjaissaan. Monien vai-
he iden  jä lkeen  a le t t i in
lääkintäkoirista kouluttaa myös
sodassa näkönsä menettäneiden
a p u k o i r i a .  Va r s i n a i n e n
opaskoirankoulutus aloitettiin
vuonna 1916 Oldenburgissa
Saksassa.

Suomen
opaskoirat

Maamme palveluskoiratyön
ja opaskoiratyön eräs uranuur-
taja oli Leopold Öller. Hän oli
innokas palveluskoiramies ja
koulutti mm. viestikoiria
armeijalle. Vuonna 1923 Öller
joutui lopettamaan työnsä
vankeinhoitolaitoksen kamree-
rina sokeutumiseen johtaneen
silmäsairauden takia.

Suomessa opaskoirankou-
lutus alkoi Suomen Punaisen
Ristin rahoittamana vuonna
1940. Jo 30-luvun lopulla oli
mm. Öllerin aloitteesta ja SP-
KL:n toimesta tehty tiedusteluja
opaskoirien koulutuksen aloit-
tamiseksi, mutta sota sotki suun-
nitelmat. Ensimmäiset viisi
opaskoiraa koulutettiin talvi-
sodan sotasokeille. Koirat luo-

vutettiin käyttöön 2.8.1940.
Vuonna 1948 perustettiin

Opaskoirayhdistys ry., jonka
päätehtävänä oli opaskoirien
hankkiminen siviilisokeille.
Öller oli yhdistyksen ensim-
m ä i n e n  p u h e e n j o h t a j a .
Opaskoirakoulu toimi Sotain-
validien alaisuudessa vuoteen
1976. Sen jälkeen toimintaa jat-
koi Opaskoirasäätiö vuoteen
1985, jolloin Opaskoirakoulu
s i i r ty i  Näkövammais ten
Keskusliitolle. Tähän päivään
mennessä on maassamme kou-
lutettu runsaat 1100 opaskoiraa.

Opaskoirat
tänään

Tänä päivänä opaskoiraa
käyttää sokeista ja heikkonäköi-
sistä noin 2,5 prosenttia. rotu-
jakauma on muuttunut saksan-
p a i m e n k o i r a s t a
labradorinnoutajan hyväksi. La-
bradoreja on käytössä n. 90 ja
saksanpaimenkoiria n. 10
prosenttia. Opaskoiran käyt-
tötarkoitus on vuosien saatossa
jonkun verran muuttunut.
Koiraa ei enää kovin paljon tar-
vita asioiden hoitoon mm. vam-
maisten kuljetuspalvelun ja
lisääntyneen autokannan ansios-
ta. Diabetesta sairastavalle
opaskoira on myös hyvä kunnon
kohottaja. Se on aina valmis
lähtöön, mitä esim. perheenjäs-
en ei välttämättä ole.

Opaskoira on tavallinen ko-
tikoira silloin kun se ei ole

työssä. Siitä on seuraa ja iloa
paitsi käyttäjälleen, myös muille
perheenjäsenille.

Eräs sotasokea kertoi ker-
ran, kuinka opaskoira pudotti
hänet tieltä ojaan. Sokea katsoi
häpeissään sekä meno- että tu-
losuuntaan, että näkiköhän ku-
kaan - ennenkuin nykäisi
koiransakin ojaan.

Sotamarsalkka
Mannerheim

Syksyllä 1990 tuli 50 vuotta
m a a m m e  e n s i m m ä i s t e n
opaskoirien luovuttamisesta.
Aloitteen opaskoirien koulut-
tamisesta talvisodassa näkönsä
menettäneille teki sotamarsalk-
ka Mannerheim kun hän oli
SPR:n puheenjohtaja. Ensim-
mäiset  v i is i  opaskoiraa
koulutettiin kesällä 1940 SPR:n
antaman taloudellisen tuen tur-
vin. Marsalkka Mannerheim lu-
ovutti ensimmäiset opaskoirat
käyttöön 2. elokuuta 1940. Koi-
ran saivat seuraavat sotasokeat:
Tauno Keto - Turre, Paavo Si-
mola - Iina, Urho Haimila - Pi-
pa, Väinö Lanneus - Kim ja Ant-
ti Lyytikäinen - Poika. Kaikki
koirat olivat saksanpaimenkoir-
ia.

-kirjoitettu Juha Herttuaisen
artikkelin pohjalta.

Työkoirat Suomessa (osa 2)
Edellisessä numerossa (SU 2/96) käsittelimme Suomen työkoirista armeijan koiria. Nyt
vuorossa on hyvin tärkeään osaan lukeutuvat  työkoirat eli opaskoirat. Opaskoirien merkitys
Suomessa kasvaa päivä päivältä, eikä myöskään sovi unohtaa koiran teraupeuttista merkistystä,
liikunnallisista syistä puhumattakaan

Onko AKT
puhdas-
rotuinen?

No kyllä taatusti on. Puhdas-
rotuinen tarkoittaa koiraa jonka
vanhemmat ja esivanhemmat ovat
samaa koirarotua. Jotkut ihmiset
sotkevat rekisteröinnin tietyssä
yhdistyksessä, koirarodut ja puh-
dasrotuisuuden keskenään.

SATHY ei rekisteröi mitään
koiria, mutta kaikkia sen edusta-
mia koirarotuja edustetaan jos-
sakin muussa yhdistyksessä, ei
kuitenkaan sellaisissa yhdistyksis-
sä jotka ovat FCI:n alaisia tai
yhteistyössä. Voidaan sanoa, että
FCI-rodut eivät tarvitse SATHY:n
apua tiedottamisessa.

Yhdistykset, rekisteröinnit ja
muuta byrokratiaa ei kuitenkaan
saa sotkea koirarotuihin tai
koirarotujen puhdasverisyyteen.

Tämä AKT kummastelee suuresti
epäilyksiä puhdasrotuisuudesta
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Aloitin siis etsiä koiraro-
tua, joka sopisi nykyiseen
elämän tilanteeseen ja kau-
punkiin. Syystalveen men-
nessä olin pyöritellyt eri
kääpiörotuja päässäni. En
kuitenkaan millään löytänyt
mieleistäni. Mieheni ihastui
mopseihin eikä tuntenut
näkevän eikä kuulevan muita
vaihtoehtoja. Itselläni oli
lapsena ollut mopsi joten tun-

sin rodun hyvin tiesin siis sen
hyvät, että nykypäivänä yhä
vain kasvavilta vaikuttavat
huonot puolet.  Tuntui siltä,
että rodun lonkkaviat lisään-
tyvät vuosi vuodelta, kuten
myös synnytysvaikeudet. Jo-
ten voitte olla varmoja , että
en ollut kovin innolla mukana
mieheni Mopsikuumeessa.
Minulla oli näet haaveena nart-
tu ja myöhempi mahdollinen
pennutus joten oli koiran ,joka
meille oli tulossa olla mielestä-
ni kykenevä normaaleihin syn-
nytyksiin joten tietysti Mop-
s i e n  r u n s a s l u k u i s e t
keisarinleikkaukset saivat
minut  takajaloilleni. Pikkuhil-
jaa mieheni kuitenkin pehmitti
minua ja sitten talven aikana
sai minut jopa kyselemään
pentua.Lopulta tulin kuitenkin
järkiini ja lopetin mopsi-
haaveet ja väliin taas kaivettiin
koirakirjat esille. Kirjoja luk-
ien tuli sitten kesä-95 eikä vain
tuntunut sitä oikeaa rotua löy-
tyvän. Haaveilimme jopa
asuntomme vaihtamisesta riv-
italoon ja ison koiran hankin-
nasta mutta niin vain huo-
masimme syksyllä asuvamme
edelleen keskustassa ja edel-
leen ilman koiraa. Tokihan
Cavalierini oli aina silloin
tällöin meillä, mutta silti koira-
kuume tuntui käyvän yhä

kovemmaksi joten rodun päät-

täminen oli tehtävä pian.

Epätoivoa
ilmassa...

Syksyllä mietimme periaattei-
ta millä rotu pitäisi löytyä.

Päädyimme siihen että tuleval-
la koirallamme tulisi olla help-
pohoitoinen, lyhyt turkki sen
pitäisi tykätä liikunnasta, mut-
ta se ei saisi kuitenkaan olla
rotu joka vaatisi 10 km:n len-
kin päivässä. Tärkein kriteeri
oli tietysti, että rodun tulisi

olla mahdollisimman terverak-
enteinen.

