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Tässä SATHY Uutiset lehdessä
Hyvä lukija, käsissäsi on SATHY Uutiset numero
6/2004. Tässä lehdessä mm. seuraavat hauskat ja
mielenkiintoiset työkoira-artikkelit:

SATHY Expo-kooste s.16-19
Mitä tapahtui SATHY Expo 2004-suurtapahtumassa?
Kuka voitti ja mitä? Mitkä lajit olivat kisatuimmat? Ja
mihin ihmeeseen lähti Pohjoismaiden Mestaruus
taakanvedossa? Lue mielenkiintoinen artikkeli ja
katso voittajat tästä SATHY Expo-koosteesta.

Katso! -lehdessä terapiakoira Erkki s.4
Katso! -lehti julkaisi upeimman artikkelinsa koskaan:
valtavan hienoilla kuvilla höystetyn artikkelin amerikanpitbullterrieri Erkistä, joka on virallinen SATHY
ry.:n terapiakoira.

Kirja-arvostelu: Kuuntelen koiraani s.20-21
SATHY Uutisten suositut koira-aiheisten kirjojen
artikkelit saa jatkoa tässä erinomaisessa kirjaarvostelussa.

Koirien maahantuonti Suomeen s.9
1.10.2004 koirien maahantuontisäädökset muuttuivat
rajusti ja erityisesti tämä koskettaa amerikkalaisperäisiä työkoirarotuja. Lue miten säädökset muuttuivat
ja miten ne vaikuttavat Suomalaisiin koiraharrastajiin
ja koirien kasvattajiin.

Koiran korvien hoito s.22-23
Onko koirasi korvat kunnossa? Olisiko syytä katsoa
koiraa korvihin hieman useammin – sen tiedät luettuasi
tämän artikkelin.

Asiaa jalostuksesta s.11
Amerikanbulldoggi-kysely s.24-25
Lue mitä ELT Suvi Pohjola-Stenroos kertoo koiran
jalostuksesta ja perinnöllisistä vioista. Kasvattajat,
lukekaa tämä artikkeli erityisen huolella.

SATHY ry.:n amerikanbulldoggikyselyyn otti osaa
suurin osa Suomen ab-harrastajista. Mikä on kansan
syvien rivien mielipide SATHY:n suurimmasta koirarodusta? Mitä ab:n kanssa harrastetaan? Mitä sanovat
kasvattajat? Mikä on ab:n tulevaisuus? Lue ja tiedät.

Haastattelussa Teri Murphy s.12-14
AKAT-asiantuntija, AHTA:n presidentti Teri Murphy
kertoo amerikankarvatonterrierin historiasta ja nykypäivästä.

AKAT-koirien määrä lisääntyy s.26
Euroopan suurin amerikankarvatonterrieri-tiheys on
Suomessa.Lue artikkeli ja tiedät mihin on tullut uusia
koiria ja mistä kenneleistä. Tiesitkö myös että Suomessa on nyt ensimmäinen karvallinen amerikankarvatonterrieri?

Koirahieronta s.14-15
Urheilukoirahieroja Tita Tanskanen kertoo miksi koira
tarvitsee hierontaa, mitä koirahieronnalla voidaan
saavuttaa ja mitä koirahieronta oikeastaan tarkoittaa.

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: Pohjoismaiden mestari
taakanvedossa 2004,
apbt Plexie Ruotsista
SATHY Uutiset-lehden numero 6/2004 kantta komistaa
aito amerikanpitbullterrieri
Plexie Ruotsista, joka tuli ja
nappasi itselleen taakanvedon
Pohjoismaiden mestaruuden
2004, SATHY Expossa! Plexie
voitti taakanvedossa oman
luokkansa ensimmäisen sijan
ja näin samalla on nyt hallitseva Pohjoismaiden mestari taakanvedossa, työkoirien ikiomassa lajissa.
Plexie on narttu-apbt ja vieläpä erinomainen sellainen.
Plexietä on treenattu taakanvetoon koko pienen ikänsä ja sen
myös huomaa. Tältä tytöltä
taakanveto sujuu kuin vettä
vaan. Omistajan mukaan Plexie harjoittelee taakanvetoa

vähintään kaksi kertaa viikossa, kesät talvet. Peruskoulutettu Plexie vetää taakan käskystä, kuin ammattilaiset ikään.
Pohjoismaiden mestaruuskisoihin taakanvedossa Plexie
päätti osallistua jo keväällä.
Silloin hankittiin asianmukainen EU-koirapassi siihen vaadittavinen
rabiesrokotuksineen ja vastaainetesteineen. Näin reissu
Suomeen oli helppo tehdä.
Vapaa-ajalla Plexie suorittaa
mm. terapiakoirakäyntejä paikallisessa vanhainkodissa. Samaisessa vanhainkodissa kun
asuu Plexien omistajan isoisä,
niin käyntejä tulee tehtyä useamman kerran viikossa.
Plexien lempileikki on pal-

