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Tässä SATHY Uutiset lehdessä
Hyvä lukija, käsissäsi on SATHY Uutiset numero
5/2004. Tässä lehdessä mm. seuraavat hauskat ja
mielenkiintoiset työkoira-artikkelit:

Meille tuli amerikankääpiöterrieri s.14-17
Amerikankääpiöterrierin pentu uudessa kodissa. Mitä
ihanuuksia ja kurjuuksia mahtaakaan tämä pallero
keksiä...

SATHY ry.:n jäsenet Virossa s.4-5
Aktiiviset SATHY ry.:n jäsenet kävivät Virossa auttamassa kodittomia koiria viemällä heille ruokaa ja
huopia. Lue liikuttava tarina!

Amerikankarvatonterrieri Katso! -lehdessä s.17
Uusin SATHY rotu, amerikankarvatonterrieri paistatteli
upeissa kuvissa laajalevikkisessä Katso! -lehdessä.

Frisco terapiakoira Lemmikki-lehdessä s.8
SATHY Expo 2004 s.18-19
Terapiakoira Frisco on esittelyssä Lemmikki-lehdessä!
Upeasti kirjoitettu artikkeli ja hulppeat kuvat ovat
mannaa amerikanpitbullterriereiden ystäville.

Lue tuhti tietopaketti koko vuoden suurimmasta ja
tärkeimmästä työkoiratapahtumasta Suomessa ja
Pohjois-Euroopassa.

AKAT-koiran polviongelma s.9
Terapiakoira Erkki s.20
Pienen amerikankarvattomanterrierin polvi rikkoontui.
Mikä avuksi? Aina leikkaus ei ole ainoa vaihtoehto.
Lue koko artikkeli ja tiedät enemmän.

Esittelyssä uusin tulokas maineikkaaseen SATHY
ry.:n Terapiakoira-joukkoon, amerikanpitbullterrieri
Erkki!

AB-kirja-arvostelu s.10-11
Jysky amerikanbulldoggi s.21
Amerikanbulldoggien asiantuntijan, työkoira-aktivistin
Dave Putnamin ab-kirja tiukassa syynissä. Et tiedä
mikä on amerikanbulldoggi? No, lue ainakin tämä
kirja-arvostelu ja tiedät paljon enemmän.

Vahva vahvistus suomalaiseen amerikanbulldoggityökoirakantaan esittäytyy sivulla 21.
Irrallaan olevat koira löytöeläinhoitolaan s.22

Villi villisika s.12-13
Jos koirasi karkaa tai katoaa, on suuri mahdollisuus
löytää se lähimmästä löytöeläinhoitolasta. Lisää tietoa
tärkeästä asiasta saat lukemalla tämän artikkelin.

Mitä ihmettä! Vanhaenglanninbulldoggeja ja villisikoja?
Onko näillä eläimillä mitään tekemistä keskenään?
Lue vauhdikas ja mielenkiintoinen artikkeli!

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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SATHY ry. laajenee
SATHY ry.:n toiminta laajenee. Tarvitsemme aktiiviseen
puuhajoukkoomme nyt lisää ihmisiä!
Tällä hetkellä SATHY ry. etsii
aktiiviseen joukkoonsa todelliseksi puuhahenkilöksi kahta
SATHY ry.:n jäsentä. Toisen
pitää olla AKAT-asiantuntija
ja toisen pitää olla ABasiantuntija. Edellytyksenä on
omistaa ko. rotuinen työkoira,
olla SATHY ry.:n jäsen, olla

aktiivinen ja positiivinen, luotettava henkilö, joka on mukana
järjestämässä ja osallistumassa kaikkiin SATHY tapahtumiin, toimittaa SATHY Uutisiin
materiaalia ja jonka puoleen
voi kääntää rodusta kiinnostuneita henkilöitä Suomesta ja
ulkomailta.
Kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä osoitteeseen
info@sathy.fi
otsikolla
“puuhahenkilö”.

Kannessa: villisika ja VEB
SATHY Uutiset 05/2004
kansikuvassa komeilee aito
villisika ja aito vanhaenglanninbulldoggi. Tiesitkö muuten,
että molemmat kaverit on rekisteröity Animal Research
Foundationissa (ARF)?
Kansikuvassa oleva villisika
on DNA-testattu, aito villisika.
Kansikuvassa oleva vanhaenglanninbulldoggi on aito, rekisteröity veb eli olde, joka on
kotoisin USA:sta. Vauhdikas
ja mielenkiintoinen artikkeli
villisioista sekä vanhaenglanninbulldoggeista löytyy tästä
lehdestä ja jatkoa seuraa ensi
SATHY Uutisissa.
Kansikuvan uros-veb ja
uros-villisika kohtasivat uhokkaissa merkeissä, mutta tarkoitus oli nimenomaan katsoa,
kuinka olde käyttäytyy ison
villipedon läheisyydessä. Oldejen luonnetestausta villisioilla tehdään Suomessa vain
OldeRanchilla.
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SATHY ry.:n jäsenet auttamassa
Viron löytöeläimiä
SATHY ry.:n jäsenet
auttamassa löytöeläimiä
Rami, hänen tyttärensä Paula ja allekirjoittanut kävimme
juhannusviikolla Tallinnassa
kulkukoirien sekä kodeista
tuotujen koirien ja kissojen
turvatalossa, Tallinna Kodutute Koerte Varjupaikassa. Tarkoituksemme ei ollut hakea
sieltä koiraa, koska meille oli
tulossa jo kovasti odottamamme Julle, vanhaenglanninbulldoggi Olderanchilta. Sen sijaan veimme Varjupaikkaan
koiran- ja kissanruokaa sekä
vanhoja peittoja ja tyynyjä.
Ostimme ruoat Tallinnasta,
mikä oli suuri virhe. Suomesta
saa koiranruokaa halvemmalla, kun tietää oikeat paikat.
Internetistä saamamme ajoohje oli jonkin verran harhaanjohtava ja saimme kysellä ih-

misiltä neuvoa. Emme nimittäin tienneet, että siellä saa
moottoritiellä kilometrin välein tehdä U-käännöksiä (Internetin ohje: loiva käännös
vasemmalle) =u-käännös
moottoritiellä.
Perillä
Varjupaikassa
Löysimme kuitenkin perille
alueelle, joka oli vanha sotilastukikohta. Päärakennuksen
edessä meitä odotti viisi vasikankokoista koiraa, jotka eivät
missään nimessä toivottaneet
meitä tervetulleiksi. Pysäköimme auton ja meille tultiin heti
sanomaan, että älkää pysäköikö siihen, sillä edellisenä päivänä yksi koirista oli tuhonnut
jonkun auton.
Sisällä tapasimme turvapai-

Vasemmalta Lankinen, Vivianne sekä vanhaenglanninbulldoggi Julle.

www.pelastetaankoirat.com
• Pelastetaan Koirat ry. perustettiin Tallinnan
koiratarhan, Kodutute Koerte Varjupaikin
asukkien elinolosuhteiden parantamiseksi ja
uusien kotien löytämiseksi. Heidän toimintansa
keskittyy enimmäkseen Viron puolelle, mutta
he auttavat myös Suomen löytökoiria ja kissoja.

Tallinnan Kodutute Koerte Varjupaik on väliaikainen koti
monelle kodittomalle koiralle ja kissalle.

• Yhdistys toimii vapaaehtoistyöllä. Kukaan ei
saa toiminnasta rahallista tai muuta korvausta.
• Varjupaik-tarhalle tulee vuosittain 1500 1700 koiraa. Näistä koirista vain 12% haetaan
takaisin omaan kotiinsa. Suurin osa n. 90%
löydetään kadulta harhailemasta.
• Koiria voidaan pitää tarhalla kerrallaan
maksimissaan 100. Määrää säätelee lähinnä
raha. Jos koirien määrä ylittyy Varjupaik ei
pysty maksamaan eläinten ruokaa, rokotuksia,
lääkkeitä, sähköä, koppeja, työntekijöiden
palkkaa jne. Jos koirien määrä lisääntyy, myös
koirien elinolosuhteet huononevat.
• Koiria joudutaan lopettamaan vuosittain n.
500. Syitä ovat mm. liian suuri koiramäärä,
auto-onnettomuuksissa loukkaantuminen,
pahoinpitely, sairaudet, agressiivisuus jne.
Pentuja säästetään vain 2-3 pentuetta kohti.

Tässä vanhaenglanninbulldoggi Julle ottaa päiväunet
samanlaisen hienon viltin alla, joita veimme useita kappaleita Tallinnan Varjupaikaan.
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kan vapaaehtoistyöntekijän,
Evin, sekä muutamia muita
työntekijöitä.
Ensimmäiseksi
jouduimme allekirjoittamaan
paperin, jossa
lupauduimme
kulkemaan Varjupaikassa
omalla vastuullamme. Haettuamme ison lastin
ruokaa ja peittoja
autosta ja odotettuamme melko
kauan, Evi lähti
opastamaan
meitä tarhalle.

misen parhaita
ystäviä. Palatessamme toimistolle Evi antoi
meille vielä puhelinnumeronsa
jotta tulisimme
seuraavan kerran
(syksyllä) sellaisena ajankohtana, kun hän on
paikalla.
Onneksi eläimillä on apujoukkoja

Vaikka Varjupaikassa tulikin
kyynel silmään
moneen kertaan,
kuitenkin helTarinoita
pottaa tietää että
Julle OLDE popsii päivälliseksi samanlaista hyvää koiranruokaa, jota veimme on olemassa ihkoirista
satoja kiloja Tallinnan kodittomille koirille.
misiä, jotka
Varmastikin
kantavat huolta
Evin pitkistä työpäivistä joh- Hän oli erityisen vihainen ko- sella tavalla koirien elämänta- puolustuskyvyttömistä eläituen ensivaikutelma, jonka tikoirien tuojille, koska koirat rinoita, meidän piti olla kuiten- mistä. Nyt olemme kotona.
saimme, ei ollut kovin sydä- olivat tottuneet olemaan per- kin tarkkana, koska turvallinen Tuleva terapiakoira Olderanmellinen. Kuitenkin hetken heissä ja Varjupaikkaan sopeu- kulkureitti koirien välillä ei chin Julle makoilee keittiössä
tarhassa käveltyämme ja Evin tuminen oli näille koirille vai- ollut kovin suuri. Eivät kuiten- Belgian jättikanin Hermanssokertoessa koirien surullisista keampaa kuin kulkukoirille. kaan läheskään kaikki koirat nin kanssa, norjalainen metsäkohtaloista, Evi alkoi tuntua Sillä hetkellä tarhalla oli noin olleet ihmisten julmuuksien kissamme Lankinen makoilee
todella mukavalta ja välittö- 120 koiraa ja melkein saman takia vihaisia, vaan sieltä löy- tapansa mukaan pöydällä.
mältä ihmiseltä. Hän jaksoi verran kissoja. Koirat olivat tyy myös tosi ihmisystävällisiä Kaikki ovat parhaita ystäviä
kertoa melkein jokaisen koiran joko häkeissä tai kopeissa pa- ja hellyyttä vailla olevia koiria, keskenään.
tarinan ja tuntui että hänellä rin metrin narussa kiinni. Evin Kaikenkokoisia ja mitä perei ollut enää minnekään kiire. kertoessa meille mielenkiintoi- soonallisemman näköisiä ihTerveisin Vivianne Helmi

Koirien lopettamisesta päättää koko tarhan
henkilökunta yhdessä.

heistä vierailee Varjupaikissa tai on valmis
kovaan työhön.

• Animal Protection Bureau on valtion
viranomaistaho joka tekee tarkastuskäyntejä
tarhalle n. 5 - 6 kertaa vuodessa. He valittavat
jatkuvasti koirien määrästä, puutteellisista
oloista ja vaativat parannuksia, joihin kuitenkaan
ei ole varaa. He voivat myös määrätä, kuinka
kauan tiettyä saapunutta eläintä saa pitää
tarhalla.

• Paikalliset ovat usein hämmästyneitä miksi
Suomeen viedään Virosta löytökoiria. Suurin
ihmetyksen aihe on se, eikö Suomessa tosiaan
ole irtokoiria. He eivät myöskään ymmärrä
suomalaisten motiivia ottaa "vanhoja, rumia
sekarotuisia" koiria. Ihmiset kuitenkin
suhtautuvat positiivisesti suomalaisten
auttamiseen ja häpeävät maanmiestensä
eläinten kohtelua.

• Koirien ruoka saadaan pääosin lahjoituksina.
Marketeista saadaan päiväykset umpeen
menneitä ruokia (leipää, maitoa, lihaa), kouluista
ja sairaaloista ylijääneitä ruokia. Kesällä kun
koirat syövät vähemmän, tarvitsee ostaa vain
lihaa. Talvella noin puolet ruuasta joudutaan
ostamaan. Koirien ja kissojen ruoissa on nykyään
mukana myös kuivamuonaa. Tarhan henkilökunta
haluaisi ruokkia koirat pelkällä kuivamuonalla,
joka on huomattavasti ravitsevampaa ja sen
säilytys on tuoreruokaa helpompaa.

