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Vuosi vaihtuu!
SATHY Expo
2002 jossa on
mukana EWDA! Nyt valmistaudumme
uuteen vuoteen
2002 ja toivomme että
pysytte mukana!
Uusia koiria
Suomeen on
tullut uusia
S A T H Y rotuisia koiria!
Kaksi uutta
amerikanbulldoggia saapui
Vanhaenglanninbulldogginarttu Donna saapuu Suomeen vahvistamaan
Suomeen lopmaailman parasta veb-kantaamme! Donna on Suomen viides veb.
puvuodesta
2001. Toinen
Asiaa lehdestä
vuodelle on enemmän toimin- uusista tulokkaista saapui maataa, uusia tapahtumia, ameriKäsissäsi on vuoden 2001 kankääpiöterrieri-kilpailuja,
viimeinen ja samalla vuoden a m e r i k a n b u l l d o g g i 2002 ensimmäinen SATHY kokoontumisia, amerikanpitUutiset. Lehteen olemme bullterrieri-taakanvetoa, vankoonneet rutkasti asiaa men- h a e n g l a n n i n b u l l d o g g i neestä vuodesta sekä tulevista meininkiä sekä Euroopan hietapahtumista. Luvassa ensi noin työkoiratapahtuma,

rotuisten koirien kanta on kasvamaan päin!
ABC Venäjällä
Amerikanbulldoggiklubi
ABC teki pitkän ja antoisan
vierailun itäiseen naapurimaahamme Venäjälle marraskuun
lopussa. Matkan antia on nähtävissä tässä ja seuraavassa
SATHY Uutisissa rutkasti. Luvassa tuhtia ab-asiaa!
ABC ensimmäinen kokoontuminen tammikuussa 2002
Amerikanbulldoggien oma
klubi, ABC, kokoontuu ensimmäistä kertaa sunnuntaina,
tammikuun 20. päivä 2002.
Paikkana on Helsingin Kontulassa sijaitseva kelkkamäki ja

Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen
harrastajayhdistys ry. ajaa niiden koiraharrastajien asiaa, joiden
mielenkiinnon kohteena ovat amerikanbulldoggit, amerikankääpiöterrierit, amerikanpitbullterrierit, vanhaenglanninbulldoggit
ja monet muut työkoirarodut.
Yhdistyksestämme saa paljon hyvää tietoa myös monista
muista ei-FCI-koiraroduista.
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.

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

SATHY ry:n ABC-klubin oma virallinen maskotti ANTERO
AMERIKANBULLDOGGI julistaa vuoden 2002
alkaneeksi!
hamme Venäjältä ja toinen
Eestistä. Idän tuonneista lisää
sisäsivuilla. Näiden lisäksi
meille on tulossa Saksasta kaksi uutta amerikanbulldoggia ja
näistä kerromme lisää ensi numerossa. Suomeen on tulossa
vuoden 2002 alussa muitakin
SATHY-rotuisia koiria, kaksi
amerikanpitbullterrieriä, kolme amerikankääpiöterrieriä ja
yksi vanhaenglanninbulldoggi,
kaikki USA:sta. Eli SATHY-

tapahtuman nimi on Pulkkarieha! Paikalle ryntääviä pyydetään varustaumaan omalla
koiralla (mielellään ab, kaikki
muut SATHY rodut ovat myös
tervetulleita), omalla pulkalla,
lämpimillä vaatteilla ja reippaalla mielellä. Koko perheen
Pulkkarieha alkaa kello 11 ja
kestää aina kello 14 saakka.
Lisää infoa tämän saat tämän
lehden mukana tulevasta erikoisliitteestä.

SATHY ry.:n löydät internetistä osoitteesta http://WWW.SATHY.ORG kuvia ja tekstiä voit lähettää s-postitse osoitteeseen info@sathy.org
Toimituksellinen materiaali postitse osoitteeseen SATHY, Mannerheimintie 93 c 147, 00270 Helsinki. SATHY:n vastaaja (09) 5301 751.

Uusia koiria
Uudet amerikanbulldoggit
Suomessa
Tällä hetkellä meillä Suomessa on noin nelisenkymmentä amerikanbulldoggia ja
kyseessä on siis kaikilla tavoilla mitaten harvinainen koirarotu. Ja kun koiria on vähän ei
pentuja aina ole tarjolla aivan
naapurissa vaan ne on haettava
ulkomailta asti!
AB Venäjältä
Mielenkiintoinen uusi tulokas on Suomen ensimmäinen
Johnsson-linjaa omaava amerikanbulldoggin pentu nimeltään Korsan. Korsan on uros
ja tuli Suomeen Venäjältä. Tuore koira saapui uuteen kotiinsa
Keski-Suomeen vuoden viimeisellä viikolla. Koira on rekisteröity RKF:ssa (Russian
Kennel Federation) ja sitä
myöten myös NABA:ssa (National American Bulldog Association).
AB Eestistä
Hieman aikaisemmin talvel-

Amerikanbulldoggi DJ on Eestin tuontia. Amerikanbulldoggi Korsan on uusin AB
Omistaja on koiraan erittäin tyytyväinen! tulokas.
la Suomeen saapui todella
muhkea DJ-niminen amerikanbulldoggin pentu. DJ:n emänä
on Ironheart's Diona. Emänisä
on Kragenskjold Preben (Rus
CH) ja emänemä on WFS Copperhead (WFS Ducky'n sisko).
Pentujen isä on Strong Hart.
Isänisä on Ludowic-I Moskovasta, ja isänemä on Marvelov's Anna (Rus CH). Tästä
pentueesta oli eräs ilkeämielinen huhu liikkeellä mutta sanotaan nyt kuitenkin suoraan
että kukaan Suomesta ei ollut
silloin edes käynyt katsomassa
pentuja. Onneksi ihmiset soittavat ja kyselevät asioista. Ja
näillä pennuilla on tietenkin

rekisteröintitodistukset kunnossa. Kaikki pennut ovat tatuoituja, madotettuja ja rokottuja sekä eläinlääkäri on
tarkistanut pennut ennen luovutusta.
Eikä tässä vielä kaikki –
Suomeen on tulossa ilmeisesti
kaksi amerikanbulldoggia Saksasta. Tämä homma on vielä
sen verran kesken, että siitä
lisää myöhemmin.

lä kertaa kyseessä on narttukoira nimeltään Donna. Koira
saapuu Suomeen tammikuun
2002 puolivälissä. Donna on
Suomen viides vanhaenglanninbulldoggi. Donna omalta
osaltaan korvaa maahantuontivaikeuksien takia USA:han
jääneen Friidu-nartun. Friidu
syntyi 3.5.2001, emänä Kira ja
isänä Chomper.
Kaksi uutta pitbullia

Uusi VEB
Donna
Suomeen saapuu jälleen uusi
vanhaenglanninbulldoggi! Täl-

Kuvassa mahtava läjä Venäläisiä laatuamerikanbulldoggeja!
Valinta näiden komeiden ja kauniiden pentujen välillä on
todella vaikea.