loleikki
omistajan
kanssa omistaja
heittää tennispallon ja
Plexie nappaa
sen
kiinni. Toisinaan Plexie
tuo pallon
jopa takaisin!
S AT H Y
ry. onnittelee
Plexietä tuoreen mestaruuden johd o s t a !
Katsotaan
kuinka ensi
vuonna käy...
3
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Katso!-lehdessä terapiakoira Erkki
Katso! -lehti kohahdutti
Suomen koirakansaa jälleen
positiivisesti – tällä kertaa upealla terapiakoira-artikkelilla!
Terapiakoira-artikkelin päätähti oli amerikanpitbullterrieri
Erkki, Suomen tuorein terapiakoira. Erkki omistajineen oli
vierailemassa Auroran Sairaalan Aurorakodissa, joka on
hoitoyksikkö vanhuksille, jotka eivät enää pärjää kotona
yksin. Aurorakodin vanhukset
ottivat Erkin ilolla vastaan ja
nämä ikimuistoiset hetket tallennettiin myös Katso!lehteen.
Kuten Katso!-lehden toimittaja asian kiteytti, eivät sirkustemput tai muu keikarointi
kuulu terapiakoiran ohjelmistoon. Sen sijaan vierailun salaisuus piilee yksinkertaisesti
hauskassa yhdessäolossa koiran kanssa.
Terapiakoirakoulutus
Terapiakoiraksi ei pääse kuka koira tahansa. Koiralta on
löydyttävä tehtävän edellyttä-
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mää ja työkoiralta useimmiten
löytyvää arvokkuutta ja rauhallista luonnetta. Varsinainen
terapiakoirakoulutus taas tuo
mukanaan lisävarmuutta vaativaan työhön. Jokainen terapiakoiratoiminnasta kiinnostunut koira ohjataan
omistajineen ensin testattavaksi ja koulutukseen. Näin myös
Erkki omistajineen. Luonnetestissä seurataan, kuinka eläin
hallitsee hermonsa stressattuna, kuten suuressa ihmisvilinässä tai kovassa metelissä.
On tärkeää tietää, että terapiakoira ei hyökkää tai pakene
yllättävissäkään tilanteissa, joita laitosvierailuilla väistämättä
tulee eteen. Varsinaisessa koulutuksessa terapiakoirakokelas
pääsee seuraamaan kokeneempaa koirakaveria työssään.

rapiakoiratoimintaa harjoittava
järjestö. Laitokset kuten lastenkodit, vanhainkodit ja sairaalat voivat ottaa yhteyttä
SATHY ry:hyn ja pyytää
terapiakoiraa kyläilemään
luokseen. Noin tunnin kestävän, virkistävän vier a i l u n
ohjelma on
vapaa.
Terapiakoiratoiminta on
vapaaehtoistyöhön
perustuvaa
ja maksut o n t a .
S AT H Ykoirien työkoiraperimä
takaa ihmisystävällisen
ja rauhallisen mielenlaadun, joka
on terapiakoiratoiminnan ehd o t o n
edellytys.

Vapaaehtoista
terapiakoiratoimintaa
Terapiakoiratoiminta on
lähtöisin Yhdysvalloista.
SATHY ry. on ensimmäinen
ja ainoa Suomessa toimiva te-
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Koira seuloo syövän
Koirat voidaan menestyksellä opettaa erottamaan virtsarakon syöpää potevat ihmiset terveistä pelkän
virtsanäytteen perusteella.
Diagnoosi onnistuu nyt jo lähes puolessa tapauksista, raportoivat englantilaistutkijat
British Medical Journalissa.
Britit kouluttivat tutkimusta

varten kuusi “syöpäkoiraa”.
Ne saivat nuuskittavakseen
erilaisia virtsanäytteitä. Joukossa oli aina yksi syöpäpotilaan näyte. Aina kun koirat
osuivat valinnassaan oikeaan,
oppia vahvistettiin makupaloilla. Seitsemän kuukauden
koulutusjakson jälkeen seurasi
lopullinen koesarja, josta koi-

rat selviytyivät yllättävän hyvin.
Tutkimusta varten hankittiin
virtsanäytteet 36:lta syöpäpotilaalta ja yli sadalta verrokilta.
Kukin koira suoritti yhdeksän
tunnistustehtävää. Yhdessä ne
osuivat oikeaan eli haistoivat
syövän 22:ssa tapauksessa
54:stä.

Koiran hajuaisti voi vastata
teholtaan jopa miljoonaa ihmisnenää. Se pystyy todennäköisesti tunnistamaan syöpäkasvaimen haihtuvia
yhdisteitä, joita erittyy muun
muassa virtsaa, vereen ja hikeen.
Lisää syöpäkoirista Tiede.fi.n artikkelissa.

Koira, joka ymmärtää yli 200 sanaa
Saksalainen tutkimusryhmä
on hämmästynyt bordercolliesta, jolla on kyky ymmärtää
jopa yli 200 sanaa. Rico-koiran
oppimiskyky vastaa jopa nuorta lasta. Rico pystyy ymmärtä-

mään jopa uusien sanojen merkityksen.
Tutkija Max Planck Institute
for Evolutionary Anthropology laitoksesta seurasi saksalaista lemmikkikoira Ricoa sekä vertaili sen ja
ihmisen puheen ymmärtämistä. Uusien
sanojen oppimisessa
Rico pystyi olla välittämättä välttämättömistä sanoista. Tutkijat
asettivat kokeen, jossa
uusi esine laitettiin
seitsemän tutun esineen
joukkoon, josta Ricoa

pyydettiin hakemaan tämä uusi esine. Rico löysi esineen
seitsemän kertaa kymmenestä
vain sen perusteella, että tiesi
muiden esineiden nimet. Kuukautta myöhemmin se osasi
uusien kokeissa käytettyjen
esineiden nimet edelleen.
Ricon uskomattomat
kyvyt
• Tuntee yli 200 sanaa.
• Pystyy “arvaamaan” uusien sanojen merkityksen.
• Kykenee oppimaan uusien

esineiden nimet erottamalla ne
tutuista esineistä.
• Ymmärtää uudet sanat
kuukaudenkin päästä kuultuaan ne vain kerran.
Tutkijat ovat sitä mieltä, että
Ricon kyvyt ovat verrattavissa
kolmevuotiaaseen lapseen,
mutta skeptikot epäilevät, että
Ricon kyvyt eivät todista mitään eläimen kyvyistä ymmärtää ihmisen kieltä - ehkä ne
oppivat yhdistämään puheen
esineeseen, mutta suoranaista
puheen ymmärtämistä he eivät
usko.

SATHY kalenterit
Tilaa itsellesi nyt aito ja alkuperäinen, upea
nelivärinen SATHY seinäkalenteri vuodelle 2005!

painateta yhtään kappaletta ylimääräisiä, eli jos
et tilaa NYT, jäät kokonaan ilman! Tilaa siis heti
oma seinäkalenterisi – tähän hintaan et saa näin
laadukasta ja upeaa seinäkalenteria mistään
muualta!