Tässä
ollaan!

Näillä perusteilla aloimme
tutkia jälleen koirakirjoja ja
huomasimme pian, että se-
lasimme kirjat aina läpi
löytämättä sitä meille "täydel-
listä" koiraa. Toki kivoja rotuja
löytyi aina ranskanbulldogista
stafforshirenbullterrieriin silti
tuntui, että se oikea ei vain
tunnu löytyvän. Vuoden -96
alkaessa aloin olla jo melko
epätoivoinen sillä olihan
haaveissani kesäpentu ja tiesin
että päätös oli tehtävä tai taas
olisi edessä uusi koiraton vu-
osi. Kevät-talvella mietimme
vakavasti jopa Dalmatialaista,
mutta iso koko sai meidät lop-
ulta luopumaan ajatuksesta ja
niin jatkui epätoivoinen vael-

lus koirarotujen maailmassa.
Kunnes eräänä  päivänä kaikki
tuntui loksahtavan paikoilleen.

Tässäkö se
nyt on?

Yhtenä heinäkuun alun
päivänä jälleen keltaisen
pörssin koirailmoituksia luk-
iessani huomasin ilmoituksen:
 "Amerikankääpiöterrierin
pentuja pieni, harvinainen ja
iloinen. Kaikille rodusta kiin-
nostuneille ilmainen esite ja
lehti...". Tarkistettuani koira-
kirjasta, että ulkonäkö ja koko
olivat juuri sitä mitä halusin
päätin nukkua yön yli ja soittaa
ja pyytää esitteet lähempää
tutustumista varten. Soitettuani
ilmoituksessa olleeseen nume-
roon  selvisi , SATHY:n AKT-
asiantuntijan kautta  jo niin
paljon hyvää rodusta- että ki-
innostus vain kasvoi. Lopulta
jopa se, että rotua ei reki-
steröidä Suomen Kennelliitto
r.y.:ssä tuntui vähäpätöiseltä
rodun muiden ominaisuuksien
rinnalla. Silla etsinhän ensisi-
jaisesti itselleni agility- ja
tokoilukaveria en niinkään

näyttelytähteä. Niin sitten jäin
innolla odottelemaan esit-
teiden saapumista vaikka jo
puhelinkeskustelun perusteella
tunsin, että nyt se oikea rotu
oli löytymässä. Heinäkuun

Kuinka AKT-Veera löysi meille

jatkuu seuraavalla sivulla...

Ikuisena vannoutuneena koiraihmisenä kaivoin jälleen kesällä-94 koirakirjat esille.
Koirakuumehan iskee varmimmin keväällä ja kesällä näkeehän silloin eniten liikenteessä
niitä syötävän suloisia pentuja. Tuntui siis siltä, että oli tullut aika hankkia koira kahden
kissamme seuraksi. olin mennyt naimisiin ja elämämme oli kaikin puolin kohdallaan
joten aika koiran hankinnalle oli mielessäni juuri oikea. Toisaalta olihan minulla jo yksi
koira, Cavalier Fransu, jonka äitini oli ominut itselleen eläkkeelle jäätyään, joten tiedossa
 oli kyllä mitä koiran hankinta merkitsee. Kuten kaikki koiraihmiset tie tietävät ei
koirakuumetta kuitenkaan paranna kuin pentu, sitä ei laimenna edes se tosiasia että
"tupa on jo ns. täynnä näistä edellisiäkin eläimistä"



11

puivat ja ne vahvistivat
toiveet. oikea rotu oli viuh-
doinkin löytynyt. AKT:ssa tun-
tuivat kaikki puolet olevan
juuri sitä mitä olimme etsineet.
sillä on helppohoitoinen turkki,
 se on helppokokoinen kuljet-

taa mukana melkein minne
vaan ja mikä parasta sillä on
reipas, iloinen ja tottelevainen
luonne. Kun edellisten joukk-
oon lisätään vielä terverak-
enteisuus ja se että rotu ei tyyp-
illisesti ole räksyttäjä ei ole
vaikea kuvitella, että olisin
voinut ottaa pennun jo
melkeinpä näkemättä. Joten ei
muuta kuin kiireesti esitteiden
luvun jälkeen puhelin kouraan
 ja sopimaan tapaamista. Ni-
inpä me sitten eräänä perjantai-
iltana lähdimme katsomaan
tulevaa pentuamme.

Ensitapaaminen
tulevan koiramme
kanssa

Ajoimme s i i s  Akt -
asiantuntijan luo Ruovedelle
ja leikittyämme ensin hetken
chihujen kanssa  siirryimme
pentujen vanhempien Rositan
ja Manoliton luo. Ne hurma-
sivat meidät täysin. Koira oli
juuri mitä olin kuvitellut . Kun
sitten näimme pennut oli
päätös jo tehty, meidän per-
heeseemme tulisi AKT. Pen-
tueeseen kuului kolmen pojan
lisäksi kaksi tyttöä joista toinen
oli mielestämme koko pentu-
een paras pentu. Joten näytti
siltä, että varaus oli tehtävä
siltä seisomalta jos aioimme
saada omasta mielestämme
kauneimman pennun, viet-

imme kasvattajan luona
melkein koko illan ja tutustu-
imme myös hänen muihin
koiriinsa. Kotimatkalle läh-
dimme onnellisina päätök-
sestämme ja odottavalla mielin
, saisimmehan pentumme vas-
ta kolmen viikon kuluttua sen
ollessa silloin luovutusikäinen.

Odotteluaika kului lopulta
melko nopeasti  mm. pennun
nimestä "tapellen" ja tarvikkei-
ta pennulle ostellen. Päivää
e n n e n  p e n n u n  h a k u a
pääsimme lopulta jopa päätök-
seen nimestä. Ja niin sitä
lämpimänä elokuisena iltana
lähdimme kohti Ruoveteä
hakemaan kotiin Veeraamme.

Ensimmäinen
yhteinen ilta

Ensimmäinen yhteinen ilta
pennut olivat kasvaneet  paljon
ja olivat todella vilkkaita. Vara-
tessamme Veeran - pennut oli-
vat vielä olleet melko saman-
kaltaisia. Toisin oli nyt luonne-
eroja näkyi jo melkoisesti sam-
oin koirien rakenteelliset erot
pystyi löytämään. Kotvinvie-
misinä tältä reissulta saimme
Veeran lisäksi  todellisen info-
paketin koiran hoidosta sekä
penturuokaa ym. muuta koiran
hoidossa tarvittavaa. Tästä
"aloituspaketista" suurkiitos
kasvattajalle. Lopulta kaikkien
neuvojen ja keskustelun jäl-
keen lähdimme koti matkalle.
Pennun ensimmäinen automat-
ka on aina pelottava kokemus
joten tiesimme varautua kit-
inöihin ja oksenteluihin. Toisin
kuitenkin kävi! Neitimme nuk-
kui  rauhallisesti välillä hieman
maisemia katsellen. Olimme
iloisesti yllättyneitä pentumme
reippaudesta. Päästyämme
kotiin ilta-yhdeksän aikaan an-
noimme Veeralle hieman
syötävää ja jäimme jännitty-
neinä odottelemaan ensim-
mäistä yhteistä yötä. Veera nu-
kahti kuitenkin jo puoli
yhdeltätoista omaan koriinsa,
jonka olin sille sänkymme vi-
ereen varannut. Se nukkui rau-
hassa, niin rauhassa että välillä
oli pakko tarkistaa hengittikö

se, aina kahteen asti jolloin
käytiin pissalla paperilla.
Seuraavan kerran herättiin vas-
ta aamu viideltä syömään ja
leikkimään, jonka jälkeen jak-
settiin taas nukkua. Näin meni
leppoisasti ilman kitinöinä en-
simmäinen yhteinen yö.

