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Tässä SATHY Uutiset lehdessä
Hyvä lukija, käsissäsi on SATHY Uutiset numero
4/2004. Tässä lehdessä mm. seuraavat hauskat ja
mielenkiintoiset työkoira-artikkelit:

AKT ja JRT s.10-12
Mitä eroa on näillä pienillä terriereillä? No ainakin
koko, luonne, perimä, käyttötarkoitus,...

Paljon apbt-asiaa! s.3, s.6-8, s.13-16, s.30
Amerikanbulldoggin tulevaisuus s.18
Sivulla 3. wanna-be-pitin omistajat puhuttavat. Samalla
sivulla asiaa kansikuvassa komeilevasta amerikanpitbullterrieristä.
Sivuilla 6-8 ekstrapitkä ja superhauska Pittimuorin
tarinat.
Sivuilla 13-16 kattava, mielenkiintoinen ja erittäin
tyhjentävä artikkeli amerikanpitbullterrierin eroista
sen sisarrotuihin, amstaffiin, staffiin ja bulliin.
Sivulla 27 esittelyssä SATHY ry.:n uusi, amerikanpitbullterriereiden oma Klubi, APBT-SF.

Kuinka käy rakkaan amerikanbulldoggin? Mitä mieltä
ovat kasvattajat ja harrastajat Suomessa ja muualla?
Lue kaikki tämä ja paljon muuta.
Amerikankääpiöterrierin turvallisuus s.19
Pieni AKT on suuressa vaarassa loukkaantua pentuja
ja myös aikuisempana. Koiran koko on niin pieni ja
luut niin sirot, että harva oikeastaan ymmärtää kääpiökoiriin liittyviä riskejä. Lue tositarina aiheesta.

Koira mukaan lomalle s.4
Amerikankarvatonterrieri-rodusta s.20
Ota rakkain lemmikisi mukaan lomalle! Tässä artikkelissa kerromme, miten se onnistuu jopa ilman omaa
autoa.

AKAT-rodun perustaja Edwin Scott kertoo oman
näkemyksensä siitä, millaiseksi AKAT-rotu on kehitetty
ja miten sitä pitäisi tulevaisuudessa kehittää.

Koirien maahantuonti vaikeutuu s.5
Lukijoiden kuvia s.24-25
Alkaen 3.7.2004 koirien maahantuonti Suomeen
vaikeutuu huomattavasti. Onneksi tähän on tullut
siirtymäaika, lue lisää artikkelista.

Supersuosittuja Lukijoiden omia kuvia on jälleen
nähtävillä! Onko oma lemmikkisi näiden joukossa?

ARF ja OLDE s.9

SATHY Kevätkinkerit s.28-29

Lue mielenkiintoinen artikkeli vanhaenglanninbulldoggirodusta ja Animal Research Foundationista, itsensä
herra Al Walkerin kirjoittamana.

Mitä tapahtui SATHY Kevätkinkereillä? Uutena lajina
esiteltiin koirapussijuoksu! Kuka voitti ja mitä? Löytyykö
oma koira kuvien joukosta?

SATHY eli Suomen amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen harrastaja-yhdistys ry.
ajaa niiden koiraharrastajien asiaa, joiden mielenkiinnon kohteena ovat puhdasrotuiset ja rekisteröidyt
• amerikanbulldoggit
• amerikankääpiöterrierit
• amerikanpitbullterrierit
• vanhaenglanninbulldoggit
• amerikankarvatonterrierit
ja monet muut työkoirarodut.

Oletko muuttamassa?
Jos yhteystietosi ovat muuttumassa tai tuntuu siltä,
että postisi tulee väärään osoitteeseen, niin ilmoita
meille uusi osoitteesi.
Jos on kivaa tai vähemmän kivaa kerrottavaa niin
siitä kannattaa kertoa myös muille yhdistyksen jäsenille. On tärkeää jakaa kokemuksia omasta lemmikistä, voi olla, että jotakuta askarruttaa juuri samat
asiat.

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

SATHY yhteystiedot

Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä yhdistyksen
toimihenkilöihin ja kertomalla yhteystiedot. Jäseniltä
peritään vuosittainen jäsenmaksu, erillistä liittymismaksua ei ole.
Yhdistyksen toimintaan on helppo osallistua. Ainoa
mitä tarvitaan on aktiivisuus - kanna kortesi kekoon.
Tekemistä riittää yhdistyksen toiminnassa, roduista
tiedottamisessa ja yhteyksien ylläpitämisessä - ota
epäröimättä yhteyttä.

SATHY ry.:n löydät internetistä osoitteesta
http://WWW.SATHY.FI kuvia ja tekstiä voit lähettää
s-postitse osoitteeseen info@sathy.fi
To i m i t u k s e l l i n e n m a t e r i a a l i o s o i t t e e s e e n
SATHY
Arolantie 48
03400 Vihti.
SATHY:n puhelinvastaaja ja faksi (09) 2247 317.
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Wanna-be-pitin omistajat
Kovien koirien
lista
Kaksi vuotta sitten USA:ssa
tutkittiin erittäin raakaa koiran
hyökkäystä ihmistä kohtaan:
59 kiloinen koira pääsi omistajaltaan karkuun ja hyökkäsi
13-vuotiaan sivullisen tytön
kimppuun. Tyttö juoksi karkuun, kaatui juostessaan ja
koira teki tuhonsa: murtunut
lantio ja purrut kasvot, jotka
vaativat 40 tikkiä.
Tytön kimppuun hyökännyt
koira ei ollut se, joksi poliisi
sitä ensin luuli – eli tietenkin
pitbulli – vaan koira oli rodultaan Cane Corso. Omistaja oli
maksanut Cane Corsostaan
2500 e.
Vuodesta 1997 USA:n Terveysvirasto on pitänyt kirjaa
ihmisten kimppuun hyökänneistä koirista. Listan kärkipäätä pitävät Cane Corso ja
sen kaltaiset isot, harvinaiset
mastiffit. Näitä koiria käytetään vahtimisessa, karjan ajamisessa ja puolustamisessa.
Isojen mastiffien suosio on
kasvanut niiden hurjan maineen myötä. Vuodesta 1997
vuoteen 2004 isojen mastiffien
lukumäärä on kasvanut kuusinkertaiseksi. Vertailun vuoksi

esimerkiksi amerikanpitbullterrierien määrä on pudonnut
puoleen (tietyissä USA:n osavaltioissa).
Syynä tähän pidetään yksinkertaisesti sitä, että pitbulli on
poistunut kiellettyjen rotujen
listalta, kun taas isot mastiffit
on lisätty samaiselle kielletylle
listalle. Esimerkiksi tytön
kimppuun hyökänneen Cane
Corson omistaja kertoi poliisille, että hän hankki koiran
pitbullin tilalle, koska pitbull
ei ole enää kielletty, eli se ei
enää ole “kova” koira.

tävällinen koira ei pahemmin
ketään pelota, saati hyökkää
kenenkään kimppuun. Puolueettomia tilastoja tarkasteltaessa huomataan nopeasti, että
amerikanpitbullterrieri ei pure
ihmistä juuri koskaan. Purematilastojen kärkipäätä pitävät
sellaiset koirarodut kuin dalmatialainen, saksanpaimenkoira, kultainen noutaja, cockerspanieli, suomenpystykorva
jne. eivät nekään pure ihmisiä
usein, eivätkä ole uhka ihmiselle.

Artikkelin on kirjoittanut
Mike DeBonis

Ongelmana wanna-bepitin omistajat
Ongelmaksi nousee kuitenkin ns. wanna-be-pitin omistajat, jotka hankkivat kovina luulemiaan koiria oman egonsa
jatkeeksi. Nämä ihmiset eivät
ole minkään koiran kanssa parhaimmillaan, mutta kun heidän
käsiinsä päätyy iso, vihainen
ja vahva koira, on ongelma
valmis. Varoittava esimerkki
tällaisesta wanna-be-pitin
omistajasta sivulla 23.
Osalla suomalaisista ihmisistä on tälläkin hetkellä se
mielikuva, että pitbulli on tosi
kova koira, kova vahtimaan,

Koirat eivät ole
uhka ihmisille
Suomessa amerikanpitbullterrieri ei ole koskaan ollut
kielletty koira. Suomessa ei
ylipäätään koskaan ole ollut
mitään kiellettyjen koirarotujen listaa. Esimerkiksi Suomen
Kennelliitto ei pidä mitään koirarotua vaarallisena, ainoastaan omistajia, jotka kouluttavat koirastaan vaarallisen.
Pitbullin kohdalta sanottakoon,
että alle 20 kiloinen, ihmisys-

kova suojelemaan ja kova puolustamaan. Oikea amerikanpitbullterrieri ei ole mitään näistä
edellä mainituista. Oikea amerikanpitbullterrieri on ihmisrakas koira, huono vahti, huono
suojelemaan ja huono puolustamaan muuta kuin ehkä omaa
ruokakuppiaan muilta koirilta.
Oikea amerikanpitbullterrieri
ei kyseenalaista ihmisen auktoriteettia perheen päänä, ei
ole mahtipontinen, eikä etenkään hyökkäile ihmisten kimppuun.
Sellainen ihminen, joka on
hankkimassa pitbullia ja luulee
sen olevan kova koira, ei tiedä,
mikä pitbulli oikeasti on. Sellaisen ihmisen ei oikeasti pitäisi hankkia pitbullia, vaan
joku muu eläin, esim. hamsteri, marsu, kissa tai hiiri tms.
muille ihmisille suhteellisen
vaaraton eläin. Jos haluaa ostaa pitbullin esim. vahtimistarkoituksessa, ei olekaan oikeastaan ostamassa pitbullia,
vaan sellaista mielikuvaa, että
pitbulli on hyvä vahtimaan.
Kun sitten ilmenee, että pitti
on surkea vahti, koiran omistaja pettyy ja hankkii jossain
vaiheessa jonkin muun rotuisen koiran, esimerkiksi ison
mastiffin.

Kannessa: aito apbt
Tämän SATHY Uutisetlehden kannessa on kuva aidosta suomalaisesta, USA:sta
tuotetusta, rekisteröidystä
amerikanpitbullterrieristä.
Omistaja hankki koiran vaivaa, aikaa ja rahaa säästämättä
eräältä tämän hetken arvostetuimmista amerikanpitbullterrierikasvattajista, herra Victor
Aychartilta.
Kannessamme esiintyvä
amerikanpitbullterrieri edustaa
rotuaan puhtaimmillaan ja näin
myös SATHY ry.:n suosimaa
näkemystä amerikanpitbullterrieristä. On tärkeää, että jokainen Suomessa oleva pitbulli
on aito rotunsa edustaja. Amerikanpitbullterrieri on työkoira
ja sen pääasiallinen tehtävä on
lemmikin lisäksi olla työtä tekevä koira. SATHY ry. järjestää pitbulleille paljon työkoiramaisia harrastuksia, kuten
taakanvetoa ja voimavetoa.

Kansikuvakoiramme on erinomainen taakanvetäjä sekä
voimavetäjä. Lisäksi se on
omistajansa silmäterä ja rakas
lemmikki. Kansikuvakoiramme voitti mm. taakanvedon ja
voimavedon omassa luokassaan SATHY Kevätkinkereillä
2004!
Jos ostat pitbullin, osta vain
paras mahdollinen ja ennen
kaikkea aito, rekisteröity
pitbulli. Ei ole mitään hyvää
syytä olla ostamatta aitoa pitbullia, ainoastaan ostajan tyhmyys. Hanki tietoa rodusta
etukäteen. Ota selvää asioista,
sekä siitä vastuusta, joka koiran ja ennen kaikkea amerikanpitbullterrierin omistamiseen liittyy. Ota yhteyttä
SATHY ry.:hyn, me autamme
mielellämme.
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Vielä SATHY-koirien vakuutuksista
Edellisessä SATHY Uutiset
lehdessä kerroimme SATHYrotuisten koirien vakuuttamisesta eri vakuutusyhtiöissä.
Lehden ilmestymisen jälkeen
SATHY Uutiset toimitukseen
tuli soittoja ja lisää tietoa vielä
yhdestä suomalaisesta vakuutusyhtiöstä, joka vakuuttaa
SATHY-rotuisia koiria erinomaisella tavalla.

mesta. Fennia vakuuttaa
SATHY-rotuiset koirat samalla
viivalla kuin esimerkiksi Suomen Kennelliiton koirat. Fennian eläimen vakuutus myönnetään kuitenkin vain
sopimusasiakkaille, eli Fenniassa tulee olla myös muita vakuutuksia kuin eläimen vakuutus. Lemmikkieläimenä
Fenniassa voit vakuuttaa 2 kk
- 6 v. vanhat terveet koirat.

***** SATHY-tähteä
viidestä
Vakuutusyhtiö Fennia on
kattavin koiravakuutuksia antava vakuutusyhtiö koko Suo-

Esimerkiksi eräs suomalainen
amerikanbulldoggi on vakuutettu Fenniassa 2000 e hinnasta, eläinlääkärillä käynnin yhteydessä omavastuu on 42
e/kerta ja vuosimaksu on keskittämisalennuksineen 160 e.
Tarkemmat tiedot sekä hinnat
saa ottamalla yhteyttä vakuutusyhtiö Fenniaan,
http://www.fennia.fi/, puhelin
010 5031 tai 010 503 8808.

Koira mukaan lomalle!
Koira voi matkustaa lentokoneessa, junassa, linjaautossa ja laivassa. Pelisäännöt
kannattaa selvittää etukäteen,
sillä rajoituksiakin on.
Koira
lentokoneessa
Jos on lähdössä koiran kanssa lennolle, koirasta on kerrottava varausta tehtäessä, koska
lentoyhtiöillä on eläinkiintiöt.
Koiran lähettäminen rahtina
edellyttää aina vahvistettua
ennakkovarausta koko kuljetusreitille mahdollisine välilaskuineen. Lähettäjän on huolehdittava, että asiakirjat,
kohdemaan vaatimat luvat sekä terveys- ja rokotustodistukset ovat kunnossa. Asiakirjavaatimukset ja säännökset
vaihtelevat maittain. Yksityiskohtaiset tiedot saa kyseisen
maan konsulaatista tai suurlähetystöstä.
Kuljetuslaatikon on täytettävä koon ja materiaalien suhteen IATA:n Eläinkuljetusohjeessa (Live Animal
Regulations) määritellyt vaatimukset. Kuljetuslaatikon
pohjalla on oltava imukykyistä
materiaalia, ja laatikossa on
oltava oveen kiinnitettävä ruoka- ja vesiastia sekä tuuletusaukot kolmella sivulla. Koiran
on mahduttava seisomaan suorana, kääntymään ja makaamaan pitkällään kuljetuslaatikossa. Yli 40 kiloa painavat
koirat on kuljetettava vahvassa
puisessa kuljetuslaatikossa.
Koiraa ei ole suositeltavaa
ruokkia ennen lähtöä, jotta
matkan mahdolliset rasitukset
jäisivät pieniksi. Koira on hyvä
totuttaa kuljetuslaatikkoon etukäteen ylimääräisen stressin
välttämiseksi.
Pienen koira voi ottaa joilSATHY Uutiset 4/2004

lekin lennoille matkustamoon.
Esimerkiksi Finnair hyväksyy
monille lennoille matkustamossa kuljetettaviksi kuljetuskasseineen alle 8 kiloa painavat koirat.
Lisätiedot: Finnairin rahdin
puhelinpalvelu p. 0800 9 8080,
puhelinmyynti 0600 140 140.
http://www.iata.org/cargo/
operations/liveanimals/
pets.htm

tä.

Koira
junassa

Koira
linja-autossa

Kaikissa junissa on paikkoja
koirien kanssa matkustaville.
Paikat löytyvät koiratunnuksen
avulla ja ne kannattaa varata
etukäteen. Koiraa ei voi lähettää yksin matkalle.
Evääksi kannattaa varata
oma juomakuppi ja raikasta
vettä. Koska eläimen paikka
junassa on yleensä lattialla,
moni ottaa koiralle mukaan
oman makuualustan. Koira voi
matkustaa myös konduktööriosastossa lattialla tai häkissä.
Koiran kuljetusmaksu on
viisi euroa. Jos koiralle halutaan varata istuinpaikka, se
maksaa 50 prosenttia normaalin lipun hinnasta. Matkustajan
on suojattava istuin. Makuuvaunussa koira matkustaa kokonaan omaan käyttöön varatussa päätyhytissä pientä
maksua vastaan. Koira voi
matkustaa yön yli myös konduktööriosastossa lattialla tai
häkissä muutaman euron hintaan.
Jos koiria on enemmän kuin
kaksi yhtä matkustajaa kohden, maksetaan jokaisesta kahdesta seuraavasta puolikkaan
lipun hinta eläinkohtaisen lemmikkimaksun lisäksi. Jos vaihtaa junaa matkan aikana, uutta
lemmikkimaksua ei enää peri-

Linja-autossa
matkustava koira
tarvitsee aina saattajan mukaan. Koiran on oltava matkan
aikana
kytkettynä eikä se saa häiritä
muita matkustajia. Sitä ei saa
päästää penkille. Jos koira
matkustaa kuljetuslaatikossa
ja sille on varattava oma istuin,
koirasta voidaan periä maksu.
Maksun periminen riippuu liikennöitsijästä, jolta voi tarkistaa hinnat. Hintoja voi tiedustella myös Matkahuollosta.
Jos koiran noustessa linjaautoon matkustamossa on allerginen henkilö, koira ei saa
tulla kyytiin, jos allergikko
niin vaatii. Jos koira on jo matkustamossa ja kyytiin nousee
allerginen henkilö, koira saa
jatkaa matkantekoa ja allergikko voi valita, nouseeko kyytiin
vai ei.
Liikennöitsijälle kannattaa
soittaa vähintään vuorokausi
ennen matkalle lähtöä ja kertoa
koirasta sekä käyttämästään
linja-autovuorosta. Näin voidaan välttää samalle vuorolle
sattuvien allergikkojen kanssa.
L i s ä t i e d o t :
http://www.matkahuolto.fi/in
dex.html

Lemmikin kanssa
matkustavan paikan
voi nykyään ostaa
myös VR:n verkkokaupasta. Lemmikkimaksu peritään junassa.
Lisätiedot:
http://www.vr.fi/
heo/palvelut/ palvelut.htm
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Koira
laivassa
Laivalippuja varattaessa on
varmistettava kyseisen varustamon käytäntö lemmikkien
kuljettamisessa. Joillekin laivoille koiria ei voi ottaa lainkaan mukaan.
Risteilyaluksella koiran
kanssa matkustetaan hytissä,
jossa voi kuljettaa kotieläimiä.
Hyttejä on rajoitettu määrä ja
kysyntä on runsasta, joten matkavaraus on tehtävä hyvissä
ajoin etukäteen. Lemmikkieläinhytit ovat saman hintaisia
kuin vastaavat tavalliset hytit,
mutta koirasta joutuu maksamaan lisämaksun. Koiramäärä
hyttiä kohden on rajoitettu
yleensä yhteen, mutta siinä on
neuvotteluvaraa. Kannella on
mahdollisuus ulkoiluun ja sieltä löytyy hiekkapaikka.
Lisätietoja saa laivayhtiöistä.