SATHY seinäkalenteria on saatavilla kaikille eri
SATHY roduille. Hinta on vain 19,50 e, sisältäen
postituskulut!
SATHY seinäkalenterin koko on avattuna seinällä
A3 ja joka kuukautta koristaa upea SATHYrotuinen koira. Kalenterin paperi on paksua
kartonkia ja kaikki kuvat ovat nelivärisiä.
Kun tilaat SATHY seinäkalenterin nyt, saat
laskun postitse viikon sisällä. Maksamalla laskun
heti, saat kalenterin kotiin kuljetettuna marrasjoulukuun aikana.
HUOMIO! SATHY seinäkalenterin tilausaika on
erittäin rajoitettu, eikä näitä seinäkalentereita
saa jälkitoimituksena. Tilauksia otetaan vastaan
ainoastaan ajalla 10.10 - 10.11.2004 sähköpostitse.
Tämän jälkeen kalenterit painatetaan tilausten
mukaan ja toimitetaan tilaajille. Kalentereita ei

SATHY seinäkalenteri vuodelle 2005
vaihtoehdot:
SATHY
seinäkalenteri
AMERIKANPITBULLTERRIERI
SATHY
seinäkalenteri
AMERIKANBULLDOGGI
SATHY
seinäkalenteri
AMERIKANKÄÄPIÖTERRIERI
SATHY
seinäkalenteri
AMERIKANKARVATONTERRIERI
SATHY
seinäkalenteri
VANHAENGLANNINBULLDOGGI

2005
2005
2005
2005
2005

Tilausohjeet netissä: www.sathy.fi/shop
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Morjens taas!
Sisäsiisteys meillä nyt vähän horjuu, jos näin voi sanoa,
kahden päivän jälkeen. Se on
tuo riivatun rotta... pitin-pentu
pyrkii tekemään tarpeensa sen
kakkipaikoille, sekoaa varmaan kohta. Yllätin sen pyllyilemästä hiekkalaatikossakin,
voi hyvänen aika sentäs... Mutta ei hätää, kyllä tämä vielä
järjestyy. Onneksi pennun kikkareet ovat niin pieniä ja suorastaan siistejä, että mitään
hygieniaongelmaa meillä ei
ole. Ainakaan vielä...
Eipähän ollut ihan helppoa
etsiä viimeisintä Eläinmaailman numeroa, kun pentu tuli
auttamaan. Toisin sanoen kuvitteli, että oli taas jotain kivaa
järjestetty hänen huvittamisekseen ja louskutti innoissaan
pikku leukojaan. Aijai. Nyt se
kyttää tuossa sängyn päällä,
sillä on silmätkin kuin leijonalla, hitsi vie miten UPEA
koira!!!!!
Työkaveri oli iltasella katsomassa pitbulliani. Pentu on
nyt väsy. Sekosi raukka sitten
vielä niin, että pissasi petilleen.
Ei vissiin malttanut lähteä kauemmas, kun oli kahvittelu kesken ja kaikkea. Sattuuhan sitä,
pienelle hauvelille...
Piraijalauma
No niin, pitin-pentu nukkui
koko yön sängyssä. Kerran
keksittyään tämän uskomattoman hyvän systeemin se tuntuisi olevan oikein tyytyväinen. Mitä nyt taas seitsemän
aikaan heräsin siihen, että piraijalauma oli kimpussani...
tarkemmin vilkaisten olikin
kyseessä vain pikkuruinen pitin-pentu, jolla oli nälkä ja tylsää. Tarpeillaan se oli käynyt
jossain vaiheessa, nyt se on
keskittänyt vessa-asiansa kylppäriin, ihan loogista, ja sopii
SATHY Uutiset 6/2004

minulle. Kikkaroiden laatu
on edelleen kiinteä ja
erinomainen.
Mutta rupesin taas
vaihteeksi ajattelemaan, siitähän
hyvänen aika on
20 vuotta kun on
minulla viimeksi
ollut NÄIN pieni pentu, vuonna
-83. Kääks! Pittivainaa oli jo
koipeliinivaiheessa, 12-kiloinen
tullessaan, pitinpentuhan on siihen
verraten vain pikkiriikkinen ruskea piste... Täytyy
muutes hommata tähän talouteen vaaka, kuinka en tullut
tuota etukäteen ajatelleeksi.
Pitäähän pennun painokehitystä tarkkailla, ja miten muka
annostelen sille matolääkkeen
tietämättä painoa jne. Yritys
salakuljettaa pitin-pentu Alepan hedelmävaa'alle punnittavaksi ei oikein innosta...

juttu. Minut nähdessään se kuitenkin ilahtui aivan valtavasti,
ja joissain oppaissa (vähät minä niistä välitän) sanotaan, ettei koiraa saisi kovin riemukkaasti tervehtiä kotiin
tultaessa, eroahdistus kasvaa/paisuu/laajenee, ja näin
voi ollakin, mutta millainen
kivisydän VOI ruveta vain
naama peruslukemilla latomaan tavaroita kaappiin, kun
puolikkaan ranskanleivän kokoinen koiranpentu on kiemurrella nahoistaan ja heiluttaa
häntäänsä jotta se on vaarassa
irrota kerrassaan... Ei-hei, kyllä
se meillä menee halailutuokioksi. Koira on nyt siis pilalla.
Tai sitten ei... Mutta onhan
meillä sentään näkkileipää.
Pitin-pentu pieni oli kotiintulostani niin riemuissaan ja
helpottunut, että hetken lelujaan riepoteltuaan haukkasi
oikein kunnolla käsivarteeni,
joka varmaankin nyt muuttuu
mustaksi (ja tippuu pois, hahhah). Työtapaturma.
Nyt pikkuruinen nukkuu,
masu täynnä nappuloita ja kalapaistosta. Nukkuu MINUN
nojatuolissani - no ei sekään
mitään, minähän olen tässä
koneella. Pentu on omaksunut
edellisen pitin asennon sängyllä, leuka tuolin käsinojalla,
palvovasti tuijottaen - niin luulisi. Vaan nousepa tuolista sekunnin puolikkaaksi, ja hupsista! Kukapa se niin ketterästi
luikahtaa tuoliin... Joo. Edellinen pittikin itse asiassa harrasti
samaa. Tuoli on ehdottomasti
meidän kaikkien suosikki, sitä
ei käy kiistäminen.