Ensimmäiset
viikot yhdessä

Tätä kirjoittaessani Veera
on ollut meillä parisen viikkoa.
Kaikki on mennyt todella
hyvin jos ei oteta huomioon
puremista joka tuntuu keskit-
tyvän ainoastaan unen ajaksi.
Toivottavasti  tämäkin vaiva
katoaa maitohampaitten muka-
na. Veera on siirtynyt koristaan
nukkumaan viereemme ja nuk-
kuukin makeasti siinä koko
yön. Päivisin Veera ottaa no-
kosia omassa korissaan, joten
luulen, että siirrän sen hieman
vanhempana myös yöksi
omaan koriin. Olen tällä het-
kellä etäopiskelija joten minul-
la on päivisin aikaa Veeralle
ja niin me melkein joka päivä
menemmekin bussilla kau-
pungissa äitini luo. Hänellä on
näet rivitaloasunto mukavalla
pihalla ja ennen kaikkea
hänellä on jo Fransu. Pihalla
Fransun kanssa juosten ja leik-
kien Veera paljon päiviään
viettääkin. Veera sopeutui  niin

Koska koirat ovat lihansyöjiä,
Eukanuba-koiranruuat ovat
lihapohjaisia. Niissä on
runsasti ensiluokkaisia
valmistusaineita, kuten
kananpojanlihaa ja tuoretta
lammasta.
E u k a n u b a  o n
tasapainotettua täysravintoa,
josta koirasi saa kaikki
tarvitsemansa vitamiinit ja
kivennäisaineet. Näiden
ansiosta koiran iho pysyy
joustavana ja pehmeänä ja
turkki paksuna ja kiiltävänä.
Kun koira saa Eukanubaa,
se pystyy käyttämään
ravintoaineet tehokkaammin
hyväkseen. Siten se saa
enemmän ravintoa joka
grammasta.

Yliopistotutkimuksissa on
todettu, että 85% ruoka-
aineal lergioista johtuu
naudas ta ,  vehnäs tä ,
maitotuotteista tai soijasta.
Eukanuba-ruuat eivät sisällä
mitään näistä.
Eukanuban ympärillä toimii
myös kasvattajakerho, joka
on tarkoi tet tu kaik i l le
r e k i s t e r ö i d y i l l e
koirankasvattajille, jotka
s y ö t t ä v ä t  k o i r a n s a
Eukanuba-koiranruualla.
Kerhosta voit kysellä lisää
maahantuojalta.
Eukanubaa saa va in
e l ä i n k a u p o i s t a ,
eläinlääkäreiltä ja muista
er ikoismyynt ip is te is tä.
Lisätietoja ruuasta tai

läh immän Eukanuba-
jälleenmyyjäsi nimen ja
o s o i t t e e n  s a a t
maahantuojalta:

Pertikontie 4, 01720 Vantaa

Puh.
Fax.

(09) 852 3570
(09) 852 3580

Parasta koirallesi.

jatkuu seuraavalla sivulla...

...jatkoa edelliseltä sivulta



kuin kahteen kissaam-
mekin päivässä ja nyt nuo
kolme ovatkin Veeran parhaat
ystävät. Päivisin olen pitänyt
Veeralla kaulapantaa ja rem-
miä, jotta tulevat kävelyretket
sujuisivat mukavasti. Myös

leikinomaista koulutusta on jo
pidetty. Veera osaa jo istua
pyynnöstä ja tavaroiden nouto
on myös mukava leikki. Myös
ei-sana on mennyt perille.
Veera tietää jo hyvin  jos on
vää rässä  pa ikassa  t a i

tekemässä jotakin kiellettyä
esim. syömässä kissojen rak-
suja. Luulenkin, että tuleva
tokoilu tulee olemaan molem-
min puolin  mukava harrastus,
niin oppivaiselta Veera vaikut-
taa. Sisäsiisteys   alkaa myös
olla hallinnassa, äitini luona
jossa on mahdollisuus juosta
ovesta suoraan nurmikolle ei
Veera ole ensimmäisen paivän
jälkeen tehnyt kuin ulos. Ko-
tona Veera tekee asiansa mel-
ko hyvin paperille sillä en edes
yritä ehtiä kerrostalosta
lähipuistoon ennenkuin pentu
oppii hieman pidättelemään.
Kaikki tähänastinen on men-
nyt  niin hyvin että ei voi
sanoa muuta kuin , että joka
päivä Veera yllättää  oppimalla
jotain uutta. Vaikuttaakin siltä
,että olemme osuneet rodun
valinnassa mielestämme napa-
kymppiin. Jatkammekin odot-
tavin mielin yhteiseloa Veeran
kanssa  sillä olen varma, että
tiedossa on paljon mukavia
h e t k i ä  m m .  a g i l i t y -

harrastuksen parissa.

Lämpimin syysterveisin
AKT- Veera ja

emäntänsä Sara
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Vaikka SATHY:n koirar-
odut ovat Suomessa melkois-
en harvinaisia, ei niistä ole
pulaa Amerikan mantereella.
Sen sijaan Kanadassa ja
USA:ssa harvinaisia rotuja
edustaa mm. karjalankar-
hukoira.

D a w n e  D e e l e y  o n
tiettävästi ensimmäinen tai
ainakin ensimmäisten joukos-
sa joka kasvattaa karjalankar-
hukoiraa amerikan mantereel-
l a .  Dawnen  yh te i s työ
suomalaisten pytykorvahar-
rastajien kanssa on tiivistä,
tällä hetkellä Dawne on
Amerikan mantereen karjalan-
karhukoira ekspertti, ja
pyrkimyksenä onkin kuulem-

ma ohjata uuden mantereen
karjalankarhukoirarotua kosk-
evat kyselyt nimenomaan
Dawnelle!

Työkoirat
sydäntä lähellä

Dawne muistuttaa aina
karjalankarhukoiran olevan
luonteltaan kovan puoleinen
ja painottaa nimenomaan ro-
dun olevan ominaisuuksien
puolesta vertaansa vailla suur-
riistan metsästyksessä. Hän
kertoo myös, että häneltä on
kysytty miksei rodun luonnet-
ta pyritä pehmentämään kuten
joillakin muiden rotujen ko-
hdalla on tehty. Tähän Deeley
vastaa, että vaikka Kanadassa
ei koirilla metsästetä on rod-
ulla oltava myös rodulle omi-
nainen luonne. Muussa
tapauksessa kyseessä ei enää
ole karjalankarhukoira, vaan
isohko musta pystykorvainen
koira jolla on kippura häntä -

 ei karhukoira!
Iso musta ei ole ainut

Dawnea kiinnostava rotu, sy-
däntä lähellä on myös ameri-

kanpitbullterrieri. Pitbullien
kanssa toimivat tietävät, että
Dawne Deeley on tehnyt en-
emmän kuin moni muu pitbul-
lien maineen puolustamisessa.
Dawne on mm. esiintynyt
apbt-koiriensa kanssa julkis-
uudessa ja haastanut oman
kaupunkinsa pormestarin tu-
tustumaan kyseiseen koiraro-
tuun. Kaiken vaivannäön ja
työn tuloksena Dawne Deeley
sai kumottua paikallisen pit-
bullvastaisen lain, tilalle tuli
ei-rotukohtainen vaarallisen
koiran kieltävä laki.

Dawne tulee Suomeen

Dawne Deeley
SATHY:n vieraana
Jo toisen kerran vuoden  Suomessa vieraillut kanadalainen
Dawne Deeley on osoittautunut kiistattomaksi koiraystäväksi.
Dawne Deeley on onnistunut muuttamaan median käsitystä
tietyistä koiraroduista omalla mantereella  esiintymällä julkis-
uudessa koirien puolesta.

Kuvassa eräs Dawnen  lukuisista koirista, reipas narttupitti.

Suomalainen pitti jonka on
aivan pakko päästä Dawnen
syliin

...jatkoa edelliseltä sivulta
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 Nykyään toivottu ko-
rkeus on lähellä viittäkym-
mentä senttiä, toisin kuin ro-
d u n  a l k u v u o s i n a ,
kuusikymmenluvulla, jolloin
rodun säkäkorkeus oli
keskimäärin noin 30 cm:n
tienoilla. NAS "syntyi"
määrätietoisella jalostuksella
polveutuen kääpiökokoisista
Australianpaimenkoirista.
Rotua on sittemmin USA:ssa
määrätietoisesti suurennettu
keskikokoiseksi risteyt-
tämällä sitä tavallisen Austra-
lianpaimenkoiran kanssa.
Tästä on tuloksena nykyinen
"suurempi kääpiöversio" ro-
dusta. NAS:din luonne ei ole
aivan niin työnarkomaani-
mainen, kuin isomman vel-
jensä Australian paimenkoi-
r a n ,  m u t t a
tottelevaisuuskoulutus on erit-
täin suositeltavaa NAS:dille
sen vilkkaan ja palvelualttiin
luonteensa ansiosta. NAS:dit
ovat myös erityisen hyviä ja
lahjomattomia vahtikoiria
pienestä koostaan huolimatta.