• Pelastetaan Koirat ry.:n tavoitteena on
vaikuttaa ihmisten asenteisiin eläimiä kohtaan
niin Suomessa kuin Virossakin. Varoilla
toteutetaan erilaisia projekteja.
Tärkeysjärjestyksessä ylimpänä ovat kunnon
ruoka, madotus, ulkoloishäädöt, ja ensiapu
tarhan koirille.
• Kannatusjäseneksi voit liittyä laittamalla 17
euroa tilille 114635-334419. Laitaviestiksi
KANNATUSJÄSENYYS, NIMI JA OSOITE

• Viron eläinsuojeluyhdistys perustettiin vasta
2 vuotta sitten ja siinä on 200 jäsentä. Harva

Pienikin apu on näille eläimille suurta!
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Moi!
Kiitos edellisestä SATHY
Uutiset-lehdestä. Lehti tuli eilen. PAKSU lehti täynnä mielenkiintoista asiaa. Kiitos!
Mietin ensin, että luenko
Pittimuorin tarinoita ensinkään, jos tulee vaikka miten
paha mieli. No, luin kuitenkin,
ja tavallaan tuli. Hyvin omituinen tunne, koira tuntui niin
elävältä ja läsnäolevalta, melkein alkoi käsi kurottautua paijaamaan. On todella vaikea
sopeutua ajatukseen, että oma
pitbullini on nyt poissa, lopullisesti. Järki sen käsittää, tunteet vain laahaavat jossain lomaa edeltävässä ajassa, kun
kaikki oli vielä hyvin. Mutta
kyllä tämä tästä.
Omituisia
kommentteja
lehdessä
Omituisia kommentteja näkyy tulleen ihmisiltä. Harmillinen tämä petetyn ja pettyneen
“bittiksen” omistajan tapaus.
Henkilö tuntuu kuitenkin olevan koiraansa erittäin tyytyväinen, ja sehän on tärkeintä. Tai
ainakin pitäisi olla. Kunnon
koiranomistaja rakastaa lemmikkiään, vaikka jossain vaiheessa kävisikin ilmi, ettei se
ole aivan sitä, mitä alunperin
piti olla... Paperit eivät takaa
etteikö ongelmia voisi koiran
kanssa tulla, totta, ja varsinkaan näyttelyrotujen kanssa
ne eivät sitä takaa - jos siis
tavoitteena on vain kaunis ulkomuoto ja se, että koira ei
kehässä pure tuomaria. Kaikkihan eivät yllä tähänkään.
Mutta ihan vain vertailun
vuoksi, jos joku ostaisi paperittoman ja taustoiltaan epäselvän pystykorvan pennun, niin
kenen syy olisi, että koira ei
pääsisi kilpailemaan suomenpystykorvien kokeisiin ja näyttelyihin, eikä sitä huolittaisi
SATHY Uutiset 5/2004

yhdistyksen siitoslistoille...
Olisiko tämä syrjintää,
vaiko ihan vain normaali käytäntö
puhdasrotuisten
koirien kyseessä
ollessa? Kun se
koiran tausta siis
olisi tuntematon,
ja tuntemattomana pysyisi...
ja kun rotuominaisuudet merkitsevät paljon
muutakin kuin
määrätynlaista ulkomuotoa. Työkoirarotujen kyseessä ollen
KAIKKEA muuta... Mutta ei
siis todellakaan mitään paperittomia koiria ja omistajiaan
vastaan, sinänsä.

lä...
Joo, iso koira, minkä tahansa rotuinen, joka ei ole omistajallaan hanskassa, on kyllä
melkoinen riesa. SATHYkoirien omistajien pitäisi vielä
olla tavallistakin huolellisempia, kun monet ihmiset pelkäävät heidän koiriaan ja automaattisesti olettavat niistä
pahinta.
Tästä tapauksesta on nyt
vaikea sanoa, vain yhden osapuolen näkemyksen kuultuaan, että oliko ab:n omistaja
todella slarvi ja epäpätevä vai
sattuiko pelkästään osumaan
koirapuistoa omana reviirinään
pitävien ruttuturpien laumaan
(puhun siis omistajista). Mutta
kyllähän koirapuistojen tarkoitus on, että siellä on kaikilla
kivaa, eikä insidenssejä ehdoin
tahdoin yritetä saada aikaan.
Joskus on viisainta pysyä poissa kerrassaan. No, eipä varmaan ihan nyt lähimmässä tulevaisuudessa
ole
puistoilureissuja tiedossa...
syksymmällä kenties...

Aitoja koiria
ja omistajia
Useimmat, niin koirat kuin
omistajat, ovat kelpo väkeä.
Mutta joukossa on pikkuruinen murto-osa tyyppejä, joita
en missään nimessä haluaisi
mainittavan samassa lauseessa
itseni, saati oman koirani,
kanssa.
Viittaan juttuun SATHYuutisten 04/04 sivulla 23. TÄMÄ on ongelma. Aidon, alkuperäisen APBT-työkoiran ja
“pitbulltyyppisen” machokoiran välille olisi tosiaan syytä
tehdä SELKEÄ ero. (Lisättäköön, että en usko näissä
machokoirissa periaatteessa
olevan muuta vikaa kuin sen,
että ovat joutuneet vääriin käsiin. Kaikkien vahingoksi.)
On todella harmi, jos paperittomia koiria lemmikeiksi
hankkineet ihmiset joutuvat
tässä väliinputoajiksi, mutta
KUKA siis lopulta takaa että
ne ovat pittejä ollenkaan, kysyn taas? Pitäisikö niille perustaa jonkinlainen X-jaosto ja
edellyttää, että koiraa ei käytetä siitokseen tms. Mutta kuka
sen kontrolloi? Tai hei, teetät
paperittomalla koiralla pennut
ja vips, ulos SATHY ry.:stä ja
porttikielto tapahtumiin? Kovaa, ehkä... Mutta eikös Kennelliitollakin ole jonkinlainen
kurinpitolautakunta?

“Vuoden
mietelause”
Siteeraan tässä erään amstaffi-kasvattajan “vuoden
mietelausetta”, joka alun perin
lienee Reikon kennelin Ilmari
Virtasen käsialaa:
“Jos laumajärjestys on kunnossa, eli koira on alemmalla
tasolla on se silloin alistunut/alistettu ja silloin koiran
on paras olla ja elää.
Sen ei tartte tarjousten perässä juosta eikä laskea et rahat
riittää. Se tietää et on joku,
pomo, joka hoitaa sen puolen.
Sil on selvä osoite pannassa,
tääl mää asun.
Vain harvasta koirasta on
alffakoiraksi ja näiden muiden
tehtävä on toimia herätyskellona “prrr prrr... perkele tääl
on joku” se ilmoittaa pomolle
ja jos se oli turha herätys se
saa sakinhivutusta, eikä tee
sitä toiste. Näin se oppii mikä
on sallittua toimintaa laumassa. Mut jos se tekee niinku
kirjassa sanotaan se saavuttaa
lauman hyväksynnän ja tyydytyksen.
Koiran kouluttamisella/opettamisella ei ole mitään
tekemistä alistamisen kanssa.
Alistuminen tapahtuu muualla,
paljon ennen koulutusta, ensikohtaamisessa ja tätä hetkeä
kutsutaan leimautumiseksi.”
No joo, Virtanen on Virtanen, värikäs persoona ja kouluttajaguru. Siitä olen kyllä
äijän kanssa samaa mieltä, että

Puistohässäkästä
Vielä siitä koirapuistoa terrorisoineesta ab-koirasta, että
vai oli omistaja oikein pynttäytynyt, oho, voi kauhistus
sentään!!! Tosin ei koirapuistoon ole mitään pukeutumissääntöjä, mutta ymmärrän kyl6

elämän suuria peruskysymyksiä ei päätä koira, ne päättää
ihminen. Eikä alistamisella ole
mitään tekemistä koulutuksen
kanssa, todellakaan.
Vaara on vain olemassa, että
kokematon omistaja kuvittelee
alistamisen tarkoittavan samaa
kuin väkivalta - ja metsään
menee. Normaalissa koira/omistaja-suhteessa tämän
ei pitäisi olla ongelma. Jotain
on pielessä, jos vielä aikuista
koiraa pitää säännöllisin väliajoin “alistaa”. Mutta miten
usein tätä näkeekään...
Myönnän kyllä auliisti,
että on hiukan eroa siinä miten
käsittelee isoa, kovapäistä
schäfer-urosta tai pientä, herkkää, luonnostaan nöyrää pittiparkaa. Uskoisin, että klassisilla schäferinkoulutusmenetelmillä saa pittiparan pilattua täysin, joko hytiseväksi
hyytelöksi, joka ei ikinä enää
yritä parastaan, tai sitten arvaamattomaksi raivopääksi.
Esimerkkejä muiden, samantyyppisten rotujen puolelta
on. Toisaalta en ole yhtään
vakuuttunut, etteikö schäferkin
toimisi vähän pehmeämmillä
menetelmillä - eivät kaikki
schäferit ole kovaluontoisia,
sekin vielä, eivätkä tähtää IPOkokeisiin. Ja OIKEIN kovaluontoisen koiran kanssa ei
kannata ruveta kouluttajan tappelemaan ollenkaan, ihan niin
kuin ei kannata ruveta tappelemaan karhujen, orihevosten
tai miekkavalaiden kanssa kaikkia näitä kuitenkin voi
kouluttaa inhmillisellä oveluudella. Niin yksinkertaista...
Pittimuorin uusi
pitin-pentu
Aamukampa esiin, pitinpentu tulee!!! Se on kaunis,
suloinen, niin upean värinenkin. Ja siitä tulee HIENO pitti,
tästä olen aivan vakuuttunut!
Viikko enää, jeeee!!!! Ei nyt
liity mihinkään, mutta huomaan joskus juttelevani pittivainaan tuhkauurnalle, ei mitään pitkiä polotuksia, mutta
kuitenkin...
Joitain järjestelyjä täällä on
pakko tehdä. Sohvapöytä ehkä
viedä vintille, ja ostaa sen tilalle pikkuinen pöytä sängyn
päätyyn. Herätyskellon & yövalon sijoittamiseksi. Huomenna siis Kodin Anttilaan,
listan kanssa ehkä tällä kertaa.
Pöytätilanne ei ole hyvä, mutta
saa sekin kelvata toistaiseksi.
Pitin-pentu kuitenkin on niin
pieni, kissan kokoinen(?), että
löytänee sijan tassuilleen tässä

ahtaudessa ja kurjuudessa.
Heitetään tavaroita ulos sitä
mukaa kun pentu kasvaa, heehee...
Shoppailua
Piti ostaa sellaisia pieniä
vekottimia, joilla laitetaan johdot kiinni lattialistojen vierustalle. En tietenkään kaupassa
innoissani muistanut koko juttua vaan ostelin pitin-pennulle
kaikenlaista kivaa, käsivarret
venyivät kotimatkalla kuin gorillalla jne. Laitoin sitten johdon maton alle ja teippasin
roudarinteipillä kiinni lattiaan.
Hullu rotta uurastaa nyt maton
& teipin kimpussa... Jos nämä
eläimet liittoutuvat ja alkavat
toimia yksissä tuumin, olen
todella liemessä...
Pitin-pentu
uudessa kodissa
Uusi pitin-pentu nukkuu nyt
päivän rasituksista uupuneena.
Ihmettelin miksi se yritti tunkea isoon kassiin, jonka olin
laskenut lattialle, mutta siellähän oli sen hyvänhajuinen punainen pyyhe, jäänyt sinne
kasvattajalta. En tiedä jäikö
tarkoituksella, mutta hyvä
näin.
Sisään tultuamme pitinpentu söi vähän, itki vähän,
pissasi kylppärin oven eteen.
Kehityskelpoinen yksilö. Leikimme myös vähäsen, välillä
olin puruleluna minä ja välillä
minikongi. Pitin-pentu ei pure
yhtään kovaa, ainakaan vielä.
Ai niin, jossain vaiheessa se
sai hikan, että osasikin olla
suloinen hytkähdellessään nikotusten tahdissa. Häntä sillä
heiluu usein, pitin-pentu on
reipas pieni tyttö. Rottaa ei ole
näkynyt, ilmaantunee illemmalla, katsotaan mistä tuuli
tuolloin puhaltaa. En tiedä menemmekö enää tänä iltana
ulos, huomenna kuitenkin menemme, eiköhän tämä tästä ala
hiljalleen sujua, olkaatten rauhassa. (Pentuhan on ollutkin
täällä jo huumaavat kaksi tuntia, ihme jos ei sujuisi, mutta
olkaatten silti rauhassa.)
Illalla
Pitin-pentu on herännyt. Söi
vähän, leikki, natusti possunkorvaa, pissasi kaksi kertaa
vaipalle. (Ei hätää, jatkossa
näitä viestejä tuskin tulee ihan
näin tiuhaan, heehee...)
Vähän vielä välillä nyyhky-

tyttää, pentua siis, mutta voi
johtua siitä, että tylsänä vain
naputtelen tällä koneella Pittimuorin tarinoita - no en kauan,
en kauan... Häntä sillä heiluu
koko ajan (melkein). Optimisti?
Sain vihdoin tuulettimen
alas kaapin päältä ja toimimaan, nyt meille tulee jonkin
verran viileyttä. En tiedä siitäkö pitin-pentu rauhoittui, vai
helpottiko hänen ahdinkoaan,
kun kävi tekemässä valtaisan
kakkakasan, niin, arvasitte varmaankin: paperille. Pikkuruinen pyöreä masu lasehti silmissä. No, kohta voi taas
tankata...

ni ohitse isä kolmen lapsensa
kanssa, no, tiedätte millainen
vetovoima pennuilla on lapsiin... Kysyivät että saako tulla
katsomaan, ja minä vastasin
että ihan nyt riippuu pennusta
tämä asia.
Joo. pitin-pentu oli AIVAN
riemuissaan uusista tuttavuuksista. Ystävällinen ja hyvähermoinen koira, täytyy sanoa.
Ulkoilu näköjään lisäsi pitin-pennun itseluottamusta entisestään. Nyt kotona se juoksee, ryntäilee, hyppelehtii ja
kiljahtelee kimeästi - innosta,
uskoisin. Tällä hetkellä näkyisi
kiipeävän kirjahyllyyn, hehheh, onneksi ovat vielä jalat
niin kovin lyhyet...
Löysin lelulaatikosta mukavan pehmolelun, jonkinlaisen
partaisen koirahahmon, joka
ääntelee hyvin vähäisestä kosketuksesta. Sitä pitin-pentu on
myös ravistellut hengiltä loppumattomalla innolla.