Eräs maailman kuuluisimpia
amerikanpitbullterrikasvattajia
on herra Californian Jack. Nyt
pitkän jonotuksen ja odotuksen

Amerikanbulldoggi Korsan suojautuu uuden omistajan
sylissä Suomen talvessa villapaitaan! Suomalainen ab
tervehtii uutta tulokasta.
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Maailmankuulun, USA:laisen
vanhaenglanninbulldoggikasvattaja Kevin Larsonin koiria
jonotetaan
pitkään.
Linjajalostuksella on saatu aikaan
mahtavan
upeita
vanhaenglanninbulldoggeja.

Vise-Grip's Topaz

Vanhaenglanninbulldoggi Donna saapuu Suomeen tammikuussa 2002. Kasvattajana maailmankuulu Kevin Larson,
Coreyland Kennel.
jälkeen Suomeen saapuu
kaksi Californian Jackin
upeaa pitbullia. Koirat
saapuvat Suomeen alkuvuodesta 2002. Koirat ovat
molemmat narttuja ja sisaruksia. Koirat jatkavat

samaa pitkäjänteistä linjaa Suomessa, vain laatukoiria, hinnalla ja vaivalla millä hyvänsä.
Mikäli nartut osoittautuvat
odotustensa veroisiksi, tullaan
niitä ehkä käyttämään jalostuksessa.

Vise-Grip's Lady Strange
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Kuvassa veb narttu Friidu.
Kuva on otettu 8.12.2001 ja
tässä Friidu on 7kk.
Kolme uutta
amerikankääpiöterrieriä
Amerikankääpiöterrieribuumi Suomessa jatkuu. Vaikka

Yllä on kahden uuden Suomeen
tulevan pitbullin sukutaulu.
Sukutaulusta näkyy hyvin hieno
murrosvaihe, jota Californian
Jack on viemässä läpi. Tämä sopii
hyvin Suomessa tällä hetkellä
oleviin saman linjan koiriin. Tällä
pentueella sisäsiitosaste on
karkeat 12 %. Jos Suomeen nyt
saapuvat uudet nartut
osoittautuvat hyviksi muutaman
vuoden kuluessa, niin meillä on
kaikki valmiudet linjajalostukseen
puhtaasti Suomessa nyt olevilla
koirilla. Kärsivällisyys kannattaa.
Suomi on saavuttanut viimeisen
parin kymmenen vuoden aikana
maailman kärkiaseman
huippuunsa jalostetuilla
pitbulleilla.

Amerikankääpiöterrieri Benjamin
saapuu Suomeen helmikuussa 2002.
Benjamin on tässä kuvassa kaksi
kuukautta vanha.

koirien
maahantuonti on
oman vaivansa takana, niin
aina joukostamme
löytyy niitä
tarpeeksi
rodulle
omistautuneita koiraihmisiä,
jotka haluavat nimenomaan
tämän roMargo Carterin Phoenix Rising Kennelistä tulee maailman
tuisen koiparhaimpia amerikankääpiöterriereitä.
ran. Suomeen on
tulossa maa- amerikankääpiöterrieriä. En- kaksi muuta akt-koiraa. SATilman kuululta simmäinen koira saapuu Suo- HYn akt-tiimi on Margo Caramerikankää- meen helmikuussa 2002. Ky- terin pentulistalla kärkipäässä
p i ö t e r r i e r i - seessä on uroskoira nimeltään joten pääsemme valitsemaan
kasvattajalta Benjamin. Benjamin on terhak- aina ensimmäisenä parhaat parMargo Car- ka ja reipas akt, joka tulee var- haiden joukosta. Kunhan oikeat
terilta vuoden masti viihtymään Suomessa koirat löytyvät, lähtevät ne len2002 aikana erittäin hyvin. Benjaminin li- täen Suomea kohti.
kolme uutta säksi Suomeen on saapumassa

Tasankointiaanienkoira
SATHY:lle tulee aika ajoin
kyselyjä muistakin amerikkalaisperäisistä koiraroduista
kuin meille kaikkein tutuimmista. Useimmiten kyselijöiden kiinnostus on lähtenyt liikkeelle melko pienestä sattuman
oikusta. Lopputulos voi kuitenkin olla mukava, onhan samalla tavalla Suomeen rantautunut
amerikanbulldoggi, amerikanpitbullterrieri, amerikankääpiöterrieri ja vanhaenglanninbulldoggi.
Tuntemattomaan koirarotuun tulisi suhtautua avoimin
mielin ja yrittää selvittää mikä
on rodun tausta ja nykytilanne.
Helposti käy niin, että kuulee
asiat vain yhtä kautta. SATHY
otti selvää amerikan tasankointiaanienkoirasta (American Indian Dog, AID), jonka edustajia ei vielä löydy Suomesta
mutta kylläkin Euroopasta ja
tietysti Yhdysvalloista. Tässä
AID-infoa pähkinänkuoressa.
Vanha historia
Pohjois-Amerikan tasankointiaaneilla oli satoja vuosia
sitten koiria siinä missä kaikilla
muillakin tavallisilla tallaajilla.

nikoirat mikään yksiselitteinen
koirarotu vai lähinnä suuri, elävä, koirapopulaatio. Kuvista ja
kertomuksista saa helposti sen
mielikuvan, että rotu koostui
lähinnä keskikokoisista,
“tavallisen näköisistä” koirista
(kts. kuvaa). Saattaa kuitenkin
olla, että kyse on ollut monesta
eri linjasta, rodusta ja eri käyttötarkoituksiin erikoistuneista
tyypeistä.

Intiaaninen peruskoira.
Onko hyvä?

Uusi historia

La Flamme (oik.) ja Buffalo
Intiaaninen koirat saivat uutta potkua kun herra Kim La
Bill -koira.

Flamme tiedosti päättelyn
avulla oman koiransa (Buffalo
Bill) olevan aito tasankointiaanikoira. Myöhemmin hän sai
haltuunsa kaksi muuta koiraa,
jotka kertomusten mukaan olivat myös samaa rotua ja läheisestä koirahoitolasta La Flamme etsi käsiinsä lisää
samantyyppisiä koiria. Näistä
koirista La Flamme muodosti
nykyisen tasankointiaanikoirien kantarekisterin. Onko näillä
koirilla mitään tekemistä satoja
vuosia sitten eläneiden tasankointiaanikoirien kanssa jää
lukijan pääteltäväksi.