MASCUSA

1980 luvulla perustettiin

USA:ssa Miniature Austra-
lian Shepherd Club, eli MAS-
CUSA. 90-luvun alussa
NAS-rotu hyväksyttiin AR-
BA:iin eli American Rare
Breed Associationiin, joka
vaati ehdottomasti, että rodun
nimi oli vaihdettava Austra-
lian Miniature Shepherdistä
nimeksi, joka ei viittaa mi-
hinkään jo tunnettuun rotuun,
kuten NAS:din tapauksessa
se viittasi Australian paimen-
koiraan, suurikokoinen =
Australian Shepherd, joten
rodusta tuli tämän vuoksi jok-
sikin aikaa North American
Shepherd. Nimen vaihtamin-

en aiheutti rodulle suurta
harmia julkisen hämmennyk-
sen ja kohun vuoksi. Nykyään
rotua kutsutaan jälleen Aus-
tralian Miniature Shepherdik-
si eli Australian Kääpiö-
paimenkoiraksi.

Ensimmäiset
suomalaiset NASit

Muutamia vuosia taka-
perin eräs Suomalainen
koiraihminen olisi halunnut
tuottaa muutaman NAS:din
näyttely-, ja harrastuskoiriksi
USA:sta Suomeen ARBA:n
rekisterikirjoilla, ja tiedusteli
Suomen Kennelliitolta, voisi-
ko koirat rekisteröidä myös
Suomessa. SKL:n edustaja
oli sanonut, että koirat olivat
heidän kannaltaan sekarotu-
isiin verrattavia, eivätkä
kelpaisi edes koerekisteriin.
Nykyään nämä samat yksilöt
kelpaisivat hienoimpiinkin
voittajanäyttelyihin myös
Suomessa, sillä kiitos ahke-
rien ja rotuunsa uskovien,
vannoutuneiden NAS-
harrastajien Amerikassa,
NAS on nykyään myös
SKL:n ja sen "isojen veljien",
FCI:n ja AKC:n, (tietenkin
ennen SKL:n hyväksymistä),
hyväksymä "virallinen" rotu.
Näin asiat kääntyvät joskus
"ei ikinä"-asenteesta "totta-
kai"-asenteeksi.

SATHY ja NAS

 SATHY lähti selvit-
tämään NAS:dien asioita
Australiasta tuotettujen
NAS:dien omistajien pyyn-
nöstä, ja kävi ilmi, että
Suomessa olevat Australial-
aisperäiset NAS:dit ovat il-
me i ses t i  rodun  a lku-
peräistyyppiä,  ja siksi
nykyisiin rotustandardeihin
verraten liian pienikokoisia.
USA:ssa myöskin hännät-
tömyys tai vaihtoehtoisesti
häntien katkaisu "bobtailik-
si"muutaman päivän kuluttua
syntymästä on ehdottoman
tärkeää rotua arvosteltaessa.
Suomessa häntien katkaisu

on lailla kielletty tämän
vuoden heinäkuun alusta läh-
tien.

Suomessa NAS:deja on
SATHY:n tietoon tullut kym-
menkunta, jotka ovat kaikki
lähtöisin kolmesta Australia-
sta tuotetusta yksilöstä.
A m e r i k k a l a i s p e r ä i s i ä
NAS:deja ei  ainakaan
toistaiseksi tiedetä Suomeen
tuodun, mutta päätellen
Suomessa jo asustavien
NAS:dien omistajien rotuku-
vauksesta, luulisi innokkaita
koiraihmisiä ainakin tulevais-
uudessa kiinnostavan tämä

pirteä ja hauska kääpiörotu,
joka luultavasti on myös suh-
teellisen terve rotu, kuten use-

at

todellisista työ-, ja käyt-
tökoirista polveutuvat rodut
ovat.
NAS rodun suhde SATHY:yn
on tällä hetkellä se, että kun
rotu on hyväksytty tai hyväk-
sytään FCI järjestöihin, ei
NAS enää tarvitse SATHY.
Jos Sinua kiinnostaa tietää
lisää NAS rodusta, ota
e p ä r ö i m ä t t ä  y h t e y t t ä
SATHY:yn ja saat meiltä
yhteystiedot maailmalle.

Australian kääpiöpaimenkoira,
North American Shepherd eli NAS

Amerikkalainen, nykyistä suuntausta edustava NAS

Toinen amerikkalainen NAS-koira

Aito suomalainen NAS-koira

Australian kääpiöpaimenkoira eli Miniature Australian Shepherd eli North American
Shepherd eli Mini Aussie eli Australian minipaimenkoira tai leikkimielisesti jopa
Minischäfer tai Minisusikoira...Tällä SATHY:ssä NAS-lyhenteen saaneella rodulla on
nimiä kuin rakkaalla lapsella, monia ja ehkä vieläkin enemmän. Lyhyesti - NAS on
pienikokoinen versio Australian paimenkoirasta.



Meilläkin on useampia
koiria, joista vain amerikan
kääpiöterrierit voimme huolet-
ta päästää vapaaksi Jarmon ja
Marjan tontille, jota ei ole
mitenkään aidattu. Jostain
syystä nämä koirat eivät lähde
meistä si lmänkantamaa
kauemmas. Vaikka me-
nisimme sisälle mökkiin ja
koiramme jäisivät ulko-
puolelle, pitemmäksikin aikaa,
ne odottavat mökin ulko-
puolella lähtemättä tutkimus-
retkille. Niitä ei koskaan ole
tarvinnut opettaa tai komentaa
noudattamaan tontin rajoja,

vaan ne ovat päätelleet sallitun
liikkuma-alueensa aivan itse.
Tästä syystä pikkuiset kääpiö-
terrierimme aina pääsevätkin
mukaamme, minne sitten me-
nemmekin, sillä ne käyttäy-
tyvät samalla tavalla joka
paikassa. Ne eivät myöskään
hypi ihmisiä vasten (jollei niitä
pyydä luokseen) joten moni
pesulalasku on säästynyt, eikä
epämiellyttäviä tilanteita koir-
ia inhoavien ihmisten kanssa
ole syntynyt, toisin kuin
muiden koiriemme kanssa, jot-
ka silkkaa yliystävällisyyttään
haluavat nuolla lähes joka vas-

taantulijan naaman.

Juhannusaatto

Siispä tänäkin juhannusaat-
tona suuntasimme kohti
ystäviemme mökkiä, jossa sa-
vusaunan tulisenpehmoiset
löylyt ja "neekerinpusuja"
antavat nokiset seinät odottivat
h o u k u t t e l e v a n a  m e i t ä
syleilyynsä. Ainoa suuri
huolemme oli, että rouva Ros-
italla oli laskettu aika lähellä.
Aioimme tapamme mukaan
yöpyä koirien ja pikku vau-
vamme (4kk) kanssa paketti-
autossamme, jonka takaosaan
olimme levittäneet leveän pat-
jan sekä peittoja ja tyynyjä.
Synnytystarvikkeet otettiin
varmuuden vuoksi mukaan:
Froteepyyhkeitä ja puhtaita

petivaatteita, pumpulilankaa
napanuorien sitomiseen,
Spirot-tippoja, bänksit ja sak-

set napanuorien katkaisua
varten, sekä desinfiointiainet-
ta, ja tietenkin autopuhelin ja
päivystävän eläinlääkärin nu-
mero hätätapauksia varten.

Juhannusaattona saunottiin
Jarmon mahtavassa savusau-
nassa, myös isäkoira Manolito
vieraili jälkilöylyissä kanssa-
mme, paistettiin makkaraa,
josta koiratkin saivat tietenkin
osansa, sekä poltettiin kokkoa,
jonka uumenissa myöhemmin
seuraavana päivänä oli hyvä
paistaa perunoita ja rosvopais-
tia. Koirat kiersivät paistopaik-
kaa kuin kuumaa puurolautas-
ta, ja uskollinen tuijotus
palkittiin usein jollain herkk-
upalalla. Perjantai ja lauantai
sujuivat leppoisissa merkeissä,
vaikkakin kesäsää oli niin vi-
ileää, että toppatakki oli syytä
pitää visusti päällään ja son-
tikka kädessä sateen piiskates-
sa yöttömän yön juhlijoita.