Koirien maahantuonti vaikeutuu
3.7.2004 alkaen koirien
maahantuonti Suomeen
muuttuu radikaalisti. Onneksi
tähän aikaan on tullut pieni
lisäviive, eli uuden maahantuontisäännöt astuvat kokonaisuudessaan voimaan vasta
1.10.2004.
Tarkempia ja ajankohtaisimpia tietoja kannattaa aina
kysyä suoraan Suomen maaja metsätalousministeriöstä.
Tässä kuitenkin muutama
pääkohta.
Lemmikkieläinten tuontivaatimukset muuttuvat
3.7.2004, jolloin kaikissa EUmaissa ryhdytään soveltamaan
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o
998/2003. Asetuksen tarkoituksena on yhtenäistää eläinten
terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan lemmikkieläinten kuljetuksiin EU:n
alueella ja lemmikkieläinten
tuontiin EU:n ulkopuolisista
maista. Samalla yhdenmukaistetaan kaupallisia kuljetuksia
ja matkustajan mukana kuljetettavia lemmikkieläimiä koskevat vaatimukset.
Lemmikkieläinpassi
Uusien vaatimusten myötä
3.7.2004 EU-maissa otetaan
käyttöön niin sanottu lemmikkieläinpassi. Lemmikkieläinpassin malli on yhtenäinen koko EU:n alueella. Siihen
merkitään eläimen omistajan
tiedot, eläimen kuvaus, eläimen tunnistusmerkintää koskevat tiedot sekä tiedot eläimen
rokotuksista,
raivotautivasta-

kärin toimesta.
Jos koira tulee matkustajan
mukana Suomeen, ovat säädökset vieläkin tiukemmat,
koiralla täytyy olla mm. Rabiesrokotteen vasta-ainetesti
tehtynä ja tästä täytyy esittää
virallinen eläinlääkärin todistus, edelleen printattavissa Internet-osoitteesta lomake.mmm.fi.
Lemmikkipassiin
siirtymäaika

ainetutkimuksesta ja muun
muassa ekinokokkoosilääkityksestä.
Lemmikkieläinpassi hankitaan siitä EU-maasta, jossa
eläin oleskelee passinhankintahetkellä.
Suomessa lemmikkieläinpassi on valmisteilla, ja niitä
saa eläinlääkäreiltä jo nyt. Lisätiedot:
•http://www.mmm.fi/el/raj
/saadokset.html
•http://www.mmm.fi/el/jul
k/el/04/02/index.html#4

entistä 30 vrk varoaikaa ei
enää tarvita. Koiran pennulle
ei enää myöskään kelpaa emon
Rabies-rokotetodistus, vaan
myös pentu täytyy olla rokotettu Rabiesta vastaan.
4) Koiralla täytyy olla eläinlääkärin allekirjoittama terveystodistus, joka on printattu
maa- ja metsätalousministeriön siv u i l t a
osoitteesta lomake.mmm.fi.
Lomakkeen
nimi
on
“Eläinlääkärin
todistus kotieläiminä pidettäville koirille, kissoille,
hillereille ja
freteille, jotka
tuodaan Euroopan Yhteisöön, muita
kuin kaupallisia kuljetuksia
varten (Asetus
EY
N:o
998/2003)”.
5) Koira
täytyy olla
heisimatolääkitty ja tästä täytyy olla eläinlääkärintodistus,
joka on printattu Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta
osoitteesta lomake.mmm.fi.
Lomakkeen nimi on
“Eläinlääkärintodistus
heisimatolääkityksestä”.
6) Jokaikinen koira, joka
tulee USA:sta Suomeen, tarkastetaan rajalla rajaeläinlää-

Koiran kuljettaminen
rahtina
Uusien säädösten mukaan
koirien maahantuonti Suomeen tulee olemaan entistä
monimutkaisempaa. Jos koira
tulee cargona USA:sta, täytyy
sillä olla seuraavat ehdot täytettyinä, ennen kuin koira
pääsee Suomeen:
1) Koira täytyy olla
tunnistusmerkitty joko
tatuoinnilla tai mikrosirulla. Tatuointia tai
mikrosirua vastaava todistus tulee esittää maahantuonnin yhteydessä.
Tunnistusmerkinnän jälkeen koira täytyy rokottaa
Suomessa hyväksytyllä
Rabies-rokotteella. Tarkka
lista Suomessa hyväksytyistä
Rabies-rokotteista löytyy
maa- ja metsätalousministeriön Internet-sivuilta osoitteesta www.mmm.fi.
3) Koiran voi nyt tuoda
Suomeen välittömästi, sillä
5

Lemmikkieläinpassin käyttöönoton helpottamiseksi on
tehty päätös siirtymäajasta.
Jos eläimellä on voimassa
oleva rokotustodistus, joka
osoittaa eläimen täyttävän uuden asetuksen mukaiset vaatimukset ja joka on annettu ennen 3.7.2004, se hyväksytään
maahantuonnissa siihen saakka, kun se on voimassa. Jos
todistus raivotautirokotuksesta
annetaan 3.7.2004 tai myöhemmin, tulee rokotus merkitä
lemmikkieläinpassiin.

Huomio! 1.10.2004 saakka
koiria, kissoja ja frettejä saa
tuoda Suomeen myös, jos ne
täyttävät Suomen nykyiset
tuontivaatimukset. Lisätietoja
o s o i t t e e s s a
http://www.mmm.fi/el/julk/
lemtuofi.html.
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nykytilaan.

eräänä päivänä ateriakokonaisuutta suunnitellessani tulin
kysyneeksi, että onkohan meillä pakastimessa yhtään herneitä. Koira ryntäsi ovelle
haukkuen kuin hullu, matotkin
rullautuivat siinä kiireessä.
Hetken ihmeteltyäni rupesin
testaamaan asiaa, ja totesin,
että avainsana joka lennätti
koiran ovelle vartioon oli herne. Ällistyttävää, todella ällistyttävää... Joo, olen lukenut
jostain, en muista mistä, että
ilkeät ihmiset opettavat piteilleen salasanan, joka sitten
sekunnin puolikkaassa yllyttää
päältä katsoen mitä lutuisimman lemmikin berserkkiraivoon. Kannattaa siis varoa sanojaan pitin läsnäollessa,
hahhahhaa... No ei, vakavasti
puhuen, koira varmaankin on
nyt ymmärtänyt jotain väärin.
Muutenhan se on hyvinkin fiksu, esim. tietää nimeltä tärkeimmät riisteläimet kuten pupu, orava ja auto, ja oravasanan kuullessaan alkaa tähystellä puihin, puissahan oravat
tunnetusti asustavat. Mutta miten, missä vaiheessa, se onneton on keksinyt, että
HERNE tarkoittaa
vieraita

Myöhäinen
talviloma

Tervehdys!
Pittimuorilla on kaamea kevätflunssa, keuhkoputket täynnä tapettiliisteriä – SITKEÄÄ
tapettiliisteriä. Voiko ihmisen
päästä katketa verisuoni, jos
oikein kova yskänkohtaus yllättää? Joo, sitä pelkäsinkin....
Meidän äitiä olen yrittänyt
yllyttää ottamaan seurakseen
pikkuruisen AKTn, mutta äiti
aina perääntyy viime metreillä... vaikka olen luvannut, että
otan kyllä pienen meille, mikäli kyllästyt, heehee, ovelaa,
eikö vain...
Itse olen haikaillut lisää hiiriä, mutta koiran suhtautuminen epäilyttää – ja uskoisin,
että syystä kyllä...

No niin, nyt on
sitten talviloma
vietetty. Hyvin
kesäisissä merkeissä kuitenkin.
Viikon aikana
meillä maalla lumi suli lähes kokonaan, pientareet
täyttyivät leskenlehdistä, perhoset liihottelivat sankoin joukoin, ja
muuttolintuja saimme ihastella
västäräkeistä joutseniin. Kuulimmepa viimeisenä lomapäivänä kuovinkin pulisevan jossain kaukaisuudessa. Siis
pientä esimakua kesälomasta,
joka alkaa aivan kohta. Jippii!!!!
Matkat sujuivat hyvin kumpaankin suuntaan. Mennessä
oli vähän ruuhkaa, lemmikkivaunussakin oli viisi koiraa,
kissoja mene tiedä miten monta, ja viimeisenä (jos kohta ei
vähäisimpänä, paitsi
kooltaan)
meidän
kuljetus-

Hiiriä
veskissä
Tänne ei muuten kuulu
mitään erikoista – tai no, hiiri
hyppäsi yhtenä iltana pää edellä vessanpyttyyn, jonka kannen tavallisesti pidän alas laskettuna, mutta tuolla kertaa en
ollut ehtinyt, kun juuri olin
aikeissa laskeutua em. pytylle,
jne.jne. Hiiri olisi varmaan
hukkunut, ellen olisi nopeasti
tarttunut sen sätkivään takaruumiiseen ja nostanut kuiville. Mutta tuollaisia ne elukat
sitten ovat – yllätyksiä täynnään.
Puunkaatoa
Ai niin ja koirapuistosta on
kaadettu huonokuntoisia puita
– merkitsee lisää kantoja, joihin voin tilaisuuden tullen
kompastella, hahhah. Hyvä
merkki sinänsä, että on puustoa on vain harvennettu. Mikäli olisi tarkoitus jyrätä puistomme parkkipaikaksi, niin
eiköhän sieltä olisi kaadettu
ihan KAIKKI puut. Olen siis
varsin tyytyväinen asioiden
SATHY Uutiset 4/2004

boxissaan raivoava kissa.
Tu n n e l m a k u i n
eläinlääkärin vastaanottohuoneessa, hehheh... Mutta ei minkäänlaista epäsopua, meidän
hirmuinen pitbullikin istui niin
kiltisti kankullaan ja mietiskeli
maailman menoa. Tosin niinhän se yleensäkin tekee, tottunut matkustaja kun on. Osaisi
varmaan vaihtaa junaakin ihan
omin nokin, niin uskon. Ainakin melkein, siis uskon...

ovella... Joo,
ja ikään kuin
ei tässä olisi kylliksi,
koira myös murisee kuullessaan jäätelöauton äänen... Tämä on kammottavaa....
No, kuis vain, nyt kuitenkin
on arki taas hyvällä menollaan
ja palaamme tuttuihin, turvallisiin rutiineihin. Lähden ostamaan pussillisen possunkorvia, minkä jälkeen käymme
katsastamassa mitä kuuluu
koirapuistoon. Hiljaa hivuttamalla kohti kesää...

Sanavarasto
hallussa

Kaverimme
englanninbulldoggi

Sanavarastoaan pitbullini
on kartuttanut itseopiskelulla,
sen saimme huomata, kun

Englanninbulldoggipennun
olemme tavanneet jälleen, se
6

on jo vaihtanut osan hampaistaan, mutta pittini suhtautuu
siihen edelleen hyvin ystävällisesti. Outoa. Loppunee viimeistään, kun bulldogille tulee
eka kerran juoksu – täytyypä
edetä varovasti tässä asiassa.
Hauska otus muuten, paksu ja
pehmeä kuin sohvatyyny, vähän saman mallinenkin... En
ole ihan varma, mutta ikään
kuin olisi sen vaikea saada
vahvasti alapurentaisella suullaan poimittua maasta tikkuja
tai muita pentukoiralle kovin
kiinnostavia esineitä. No, jotain se on kyllä saanut suuhunsa taiteiltua, viittaan siis tässä
edelliseen sohvatyynyvertaukseen...
Pitbullini saattaa olla pentuja kohtaan suvaitsevainen
myös siksi, että sen omat haamupennut syntyvät ensi viikon
puolivälissä. Pesiä rakennetaan, mutta jotenkin tuntuu,
että se tällä kertaa saattaisi
selvitä valeraskaudestaan tavallista vähemmällä touhotuksella. Saas nähdä.
Suojeluun
Maailma on todella turvaton. Olenkin suunnitellut hankkia meille presa canarion...
(Joo, sitten onkin äärettömän
turvallista...) Alan muutes yhä
enemmän epäillä, että meidän
pitillä, päinvastoin kuin ehkä
yleisesti kuvitellaan, ei ole
minkäänlaisia suojelutaipumuksia. Niin, haukkuuhan se
toki vieraat, mutta ja mutta...
Muuan tuttava huomasi tässä
päivänä muutamana, että takkini selkämykseen oli tarttunut
jotain ihmeellistä nöyhtää. Alkoi sitten tuosta noin vain putsata takkiani, vaikka takki oli
vielä ylläni, huom., ja kyllähän
nyt suojeluviettinen koira olisi
tuossa tilanteessa jotenkin reagoinut, kun vieras ihminen takoo mammaa selkään ja mitä
kaikkea... Mutta eihän meidän
koira mitään huomannut. Läheisen puskan alla taisi olla
rotan pesä, mikä lieventävänä
asianhaarana mainittakoon.
Että semmoinen hirmu on meidän täysverinen pitti...
Eläinlääkärissä
Joo, valeraskaudesta vielä,
että olenko jo miten monta
kertaa kertonut, kun oli joku
tapahtuma tulossa, Kevätkinkerit tai Expo, en muista kumpi, ja koira jälleen maidosta
pinkeänä. Ynnä pää täynnä
vauvansinisiä unelmia, niin

ettei mitään muuta juuri sekaan mahtunutkaan... Soitin
siis eläinlääkärille saadakseni
koiralle Galastop-reseptin (tätä
lääkettä oli kerran meille, tai
siis koiralle, määrätty, ja sen
pitäisi olla vaaratonta, turvallista, tehokasta ym. kelpo tavaraa narttukoiran palauttamiseksi jälleen arkeen).
No hyvä. Puhelinresepti ei
onnistunut, piti mennä näyttämään koiraa vastaanotolle.
Menimme. Eläinlääkäri tutki,
käänteli, kopeloi, ja totesi sitten, että tällähän on valeraskaus. Sanoin että niin, tiedän, ja
nyt haluaisin sille Galastopreseptin, jotta sillä parin
päivän kuluttua enää ei
olisi valeraskautta.
Mihin eläinlääkäri
vastasi, että tila
on luonnollinen, eikä siihen oikeastaan pitäisi
puuttua,
elleivät
oireet ole
kovin
voimakk a a t .
Myönsin
näin olevan, mutta
olihan
koiralla itselläänkin
varmaan vaikea olla isojen
utareidensa
kanssa, ja halusin
edelleen Galastopreseptin. (En missään
nimessä pitänyt viisaana
kertoa, että aioin osallistua
koirani kanssa taakanvetokisaan, olisin kukaties leimautunut sydämettömäksi hirviöksi,
ja ehkä syystäkin...) Eläinlääkäri sanoi, että parhaat tulokset
valeraskauden hoidossa kylläkin saadaan, mikäli hoito aloitetaan ennen kuin oireet ovat
kovin voimakkaat, ja oli sen
näköinen, että myöhäistähän
se nyt on, pahvipää... Tämä
mielestäni oli hienoisessa ristiriidassa edellisen lauseen
kanssa, mutta en ruvennut saivartelemaan, sillä halusin edelleen reseptini...
Lopputulos oli, että saimme
kyllä reseptin, ei siinä mitään,
mutta omatuntoni alkoi kolkuttaa, enkä sitten koskaan tullut
koiran lääkitsemistä aloittaneeksi. Sillä seurauksella, että
taakavetokisa epäonnistui täysin. Koira ainoastaan ei kieltäytynyt vetämästä, se kieltäytyi lopulta kerrassaan
liikkumasta ja sitä myöten
poistumasta omin jaloin radal-

ta. Ei auttanut muu kuin ottaa
koira syliin ja kantaa. Niin
katkeraa... Tarinan opetus on
kenties, että jos on aikomus
puuttua luonnonjärjestykseen,
niin puuttuu sitten kanssa, eikä
vain meinaa...

lyn estämään, mutta en mitenkään raatsinut, koira oli niin
innoissaan, enkä nyt tosissani
jaksa uskoa, että sille mitään
pahoja seuraamuksiakaan koituu – ei ollut ainakaan vielä
tähän aamuun mennessä koitunut. Muutoinkin tottunut
syömään raakaravintoa, ja mahalaukun paikalla peltikanisteri, varmaan se tämänkin ateriansa sulattelee ongelmitta...
Toivottavasti. Aika noloa olisi
sitten viedä hauveli
eläinlääkärille

Omituista
muonaa
Ja nyt seuraa erittäin yököttävä juttu... Muistatteko,
kun kerroin

kuolleesta jäniksestä pallokentän aidan takana? Siitä, jonka koirani olisi
halunnut itselleen jne.jne. No,
turha on potkia kohtaloa ja
sallimusta vastaan, asiat jotka
on määrätty tapahtuviksi tapahtuvat. Ennemmin tai myöhemmin... Nimittäin, joku ystävällinen sielu oli heittänyt
raadon aidan yli, ja me, iltalenkillämme, tietysti kävelimme siihen pahki. (Siis raatoon,
ei aitaan, hahhah.) Seurauksella, että pittini sitten... tuota...
no niin no... koirahan SÖI sen
kolme viikkoa kuolleena olleen pupujussin. Massutti ja
rouskutti oikein antaumuksella, karvatukot suupielistä tursottaen. Pupusta jäi jäljelle
vain pää, ja takajalat kinnernivelistä alaspäin, ja vähän karvaa. Ehkäpä se syö ne sitten
seuraavalla kerralla... Joo, olisin varmaan kyennyt mässäi-

ja selittää että
niin, sepä söi muumioituneen
jäniksen, ja minä seisoin vieressä koko prosessin ajan yrittämättäkään puuttua asiaan...
Kammottavinta, että koira
vielä samana iltana onnistui
nuolaisemaan naamaani, hyi,
kohta on jänisrutto koko porukalla...
Dagen
efter
Jänisruttoa ei ole ilmennyt.
Muita seurauksia pupulla mässäilystä kuitenkin oli, nimittäin, kun menin seuraavana
päivänä töistä kotiin, oli koira
kylläkin vastassa iloisena kuin
peipponen, ei siinä mitään,
mutta nurkassa köllötti JÄTTILÄISMÄINEN kakkapötkäle. Tuota vähän pelkäsinkin,
kun ei koira aamusella suostu7