Seuraava
päivä
Herättiin tänään seitsemältä,
tai siis pitin-pentu heräsi ja
sitä myöten muut. Väsytti kovin, mutta pitin-pentu oli tehnyt läjän, tietysti paperille, ja
oikein hyvän mallisen & rakenteisen vieläpä, mutta haisu
oli hirmuinen (pienessä sopassa paljon pippuria, heehee)
joten nousin siivoustoimiin ja
saman tien laitoin kahvin tippumaan. Nyt on kahvit juotu,
sanomalehti luettu, eläimet
ruokittu, voisi seurata pitinpennun esimerkkiä ja painua
takaisin nukkumaan. Enpä taida malttaa. Päivemmällä sitten, jos siltä tuntuu. Laitoin
pitin-pennun ruokakuppiin sekaan Nutro-nappuloita, tykkäsi
niistä(kin). Tarjosin pennulle
myös vähän maksamakkaraa.
Hyvä ettei mennyt koko käsi...
Että eipä tässä toistaiseksi
sen ihmeempiä. Kaunis kesäaamu. Kohta lähdetään käymään ulkosalla.

Uusi
ulkoilureissu
Oltiin taas pitin-pennun
kanssa ulkona, pentu vetää lässyttäjiä puoleensa kuin hunaja
kärpäsiä... En kyllä yhtään ihmettele. Pitin-pentu on pieni,
pyöreä, suloinen, pehmeä ja
kauniin värinen, sitä ei normaali ihminen VOI vastustaa.
Hyvä puoli asiassa on, että
pentu suhtautuu ihailijoihinsa
erittäin avoimesti ja positiivisesti. Periaatteessa olen kyllä
sitä mieltä, että jos joku haluaa
paijata koiria niin hankkikoon
oman, mutta luultavasti pitinpennulle on vain hyötyä miellyttävistä ihmiskontakteista,
niin että lässyttäkööt...
No oukei, tultiin kuitenkin
kotiin, oli kauhean kuuma ja
menin suihkuun. Tullessani
suihkusta oli pitin-pentu kadonnut. Huutelin sitä nimeltä,
puppy, mitä lie, ei vastausta.
Ja neliöitähän ei meillä paljon
ole... Ehdin jo hiukan huolestua, kunnes kuulin ähinää jostain epämääräisestä suunnasta.
Jeps. Pitin-pentu oli tunkenut
itsensä pieneen rakoon kirjahyllyn ja sängynpäädyn välissä, rotalla on siellä pissapaperi,
ja pentu oli tarpeillaan tässä
uudessa toaletissa. Sieluni silmin näin miten se yrittää vastaavaa joskus viiden kuukauden iässä, mutta ei kait
sentään... Muuten kyllä olisi
paikka oikein hyvä, vähän vain
vaikeapääsyinen. Pieni pitinpentu-kulta!!!

Ensimmäinen
ulkoilu
Olimme äsken pitin-pennun
kanssa ulkona. Pentu toimitti
asiansa, ison ja pienen, ja arvaas kuka oli unohtanut ottaa
kakkapussit mukaan... Siivoilin sitten läjää pienellä paperinenäliinalla, onneksi oli läjäkin
pieni.
Hyvin reipas tyttö, välillä
alkoi maailman avaruus hirvittää ja piti pyytää kantokyytiä,
minkä sitten tietysti tarjosinkin, mutta autot eivät pitinpentua ihmetyttäneet yhtään,
tai oikeastaan mikään muukaan.
Siankärsämön kukan ja keltaisen koivunlehden kimpussa
piti oikein uurastaa. Sitten me7

Syömässä
Pitin-pennun ruokahalu on
oikein hyvä. Nyt vähän hyljeksii kostutettua nappulaa (ja
kuivien nappuloiden syöminen
on sellaista nykertämistä, pienin, harvoin neulahampain),
luulen kuitenkin, että oma vikani kun hyljeksii... On
vaikea sopeutua siihen, että
ruokittavana ei ole 30-kiloinen
vonkale vaan 3-kiloinen pentu.
Mätän sapuskaa tarjolle lapiokaupalla. No, tähän tulee kyllä
muutos.
Äsken pitin-pentu ryhtyi
suorastaan väkivaltaiseksi, kun
huomasi minun syövän kalapaistos-einestä. Annoin sille
sitten vähän seitä. Katosi kuin
jonkin nielemänä, heehee...
Nyt pitin-pentu taas vaihteeksi nukkuu, on oppinut kiipeämään sängylle. Siellä on
hyvä olla ja tilaa kääntyillä.
Sitäpaitsi, jos sänky kelpaa
minulle niin kelpaa se myös
pienelle koiralle, tuuminee pitin-pentu. Joo, sillä on
“portaat” joita myöten kulkea,
ei joudu hyppimään ylös eikä
alas.
Kylläpä pentu tosiaan nukkuukin paljon - toivottavasti
se ei ole sairas. Vaikka en usko, olimme ulkona ja sen jälkeen pienellä oli taas ihan hirmuisesti energiaa, se ottaa
oikein spurtteja häntä kaarella,
tumppati-tumppati sanovat
pienet tassukat, ja hampaisiin
ei ole kenenkään hyvä joutua...
Ei vaites, pitin-pentu edelleenkään ei pure mainittavan kovaa.
No, ei tässä paljon jäänyt
sanomatta, pentu siis kävi jälleen ulkona, kannan sen vielä
jalkakäytävillä, jos en muusta
syystä niin siitä, että pyöräilijöitä, noita killereitä, pitää tosissaan varoa. En osaa kuvitellakaan mitä tapahtuisi, jos joku
hullu ajaisi pienen pentuni ylitse. Viettäisin sitten varmaan
loppuikäni vankilassa, Suomen oikeusjärjestelmä kun on
mikä on, heehee... Ala-aulassa
laskin pitin-pennun maahan,
se ekan kerran käveli omin
jaloin hissiin ja hissistä pois.
Lisää uuden pitbullin pennun kasvun seurantaa ensi numerossa!
Terveisin Pittimuori
ja tuore pitbulli
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Frisco terapiakoira
Lemmikki-lehden
esittelyssä
mukaan ja tulokset ovat nyt
koko Suomen kansan nähtävillä Lemmikki-lehdessä.

SATHY Uutisten mennessä
painoon Lemmikki-lehden toimittaja kertoi meille, että Terapiakoira Friscon artikkeli oli
tähän mennessä äänestetty lukijoiden mielestä koko lehden
parhaaksi artikkeliksi!
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Frisco amerikanpitbullterrieri on USA:sta tuotettu, rekisteröity lemmikkikoira ja
Frisco on rotunsa erinomainen
edustaja. Frisco harrastaa
omistajansa kanssa aktiivisesti
kaikenlaista työkoiramaista
toimintaa, mm. taakanvetoa ja
jäljestystä. Yksi harrastemuodoista on SATHY terapiakoiratoiminta. Eräälle visiitille
mukaan lähti myös Lemmikkilehdestä toimittaja ja kuvaaja
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Tällainen positiivinen ja oikeanmukainen julkisuus on
juuri se, mitä amerikanpitbullterrieri maailman väärin ymmärretyimpänä koirarotuna
kaipaa.

er

Yksi koko Suomen parhaista
ja valovoimaisimmista
SATHY Terapiakoirista pääsi
esittelemään taitojaan Lemmikki-lehteen! Syyskuun
Lemmikki-lehti sai monen
amerikanpitbullterrierin ystävän hieraisemaan silmiään –
onpa upea artikkeli! Lemmikki-lehti esittelee uusimman
numeronsa sivuilla hulppeasti upeita kuvia sekä todella
hienosti kirjoitetun artikkelin
SATHY Terapiakoira Friscon
visiitistä sairaala Ortoniin.
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AKAT-koiran polviongelma
Kahahduksen
turmiolliset
seuraukset
Jimmy-AKAT:lleni sattui
ikävästi. Joitain päiviä sitten
tuli Rolin (perulaiseni) kanssa
ns. “kahahdus” eli muutaman
sekunnin tappelu tilanteessa,
jossa ne kilpailivat kahden vieraani “suosiosta”, kaikki (siis
kaksi vierasta ja koirat) olivat
samalla sohvalla ja tunteet ns.
kuumeni. Kahahdus oli ohi
muutamassa sekunnissa niinkuin tälläiset aina ovat, ei siis
mikään kunnon tappelu. Kuitenkin Jimmyllä oli huonoa
tuuria, oli kai saanut Rolin
hampaasta ja rupesi kävelemään kolmella jalalla. Oikealla
takajalalla ei varannut ollenkaan. Kipeä se ei tuntunut olevan eikä turvonnut.

Pari viikkoa
hoidon aloituksesta

Amerikankarvatonterrieri Jimmy eläinlääkärillä saamassa
Cartophen-pistosta.

Toivottavasti on Jimmyn
hoito edistynyt – en itse asiassa
tiedä kun se ei paljoa kävele
mutta vielä viikko sitten ei
välillä varannut jalalle, useimmiten varaa. Eläinlääkäri sanoi
että pitkä juttu on ja en usko
että saa vielä vapaammin liikkua vähään aikaan. Sitten kun
saa niin korttelin ympäri vaan
ja ihan hitaasti. Tylsää mutta
ei voi mitään... Jos ei hoito
auttaisi niin sitten leikkaus.
vieläkin hehkutan että onneksi
on se vakuutus sillä!
Tilanne 15.8.2004

mäiseen vaihtoehtoon koska
Jimmy todennäköisesti sillä
paranee.

Eläinlääkärissä

Toipilasvaihe

Eläinlääkäri kehoitti katsomaan pari päivää, josko olisi
hieman venähtänyt ja lepo auttaisi. No ei auttanut ja tänään
vein sen uudelleen lääkäriin.
Jimmy rauhoitettiin ja jalka
tunnuteltiin – diagnoosina takajalan polven ristiside osittain
repeytynyt.
Vaihtoehtoina olisi leikkaushoito tai Cartophen-injektiot
(ns.voitelee niveliä) kuukauden ajan, yhteensä neljä pistosta, plus lähes täydellinen
koppilepo. Päädyimme jälkim-

Nyt on reppanalla sitten ankea kuukausi kun Rolin kanssa
leikkiminen, lenkkeily, sohvalle ja sänkyyn hyppely ja yleensäkin jalan liikuttelu on kielletty (mistään agilitystä
puhumattakaan, joka oli tarkoitus aloittaa tällä viikolla.)
Pissalla saa toki pihalla käydä
mutta kaksi porrasta pitää kantaa kun ei saa ollenkaan hyppiä. Häkissä pitää poissaollessani olla sitten. Kehoitettiin
tekemään paljon erilaisia
“temppuharjoituksia”, esim.

pyydetyn sormen osoittamista
jne, jotta olisi edes joitain virikkeitä. Jalkoja pitäisi myös
jumppauttaa varovasti.
Kyllä harmittaa kun katsoo
Jimmyä kun se häkissään välillä hiljaa itkee ja sitten luovuttaa ja nukahtaa. Harmi kun
ei eläimelle voi selittää miksei
nyt pääse liikkumaan. Pitää
hankkia kantokassi että saa
sen otettua mukaan kaupungille ja kävelyille.
Toivon että hoito puree ja
jalka paranee täydellisesti. Ja
onneksi olen ottanut kummallekin koiralleni vakuutuksen!