Itse asiassa näillä tasankointiaanien koirilla on harvinaisen
pitkä historia. Koiria on tullut
amerikan mantereelle eri kulkijoiden mukana, viikinkejä
myöten. Intiaanit käyttivät koiria lähinnä lemmikkeinä, ehkä
jonkin verran paimenkoirina.
Suurimmillaan alkuperäisten
tasankointiaanikoirien (American Indian Dog, AID) määrä
oli 1700-luvulla (arvio n.
300 000 koiraa), jonka jälkeen
kyseiset koirat kuihtuivat pois
uudisraivaajien tieltä. On epäselvää olivatko tasankointiaa-
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Kiusalliseksi tasankointiaanikoirarodun tekee sen tiivis
kytkös alkuperäisamerikkalaisten kulttuuriin ja mytologiaan.
AID-koirat ovat ilmeisesti
enemmän elämäntapakoirarotu
kuin harraste- tai työkoira. Lisäksi AID-tiedoissa vilisevät
asia- ja jalostusteknisetvirheet
ja väärinkäsitykset eivät ole
oikein vakuuttavia.
MUTTA, jos tuntuu siltä,
että AID-koira olisi mukava
lemmikki niin saatujen tietojen
mukaan kyseessä on aito koira,
josta saa hyvän kaverin.
SATHY auttaa mielellään (ja
maksutta) koiran ja lisätiedon
hankinnassa. Kielitaitoiset saavat lisätietoa Internetistä
w w w. i n d i a n d o g s . c o m .

Kävelymittari
Vaikka nyt on talvi ja lunta
maassa niin siitä huolimatta
koiria lenkitetään tavanomaisesti kävellen. Yleensä päivittäiset lenkit tuppaavat typistymään korttelin ympäri
laahustamiseksi ja viikonloppuisin tehdään ne pidemmät
lenkit. Koiralle tämä tuntuu
sopivan erinomaisesti ja jos
totta puhutaan niin kävelylenkit
eivät tunnu koskaan olevan nelijalkaiselle tarpeeksi pitkiä.
Tosin joidenkin karvaturrien
lenkkihalu on kovasti riippuvainen säätilasta.
Lenkkien
pituudet
Koiranomistajien kävelylenkkien pituudet vaihtelevat
tietysti paljon mutta kohtuullista olisi tehdä koiran kanssa
ainakin kerran päivässä sellainen muutaman kilometrin kävely. Matka ei tietenkään ole
mikään itseisarvo.
Kävellyn matkan voi hyvin
mitata kartasta mutta koiranomistaja harvoin kävelee suorinta tietä, joten on erittäin mielenkiintoista tietää montako
askelta on kerääntynyt taluttimen päässä. Kartasta voi mitata
matkan aivan riittävän tarkasti,
jos on kartta.
Muut
keinot
Hyvä keino mitata kävelty
matka on katsoa kellosta. Kävelyvauhti on, yllättävää kyllä,
melkoisen tasaista lompsottelua. Hidas kävely on 4 km/h ja
reipas kävely noin 6 km/h (eli
1 km kymmenessä minuutissa).
Tästä ajasta on tietenkin vähennettävä naapurin turinahetket.
Jos kaipaa tarkempaa informaatiota koiran kävelylenkittämiseen on hyvä apuväline
kävelymittari. Kävelymittari
ilmoittaa mallista riippumatta
yleensä askelmäärän ja kävellyn matkan pituuden. Vanhemmat mittarit ovat mekaanisia
ja uudemmat patterilla toimivia. Paremmissa malleissa on
mukana erilaisia kello-, matkamittari-, hälytys- ja kalorikulu-

tustoimintoja. Viimeksi mainittu on lähinnä masentava, kaloreita ei kävelemällä kulu!
Mittareiden
aatelia
Kävelymittarit maksavat
noin 50 mk – 150 mk (8 –
26 ) ja toimivat kaikki samalla periaatteella: Mittari kiinnitetään vyöhön ja se mittaa heilahdusten perusteella otetut
askeleet. Ennen käyttöä mittari
kalibroidaan ilmoittamalla askeleen pituus, tämä tarvitsee
tehdä vain kerran. Oman askeleen pituuden saa parhaiten tietää nollaamalla mittari ja kävelemällä (koiran kanssa) jokin
tunnettu muutaman sadan metrin pituinen matka.

(10
k
m
0

)
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+ edullinen
+ hyvä perusmalli
- irtoaa helposti

Onko mittari tarkka?
Kävelymittarit ovat aivan
riittävän tarkkoja. Huono puoli
on se, että askelen pituus on
riippuvainen siitä kuinka reippaasti tulee käveltyä. Muutaman käyttökerran jälkeen oppii
huomioimaan myös tämän yksi vaihtoehto on tarkkailla
ylipäätänsä vain askelmääriä.
Mukavinta askelmittarissa
on se, että kun tekee reippaamman lenkin tuntemattomassa
maastossa on kävelty matka
yleensä positiivinen yllätys!
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+ herkkyysasetus
+ paljon toimintoja
+ edullinen
- irtoaa helposti
- hiljainen piippi

(34
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20
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+ mittaa askelet off-asennossa
+ pokemon-faneille super
+ kello, hälytys, pelejä
- ei näytä matkaa
- kallis
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VINK! VINK!
Kiinnitä
kävelymittari eli
koirien omistajien
kesken “käpäri”
housuihin esim.
vyölenkkiin
kuminauhalla!

Amerikanbulldoggien pennut
Venäjällä, Tallinnassa ja Suomessa
– eli jalostus ja miten valitset itsellesi pennun
Tilanne Venäjällä
Tällä hetkellä Venäjältä löytyy ensimmäinen ns. hybriidiyhdistelmä missä on käytetty
Euroopan ainoata Johnson linjaista amerikanbulldoggia isänä
(Ricky) ja emona standardi linjaista Marvelov's Anna (Rus
CH). Pentue syntyi muutama
kuukausi sitten, mistä lopputuloksena on kahdeksan urosta
ja kuusi narttua. Niistä on ainakin yksi uros valittu ja se
on saapunut Suomeen joulun
ja uudenvuoden välisellä viikolla.
Kysymällä saa myös hieman vanhempaa eli siinä puolenvuoden ikäistä ab:tä.
Kaikilla näillä pennuilla on
jo nyt myös kaikki rekisteröinti
todistukset kunnossa.
Tilanne Eestissä
Tallinnassa ensimmäinen

amerikanbulldoggi-pentue syntyi 31.08.2001. Tässä emänä
oli Ironheart's Diona. Emänisä
on Kragenskjold Preben (Rus
CH) ja emänemä on WFS
Copperhead (WFS Ducky'n
sisko). Pentujen isä on Strong
Hart. Isänisä on Ludowic-I
Moskovasta, ja isänemä on
Marvelov's Anna (Rus CH).
Tästä pentueesta on vielä vapaana kaksi urosta ja kaksi
narttua. Tästä samaisesta pentueesta oli eräs ilkeämielinen
huhu liikkeellä mutta sanotaan
nyt kuitenkin suoraan että kukaan Suomesta ei pentuja edes
siinä vaiheessa ollut käynyt
katsomassa. Tämä oli aika säälittävä yritys koska samainen
taho mainosti samalla aikovansa tehdä ab-pentueen Suomeen
kevät/kesä taitteessa. Onneksi
ihmiset soittavat ja kyselevät
asioista. Ja näillä pennuilla
myös rekisteröinti todistukset
kunnossa. Kaikki pennut tatuoituja, madottuja ja rokottuja.