Maukasta
ihmislihaa?
No niin, täytynee ruveta siivoamaan lattialta pitin-pennun
silppuamaa vessapaperirullaa
(annoin sen sille ihan tarkoituksella). Sitten kauppaan hakemaan ravintotäydennystä.
Iltalenkillämme (korttelin ympäri, ei olla kovin kunnianhimoisia vielä noiden matkojen
suhteen) pitin-pentu tarrasi
kiinni lahkeeseeni eikä meinannut päästää irti niin millään. Riips. Teki pentele oikein
palkeenkielen. Joo, joo, kyllä
ymmärrän, pussilakanan kokoiset ulkoiluhousut sitä vain
innostivat eikä suinkaan maukas ihmisliha niiden sisällä,
mutta olihan sinnikäs pieni
pirulainen. Muuten kyllä niin
kiltti, pureskelee kaikkea mahdollista, myös käsiä, mutta on
pahempiakin natustajia nähty.
En ole naarmuilla vielä yhtään
- ehkä tämä on vain ajan kysymys. No joka tapauksessa, otin
esiin pitti-vainaan motivointipatukan ja kokeilin mitä pieni
tykkää juuttikankaasta. Tykkää, kiitos. Ehkäpä, ihan vain
ehkäpä pitin-pentu-hauvelista
tulee isona voimavetäjä... Toivossa on hyvä elää.

Kasvun
seurantaa
Hauveli voi edelleen hyvin,
pitääkin ruveta ottamaan siitä
kuva viikon välein vaikkapa
tuon jättimäisen noutokapulan
vierellä, voi seurata mahdollista kasvua. Miksi en keksinyt
tätä aiemmin? Ohhoh, kello
on paljon ja väsyttää...
Meillä kävi äsken vieraita,
erittäin vanhoja luottoystäviä,
mutta miten ne riehuttivat pitin-pentua. Vai tuntuiko se vain
siltä, en tiedä. Piti lopulta mennä oikein väliin, ottaa pallo
pois ja sanoa että NYT rauhoitutaan ja juodaan kahvia. Ja
taas närästää.
Vettä satoi sen verran ripsakkaasti, että en viitsinyt ottaa
pitin-pentua mukaan bussipysäkille. Onhan pennun tietty
jossain vaiheessa sateeseen
totuttava, mutta eiköhän tuon
ehdi. Syksy tulossa ja kaikkea.

Saalistusmatkalla
Kun palasin pitkäksi venähtäneeltä saalistusmatkalta (lähikauppaan), oli pitin-pentu
nukkumassa. Mikä oli hyvä
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Sitäpaitsi pitin on hyvä oppia,
että aina välillä menen ovesta
ulos ilman koiraa - mutta MITEN se raukka huomisesta,
ensimmäisestä työpäivästä,
selviää, ja siitä eteenpäin, ja
ennen kaikkea miten MINÄ
selviän... No eiköhän tämä tästä. Pitin-pentu on kuitenkin
niin rauhallinen pieni koira.
Ja enpä muutes tiedä tuosta
pennun sateenkestävyydestä...
hauveli tuli kanssani suihkuun.
Ei ihan viipynyt koko aikaa
(hyvä juttu, saippuavesi ei ehkä olisi mukavaa esim. silmissä), ja ryntäili sitten häntä luokilla ympäri kämppää, oli niin
ihmeen jännää... Kuivasin pienen sankarin, joka roikkui
hampeineen pyyhkeessä ja
kaikin tavoin tuntui hyvin tyytyväiseltä itseensä.
Nyt äsken ei ulkona ollut
enää yhtään kylmä, ehkä vain
tuntui siltä, kun laitoin takin
päälle (itselleni). Tai sitten
alamme tottua...
Jonain päivänä matkustamme ratikalla tuohon ratsastuskentän viereen ja olemme ulkona vähän pidempään. Annan
pennun etsiskellä pupujen jälkiä ja mitä kivaa sieltä nyt
löytyy.
Ensimmäinen
päivä erossa
Tämä ON kauheaa. Ja kello
on vasta vähän yli kymmenen,
6 tuntia jäljellä vielä. Aika mataa. Älyäisi nyt pieni mennä
takaisin nukkumaan, tai huvittaa itseään rottaa jäljittämällä
(kohtuudella) tai jotain.
Jätin sille paljon turvallisia
leluja näkösälle, sähköjohdot
on irrotettu seinästä tai piilotettu huonekalujen taakse (tietsikan johto). Kupeissa on kolmen eri merkkistä
kuivamuonaa, sekä vettä tietenkin, pissapapereita kahdessa paikassa, fyysisesti kaikki
hyvin, mutta kun pitin-pentu
on niin kovin PIENI ja turvaton... Onneksi on kämppäkin
pieni ja luolamainen, mutta
silti, varmaan pentu jossain
vaiheessa päivää alkaa ihmetellä. Toivotaan että sille ei
ihan ylivoimaisia murheenpuuskia tule, pikku rassukalle...
Vihdoinkin kotona. Pitbulli
ei ollut tehnyt mitään nk.
“pahaa” yksin ollessaan. Tosin
pentu on vielä niin nuori ja
kokematon, eikä sillä voinut
olla aavistustakaan mistä on
kyse - tuleeko joku kotiin vai
jääkö se tänne ikiajoiksi rotan
kanssa asustelemaan. Kumpi-