nut kakkimaan, vaikka vasiten
teimme oikein kunnon pitkän
lenkinkin. Eihän koiralla SILLOIN ollut hätä, eipä tietenkään. Mutta pupusta nahkoineen karvoineen tulee lopulta
melko tavalla vatsantäytettä...
Siinä kuitenkin osuin oikeaan,
että ruuansulatus on teräksinen. Pötkäle oli kuiva ja kiinteä, hädin tuskin jäi siitä jälki
lattiaan, eikä se haissutkaan
erityisen pahalle. (Kuinkahan
moni ihastelee vastaavalla tavalla koiransa laadukkaita jätöksiä, ehkä nyt hiljalleen jätämme tämän aiheen...)
Sen verran vielä kuitenkin,
että kävimme katsomassa
saisiko pupusta enää
mitään irti – eipä
juuri. Koira rouskautti kokeeksi
päätä, ei pitänyt siitä, ja
hautasi sitten läheisen
puskan alle. Lapsuudenystävä
mäyräk o i r a
yritti tulla
o s i l le/muuten
vain tervehtimään,
ja sai niin
äkäisen lähdön, että huusi
kauhusta. Pitbullini vaakakupissa ei ystävyys
paljon paina silloin, kun
saaliita jaetaan. (Tai siis
pikemminkin EI jaeta, hahhah...)
Verta
suihkuaa
Pieni tapaturma sattui viikonlopulla, kun koirani juoksi
suu auki päin koirapuiston aitaa, ohi kulkeneen rottweilerin
innostamana. Seurauksella, että hampaasta lohkesi pala, onneksi pieni, ja ikeneen tuli palkeenkieli. Verta valui. Kesken
lenkin en voinut asialle oikein
mitään tehdä, ja vähitellen
vuoto lakkasi itsestään. Myöhäisiltalenkin jälkeen menin
sitten, tyhmä, antamaan koiralle yöpalaksi possunkorvan, ja
haava aukesi uudestaan. Olin
suunnitellut rentoutuvani scifileffan ja popcornin parissa,
mutta leffan alkuosan ajan puristinkin sitten kylmässä vedessä kostutettua sideharsotuppoa koiran huulen alle....
Potilas itse suhtautui hoitoon
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ensin hiukan järkyttyneesti,
mutta rauhoittui, kun vakuutin,
että kaikki tapahtuu hänen
omaksi parhaakseen. Katseli
pienet silmät sikkarassa ja heilutti häntäänsä istuviltaan. Niin
MUKAVA koira, oikeasti!
Muutakin
murkinaa
Tippaleipiä soimme vapun
aikaan muutaman. Koirani pitää niistä niin kovin, että sen
suu on ihan märkä, kun sille
lopulta antaa palasen. Ja sitten
toisen. Ja vielä yhden. Ja sitten
jää itselle pelkät muruset, loppujen lopuksi...
Pitilläni on siis monipuolinen ruokavalio. Raatoja ja tippaleipiä. Mutta nyt vähän hirvittää, kun tästä ihan pieneltä
alueelta on löytynyt kolme
kuollutta pupua lisää – siis sen
koirani syömän lisäksi. Yhteensä neljä. Sekä vielä kuollut
siili. MIKÄ NIITÄ TAPPAA?
Levittääkö joku tänne myrkkyä? Raivoaako jokin kammottava epidemia eläimistön
keskuudessa? En enää ole yhtään varma, että oli hyvä idea
antaa koirulini nautiskella pupuateriasta, eikä näiden uusien
löytöjen valossa tule kyllä toistumaan, sen voin vakuuttaa.
No, koira onneksi voi erittäin
hyvin, kuin myös varikset, jotka ensimmäisinä ovat raadoista parhaat palat (silmät & sisälmykset, yäk) popsimassa.
Melkoinen mysteeri kuitenkin...
SATHY
Kävelyllä
Oli erittäin hauska tapa viettää keväistä sunnuntaita tuo
Kaivopuistossa käyskentely!
Hiukan olin huolissani, kun
koirani kanssa saavuimme paikalle, ja näin miten paljon oli
koiria liikkeellä – hyvinhän
kaikki kuitenkin meni.
Pittini ei näköjään tarvitsekaan osallistua millekään ohituskurssille, se on nyt jo niin
yhteiskuntakelpoinen kuin pitille tässä maailmassa mahdollista on. Joo, yrittihän se sitten
paluumatkalla hotkaista vastaan kävelleen nuoren tanskandoggin, ja heti perään toisen
koiran, en nyt muista millaisen, on sillai “luotettava” kuitenkin, heeheehee... Vaikka ei
kait ole mikään naurun asia,
just luin Hesarista, miten Sulorottweilerin omistaja oli kumartunut korjaamaan koiransa
jätöksiä, kun Sulo bongasi pieSATHY Uutiset 4/2004

nen koiran omistajineen. Riistäytyi irti, pikkukoiran omistaja nosti koiransa syliin, rottweiler-Sulo puri pahasti
käteen. Kustannukset kaikkineen 4000 e. Auts.
No niin.
En tiedä
kiinnitti-

maan sisään. Kotona lentelivät
petivaatteet kaaressa lattialle,
kun koira yritti kaivautua patjaan. Ja miten vaikeaa oli muuten! Päivän kuumimman ajan
vetelehdimme
koirapuistossa, ja
koira
o l i

kö
kukaan
huomiota,
mutta kun
kotiportilla vääntäydyin autosta ulos, oli selkäni jäykkä kuin pyykkiseiväs.
Vanhuus ei tule yksin, ajattelin
köpötellessäni vaivalloisesti
kotia päin. Lepäsimme sitten
neljä tuntia (mikä on koiran
pissitysväli vapaapäivisin), ja
tuona aikana ihme tapahtui,
olin taas täysin vetreä ja valmis
uusiin haasteisiin. Koirasta en
tiedä, se lähti kuitenkin äärettömän mielellään lenkille ja
koirapuistoon.
Vietimme sitten kaikkiaan
kolme tuntia ulkosalla, eikä
pitti olisi halunnut lähteä kotiin
vieläkään. Hidasteli kuin pullon pohjalle jäänyt viimeinen
siirappitilkka, ja joka neliösentti maata piti tutkia huolellisesti. Kyllähän nämä koirani
metkut tuttuja ovat... Mutta
uskon, että sillä loppujen lopuksi kuitenkin oli aika hauska
päivä.

koittaa myös sitä, että Pittimuori vaikenee viiden viikon
ajaksi.
Kesäsäästä puheen ollen:
Eilen olimme kotimatkalla
koirapuistosta, kun valtaisa
sadekuuro yllätti meidät. Vettä
tuli kuin suihkusta. Koiraparka
pyöri hädissään ja ryömi lopulta pensasaidan alle, ikään kuin
siitä olisi suurtakaan apua ollut. Kastuimme aivan kerrassaan. Mutta illemmalla huomasin, että koiran tavallisesti
jäykkä ja pistelevä turkki oli
muuttunut ihmeen pehmeäksi
ja silkkiseksi. Kuin sadevedellä pestyksi...
Juorupiiri

kärttyinen
kuin herhiläinen.
KAIKKI puistossa
oleva oli meidän koiran. Kepit,
kivet, kuopat, penkki... Vesikuppia en uskaltanut ottaa esille ollekaan, se jos mikä on
meidän... Ja jos joku toinen
koira yritti kajota MIHINKÄÄN, lähti meidän koira silmät palaen kohti, seurauksella,
että jouduimme sitten poistumaan puistosta. Hermoni yksinkertaisesti eivät kestä tilanteita, jotka ovat jännittyneet
niin äärimmilleen että soi...
Ystävät ja
viholliset
Vielä viime tilanne bulldoggi-rintamalta: pikku bullero,
se pittini kaveri, oli tulossa
puistoon yhdessä aiemmin
mainitsemani staffipennun
kanssa. No, kävi ilmi, että staffi on jo 5 kk ikäinen, pienen
kokonsa vuoksi luulin sitä
nuoremmaksi. Selittää pittini
tylyn käytöksen. Jouduimme
siis poistumaan puistosta, jälleen kerran. Portin ulkopuolella annoimme pitbullini &
bulldoggin tervehtiä toisiaan,
tai se oli tarkoitus ainakin.
Koirani vain ikäänkuin ohimennen nyökkäsi bullerolle
että terve, kamu, ja sitten melko kirjaimellisesti käveli sen
yli päästäkseen rökittämään
taempana odotellutta staffia.
Että kyllä meidän koiralla ihan
selkeät mielipiteet on, ja kyky
erottaa ystävät vihollisista...

Pitbullini on nyt sitten
muuttunut koiranhahmoiseksi
maitopussiksi. Kuvittelin, että
valeraskaus olisi tällä kertaa
tavallista lievempi – mitä vielä.
Koira vain kantoi haamupentujaan n. 75 vuorokautta, en
tiedä miksi niin kauan. Viikonlopulla alkoi maito valua. Pesiä tehtiin vimmatulla raivolla,
valehtelematta viiden metrin
välein ryntäsi koira pusikkoon
ja aloitti kaivamisen. Ikävintä,
että yksikään pesäkuoppa ei
koiralle lopulta kelvannut, ja
ei kun kohti seuraavan pensaan
juurta. Kerran jouduin itse
poikkeamaan polulta syrjään,
luonnollisista syistä, mikä toimitus ei kauan kestänyt, mutta
siinäkin ajassa ehti koira käyttää tilaisuutta hyväkseen ja
kaivautua harteita myöten

Kesäloma
alkaa
Huomenna on viimeinen
työpäivä, miten mukavaa. Tar8

Koirapuistot muutes ovat
mielenkiintoisia paikkoja.
Siellä kuulee viimeisimmät
juorut jne. Nyt kiertää puistoilijoiden keskuudessa juttu koirasta, joka on lähitienoilla nähty syömässä pyydystämäänsä
jänistä. Hmmmmm... Ei kai
tämä vain mitenkään voi liittyä
meidän koiraan? Sehän kyllä
NÄHTIIN syömässä jänistä
lenkkipolun varressa, mutta
pupu oli jo hiukan vanha...
etteikö muumio... Voisiko joku
tosiaan kuvitella, että meidän
koira saisi kiinni jäniksen?
Kun omistajakin vielä roikkuu
remmin päässä kahlepallon
lailla? Ei, kyllä sen on täytynyt
olla joku toinen koira.
Aiheeseen liittyen, en ollut
tiennytkään miten pienen aukon kautta ihminen mahtuu
pensasaidan läpi, ennen kuin
meidän koira huomasi aidan
toisella puolella jäniksen...
Jäntevänä
lomalle
Meidänkin pikku koiruus
on taas jäntevä kuin puuma,
SATHY Kevätkinkerit olivat
sen kannalta pari viikkoa liian
aikaisin. Nyt vasta ovat nisät
palautuneet, ja intoa piisaa
vaikka muille jakaa. Yksi koiranomistaja katseli sitä eilen
puistossa ja kysyi, että onko
se jonkinlainen vartiokoira.
On kuulemma ihan sen näköinen. Kääks! Tämä on kauheaa!
Huntsvillenmastiffi...
Mutta nyt Pittimuori pitbulleineen toivottaa kaikille
SATHY Uutisten lukijoille ja
erityisesti pitbulleille oikein
aurinkoista ja lämmintä kesää!

Animal Research Foundation
ja vanhaenglanninbulldoggit
Animal Research Foundation eli ARF on suuri yhdysvaltalainen, eri koirarotuja
rekisteröivä yhdistys. Tällä
hetkellä sitä pidetään esimerkiksi vanhaenglanninbulldoggien numero ykkösrekisteröintipaikkana. Animal
Research Foundationin presidentti ja geenitutkimuksen
johtaja Al Walker on kirjoittanut joulukuussa 2003 artikkelin vanhaenglanninbulldoggista ja tässä siitä
suomennos.

väistä, pelotonta,
tervettä koiraa.
Tiukka ja pitkä
linjajalostusohjelma piti sisällään alkukoirina
amerikanpitbullterrieriä, amerikanbulldoggia,
englanninbulldoggia ja bullmastiffia. Tarkoituksena oli
nimenomaan jalostaa koira joka olisi terve ja näyttäisi siltä
että se pysäyttää ihmisen kuin
ihmisen ilman, että sen tarvitsee edes purra.

on uudelleenjalostettu koira
1800-1900 luvun
vaihteen englanninbulldoggista.
Rotustandardi on
kuin suoraan
vanhoista kuvista, maalauksista
ja kirjoituksista.
Olde English
Bulldogge Associationilla –
jonka on perustanut David
Leavitt vuonna 1975 – on nyt
jo yli 250 OLDE:a rekisterissään. Sen lisäksi että rodulla on suojelijan ja
vahtijan luonne, on
rodulla erittäin vähän, jos lainkaan,
hengitystieongelmia, synnytysongelmia tai
astutusongelmia.”

Vanhaenglanninbulldoggit
Ensimmäinen vanhaenglanninbulldoggi esiteltiin suurelle yleisölle 1970-luvun alussa rodun kehittäjän, herra
David Leavittin toimesta. Jotta
voisi todella ymmärtää vanhaenglanninbulldoggia rotuna,
täytyy ensin ymmärtää David
Leavittin työtä, kuinka hän
jälleenkehitti alkuperäisen
englanninbulldoggin. David
Leavitt halusi herättää henkiin
1800-luvun aidon, alkuperäisen englanninbulldoggin. Hän
kertoo tästä luomistyöstä ja
tiukasta linjajalostuksesta erittäin tarkoin mm. seuraavissa
teoksissa:
• The Mini-Atlas of Dog
Breeds, kirjoittanut ja koonnut
Andrew De Prisco ja James
B. Johnson 1990
• Dog Catalog, kirjoittanut
Don Myrus 1990
• The Rare Breed Handbook, toinen painos, kirjoittanut Dee Cannon 1990
• The World of Fighting
Dogs, kirjoittanut Carl Semencic 1984.

Vanhoja
tekstejä
Tammikuussa 1991 David
Leavitt lähetti minulle, Al Walkerille, artikkelin joka oli kirjoitettu 15.12.1933 lehteen
“Our Dogs”. Artikkelin
otsikko oli “The Evolution of
the Bulldog - An Historical
Survey” ja sen oli kirjoittanut
R.H. Voss. Artikkelilla oli suuri osuus siihen mitä Leavitt
haki uudesta englanninbulldoggista, jota hän nyt nimitti
nimellä “Olde English
Bulldogge”. Artikkelissaan
Voss sanoi, että englanninbulldoggin pitäisi mennä jalostuksessa lähemmäksi alkuperäistä
bulldoggia. Näin siis sanottiin
jo vuonna 1933! Lisäksi Leavitt lähetti minulle samalla artikkelin “Kennel Review” lehdestä, kirjoittanut J.C.
Harrison. Tässä lainaus:
“Olde English Bulldogge

Tänä päivänä
yhä useammalla
on kotonaan tai
kennelissään
vanhaenglanninbuldoggi. Kuitenkin jos olet
ostanut vanha- Herra Al Walker, Animal Research
englanninbulldoggisi kasvat- Foundation.
tajalta, jota ARF
ei tunnusta, emme voi taata, kaikenlaisia huijareita. Ihmiset
että Sinulla olisi aito vanha- yrittävät rahastaa ostajia huienglanninbulldoggi. Tässä jaamalla, että heillä muka olisi
vanhaenglanninbulldoggin os- aito OLDE. Jos olet ostamassa
tajalle arvokas neuvo: Jos kas- vanhaenglanninbulldoggia tai
vattaja ei pysty näyttämään edes harkitset sellaisen ostoa,
Sinulle koiriensa pitkiä suku- pyydä meiltä Animal Research
puita – tai vielä pahempi jos Foundation:ista veloituksetta
kasvattaja ei halua näyttää Si- lista hyvistä, oikeista ja rehellisistä vanhaenglanninbulldoggi-kenneleistä.
Lopuksi haluan pyytää Teitä
vielä huomioimaan tällä hetkellä maailman kolme ehdottomasti parasta vanhaenglanninbulldoggi-kenneliä:
• Hermes’ Olde English
Bulldogge, USA
•Larson’s Olde English
Bulldogge, USA
• Olde Ranch Olde English
Bulldogge, Eurooppa.

Jalostuksen
lähtökohdat
Leavitt ei niinkään ollut
kiinnostunut englanninbulldoggin härkätaistelutaustasta
vaan pikemminkin koiran
massiivisesta ulkomuodosta ja
rauhallisesta, päättäväisestä
luonteesta. Tämän päivän englanninbulldoggi monine perinnöllisine sairauksineen ei ollut
enää lähelläkään tuota päättä-

nulle myymiensä koirien vanhempia – älä hukkaa enää
enempää omaa kallisarvoista
aikaasi! Jos kasvattaja näyttää
Sinulle koiriensa rekisteröintipaperit ja ne eivät ole Animal
Research Foundation:in paperit, liittyy tähänkin suuri riski
että olet ostamassa itsellesi
jotain muuta koiraa kuin aitoa
vanhaenglanninbulldoggia.
Surullista ja ikävää, mutta totta, tulee tällaisten harvinaisten
rotujen kuin vanhaenglanninbulldoggikin
on, mukana

Suomalaisia vanhaenglanninbulldoggeja.
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SATHY koirat vs. muut koirat
osa II
Suomalaiset SATHY-koirat
joutuvat usein näyttelykoirien
omistajien ja kasvattajien hämmästelyn kohteeksi työkoirataustansa takia. Ulkomuodon
jäädessä työkoiralla sivuseikaksi, tippuu monelta koiranomistukselta pohja ja ehkäpä
juuri siksi työkoira-ajatusta
kummeksutaan.
SATHY ry. on saanut valtavan paljon palautetta ja pyyntöjä vuosien varrella siitä, että
SATHY Uutisissa pitäisi julkaista artikkeli SATHY koirien
ominaisuuksista vertaamalla
niitä ns. vastaaviin näyttelykoiriin. Tässä pintaraapaisu
aiheeseen.
Tässä lehdessä olevassa artikkelissa vertaamme amerikankääpiöterrieriä jackrusselinterrieriin.
Lisäksi vertailemme amerikanpitbullterrieriä amerikanstaffordshirenterrieriin, staffordshirenbullterrieriin ja
bullterrieriin.
Amerikankääpiöterrieri
vs. jackrusselinterrieri
Kaikkein yleisin amerikankääpiöterrierin omistajalle esitetty kysymys lienee kuuluu:

“Onko tuo russeli?” Ei, tämä
ei ole russeli, tämä on amerikankääpiöterrieri. Ai siis mikä???

toivotut ominaisuudet
pienessä
pakkauksessa.

Amerikankääpiöterrieri

Luonne

Amerikankääpiöterrieri onSuomessa erittäin harvinainen
amerikankääpiöterrieri on uskollinen, ihmiseen kiintyvä,
terveen jalostustaustan omaava
pieni koira, joka tunnetaan
myös nimellä Amertoy ja Toy
Fox Terrier. Amerikankääpiöterrieri, eli akt, on pieni ja korkeajalkainen sekä luonteeltaan
erittäin valpas.