Joo no sen verran voisi sanoa että Jimmyn jalka tutkittiin
viimeisellä eläinlääkärin reissulla ja ristiside todettiin parantuneeksi. Nyt Jimmy saa
eläinlääkärin mukaan elää ns.
normaalielämää eli mitään
sohvallehyppäämisrajoituksia
tms. ei ole. Eli kaikki niinkuin
ennenkin!
Juuri oltiin tänään kaverin,
sen koiran ja omieni kanssa
3,5 h metsässä rymyämässä.
Paistelen juuri sieniä joita sain
muovipussin... Ja Roli luonnonlapsena söi mustikoita ja
puolukoita varvuista suoraan
ja joi kuravettä. Jimmy maisteli hirvenpaskaa...
Terveisin Hanna & Jimmy

Ryhdy SATHY-kasvattajaksi!
SATHY ry:lle tulee lukemattomia kyselyjä koiranostajilta, jotka haluavat löytää hyvän kasvattajan. Näitä ostajia
varten on nyt SATHYkasvattajaluokitus, jonka tarkoitus on taata ostajalle mahdollisimman terve ja aito työkoira.
Jokainen SATHY-rotuisia
koiria kasvattava kasvattaja
v o i p ä ä s t ä S AT H Ykasvattajien kunniakkaalle listalle. Edellytyksenä SATHYlistalle pääsyyn on sopimus,
jossa kasvattaja lupaa noudattaa oheista etiikkaa ja ohjeita
aina ja jokaisen pentueen yhteydessä.
Jos SATHY-kasvattaja rikkoo etiikkaa vastaan, hänet

erotetaan SATHY ry. yhdistyksestä ja hänen toimistaan ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille ja tuleville pentujen ostajille
varoittavana esimerkkinä huonosta kasvatustoiminnasta.
Ostaessasi koiran SATHYkasvattajalta, tiedät saavasi
luotettavalta kasvattajalta terveen pennun.

• jokaisen pennun ostaja saa
oston yhteydessä pennun rekisteripaperin käteensä
• pentueen vanhemmat on
terveystarkastettu eläinlääkärin
toimesta ja tästä pyydettäessä
näytetään kirjallinen todistus
ja annetaan kopio pennun ostajalle
• pentue on terveystarkastettu eläinlääkärin toimesta ja
tästä annetaan kirjallinen todistus pennun ostajalle
• jokaiselle pennulle kasvattaja myöntää kirjallisen terveystakuun, jolla taataan ostajalle terve pentu.

K a i k k i e n S AT H Ykasvattajien on noudatettava
oheista etiikkaa:
• pentueen vanhemmat on
virallisesti rekisteröity ja pyydettäessä reksiteröintipaperit
näytetään pennun ostajalle
• pentue on virallisesti rekisteröity (adba, ukc, bfkc,
akc, naba, aba, eaba, arf, oeba)

Kaikkia SATHY-kasvattajia
suositetaan lisäksi noudattavan
oheisia ohjeita. Ostajan on hy9

vä vaatia näitä pennun oston
yhteydessä.
• pentu on rokotettu parvovirusta vastaan seitsemän viikon ikäisenä, ennen luovutusta
• pennulle tehdään luonnetesti seitsemän viikon ikäisenä,
ennen luovutusta
• pennun ostajan kanssa tehdään kirjallinen ostosopimus
• pennun mukana annetaan
kirjallinen pennun hoito-ohje.

Haluatko SATHYkasvattajaksi? Lisätietoja sekä hakemuslomakkeen löydät
Internetsivuilta www.sathy.fi
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AB-kirja-arvostelu
The Working American
Bulldog on mielenkiintoinen
ja kaikenkattava kirja, ´jonka
luettuaan on kyllästetty ABtietoudella ja valmis uskomaan, että käyttölinjainen AB
on koiraksi tosi kova kanuuna.
Kirjoittaja Dave Putnam,
AB-kasvattaja ja -harrastaja,
käytti viisi vuotta aineiston
keräämiseen matkustellen ympäri Yhdysvaltoja ja haastatellen lukemattomia AB:n omistajia ja kasvattajia.
Jos on ollut epäselvää mikä
ero on Johnsonin linjalla verrattuna Scottin tai Painterin
linjoihin, niin The Working
American Bulldogin luettuaan
tietää. Jos on ihmetyttänyt
mihin sellaiseen työkoirat pystyvät mihin muut koirat eivät,
niin ehkä mm. luku villisikojen
metsästyksestä Etelän sydänmailla selventää asiaa. Kokeneempikin AB-harrastaja löytänee kirjasta paljon
informaatiota, rodun alkuperäisen kotimaan näkökulmasta
tarkasteltuna.
Kirjassa on 190 sivua, yli
300 värikuvaa, lukuisia mustavalkokuvia ja piirroksia, joista jotkut taiteilijanakin kunnostautuneen kirjailijan itsensä
käsialaa.

lemmikkieläinkaupoista.)
Kirjan tarkoitus ei siis missään tapauksessa ole markkinoida amerikanbulldoggeja
kaikille sopivina sohvaperunoina, niin omistajalleen ja
perheelleen uskollinen ja hyvien ihmisten parissa luotettava kuin rodulleen tyypillinen
AB onkin.

The Working American Bulldog
• kirjoittaja Dave Putnam
• kustantaja Bulldog Press
• ilmestymisvuosi 1999

Nykypäivän
amerikanbulldoggeja on eri tyyppisiä, kevyempiä ja raskaampia, lyhyt- ja pitkäkuonoisia.
Työkoirat eivät koskaan ole
ulkomuodoltaan samalla tavoin yhtenäisiä kuin näyttelyrodut, tämä on asia, jota joidenkin ihmisten on hyvin
vaikea ymmärtää. Kirjoittaja
painottaa, että mikään ABtyyppi ei sinänsä ole oikea,
alkuperäinen tai toista parempi. Isot, raskaat ABt, esim.
Johnsonin koirat, polveutuvat
plantaasien vahtikoirista ja
ovat usein territoriaalisempia
kuin ensisijaisesti metsästyk-

Historiaa
Bulldoggien historia käsitellään perusteellisesti. Tämä
osuus on opettavaista ja mielenkiintoista luettavaa myös
pitti- ja olde-harrastajille. Kuvitus valaisee muinaisen työ-

olematon. Käytännössä kuitenkin useimmat ABt ovat
enemmän tai vähemmän eri
tyyppien sekoituksia. Kirjoittajan mielestä ei myöskään iso
koko sinänsä ole este koiran
toimivuudelle – sen sijaan iso
koko yhdistyneenä hyvin lyhyeen kuonoon voi olla kuumassa ilmastossa jopa kuolemaksi. Lihavuus on aina
myrkkyä työkoiralle.
Harrastuksia
Kirjassa kerrotaan myös kirjoittajan omista koirista, niiden
koulutuksesta ja osallistumisesta eri harrastuslajeihin kuten taakanvetoon ja suojeluun
(Schutzhund), jälkimmäistä
kirjoittaja ei suosittele aloitteleville harrastajille ollenkaan.
Jos lajiin kuitenkin päättää lähteä tulee muistaa, että ABn
koulutus eroaa joskus hyvinkin
ratkaisevasti perinteisten saksalaisten rotujen koulutuksesta.
Lukuisista USAssa järjestettävistä monipäiväisistä, satoja
osallistujia keräävistä ABtapahtumista kerrotaan runsaan kuvituksen kera.
Ruokinnasta

Yleistä asiaa
amerikanbulldoggista
Kirjan esipuheessa muistutetaan ABn erityispiirteistä ja
kerrotaan rodun hankintaa harkitseville tähän liittyvästä vastuusta. ABn voi kouluttaa noutamaan ja jäljestämään ja
suoriutumaan monista muistakin yleishyödyllisistä tehtävistä, mutta pohjimmiltaan on
kuitenkin aina kyseessä koira,
jonka alkuperäisenä tehtävänä
oli ottaa kiinni ja pitää aloillaan itseään kookkaampia,
mahdollisesti vaarallisia kotija villieläimiä. Näissä töissä
vaadittu voima ja sinnikkyys
saattavat tuottaa epämiellyttävän yllätyksen henkilölle, joka
on hankkinut ABn esimerkiksi
vain sen vaikuttavan ulkomuodon takia. (Kirja siis on kirjoitettu USAn olosuhteissa, missä
koiria, joissain onnettomissa
tapauksissa myös amerikanbulldoggeja, voi ostaa jopa
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The Working American Bulldog kirjaa on saatavilla
Suomessa ainakin Akateemisessa kirjakaupassa.

koirabulldoggin matkaa historian hämärästä nykypäivään
ja jakautumista eri rotuihin joissain tapauksissa muutos
on ollut äärimmäisen suuri, ja
joissain tapauksessa sitä ei
käytännössä ole ollut lainkaan.

seen käytetyista koirista polveutuvat standardi-tyyppiset
ABt. Jostain takamailta saattaa
vielä tänä päivänä löytää metsästyslinjaisia amerikanbulldoggeja, joiden halu puolustaa
aluettaan vierailta ihmisiltä on
10

Valmennus- ja kunnostusvihjeitä eri lajeissa kilpaileville
AB-koirille annetaan omassa
luvussaan, samoin kerrotaan
ABn ruokinnasta. Hyvää koiraa ei pidä tärvellä syöttämällä
sille ala-arvoista ravintoa. Kuivamuonien tuoteselosteet kannattaa lukea tarkoin. Kirjoittajan mielestä vaativat
vuosisatojen ajan metsästäjien,
karjankasvattajien ja teurastajien työkoirina toimineet bulldog-tyyppiset koirat tänäkin
päivänä ravinnossaan raakaa
lihaa ja luita parhaaseen kukoistukseensa päästäkseen.
Ohjeita
ostajalle
Kirjan loppuosassa esitellään ansioituneita kenneleitä
sanoin ja kuvin ja opastetaan
aloittelevaa harrastajaa luotettavan kasvattajan löytämises-

sä. Vähimmäisvaatimus on,
että koirat ovat rekisteröityjä,
terveitä (tästä on oltava paperit) ja luonteeltaan tasapainoisia. Ostajan omista mieltymyksistä sitten riippuu
haluaako pentunsa vanhemmilla olevan myös koetuloksia. Keskivertoharrastajalle
saattaa todellisessa sikapelottimessa kenties olla koiraa liiankin kanssa. Vähänkään hämäristä lähteistä ei ABta
kannata ostaa, eikä siis missään tapauksessa lemmikkieläinkaupasta - jos USAssa
ollaan.

mieltä askarruttamaan
jääneisiin
asioihin.
Todella
paha miinus Suomessa
on kirj a n
hinta
–
joi-

American
Bull-

dog
Akateemisess
a
kirjakaupassa
100 EUR,
mikä on
noin kaksi
k e r t a a
enemmän
kuin vastaavan laajuisesta

Hinta ja
yhteystiedot
Kaikin tavoin oivallisesta
kirjasta on vaikea keksiä puutteita - jonkinlainen hakemisto
ehkä helpottaisi palaamista

tain aikoja sitten
maksoi The Working

kirjasta tavallisesti joutuu
maksamaan.
Kirjaa voi tilata kustantajalta, www.americanbulldogger
.com, hinta ulkomaille toimitettuna on 64,95 USD.
Kustantajan postiosoite on
Bulldog Press, 1101 Canada
Road, Woodside, California,
94062 USA
Amazon.com myi joitain
aikoja sitten The Working
American Bulldoggia hintaan
33,97 USD.
Optimisti voi tietysti myös
jäädä odottelemaan Akateemisen kirjakaupan mahdollisia
alennusmyyntejä...
SATHY
kirjatoimitus

Uutiset,

Terveisiä ulkomailta!

(Ylhäällä) APBT Quinnie (valkoinen koira oikealla)
kaveruksineen lähettää kaikille pitbulleille ja pitbullien ystäville terveisiä Saksasta! Quinnie omistajineen on taistellut typeriä rotukohtaisia lakeja
vastaan ja he ovat olleet mukana edesauttamassa
oman liittovaltionsa rotukohtaisen lain kumoutumista.
(Vasemmalla ylhäällä) Karen Larsonin amerikankääpiöterrieri osaa nauttia kesäkuumalla viilentävästä kylvystä!
(Vasemmalla) APBT Quinnie nauttii kesän viimeisistä päivistä!
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Villi villisika
Ensituntemuksia

Villisian
hankinta

Voin kertoa nyt useamman
kerran ja pitkiä aikoja villisian
kanssa vietettyäni, että villisika
myös on villi. Villisika on kokeillut minua useamman kerran, miettii purisko vai ei, sitten päätti kokeilla muutaman
kerran, eri käyntikerroilla. Pysyin paikallani ja työnsin päätä
joka kerta sivuun. Villisika
kokeili pelkäänkö, sitten jätti
homman silleen. Rapsutin kyljestä ja sain sen maate jalkoihin, jatkoin rapsutusta mahasta, ihan kuin koirilla. Villisika
oli tyytyväinen. Kun otin mönkijän ja ajoin tallille alas, niin
villisika juoksee niinkuin koirat ja on jo odottamassa siellä.
Nopeus on todella kova ja kivisessä rinteessä villisika menee kuin vuorikauris. Ei häviä
sielläkään vauhdissa koirille.