Eläinlääkäri tarkistaa pennut
ennen luovutusta.
Tilanne Suomessa
Sitten jos halutaan vertailla esim. mitä meillä on
esiintynyt täällä Suomessa.
En oikeasti haluaisi siitä
kirjoittaa mitään. Ensinnäkin lonkkakuvaukset ovat
olleet puutteellisia, on esimerkiksi ollut silmäsairautta
mikä kylläkin siirtyy
dna:ssa eteenpäin. Koko
tällaisen pentueen pitäisi
olla jalostuskiellossa jos
kerran rehellisiä ollaan.
Sitten on ollut paperittomia Marvelov's Anna (Rus CH) on
koiria
a s t u m a s - tuottanut maailmaan monta upesa/astutettavana, pennut aa pentuetta.
myyty ilman papereita
katteettomilla lupauksilla
papereista mitkä tulee jälkikä- viikon ikäinen kun sitä käyt
teen, mennyt kuukausia ja toi- katsomassa, niin on sulla aikasilla jopa vuosia eikä vaan niitä moinen urakka edessä. Kyllä
papereita näy vieläkään. Kysyn sen ikäisen valinnassa on
että minkälainen kasvattaja enemmänkin onnea kuin mihoitaa homman näin surkeasti? tään muuta siinä minkä niistä
Mutta hei, nyt tommoinen pel- vipeltäjistä valitset. Otat yhden
leily saa luvan loppua! Asian- käteen ja se on suloinen, otat
omaiset tietävät ketä tarkoitan, sen toisen käteen ja sekin on...
rehti peli ja homma toimimaan, Ei kun onnea vaan valintaan!
joo joo kait ne paperit
maksaa tilata, mutta hei,
ne on jo kertalleen maksettu pennun hinnassa
joten olisi korkea aika
toimia oikein. Mitä siitä
rehdistä pelistä seuraisi:
Taitaisi olla kaikilla ainakin erittäin hyvä mieli.
Nyt on siis se korkea aika
oikaista kaikki nämä alkeelliset virheet ennenkuin se todella on liian
myöhäistä.
Miten valitset
itsellesi pennun
Pennun valitseminen:
katso vanhempien sukupuita läpi, tutki vanhempia kanssa, katso että
pentue on yleiskunnoltaan terve ja action...
hohohoo sanoi joulupukki, jos se tosiaan on Venäläisen hybriidi-pentueen
siinä neljän - kuuden satoa.

Vaikuttavan näköinen Johnson linjan koira, Ricky.
Koira on ensimmäinen linjassaan tällä mantereella.
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Amerikanbulldoggien
nykytilanne Venäjällä
SATHY ry.:n Amerikanbulldoggiklubi ABC teki marraskuun hyytävässä pakkassäässä
mielenkiintoisen ja avartavan
matkan itäiseen naapurimaahamme, Venäjälle. Tarkoituksenamme oli kartoittaa amerikanbulldoggien ja muiden
SATHY rotuisten koirien tilannetta Venäjällä ja upean matkaoppaamme ansiosta onnistuimme tehtävässämme
mainiosti. Matka Venäjälle oli
raskas vaikka alla oli oma auto.
Eritoten tulli söi hermoja. Kannattaa harkita ainakin useamman päivän matkaa, jos mukana on lapsia tai koiria.

AB
CV
en
ŠjŠ
llŠ
!
Totuus siinä samalla on tietysti se että linjat tulevat jonkin
verran sekoittumaan väistämättä vuosien saatossa, koska aina
on ja tulee aina olemaan rahanahneita ihmisiä tekemässä
kauppoja rodusta ja jalostuksesta piittaamatta. Pitää kuitenkin myös muistaa että kaikki
eivät todellakaan ole rahan perässä, vaan siellä joukossa tulee
aina olemaan jossakin juuri sitä
puhdasta linjausta mitä kuka
milloinkin hakee.
Suuri maa, paljon koiria

Kun puhumme Venäjästä on
muistettava että puhutaan toAB:n tilanne lupaava
della suuresta maasta jonka
pinta-ala on niin suuri että voit
Kaiken kaikkiaan voimme
matkustaa vuorokausia junalla
kertoa, että amerikanbulldogpäästäksesi toiselle puolelle
gien tilanne Venäjällä on eritmaata! Ihmismäärä on siis aitäin lupaava. Tämä lähinnä
van valtava. Pelkästään mikäli
koska koirien kanta on todellapuhutaan vain Pietarin kaupunkin suuri ja se kasvaa koko
Venäjällä on paljon amerikanbulldoggeja ja suurimmasta gista niin ihmisten määrä on
ajan. Tällä hetkellä amerikanmelkein koko Suomen väkiluosasta niistä pidetään erinomaista huolta.
bulldoggit ovat varsinaisesti
ku yhdessä ainoassa kaupunlyöneet itsensä läpi osittain Vegissa.
näjällä vallitsevan tilanteen vuosien rankan linjajalostuksen saamme kuitenkin vasta myöKäydessämme Pietarissa tumyötä. Venäjällä ihmiset jotka opastamana erään hieman hemmin lukea amerikanbull- tustumassa sikäläisiin koiriin
kaipaavat kotiinsa suurikokoi- hämmennystä herättävän sei- doggien historiikista. Tämä on sekä koirakasvattajiin, niin opsen koiran jolla myös on pe- kan Venäläisillä amerikanbull- asia mistä aina voidaan vain paaltamme saamamme tiedon
räänantamaton luonne silloin doggeissa, nimittäin eri linjojen spekuloida ennenkuin todelli- mukaan Pietarissa on noin 300
kun tarvitaan kodinturvaa, ovat sekoittumisen. Tämä on ehkä nen fakta tulee esille. Aika amerikanbulldoggia. Samalla
löytäneet amerikanbulldoggin. hyvä, ehkä huono asia – siitä näyttää.
on arvioitu koko maassa olevan
Voisi ehkä jopa sanoa että
liki 2 000 amerikanbullVenäjällä on tällä hetkellä
doggia.
omalla tavallaan muotiJos mietitään Pietaria ja
villitys ostaa AB, eikä
sen kokoa, niin kyllä
esimerkiksi kaukaasiasuhteutettuna Suomen
laista vahtimaan kotia.
väkilukuun saataisiin
ABC sanoo: Osaavaa
tännekin mahtumaan vielä
porukkaa koska nämä ihtodella monta hienoa
miset valitsevat samalla
koiraa. Meitä tietysti himyös todella ylvään koivelee se, Venäjä on naaran! Kaiken kukkuraksi
purimaa jonne on suhVenäjällä on nykypäivänä
teellisen vaivatonta päästä
sen verran uusrikkaita
käymään, sekä näyttely
joilla on todella paljon
mielessä että koiran tuorahaa. Rahallahan tietysti
misessa sieltä. Tai mikäpä
saa tilattua USA:sta eritei jopa koirien myynnistä
täin hyvälinjaista koiraa –
sinnepäin.
ei tarvitse kuin katsella
Ajatellaan että löydät
Johnsonin linjan hintoja
tietyn linjaisen ameriniin rupeaa heikompaa
kanbulldoggin USA:sta ja
huippaamaan.
sitten sinulla on esimerkiksi täsmälleen samaa
linjaa olevaa koiraa VeLinjojen sekoitusta
näjällä. Kummastakohan
haet omasi jos samaa on
Osa Venäjän amerikanbulldoggeista on mahtavia ja ylväitä
ABC huomasi monien
kerran molemmissa
vahtikoiria – ja osa ei.
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Vanha kunnon Jennie amerikanbulldogginarttu! Oli mukava
päästä paijaamaan Wanhaa Jennietä!
maissa tarjolla?
Veikkauksemme on että
poikkeat naapurissa ja säästät
ison pinon dollareita.
Hieno matka
Kaiken kaikkiaan matkamme sujui erittäin hyvin. Näimme paljon todella hienoja amerikanbulldoggeja ja täytyy