Amerikankääpiöterrieri
on luonteeltaan leikkisä
ja vilkas seuralainen. Hyvää luonnetta
kuvastaa se,
että AKT:t
ovat nykyisin
palvelleet
myöskin
vammaisten
apulaisina,
esimerkiksi
kuurojen
“korvina”.
Koira oppii
noutamaan
pudonneita
esineitä, kuten kyniä, tai
hakemaan
kengät, tai
haukkumaan
herättääkseen Suomalainen, USA:sta tuotettu amerikanhuomiota ja kääpiöterrieri. Tämän koiran väritys on
hankkiakseen valkoruskea, eli white & tan. USA:sta
apua. Pyörä- tuotetut koirat erottaa Suomessa syntyneistuoliin sido- tä helposti siitä, että tuontikoirien hännät
tulle omista- on useimmiten typistetty.
jalle koira
merkitsee lisääntynyttä itsenäisyyttä, vaa- yhdistykset. Amerikan maatien vain vähän koiran turkin- seudulla monet ihmiset muishoitoa tai pakollista ulkoilua, tavat näitä koiria olleen aina
silla AKT hankkii itselleen lii- maatiloilla ja tämä rotu on
kuntaa myös sisäoloissa. Täl- olennainen osa sikäläistä pelaisessa toiminnassa tulee ilmi rinnettä. AmerikankääpiöterAKT rodun luotettavuus. rieri viihtyy hyvin kaupungisAmerikankääpiöterrieri on tuneessa yhteiskunnassa,
erittäin fiksu koira ja se vaatii vaikka sen alkuperäiset metälyllisiä virikkeitä. AKT rakas- sästysvaistot ovat useimmiten
taa haasteita, uusia tehtäviä ja yhä tallella. AKT on pienestä
näistä seuraavaa omistajan hy- koostaan huolimatta hyvä seuväksyntää. Jos AKT ei saa tar- rakoira lenkille ja toimii tarvitpeeksi virikkeitä sekä fyysises- taessa myös vahtina - äänen
ti, että henkisesti, hankkii se perusteella on vaikea arvata,
virikkeet itse esim. tuhoamalla että vahtina on pieni koira.
kodin irtaimistoa.
Amerikankääpiöterrierin haukku ei ole kimakka, eikä se tavallisesti hauku turhaan.
Työt ja
Lenkkikaverina AKT on väharrastukset
symätön ja yllättävän säänkestävä tarvitsematta yleensä talAmerikankääpiöterrieri on v e l l a
t a k k i a .
Yhdysvalloissa laajalti tunnet- Amerikankääpiöterrierin kanstu sitä rekisteröivät useat rotu- sa voi harrastaa myös taakan-

Väritys ja turkki
Väritykseltään sileäkarvainen AKT on useimmiten tricolor, usein myös mustavalkoinen tai ruskeavalkoinen.
Hallitseva väri on kuitenkin
valkoinen. Lyhyt- ja sileäkarvaisena AKT:n turkki on helppohoitoinen. Karvanlähtöä on
lähinnä keväällä ja tällöinkin
se pysyy kurissa harjaamalla
koiraa ulkona esim. kaksi kertaa viikossa. Amerikankääpiöterrierillä on kaikki terrierin

Suomalainen, USA:sta tuotettu superluokan amerikankääpiöterrieri. Tämän koiran väritys on tri-color.
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vetoa, voimavetoa, tuholaistorjuntaa, olla mukana terapiakoiratoiminnassa, harrastaa jäljestystä, rauniokoiratoimintaa ja
TOKOa, eli tottelevaisuuskoulutusta. AKT:n voi kouluttaa
myös rauniokoiraksi, etsimään
sortuneisiin rakennuksiin hautautuneita ihmisiä.
Amerikankääpiöterrierin
valpas katse ja reipas luonne
on saavuttanut monen koiraharrastajan suosion.
Historia
Amerikankääpiöterrieri rodulla oli tärkeä merkitys
amerikkalaisten maatilojen tuholaistorjunnassa ja siinä se
saavuttikin 1800-luvun lopulla
suuren suosion. AKT-koiria
on aina ollut paljon ja tänä
päivänä sen suosio on kääpiökoirien keskuudessa vahva.
On syytä heti alkuun huomata,
että kyseessä ei ole luolakoira
kuten monet muut vastaavan
kokoiset rodut ovat, esimerkiksi juuri jackrusselinterrierihän
on luolakoira.
Kerrotaan, että jo 1870- luvulla on kettuterriereiden
koossa ollut huomattavaa vaihtelua ja näistä pienistä koirista
on määrätietoisella jalostuksella kehitetty oma rotu. Onkin
ilmeistä, että jyrsijöiden kuris-

sapito lankesi kuin itsestään
tilan pienille koirille ja näin
AKT jatkoi kehitystä omaksi
rodukseen. Vaikka American
Kennel Club, eli A.K.C tunnusti vain normaalin koon, rekisteröi United Kennel Club,
eli U.K.C molemmat koot kettuterriereinä vuoteen 1936
saakka, josta lähtien rotu jaettiin U.K.C:ssa kahteen muunnokseen. Rodun alkuperäinen
käyttötarkoitus oli rottien, muiden jyrsijöiden ja tuholaisten
metsästys maatiloilla. On
muistettava, että entisaikoina
tuholaisten hävitys oli aivan
toista tärkeysluokkaa kuin nykyään. Kyse ei ollut muutamasta hiirestä jotka pyörivät
pirtin nurkissa, vaan suuresta
ongelmasta. Vilja- ja muita
varastoja oli suojeltava hinnal- Suomalainen, USA:sta tuotettu amerikankääpiöterrieri
la millä hyvänsä. Niinpä vielä Tuholaistorjunnassa hyökkäämässä “saaliin” kimppuun.
nykyäänkin voi koko ikänsä
hemmoteltuna sylikoirana elänyt lemmikki-AKT osoittautua le ja liikkuvaiselle omistajalle. John (Jack) Russell syntyi
tilaisuuden tullen lahjakkaaksi Russeli on ystävällinen ja jo- 1795 Dartmouthissa, Devonishiirenmetsästäjäksi.
viaali koira, mutta tarvittaessa sa. Hän oli kokenut hevosmies
siitä löytyy myös räjähtävää ja taitava metsästäjä, joka interrieritempperamenttia. nostui tavattomasti terriereistä
Jackrusselinterrieri ja
Russeli on myös monipuo- ja niiden jalostuksesta.
Parsonrusselinterrieri
linen metsästys- ja harrastusOpiskellessaan Oxfordissa
koira. Lisäksi se on helppohoi- hän osti ensimmäisen terrierinJackrusselinterrieri ja Par- toinen ja kätevän kokoinen, sä, valkoisen karkeakarvaisen
sonrusselinterrieri ovat mo- pääsääntöisesti terve ja hyvä- nartun, jonka pään värimerkit
lemmat sosiaalisia ja toimin- luontoinen koira.
muistuttivat paljon nykyisen
nanhaluisia rotuja, jotka
Jackrusselinterrieri ja Par- rotumääritelmän mukaisia väsoveltuvat parhaiten aktiivisel- sonrusselinterrieri ovat FCI:n rimerkkejä. Jack Russell piti
ja Suomen Kennelliiton rotu- aina tärkeämpänä metsästysja. Lisäksi on olemassa met- ominaisuuksien parantamista
sästysrusseli, jota rekisteröi- kuin yhtenäisen tyypin luomisdään mm. Jack Russell Terrier ta.
Club of Great Britain, johon
Toisen maailmansodan
mm. Suomen ja Ruotsin jrt- päättymisen jälkeen rodun
yhdistykset kuuluvat.
suosio on lisääntynyt Euroopan mantereella, erityisesti
metsästäjien ja hevosharrastaHistoria
jien keskuudessa. Englannin
Kennelklubi hyväksyi rodun
Rodun kehittäjä pastori ja julkaisi Parsonjackrussellin-

Suomessa syntynyt amerikankääpiöterrieri. Tämän koiran Suomalainen jackrusselinterrieri, väritykseltään valkoväritys on tri-color.
punainen.
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ulkoilua ja liikuntaa sekä
virikkeellistä elämää ollakseen miellyttävä seuralainen. Rodusta tiedotettaessa pyritään siihen,
että russelin omistajiksi
aikoville painotetaan
rodun vilkkautta ja toiminnantarvetta.
Artikkelin on kirjoittanut koira-asiantuntija,
jackrusseleita omistanut,
amerikankääpiöterriereitä omistanut, SATHY
ry.:n jäsen Marjatta
Koivisto.

Suomalainen jackrusselinterrieri, väritykseltään tri-color.
terrierin virallisen väliaikaisen
rotumääritelmän 22.1.1990.
FCI vuorostaan otti rodun väliaikaislistalleen 2.7.1990.
Russeli on
työterrieri
Russeli on tänä päivänä ennen kaikkea työterrieri, joka
taipumustensa ja rakenteensa
puolesta kykenee maanalaiseen työskentelyyn ja juoksemaan ajavien koirien kanssa.
Russeli on ennen kaikkea
metsästyskoira sekä henkisiltä
että fyysisiltä ominaisuuksil-

taan. Nämä ominaisuudet pyritään säilyttämään rodussa,
jotta se edelleen kykenisi toimimaan alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Rodun rekisteröinnistä saakka pienen
koon, miellyttävän ulkomuodon ja aktiivisen luonteen
omaava russeli on saavuttanut
suosiota niin monipuolisena
harrastuskoirana kuin näyttelyja lemmikki-koiranakin. Metsästysviettinsä sekä energisyytensä vuoksi russeli ei kuitenkaan ole kaikkein helpoin
koirarotu, vaan vaatii riittävän
perustottelevaisuuskoulutuksen lisäksi runsaasti

Harvat tapaukset ovat yhtä
selkeitä kuin olde vs. englanninbulldoggi (edellinen
SATHY Uutiset) ja yritähän
mennä vihjaamaan tulisieluiselle EB-harrastajalle, että koiriensa rakenteessa & terveydessä kenties on jotain
huomautettavaa. Palaute on
torjuvaa ja närkästynyttä: hyvinhän nuo voivat. Paksusti,
suorastaan.
Englanninbulldoggit ovat
kuitenkin mitä mainioimpia
koiria. Ihmiset vain mielellään
kuulevat pelkästään positiivisia asioita (ja vielä mieluum-

AMERIKANKÄÄPIÖTERRIERI

JACKRUSSELINTERRIERI ja
PARSONRUSSELINTERRIERI

alkuperä: Yhdysvallat
luonne: vilkas, iloinen, terhakka, aktiivinen,
oppivainen, energinen, omistajaansa kiintyvä
ulkonäkö: pieni, pystykorvainen, valpas
korkeus: n. 25 cm
paino: 2 - 6 kg, rodussa tavataan myös pienempiä
yksilöitä
pää: selvä otsapenger, isot lähekkäin sijaitsevat
korvat
silmät: tumma pigmentti silmissä
kuono: suippo kuono, ja kirsussa on toivottava
tumma pigmentti. Usein naamassa on valkea
piirto.
jalat: eturaajat ovat suorat ja kevytluiset,
käpälät ovat tiiviit ja soikeat
runko: neliömäinen
väritys: valkoinen mustin ja ruskein merkein white and tricolour, valkoinen mustin merkein
- black and white, valkoinen suklaan ja ruskean
värisin merkein - white and chocolate and tan.
Karvapeite on erittäin helppohoitoinen, sillä
karva on lyhyttä, tiheää ja säänkestävää.
rekisteröinti: Amerikankääpiöterrieri on aina
rekisteröity joko United Kennel Club (U.K.C) ja
vuoden 2000 alusta myös American Kennel Club
(A.K.C).
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Amerikanpitbullterrieri
vs. muut vastaavat rodut

min superlatiiveja) harrastamastaan rodusta. Jos jotain
vähemmän positiivista sanoo,
niin pitäisi olla faktaa tueksi
myös, pelkkä mutu-tieto ei
ihan vakuuta, tai se, että on
joskus nähnyt kommentoimansa rodun edustajaa talutettavan kadun toisella puolen.
Näin ankarilla vaatimuksilla
tosin monet asiantuntijat joutuisivat vaikenemaan ainiaaksi.
Eikä kai koirarotuja voi
asettaa mihinkään paremmuusjärjestykseen, muutoin
kuin joissain määrätyissä tehtävissä, joista toiset suoriutuvat
paremmin kuin toiset. Amerikanpitbullterrieri saattaa olla
lyömätön tietyillä säännöillä
käytävissä työkoiralajeissa,
mutta näyttelykehässä sen
kanssa harvoin pääsee kilvoittelemaan BestInShowtitteleistä, ainakin maissa, joissa sillä ei ole oikeutta näyttelyihin osallistua. Vaikka onhan
toki suuressa maailmassa
myös näyttelylinjaisia pittejä
(useimmat UKC-rekisteröidyt
pitit) – millä tavoin ne sitten
eroavat amstaffeista voi olla
vaikea sanoa. Värivalikoima
ainakin on laajempi.
Lemmikkikoiran valinta
kuitenkin monessa tapauksessa tapahtuu pitkälti tunteiden
ohjaamana.

alkuperä: Iso-Britannia
luonne: aktiivinen, energinen, vilkas, rohkea,
ystävällinen, sinnikäs
ulkonäkö: pieni, vankkarakenteinen, valpas
korkeus: 33-36 cm
paino: 8-10 kg
pää: matala otsapenger, kallo kohtuullisen leveä,
pienet, eteenpäin taittuvat V-muotoiset korvat
silmät: tummat, mantelinmuotoiset
kuono: kirsussa on toivottava tumma pigmentti.
jalat: eturaajat vahvat ja suorat, takaraajat
vahvat ja lihaksikkaat, tiiviit käpälät
runko: tasapainoinen
väritys: yksivärinen valkoinen tai enimmäkseen
valkoinen. Punaruskeat, keltaiset tai mustat
merkit, tai mikä tahansa näiden värien yhdistelmä.
Karvapeite on luonnostaan laadultaan karhea,
rungonmyötäinen ja tiheä: joko karkea tai sileä.
rekisteröinti: Suomen Kennelliitto
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Suomalainen, USA:sta tuotettu, aito, oikea, alkuperäinen,
rekisteröity, käyttölinjainen, terve amerikanpitbullterrieri.

Amerikanpitbullterrieri,
amerikanstaffordshirenterrieri, staffordshirenbullterrieri
ja bullterrieri
APBT:llä tarkoitetaan seuraavassa käyttölinjaista työkoiraa. Ei näyttelykoiraa, ei paperitonta ja/tai sekarotuista
pitbulltyyppistä koiraa, tai
APBT-koiraa, jonka jalostamisessa on tärkeintä ollut jokin
tietty väri tai pään ympärysmitta tms. epäolennaisuudet.
Amerikanpitbullterrierin,
amerikanstaffordshirenterrierin, staffordshirenbullterrierin ja bullterrierin historia
ja alkuperä on pitkälti yhteinen. Lyhyesti ja yleistäen voisi
sanoa, että APBT edustaa tä-

hän päivään saakka käytännöllisesti katsoen muuttumattomana säilynyttä työkoiratyyppiä. AST ja SBT ovat
tämän koiratyypin eri mantereilla kehittyneitä näyttelyversioita, ilman mitään roturisteytyksiä.
Bullterrierin
eroavaisuudet
muista
Bullterrierin taas kehitti birminghamilainen James Hinks
1800-luvun puolivälissä, risteyttämällä em. työbullterriereihin, nykyisten staffien esiisiin, ainakin valkoista englanninterrieriä, dalmatiankoiraa
ja kenties pointteria – kukaan

ei tiedä varmasti, koska Hinks
ei pitänyt risteytyksistään kirjaa.
Tavoitteena oli luoda puhtaanvalkoinen näyttelykoirarotu, mikä myös onnistui. Myöhemmin kehitettiin värillinen
bullterrieri risteyttämällä takaisin staffeihin – tosin nimeä
staffordshirenbullterrieri alettiin käyttää vasta vuonna 1935,
kun rotu hyväksyttiin näyttelykoiraksi. Tätä ennen tunnettiin kyseinen koiratyyppi nimillä Pit-dog, Bullterrier, Pit
Bulldog, Pit Bullterrier, Brindle Bull jne.
Siirtolaisten mukana näitä
koiria kulkeutui myös Amerikkaan, missä ne jatkoivat alkuperäisissä töissään ja toimivat
lisäksi metsästäjien apuna sekä
maatilojen yleistyökoirina.
Koiria tuli paljon Irlannista,
varmaan myös Staffordshiren
Black Countryn koiratyyppi
sai omat edustajansa, eikä
unohtaa sovi Cockney Charlie
Lloydia ja koiriaan Pilot, Paddy ja Rafferty. Uudessa kotimaassaan kutsuttiin näitä koiria edelleen nimillä Bull
Terrier, Bulldog, Pit Bullterrier, Pit Bull, American Bull
Terrier, Pit Dog ja Yankee Terrier.
Hinksin bullterrieri vakiinnutti asemansa näyttelykoirana
jo 1800-luvun loppupuolella
(ensimmäiset esitettiin 1862),
kauan ennen kuin Irlannin
maatyöläiset, Black Countryn
hiilikaivosmiehet ja muut Pit
Bullterriereiden harrastajat olivat kiinnostuneet muusta kuin
pienten, sisukkaiden koiriensa
suorituskyvystä, joten usein
sitä virheellisesti pidetään alkuperäisenä tyyppinä. Näin ei
siis asiallisesti ottaen kuitenkaan ole.
Rekisteröintiä
Vuonna 1898 alkoi United
Kennel Club rekisteröidä koiria nimellä American (Pit) Bull
Terrier. American Dog Breeders Association (ADBA) perustettiin ja alkoi rekisteröidä
pittejä vuonna 1909, kun työkoiraharrastajat katsoivat
UKC:n toiminnan luisuneen
liian näyttelypainotteiseksi. Ja
1930-luvulla joukko harrastajia ryhtyi hakemaan piteilleen
American Kennel Clubin hyväksyntää. “Uuden” rodun
kantayksilöiksi valittiin joukko
UKC:n pitbullterriereitä, ja
AKC alkoi rekisteröidä rotua
1936 nimellä staffordshirenter-

Bullterrieri.
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rieri, mikä nimi oli eräänlainen
kennelpoliittinen kompromissi. Etuliite American lisättiin
staffordshirenterrieriin vuonna
1974, sekaannusten välttämiseksi, kun staffordshirenbullterriereitä alettiin tuoda Yhdysvaltoihin.
Bulldoggi
Kaikkien edellä mainittujen
rotujen, nk. bulltyyppisten terriereiden, taustalla on vanha
kunnon bulldoggi. Tässä kohden tulee usein vastaan toinen
väärinkäsitys, nimittäin se, että
historiallisissa lähteissä kuvattu, useiden satojen vuosien
ajan erilaisiin eläintaisteluihin
käytetty bulldoggi olisi sama
(tai ainakin lähestulkoon sama) koira kuin nykyajan englanninbulldoggi. Englantilaisille itselleen rotu on edelleen
Bulldog, ilman mitään etuliitteitä, aito ja alkuperäinen, brittiläisyyden symboli.
Tosiasiassa englanninbulldoggi nykyisessä muodossaan
kuitenkin on suhteellisen uusi
luomus, ja on jopa arveltu sen
päätyypin ja lauhkean luonteen
periytyvän 1800-luvun puolivälin mopsiristeytyksistä. Mutta olipa asian laita miten tahansa, kyseessä on kuitenkin aivan
erilainen eläin kuin muinaiset
suoraraajaiset, pitkähäntäiset,
selväpiirteisellä kuonolla varustetut, lihaksikkaat mutta
kuitenkin jäntevät työkoirabulldoggit, joista monet kerrassaan hämmästyttävässä
määrin muistuttavat koiria, jotka nykyään tunnetaan nimellä
amerikanpitbullterrieri. Tulee
kuitenkin muistaa, että koirarodut sanan nykyisessä merkityksessä ovat varsin uusi ilmiö
– aiemmin oli tapana nimetä
koirat pikemminkin käyttötarkoituksensa kuin varsinaisen
perimänsä, saati ulkonäkönsä
mukaan.
Ja jotta ei asia olisi liian
yksinkertainen, saatettiin siis
samasta koiratyypistä käyttää
useita eri nimiä. Entisaikojen
koiranjalostajat varmaan kuitenkin jo varhaisessa vaiheessa
tajusivat, että siitoseläinten
valinta ja karsinta johti parempaan lopputulokseen kuin umpimähkäiset kokeilut, ja vähitellen
muodostui
koiratyyppejä, joiden yksilöt
muistuttivat toisiaan enemmän
kuin koirat keskimäärin.
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teissa kokevat olonsa niin uhatuksi, että katsoisivat tarpeelliseksi ryhtyä jollain tavoin
puolustautumaan.
Luotettavia kavereita, toisin
sanoen, jos kohta innostuessaan melkoisen riehakkaita.
Ihailijoidensa mielestä jaloimpia eläimiä, mitä koiran suku
on koskaan tuottanut – jokaisella rodulla on tietysti omat
kannattajansa, kuten oikein
onkin.
Työkoira ja
näyttelykoirat
APBTn ja ASTn, SBTn tai
BTn pääasiallinen ja perustavanlaatuinen ero nykyaikana
on se, että APBT eli pitti on
edelleen työkoira. Muut ovat
näyttelykoiria, joiden jalostuksen päätavoitteena on määrätynlainen ulkomuoto. Jokaisella näyttelykoirarodulla on
joskus hyvinkin yksityiskohtainen rotumääritelmä – siinä
kuvataan miltä kyseisen rodun
ihanneyksilön tulisi näyttää,
ja tähän ihanteeseen kasvattajat tietysti parhaansa mukaan
pyrkivät. Työkoiran toimivuuden kannalta taas on aivan samantekevää ulottuuko sen
häntä kintereen ala- vai yläpuolelle, ovatko silmät mantelinmuotoiset vai pyöreät, ja
aivan harvinaisen yhdentekevää on koiran väri. Monelle
näyttelykoiralle taas voi pari
valkoista karvaa väärässä paikassa, tai vaihtoehtoisesti niiden puuttuminen, merkitä sitä,
että se ei koskaan yllä korkeimmille palkintosijoille, eikä
siis myöskään ikinä pääse siirtämään perintötekijöitään jäl-