Villisian hankinta vaatii pitopaikkaluvan, joka on haettu
maa- ja metsätalousministeriöstä. Lisäksi siat vaativat todella tukevat ja mittavat aitarakennukset. Meni yli vuosi
Friidun kaupasta, ennenkuin
toteutui itse villisian sen tulo
meille.
Villisika karju saapui meille
heinäkuun lopulla ja sen nimi
on Diablo. Samaan aikaan ei
villisikoja ole mahdollista ottaa, sillä emakosta pitää saada
ensin paikan valtias.
Kantaemakon hankintahinta
oli 2 500 euroa, johon sisältyy
astutus ensi talvena. Porsaita
syntyy keväällä 1-3 kpl ja vuoden kuluttua 1-6 kpl.
Nopea
reviirieläin

Vihainen, mutta
seurankipeä
Jos villisika suuttuu niin turvaan ei pääse, vaan on taisteltava. Villisika on kuitenkin
valtavan seurankipeä, ei anna
tehdä oikein mitään kun pitäisi
vaan olla sen kanssa. Kun olen
tehnyt aitoja, katoksia, jne.
niin villisika hermostuu kun
ei sille ole aikaa. Karvat nousee niskassa ja selässä 15-20
cm kun alkaa vihaiseksi, sen
näkee jo päältä kun se muuttuu
agressiiviseksi.
Työnsin villisian pois kun
laitoin saunan alle vanerilevyjä
vahvikkeeksi, villisika töni minua koko ajan, työntelin sitä
pois ja sitten se hermostui.
Huomasin olevani sen selässä
ja lensin kuin kaarnavene aallokossa. Villisika on niin salamannopea ettei ehdi havaita
mitään. Olen aina sanonut että
paha on se päivä kun turpiin
tulee. Nyt on haastetta. No
menin sisälle ja hain pari lonkeroa ja menin takaisin istumaan matalalle kivelle tarhaan.
Villisika tuli viereen ja mietti
taas purisiko vai miten pitäisi
olla. Työnsin villisian päätä
pois ja rapsutin ja taas villisika
meni minun jalkoihin maate
tyytyväisenä. Se vaan on niin
huomionkipeä ettei siedä torjumista.

SATHY Uutiset 5/2004

Ensimmäinen villisikamme, Friidu-emakko.
Kuin koira,
mutta fiksumpi

Friidun kasvattaja sanoi, että
villisika voi hyökätä ihmisen
päälle jos se hermostuu. Minulla oli yksi kaveri Mikko
auttamassa tarhaduuneissa.
Koko ajan Friidu vei Mikon
kamat ja vanerilevyt ympäri
tarhaa ja oli kovin agressiivinen. Kun tulee enemmän aikaa
niin menen villisian tarhaan
alas ja otan sen kanssa kännit.
Toivottavasti se ei ole räyhä
jurrissa.

Villisika odottaa tarhan yläportilla ihan kuin koirat, kun
menen patiolle. Tässä menee
varmaan vähän aikaa ennenkuin se ottaa minut isännäkseen. Villisika tulee heti kyllä
luokse kun kutsun. Olen nimenyt villisian nyt Friiduksi, kun
se on emakkosika. Tuntuu että
Friidu on fiksumpi kuin koirat.

Friidu ja vanhaenglanninbulldoggimme Tankki. Tankki
ei paljoa Friidusta piittaa.
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Villisika on koiraa huomattavan paljon nopeampi, juoksee 70 km/h ja vaikeassa maastossa se on koiraa ketterämpi.
Puruvoima on myös moninkertainen koiraan verrattuna.
Friidu on reilu vuoden ikäinen aito DNA puhdas villisika,
painoa on nyt 95 kg. Friidu
hyväksyy omistajan, mutta käy
vieraan kimpuun 100 %:sesti,
koska se on reviirieläin. On
aina otettava huomioon että
villisika on villieläin joka pystyy puremaan ranteen irti poikki. Villisika on yksin ainoa
eläin maailmassa joka hyökkää ihmisen päälle yllyttämättä
ja on yleensä aina ärtyinen.
Karhu menee puuhun karkuun
kohdatessaan villisian. Ainoa
eläin joka ei väistä sitä on sarvikuono, tiikerikin lähtee samalta juomapaikalta pois.
Friidu yritti viime viikolla
tappaa yhden narttukoiristamme, jonka onnistui ihmeen
kaupalla väistää villisian hyökkäykset ja onneksi sain koiran
turvaan toiselle tarhalle. Villisian kyljet on kuin panssaria,
siihen ei koiran hampaat kykene ja se pustyy puskemaan koiran kylkiluut murskaksi.
Julle on tarhassa sen kanssa
usein, ainoa koira jonka se jotenkin hyväksyy, johtuen varmaan kun olemme vierailleet
Jullen kanssa vuoden verran

katsomassa Friidua.
Kunnioitus ja varovaisuus
on silti paikallaan, koska
välillä tekee hyökkäyksiä,
tosin ei ihan tosissaan
vaan näyttääkseen kenen
reviirillä ollaan. Tarkoitus
on testata Oldejen käyttäytymistä sen kanssa.
Mikäli Oldeja on kaksi
tai useampi syttyy metsästysvietti, menisivät
yhdessä kimppuun. Sama
tilanne joka syntyy jos
yllättäen joku tulee tontille ja aiheutuu hälytys,
kaikki menisivät yhdessä
kiinni.
Tässä riittää työsarkaa
villiskojen ja VEB yhdessäolon kartoittamisessa.

nähdä, kuinka vanhaenglanninbulldoggi käyttäytyy villisian läheisyydessä.
Koira ei saa mennä paniikkiin, sillä muuten
villisika hyökkää välittömästi ja tappaa koiran.
Koira ei saa hyökätä villisian päälle, vaan koiran
on oltava omistajan hallinnassa. Muuten sika
puolustautuu ja koira
kuolee. Suomessahan ei
voi eikä saa metsästää
villisikoja koirilla. Siksi
oman villisikatarhan pito
on ainoa tapa jolla voi
varmistaa jalostustavoitteiden olevan koiran alkuperäisen käyttötarkoituksen mukainen.
TestaustilanteessaOlderanchin Meku nuolee Friidun kirsua kun Friidu työntää sen vanhaenglanninbulldogaidan toiselle puolelle ja Friidu käy maahan tyytyväisenä makaa- gin täytyy siis olla tilanDiablo I
teen herra ja näyttää vilmaan.
lisialle oma paikkansa,
15.07.2004 hain
ilman että villisika kokee
Diablon Aaltosen villisika tar- mitään.
Oldet ja
oloaan uhatuksi. Tämä vaatii
halta ja toin Olderanchille klo
Hautasin Diablon ja menin villisika
koiralta erittäin hyvän itsetun17.00. Laitoi tarhaan yhdessä sen jälkeen Friidun luo katsoo
non ja paljon rohkeutta.
Friidun kanssa, sillä seurauk- miten meidän välit on kun taOlderanchin koirat tulee jutsella että Friidu tappoi Diab- peltiin. Likka meni maahan tuun Friidun kanssa koska se
lon. Yritin mennä väliin ja hak- mun jalkoihin ja oli kuin mi- laskee ne perheseen kuuluvak- Vielä
kasin lapiolla Friidua että tään ei olisi tapahtunut. si. Meku esimerkiksi nuolee sioistamme
olisin saanut sen irti Diablosta,
Alussa kun Friidu tuli meil- Friidun kirsua kun se työntää
painittiin ja loppujen lopuksi le se tuli mun kimppuun joka sen aidan toiselle puolelle ja
Friidu on vasta vuoden ja
olin kuin olisin kylätappelussa päivä neljän viikon ajan monta Friidu käy maahan tyytyväise- kolme kuukaukautta ikäinen
ollut saavana osapuolena, kertaa päivässä. Oli kyse val- nä makaamaan. Julle on tar- 100 kg painoinen emakko,
kaikki paikat mustelmilla ja tataistelusta. Monta kertaa oli hassa Friidun kanssa, yhdessä mutta sillä ei ole mitään väliä
vieläkin ihan romuna. Diablo tosi kusinen paikka, vain ref- kiertelevät siellä. Julle kyllä onko torahampaita tai ei koska
kuoli kun meni liiaksi maito- leksit autv ä i s t ä ä puree graniitin paloja kuin
hapoille. Koko aikana se ei toivat. Ei
kohdatessa, näkkileipää, pystyy puremaan
yrittänyt juosta karkuun, vaan ollut varaa
sillä on oi- miehen ranteen poikki yhdellä
tarjosi pieniä hampaitaan, 4 pelätä vaan
keanlainen purulla. Puruvoima on moninkk ikäinen. Silti sen ikäinen oli pakko
kunnioitus, kertainen koiriin verrattuna ja
villisika voi purra koiran jalan saada yliote.
siksi kemiat nopeus aivan eri luokkaa.
irti poikki.
Vi l l i s i k a
pelaa.
Juoksee 70 km/h, Koirat ei
Friidu heitti sen seinille sa- hyökkää jos
h y ö k k ä s i pääse karkuun täällä meidän
moin kun mut, nosti sen il- olet agresviime vii- rinnetontilla jossa on suuri kormaan selkärangasta, menin vä- siivinen tai
kolla Tankin keusero.
liin ja sain pari kertaa irti, jos pelkäät,
päälle,
Tällä hetkellä voin mennä
muttei auttanut vaikka nostin se hyökkää
Friidu läh- tarhaan ja joskus jopa istahtaa
syliin ja käänsin selän ja yritin silloinkin.
tee nopeammin kuin satasen Friidun viereen kun se on
kantaa turvaan, oli jo liian
juoksija lähtökuopista. Tankki maassa, mutta ikinä ei pidä
heikkona. Sydänlihas ei kestävain seisoi paikalla, ei väistä- unohtaa että se on villieläin
nyt. Yritin antaa suusta suuhun Diablo II
nyt vaan odotti iskua. Friidu kuitenkin.
hengitystä ja painoin rinnasta,
tuli suu auki kuin alligaattorilla
Haastetta riittää nyt kun pimuttei jaksanut enää.
Seuraavana päivänä piti ja pysähtyi kita ammollaan täisi saada kontakti Diablo
Itsellä särkee joka paikkaa, hankkia seuraaja. Diablo 2 saa- Tankin niskan päälle. Tilanne kakkoseen. Se on arka eikä
käsistä selkään ja v-mäinen pui Olderanchille ja se eristet- jähmettyi siihen. Katsoin vii- tule lähelle. Voi mennä pari
olo kun ei pystynyt auttaa, ei tiin toiseen tarhaan ja nyt saimmaksi kutsua Tankin pois. kuukautta. Ekana päivänä se
vaikka Fiskarsin rautalapiolla Diablo 2 ja Friidu voivat tutkia
tuli takaa ja iski akillesjänteelöi täysillä, ei välittänyt mi- toisiaan aidan takaa. Yritetään
seen kiinni ja sitten karkuun.
tään. Pari kertaa laski irti. viikon kuluttua tutustuttaa toi- Miksi
Painaa sellaiset 10 kg, mutta
Nyt voin kertoa ettei koirien siinsa.
villisikoja?
luonnetta löytyy. Jos joutuu
kahnaukset tunnu enää miltään
Aaltosen Erkki kertoi että
nurkkaan, tulee päälle, ei yritä
ja nekin tuntu joskus kovilta. Friidu on erittäin tarkka reviiKoko syy villisikojen hank- kiertää karkuun, mutta eiköhän
Tiedän nyt miksi karhu kiipeää ristään ja tappaa kaikki neli- kimiseen Olderanchille oli se, me löydetä toisemme kun aika
puuhun karkuun ja miksi kaik- ja kaksijalkaiset jotka tulee että pääsemme testaamaan kuluu.
ki muutkin suuret eläimet kart- sinne. Täytyy siis ensin tutus- omat ja kasvattamamme vantaa villisikaa. Nopeus on niin tuttaa aidan takaa jotta tulee haenglanninbulldoggit villisiVillisikaterveisin, Olderaneri luokkaa kuin koirilla tap- tutuksi.
kojen kanssa. Testaamisella chilta, Raimo Kallio
pelussa, siinä ei ehdi tehdä
tarkoitan sitä, että haluamme
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Meille tuli amerikankääpiöterrieri!
Ensimmäinen
päivä
Ensimmäinen yö ja päivä
amerikankääpiöterrieriurospentu Vertillä uudessa kodissa on kohta takana. Kaikki
on mennyt aivan uskomattoman hienosti. Matkalla kasvattajalta (Toy Fox Terrier Kennel) Keravalle Vertti nukkui.
Ei haitannut edes melko mutkainen tie.
Kun päästiin uuteen kotiin,
tutustuttiin ensin makuuhuoneeseen, jonne perustettiin
oma pesä. Vastoin luulojamme
Vertti otti kuljetuskopin sijaan
pesäkseen pehmopedin, jonka
päälle viriteltiin jo pentupesässä ollut harmaa fleece-peitto
tuttuine tuoksuineen.
Kaulapanta, joka laitettiin
kaulaan lähtiessä, kutitti hieman, mutta ilman sen suurempia protestointeja sai olla paikoillaan. Sen sijaan suurempaa
ärsytystä herätti tunnistusmerkki, joka kaulapantaan
kiinnitettiin. Sehän kilisi ja
heilui. Jonkin ajan kuluttua
sekin kuitenkin hyväksyttiin.
Ensin siis tutustuttiin makuuhuoneeseen ja heti seuraavaksi erittäin rohkeasti keittiöön, josta löytyivät ruoka- ja
juomakuppi. Iltapala maistui
mainiosti, onhan kyseessä
Vertti. Iltapissa tehtiin
”sääntöjen mukaisesti” paperille, jota saatiin mukaan. Yöllä
Vertti nukkui rauhallisesti koko yön (emäntä sen sijaan heräili tunnin välein).