kin liian pieni yltääkseen edes
jääkaapin kahvaan, damned!
Ulko-oven kun avasin niin
kylppäristä luikahti pieni ruskea koira, häntä koipien välissä... Ollaan sitä joo niin reipasta ja urheaa, mutta vähän
näköjään yksin pelottaa. Pitinpennun asennehan sitten täysin
muuttui, kun se tunnisti minut.
Häntä vippasemaan jne. vuolaat iloisen jälleennäkemisen
toivotukset puolin ja toisin.
No, ruokaa oli pitin-pentu
syönyt ja tehnyt muutaman
kerran tarpeensa, ei ollut nälissään, mutta herrajeeveli miten
se hyöri, pyöri, ähisi ja vinkui,
ja puoli tuntia se jaksoi riehua
kuin riivattu. Sitten simahti, rassukka, jalkoihini. Avustin sen
sängylle, missä se
nyt lataa pattereitaan seuraavaan
koitokseen.
Huomenna on
onneksi JO
tiistai...

koiran voinnista. Oli ainakin
vielä tänä aamuna erinomainen. Alkaa tämä arki meiltä
sujua jo rutiinilla, huomenna
on onneksi taas perjantai –
vaikka sitten viikonlopulla pitää mennä kummilapsen rippijuhliin, tuskin siellä kuitenkaan
työpäivän mittaista aikaa viivyn.
Naapuri näki koirani eilen
ja huudahti että herrajumala
kun se on kasvanut! Niin, enpä
nyt tiedä onko ihan herrajumala-kasvanut,
mutta

shoppailemaan, ostan kummitytölle rippilahjan (oli toivonut
rottia, no niitä ei meillä nyt
ylimääräisiä ole, hiukka omituinen perhe, hahhah, mutta
pyytäisikö normaali perhe
meikäläistä lapsensa kummiksi ollenkaan, sitä sopii miettiä...) No joka tapauksessa,
ostoslistalla on myös vaaka,
voidaan sitten viikon kuluttua,
madotuksen aikaan, vertailla
pentujen painoja.
Unohdin vissiin mainita, että olen muutama
kerral-

Päänkasvua
lapsinerolla

Toisen työpäivän
ilta
Aloitin tämän
kirjoittamisen jo
kerran, mutta koira
heräsi ja alkoi riehua,
joten vein sen ulos.
Kannatti, teki kasan &
lammikon. Eikä märkä ruoho
häirinnyt sitä yhtään. Sitten
kävimme taas yhdessä suihkussa. Pentu tosin saippuointivaiheessa häipyy... Nyt se
tuossa vieressä syö possunkorvaa jälkiruuaksi.
Takana jo toinen työpäivä,
melko tavalla edellisen toisinto. Koira ei ollut rikkonut mitään, oli syönyt, juonut, pissinyt ja tehnyt kaksi kakkakasaa
- tällä kertaa vain pentunen ei
luikkinut kylppäristä vaan oli
nukkumassa. Muuten jatko
kts. eilispäivä: hyppimistä,
pomppimista, itkuista ääntelyä
jne.
Rottakin ilmestyi kolostaan
kun kaivoin imurin esiin. Ei
malttanut olla ilmestymättä.
Alkaa varmaan mennä ihan
hyvin - tosin siihen PITÄÄ
varautua, että jonain kauniina
päivänä koira keksi ruveta remonttihommiin. Ei se mitään.
Tilastotappioita. JOS niitä nyt
siis edes tulee...

kasv a n u t
kumminkin – niin
kait pitääkin. Melkoinen jötkäle. Kohtahan sen voi viedä
koirapuistoon, heehee... No ei
vaites, rokotukset ensin ym.
ja sitten mennään yöllä myöhään, kun ei siellä ole muita.
Näin alkajaisiksi. Siis joskus
kuukauden kuluttua. Just, viikko takana, menipä se nopeasti,
ja ainoat "tappiot" ovat Valittujen Palojen tilaajalahjana
tullut kello/kalenteri/laskurimonitoimikone, jonka herkullisen keinonahkaisia kansia
pitin-pentu oli yhtenä päivänä
vähän nakertanut. Vempele toimii yhä, että ei kauhean pahasti ollut nakertanut... Ja kuka
käski jättää moisen kapineen
pennun ulottuville, tiedä mitä
myrkyllistä sen sisältä olisi
saattanut löytyä ja joutua pieneen suuhun...

Pikatiedotteita ja
tappioluettelo

Kuvien kumartelua
ja kummilapsia

Joo, ihan vain pikatiedote

noon. Aijai. Pitin-pentu tosin
ei sanonut mitään, ehkä Iikun
ote ei enää ole niin pureva,
kun raivopää on katkonut yläkulmahampaansa taistelussa
kuljetusboxin kaltereita vastaan.
Pentu painaa nyt 5,1 kg.
Kun ikää on 10 viikkoa, ja tätä
verrataan siihen, että ensimmäinen bullini (tähän mennessä siis pienin koirani) painoi
saman verran 7 viikon iässä,
mikä oli laillinen koiranpentujen luovutusikä tuolloin, niin
saattaapi hyvinkin olla, että
pitin-pentu tosiaan riistää pienimmäisen aseman Lupuvainaalta.
Toisaalta, kukapa sen
vielä tietää. Mutta näin
uskoisin.

laan
napsinut
pennun kynsiä kylläpä koirasta ääntä lähtee.
Jokaisella on näköjään heikko
kohtansa. Ja ei, EN ole leikannut kertaakaan hermoon.
Eilisiltatana näki pitinpentuni tuossa puistopläntillä
valtaisan ison leonberginkoiran, olisi oikein mielellään
mennyt tervehtimään jättiläistä. En päästänyt, tietenkään,
mutta näyttäisipä siltä, että
meidän pikkuinen ei kuvia kumartele.
No, tämä nyt on tainnut tulla
jo aika selväksi muutenkin :o)
Naseva
aamu
Heräsin tänä aamuna siihen,
että molemmat eläimet kiipeilivät sängylläni. Paijailin niitä
sitten vuoron perään ja ihastelin erässä vaiheessa, että kylläpä ne istuvat somasti nenät
vastakkain. Sitten tajusin, että
rotta oli tarrautunut hampaillaan koiran pieneen nappikuo-