sanoa, että kyllä suurin osa
venäläisistä pitää koiristaan
todella hyvää huolta. Koirat
syövät laaturuokaa, niitä ulkoilutetaan päivättäin tuntikaupalla, koiria kuntoutetaan jne. Venäläiset todella panostavat
koiriinsa. Matkalla näimme
myös vanhoja tuttuja koiria,
joiden jälkeläisiä on myös Suomessa. Hieno reissu!

Monen suomalaisen amerikanbulldoggin esi-isä Bully oli
komea näky vielä vanhana poikanakin. Bully oli tosi reipas
ja hyvässä kunnossa ja kova vahtimaan.

Kimurantti koirantuonti
Suomeen on tulossa koko
joukko uusia hienoja SATHYrotuisia koiria. Uusimpien tietojen mukaan tulossa on itseasiassa kaikkia yhdistyksen rotuja – tulossa on siis kaivattua
lisävahvistusta akt, ab, apbt ja
veb-kantaan. Ja mikä parasta,
kyse on jälleen kerran rotunsa
parhaimmistoa edustavista yksilöistä.
Vaikka Suomeen tulee jatkuvasti uusia koiria ei maahantuonti aina ole ongelmatonta.
Erään veb-koiran tulo tyssäsi
siihen kun Yhdysvalloista ei
yksinkertaisesti saatu järjestettyä lentoa Suomeen asti. Uusimpia kiemuroita ovat terroristi-iskujen takia kiristyneet
amerikkalaiset lentorahtisäädökset. Kaikilla kasvattajilla

ei ole mahdollisuuksia täyttää
kaikkia rahtivaatimuksia.
Koiran maahantuontia järjestävän kannattaa tähdentää
koiran Suomeen lähettäjille
elokuusta lähtien voimassa ollutta heisimatosäädöstä.

lähtöpäivänä ole tarttuvien tautien oireita. Eläimen mukana
on lisäksi oltava rokotustodistus tai muu asiakirja, jossa on
eläinlääkärin tekemä merkintä
siitä, että eläin on rokotettu
raivotaudin varalta hyväksytyllä rokotteella vähintään 30 vuorokautta ja enintään 12 kuukautta ennen maahantuontia.

Tarvittavat
todistukset
Koirien maahantuontia koskevat määräykset vaihtelevat
riippuen mistä maasta koiraa
ollaan tulossa Suomeen.
SATHY-rodut tuodaan melkein
aina Yhdysvalloista, ja sieltä
tuotaessa on koiralla oltava:

Jos koira on alle 12 viikon
ikäinen niin silloin riittää joko
- asiakirja, josta ilmenee,
että pennun emä on rokotettu
raivotautia ministeriön hyväksymällä rokotteella; tai
- eläinlääkärin antama todistus suoritetusta kliinisestä tarkastuksesta, jossa pennulla ei
ole todettu tarttuvien tautien
oireita. Tämä todistus on voi-

1) Rabies-rokotus. Yhdysvalloista saadaan tuoda koiria
edellyttäen, että eläimellä ei
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massa 10 vuorokauden ajan
antopäivästä lähtien.
2) Heisimatolääkitys koskevat vaatimukset jos koira on
yli 12 viikon ikäinen:
- eläimellä on oltava eläinlääkärin antama todistus, josta
ilmenee, että eläimelle on vähintään 24 ja enintään 72 tuntia
ennen sen saapumista Suomeen tai ennen Suomeen päättyvän lento- tai laivamatkan
alkamista annettu asianmukainen annos pratsikvanteelia sisältävää, asianomaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä
ekinokokkoosia aiheuttavia
heisimatoja vastaan.
Todistuksesta on ilmettävä
myös lääkkeen nimi, annostus
ja antotapa; Huom! Järkevintä
on käyttää maa- ja metsätalousministeriön omaa kaavaketta
(löytyy mm. SATHY:n kotisivuilta.)

Lyhyitä uutisia
Suomalainen amerikanbulldoggi ulkomaille astutukseen
Talven aikana ABC on virittänyt kontakteja länsinaapureihiin, Ruotsiin ja Norjaan. Nämä maat ovat monia muita
maita suljetumpia ankarien rabies-säädösten takia. Nyt on
kuitenkin suunnitteilla jonkinasteinen yhteistyö nimenomaan
amerikanbulldoggi-harrastajien
välillä.
Ensimmäinen konkreettinen
tapaus on se, kun suomalaista
amerikanbulldoggia halutaan
käyttää ruotsalaisen nartun astutukseen. Kyse ei ole pelkästä
sattumasta vaan narttukoiran
omistaja on jo pitkään etsinyt
nimenomaan nartulle sopivaa
täydellistä urosta. Nyt odotetaan nartun tulevia juoksuja ja
luvassa on Pohjoismaista yhteistyötä amerikanbulldoggin
astutuksen merkeissä.
***
Suomessa todettu
ekinokokki-loinen
Elokuun alussa tuli voimaan
maahantuotavien koirien heisimatohäätöpakko (kts.
SATHY:n maahantuontiopas).
Suomen tietotoimisto kertoo
kuitenkin ekinokokki-loisen
löytyneen Kuusamossa kaade-

Tässä kuvassa Venäjän joulukuun 2001 ison koiranäyttelyn Show winner, nimeltään Imperator. Tämä uros
on Bullyn ja Jennien pennunpentu!
tusta hirvestä. Loinen voi tarttua hirvestä - tai raadosta koiriin, muihin eläimiin tai jopa
ihmiseen. Ihmiselle loinen ei
kuitenkaan ole vaarallinen.
Metsästys- ja muille paljon
liikkuville koirille on syytä tehdä heisimatohäätö kahdesti
vuodessa.
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Vaikka asia saattaa vaikuttaa
vähäpätöiseltä on direktiivin
vaikutus erityisesti SATHYrotuisiin koiriin merkittävä.
Koiran tuonti monimutkaistuu
ja hankaloituu, esimerkiksi Yhdysvalloista tuotava koira on