ei Vertti ole halunnut millään
märälle nurmikolle eikä ulos,
katetulta terassilta on vain ihmetelty sateista ja harmaata
maailmaa.
Viime yökin meni hienosti
ja Vertti tuntuu kotiutuneen
hyvin.Vertti on meidän mielestä ollut niin uskomattoman reipas pieni tyyppi, ettei voida
oikein uskoakaan. Ärtymyksen merkkejä ei ole esiintynyt
vielä lainkaan ja kaikki vieraat
joita on käynyt on tervehditty
innostuneesti.
Aamulla Vertti on liikuttava,
kun lähden töihin, niin poika
nousee pedistä ja tulee tervehtimään aivan unisena. Sitten
käydään pihalla pissalla ja hän
menee isännän kanssa jatkamaan unia.

Vertin oma pesä uudessa kodissa.

Sunnuntai
27.6.2004
Koska ilma oli niin kamalan
harmaa ja sateinen, ei Verttiä
oikein hotsittanut mennä ulos
tarpeilleen. Muutamat pissat
saatiin kuitenkin ulos tehtyä.
Pöytien, sohvien ja tuolien
jalat alkavat löytyä puremismielessä nyt jo täälläkin. Ja
erityisen mukava on aamuisin
retuuttaa emännän aamutakin
helmaa. Ja iltaisin hepulin iskiessä hihat meinaavat saada
kyytiä. Onneksi nämä kielletyt
puremiset saa melko nopsaan
unohtumaan lelujen avulla.

Seuraava
päivä
Aamulla herättiin pirteänä
6.30 ja aamuvenyttelyjen jälkeen maistui taas ruoka.
Emännän annostelut kuitenkin
kai ovat onnistuneet, kun hieman on jäänyt kupin pohjallekin.
Aamupalan jälkeen jatkui
uuden kodin valloitus, makuuhuoneen ja keittiön lisäksi uskallettiin jo olohuoneeseen ja
sen jälkeen avautuikin aivan
uusi maailma – takapiha! No
härkää sarvista, ajatteli Vertti
ja valloitti sekä olohuoneen
että takapihan rinta rottingilla
ja häntä pystyssä!
Päivä vietettiin vuorotellen
vieraita tavaten ja omaan rau-
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Vertin lempilelu, vessapaperirulla.
haan omaan pesään vetäytyen.
Ujosteltu ei ketään, mitä isäntä
ja emäntä ovat koko päivän
suuresti jaksaneet ihmetellä.
Pihalla on ollut auringossa kiva kelliä ja telmiä, lempilelut
ovat olleet kasvattajan mukaan
antama pehmohiiri ja vessapaperirulla. Ainoat mielenosoitukset on esitetty siankorvalle,
jolle on pitänyt ilmoittaa mitä
kuuluu ja kuka käskee.
Takapihan ohitse kulkevia
ihmisiä on seurattu todella
tarkkaavaisella katseella, mutta turvallisesti omalla terassilla

seisten. Ja kaikki
hädät olemme tämän päivän aikana
tehneet ulos!
Kolmas
päivä
Olemme aivan
mahtavan iloisia,
että kaikki on lähtenyt sujumaan
näin hyvin!
Tänään, kun on
ollut näin sateista,
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Omalla kuistilla on kiva köllötellä,
tuumii Vertti.

tönöttää sohvalla ja
mitäs sitten tehdään.
Tänään myös käytiin eläinlääkärillä
saamassa rokote.
Käynti meni hyvin,
Vertti ei korvaansa
”lotkauttanut” rokotuksen saadessaan.
Siirtymiset autolla
paikasta toiseen menevät lähinnä kuljetuskopissa nukkuessa,
eli senkään suhteen ei
ole ongelmia.
Edelleen kaikki
vieraat otetaan ilolla
ja innostuksella vastaan, ketään ei ole
aristeltu, ei edes ihmeemmin ensimmäistä lapsivierastamme Oskaria. Vertti Nam, siankorva!
osaa myös hienosti
vetäytyä oman pesän
rauhaan, ja sinne juostaan vä- naapurin pihalla, juuri oman
symyksen iskiessä häntä ojos- pihan aidan toisella puolen, tai
sa aivan kesken leikinkin. aiemmin mainitulla kävelytielVertin suurin herkku on lä. Ja leikin kulku jatkuu niin,
edelleen siankorva, jota on jäl- että isäntä ja emäntä hakevat
listetään todella suurella antau- Vertti-patsaan pois kielletyltä
muksella.
alueelta varovaisesti arvioiden
Talutushihna on vielä tässä n. 20 kertaa peräjälkeen. Pihan
vaiheessa Vertille aivan täysi rajat ovat kuitenkin selvästi
leikkikalu ja sitä retuutetaan ymmärretyt, ja nyt käydään
niin ettei tiedä talutammeko vain tahtojen taistelua.
me koiraa vai koira
Huomenna lauantaina on
meitä…No, harjoitus tekee edessä vierailu ”mummolaan”
mestarin.
isoisoisä Heimon syntymäpäiville. Saammepa nähdä, kuinka kulkeminen ja mummolas29.6 – 2.7.2004
sa asuvan vanha herra Taavin
(cairnin ja aussin sekoitus) taInnokas hyppelehtiminen paaminen sujuvat.
jatkuu. Emäntä jo konsultoi
Sisätiloissa oman pedin likasvattajaa asiasta, ja toteamus säksi lempi-makoilupaikaksi
oli, ettei hyppimiselle oikein on muodostunut emännän
voi tehdä mitään. No, reisili- ”lehmäpeitto”. Siinä on tosi
hakset ainakin kehittyvät. kiva kölliä, mikäli ei jaksa kiVertti on ruvennut hieman pitellä omaan pesään asti.
treenaamaan reisien lisäksi ää- Muun väen täytyy vain olla
nihuuliaan. Komennuksia tu- tarkkana, että löytyykö peiton
lee mikäli hänen inn o k a s t a
hyppelehtimistään
sohvan vieressä ei
huomata. Haukut
kuitenkin ainakin
vielä unohtuvat nopeasti, mikäli niihin
ei suuremmin kiinnitetä huomiota.
Oman reviirin/pihan kartoitus on
ollut käynnissä jo
muutaman päivän.
Vertti on keksinyt,
kuinka mukava pihan
vieressä oleva hiekkainen kävelytie onkaan. Mahtavan
hauska leikki on seisoa jähmettyneenä Moi, mä olen Vertti!

Vertti lehmäpeitolla... vai onko?
Leluista erityiskohtelun saa
edelleen pehmohiiri, jota
retuutettaessa ja takaaajettaessa Vertistä sukeutu
suuri metsästäjä!
Maanantai
28.6.2004
Yöt ovat edelleen menneet
hyvin rauhallisesti, mutta aamuyöllä viiden aikaan on pääs-

tävä pissalle.
Pissat on tänään taas lähestulkoon kaikki saatu tehtyä
ulos. Leikit ovat muuttuneet
aina vain rajuimmiksi ja bravuuri on ”neljä jalkaa ilmassa
k o h t i s o h v a a ” - h y p p y.
Tätä isäntä ja emäntä seuraavat kauhuissaan, mutta vielä emme ole keksineet keinoa
pikku otuksen taltuttamiseen.
Nyt näyttää siltä, että ei mene
kuin viikko, niin Vertti istuu

Vertti ja uusi kuljetuskantokoppa.
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seasta Vertti vai ei…

isompia kuin Vertti) eivät vielä
ole halunneet pikku viipottajaan tutustua, mutta pikku hil4.7. – 10.7.2004
jaa. Kaikki muu sujuu suunnitelmien mukaisesti, mutta
Kävely remmissä sujuu hie- kynsien leikkuu on Vertin mienosti, mutta matka luonnolli- lestä edelleen suurta vääryyttä
sesti edistyy hitaasti, kun on häntä kohtaan. Olemme koitniin valtavan paljon ihmeteltä- taneet erilaisia keinoja, mutta
vää. Sauvakävelijät ovat Vertin kyllä nyt näyttää siltä, että leikmielestä todella pelottavia. kuu tulee olemaan joka viikPäivä päivältä tehdään pidem- koinen suuri taistelu.
piä retkiä.
Auringossa köllöttely ja tie“Mummolassa” ollaan käy- tenkin myös sylissä, on Vertin
ty jo useampaan otteeseen, lempipuuhaa. Silloin hän ojenvanha herra Taavi on Vertin taa itsensä ihan suoraksi, etukaveri, joka ei tosin Vertin ja takajalat oikoselleen, ja selmielestä leiki tarpeeksi. keästi vain nautiskelee olemasPaikasta toiseen siirrytään sa olostaan.
kävelyn lisäksi fillarilla, Vertti
Viikonloppuna lähdemme
matkustaa pyörän etukorissa mökkeilemään koko porukka,
oikein kiltisti! Koriin laitetaan päästään taas tutustumaan uu- Erinomaisen upea amerikankääpiöterrieri-uros Vertti.
pehmusteeksi kantokassi. Ko- siin maisemiin. Oma koti ja
va into on pureskella kaikkea, piha ovatkin jo selkeästi omaa
mutta edelleen hämäys ja huo- reviiriä ja Vertin valppaan var- ihmiset poikkeuksetta ihaile- väkävelyllä, Vertti kulkee remmion siirtäminen leluihin on- tioinnin kohteena.
vat/ihmettelevät pikkuruista missä jo todella hienosti!
nistuu helposti.
koiraa ja moneen kertaa olemRuoka ja unet maittavat
me jo käyneet keskustelun
Vertille hyvin. Ja unien välissä 23.7.2004
”Onko tuo Russelin pentu? Ei, 26.7.2004
energiaa piisaa! Tarpeet tehse on…”
dään ulos, mutta sateisina päiNyt olemme mökkeilleet ja
Tällä viikolla tiistaina Vertti
Vertin kanssa sujuu hyvin.
vinä (joita nyt on riittänyt) ei nauttineet vapaudesta kahdella sai matolääkkeen, kun ensi Uusi innostuksen aihe on jäulkoilu oikein ole Vertin mie- eri mökillä.
tiistaina menemme lääkäriin niksen papanoiden syöminen,
leen. Kävelymme kuitenkin
Vertti ihastui mustikoiden saamaan tehosterokotukset. ei millään meinaa ehtiä väliin,
pitenevät päivä päivältä ja ja metsämansikoiden makuun Vertin paino oli muuten maa- kun pikku ukko löytää papaVertti tutustuu edelleen roh- ja niitä hän itse ”poimi” suo- nantaina punnitessamme 2,6 noita joka puskan juuresta!
keasti kaikkeen uuteen. Koira- raan tien vierustalta. Matkus- kg.
Pelotta tutustutaan edelleen
kaverit vain (Taavia lukuunot- tus junassa ja autossa sujui
Vertti on myös selvästi van- kaikkiin vastaan tuleviin koitamatta) tuntuvat olevan hyvin, hieman junassa piti k i s t u n u t j a m u u t t u n u t riin, tällä erää ehkä eniten ihhieman liian kookkaita… haukkua ennen kuin maltettiin ”aikuisemman” näköiseksi. metystä ovat herättäneet yhden
Ystävämme kissat (myös he käydä loikoilemaan. Kaikki Nyt lähdemme käymään päi- reittimme varrella olevat betoniporsaat.
Huomenna menemme siis
saamaan tehosterokotukset.
Tällä viikolla alamme myös
totutella yhä pidempiin yksinoloihin, sillä ensi viikolla taas
työt kutsuvat ja Vertti on pidempään yksin. ”Mummi” on
tosin lupautunut Taavin kanssa
käymään päivisin tervehdyskäynnillä, niin ettei ihan koko
päivän yksinolo ole heti edessä.
Vertin kynnet olen saanut
nyt leikattua niin, että hän on
puoliunessa sylissä, silloin hän
ei kiinnitä leikkaamiseen mitään huomiota. En sitten tiedä
miten tämä onnistuu, kun on
aikuinen koira kyseessä. Muut
hoitotoimenpiteet, mukaan lukien hampaiden pesu, sujuvat
kuin vettä vaan – ei mitään
ongelmia.
Ruoka maistuu Vertille
edelleen todella hyvin, mutta
paljon hän myös liikkuu ja
leikkii, niin että saapa se kai
maistuakin. Nyt pähkäilen, että
paljonko pitäisi lisätä annostusta vai pitääkö ollenkaan vielä, kun pariin otteeseen Vertti
Vertti näyttää pehmonallelle, kuka on kuka.
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yksin olemisen harjoittelua,
vielä ainakaan ei ole
poika mitään pahaa
yksin ollessaan
tehnyt.
Luulemme,
että hän aika paljon
nukkuu
yksin ollessaan, ainakin ilme
ja askeleet
ovat usein
aivan uniset, kun hän
tulee ovelle
vastaan.
Koiratuttavia ollaan tavattu
useita retSupersankari Vertin seikkailuja pääsette killämme.
lukemaan lisää tulevissa SATHY Uutiset- Suurin kalehdissä!
veri on ollut eilen
on syönyt jo koko annoksen tapaamamme espanjan mastifviimeiseen papanaan.
fi-herra (70 kg) ja pienin chihuahua-tyttö (2,5 kg). Kaikki
kavereiden kohtaamiset ovat
27.7.2004
sujuneet oikein hyvässä hengessä ja Vertti tekeekin aina
Lääkärissä on nyt käyty ja rohkeasti tuttavuutta. Toki enkaikki on hyvin! Lääkäri kehui sin tarkistamme, voimmeko
Vertin olevan reipas terve pieni mennä tervehtimään.
koira. Vielä kerran menemme
rokotukseen kahden viikon
päästä. Silloin annetaan Ra- 5.8.2004
bies-rokotus. Sanoivat lääkärissä, että se on nykyään suoVertti on ollut nyt sitten tällä
situs, kun käytetään elävää viikolla ensimmäistä viikkoa
rokotetta, että rabies annetaan enemmän yksin päivisin, kun
eri kerralla kuin tämä tehoste. olemme molemmat palanneet
Eli näin sitten teemme. Annan työelämän rytmiin. Rytmi tunmatolääkkeet siis vielä kertaal- tuu sopivan myös pikku ukolleen ensi tiistaina.
le, sillä mitään ei ole pureskelVertti on kuin huomaamatta tu, eikä myöskään hädät ole
oppinut käskyt irti, odota ja tulleet sisään. Tässä tosin on
istu. Tällä viikolla jatkamme auttanut se, että mummi, kun