Huomenna lähden taas
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Koira oli
äsken tunnin
ulkona, matka
ei tietenkään
ollut mainittava, tuossa
nurmikentällä
pyörittiin. Minusta taas hetkittäin tuntuu, ettei
pennulla kasva kuin
pää – sehän sopisi,
ensin oli iso koira, jolla
oli pikkuinen pää, ja sitten
on pikkuinen koira, jolla on
iso pää, hahhah! Vaikka uskon
kyllä, että pitin-pennun kroppakin vielä ehtii mukaan, pennun ravitsemustila on kuitenkin sen verran hyvä, että
aineksia pitäisi riittää kaikkeen
tarpeelliseen... Ja lapsineron
pään pitääkin olla suuri – joko
kuulitte, että pitin-pentuni osaa
istua pyynnöstä?
Joo, todellisuudessa on koirani tietenkin äärettömän sopusuhtainen pentu, älkää ottako ollenkaan vakavasti näitä
puhtaasti huumorimielessä
tehtyjä pohdiskeluja. Yhden
epäsymmetrian tosin huomasin: pitin-pennulla on toisella
puolen 5 nisää ja toisella 4.
Piti oikein yksitellen laskea,
kun pennun masukkaa rapsutellessani aloin ihmetellä, että
mikäs tässä nyt oikein on hassusti... Lisätuntomerkki, pitinpennun erottamiseksi muista
kaltaisistaan.
Te r v e i s i n P i t t i m u o r i
ja uusi pitbulli
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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 huo-

nosta kasvatustoiminnasta.
Ostaessasi koiran SATHYkasvattajalta, tiedät saavasi
luotettavalta kasvattajalta terveen pennun.

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.

Kasvattajien
etiikka
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)
• jokaisen pennun ostaja saa
oston yhteydessä pennun rekisteripaperin käteensä
• pentueen vanhemmat on
terveystarkastettu eläinlääkärin
toimesta ja tästä pyydettäessä

Kasvattajien
ohjeet
Kaikkia SATHY-kasvattajia
suositetaan lisäksi noudattavan
oheisia ohjeita. Ostajan on hyvä 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.
Jo nyt SATHY-kasvattajaksi
on hyväksytty useampi työkoirakenneli Suomessa. Näiden
kennelien yhteystiedot löytyvät SATHY ry.:n Internetsivuilta osoitteessa
www.sathy.fi kohdassa Kasvattajat. SATHY-kasvattajien
joukossa on jo vanhaenglanninbulldoggi-kasvattaja, amerikankääpiöterrieri-kasvattaja
sekä amerikanbulldoggikasvattajia.
SATHY-kasvattajaksi
Haluatko Sinä SATHYkasvattajaksi? Lisätietoja sekä
anomuslomakkeen löydät Internetsivuilta www.sathy.fi

Olde-kärrykoirat!

Kuvassa vanhaenglanninbulldoggi Julle sekä vebkaverinsa Boltti ja Hämeenkylän seurakunnan päiväkotilapset viettämässä hauskaa iltaSATHY Uutiset 6/2004

päivää kärrykyydissä!
Julle ja Boltti käyvät hauskuuttamassa päiväkodin lapsia
joka perjantai ja ehdoton vaatimus on kärryajelu! Lapsia

hyppää kyytiin usein yli kymmenen, mutta se ei Jullea haittaa. Mieluusti tämä terapiakoira vetää lapsia kärryllä ja
nauttii selvästi huomion kes8

kipisteenä olemisesta! Haluaisikohan Boltti-koirakin kyytiin?

Koirien maahantuonti USA:sta
Suomeen uusilla säädöksillä
Uudet säädökset
ovat tiukkoja
Euroopan Unionin säädökset liittyen koirien maahantuontiin ovat muuttuneet radikaalisti 1.10.2004 alkaen.
Amerikkalaisperäisten koirien
ystäville tämä tietää lisää kuluja ja vaivaa sekä entistä vaikempaa koiran saantia Yhdysvaltalaisilta kasvattajilta.
Muutokset ovat kovia varsinkin jos koira matkustaa rahtina, sillä silloin tuontiin sovelletaan kaupallisen tuonnin
säädöksiä. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että jokainen koira
tarkastetaan rajalla rajaeläinlääkärin toimesta, riippumatta
siitä, mitä papereita koiralla
on mukana ja miten koiran on
tunnistusmerkitty. Kun lisäksi
koiran tuontiin liittyy noin miljoona täytettävää paperia, lukuisia eläinlääkärikäyntejä
yms. potaskaa, voi olla varma,
että koirien cargo-kuljetusten
päivät ovat luetut. Käytännössä ainoa keino saada uusia koiria USA:sta on hakea ne itse.
Koira tulee Suomeen
omistajan kanssa
Jos koira saapuu Yhdysvalloista Suomeen omistajan tai
handlerin kanssa lentokoneessa, ovat säädökset seuraavat:
1) Koiran täytyy saapua hyväksytylle saapumispaikalle,
esim. Helsinki-Vantaan lentokentälle.
2) Koiran on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai
selkeästi luettavalla tatuoinnilla. Jos mikrosiru ei ole ISO
11784 -standardin mukainen,
tulee eläimen tuojalla olla mikrosirun lukemiseen tarvittava
laite. 3.7.2011 alkaen ainoastaan mikrosirumerkintä hyväksytään tunnistusmerkinnäksi.
Koiran tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista. Koiran tunnistusmerkintää koskevat tiedot
on merkittävä myös rokotustodistuksiin.
3) Koiran on oltava rokotettu raivotautia vastaan kansainvälisen standardin (WHO) mukaisella inaktivoidulla
rokotteella, joka sisältää vähintään yhden antigeeniyksikön
annosta kohti. Raivotautiroko-