***
EU-alueelle tuotaville koirille
rekisteröintipakko?

Liukuesteet
1

Va l m i s t e i l l a o n E U direktiivi 2000/0221, joka
koskee koirien kuljetusta EUalueella. Direktiivin olennaisena osana on koirien tunnistemerkintäpakko. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että maahantuotavat koirat on
tatuoitava ja/tai mikrosirutettava. Direktiiviehdotuksesta
ei vielä ole tarkempaa tietoa
mutta eläinlääkintötarkastaja
Sirpa Kemilä (elintarvike- ja
terveysosasto/eläinten terveyden yksiköstä) osasi kertoa
mm.:
- koirien maahantuonti
EU:n ulkopuolisista maista
tulee vaikeutumaan huomattavasti. Kun direktiivi astuu
voimaan on EU-maihin tuotaville koirille tehtävä rabiesvasta-ainetesti (vrt. koiran
vienti nyt Suomesta Ruotsiin)
- matkustavat koirat on tunnistemerkittävä, osin em. testiä
varten
- koiraa ei voi tuoda alle
rokotusikäisenä, joten direktiivi
koskee aina tuotavaa/matkustavaa koiraa.

2

Käytä liukuesteitä. Vaikka
asia tuntuu etäiseltä niin Suomessa loukkaantuu vuosittain
enemmän ihmisiä liukastumisiin kuin liikenneonnettomuuksiin. Pelkästään pääkaupunkiseudulla joutuu sairaalahoitoon
useita kymmeniätuhansia ihmisiä lennettyään nurin liukkailla
keleillä. Yli 67 % sairaalahoitoa
vaativista liukastumisista sattuu
nuorille ja työikäisille jalankulkijoille.
Nykyään kaupoista on saatavilla erinomaisia liukuesteitä
vähällä rahalla. Varsinkin koiranomistajan kannattaa investoida muutama kymppi hyviin
liukuesteisiin ja nelivetoisen
monsterin hallinta on sen jälkeen lasten leikkiä.
Hyvää liukuesteissä on se,
että ne estävät 100 % liukastumisen ja siten myös kaatumisen.
Huonoa on se, että kokeiltuja
malleja ei voi käyttää sisätiloissa. Jos asuu vaikka kerrostalossa
on liukesteet käytännössä puet-
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rekisteröitävä (missä?), jotta
sille saa tunnistemerkinnät.
Koiralle on tehtävä vastaainetestit nykyisten eläinlääkäritarkastusten lisäksi, jne. Asian voi esittää päinvastoin miksi amerikkalainen työkoirakasvattaja näkisi vaivan käydä läpi EU-byrokratiasodan
kun saman koiran voi myydä
kotimaan (USA) markkinoilla
normaalein rokotuksin, yms.
Jo nyt moni heittää hanskat
tiskiin pelkkien monimutkaisten lentojärjestelyjen takia.
Asia on vasta alkuvaiheissaan mutta jos/kun asia etenee
on meillä lopulta kallis ja monimutkainen systeemi, joka
vaikeuttaa koirien tuontia/vientiä ja koiran kanssa
matkustamista. Tämä puolestaan johtaa siihen, että EU:ssa
olevien työkoirien kanta tulee
näivettymään tuonnin ollessa
kuristettuna minimiin.
Direktiivin suurin haitta on
tietysti koirien maahantuonnin
hankaloituminen mutta ikävää
on myös se, jos tätä kautta
muodostuu jonkinlainen koirien rekisteröintipakko. Jo nyt
koirien valtakunnallista rekisteröintiä havittelevat tahot, jotka aktiivisesti yrittävät saada
jonkinlaista monopoliasemaa
koiraharrastuksessa (kts. rekisteri ja pakollisen rekisteröinnin
pahimmat mahdolliset seuraukset SATHY:n kotisivuilta.).
Asiasta lisää seuraavassa
lehdessä.

tava/riisuttava vasta ulko-ovella
mikä on hankalaa.
Vaihtoehto liukuesteille on
käydä suutarilla ja pyytää omiin
kenkiinsä vähemmän liukkaat
pohjat. Suutareilla on usein
myös hyvät valikoimat eri liukuesteitä.
1. Halvat ja hyvät. Hinta 29
mk (5,90 ) Tarjoustalosta.
Kahta eri kokoa, iso tai pieni.
Pysyvät hyvin kiinni kengissä,
liukastuminen näillä on mahdotonta. Umpihangella ja jäällä
voi kävellä vaikka pystysuoraa
mäkeä eikä riehakkaan koiran
taluttaminen tuota minkäänlaista ongelmaa. Pienen harjoittelun
jälkeen asentaminen sujuu kohtuullisella vaivalla.
2. Vähän kalliimmat ja hyvät. Hinta 49 mk (8,30 ). Sopivat ehkä paremmin tavallisten
kenkien tyyliin. Pureutuvat jäähän ja estävät liukastumisvaaran
kokonaan. Helpommat asentaa
kuin 1-malli.
3. Liukueste asennettuna.

Amerikanbulldoggien rekisteröinti Venäjällä vs
Suomessa, Euroopassa ja USAssa
-We suck as breeders! Realiteetti kun katsotaan pois Suomesta miten jalostus muualla
maailmassa tehdään.
Lähtökohta on että meillä on
kaikki mitä tarvitaan tuottamaan huippulaatuisia amerikanbulldoggeja, mutta kun
se tahto siihen vielä jostain
löytyisi mukaan niin kaikki
olisi tosi allright.
Mikä siinä on
niin vaikeata?
Siis rekisteröimisessä...
ABA (American Bulldog Association) ja NABA (National

postista puhumattakaan. Ei voi
muuta ajatella kuin että ollaan
vaan niin pirun saamattomia,
that's it.. plain and simple.
EABA:a (European American
Bulldog Association) en kommentoi koska se ei minun kirjoissa ole kovin korkealla. Kasvattaja, katso nyt että ne
molemmat, isä ja tuleva emä,
on rekisteröity ennenkuin edes
mietit pentueen teettämistä.
Jälkeenpäin siinä muuten sitten
tulee suuria ongelmaa pentueen
rekisteröimisessä jos vanhemmat eivät olleetkaan rekisteröityjä. Tätähän Suomessa on tehty metsään päin, ja sitten
ihmetellään ääneen kun ei niitä
pentueen papereita tulekaan,
ja taas luvataan
jotain outoa ostajille. Kasvattaja
voisi edes silloin
yksittäisrekisteröidä koirat.
Pentue kun on jo
kasvanut aikuisiksi. Tietysti
vaaditaan edelleen vanhemmista selvitystä
joten varmistu
siitä että ne olirekisteröity tai
katso että sinulla
on tarvittavat
paperit sukujuurien selvittämiseksi!
Mitä jos?
Ja jos kasvattaja nyt ei niitä
papereita millään
saa hankittua,
niin silloin kasvattajan kuuluisi
edes tehdä se ainoa asiallinen
päätös, palauttaa kauppahinnasta osan tai jopa miettiä
muunlaista hyvitystä. Nyt sen
koiran paperit voivat tosiaan
olla pelkkää unta. Leikitään
ajatuksella että joku olisi ostanut sen pennun esim. tulevaa
siitosta/pentuetta varten – täysin arvoton ajatus ilman dokumenttia koirasta. Ulkomaille
kilpailuihin, sama juttu, voi
unohtaa. Ok, positiivista juttua
löytyy kuitenkin jotain, voit
koirasi kanssa harrastaa raunioilla, siellä ei tarvita papereita.
Yllä olevat ovat tilanteita mitkä
voisivat oikeasti olla tosia, toivotaan että kasvattajien oma-