jo aiemmin kirjoittelinkin, on
käynyt Verttiä päivällä tervehtimässä.
Olemme hieman myös edistyneet kynsien leikkuun kanssa! Olen saanut leikata kynsiä
Vertin ollessa aivan valveilla
– kunhan pikku herkkupala on
hänen silmiensä edessä koko
ajan odottelemassa.
Sateisilla ilmoilla tehtyjen
lenkkien jälkeen käymme aina
huuhtelemassa tassut. Tämä
oli Vertin mielestä ensimmäisellä kerralla aivan hurja juttu,
mutta nyt sekin tuntuu olevan
hänestä vain mukavaa, kun
sillä lailla ”hellitään”.
Naapurustossa Vertti on
hurmannut kaikki pikku tytöt
(ja kyllä vähän isommatkin).
Lenkit venyvät, kun vähän väliä pysähdytään morjenstamaan ”ihailijoita”. Mutta se
on kyllä vain mukavaa.
11.8.2004
Vertti voi hyvin ja me tietenkin hurmaannumme hänestä aina vain enemmän.
Eilen oli viimeinen rokotus.
Eli ne ovat nyt kaikki sitten
tältä erää hoidettu. Lääkäri
totesi, että Vertiltä on jo maitohammas yhdestä kohtaa irronnut, toiset sitten toivon mukaan vaihtuvat itsekseen
perässä. Vertin paino on tällä
hetkellä n. 3,3 kg. Sanon siksi
noin, kun punnitukset on hoidettu kotivaa´alla.
Nyt pikku ukko on sitten
ollut toista viikkoa päivällä
yksikseen muuten kuin että
mummi on käynyt keskipäivällä tervehtimässä. Hän on
ollut todella kiltisti, mitään
ongelmaa ei ole ollut.

19.8.2004
Vertti voi hyvin. Hänen
lempipuuhaansa on syksyisessä metsässä juoksentelu. Isommissa metsissä olemme pitäneet häntä vapaanakin, kun on
tiedetty, ettei muita ole heti
lähettyvillä. Vertti ei kylläkään
poistu pitkälle viereltä tai jättäydy kovinkaan pitkälle jälkeen, vaan tepsuttelee innostuneena koko ajan meidän
lähettyvillä. Olemuksesta kuitenkin näkee,että hän on ylpeänä joukon mukana retkellä
ilman remmiä.
Sadekelit kiusaavat hieman
ulkoiluamme, meinaa tulla
täysi stoppi kävelyyn, etenkin
jos sataa rankasti. Kävimme
hankkimassa sadepuvun, jonka Vertti antaa hienosti pukea
päälle, mutta kävely on sen
jälkeen sellaista robottikävelyä
suorin jaloin. Mutta kyllä hän
siihen varmasti tottuu ja pääsemme sitten ihan käytännössä
testaamaan, auttaisiko puku
sateessa ulkoiluun.
23.8.2004
Hammastilanne pikku ukkelilla on nyt sellainen, että muutama hammas on jo lähtenytkin, kulmahampaat ovat kyllä
edelleen paikoillaan. En kuitenkaan ole nähnyt vielä yhtään uutta pysyvää hammasta,
mutta tarkkailen tilannetta.
Hampaita olemme pesseet
säännöllisesti koko ajan, ja
Vertti suhtautuu siihen hienosti. Se varmaan itse asiassa tuntuu hänestä hyvältä, kun pesu
hieroo ja “raapii” kutisevia
ikeniä.
Oikein ihanat syysterveiset
kaikille amerikankääpiöterriereille ja akt-ystäville, toivottaa
Vertti omistajineen!

Amerikankarvatonterrieri Katso! -lehdessä
Edellinen SATHY Uutiset
-lehti poiki näkyvyyttä amerikankarvatonterrierille myös
muissa medioissa! Aktiivinen
toimittaja oli nähnyt lehdessämme jutun Euroopan ensimmäisestä amerikankarvatonterrieri-pentueesta ja innostui
tekemään aiheesta oman artikkelin Katso! -lehteen. Lehti
ilmestyi 27.8 ja oli voimassa
2.9.2004 saakka.
Artikkelissa kerrottiin todella mukavin sanakääntein

SATHY ry.:n uusimmasta koirarodusta, AKAT-koirasta ja
monet värikuvat todella hivelivät silmiä. Tällaisen artikkelin jälkeen ei ole ihme,
jos rodun suosio Suomessakin lähtee huimaan
kasvuun! Myös muut
SATHY rodut tulevat
olemaan erinomaisesti
esillä Suomen mediassa kuluvan syksyn
aikana. Näistä lisää
ensi numerossa.
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SATHY Expo 2004 työkoirien suurtapahtuman
järjestelyt ovat
hyvällä mallilla. Isoja sponsoreita olemme
saaneet muutaman sekä paljon pienempiä
sponsoreita ja
tukijoita.
SATHY Expo 2004 järjestetään tänä vuonna syyskuussa, 19.9 klo 11-16.00. Paikka
on sama vanha tuttu, Soukan
Kartanon maneesi, Espoonlahdessa.
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.
Palkinnot ovat tänä vuonna
paremmat kuin koskaan aikaisemmin, joten kisoihin todella
kannattaa osallistua! Palkintoina on mm. satoja kiloja koiranruokaa, upeita tavarapalkintoja sponsoreilta, hulppeat
pokaalit, uniikit diplomit ja
paljon, paljon muuta. Jos et
ole vielä harjoitellut taakanvetoa, voimavetoa, tuholaistorjuntaa tai pussijuoksua, nyt on
viimeinen aika aloittaa treenit.
Sponsorit
SATHY Expo 2004 työkoirien suurtapahtumaa sponsoroivat tänä vuonna useat eri
tahot. Sponsorit ovat mukana
tapahtumassa joko tavarapalkinnoin tai rahallisella tuella.
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 tutki-
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mustulosten mukaisesti. Paras
Ystävä -koiranruokasarja on
ainoa vähittäiskaupoissa myytävä kotimainen koiran kuivamuona.
• Oy Vixen Ab eläintarvikeliike – kun tavoitteenasi on
terve ja hyvinvoiva eläin
Vixenin myymälässä on laaja ja laadukas valikoima rehuja, ruokia, hoitotuotteita ja
varusteita hevosten ja
pieneläinten parhaaksi. Hiiristä
hevosiin. Kunnia-asiamme on
auttaa asiakkaitamme valitsemaan parhaat mahdolliset tuotteet kunkin eläimen yksilöllisiin tarpeisiin.
• Koiratuote –Maailman
parhaat koiratuotteet nyt Suomessa! Koiratuote tuo maahan
laadukkaita, kestäviä ja uniikkeja koiratuotteita vaativalle
kuluttajalle. Koiratuotteen
tuotteita ei Suomesta muualta
saa, eikä niille löydy kompensaatiota mistään muualtakaan.
Lisätietoja osoitteesta
www.koiratuote.com
• Rassel – koiranettikauppa
osoitteessa www.rassel.fi. Kaikenmoista kivaa ja hyödykästä
työkoiratavaraa netistä!
• Toy Fox Terrier Kennel –
Euroopan suurin ja paras amerikankääpiöterrieri-kenneli.
• Edificio rakennusliike –
vuokraa ammattimiehiä. Puhelin 050 465 6436.
Tukijat
SATHY Expo 2004 työkoirien suurtapahtumaa tukevat
tänä vuonna useat eri tahot.
Tukijat ovat mukana tapahtumassa useimmiten rahallisella
tuella. SATHY Expo 2004 tapahtumaa tukevat seuraavat
yhdistykset ja järjestöt:
• European Working Dog
Association, EWDA
• National Toy Fox Terrier

Association, NTFTA
• Animal Research
SATHY Expo 2004 viralliset sponsorit:
Foundation Europe,
ARF
• United Kennel
Club, UKC
• National American
Bulldog Association, NABA
• Svenska Pitbullterrier
Föreningen, SPF
• Amerikansa Bulldogklubben Sverige, ABS.
Ohjelma
SATHY Expo 2004 ohjelma on tiivis ja tapahtumaa ja
katsottavaa riittää koko päiväksi. Tule siis ajoissa paikalle
ja viihdy koko päivä! Paikalla
on myös SATHY Buffet, joten
nälkä tai janokaan ei pääse
yllättämään. Ohessa SATHY
Expo 2004 ohjelma:
• Klo 10.00 Lisenssitaakanvedot, taakanvetovaljaiden kokeilut, koirien ilmoittautumiset
kisoihin, koirien punnitukset
• Klo 11.00 SATHY EXPO
2004 alkaa
• Klo 11.20 Tuholaistorjuntakisat alkaa
• Klo 11.50 Tuholaistorjuntakisojen palkintojen jako
• Klo 12.00 Taakanvetokisat
alkaa
• Klo 13.30 Taakanvetokisojen
palkintojen jako
• Klo 13.50 Koirapussijuoksukisa alkaa
• Klo 14.00 Koirapussijuoksukisan palkintojen jako
• Klo 14.10 Voimavetokisat
alkaa
• Klo 15.00 Voimavetokisojen
palkintojen jako
Klo 15.10 Arvonta
• Klo 15.30 SATHY EXPO
2004 päättyy.
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Koiratuote
Maailman parhaat koiratuotteet nyt Suomessa!

koiratuote.com

EDIFICIO

Vuoden tärkein, suurin, hienoin ja
paras työkoiratapahtuma eli
SATHY EXPO 2004 järjestetään
19.9.2004 klo 11-16!

Tule ja ota työkoirasi mukaan!
Suosituksena: ota mukaan koiran
rekisteritodistus ja rokotuskirja.

SATHY Expo 2004 viralliset tukijat:

Ajo-ohje
autolla

ennen kello 11.00, 0 e
• Henkilö SATHY-rotuisen
koiran kanssa 5 e
• Alennuskupongilla 8 e
• Muut 10 e
• Lapset sisään ilmaiseksi, jos
ovat huoltajan valvonnan alaisena.