Suomalainen, käyttölinjainen amerikanpitbullterrieri,
joka monien lajitovereidensa tavoin toimii koiran tärkeimmässä tehtävässä lemmikkinä.
Terrieriristeytyksiä
On esitetty, että jossain vaiheessa bulldoggeihin ruvettiin
risteyttämään erilaisia terrierejä, jotta saataisiin suosioon
nousseisiin koiratappeluihin
paremmin soveltuvia, ketterämpiä ja liikkuvampia koiria.
Mahdollisesti näin.
Tosin bulldoggeja on aina
ollut eri kokoisia, esim. Warwickissa vuonna 1825 leijonaa
vastaan 11 minuuttia kestänyt
“thoroughbred bulldog” Turk
painoi 36 paunaa, noin 16,5
kg (Turk veti sitten lopulta
kamppailussa lyhyemmän korren, kuten arvata saattaa).
Vuonna 1824 kuvatut kuuluisat bulldoggit Old Storm ja
Young Storm olivat kumpikin
70 paunan, n. 32 kg:n, painoisia eläimiä. Ainakaan pienikokoisten bulldoggien liikkuvuudessa ei varmaan ollut
moittimista, ja tuskin suurempienkaan. Varmaa joka tapauksessa on, että terrieriristeytyksiä tehtiin. Mikäli ne
osoittautuivat toimiviksi ja oliSATHY Uutiset 4/2004

vat tehtäviinsä kelvollisia, niitä
varmaankin käytettiin vuorollaan siitokseen – entisaikojen
käytännölliset koirankasvattajat, kuten sanottu, enimmäkseen olivat kiinnostuneita vain
koiriensa suorituskyvystä.
Mutta miten paljon näiden
mahdollisten terrieriristytysten
perintötekijöitä lopultakin on
nykypäivän piteissä, staffeissa
ja amstaffeissa (bullterrierit
ovat luku erikseen), on asia,
jota emme ehkä koskaan saa
varmuudella tietää.

kipolville.
Näyttelykoirilla on myös
taipumus ajan mittaan muuttua, yllätysyllätys, näyttävämmiksi, massavammiksi, ylityypillisiksi. Jos alkuperäinen
koirakanta on koostunut suhteellisen pitkäkarvaisista yksilöistä, niin muutama vuosikymmen näyttelyjalostusta ja
hoplaa! Turkit laahaavat jo
maata. Seurauksella, että koirat
kenties ovatkin täysin kykenemättömiä toimimaan olosuhteissa, joissa niiden alun perin
oli tarkoitus toimia – mitä ei
tietenkään käy myöntäminen,
vaan kehitellään jokin fantastinen teoria, miksi koiran turkin kuuluu laahata maata. Ehkä se suojaa susien puremilta?
Tai maanpintaa peittäviltä
myrkkykasveilta...
Bulltyyppien asiat eivät ole
aivan näin huonosti, läheskään. Myös näyttelyrotuiset
ovat edelleen atleettisia koiria,
jotka juoksevat koska tahansa
jalat alta keskivertomistajaltaan. Bullterrierin päänmuoto
on erikoinen, mutta mitään
terveydellistä haittaa siitä ei
koiralle ole, kuten taas eräiden
toisentyyppisten rotujen äärimmäisen lyhyestä kuonosta
saattaa hyvinkin olla. Mutta
ylityypillistyminen on kohdannut bulltyyppejäkin.
Amerikanpitbullterrieri
eli APBT
Näyttelykoiriin verrattuna
APBT on ulkomuodoltaan
yleensä vaatimattomampi,
kauttaaltaan kevyempi, kapeampi ja suhteessa korkearaa-

Tämän päivän
rodut
Tuloksena kuitenkin oli
(päinvastoin kuin asiaa tuntematon saattaisi kuvitella) joukko erittäin miellyttäviä, reippaita, ystävällisiä, rohkeita,
avoimia, tasapainoisia, ruumiiltaan ja hengeltään voimakkaita koiria, jotka harvoin jos
koskaan joutuvat paniikkiin,
ja jotka äärimmäisen harvoin
normaaleissa arkielämän tilan-

Amerikanstaffordshirenterrieri aka amstaffi.
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Suomalainen, käyttölinjainen amerikanpitbullterrieri mielipuuhassaan taakanvedossa.
jaisempi kuin suurelle yleisölle
kenties paremmin tutut amstaffi ja staffi. Itse asiassa pitin
ulkomuoto ja olemus yleensä
voi olla joillekin ihmisille jopa
pettymys. Koko vaihtelee, kuten tämän tyyppisten koirien
koko on kautta aikojen vaihdellut, 15-30 kg voi olla täysiverisen työkoirapitin paino,
mutta on myös isompia ja pienempiä. Keskimäärin painaa
käyttölinjainen APBT parisenkymmentä kiloa.
Väri voi olla mikä tahansa.
Korvien asento vaihtelee sievistä, pienistä ruusukorvista
puolipystyihin tai luppakorviin. (Vastoin yleistä käsitystä
ei aitojen työkoirien korvia
juuri koskaan typistetä.)
Kyseessä kuitenkin on erittäin pitkään ja määrätietoisesti
puhtaana jalostettu rotu, joten
ulkomuodon vaihtelu on lopultakin varsin pinnallista ja, kuten sanottu, myös yhdentekevää. Pitti on aina pienehkö tai
keskisuuri, sileäkarvainen, selkeästi bulltyyppinen koira.
Puhdasrotuisia pittejä jotka
muistuttaisivat esim. pystykorvaa, paimenkoiraa tai karkeakarvaista terrieriä ei yksinkertaisesti ole olemassa.

sitten pelkästään siitä syystä,
että kehässä levottomasti käyttäytyvä koira ei voi yltää huippusijoituksiin, eikä sillä näin
ollen myöskään ole kysyntää
siitoseläimenä.
Ihmisiä kohtaan APBT kuitenkin on nöyrä ja ystävällinen, eikä siis paras mahdollinen valinta vahtikoiraksi.

Luonne

Amstaffi, joka siis hyväksyttiin itsenäiseksi roduksi
1936, on tänä päivänä komea,
lihaksikas, leveäpäinen näyttelykoira ja omistajalleen uskollinen lemmikki, jonka jo
rotumääritelmä edellyttää olevan rakenteeltaan tukeva ja
vankka, ei koskaan korkearaajainen ja virtaviivainen, ja jonka koko olemus kertoo suuresta voimasta. Amstaffi on myös
monipuolinen harrastuskoira,
sitä pidetään luonteeltaan jossain määrin palveluskoiramai-

Monet pitit aikuisiksi vartuttuaan eivät tule kovin hyvin
toimeen vieraiden, varsinkaan
samaa sukupuolta olevien koirien kanssa. Tämä piirre on
tietyssä määrin yhteinen kaikille bull-tyyppisille koirille jos kohta ei vain, pelkästään
ja ainoastaan niille. Näyttelykoirista tätä vaistomaista halua
ottaa mittaa lajikumppaneista
on usein pyritty laimentamaan,
joko tietoisesti karsimalla, tai

sena, ja jotkut harrastajat olisivatkin kiinnostuneet saamaan koirilleen PK-oikeudet.
Rotumääritelmän mukaan
uroksen korkeus on 45,5-48
cm, nartun 43-45,5 cm. Käytännössä kuitenkin monet ovat
nykyään kookkaampia.

painon säilyessä ennallaan, ja
tämä tietenkin vaikutti koiran
mittasuhteisiin ja tyyppiin
yleensä. Esim. ensimmäisen
rotumääritelmän mallikoira
Jim the Dandy oli pitkäkaulainen, korkearaajainen eläin, jota
nykypäivänä voisi helposti pitää pitbullterrierinä (mitä se
tietyssä mielessä toki olikin).

Stafforshirenbullterrieri
Harrastukset

Bullterrieri
Alkuperäisestä bulltyypistä
polveutuu myös staffi, erittäin
energinen, ihmisystävällinen,
pieni, matala, tiivis ja vankka
näyttely-, harrastus- ja seurakoira. Rodun rakenne on ajan
myötä muuttunut voimakkaammaksi. Nykyisen rotumääritelmän mukaan staffin
korkeus on 36-41 cm suhteessa painoon 12,7-17,2 kg uroksille ja 10,9-15,4 kg nartuille.
Ihannekorkeutta muutettiin
matalammaksi 1952, ihanne-

Kennelpoliittisista syistä
APBTt Suomessa rinnastetaan
sekarotuisiin, eivätkä ne voi
kilpailla näyttelyissä (matchshow-tyyppisiä lukuunottamatta) tai osallistua muihin
kilpailulajeihin kuin agilityyn
tai tottelevaisuuskokeisiin.
Pitille hyvin sopivia harrastuksia ovat taakanveto, voimaveto, jäljestys ja yleensä lajit,
joissa se voi käyttää lihaksiaan
ja hyödyntää perittyä sinnikkyyttään. Perusperiaate: väsynyt pitbulli on onnellinen
pitbulli. Pittien metsästysvaisto
on usein voimakkaasti kehittynyt.

Bullterrieri poikkeaa edellä
esitetyistä roduista ennen kaikkea päänsä munamaisen muodon perusteella. Bulli on myös
ryhmän roduista ainoa, jolla
on luonnostaan pystyt korvat.
Vartalo on tukevaa bulltyyppiä. Alkuperäisellä bullterrierillä oli tavallinen, koiramainen pää otsapenkereineen,
mutta vuonna 1918 syntyi
Lontoossa Lord Gladiatorniminen koira, jonka uusi, en-

Amerikanstaffordshirenterrieri

Suomalainen staffordshirenbullterrieri aka staffi.
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nennäkemätön päätyyppi kerrassaan mullisti bullterriereiden jalostuksen.
Luonne
Luonteeltaan bulli on iloinen, humoristinen, rakastettava näyttely- ja seurakoira, jota
pidetään jossain määrin uppiniskaisena ja vaikeana kouluttaa – poikkeuksia kuitenkin
on. Yleisesti ottaen eivät bulleille, kuten muillekaan ryhmän roduille, sovellu perinteis e t
a l i s t a v a t
koulutusmenetelmät. Karskista
imagostaan huolimatta ne ovat
hyvin herkkätunteisia koiria
ja väärin kohdeltuina saattavat
heittäytyä poikkiteloin ja kieltäytyä yhteistyöstä kerrassaan.

Ulkomuoto

Väärissä käsissä niistä tulee
kylän kauhuja, mutta se on jo
toinen juttu... Ne eivät ole oikea valinta henkilölle, joka
vaatii koiraltaan orjamaista ja
pilkuntarkkaa kuuliaisuutta –
tottelevaisia koiria ne kyllä
ovat, ja haluavat miellyttää
omistajaansa, mutta niillä saattaa olla asioista myös omia,
selkeitä ja voimakkaita mielipiteitä.
Ne eivät myöskään sovi hälläväliä-tyypeille, jotka huolettomasti antavat koiriensa juoksennella irrallaan kuvitellen,
että eri rotujen perityt ominaisuudet ovat jotenkin koulutuksella muutettavissa.
Ja aivan surkea, vihoviimeinen valinta ne nykyisen julkisuuskuvansa varjossa tietenkin
ovat henkilöille, jotka haluavat
päteä koiransa avulla.
Normaalijärkisen, vastuuntuntoisen, koirista pitävän ja
niitä ystävällisesti kohtelevan

Myös bullterriereiden koko
on ajan myötä kasvanut, nykyään ilmoitetaan urosten mitoiksi korkeus 45-55 cm, paino
25-40 kg. Narttujen vastaavat
lukemat ovat 40-50 cm ja 2030 kg.
On olemassa myös pienempi muoto, kääpiöbullterrieri,
joka on muuten täysin bullterrierin kaltainen, mutta korkeus
on max. 35,5 cm, ja paino sopivassa suhteessa korkeuteen.
Tempperamentiltaan minibullin sanotaan olevan tulisempi
kuin isompi sukulaisensa.
Kaikissa em. koirissa
potentiaalia loistavaksi
lemmikiksi
Kaikista näistä koirista tulee
oikeissa käsissä oivallisia lemmikkejä ja harrastuskoiria.

ihmisen pitäisi kyllä pärjätä
pittien, amstaffien, staffien ja
bullien kanssa aivan loistavasti. Koiramaailman monimutkaisimmat luonteet kun kuitenkaan missään tapauksessa
eivät löydy tästä roturyhmästä.
Olisi silti onnellista, jos ihmiset ennen koiran hankintaa
etsisivät tietoa ja perehtyisivät
ehkä hiukan koiriin yleensä,
ja valitsemaansa rotuun erityisesti.
Koirat eivät voi valita omistajiaan.
Artikkelin on kirjoittanut
koira-asiantuntija, koirakirjallisuuden mestari, kolme bullterrieriä omistanut, amerikanpitbullterrierin omistaja,
SATHY ry.:n aktiivijäsen ja
APBT-asiantuntija Irmeli Harlin.

AMERIKANPITBULLTERRIERI

STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI

alkuperä: Yhdysvallat
luonne: rauhallinen, helposti innostuva, reipas,
iloinen, energinen, ihmisrakas, ei siedä muita
koiria
ulkonäkö: pientä keskikokoa, lihaksikas, jäntevä
korkeus: 35 - 50 cm
paino: 15 - 30 kg
pää: lihaksikas, leveä, lyhytkalloinen, usein
ruusukorvat
runko: lihaksikas ja urheilullinen
väritys: kaikki värit
rekisteröinti: American Dog Breeders Association
(ADBA), Bona Fide Kennel Club (BFKC) tai United
Kennel Club (UKC).

alkuperä: Iso-Britannia
luonne: energinen, ihmisrakas, ei usein siedä
muita koiria
ulkonäkö: matala, vankka, tiivis
korkeus: 36 - 41 cm
paino: 11 - 17 kg
pää: lihaksikas, leveä, kuono lyhyt, usein
ruusukorvat
väritys: punainen, vaalea ruskeankeltainen,
valkoinen, musta tai sininen tai mikä hyvänsä
näistä väreistä valkoisen kanssa. Mikä tahansa
juovikas (brindle) sävy tai juovikas valkoisen
kanssa. Musta punaisin merkein (black
and tan) ja maksanväri ovat erittäin epätoivottavia.
rekisteröinti: Suomen Kennelliitto (SKL).

AMERIKANSTAFFORDSHIRENTERRIERI
alkuperä: Yhdysvallat
luonne: uskollinen, reipas, rohkea, ei siedä muita
koiria
ulkonäkö: komea, lihaksikas, tukeva, tanakkarakenteinen
korkeus: 43 - 48 cm
paino: suhteessa korkeuteen
pää: lihaksikas, leveä, kuono keskipitkä, usein
ruusukorvat
runko: voimakas, jäntevä, vankka
väritys: mikä tahansa yksivärinen, kirjava tai
laikukas on sallittu. Täysin valkoinen, yli 80%
valkoinen, musta punaruskein merkein ja maksanruskea väri eivät ole suositeltavia.
rekisteröinti: Suomen Kennelliitto (SKL).

BULLTERRIERI
alkuperä: Iso-Britannia
luonne: iloinen, humoristinen, uppiniskainen,
usein lauhkea, mutta ei välttämättä siedä hyvin
muita koiria
ulkonäkö: keskikokoa, tuhti, lihaksikas
korkeus: 40 - 55 cm
paino: 20 - 40 kg
pää: pitkä, vahva, täyteläinen, munanmuotoinen,
ei otsapengertä, kapeat vinot silmät, pystyt
korvat
runko: tukeva, lihaksikas
väritys: valkealla puhtaan valkea, pigmenttiläiskät
ihossa ja laikut päässä eivät ole virheitä.
Kirjavilla värilliset alueet vallitsevat valkoisiin
nähden. Muuten samanveroisista koirista juovikasta pidetään parempana kuin muun väristä.
Musta juovikas, punainen, fawn, kolmivärinen
(tricolor) hyväksytään. Pilkut vakoisen koiran
karvassa ei toivottuja.
rekisteröinti: Suomen Kennelliitto (SKL).

KÄÄPIÖBULLTERRIERI
Muuten bullterrierin kaltainen, mutta korkeus
alle 35,5 cm.
SATHY Uutiset 4/2004
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Paperittomat koirat ja ongelmakoirat
Hei! Lueskelin tässä
SATHY:lta saamaani sähköpostia. Kiitos niistä mukavista
jutuista. YKSI asia saa kuitenkin aina verenpaineeni nousemaan, kun luen teidän lehteä
tai kotisivuja. Nyt etsittiin kodittomalle koiralle kotia, toivotaan että hyvä sellainen löytyy. Mutta mutta PAPERIT
SUKUPUUT JA PUHDASROTUISUUS ei ole tae sille
etteikö koiran kanssa voi tulla
ongelmia.
Omistin yhdeksän vuotta
dobermannin jonka isä ja emä
olivat valiokoiria. Koira oli
täystuho, aina kun jäi yksin
paniikki iski ja jälki oli sen
mukaista. No yhdessä kuitenkiin eleltiin koska tapanani ei
ole sysätä omia ongelmia toisten niskoille. (Oli meillä paljon
hienoja hetkiäkin)
Nyt olen superonnellinen
paperittoman bittiksen omistaja. Koira on uskomattoman
älykäs, tottelevainen, helppo
kouluttaa älyttömän komea ja
voisin jatkaa kehuja loputtomiin. Itse ostin koiran puhdasrotusena, maksoin reilusti enkä
voinut uskoa että joku tekee
tälläistä bisnestä, että lupaa
paperit joita ei sitten tulekkaan.
Te ette varmasti ole näin naiveja kun tunnette asioita paremmin, mutta uskon että mei-

tä huijattuja on paljon. Olihan
ostamani koirankin pentueessa
neljä pentua.
Tekisi mieli tulla teidän tapahtumiin mutta kun suhtautuminen on tätä. Me koiraihmiset olemme välillä aika
putkiaivoja vaikka tiedämme
että jokaisella rodulla on omat
ongelmansa, hyvät ja huonot
puolet. No niin tulipas tässä
puhkuttua mutta kyllä helpotti.
Oikein hyvää kesää sinne
kaikille! Uidaan ja touhutaan
karvakuonojemme kanssa oli
papereita tai ei niin pinnalla
pysytään.

SATHY ry. vastaa:
Morjens T.S.,
Kiitos viestistä ja mielenkiinnosta koiria kohtaan.
Kyse ei ole siitä, että paperit, sukupuu tai puhdasrotuisuus olisi tae ongelmattomalle
koiralle. Ongelma on siinä,
että tällä hetkellä heräteostoksena hankitaan helposti sellainen koira, joka on helppo
hankkia. Helpointa on hankkia
monirotuinen koira, jota myydään ansaitsemistarkoituksessa. Myyjät suorastaan tyrkyttävät näitä.
Monet koirat
ovat saaneet
hyvän kod i n
omistajan
hankittua
n e
hetk e n
mielijohteesta. Jostakin syystä

Terveisin
T.S.