Hologrammilla varustettu RKF:n
sukutaulu rekisteröidylle
amerikanbulldoggille.
American Bulldog Association) – siinä on kaksi yhdistystä
jotka ovat asiallisia tässä asiassa. Tarvitset vain taustatyötä,
vähän vaivaa, ja tietysti englannin kieltä jotta selviät sujuvasti eteenpäin asioidessa ulkomaille. Eli kuten kasvattajan
kuuluisi tietää niin pentueen
ABA rekisteröinti vaatii että
molemmat vanhemmat ovat
sinne myös rekisteröity. Entäpä
sitten NABA, ei niin mitään
ongelmia, erittäin suosittu
esim. ruotsalaisten keskuudessa. Siis mikä siinä sitten on
ettei vaan ajoissa saada niitä
dokumentteja liikkeelle, faksi
on aikaa sitten keksitty, s-
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tunto sanoo jotain. Kamala
vouhotus asiasta jonka pitäisi
olla kristallin kirkasta alusta
lähtien, mutta ah niin surullinen
tositilanne Suomessa.

myynnissä jossa myös kaikki
pennut olivat paperillisia. Eli
jo luovutusiässä pennulla on
paperit mukana (paperit eikä
vaan puhetta niistä) !
Tilanne Ruotsissa
Ruotsi rekisteröi omat amerikanbulldogginsa NABA:an
kuten jo aikaisemmin viittasin.
Samoin Tanskalaiset NABA'an
mutta he ovat myös käyttäneet
EABA:a jonkinverran. Saksalaiset käyttävät NABA:a mutta
suosivat kaikista eniten
ABA:ta. Jenkit tykkää suoraan
ABA:sta sekä JDJRA;n omasta
rekisteröinnistä.
Entäpä meillä?

Suomalaisen NABA, EABA
ja ABA -rekisteröidyn
amerikanbulldoggin
sukutaulu.
Koirien rekisteröinti
Venäjällä ja Virossa
Melkein hävettää mutta kun
ne koirat tosiaan on rekisteröity
Venäjällä paremmin kuin meillä, samoin tilanne Virossa.
RKF eli Russian Kennel Federation vastaa meidän Kennelliittoa, tästä johtuen esim.
Amerikanbulldoggit saavat
osallistua yleisnäyttelyihin siellä. Jotenkin mittasuhteet ovat
hävinneet jonnekin, palautetaan niitä pikkusen, eli muistetaan että jo pelkästään Pietarin
seudulla on noin 300 amerikanbulldoggia ja koko Venäjällä
löytyy arviolta noin 2 000 amerikanbulldoggia. Ei vaan aina
jaksa kuunnella näitä jotka hoilaa ja toitottaa Venäjän kannan
olevan jotenkin huonompi kuin
Suomen. Käy nyt itse katsomassa paikanpäällä ja se on
nyt vaan niin tosiasiaa, että
siellä suuri osa amerikanbulldoggeja on parempia kuin
meillä tällä hetkellä.
Virossa ei ole tänä päivänä
kuin kymmenisen amerikanbulldoggia mutta nekin ovat
kaikki rekisteröity. Samoin
siellä oli äskettäin pentue

Palataan ongelmaan. Mikä
meillä siis mättää? Yksi asia
on, että meillä ei puhuta tarpeeksi avoimesti, huohotetaan
sisäpiirissä jossakin piilossa,
ja kuvitellaan että se on jotenkin väärin lausua ääneen ongelmallisia asioita. Eihän silloin kukaan edes tiedä että
mikä mättää.... Haloo!
Mitä tehdään
virheiden oikaisemiseksi?
Ensiksikin, rekisteröi amerikanbulldoggis jos edes mietit
pennuttaa tai astuttaa sitä. Ja
tee se etukäteen, englanniksi.
Toiseksi, kasvattajat hoitavat
näiden olemassaolevien pentueiden rekisteröintipaperit kuntoon.
Kolmanneksi, jos aiot teettää pentueen niin lonkkakuvaa
koirat, ja peilaa ne silmät!
Muista myös verikoe, piilevät
viat! Niin että ne mahdolliset
viat vaan sieltä siirry dna:n
kautta eteenpäin. Nämä aluksi
kuntoon niin ollaan jo huomattavasti paremmalla suunnalla.
Ja sitten jos edelleen harkitset vakavissasi ryhtyä kasvattajaksi niin voit kysyä neuvoa
esimerkiksi ABC-klubista (tietoa penturekisteröinnistä, yksittäisen koiranrekisteröinti).
Tai jos mietit mitä tekisit niiden
saamattomien papereiden kanssa, ota yhteyttä niin he varmasti
katsovat miten voisivat tehdä
juuri sinun asiallesi.

Amerikanbulldoggit ja amerikanpitbullterrierit
näyttelyyn Venäjälle
Miten sinne mennään, mistä
voi tilata matkoja, miten yöpyminen, mistä tietoa näyttelyistä, matkavakuutukset sekä autolla matkaavilla erillinen Ingostrad vakuutus, viisumit, mitä papereita minulla pitää olla mukana koiralle/koirille, miten ylitän rajan,
mahdolliset kontaktihenkilöt,
ehkä joku jopa miettii onko
sinne meno ihan turvallista...
Moni suomalainen huippuupean SATHY rotuisen koiran
omistaja on kysellyt mahdolliseen koiranäyttelyyn lähtemistä
esimerkiksi Venäjälle. Itänaapurissahammehan koirapiirit
ovat todella isoja ja niin myös
näyttelyt. Jotta sormi ei menisi
suuhun, otimme selvää muutamasta perusasiasta.
Majoitus
Ihan aluksi ohessa muutama
Internet-osoite mistä saat jo
hyvän valmiuden matkallesi.
Näistä osoitteista löydät esimerkiksi tilausmatkat, samoin
hotellihinnastoja josta huomaat
että hinnat liikkuvat 200 mk
(33 ) tuonne 500 mk (84 )
asti, ja on niitä kalliimpiakin.
Mutta kaikille löytyy varmasti sopivaa nukkumista.
Omalla vierailullamme hinta
oli 280 mk (47 ) yö/henkilö
kahden hengen huoneissa, ja
siihen sisältyi aamupalat. Huoneissa oli vakiotavarat eli radio,
tv, minibaari sekä loisteliaat
sängyt. Uni maittoi todella hyvin.
http://www.kaapeli.fi/svs/p
alvelut/index.htm
http://www.finnsov.fi/fin/i
ndex.htm#business
http://www.itasuomenmatkatoimisto.fi/vena
ja_paasivu.htm

Mikä näyttely ja milloin ne
sitten ovat?

tavaravakuutus. Joku sanoi kerran että auton ensiapulaukku
olisi pakollinen, tästä täytyy
sanoa että en tiedä onko, ei
semmoista ollut mukana viimeksikään eikä kukaan sellaista kaivannut. Mutta ainahan se
olisi tarpeen sattuessa hyvä olla
autossa.