tus tulee antaa ja tarvittaessa
uusia rokotteen valmistaneen
laboratorion suositusten mukaisesti. Eläinlääkäri merkitsee
raivotautirokotuksen viimeisen
voimassaolopäivän rokotustodistukseen.
Suomessa tällä hetkellä käytössä olevat raivotautirokotteet
ovat voimassa kaksi vuotta,
jos rokotus on annettu yli vuoden ikäiselle koiralle.
4) Koiralla on oltava eläinlääkärin antama todistus, josta
ilmenee, että koiralle on enintään 30 päivää ennen sen saapumista Suomeen annettu asianmukainen
annos
pratsikvantelia sisältävää, koiralle hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan.
Koirilta ei vaadita heisimatolääkitystä, jos eläin tuodaan
Suomeen 24 tunnin kuluessa
siitä, kun se on viety pois Suomesta. Heisimatolääkitystä ei
myöskään vaadita alle 12 viikon ikäisiltä eläimiltä, jotka
tuodaan suoraan Yhdysvalloista.
5) Koiran mukana on oltava
Yhdysvaltalaisen virkaeläinlääkärin tai muun toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän
eläinlääkärin antama komission päätöksen 2004/203/EY
mukainen todistus, josta käyvät ilmi eläimen tunnistusta,
raivotautirokotusta ja heisimatolääkitystä koskevat tiedot.
Tämän todistuksen saa Suomen Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolta erikseen tilaamalla.
Jos todistus ei ole virkaeläinlääkärin antama, tulee
lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen vahvistaa todistus.
Heisimatolääkitystä koskevan
merkinnän voi tehdä eläinlääkäri, jolla on lupa harjoittaa
eläinlääkintää lähtömaassa.
Todistus tulee olla täytetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Eläinlääkärin todistukseen
on liitettävä alkuperäiset rokotustodistukset. Myös alkuperäisissä asiakirjoissa on oltava
eläimen tunnistusmerkintää
koskevat tiedot.
Jos koira on alun perin lähtöisin EU-maasta ja sen mukana lemmikkieläimen todistus
(ns. lemmikkieläinpassi), jossa
on maahantuonnissa vaaditta-

vat merkinnät, korvaa lemmikkieläinpassi eläinlääkärin todistuksen.
Koira matkustaa
rahtina
Koirien tuontiin Yhdysvalloista Suomeen sovelletaan
kaupallisen tuonnin säädöksiä,
jos koira ei kulje omistajan tai
eläimestä kuljetuksen aikana
vastaavan muun luonnollisen
henkilön mukana, eli jos koira
tulee cargona Suomeen. Kaupallisen tuonnin säädökset
ovat seuraavat:
1) Koiran tuonnissa on noudatettava vastaavia vaatimuksia, jotka koskevat matkustajan
mukana kuljetettavien lemmikkieläinten tuontia: tunnistusmerkintä, raivotautirokotus,
lääkitys ekinokokkoosia vastaan ja tapauksen mukaan raivotautivasta-ainetutkimus.
(Katso tarkemmin ostikon
Koira tulee Suomeen omistajan kanssa-alta.)
2) Lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän
eläinlääkärin on suoritettava
koiralle kliininen tutkimus
enintään 24 tuntia ennen koiran lähettämistä todeten, että
koira on terve ja kykenee kestämään kuljetuksen määränpäähän.
3) Koiran mukana on oltava
lähtömaan virkaeläinlääkärin
tai toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin
antama komission päätöksen
2004/595/EY mukainen eläinlääkärin todistus, josta käyvät
ilmi koiran tunnistusta, raivotautirokotusta, heisimatolääkitystä ja kliinistä tutkimusta
koskevat tiedot sekä tarvittaessa serologista tutkimusta
koskevat tiedot.
Todistus tulee olla täytetty
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Todistuslomake koirien
kaupallista tuontia varten on
saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja
terveysosastolta.
4) Koira voidaan tuoda Suomeen vain sellaisen rajanylityspaikan kautta, missä sijaitsee eläinlääkinnällinen
rajatarkastusasema. Rajatarkastusasemien sijainnit voi tarkastaa Internet-sivulta:
http://www.mmm.fi/el/raj/tu
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ovie_rajatarkastus.html
Koiralle on tehtävä maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus, johon tulee ilmoittautua vähintään vuorokautta
aikaisemmin esitäyttämällä ja
lähettämällä asianomaiselle
rajatarkastusasemalle komission asetuksen (EY) N:o
282/2004 liitteen I (muutettu
komission asetuksella (EY)
N:o 585/2004) mukainen rajatarkastustodistus eläville eläimille, CVED.
Ennakkoilmoitusta sekä
CVED-todistusta koskeva komission asetus (EY) N:o
282/2004 muutoksineen on
maa- ja metsätalousministeriön Internet-sivulla osoitteessa:
http://www.mmm.fi/el/raj/lo
make.html
Eläinten eläinlääkinnällisen
rajatarkastuksen maksuista
säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa
832/2001, joka on muutoksineen kohdassa C3 Internetsivulla
osoitteessa:
http://www.mmm.fi/el/laki/c
/default.html
5) Komission päätöksen
2004/292/EY mukaisesti on
eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle toimitettava ennakkoilmoitus tehtävä TRACES-järjestelmää käyttäen
1.4.2004 alkaen silloin, jos
tuontilähetyksen eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään
muussa kuin lähetyksen määränpäänä olevan jäsenmaan
rajatarkastusasemalla. Näin
ollen silloin, jos Suomeen tarkoitettu eläin saapuu EU:n alueelle toisen EU:n jäsenmaan
eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, tekee maahantuoja ennakkoilmoituksen
kyseiselle rajatarkastusasemalle täyttämällä elävien eläinten
CVED-lomakkeen TRACESjärjestelmässä. Vuoden 2005
alusta siirrytään käyttämää
TRACES-järjestelmää kaikkien EU:n alueelle tuotavien elävien eläinten tuonnin ja kauttakuljetuksen osalta.
Lisätietoja TRACESjärjestelmästä antaa eläinlääkintöylitarkastaja Tarja Lehtonen tarja.lehtonen@mmm.fi /
Puh. (09) 1605 2783.
Heh, mitä tähän voi enää
muuta sanoa kuin hyvä että
EU säätää tärkeitä lakeja koirien pään menoksi.
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Koiran jalostuksesta ja
perinnöllisistä vioista
Ennen
jalostusta
Ennenkuin ryhtyy rodun jalostukseen, tulee mielessä puntaroida seuraavia asioita: Miksi
haluan nartullani pennut / onko
urokseni kyllin hyvä suvun
jatkamiseen. Löydänkö pennuille vastuuntuntoiset, rakastavat kodit? Onko narttuni terve, onko se palkittu
näyttelyissä, onko se geneettisesti kyllin hyvä tuottamaan
hyviä jälkeläisiä? Onko narttuni psyykkisesti tasapainoinen?
Aikatekijä
Kun edellä olevat koiraa
koskevat kysymykset on vastattu siirrytään käsittelemään
Sinua. Onko Sinulla aikaa
huolehtia pennuttamiseen liittyvät ylimääräisestä touhusta?
Pentujen teettäminen on ajallisesti kolmannesvuoden mittainen projekti, jossa on työtä
ja vaivaa enemmän kuin moni
etukäteen ajattelee, mutta
myös paljon ilonaiheita. Koirankasvattajaa voi verrata puutarhuriin, huolellisella työllä,
valinnalla, optimismilla ja onnella jalostetaan jotain uutta,
aikaisempaakin ehkä ainutlaatuisempaa.