Onko Sulla paperit kunnossa? Mullapas on! Mut on
rekisteröity Bona Fide Kennel Clubissa, niinkuin on kaikki
mun siskot ja veljetkin! Me ollaan aitoja pitbulleja!

näiden joukossa on kuitenkin
hivenen enemmän koirista luopumaan joutuvia omistajia
kuin niiden joukossa, jotka
ovat ottaneet etukäteen selvää
koirarodusta, harkinneet koiranostosta pidempään ja hankkineet haluamansa rodun edustajan.
Koko SATHY-yhdistyksen
historian aikana ei ole tullut
vastaan ainuttakaan puhdasrotuisesta amerikanpitbullterrieristä luopumaan joutunutta.
Sen sijaan monirotuisia koiria
tarjotaan jatkuvasti yhdistykselle myytäviksi/annettaviksi
jopa pennutettaviksi.
En tiedä mikä on “bittis”
eikä teitä huijattuja ole paljon.
SATHY ry. yhdistykselle tulee
viikottain koko joukko viestejä
ja kyselyjä koiranostoa harkistevilta ja opastamme kaikkia
miten koiran hankinnassa tulisi
toimia.
Kaikki koirarodut, monirotuiset mukaanlukien ovat mukavia ja tarpeellisia. Yhdistyksemme toimii tiettyjen
koirarotujen kanssa ja ikävä
kyllä resurssit yritetään kohdistaa näiden koirarotujen toimintaan.
Terveisin,
M.K.

Euroopan ja Suomen ensimmäinen AKAT-pentue
Euroopan ja Suomen ensimmäinen amerikankarvatonterrieri-pentue syntyi 24.05.2004.
Pentueeseen syntyi yksi tyttö
ja kolme poikaa. Pentueen isä
on Flinthill's American Dream
aka Jimmy ja pentueen emä
on ‘PR’ Lar-Mon's Valentina
N Finland aka Sunny.
Pennut ja emo voivat mainiosti. Pentuja menee ympäri
Eurooppaa, mm. Italiaan.
Amerikankarvatonterrieri on
todella harvinainen koirarotu,
jolle löytyy oma vankka kannattajakuntansa Suomessa, Euroopassa ja tietenkin myös rodun alkuperämaassa, USA:ssa.

http://www.saunalahti.fi/
kotamaki/ahtpennutkuvia.htm
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Amerikanbulldoggin tulevaisuus
Tietoa USA:sta

Paraskevopoulos, USA.

suhteissa.

Amerikkalainen Steven Paraskevopoulos kirjoittaa ke- Paljon kyselyjä
Viestejä
vään 2004 työkoirien erikoisulkomailta
lehdessä “The Journal”
SATHY ry.:lle tullut kyselylehdessä seuraavasti:
jä amerikanbulldoggin nykytiViestit VenäHyvä ystäväni, amerikan- lasta ja tulevaisuudesta. Oman jältä, Virosta,
bulldoggikasvattaja kertoi huolensa asiasta ovat esittäneet USA:sta ja mohuolestuneisuutensa amerikan- jotkus amerikanbulldoggin nesta muusta
bulldoggien tulevaisuudesta, hankintaa harkitsevat, joiden- maasta ovat olkun tapasimme toukokuussa kin mielestä heidän näkemän- l e e t o s i t t a i n
2004. Hän kertoi, että tekee sä amerikanbulldoggit eivät huolestuttavia.
käyttökoiratestejä amerikan- ole vastanneet heidän rodusta Tilanne ameribulldoggeilleen enää harvoin, saamaa mielikuvaa.
kanbulldoggien
koska ihmiset eivät oikeasti
suhteen on menole kiinnostuneita amerikannyt tosi huonoksi
bulldoggien suorituskyvystä Murrosvaihe
niissä maissa,
koirana, ainoastaan värityksesjoissa AB:sta on
tä, pään muodosta, etujalkojen
Amerikanbulldoggi elää sel- tullut näyttelyasennosta, kulmauksista, jne. västi jonkinlaista murrosvai- koira. Kun kasKukaan ei ole enää kiinnostu- hetta kehityskaarteessaan. Vie- vatustoiminta on
nut siitä, kuinka hyvä ameri- lä 1980-luvulla kyse oli levinnyt useamkanbulldoggi oikeastaan on puhtaasti metsästyskoirasta. malle kasvatta- Suomalaisella amerikanbulldoggilla
työkoiraominaisuuksiltaan. Nyt vain 20 vuotta myöhem- jalle on joukkoon on tunnetusti kautta vuosien harrastettu
Kukaan ei halua tietää, onko min monessa maassa kyse on mahtunut sellai- jos jonkinlaista kivaa työkoiramaista
hänen ostamallaan AB:llä ter- täysin näyttelykoirasta. On sel- sia, jotka eivät toimintaa. On silti väärin, jos amerive pää, terve kroppa, vietit ja vää, että näin nopeasti ei peri- ole turhan tark- kanbulldoggin käyttö jää pelkästään
vaistot kunnossa, jne. Ketään mää pystytä muuttamaan mut- koja koirien ter- muutamien innokkaiden harrastajien
ei todellakaan kiinnosta, voiko ta fanaattisten ab-harrastajien veydestä. Koiran varaan ja kasvattajat keskittyvät ainohänen ostamaansa AB:tä käyt- mielestä kehityssuunta on vää- ostajalle tämä on astaan koiran ulkonäköön.
tää esimerkiksi villisikojen rä. Näiden harrastajien mieles- kiusallista.
metsästykseen. Itse asiassa ku- tä on vaara, että lemmikkikaskaan ei edes halua sellaista vattajat kitkevät rodusta pois
bulldoggi joka on pieni ja jopa
amerikanbulldoggia.
tärkeitä ominaisuuksia, joita Vastuu
laihan näköinen, voi hyvinkin
Tämä on johtanut siihen, ei vain ymmärretä oikein. myös ostajilla
olla luotettavampi ja pelottoettä ystäväni ei enää tee parmampi puolustaja kuin iso
haita mahdollisia jalostusyhSyy ei ole pelkästään joi- amerikanbulldoggi, joka voi
distelmiä amerikanbulldog- Pintaa syvemmällä
denkin kasvattajien vaan vas- juosta karkuun todellisen uhan
geillaan. Itse asiassa hän
tuu on myös koiran ostajilla. alla.”
suorastaan välttää tekemästä
Koirarodusta keskusteltaes- Jos koirarodun valinnan kriteepentueita, joista tulee hurjia sa on ymmärrettävä nähdä pin- rinä on vain hämmästyttää
Kuten Carl Semencic sanoi
sikakoiria, meneviä AB- taa syvemmälle. Sama koira muita koiranomistajia on sel- “kannata kasvattajaa, joka kastykkejä, kovaluonteisia työkoi- saattaa olla hyvinkin eri oloi- vää, että tarjonta muokkaantuu vattaa työkoiralinjaisia ameriria. Näillä koirilla kun ei ole nen riippuen omistajastaan ja kysynnän mukaan. Tuloksena kanbulldoggeja, ennenkuin on
asiaa näyttelykehään, ne piste- ympäristöstä. Luonteesta ja on massiivinen koira, jota ke- liian myöhäistä”.
levät toiset koirat poskeensa taipumuksesta ei voi olla var- hutaan superlatiivein. Amealta aikayksikön. Ystäväni on ma ennen kuin niitä todella rikkalainen kasvattaja sanoo
menettänyt kiinnostuksensa kokeilee ja vertaa oikeissa olo- ”Työkoiralinjainen amerikan- Osallistu AB-kyselyyn
amerikanbulldoggeihin,
ja voita!
koska rodun työkoiraominaisuudet halutaan haudata
Onko Sinulla amerinäyttelykehien hiekkaan.
kanbulldoggi tai oletko
Niinpä hän on myymässä
hankkimassa sellaista?
koiriaan kokonaan pois,
Oletko jopa amerikanjättäen itselleen vain pari
bulldoggi-kasvattaja? Mitä
maailman ykkösluokaa
Sinä olet mieltä ameriolevia amerikanbulldogkanbulldoggin tilanteesta
geja, jotka nappaavat vilSuomessa, Euroopassa ja
lisian kiinni parissa semaailmalla? Osallistu ABkunnissa, ottavat siltä nirrin
kyselyyn SATHY ry.:n
pois ja palaavat takaisin
nettisivuilla osoitteessa
omistajansa luokse odotwww.sathy.fi Kaikkien
taen lisää käskyjä.
vastanneiden kesken
Kommentin on kirjoit- Onko taakanveto amerikanbulldoggeilla jäämässä historiaan? arvomme kolme kappaletta
tanut amerikanbulldoggi- Moni sanoo ja toivoo että ei, mutta aika moni sanoo, että ei sillä vapaavalintaisia ameriharrastaja, amerikanbull- ole väliä, jos koira on vaan komeaa katseltavaa. Mitä mieltä kanbulldoggi t-paitoja tai
d o g g i - a s i a n t u n t i j a , Sinä olet? Vastaa SATHY ry.:n amerikanbulldoggikyselyyn ja lippiksiä.
työkoiratestaaja, Steven kerro oma mielipiteesi! Voit voittaa hienoja ab-palkintoja.
SATHY Uutiset 4/2004

18

Amerikankääpiöterrierin turvallisuus
Amerikankääpiöterrieri
on kääpiökoira

osaa vielä “yhteisiä
pelisääntöjä”, joten tämä aika
on erityisen onnettomuusaltista. Kun pentu kasvaa ja viisastuu, se tietää olla menemättä
tallottavaksi tai jäämättä pallin
alle. Mutta ennen kuin koira
oppii nämä jutut, on sen turvallisuus Sinun vastuullasi.

Muista aina, että amerikankääpiöterrieri on KÄÄPIÖkoira ja vaatii näin tiettyjä erityisehtoja selvitäkseen isojen
koirien maailmassa. Seuraavan
tekstin tarkoitus ei ole pelotella
amerikankääpiöterrierin (tai
amerikakarvatonterrieri) pennun ostajia vaan kertoa tosiasioista, jotta vahingoilta ja ongelmilta vältyttäisiin.

Tippuminen
korkealta
Amerikankääpiöterrillä on
erityisen pienet luut, jotka saattavat murtua yllättävän helposti. Varsinkin pentuna on syytä
olla erityisen huolellinen, että
ei päästä amerikankääpiöterrieriään tippumaan korkealta.
Ja “korkealta” on amerikankääpiöterrierille sama kuin
muille on “matalalta”. Sohva,
palli, pöytä, syli, sänky, vessanpönttö, jne. jne. ovat amerikankääpiöterrierin pennulle
huisin korkeita paikkoja. Varo
päästämästä amerikankääpiöterrierin pentuasi korkeille paikoille ainakin ennen kuin se
on täyttänyt vähintään puoli-

Kotona alle- ja
väliinjääminen

AKT Nugget pääsi yllättämään omistajansa murtamalla omatoimisesti kolme
kämmenluuta poikki.
Onneksi ortopedi korjasi
kämmenen oivallisesti ja
paranemisprosessi sujui
mainiosti.

Useimmiten syyt amerikankääpiöterrierin loukkaantumiseen johtuvat siitä, että se on
kotona jäänyt oven väliin, jalkojen alle, tavaroiden alle niitä
siirrettäessä, jne. Muista aina
tarkkailla koirasi olinpaikka
ennen kuin rupeat siirtelemään
isoja tavaroita. Muista aina
katsoa, että koirasi ei vahingossa jää oven väliin. Varsinkin alussa, kun uusi pentu tulee
kotiin, ei pentu eikä uusi perhe

sen vuotta. Jos otat koirasi
esim. syliin, laske se myös itse
lattialle, älä anna pennun hypätä itse alas. Älä anna koiraasi
lapsen syliin, koska AKT on
vikkelä liikkeissään, eikä lapsi
osaa pidellä koiraa ilman, että
koira pääsisi helposti pyristelemään irti ja näin hyppäämään itse korkealta alas. Jos
annat lapsen pidellä amerikankääpiöterrieriäsi sylissä, pidä
huolta siitä, että lapsi on lattialla istumassa. Näin koira ei
tipu korkealta. Pidä myös
huolta siitä, että AKT-pentuasi
ei puristella lujasti.
Jos amerikankääpiöterrieri
pääsee hyppimään korkeilta
paikoilta alas tai jos sen jalkoja
puristellaan kovin ensimmäisen kuuden ikäkuukauden aikana, on seurauksena usein
polvivikoja, jotka havaitaan
vanhemmiten. Amerikankääpiöterrierin luut vahvistuvat ja
kasvavat ajan myötä ja noin
puolivuotiaana sen voi jo antaa
pomppia melko huoletta hieman korkeammaltakin.

Liian pieni häkki ei ole koiran
pysyvä pitopaikka

Hankittaessa koiralle häkkiä pidä huoli siitä, että
häkki on tarpeeksi tilava ja
kiinteäpohjainen.
Eläinsuojeluasetuksen pykälässä 22 todetaan, että
“kissaa tai koiraa taikka muuta
eläintä saadaan pitää sen kuljetukseen tarkoitetussa laatikossa tai häkissä taikka muussa vastaavassa pienikokoisessa
säilytystilassa vain, jos eläimen kuljettaminen, sairaus tai

muu tilapäinen ja hyväksyttävä
syy sitä vaatii”.
Helsingin kaupungin eläinsuojelueläinlääkäri Tuija Saari
näkee työssään, miten asetusta
kaupunkioloissa rikotaan.
“Koiraa pidetään häkissä
esimerkiksi siksi, että se on
hankittu suojelutarkoitukseen
eikä sitä voida pitää vapaana,
koska asunnossa käy jatkuvasti
vieraita.” Koira saattaa joutua
häkkiin myös siksi, että taloudessa on useampia eläimiä,
jotka eivät tule toimeen keskenään. Vilkkaat isot koirat päätyvät häkkielämään esimerkiksi vauvan tullessa perheeseen.
Häkissä pitämistä käytetään
myös kasvatusmetodina: pentua ja nuorta koiraa pidetään
häkissä aina, kun ollaan poissa,
jotta se ei tekisi tuhoja kotona.
Lyhytaikaisesti ja tilapäisesti
tämä on asetuksen mukaan sallittua, sillä onhan sähköjohtoja
pureksiva ja pöydille kiipeilevä pentu myös vaaraksi itsel-

leen, mutta esimerkiksi työpäivän tai muun pidemmän
poissaolon ajaksi tilanteeseen
pitää keksiä laillinen ratkaisu.
Asuntoa tuhoavalle koiralle
voi varata käyttöön huoneen,
jonka sisustuksessa huomioidaan tuhovimma. Yleensä koira pysyy rauhallisempana yksin ollessaan, kun sillä on
rajattu, turvallinen oma alue
sen sijaan, että se vaeltaa yksin
isossa asunnossa.
Eläinsuojelulain koiraa koskevassa liitteessä määrätään,
että koiran pitoon tarkoitettujen tilojen on oltava sellaisia,
että koiralla on kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tai sen
ympäristössä tapahtuvaan toimintaan sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Asetus ei erottele tavallisia
perhekoiria ja kenneleitä.
Myös kasvattajien on tärkeä
muistaa, että koirat saavat
oleilla häkeissä vain tilapäisesti ja hyväksyttävästä syystä.
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Koiramäärän ja tilan tulee olla
järkevässä suhteessa toisiinsa,
jotta ei ajauduta laittomaan
häkissä pitämiseen.
Poliisi voi häkkikoiran löytäessään sakottaa omistajaa.
Vakavimmat tapaukset päätyvät oikeuskäsittelyyn.
Jos koira halutaan pitää häkissä, häkin koosta on omat
määräyksensä. Esimerkiksi 10
kiloa painavan koiran häkin
pinta-alan on oltava vähintään
kaksi neliömetriä. 40-kiloisella
koko kasvaa 4,5 neliömetriin.
Koiran pitoon tarkoitetun
häkin tai muun vastaavan tilan
korkeuden on oltava vähintään
häkissä pidettävän koiran pituus rintalastasta hännän juureen kerrottuna luvulla kaksi.
Jos samassa häkissä tai muussa
vastaavassa tilassa pidetään
useampaa kuin yhtä koiraa,
korkeus määräytyy suurimman
siinä pidettävän koiran pituuden mukaan. Lattian on oltava
kiinteäpohjainen.
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Amerikankarvatonterrieri-rodun
perustaja Edwin Scott kertoo
Hei, olen Edwin Scott,
amerikankarvatonterrierikoirarodun perustaja.
Olen perustanut tämän rodun, nimennyt tämän rodun ja
kehittänyt tätä rotua jo vuosia,
ennen kuin United Kennel
Club tuli mukaan kuvioihin.
Kun UKC kysyi minulta
tietoja amerikankarvatonterrieristä, kerroin heille, että koirarodun nimen täytyy pysyä
nimenomaan amerikankarvatonterrierinä, Lisäksi rotustandardin täytyy pysyä sellaisena,
kun olen sen kirjoittanut ja
sellaisena kuin American Hairless Terrier Club sen on hyväksynyt. Näin ei kuitenkaan
ollut tapahtunut, kun kävin

siltä, kuin ne hohtaisivat tai
loistaisivat. Tätä ultralyhyttä
karvaa on usein olkapäissä ja
joskus sitä riittää aina olkapäiltä selkää pitkin häntään saakka. Kun olet tässä vaiheessa,
et ole enää pitkällä täysin karvaisesta koirasta. Tässä vaiheessa koirasi ei enää ole hypoallerginen. Lisäksi
kasvattajat, joilla on tällaisia
ultralyhytkarvaisia koiria ns.
karvattomina koirina, vievät
niitä koiranäyttelyihin niin,
että koira ensin ajellaan tai
karvat poistetaan esim. kemikaalisesti. Varokaa siis päästämästä tilannetta tähän.
Terveisin,
Edwin Scott

Edwin ja Becky Scott
läpi UKC:n rotumäär i t e l m ä ä A K ATkoirasta.

Kuitenkin on
vielä tärkeämpää, että kaikki
karvalliset koirat
poistetaan amerikankarvatonterrierirodusta
kokonaan ja lopullisesti. Jos
Sinulla on karvallinen AKATkoira ei se ole
rottaterrieri
eikä amerikankarvatonterrieri.