Tulimme lauantai-iltana

kotiin ja jo heti sunnuntaina
alkoi sievä rouvamme laittaa
pesää pentujansa varten. Syn-
nytys oli helppo ja sujui rau-
hallisesti, pennut olivat elin-
voimaisia ja hyökkäsivät
imemään emonsa ravitsevaa
ternimaitoa heti synnyttyään.
Rosita katseli tyynesti sitoes-
sani napanuorat ja tarkastaes-
sani pennut heti niiden syn-
tymän jälkeen. Ruoka maittoi
myös tuoreelle äidille hyvin-
tarjosin hänelle ensiksi kanan-
munan keltuaisia glukoosilla
ja öljytilkalla höystettynä en-
nen varsinaista ateriaa synny-
tyksen päätyttyä. Annoin Ros-
itan syödä myös yhden
istukan, koska sen sanotaan
kiihdyttävän oksitosiinineri-
tystä. Loput istukat keräsin
huolella talteen, koska ne ovat
niin vahvaa ravintoa, että
aiheuttavat ylenmääräisesti
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Rosita AKT:n story
Olemme jo monia juhannusaattoja viettäneet hyvien tuttaviemme,
Jarmon ja Marjan kesämökillä, kuten myös tänä vuonna. Heillä
on paljon mökkinaapureita, lähin vain luonnon muodostaman
puska-aidan takana, vain noin viidenkymmenen metrin päässä
heidän mökkitontistaan. Tällä mökkinaapurilla on koira, mutta
siitä huolimatta hän ei pidä siitä, että muiden koirat tulevat
lähellekään hänen tonttiaan. Tämä on aiheuttanut monesti on-
gelmia tuttavieni mökillä vierailevien koirien halutessa välttämättä
tutustua naapurin koiraan.

Miksi koiralle pitää antaa ruokaa ??
Useasti koiranruokia markkinoidaan niiden tietyillä valmistusaineilla. Korkealaatuiset
valmistusaineet ovat toki erittäin tärkeä asia, muitta vieläkin tärkeämpää koiralle on
ruoassa juuri oikea ravintoaineiden tasapaino. Ravintoaineita (valkuaisaineet, rasvat,
hiilihydraatit, mineraalit ja vitamiinit) koiran tulee saada syömästään ruuasta juuri oikeita
määriä, koska eräiden ravinteiden puute samoin kuin ylimäärätkin voivat olla terveydelle
hyvin haitallisia.

Hill's Science Diet -tuotteissa on kiinnitetty huomiota korkealaatuisten
valmistusaineiden ohella myös ravinteiden juuri oikeaan tasapainoon
- ylläpitämään koiran terveyttä! Tästä syystä aikuisille koirille
tarkoitetuissa ruoissa Mainteance, Light, Performance ja Senior on
vähemmän mineraaleja kuin pennuille tarkoitetussa Growth-ruoassa.

Mikä sitten on oikea määrä ravinteita? Yhtä kaikille koirille oikeaa määrää ei olekaan,
koska koiran ravinteiden tarve muuttuu /laskee mm. sen iän mukana. Esimerkiksi: kasvava
pentu tarvitsee luustoa rakentaessaan kalsiumia ja fosforia noin kaksinkertaisesti aikuiseen
koiraan nähden.

Rosita pienenä pentuna risuja keräämässä.

Rosita  vähän isompana.

jatkuu seuraavalla sivulla...



Koiran ollessa pentu ei sen
hyppiminen ihmistä vasten
juurikaan paheksuta, tilanne
on kuitenkin vallan toinen kun
koira on kasvanut vähän ko-
koa. Amerikanpitbullterrierit
ja amerikanbulldogit ovat voi-
miltaan jo sen verran pontevat,
että voivat tahattomasti hyp-
piessään aiheuttaa kiusallisia
tilanteita. Tästä syystä koiran-
omistajan olisi hyvä yrittää
kitkeä koirastaan turha hyppi-
minen pois.

Miksi koira hyppii?

Ilosta. Koira haluaa samal-
le tasolle ihmisen kanssa. Jos
menet kyykkyyn, koira ei hypi
Sinun yläpuolellesi. Koira on
syytä opettaa ilmaisemaan
ilonsa muulla tavoin. Hyppi-
misen estämiseen on monta
eri tapaa.

Monet ihmiset yrittävät es-
tää koiran hyppimistä vetä-
mällä koiran hypätessä talut-
timesta alaspäin, tämä johtaa
usein siihen, että koira yrittää
uutta hyppyä alasvedon jäl-
keen. Parempi konsti onkin
vetää hihnasta ylöspäin koiran
suorittaessa hyppyä. Tämä ai-
heuttaa sen, että koira kokee
hyppynsä epämielyttäväksi,
eikä suinkaan pelkästään este-
tyksi.

Toinen keino estää hyppy
on nostaa polvi hyppäävän
koiran eteen juuri sen hypätes-
sä. Näin tehtäessä koiran rinta
osuu polveen ja hyppy katke-
aa siihen. Koira voi tällä ta-
voin saada aikamoisen tällin,
mutta vakavempaa haittaa koi-
ralle ei siitä ole.

Hypyn esto

Jippo
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Pennut varttuivat nopeas-

ti-nopeammin kuin muiden
koiriemme pennut. Niillä oli
kova kiire jo silmien auetessa
parin viikon ikäisinä tutkia

maailmaa, joka avautuu
pesäkopan ulkopuolella.
Emonsa ruokaakin ne halusi-
vat maistaa heti ruokakupille
ehdittyään. Tällöin ne, emon-
sa kera, saivat myös ensim-
mäisen matokuurinsakin-
varmuuden vuoksi.

Viikot kuluivat nopeasti,
ja pentujen kehitys tuntui
etenevän loikkauksittain. Jo
reilun kolmen viikon iässä
ne halusivat tutustua pi-
hamaahan, joka levittäytyi
kesäisine tuoksuineen pen-
tujen tutkittavaksi emonsa
valppaan katseen seuratessa
niiden jokaista pikku askelta.

Pentujen ollessa nelivi-
ikkoisia Rosita näytti olevan-
sa rottakoirien jaloa sukua
pyydystämällä pennuillensa
ruoaksi ison harmaan rotan,
joka eräänä aamuna löytyi
r u o k a k u p i n  v i e r e s t ä

hengettömäksi purtuna. Ros-
ita katsoi nenänvarttaan pit-
kin kun inhon puistattamana
pyydystin hänen saaliinsa
jätesäkkiin. Onneksi pennut
eivät yltäkylläisen pöydän
äärellä olleet vaivautuneet
koskemaan tähän s i i -
mahäntään, vaan tyytyivät
vain kauempaa ihailemaan
emonsa lahjakkuutta. Minä
olin silti lähes hysteerinen
seuraavan vuorokauden ajan,
sillä rotissahan voi olla rotan-
myrkkyä tai matoja tai vaikka
ruttotauti! K-vitamiinipiikki
oli valmiina myrkytysoire-
iden varalta, ja matokuurin

koko porukka sai heti seuraa-
vana päivänä...Pennut ja emo
olivat kuitenkin kuin mitään
kummallista ei olisi sattunut-
kaan ja pentujen huoleton
leikki jatkui häiriöittä.

Pentujen luovutusikä
alkoi lähestyä. Aika tuntui
taas kuluvan liian nopeasti.
Juurihan nuo pienet pötkylät
olivat mönkineet avuttoman
tuntuisina emonsa kyljessä.
Ensimmäinen automatka
parin kilometrin päässä sijait-
sevalle eläinlääkärin vastaan-
otolle oli edessä. Naapurin
lapset lähtivät avustajiksi
"neuvolamatkalle". Nuori
lääkäri syynäsi pennut päästä
varpaisiin ja totesi niiden ol-
evan kaikin puolin kunnossa.