Edellytys näyttelyyn osallistumiselle on, että koira on puhdasrotuinen ja rekisteröity.
Yksi tapa selvittää näyttelyt
on tietysti ottamaa yhteyttä
suomalaisten luottohenkilöön,
Mike Egoroffiin ja homma selviää. Yhteystiedot saat ABC:n
kautta. Ongelmana tässä on se,
että herra Egoroff on ihan tavallinen työssä käyvä yksityishenkilö, eikä hänellä aina ole
aikaa auttaa meitä. Niinpä suosittelemme seuraavaa, joka
vaatii jo enemmän aktiivisuutta:
Alla oleva osoite on Venäläinen Working Dogs Internetsivusto, mistä löydät todella
paljon lisätietoa. Kaikenlaisia
koiranäyttelyitä Venäjällä tuntuu tosiaan olevan ympäri vuoden.
http://www.wdogs.com/eng/i
ndex.htm

Nyt venäjälle palkintoja
kahmimaan!

Viisumi

Valuutta

Venäjän konsulaatti Helsingissä myöntää ne pakolliset
viisumit, niitä on sitten vinopino erilaisia joten valitse tarpeeseesi sopivin. Viisumin saa
kutsulla/konsulaatista tai matkatoimiston kautta. Maksaa
noin 20 .

Rahat eli ruplat mukaan.
Rupla kannattaa vaihtaa Forexissa, jos taas olet Helsingissä
oleva henkilö niin paras vaihtopaikka on kauppakeskus Itäkeskuksen uudella puolella
Kirjatoria vastapäätä.
Muuta hyödyllistä

Rokotukset
Itsellesi muistit tietysti että
seuraavat rokotukset ovat edelleen suositeltavia: Jäykkäkouristus-, kurkkumätä-, polio- ja
gammaglobuliini (hepatiitti A)
rokotukset.
Vältä vesijohtovettä ja ruoka-aineita, jotka on voitu pestä
vesijohtovedessä, esim. hedelmiä ja tuoreita kasviksia. Keitettynä vesijohtovesi on juomakelpoista. Juo pullotettua vettä,
jota myydään kioskeissa ja
kaupoissa.
Koiralle muistat tietysti tarkistaa kaikki rokotukset jotta
ne on kunnossa, ja myös että
ne on merkitty koiran rokotusvihkoon. Eli vihko mukaan,
rekisteröintipaperit, itse ottaisin
vielä mielelläni erillisen vakuutuksen koiralle edellisten lisäksi.
Kysy tullista mitä papereita
koiralla tulee olla. Tietävät
myös mitä venäläiset vaativat.

Kyseiseltä Internetsivustolta löydät infoa myös
RKF:n toiminnasta (Russian
Kennel Federation). RKF vastaa Suomen FCI:n alaista Kennelliittoa, sillä suurella erolla
että Venäjän amerikanbulldoggit ovat sinne nykyään myös
rekisteröity ja saavat näinollen
myös osallistua paikallisiin sekä tietysti kansainvälisiin kilpailuihin. Mutta enemmän infoa asian tiimoilta siellä
sivustolla.
Matkavakuutus
Matkavakuutus on pakollinen jokaiselle, ja mikäli menet
autolla niin muistithan ottaa
Ingostrad autovakuutuksen.
Kannattaa varmuuden vuoksi
ottaa lisäksi kuitenkin matka-

ABC vieraili
Venäjän matkansa
aikana Venäjän
RKF toimistossa.

Tulli-ilmoituskaavakkeet
saat tarvittaessa Internetosoitteesta: http://www.tulli.fi
Pietari muuten on yhden
tunnin meidän kelloa edellä,
noudattavat Moskovan aikaa.
Miten raja ylitetään, linjaautolla tai autolla mahdollista
tietysti käyttää myös junaa.
Kontaktihenkilönä olisi hienoa
olla joku joka puhuu venäjää
sujuvasti, siellä et välttämättä
pärjää aina englannilla.
Sitten viimeiseksi oikein
mietit “Onko sinne meno nyt
sitten niin turvallista?”. Lyhyt
vastaus: on. Ei se sen kummempaa ole kuin minnekkään
muualle meno, hieman byrokratiaa rajalla mutta muuten
kuten jossain Puolassa tai jos
joku kävi vanhassa ItäSaksassa niin voi verestää
muistojakin samalla – ainakin
tiestön puolesta. Kannattaa kuitenkin noudattaa liikennerajoituksia eikä hurjastella vaikka
joku paikkakuntalainen sitä tekisi. Liikennepoliisi on kuitenkin olemassa ja ne ovat siellä
melkein aktiivisempia ja näkyvämpiä kuin täällä meillä. Promilleraja on Venäjällä 0%. Tiekunto on meidän mittapuun
mukaan välillä surkeata, toisaalta välillä luulee ajavansa
Keski-Suomessa metsätiellä.
Noudatat vain liikennesääntöjä
kuten normaalisti pitääkin niin
kaikki sujuu vallan mainiosti.
Toivottavasti tarina inspiroi
jonkun rohkeasti käymään paikan päällä, et kadu!
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Lukijoiden kuvia

Ada pitbulli ottaa mieluusti kunnon torkut hyvän jouluaterian päälle!
Onneksi pukin kontista tuli pari pehmolelua lisää! Kuvan lähettäjän Juhani
L. Espoosta.
(vas.) Mitä ihmettä!!! Missäs minun
uuden vuoden rakettini ovat??
Kuvassa naamaansa vääntää
vanhaenglanninbulldoggi Bruce.
Kuvan lähettäjänä Mervi Sipoosta.

Pico pitbulli Pohjois-Suomesta kellii myöskin
mielellään pyhien aikaan normaalia
enemmän. Kuvan lähettäjänä Satu.

LÄHETTÄKÄÄ
SATHY:YN LISÄÄ
OMIA KUVIA!
(alh.) Tänne se sukka! Kyllä kaksi
amerikankääpiöterrieriä aina yhden
perhoskoiran päihittää... Kuvassa
akt Eppu (vas.) ja akt Elli repimässä
omaansa takaisin! Kuvan
lähettäjänä L.P. Helsingistä.

Mikäs sen mukavampaa kuin kunnon paijaus,
tuumii Peppi pitbulli. Kuvan lähettäjänä Antti
Kirkkonummelta.
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