Trout Creek Kennel
Scottin perhe nimesi
nämä karvattomat
pienet terrierit
amerikankarvatonterriereiksi yli
kolmekymmentä
vuotta sitten.
Scottin perhe ja
kennelimme Trout
Creek Kennel on
amerikankarvatonterrierin perustajakennel.
Kasvoin itse rottaterriereiden parissa ja olen kasv a t t a n u t
amerikankarvatonterriereitä nyt
32 vuotta. Mielestäni
on erittäin tärkeää pit ä ä
rottaterrierimäiset piirt e e t
amerikankarvatonterrierissä.
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Karvattomuudesta
Jos risteytät kahta
karvallista
koiraa ennen pitkää
kadotat koko
karvattomuuden
rodusta. Jos risteytät karvallista
ja karvatonta
koiraa pääset pidemmälle, mutta
jossain vaiheessa
päädyt tilanteeseen, jossa Sinulla on todella
lyhytkarvaisia
koiria. Nämä
koirat näyttävät
20

Amerikankarvatonterrieri ja
muita nahkamaisia juttuja
Minulla on amerikankarvatonterrieri sekä perunkarvatonkoira. AKAT rotuhan on syntynyt 1970-luvulla.
Rottaterrieripentueeseen (rat
terrier) syntyi yksi karvaton
narttu, ja siitä rotu sai alkunsa.
AKAT on tämän vuoden alussa hyväksytty omaksi rodukseen, ennen sitä se oli rat terrierin karvaton muunnos.
A K AT r e k i s t e r ö i d ä ä n
UKC:hen.
AKAT ja
rodun terveys
Rotu on varsin terve verrattuna moniin muihin rotuihin.
Rodun kehittäjä Edwin Scott
halusi tehdä silloin aikoinaan,
sen nakun nartun synnyttyä,
AKAT:sta rodun, josta voisin
olla iloa allergisellekin. TIETENKÄÄN mikään koira,
paitsi lelukoira, ei ole täysin
allergisoimaton, mutta tosiasia
on, että monet hyvin allergiset
ihmiset ovat voineet amerikankarvatonterrierin hankkia vaikkeivat muita rotuja, eivät edes
muita karvattomiakaan, ole
sietäneet. Näistä olen usein
AKAT-postituslistalta lukenut
ja mm. erään amerikankarvatonterrieri-kasvattajan tytär on
saanut erittäin vakavia reaktioita mm. xolosta ja kiinanharjakoirasta, mutta nyt heillä on
vuosia ollut lauma amerikankarvatonterriereitä. Itsekin
olen allerginen/astmaattinen,
perulainen tuli ensin ja kumpaakin siedän hyvin. Toki allergisen tulee olla tarkka siisteydestä, koirien pesemisestä
ym. Joillekin ei sovi mikään
koira. Karvattomuus ei minusta ole kriteeri sille onko rotu
sairas vai ei, täytyy muistaa
että monet jättirodut, lyttykuonoiset rodut, pitäselkäiset rodut
ja yleensäkin kovin jalostetut
rodut ovat PALJON sairaampia kuin esim. perunkarvatonkoira tai amerikankarvatonterrieri. Esim. perulaisella ei ole
perinnöllisiä sairauksia (lonkkavikaa tms.) ja se on hyvin
terve rotu. Oman perulaiseni
(tai perulaisen yleensä, tai monen alkukantaisen rodun) rakenne miellyttää silmääni paljon enemmän kuin pitkälle
jalostetun, polvillaan kulkevan

sakemannin,
j o k a
sentään
on työkoiraksi
alunperin tarkoitettu
(on toki
hyvärakenteisiakin).
Karvattomuus
on vain yksi ominaisuus muiden joukossa, mutta monista
se tuntuu jotenkin “friikiltä”
tai sairaalta mitä se ei toki ole.
Perunkarvatonkoira on ollut
olemassa jo inkojen aikaan ja
se on todellakin ALKUKANTAINEN rotu ja varsin vähemmän jalostettu rotu kuin hyvin
moni muu rotu.

viikossa
jolloin
kuollut
ihosolukko
huuhtoutuu
pois.
Koiran
voi rasvata pesun jälkeen.
I h o a
hoidetaan aikalailla kuten ihmisen
ihoa. Alkuperäinen
“perusväri” on pinkki jossa
tummia läikkiä/pilkkuja. Omani on tälläinen ja pinkit alueet
on kesällä syytä suojata aurinkorasvalla, voi palaa kovassa
säteilyssä.
Ensimmäinen talvi takana
ja hyvin on mennyt. Pukuja ja
myssyjä tarvitaan talvella ja
meillä perulainen on vähemmän kylmänarka (painaa menemään hangessa ihan onnessaan..) mutta ystävävilläni on
toisinpäin, heidän perulaisensa
on viluisempi. Yksilöitä siis
löytyy.

Karvattomuudesta
Geneettisesti amerikankarvatonterrieri on tosiaankin erilainen kuin muut karvattomat.
Karvattomuus amerikankarvatonterrierillä periytyy resesiivisesti eli väistyvästi, muilla
dominoivasti. Amerikankarvatonterrierillä karvattomuutta
aiheuttava geeni periytyy
myös karvapeitteisen rodun
edustajan kautta. Näitä koiria
kutsutaan karvaisiksi kantajiksi (coated carrier). On myös
karvapeitteisiä, joilla dominoiva geeni; nämä eivät periytä
karvattomuutta (rottaterrieri).
Amerikankarvatonterrierillä
on täydet hampaat eli hammaspuutoksia ei ole.
Amerikankarvatonterrierin
nahka on hyvin pehmeä ja
“kumimainen”. Siihen ei tule
finnejä samalla tavalla kun
esim. perulaiselle voi tulla
(omalla AKAT:llani ollut yksi
finni). Nahkaa peittää “peach
fuzz”, hyvin hieno nukka, kuin
persikan nukka. Tätä nukkaa
ei ole kaikilla yksilöillä tai sitä
voi olla osassa ruumista ainoastaan. Amerikankarvatonterrierin ihon solunkierto on hidasta (hilseilee vähän) ja ihoa
peittää mikroskooppinen lipidi
(=rasva)-kerros johon suuri
osa hilseestä tarttuu. AKAT
olisi hyvä pestä pari kertaa

Amerikankarvatonterrierin luonne
Tuohon luonteeseen tarkentaisin vielä, että amerikankarvatonterrierini ei ole terrierimäinen ns. “huonossa”
mielessä, siis ei ole pippurinen
rähisijä eikä mitenkään itsetietoinen kunkku vaan hyvin pehmeä. Muiden koirien kanssa
on hyvin toverillinen ja vähän
sellainen hiljainen perässähiihtäjä... Ei hauku kuin leikkiessään joskus ja harvoin muuten.
Mutta perulaiseen verrattuna
terrierimäisyys tulee kyllä ilmi
ilmiömäisessä kyvyssä tuhota
luita ja vinkuleluja on turha
ostaa kun ne säretään minuutissa. Lasten kanssa tulee erinomaisesti toimeen. Se on hyvin vilkas ja eloisa
pusumoottori!

dut ovat varsin erilaisia, vaikka
karvattomia ovatkin. Perulainenhan on tuhansia vuosia
vanha, alkukantainen rotu.
Oma perulaiseni on äärettömän kiltti ja varautunut se ei
ole juuri ollenkaan, mutta sillä
on ollut vetämis-ja haukkumisongelmaa. Naksutinkoulutuksella on vetäminen helpottanut.
Se on vielä varsin dominoiva
yksilö joten ensimmäiseksi
koiraksi se on ollut haastava.
Amerikankarvatonterrierini on
vaan “helpompi” koira, luonteeltaan ne ovat kumpikin ihania, ne ovat vaan erilaisia. Perulainen on äärimmäisen
älykäs ja oppivainen ja omani
nauttii temppujen opettelusta
ja uudesta harrastuksesta, agilitystä. Amerikankarvatonterrierini on kuitenkin hieman
“helpompi”. Kummassakin on
omat hyvät ja huonot puolensa, joskus aiemmin tuntui että
amerikankarvatonterrieristäni
oli helppous kaukana kun se
oppi sisäsiistiksi niin myöhään, perulainen taas parissa
päivässä 5-6 kk iässä. Mutta
nämä ovat tietenkin yksilöitä,
on olemassa “pikkun a p o l e o n ” amerikankarvatonterriereitä
ja pehmeitä, hiljaisia perulaisia.
Nahkikset
on mukavia!
Olen viehättynyt kummastakin rodusta kovasti. Isokokoinen perulainen on hankinnassa muutaman vuoden
kuluttua. Netissä on amerikankarvatonterrieristä kovasti tietoa ja paljon kuvia. Joskus toissakesänä en osannut
kuvitellakaan että minulla olisi
ikinä koiraa ja nyt on kaksi!
Koiranomistajan elämä on –
kaikkien kommellusten, rahanmenon ja muun sellaisen ohella – ihanaa!! Ja miten ihanaa
näiden nahkojen kanssa onkaan kun ei tarvitse siivota
karvoja ja ne on ihana ottaa
peiton alle lämmittämään kun
on kylmä!

Perulaisesta
Perulaisesta vielä, että luonteen puolesta ei ole suinkaan
huonompi vaan erilainen. Ro21

Terveisin Hanna, Jimmyamerikankarvatonterrieri ja
Roli perulainen Lappeenrannasta
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Perintötekijöistä
SATHY ry.:hyn tuli seuraavanlainen kysely:

SATHY ry. vastaa:

“Tarkan harkinnan jälkeen
astutimme karkeakarvaisen
mäyräkoiranarttumme karkeakarvaisella mäyräkoirauroksella. Pentuja syntyi kahdeksan,
joista yksi menehtyi synnytyksen jälkeen. Yksi asia mikä
yllätti minut aivan täysin, jolle
en ole vielä löytänyt selitystä,
on pentujen karva: neljä seitsemästä pennusta jäi lyhytkarvaisiksi (mikä ei sinänsä mäy-

Yhdistyksemme ei ole mäyräkoira-asiantuntija, joten tässä
lyhyt selostus. Kannattaa
muistaa se, että pennun karvan
laadun tuntu muuttuu vielä sen
vanhetessa. Eli aivan nuorilla
pennuilla karva saattaa tuntua
erilaiselta kuin mitä se sitten
vanhempana on.
Mäyräkoiria on kuitenkin
kolmella eri karvalla: karkea,
sileä ja pitkä. Tarkoitatteko
lyhyellä
karvalla

Karkeakarvainen mäyräkoira.
• karkea (xW) on hallitseva
molempiin muihin nähden
• sileä (xS) on piilevä karkeaan mutta hallitseva pitkään
nähden
• pitkä (xL) on piilevä molempiin aiempiin nähden.
Nyt on käynyt niin, että molemmilla karkeakarvaisilla
mäyräkoirillanne tämä karvan
perintötekijäpari on ollut molemmilla xW-xS tai toisella
xW-xS ja toisella xW-xL.
Ainoastaan linjajalostuksella voitte varmistua siitä
mitkä perintötekijät vanhemmilla on.
Yksinkertaisuuden vuoksi
oletetaan, että molemmilla
vanhemmilla on xW-xS perintötekijä.
Kun pennut saavat omat
perintötekijänsä sattumanvaraisesti jommalta kummalta vanhemmalta on
pennuillanne aina jokin
seuraavista pareista:

Pitkäkarvainen mäyräkoira.
räkoirilla ole “vika”, koska
koirarodun voi karvanlaadun
perusteella vaihtaa), mutta miten tämä mahdollista? Toisen
uroksen puuttuminen hommaan ei ole mahdollista.
Vanhemmat siis karkeakarvaisia. Seitsemästä pennusta
neljällä lyhytkarva, kahdella
vanhempiensa kaltainen ja yhdellä erittäin runsas.”

“sileäkarvaista” vai “ei
pitkää”?
Katsokaa oheisia kuvia, siinä on kuvat kaikista eri mäyräkoiran karvatyypeistä (kuviot ja värit ovat erikseen).
Mäyräkoiran karvanlaadun
määrää perintötekijäpari, josta
toinen puoli tulee isältä ja toinen emältä.
Perintötekijäparin puoliskot
ovat siis aina jotakin kolmesta
seuraavista:

Tämä on siis selitys: Molemmilla vanhemmilla on piilevänä sileäkarvaisuuden perintötekijä (tai toisella
piilevänä sileä- ja toisella pitkäkarvaisuus).
Kysykää lisää jos haluatte
lisätietoja tai jos jotakin jäi
epäselväksi.
Onnea pentueelle!

• xW-xW (pennulla on
karkea karva)
• xW-xS (pennulla on
karkea karva)
• xS-xS (pennulla on sileä
Sileäkarvainen mäyräkoira.
karva)

Rotukoirien genomeissa isoja eroja
Koirien geenikartoitus on
poikinut ison yllätyksen. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan koirarodut ovat geneettisesti hyvin kaukana toisistaan.
Saman rodun yksilöt ovat äärettömän paljon lähempänä
toisiaan kuin eri rotujen edustajat. Esimerkiksi viiden maanosan ihmispopulaatiot muistuttavat geneettisesti enemmän
toisiaan kuin koirarodut. Tieto
hämmästyttää, sillä monet koiraroduista on jalostettu vasta
SATHY Uutiset 4/2004

hiljan.
Tutkimusta
jatkejaan ja lähitulevaisuudessa keskitytään tarkempiin
analyyseihin eri
rotujen sisällä
ja samankaltaisten rotujen
välillä. Varsinkin analyysit
rotujen sisällä
antavat var-

masti paljon
vastauksia siihen, mistä rotukohtaiset perinnölliset
sairaudet ovat
peräisin ja miten niitä pystytään poistamaan, sanovat
tutkijat.
SATHY ry.
odottaa mielenkiinnolla
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tarkempaa tutkimusta erityisesti amerikanpitbullterrieristä,
joka on yksi tutkittavista roduista. Science -lehden julkaisemassa geenianalyysissä käytettiin 414 koiraa 85 eri
rodusta.
Koko artikkeli on luettavissa Internet-osoitteessa
http://www.hhmi.org/news/k
ruglyak2.html

AB-häirikkö
Haluaisin tuoda esille erästä
yhdistyksenne alaista rotua
koskevan huolestuneisuuteni.
Kyseessä on amerikanbulldoggi, jatkossa ab.
Tapasin eräässä koirapuistossa nuoren ab-uroksen. Koira oli suunnilleen oman pentuni ikäinen. Ne, molemmat
uroksia, leikkivät rajusti. Ilmaisin ab:n omistajalle huoleni siitä, että hän ei ollenkaan
pitänyt silmällä koiraansa. Totesi vain närkästyneenä, että
ei halua kävellä puistoa ympäri, kuten me muut koiranomistajat,”marttakerholaiset”, teimme. Hän väitti ettei ole
vastuussa koiransa tekemisistä,
jos koira riehuu rajusti puiston
toisessa päässä. Hänen koiransa ei myöskään ollut emäntänsä perään ollenkaan: meidän
muiden koirat kävivät omistajiensa luona toisinaan kontaktia hakemassa.
Muut koiranomistajatuttavani vahvistivat arvioni, että
ko. koira ei ole täysin omistajiensa hallinnassa. Ennen pitkää se aiheuttaa ongelmia, jos
jatkaa koirapuistossa käymistä.
Epäsopivuus koiranomistajaksi ilmeni myös ylipynttääntyneenä ulkoasuna, joka ei todellakaan ole koirapuistossa

tarpeen...
Mielestäni
tällainen välinpitämättömyys
on huolestuttavaa minkä tahansa koiran
omistajalta.
Varsinkin ab rodun ollessa kyseessä, taustallahan lienee
taistelukoiran
perimä.
Miten yhdistyksenne ohjaa
rotujenne omistajia koirapuistoihin liittyen?
Olisiko aihetta valita tiukemmin rotujen ostajaehdokkaita?

duillenne. Toivottavasti pystytte estämään rotujenne liiallisen
yleistymisen ja vääränlaisille
ihmisille päätymisen.

Onneksi oma koirani on reipas ja tottunut varsin rajuun
leikkiin. Tarvittaessa saan sen
kontaktiin ja keskeyttämään
leikin. Näin toivoisin muidenkin koiranomistajien tarvittaessa tekevän.
Rotujanne kohtaan nousee
taatusti negatiivista palautetta
julkisuudessa, jos kyseisen
kaltaiset omistajat saavat niitä
hankkia egonsa jatkeeksi.

Terveisin M.M., koirapuistossa kävijä vuodesta 1992
lähtien.

“Pitti”häirikkö
SATHY ry.:n tietoon on tullut useasta eri lähteestä hälyt-

Toivon kaikkea hyvää yhdistyksellenne ja hienoille ro-

tävää tietoa Helsingistä. Mustaihoinen mieshenkilö terrorisoi Helsingin Rautatieaseman
tunnelitiloja venäläisellä tuontikoirallaan.
Tämä koira ei siis ole amerikanpitbullterrieri, vaan luultavimmin amstaffin ja jonkin
muun koiran sekoitus. Silti
tällainen toiminta koituu
pitbulli kiusaksi.
Asian huomasi mm. paikalle hälytetty vartioliikkeen
mies, jota häirikkökoiranomistaja uhkaili koirallaan ja varoitti sen olevan vaarallinen
pitbulli. Vartioliikkeen edustaja oli kuitenkin koirarotutietoinen ja naureskeli miehelle koiran tuskin koskaan edes
nähneen pitbullia.
Valitettavasti kyse saattaa
olla suuremmasta ongelmasta.
Monelle afrikkalaiselle ja etelämaalaiselle on suomalaisten
välitön ja rehti suhtautuminen
koiriin täysin vierasta. Sen sijaan joidenkin maiden kulttuuriin kuuluu etäinen suhde koiriin ja niiden jonkinasteinen
pelkääminen. Tästä johtuu, että
koiran omistaminen on näillä
ihmisillä Pohjoismaalaisittain
ajatellen täysin väärän asenteen varassa. On täysin mahdollista, että tällaisten ihmisten
toimesta aiheutuu hankaluuksia heidän omistamiensa koirien myötä.

Koirapuistoista
Pääkaupunkiseudulla
yli 80 koirapuistoa
Koira on monen helsinkiläisen paras ystävä, sillä Helsingissä on noin 25 000 koiraa.
Rakennusvirasto on koiraaitauksia rakentamalla tarjonnut palveluja myös koiran
omistaville asukkaille. Koirien
vapaana telmimistä varten on
yli 80 koira-aitausta eri puolilla
kaupunkia. Joissakin aitauksissa on erikseen alueet pienille
ja isoille koirille. Koirille on
myös muutama oma uimaranta.
Koira on muilla
yleisillä paikoilla
pidettävä kytkettynä
Koira-aitaukset, eli kansanomaisemmin sanottuna koirapuistot, ovat kovassa käytössä.

Tämä johtuen mm. siitä syystä,
että koira on yleisillä paikoilla
pidettävä kytkettynä. Yleisen
turvallisuuden, viihtyisyyden
ja terveydellisten syiden takia
koiraa ei saa päästää urheilukentälle, yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, hautausmaalle, toriaikana torille
eikä kunto-, hiihto- tai luistinradalle.
Koirapuiston
säännöt
Koirapuistoissa on kaupungin määräämät viralliset säännöt:
1. Pidä koirasi vapaana.
Varmista, että koirasi tulee toimeen muiden koirien kanssa.
2. Huolehdi, että koirasi rokotukset ovat kunnossa.
3. Älä heitä keppejä, kiviä
tai lumipalloja, äläkä tuo omia
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leluja.
4. Sinä vastaat aina omasta
koirastasi. Sinä vastaat aina
koirasi aiheuttamasta aineellisesta vahingosta, koirasi puremasta aiheutuvista kustannuksista, eli vastuu on Sinulla.
5. Pidä huoli, että koirasi ei
haukunnallaan häiritse ihmisten yörauhaa (klo 22 - 07).
6. Älä vahingoita kasvillisuutta ja puistokalusteita.
7. Pidä alue siistinä. Korjaa
ulosteet roska-astiaan.
8. Sulje portti.

Pahimmillaan koirapuistoihin kokoontuu aina samat naamat, jotka eivät toivota ketään
uutta koiraa tai omistajaa tervetulleeksi. Nämä vakkarit
voivat pahimmillaan terrorisoida alueensa koirapuistoa
joka päivä klo 7-9 ja klo 1621. Mene siinä nyt sitten oman
koiran kanssa joukkoon tummaan, kun vastassa on iso sakki vihaisia koiria ja vielä isompi sakki pirun vihaisia
omistajia. Ja jos et liity tähän
joukkoon, on seuraukset helposti vielä pahemmat.

Sääntöjen
toimivuus

Lisätietoja

Koirapuistot parhaimmillaan ovat koirien ja koirien
omistajien yhteisiä kokoontumispaikkoja. Parhaimmillaan
niissä myös noudatetaan virallisia sääntöjä.

Lisätietoja pääkaupunkiseudun alueen koira-aitauksista
saa ottamalla yhteyttä Rakennusviraston asiakaspalveluun,
puh. 166 2500.
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Lukijoiden omat kuvat

Amerikankääpiöterrieri Elvis on ottanut varaslähdön kesään ja on innoissaan, kun frisbeet ja
muut kesälelut kaivetaan komeroista jälleen
esille!

Kuvassa amerikankarvatonterrieri Salli (keskellä kuvaa) kavereidensa nakukoirien kanssa odottamassa isäntäväen grilliherkkuja...

Vanhaenglanninbulldoggi Ulla köllöttää parhaan
kaverinsa Esko pitbullin kaulalla.