Ensimmäinen pentu haet-
tiin...Vaikkakin tiesin sen saa-
van hyvän ja rakastavan ko-
din, tuntui kuin pieni pala
sydäntäni olisi lähtenyt pen-
nun mukana. Lasten ko-
toalähtemiseen ei kai kosk-
aan totu täysin. Vaikka
toisaalta -mukavat kuulu-
miset uudesta kodista riemas-
tuttavat aina niin, että syn-
kkäkin päivä muuttuu aivan
ruusunpunaiseksi.

Lämpimät  terveiset
kaikille "pennuilleni" ympäri
Suomea. Terveisin Rosita ja
hupsu emäntänsä.

Rosita juhlapuvussa.

...jatkoa edelliseltä sivulta

Rosita ja chihuahua.

ÄLÄ

HYPI!!!



Terve SATHY
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Nämä tehtävät on tehnyt ja
SATHY:lle lähet-
tänyt Outi

“Vitsejä”

– Meidän toyfoksi osaa
hakea lehden!

– Eihän tuo nyt uutta ole,
osaa meidänkin.

– Niin niin, mutta kun en
edes ole tilannut lehteä!

* * *

Mies käveli tiellä kääpiö-
terrierinsä kanssa. Vastaan tuli
kissa joka sanoi:

– Päivää teillekkin!
– Ohhoh!?! En olekaan

tiennyt, että kissat osaavat pu-
hua, mies sanoi.

– En minäkään, vastasi

kääp iö te r -
rieri.

* * *

Blondi me-
n e e  a s e m a n
lipunmyyntipistee-
seen pitäen sylissään
koiraa. -

Tuohan on aivan
älytöntä, blondi sanoo
ja osoittaa kilpeä jossa
lukee:

“Liukuportaissa on
pidettävä koira sylissä”.

- Minulla meni tunti
ennen kuin löysin tämän
koiran!

Väritä viereisen kuvion lohkot numeroi-
den mukaan
1 = valkoinen, 2 = keltainen, 3 = sininen, 4 = vihreä,
5 = punainen, 6 = ruskea, 7 = musta.
Jos kuviossa virheitä niin syy
on toimituksen, ei Outin!

1

1

1

11

2

2
2 2

2

23

3

1 3

3

3

3

3

3
3

3
3

3

3

3

3
3

3

3 3
3 3

3 3
3

3 3
3

3

3
3

4

4

4

4
3 3

4

4

4

4

4

4

4

4
4
4

3
3

4

4
4

4

4

2

44
4

3
3

3

3

5

5

5

5

55

6 6 6

6
6

6
6

3

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

Ympyröi ne ruoat joita saa antaa koiralle:

suklaat

koiran

keksit

lehmän

rustot ja

luut

koiran

ruoka

koiran

kuiva-

muona

kanan-

munat

kastike

riisi

maito

liha-

pullat

kalan

riodot

Toimitus kiittää Outia
hienosta aineistosta!
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On hyvä palauttaa mieliin
miksi SATHY alkujaan perustet-
tiin, yhdistys kasattiin sitä varten,
että olisi jokin taho josta tietyistä
roduista kiinnostuneet saisivat
oikeaa tietoa. Eräs syy oli tieten-
kin huoli omista lemmikeistä -
jokainen amerikanpitbullterrierin
omistaja tietää miltä tuntuu kun
asiantuntijat laukovat totuuksia
koirarodusta jota ovat tuskin
nähneet. Sama huoli on ameri-
kanbulldoginomistajalla joka
pelkää jonkun hankkivan saman
rotuisen koiran itsetehostukseksi
hankkimatta edes perustietoa
rodusta. Ei myöskään sovi vähä-
tellä amerikankääpiöterrierin
omistajan huolta oman koiransa
luokittelemista epäviralliseksi,
tai peräti monirotuiseksi!

SATHY tekee kaikkensa
näiden epäkohtien korjaamisek-
si, ihmiset ovat kiinnostuneita
näistä roduista, ihmiset haluavat
oikeata tietoa!

SATHY
kasvussa!

Tällä hetkellä yhdistyk-
semme tilanne on se, että
saamme yhteydenottoja roduista
kiinnostuneilta ihmisiltä miltei
päivittäin. Yllättävää on se, että
ihmiset ovat suhtautuneet rotu-
ihin avoimesti ja positiivisesti.
Monet ovat ilmaisseet vilpit-
tömän kannatuksensa toimin-
nallemme vaikka eivät omista
mitään SATHY:n koiraroduista.a
niistä jotka ovat ottaneet yhteyttä
meihin ovat saaneet kokea
melkoisia tragedioita aikaisem-
pien koirien ja kasvattajien kans-
sa ja etsivät nyt terveempiä vaih-
toehtoja tulevalle koirarodulleen.

Tällaisissa tapauksissa
SATHY toivoo, ennenkaikkea
sitä että suomalaisten koirankas-
vattajien vastuuntunto kasvaisi
– kasvattajana toimiminen on
muutakin  kuin  pentujen
teettämistä ja rekisteröimistä, se
on vastuuta.

SATHY on pyörinyt tähän
asti pelkästään lahjoitusten tur-
vin, ts. jäsenmaksua tai muita-
kaan korvauksia ei ole peritty.
Yritämme jatkaa tähän malliin
niin pitkälle kuin mahdollista.

Kaikki merkit siis viittaavat
siihen, että SATHY:n kaltaiselle
yhdistykselle on Suomessa

tarvetta. Nyt ja tulevaisuudessa.
Yhdistyksemme tulee huomat-
tavasti laajentamaan toimintaan-
sa ja koettaa myös parantaa
näkyvyyttään.

Tällä hetkellä SATHYn hal-
linnollinen toiminta on keskitet-
tyä. Yhteydenottojen määrä ja
muu toiminta on kuitenkin kas-
vanut jo siinä määrin, että
vähintään silloin kun laajen-
namme jäsenkantaamme on har-
kittava mahdollisuutta jakaa toi-
minta eri alajaostoihin. Toisaalta
– tällaiselle ei juurikaan ole
tarvetta, koska SATHY:n mielen-
kiinnon kohteena olevat koirar-
odut tulevat olemaan melko
vähälukuisia tulevaisuudessakin.

SATHYn
julkaisutoiminta

Yhdistys on tähän mennessä
julkaissut kasan esitteitä ja lehtiä
– tämä toiminta ei juurikaan eroa
minkään muun koirayhdistyksen
toiminnasta. Sen sijaan SATHYn
uusin painotuote on herättänyt
huomiota ja saanut erittäin kii-
tollisen vastaanoton ulkomailla,
kyseessä on englanninkielinen
"Which Dogs Bite?" kirjanen.
"Which Dogs Bite?" sisältää
kaikki tilastot (jotka on saatu
hankittua) ympäri maailmaa jot-
ka käsittelevät koiran puremisia.
Oikeastaan on ihme, ettei vas-
taavaa tilastokokoelmaa ole
nähty aikaisemmin.

Sinänsä kirjasen sanoma ei
ole mitään uutta, koirien uhka
ihmiskunnalle on marginaalinen
jos sitä vertaa hyönteisiin, sala-
maniskuihin, rullaportaisiin,

kissoihin, tms. Ei myöskään
liene uutta se tieto, että koiraro-
tuja ei voi luokitella eri vaaral-
lisuusasteisiin?

Tällä hetkellä vihkosta on
jaettu pelkästään järjestöille, yh-
distyksille ja erillaisille instans-
seille jotka ovat parhaillaan taist-
elemassa rotukohtaisia lakeja
vastaan. Muutamia kappaleita
on lähtenyt  myös aktiivisille

koiraihmisille. Tilastokokoel-
masta on jo tulossa 2. painos
joka on jo verraten tuhti teos.

Jos Sinua kiinnostaa tietää
enempi tästä julkaisusta, ota
yhteyttä.

Muita lähitulevaisuuden
SATHY-julkaisuja ovat suomen-
kieliset kirjat SATHY-roduista,
näistä käydään parhaillaan neu-
votteluja, ulkoasusta, jne.

Toiminta

Luvassa on toimintaa - ei
pelkästään koirien ja koirano-
mistajien iloksi, vaan myös
SATHY rotujen tunnetuksi teke-
miseen. Oman hankaluutensa
asiaan tuo se, että koiria on
vähän ja omistajat asuvat tasais-
esti ympäri Suomea. Parhaillaan
SATHY käy asiasta keskustelua
myös ulkomaalaisten koirano-

mistajien kanssa - tarkoitus on
saada vierai levia täht iä .