SATHY Expo
2004 -tapahtuma
järjestetään Espoossa, Soukan
kartanon maneesissa, Espoonlahdessa. Paikka on
hyvinlähellä
kauppakeskus
Lippulaivaa.
Aja Länsiväylä
- Espoonlahden
liittymä - aja Soukanväylää pitkin
kunnes oikealla
tulee kyltti "Palolaitos", käänny
koululle - käänny
vasemmalle (Oppilaantie) - käänny
oikealle (Opettajantie) - pysäköi
parkkipaikalle jatka jalan Expopaikalle, n. 100 m.

Osallistumismaksut
• Taakanveto 5 e
• Taakanveto, SATHY-jäsenen
koira 3 e

• Voimaveto1 e
• Voimaveto, SATHY-jäsenen
koira 0 e
• Tuholaistorjunta 1 e
• Tuholaistorjunta, SATHYjäsenen koira 0 e
• Koirapussijuoksu 1 e
• Koirapussijuoksu, SATHYjäsenen koira 0 e
Lisätietoja sekä viime hetken
ohjeet löydät Internetosoitteesta www.sathy.fi

Bussi-ohje
Tule bussilla nro
3, 12, 14, 42, 43,
147, 504 Espoonlahdentien Ristiniementien kohdalla olevalle
pysäkille, josta on
200 metrin kävelymatka Expotapahtumapaikalle.
Bussit nro 147,
147T ja 150 tulevat
Helsingin keskustasta.
Sisäänpääsymaksut
• SATHY:n jäsen,
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Terapiakoira
Erkki
Uusin tulokas SATHY ry.:n
kunniakkaaseen Terapiakoirajoukkoon on amerikanpitbullterrieri Erkki! Erkki on
reilun vuoden ikäinen uroskoira, aito ja rekisteröity amerikanpitbullterrieri.
Erkki
terapiakoiraksi
Erkin omistaja havaitsi koiran taipumuksen terapiakoiratoimintaan jo koiran ollessa
pieni pentu. Erkki pääsi mukaan terapiakoirakoulutukseen
keväällä 2004 ja kesällä Erkki
teki ensimmäiset terapiakoiravisiittinsä. Erkki pitbulli vierailee säännöllisesti kahdessa
vanhainkodissa Espoossa sekä
silloin tällöin myös muissa
paikoissa, kysynnän mukaan.
Terapiakoiravisiitti
on päivän kohokohta
Terapiakoiravisiitti on vanhainkodin, sairaalan, lastenko-

din, nuorisokodin
tai muun laitoksen asukeille
aina yhtä juhlaa. Sitä se on
myös Erkille
– saa haleja,
pusuja ja
jopa herkkuja! Erkin suosikkijutut
on antaa
käsipäivää ja
nuolla
naama aivan märäksi.
Omistajalle riittää
palkkioksi
hyvä mieli.
Laitoksen
toivotaan
myös maksavan matkakulut
omistajalle, jotka
ovat yleensä 10
euron luokkaa.

(Oikealla) Erkki käy moikkaamassa vanhoja tuttuja
aina kerran viikossa. Erkin terapiakoiravisiitti on
laitoksen asukeille viikon kohokohta.

(Ylhäällä) Terapiakoira Erkki antaa
mielellään käsipäivää uusille ja vanhoillekin tutuille!
(Oikealla) Erkki tietää, milloin tervehditään sivistyneesti istualleen sängyn
laidalla. Pehmoista terapiakoiraa on
mukava paijata.
SATHY Uutiset 5/2004

(Ylhäällä) herkkuja on aina mukava
saada. Niitä varten voi joskus jopa
istuutua.
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Jysky amerikanbulldoggi
Komea koira
hakusessa
Olen nimeltäni Juhani, ja minulla on
nuorena ollut rotweiler. Harrastan voimanostoa, ja olen
pitkään haaveillut
koirasta, joka muistuttaisi minua sekä
luonteeltaan että ulkonäöltään.
Noin vuosi sitten
näin amstaffin kirjaston pihalla, ja
ajattelin että onpa
komea koira. Menin
kirjastoon, jossa kerroin tutulle työntekijälle koirasta. Hän
sanoi, että hän näyttää
vielä hienomman, ja
sitten oli monitorissa
kuva amerikanbulldoggista. Se oli siinä!
Tämän koiran vielä
Juhani uuden amerikanbulldogginsa Jyskyn kanssa.
hankkisin!
rodusta kaiken mahdollisen tiedon SATHY:n net- nut, vaan otin yhteyttä toiseen rullaamaan. Lukuisten puhetisivuja hyväksi käyttäen ja kasvattajaan, jolla piti olla linsoittojen ja sähköpostiviesihastuin vain lisää. Sen omi- myös pentue tulossa kesällä. tien jälkeen sain Pietarista
naisuudet ja luonne tuntuivat Kasvattaja oli erittäin miellyt- upealuonteisen ja komean 8,5
olevan juuri sitä, mitä toivoin. tävä ja avulias, mutta nartun kuukautisen koiran, jonka Igokiima meni pieleen, koska se rin ystävät autolla toivat Suooli niin nuori.
meen! Tuonti sujui vaikeuksitAlkukankeutta
En luovuttanut vieläkään, ta, koska koiran paperit,
vaan pyysin samaista kasvat- lääkärintodistukset ja rokotusSitten lopputalvesta soitin tajaa kyselemään koiraa mi- todistukset olivat kunnossa.
tunnetulle kasvattajalle, jonka nulle Venäjältä. Hän tunsi VeVoi todella sanoa, että odonimen olin SATHYsta saanut. näjältä Suomeen muuttaneen tus kannatti, koira oli tismalAluksi kaikki näytti menevän Arina Yamsenin, joka vaivo- leen sellainen jonka halusinhyvin, varasin itselleni ison jaan säästelemättä hankki kon- kin.
uroksen ja kasvattaja oli mu- taktin Pietarissa asuvaan kaskavan oloinen, juttelimme pal- vattajaan, Igoriin. Arina tunsi
jon. Mutta yhtäkkiä kasvattaja Igorin ja tiesi, että hänen koi- Jysky
ei enää vastannut puheluihin rillaan on taustat ja paperit kotona
eikä tekstiviesteihin, hän katosi kunnossa.
kuin ilmaan. No, en luovuttaSitten, vihdoin asiat lähtivät
Jysky on kotioloissa erit-

täin kiltti ja leikkisä,
mutta silti rauhallinen.
Se on todella innoissaan kun tulen kotiin
oltuani poissa. Ulkona
Jysky on rauhallinen,
vaikka linnut yms.
kiinnostavat sitä kovin. Se ei juuri lainkaan vedä, paitsi lintuja nähdessään.
Koirapuistossa Jysky
tulee erittäin hyvin
toimeen kaiken kokoisten koirien kanssa.
Se ei ole ikinä purrut
toista koiraa! Se pitää
kovasti leikkisästä
painista. Ihmisille se
on erittäin kiltti. Vain
kerran iltalenkillä
Jyskyn suojeluvaisto
heräsi ja se karkotti
vastaan tulleen aggressiivisen juopuneen
kumealla haukunnallaan. Lapsille se on
mitä paras leikkitoveri,
rauhallinen eikä yhtään vihainen. Jysky on täysin
sisäsiisti ja on peruskoulutettu
jo suomen kielelläkin. Lisäksi
olen opettanut sille muutamia
pikku temppuja, se on nopea
oppimaan. Jysky on jopa ylittänyt odotukseni, se nukkuu
samassa sängyssä kanssani, ja
on todella hellyydenkipeä.
Muille amerikanbulldoggirodusta kiinnostuneille voin
sanoa, että se on upea koira.
Ja kärsivällisyys palkitaan!
Terveisin Juhani ja Jysky

Tuoreimmat amerikankarvatonterrierit!
Heinäkuussa 2004 Suomeen saapui upeat vahvistukset amerikankarvatonterrieririntamalle – Suomeen saapui
kaksi uutta amerikankarvatonterrieritä Horizon-kennelistä
Pennsylvaniasta; pentujen kasvattaja on Shelley Schuler. Uudet tulokkaat ovat narttupentu
Hertta ja urospentu Taavi.
Heinäkuun lopussa Suomessa on 9 amerikankarvatonterrieriä, 3 aikuista, 4 Sunnyn
pentua ja kaksi uutta Amerikan
tulokasta.

Horizons
Hertta

saan Hertan väri vasta muodostuu ja siitä tulee valkoinen/aprikoosi.
Hertta on todella fiksu tyttö
- ja niin suloinen! Hertta on
erittäin aktiivinen, leikkii aikuisten koirien kanssa eikä
aina välitä vanhempien komennusten päälle. Hertalla on
myös paljon omaa tahtoa.
Hertta kuten muutkin amerikankarvatonterrierit rekisteröidään United Kennel Clubissa.

Hertta syntyi 12. toukokuuta Shelley Schulerin kodissa
Pennsylvaniassa. Shelleyn
kennelnimi on Horizons Rats
and AHTs. Ensimmäiset elinkuukautensa Hertta asusteli
emänsä ja sisarustensa kanssa
Shelleyn tyttären makuuhuoneessa.
Hertan väri pentuna on lähestulkoon valkoinen tai pikemminkin pinkki. Varttues-

Kuvissa Hertta-pentu.
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Irrallaan olevat koirat löytöeläinhoitolaan
Jos koira karkaa, eikä palaa
takaisin isäntäväen luokse,
sitä kannattaa kysyä sen kunnan löytöeläinhoitolasta, jonka alueella koira on kadonnut. Eläinsuojelulaki
247/1996 määrittää, että joka
kunnalla on oltava talteenottopaikka löytöeläimille. Laissa määritellään myös, että
koiraa pidetään talteenottopaikassa vähintään 15 päivää.

korvan sisäpinnalta. Jos sitä ei
siellä ole, se voi olla
myös koira oikean korvan si-

pinnalla, nivusessa tai huulen
sisäpinnalla.

sä-

Kaikkein tärkeitä ja oleellisinta koiran löytymiselle on,
että koiralla on kaulapanta,
jossa on omistajan nimi ja yhteystiedot. Toiseksi tärkeintä
on, että koira on tunnistusmerkitty. Näin omistaja löytyy nopeasti, kun omistaja löytyy
pannan avulla tai koiran pystyy tunnistamaan joko sen korvaan tatuoidun numerosarjan
tai mikrosirun avulla.
Missä tatuointi?
Tatuointia kannattaa etsiä
ensisijaisesti koiran vasemman

Tällä pikkuisella amerikankääpiöterrierillä on panta aina
kaulassa. Pannassa on kiinni tunnistusmerkintäkiekko,
jossa lukee omistajan nimi ja puhelinnumerot.

Mikrosirulle
lukulaite
Yhä yleistyvä mikrosiru
voidaan tarkistaa vain lukulaitteella. Tällaisia lukulaitteita
on eläinlääkäreillä, tunnistusmerkitsijöillä ja viranomaisilla.
Suomen Kennelliitto pitää
omistajarekisteriä tunnistusmerkityistä koirista. Tietoja
löytökoiran omistajasta ei voida tietosuojan vuoksi antaa
yksityishenkilöille. Tiedot voidaan luovuttaa viranomaisille,
kuten poliisille ja kunnallisille
löytöeläinhoitoloille. Näillekään tietoja ei anneta puhelimitse, koska tällöin ei tiedustelijan oikeellisuutta voida
varmistaa.
Viranomaiset voivat tiedustella löytökoirien tietoja Suomen Kennelliitosta joko faksilla numerosta (09) 859 7825
tai (09) 8873 0331.
Kuntien löytöeläinhoitolat
löytyvät Internet-osoitteesta
http://wnet.suomi.net/kotisiv
u/riistapirtin.kennel/sivut/loy
toelainhoitolat_taulukko.htm

Wanted AB-juttuja!
Etsitään amerikanbulldoggi-juttuja!
Jos olet SATHY
ry.:n jäsen ja
omistat amerikanbulldoggin,
toimi nyt heti!
Kirjoita joku
lyhyt tai pidempi artikkelin elämästäsi
amerikanbulldoggin kanssa ja
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laita höysteeksi pari
kuvaa. Lähetä materiaali joko sähköpostitse
osoitteeseen
info@sathy.fi
tai postitse
osoitteeseen
SATHY ry.
Arolantie 48,
03400 Vihti.
AB-poppoo
kiittää!
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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@telus.net

•
•
•
•

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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•
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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

Uudistunut SHOP.SATHY!

Työkoiratarvikkeiden ostopaikka nro 1. SHOP.SATHY on uudistunut! Tuotteita on tullut runsaasti
lisää, ostoskori on uusiutunut ja toimitukset ovat nopeutuneet. Tilaa nyt omaksesi uniikit
työkoiratarvikkeet, kuten upeat amerikanpitbullterrieri t-paidat ja vanhaenglanninbulldoggilippikset ym.

www.sathy.fi/shop/

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

Koiratuote
Maailman parhaat koiratuotteet nyt Suomessa!
ruuat • lisäravinteet • tarvikkeet

koiratuote.com
Olde Ranch Olde English Bulldogges
Euroopan suurin ja johtava
vanhaenglanninbulldoggi-kenneli.

www.OldeRanch.com • info@OldeRanch.com