Vanhaenglanninbulldoggi Kallio´s Bolt lähettää lämpimät
kesäterveiset kaikille sisaruksilleen ympäri Suomea ja
muille lajitovereille.
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Amerikankääpiöterrieri Benjamin rakastaa aurinkoa, lämpöä
ja kaikkea muuta ihanaa kesään liittyvää. Benjamin osaa ottaa
ilon irti oman terassin aurinkotuolissa!

Doris pitbulli on oman asuinalueensa kaunein ja
rakastetuin koira! Lisäksi Doris on kaikkiruokainen,
tasapaksu “maksamakkarapötkö”. Omistajiensa
iloksi Doris on aamu-uninen ja nuolisi nahatkin
tutuilta ja vierailta ihmisiltä!

Justin pitbulli neljävuotiaana pojanjöllikkänä nauttimassa
kesäauringosta. Justin tunnetaan myös nimellä “Koirien
Ferrari”.
25

Amerikankarvatonterrieri Salli odottelee kesän
tuloa innolla - AKAT-koirien nahka tykkää auringosta, mutta sopivassa määrin!
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Terveisiä ulkomailta!

Karen Larson USA:sta on innokas SATHY Uutisten lukija ja Anne Caubet Ranskasta on myös innokas SATHY
amerikankääpiöterriereiden kasvattaja. Karen lähettää koirineen Uutisten lukija ja Alapaha Blue Blood Bulldogterveisiä kaikille Suomalaisille AKT-harrastajille! gien kasvattaja. Anne lähettää koirineen terveisiä
kaikille Suomalaisille bulldoggi-harrastajille!

Amerikanpitbullterrieri Miss TTB lähettää Italiasta terveisiä
kaikille piteille ja pittiharrastajille Suomeen!

Santana Olde Wisconsinista kissakaverinsa
Sukin kanssa lähettää terveisiä kaikille lajitovereilleen Suomeen!

Terveisiä Italiasta! Siellä terapiakoira Bonnie vier a i l e e
sikäläisessä vanhainkodissa ilahduttamassa mm.
kaveriaan Renatoa viikottain!
Amerikanpitbullterrieri Bonnie on
ihmisen paras ystävä.
SATHY Uutiset 4/2004
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Pitäkää kiinni hatuistanne,
nyt se on täällä: kauan kysytty, paljon puhuttu, Suomen
paras, ainoa ja oikea amerikanpitbullterrieriklubi,
APBT-SF!

tapahtumia ja hauskanpitoa
amerikanpitbullterrierirotuisille koirille omistajineen.
Lisäksi APBT-SF välittää tietoa ja edistää apbt-asiaa.

jälkiä

APBT-SF on amerikanpitbullterrieriklubi, joka toimii
SATHY ry.:n alaisuudessa.
APBT-SF on perustettu suojelemaan aitoa, alkuperäistä ja
rekisteröityä amerikanpitbullterrieriä – Suomessa varsinkin
pittikopioilta ja kaiken maailman
wanna-bepitinomistajahörhöiltä. APBTSF Klubi järjestää toimintaa,

Foorumi apbt-koirien
omistajille

huolimatta Suomessa jo olevasta hyvästä pittikannasta.
Ruotsissa pitbullit ovat saaneet
osakseen kehnon maineen täysin typerien omistajien takia.
Lisäksi Ruotsissa mekkalaa
pitävät kaiken maailman pittiukkelit, jotka eivät tajua koko
rotua alkuunkaan oikein.
Lisätietoa APBT-SF Klubis-

Suurin syy APBT-SF Klubin perustamiselle on avata
foorumi, jossa pitinomistajat
voivat vaihtaa ajatuksiaan ja
kertynyttä tietoa. Kuumimpia
aiheita pitinomistajien keskuudessa ovat tällä hetkellä mm.
seuraammeko Ruotsin jalan-

ta löytyy
jo nyt SATHY ry.:n nettisivuilta osoitteessa
www.sathy.fi ja lisää tietoa
tullaan kertomaan myös seuraavissa SATHY Uutisetlehdissä.

SATHY Expo 2004
SATHY Expo 2004 työkoirien suurtapahtuman järjestelyt
ovat jo hyvässä käynnissä. Aika ja paikka varmistuvat kuukauden sisällä, mutta ajankohta on elo-syyskuussa, kuten
aikaisempinakin vuosina ja
paikkana on jokin suuri sisätila.
Pohjoismaiden viralliset
mestaruuskilpailut
SATHY Expo 2004 työkoirien suurtapahtumassa tullaan
jälleen kerran näkemään superjännittävät kamppailut Pohjoismaiden virallisesta mestaruudesta lajeissa taakanveto™,
voimaveto™
ja
tuholaistorjunta™. Lisäksi kisataan koirapussijuoksussa.
Palkinnon ovat tänä vuonna
paremmat kuin koskaan aikaisemmin, joten kisoihin todella
kannattaa osallistua! Jos et ole
vielä harjoitellut taakanvetoa,
voimavetoa, tuholaistorjuntaa
tai pussijuoksua, nyt on viimeinen aika aloittaa treenit.
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Sponsorit

pieneläinten parhaaksi. Hiiristä
hevosiin. Kunnia-asiamme on
auttaa asiakkaitamme
valitsemaan parhaat
mahdolliset tuotteet kunkin
eläimen yksilöllisiin tarpeisiin.
• Toy Fox Terrier Kennel Euroopan suurin ja paras
amerikankääpiöterrierikenneli.
• Edificio rakennusliike.

SATHY Expo 2004 työkoirien suurtapahtumaa sponsoroivat tänä vuonna useat eri
tahot. Paraikaa neuvottelemme
lisäsponsoreista, joten määrä
varmasti kasvaa itse tapahtuman lähetessä. Tämän lehden
julkaisupäivään mennessä
S AT H Y E x p o 2 0 0 4 tapahtuman sponsoreina toimivat:
• Paras Ystävä koiranruoka
– laatutietoiselle koiralle ja
omistajalle. Paras Ystävä koiranruoat ovat laadukkaita,
kotimaisia tuotteita. Ne on
valmistettu alan parhaiden
asiantuntijoiden ja uusimpien
tutkimustulosten mukaisesti.
Paras Ystävä -koiranruokasarja
on ainoa vähittäiskaupoissa
myytävä kotimainen koiran
kuivamuona.
• O y Vi x e n A b
eläintarvikeliike - kun
tavoitteenasi on terve ja
hyvinvoiva eläin
Vixenin myymälässä on
laaja ja laadukas valikoima
rehuja, ruokia, hoitotuotteita
ja varusteita hevosten ja

Tukijat
S AT H Y E x p o 2 0 0 4
työkoirien suurtapahtumaa
tukevat seuraavat yhdistykset
ja järjestöt:
• European Working Dog
Association, EWDA
• National Toy Fox Terrier
Association, NTFTA
• Animal Research
Foundation Europe, ARF
• United Kennel Club, UKC
• National American
Bulldog Association, NABA
• Svenska Pitbullterrier
Föreningen, SPF
•
Amerikansa
Bulldogklubben Sverige, ABS.
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EDIFICIO

SATHY Kevätkinkerit 2004
Suomen parhaiden työkoirien kevät tempaistiin reippaasti
käyntiin SATHY Kevätkinkereillä! SATHY Kevätkinkerit
2004 pidettiin sunnuntaina
16.5.2004 Helsingissä. Paikalla oli runsaasti yleisöä, koiranomistajia, koirakiinnostuneita
ja koiria! Lähes 200 ihmistä
ja melkein sata koiraa pitivät
huolen siitä, että kaikilla riitti
katseltavaa ja juteltavaa myös
virallisen ohjelman ulkopuolella. Kiitos kaikille avustajille, jotka mahdollistivat Kevätkinkereiden pidon. Kiitos
Rastilan leirintäalueelle upeasta kinkeri-paikasta.

Hurjatempoinen
pussijuoksu

Tässä aito amerikankääpiöterrieri oikeassa puuhassaan,
torjumassa tuholaisia.

Ohjelma
SATHY Kevätkinkereiden
ohjelma oli seuraavanlainen:
• 11.00 Rotukohtaiset esittelyt:
AB, APBT, AKT, VEB, AKAT
• 11.15 Tuholaistorjunta:
AKT,AKAT
• 12.00 Voimaveto: AKT,
AKAT, APBT, AB, VEB
• 12.50 Pussijuoksu: AKT,
AKAT, APBT, AB, VEB
• 13.15 Koirahierontanäytös
• 13.30 Taakanveto: AKT,
AKAT, APBT, AB, VEB.
Tuholaistorjunta:
AKT, AKAT
Tu h o l a i s t o r j u n t a o n
SATHY:n kääpiökoirien ikioma laji. Kisan voittaja on se
koira, joka nopeiten ottaa kiinni eniten pakoon juoksevia
keinohiiriä. SATHY Kevätkinkereillä amerikankarvattomatterrierit tekivät debyyttinsä
Tuholaistorjunnassa.
Kisa oli hurja ja erittäin tasainen. Voiton vei kotiin kuitenkin amerikankääpiöterrieri
Pipari, mutta voittoa avitti varmasti se, että Pipari on ennekin
torjunut tuholaisia SATHY tapahtumissa. Tässäkin lajissa
harjoitus tekee mestarin! Tara
amerikankääpiöterrieri tuli hienosti toiseksi ja Jimmy amerikankarvatonterrieri pääsi kolmannelle sijalle.
Kaikki koirat veivät kotiin
kahmalokaupalla hienoja palkintoja, koiranruokaa, leluja,
puruluita ja tietenkin keinohiiriä kotitreenausta varten.
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Debyyttilajina SATHY Kevätkinkereillä nähtiin todella
hurjatempoinen pussijuoksu
koiran kanssa. Osallistujat
juoksivat pusseissaan sellaista
vauhtia, että koirat meinasivat
jäädä toiseksi! Todella hauska
kisa oli enemmän kuin onnistunut ja lajia tullaan näkemään
tulevissa SATHY tapahtumissakin. Pussijuoksu on nähtävillä videokuvana SATHY:n
kotisivuilla.
Voittajaksi kiri palkintoja
muutenkin kahminut amerikanbulldoggi Rocky omistajineen, toiseksi rynnisti amerikanpitbullterrieri Ruska
omistajineen ja kolmanneksi
pomppi vanhaenglanninbulldoggi Sisu omistajineen.
Taakanveto:
AKT, AKAT, APBT, AB,
VEB

Amerikankarvatonterrierit näyttivät hienosti mallia muille
karvallisille ja karvattomille koirille, miten homma
hoidetaan!

Voimavetokisa oli jälleen jännittävää katseltavaa.
Voimaveto:
AKT, AKAT, APBT, AB,
VEB

Voimavedon parhaita puolia
on se, että koirilla on tosi kivaa
ja kisa on erittäin nopeatempoinen, joten sitä on mukava
katsella.
Voimavedossa oman painoluokkansa voittajiksi itsensä
vetivät amerikanpitbullterrieri
Nata, amerikanpitbullterrieri
December sekä amerikanbulldoggi Rocky.

Voimaveto on koirien köydenvetoa. Voittaja pääsee jatkoon kunnes löytyy oman painoluokkansa voittaja.
Jälleen kerran Voimavetoon
oli osallistunut koko joukko
kovia köydenvetäjiä. Kisa oli
tiukka ja todella jännittävä.
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Työkoirien oma, kunnollista
treenausta sekä hyvää lihaskuntoa vaativa laji taakanveto
keräsi SATHY Kevätkinkereillä osallistujia erinomaisen paljon. Talven treenamattomuuden jälkeen tulokset olivat
vielä hieman hakusessa, varsinkin suuremman painoluokan koirilla. Kisakuntoon ei
pääse pelkällä lenkityksellä ja
renkaanvedolla, se nähtiin jälleen kerran. Nyt kannattaa pistää kunnon treenaukset pystyyn, jotta syksyllä oltaisiin
priimakunnossa!
Taakanvedossa oman painoluokkansa voittivat seuraavat
koirat: painoluokka A, amerikanpitbullterrieri Nata, painoluokka B, amerikanpitbullterrieri Aapo, painoluokka C,
amerikanbulldoggi Virpus.
Kevyimmän painoluokan AA
ensimmäisen sijan jakoivat
amerikankääpiöterrieri Pipari
sekä amerikankarvatonterrieri
Jimmy. Huomattavaa on myös
se, että ns. isojen koirien kevyimmän painoluokan, eli luokan A, taakat olivat satoja kiloja painavammat kuin
painoluokassa C! Tekniikkalaji
siis.
Tarkat kisatulokset sekä
Ranking-pisteet ovat nähtävillä SATHY ry.:n nettisivuilla
osoitteessa www.sathy.fi

Näin sitä hyökätään voimavetoköyden kimppuun!

Siis minunko pitää vetää tätä taakkaa? Oletko tosissasi?

Auringonpaistetta ja hierontaa, mikäs sen mukavampaa!

Anna se patukka, niin kyllä täältä pesee!

Valiojoukko Oldeja kerääntyneenä ryhmäkuvaan.

Muutamia suomalaisia pitbulleja.

Hurjatempoinen koirapussijuoksu oli supermenestys!

Osa Suomen hienosta amerikanbulldoggi-kannasta.
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SATHY-jäsenten maantieteellinen sijainti

Kesäpäivä 2002,
osallistujat etelästä
Kesällä 2002 SATHY ry.
kuunteli jäsenten syviä rivejä
ja järjesti SATHY Kesäpäivätapahtuman muualla kuin pääkaupunkiseudulla, Forssassa.
Osanottaja-jakauma oli todella
dramaattinen: kaikki osallistujat olivat Helsingistä, Espoosta
ja Vantaalta, muualta Suomesta tuli yksi osanottaja. Tämän
fiaskon jälkeen motivaatio tapahtumien järjestämiseen
muualle Suomeen kuin pääkaupunkiseudulle laski puuha-

porukkamme joukossa nollaan.

SATHY jäsenten
jakautuminen
maantieteellisesti.

Kartoitus
jäsenistöstä

Luvut pyöristettyjä.

SATHY ry. teki kokonaisvaltaisen kartoituksen, missä
päin Suomea SATHY ry.:n jäsenet sekä SATHY-rotuisten
koirien omistajat asuvat. Näin
pyrimme selvittämään sitä,
minne päin Suomea tapahtumia kannattaisi järjestää, jotta
osanottajamäärä olisi enemmän kuin kourallinen. Oheisesta kartasta näkee, minne
p ä i n S u o m e a S AT H Yporukkaa on pesiytynyt ja valitettavasti tätä karttaa katsoessa ei voi vetää muuta johtopäätöstä kuin sen, että
tapahtumia ei ainakaan tällä
haavaa yksinkertaisesti kannata järjestää muualla kuin pääkaupunkiseudulla.
Asiaa seurataan ja kehitetään kuitenkin jatkuvasti.

1%
4%

1%
1%
1%
1%
1%

Kaikkien SATHY:laisten yhteenlaskettu matka tapaamispaikalle.
Yhteenlaskettu matka paikalle.

Verrattuna moneen muuhun
yhdistykseen on SATHYyhdistys tavattoman aktiivinen. Tapahtumia on enemmän
kuin mihin moni pystyy osallistumaan. Parhaillaan on
suunnitteilla uutta ohjelmaa
mm. koirankoulutusta.
Usein SATHY ry.:lle tulee
kyselyjä pohjoisemmasta Suomesta SATHY tapahtumien
paikkakuntiin liittyen. Moni
SATHY:n jäsen ja SATHYrotuisen koiran omistaja muualtakin kuin Etelä-Suomesta
haluaisi mieluusti osallistua
SATHY:n tapahtumiin. Osallistumisen yksi suuri ongelma
on maamme suuri koko, etäisyyttä tulee helposti useita satoja kilometrejä ja se saattaa
olla ylitsepääsemätön este tulla
suurempaankin tapahtumaan.
Esimerkiksi Oulustaja Kuopiosta matka Helsinkiin koiratapahtumaa varten kuulostaa
monelta liian pitkältä.

7%

Keskimäärin
lyhin matka yhteensä
on tässä.

7%

7%
1%

Helsinki

Jyväsk. Oulu

Tapaamispaikan sijainti eteläpohjois-suunnassa.

SATHY Kävely
Ensimmäinen SATHY Kävely järjestettiin upean aurinkoisessa säässä sunnuntaina,
2.5.2004. Paikalle oli kerääntynyt kourallinen aktiivisia
SATHYlaisia koirineen ja lähes kaikki SATHY-rotuiset
koirat olivatkin edustettuina.
Aurinko ja upea meri-ilma
helli kävelijöitä, kun matka
alkoi Kaivopuistosta, jatkui
Hernesaaren koirapuiston
kautta jäätelökiskalla piipahtaen aina takaisin Kaivopuistoon. Koirat ja omistajat jaloittelivat kevätjalkojaan ja
piipahtipa muutama rohkea
koira meressäkin! Jäätelö
maistui, aurinko paistoi ja juttu
SATHY Uutiset 4/2004

luisti.
Kävelyllä oli niin mukavaa,
että alkuperäisen yhden tunnin
köpöttelyn sijaan matka jatkui
aina lähes kolmen tunnun verran. Erinomaisen mukava
SATHY Kävely järjestettiin
yleisön pyynnöstä ja vastaavia
tilaisuuksia tullaan järjestämään varmasti myös jatkossa.

Kaivopuiston tiet ja nurmikot oli siivottu erinomaisen siisteiksi vapun jäljiltä. Ei ollut huolta
lasinsiruista tai muusta roinasta, vaan kävely
sujui kommelluksitta alusta loppuun saakka.
Kuvissa muutamia SATHY Kävelyllä olleita
koiria omistajineen. Reipas kävely teki vapun
jälkeen poikaa!
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SATHY Markkinapaikka
Hurricane Sporting Doggear
Home of Worlds Strongest Collars
20 000 Kg Cert
30 Euros for SATHY members airmail shipped

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

www.hurricanekennels.com
Box 56 • 280 22 Vittsjö • Sweden

www.bulldogbrand.net • ritchm@shaw.ca

•
•
•
•

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

p. 045 630 4345

Hauvapukimo Tassu-tasku
Hanki nyt hauvallesi upea mittatilauspukine! Hauvapukimo Tassu-taskun koirien puvut tehdään
mittatilauksesta alusta loppuun käsityönä. Teemme kaikki puvut käsin itse, suomalaisista
materiaaleista. Mallit ja värit tilauksen mukaan. Katso lisätietoja kotisivuiltamme
www.hauvapukimo.com.

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

Tilaa t-paita tai college oman koiran kuvalla!

Tilaa t-paita tai college oman koiran kuvalla! Lähetä
koiran kuva, paidan koko, paidan väri ja oma nimesi ja
osoitteesi sähköpostitse osoitteeseen info@painopaja.com
ja saat postitse vahvistuksen. Hinta t-paita 20 e/kpl,
college 35 e/kpl.

info@PainoPaja.com • www.PainoPaja.com

SATHY Markkinapaikka
joka SATHY Uutiset -lehden numerossa! Ilmoita itsestäsi edullisesti koiraporukalle, jota et
muualta tavoita! Markkinapaikan ilmoitusten hinnat ovat tosi edulliset:
• 1 boksi 5 euroa
• 2 boksia 8 euroa
• 1 boksi joka lehteen (6 nroa) 24 euroa
• 2 boksia joka lehteen (6 nroa) 38 euroa
Lähetä oma ilmoituksesi heti osoitteeseen info@sathy.fi otsikolla “Markkinapaikka”.
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Lähettäjä:
SATHY
Suomen
amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen
harrastajayhdistys ry.
Arolantie 48
03400 Vihti

Olde Ranch Olde English Bulldogges

MAKSETTU ILMOITUS

Euroopan suurin ja johtava
vanhaenglanninbulldoggi-kenneli.

www.OldeRanch.com • info@OldeRanch.com