Tällä hetkellä lähin suurtap-
ahtuma on vuoden 1997 helmik-
uussa, suuri APBT ja AB
koiranäyttely Pietarissa. Tämän-
hetkisten tietojen mukaan näyt-
telyyn osallistuu myös suomal-
aisia koiria, toivottavasti
pärjäävät, venäläisten koirien
taso tuntuu olevan verraten ko-
rkea!

Jotakin kiinnostusta on os-
oitettu myös Ruotsista päin, län-
tinen naapurimme on kuitenkin
kunnostautunut omituisilla laeil-
laan ja karanteenimääräyksillä
joten yhteistyö ei ole kovin help-
poa.

Tulevaisuus

SATHY:n tulevaisuus näyt-
tää enemmän kuin valoisalta. On
jo selvää, että SATHY on vaki-
innuttanut asemansa.

Yhdistyksemme on tietois-
esti pyrkinyt välttämään ne
virheet joita koirayhdistysmaail-
ma on täynnä, tällaiset virheet
ovat rodun omiminen itselle, ro-
dun suojeleminen ulkopuolisilta,
jne. Emme halua olla Suomen
AB, AKT tai APBT poliiseja
jotka määräävät kuka näitä koiria
voi tai saa omistaa. Koiramaail-
ma on täynnä torvia jotka suojel-
evat omaa rotuaan ja suhtautuvat
suorastaan vihamielisesti ulko-
puolisia kohtaan, etenkin mah-
dollisia muita asiantuntijoita
k o h t a a n .  R i i t e l y  o n
koirayhdistyksissä arkipäivää
eikä liity mihinkään tiettyyn
koirarotuun. Koirat  ovat
tärkeämpiä kuin yhdistys ja
tämän takia kaikki ovat tervetul-
leita mukaan SATHY:n toim-
intaan ja tutustumaan edustami-
imme rotuihin lähemmin.

SATHY, tilanne tänään
Yhdistyksemme on ollut jo kotvan yhdistysrekisterissä, olemme
tavoittaneet monia suomalaisia koiraharrastajia, julkaisseet esitteitä,
tilastoja, ym. Mikä on yhdistyksen tilanne tällä hetkellä, mitä
odotamme tulevaisuudelta?

A. & L. Keilhack
Weddern 122a, 48249 Dülmen

cMail a.gerken@muenster.netsurf.de
Phone (0 25 90) 91 51 20

Fax (0 25 90) 91 51 21

SATHY:n julkaisema "Which Dogs
Bite?" purematilastoa on lähetetty
ulkomaille jo lähes 200 kpl painok-
sena.
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Tässä eräs Suomen tuoreimmista amerikan-
pitbullterrier-rotuisista koirista. Cani tuli
Suomeen  Floridasta, ja on koira josta
omistaja on syystäkin ylpeä!

Tuoreita koiria - uutta verta
Suomen tuoreimmat amerikankääpiöterrierit!  Pentue on järjestyksessä toinen Suomessa syntynyt.

Kuvassa  pennut näyttävät hämäävän erikokoisilta, mitä ne eivät oikeasti ole.

Edellisen ilmestymisen jälkeen on Suomessa monta uutta amerikankääpiöterrieriä, amerikanbulldogia ja amerikanpit-
bullterrieriä.  Koirat ovat tulleet Suomeen sekä idästä, että lännestä – ja lisäksi Suomessa on myös syntynyt 2. pentue
amerikankääpiöterrierejä. Huhut tietävät kertoa, että odotettavissa voi kohta olla  muiden SATHY-rotujen  supisuomalaisia
pentueita.

Bao-amerikanbulldogi asuu nyt Helsingissä.
Tämä koirarotu taitaa olla Suomessa eräs
harvinaisimmista.

Gloria ja Aatu amerikanpitbullit tutkivat
kananhöyhennystä. Kuvasta puuttuu kolmas
pentueen jäsen joka asuu nykyään Laihialla.

Aatu neuvottellee muutostaan Kalakoskelta
Helsinkiin.

Kuvassa Aatu on jo kotiutunut Helsinkiin ja
opettaa helsinkiläistä pittiä tavoille!

ykyään Suomeen voi tuoda koiria
helposti. On miltei yhtä helppoa
tuoda koira toiselta puolelta

maapalloa kuin hakea se kauempaa koti-
maasta.

Ei ole ihmeellistä jos koirarodut kuten
amerikankääpiöterrieri, amerikanbulldogi
ja amerikanpitbullterrieri tulevat
yleistymään Suomessa.

Nämä kaikki ovat vertaansa vailla
olevia koirarotuja niin lemmikkeinä kuin
harrastuskoirina joiden ominaisuudet eivät
lopu kesken. Tähän asti kaikki Suomeen
tuodut koirat ovat edustaneet rotunsa par-
haimmistoa. Toivottavasti tilanne pysyy

samanlaisena tulevaisuudessakin – harmit-
tavaa on se, ettei jotkut tajua, että näitä
koirarotuja on rekisteröity kirjallisesti
rotujärjestöissä jo yli sata vuotta mikä on
huomattavasti pidempi aika kuin mitä mon-
ien muiden koirarotujen koko historia.

Kaikki uudet “SATHY-rotuiset” koirat
ovat ehdottomasti tervetulleita Suomeen.
Kaikki koirat ovat päätyneet hyville ja
vastuuntuntoisille omistajille ja mitä il-
meisimmin tämä tulee jatkumaan.

N

Dino-amerikanbulldogi
muutti Suomeen syksyllä.



Ricon omistaja oli tulossa
Helsinkiin ja tarkoitus oli tav-
ata samantien useampi
pääkaupunkiseudulla asuva
amerikanpitbullterrieri. Jo-
ka inen  joka  on  o l lu t
järjestämässä tapahtumaa jo-
hon osallistuu enempi kuin
yksi ihminen tietää, että suun-
nitelmilla on tapana mennä
pieleen.

Tällä kertaa kaikki tuntui
sujuvan melkoisen hyvin.
S o i t t e l i m m e  t o i n e n
toisillemme ja yritimme il-
meisesti kaikki olla tietyssä
paikka yhtäaikaa. Tapaaminen
ajoittui alkusyksyyn, lauan-
taiksi.

Miksi
tapaaminen?

Hyviä  sy i t ä  miks i
ylipäätänsä on hyvä tavata
toisia ihmisiä joilla on lem-
mikkinä samanrotuinen koira
ovat mm. se, että saa yleisku-
vaa koirarodusta  joka
Suomessa on melkoisen harv-
inainen. Kuka muu tietäisi
jostakin koirarodusta enem-
män kuin sellainen jolla on
kotona kyseinen otus?

Kukaan koiranomistaja
tuskin on yksinäinen lemmik-
kinsä kanssa mutta siitä huoli-
matta  on hyvä päästä
vaihtamaan mielipiteitä ni-
menomaan sellaisen kanssa
jolla on melko pitkälle saman-
laisia kokemuksia.

Kaikkia ei
tavoitettu

Kun tapaamisen aika vih-
doin koitti, ei valitettavasti
kaikkia ehditty tavoittaa.
Harvinaisen hyvä sää oli luul-
tavasti saannut ihmiset
mökeille tai muualle ul-
koilemaan. Eikä tarkoitus eh-
kä ollutkaan tehdä mitään sen
suurempaa tapahtumaa kuin
mitä kokouksesta nyt muo-
dostui. Jos mielenkiintoa riit-
tää on tarkoitus joskus tu-
levaisuudessa järjestää vähän
kattavampi kokous.

Paikaksi oli valittu lähellä
Helsingin ydinkeskustaa ole-
va Hietsun kirpputorin viere-
inen alue. Tämä yksinkertais-

esti siksi, että säästyttiin pi-
demmältä matkanteolta.

Kun lauantai oli käsillä ja
sovittu ajankohta alkoi uh-
kaavasti lähestyä – ei muuta
kuin koira mukaan ja suunta
kohti tapaamispaikkaa!

Odotukset ja
tapaaminen!

Muut koirat jotka olivat
tulossa tapaamispaikalle olin
tavannut ja nähnyt jo aiem-
min, mutta Forssassa asus-
tavaa Rico-koiraa omista-
jineen en ollut ennen nähnyt.
Edellisessä SATHY Uutiset
lehdessä oli muutama kuva
Ricosta,  olin lisäksi nähnyt
muita kuvia Ricosta. Kuvissa
Rico, joka taitaa olla 5-

vuotias, näytti vähän surul-
liseltä, jotenkin notko-
selkäiseltä ja pitkäkuonoisel-
ta... Kohta näkisin tuon yli 30
kiloisen pitin
i lmielävänä.

Ajoin au-
tolla tapaamis-
paikan ohi ja
n ä k y  o l i
mieleenpainu-
va, Rico ja Cani
pistivät heti
silmään. Mol-
emmat koirat
olivat saman
värisiä, melko
saman kokoisia
ja tyyppisiä. Koirat peuhasivat
nurmikolla ja olivat todella
hyväkuntoisen näköisiä!
Alkoi tulla kiire parkkipaikan
löytämiselle! Ja  parkkipaikal-
ta kävelin ennätysvauhtia
tapaamispaikalle.

Jos oli luullut, että oma
amerikanpitbullterrierini oli
jotenkin hyväkuntoisen tai
reippaan näköinen niin en eh-
kä ole samaa mieltä näiden
suomalaisten pittien näkemis-
en jälkeen. Yksinkertaisesti -
 kuvat eivät näköjään anna
oikeutta Ricon kaltaisille koir-
ille, se on nähtävä luonnossa
ja ilmielävänä. Rico oli
hyväkuntoisin näkemäni vii-
sivuotias koira.

Noloin tilanne oli se, kun
joku pitin omistaja kysyi
minulta miten olen saanut
omasta koirastani niin
pyöreän...

Paikalla olleet
koirat

Vanhin pi tbul l i  o l i
tiettävästi vajaan kymmenen
vuoden ikäinen narttu, nuorin
oli vajaan kahden vuoden
ikäinen Cani-narttupitti.
S i l m i i n p i s t ä v i n t ä  o l i
punaruskeiden koirien ylival-
ta, kaikilla näillä myös
punaruskea kirsu. Tapaamis-
paikalla olevien koirien painot
vaihtelivat 20 – 35 kg (oma
arvio).

Paikalle kerääntyi ajoit-
tain uteliaita ihmisiä ja muita
koiranomistajia. Kivointa oli
se, että kaikki olivat aidosti
kiinnostuneita amerikanpit-
bullterrieri-koirarodusta. Rotu
sai kerralla paljon uusia
ystäviä ja yhdistyksen esitteitä
luettiin innokkaasti.

S ä ä  t o d e l l a  s u o s i
tapaamista, koirat käyttäytivät
kunnolla,  ihmisillä oli
mukavaa ja tulimme vakuut-
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Rico omistajineen, taustalla Cani

Satunnainen otanta suomalaisia amerikanpit-
bullterrierejä!

Suuri APBT tapaaminen!
Pahin ongelma tapaamisen järjestämisessä Suomessa on pitkät etäisyydet. Valittiinpa kohtaamispaikka minne tahansa
niin aina joillekin matka muodostuu kohtuuttomaksi. Tästä syystä on hyvä tietää koska omalle paikkakunnalle on
saapumassa vierailevia tähtiä...



SATHY News -english summary

SATHY  Uutiset -lehti ottaa mielellään vastaan kaikenlaisia koira-aiheisia juttuja. Varsinkin
niitä jotka koskevat SATHY:laisen sydäntä lähellä olevia  koirarotuja. SATHY antaa myös

mielellään tietoja toiminnastaan ja SATHY koiraroduista.

SATHY   internet: http://www.hut.fi/¨pdunkel

SATHY:n pj., Sami Makkonen
puh.
gsm

(09) 271 25 21
040 512 51 22

SATHY:n siht., Paul Dunkel
puh/faksi
email:

(09) 345 25 05
 pdunkel@cc.hut.fi
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1st page (front)

(left side) To the reader.
Shortly about the club's situ-
ation and what the future
looks like. Also a bit about
some false statements what
comes to our breeds. The
graphs are about what breeds
the people contacting
SATHY are interested about,
and from where the people
are taking contacts to us.
32,8% from contacts comes
from other countries than
Finland.

(right side) New dogs.All
breeds that SATHY repre-
sents here in Finland are rare.
That's why it's always good
news to hear about new im-
ported dogs. The club also
hopes that all dogs end up to
good, responsible owners.

2nd, 3rd, 4th and 5th page

SATHY visits Russia. A
story about the first “official”
trip to the neighbouring coun-
try. We visited several dog
breeders and owners, espe-
cially those devoted to the
APBTs and ABs. We were
also honestly surprised about
the high quality what comes
to the Russian (St. Peters-
burg) dogs. Mostly absolute-
ly superb!

We were also happy to
find out that the dog owners
are taking good care of their
dogs, absolutely opposite to
that image we had got in ad-
vance from the media. It also
looked like those Russians
devoted to the game APBTs
didn't have any of the nega-
tive macho phenomen. That
is, they knew what the breed

is, they had a place for their
dogs in their hearts!

If the Russian APBTs
were great, so were the Rus-
sian ABs, too. If you haven't
seen Bully, you haven't seen
an American Bulldog.

Our host was the Russian
club, Zoo-Petersburg, thanks
to the chairman Yuri, and es-
pecially to our prime contact
person, Mr. Egorov, owner
of the Ironheart Kennel
(American Bulldogs). Those
guys have a great dog-show
next february ('97), so why
not visiting it?

5th page

(right side) Is the APBT,
AB or TFT a breed with less
health-problems? It depends
on what you compare it.
Some breeds sure have more
troubles than these, but it's
also very hard to compare
breeds without good statis-
tics.

6th page

A story about aRemu the
Toy Fox. This dog got a new
loving home and seems to
spend now a real good dog
life with his friends.

7th and 8th page

a Pit Bull or an American
Bulldog? This article is short-
ly about the main differencies
between these two super-
canine breeds and written
simply because some Finnish
dog-specialists have claimed
some American Bulldogs to
be American Pit Bull Terriers.

9th page

(left) Article about the
Finnish working dogs, part
two. This article deals shortly
about the dogs helping the
blind people, also about the
history.

(right)  Is the Toy Fox a
pure breed? Or AB, or APBT.
Some people and clubs
seems to have difficulties to
make a difference between
registration and pure breed-
ness. In Finland we have a
good and great working na-
tional kennel club which
however doesn't recognize
any of our breeds. Also, they
don't seem to know much
about these breeds either.
That may be a reason why
some have troubles to under-
stand that some of these
SATHY breeds have been
registered in some other or-
ganisations for over 100
years!

pages 10 and 11

A story about the Vera
Toy Fox Terrier and about
the family who choosed to
get the dog.

page 12

An article about Dawne
Deeley who visited Finland.
Dawne is doing a great job
with PR-job, both with
APBTs and Karelian Bear
Dogs. Both these breeds are
pure workingdogs...

page 13

An article about the
North American Shepherd
also known as the Mini-

Aussie. Our club had some
interest to the breed, but now
it look like the breed is going
to be recognized by the FCI
related clubs. That means,
the NAS-breed doesn't need
our club anymore – good
luck all NAS dogs!

page 14

A story about the Toy
Fox named Rosita.

page 15

(left) How to prevent a
dog for jumping.

page 16

Some fun-stuff made by
Outi, a Toy Fox devoted girl
living in the middle-part (?)
of Finland.

page 17

A close-up to  the
SATHY's situation today, al-
so about the breeds it repre-
sents. SATHY's most impor-
tan t  ro le  i s  to  g ive
information to those who are
interested to know more
abou t  thsese  b reeds .
SATHY's role is also to fight
agains false statements and
myths surrounding these
breeds.

SATHY has started it's
serious publishing, too. The
first was the world wide col-
lection of bite statistics, read
this and you know which
breeds should really be
banned in some countries.

Also about the future ac-
tivity.

page 18

Shortly about the newest
Finnish  SATHY-dogs .

page 19

An article about a Finn-
ish American Pit Bull Terrier

You're reading SATHY club's magazine - SATHY News. SATHY is a club devoted
to  working dog breeds originated in America, which aren't recognized by kennel
clubs related to FCI. Here are short translations of the articles in this magazine. If
you have any questions about these breeds (that is American Bulldogs, American
Pit Bull Terriers, Toy Fox Terriers, etc.), or their positions in the Finnish dog world,
feel free to contact us.