Mendelistä, munkkipuutarhurista, joka Abbotin luostarissa
1800-luvulla opetti ja tutkia
biologiaa. Kokeissaan pavuilla
Mendel huomasi säännönmukaisuuksia peiytyvyydessä.
Mendelin kokeiden tuloksena
vakiintuivat perinnöllisyyteen
käsitteet dominantti ja resessivinen, genotyypi ja fenotyyppi.
Koiran
perustietoja
Koiran geneettinen materiaali on 39 kromosomiparia soluissa. Kun sukusolut muodostuvat, kuhunkin sukusoluun
joutuu toinen kromosomipareista. Siittiön ja munasolun
yhtyessä tapaavat kromosomiparit toisensa, muodostuvan
yksilön tuman kromosomiluku
on 78. Genotyypiä tarjoitetaan
yksilön geneettistä perimää
vanhemmiltaan, fenotyyppi on
yksilön ulkoasu. Perimä muodostaa siis kaiken pohjan, jota
ympäristötekijät (ruokinta, liikunta ym) muokkaavat.

Jalostuksella tarkoitetaan
määrätietoisen valinnan ja
suunnitelmallisen parituksen
avulla saatua eläinkannan parantamista. Muutos perustuu
yksinomaan geneettisiin eli
perinnöllisiin tekijöihin, hankinnaisominaisuuksia ei siis
voi jalostaa. Tiettyjen ominaisuuksien geneettinen periytyminen on erittäin monimuotoista, samaan asiaan vaikuttaa
usein moni geeni, eikä lopputulosta voida useinkaan ennustaa. Jalostustyötä tekee jokainen, joka teettää koirallaan
pennut tai antaa uroksensa astutukseen.
Genetiikan
historia

Perimän
häiriöt

Genetiikan historia alkaa
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Sukusiitos
Sukusiitetyillä yksilöillä on
rodun muihin yksilöihin nähden suppeampi geneettinen
tausta, riski resessiivisten, rodun kannalta ei toivottujen,
perinnöllisten ominaisuuksien
esiintuloon on olemassa saman
geneetisen taustan siis kahdentuessa. Toisaalta sukusiitos sinänsä ei ole vastuussa perinnöllisistä sairauksista. Siihen
tarvitaan aina huono ressessivinen materiaali, joka sukusiitoksessa saattaa kahdentua ja
tulla esille. Sukusiitos merkitsee siis riskiä, mitä ahtaampi
siitos, sitä suurempi riski.
Sukusiitos kuuluisi työmenetelmäksi oikeastaan vain
hyvin kokeneelle ja vastuuntuntoiselle kasvattajalle ja
käytettäväksi vain erittäin
hyville yksilöille, joiden ei
useissa parituksissa ole todettu periyttävän vikoja.

Jalostuksen
käsitteet
Jalostuksessa käytetään käsitteitä sukusiitos, linjasiitos
ja ulkosiitos. Sukusiitoksella
tarkoitetaan kahden sellaisen
yksilön parittamista joka ovat
sukua toiselleen yhden tai useamman yksilön kautta. Sukusiitoskerroin voidaan laskea
kussakin suunnitellussa parituksessa kullekin yksilölle. Sukusiitoskerroin vaihtelee 0 1. Jos sukusiitoskerroin on 0,
ei paritettavilla yksilöillä ole
yhteisiä esi-isiä. Veli-sisaryhdistelmä tai vanhempijälkeläinen-yhdistelmä tuottaa
kertoimeksi 0,25 siis yhdessä
neljästä on mahdollisuus, että
jälkeläinen on perimältään homotsygootti jonkun lokuksen
suhteen (siis samanperimäinen
molempien vanhempien osalta). Sukusiitoksissa saattaa
piillä vaaroja.

Jalostus

tunnetaan noin 300 kpl. Noin
puolesta tunnetuista vioista on
tiedossa tarkempi periytymisen mekanismi. Valtaosa tunnetuista vioista aiheutuu yhdestä mutanttigeenistä,
periytyvyyden mekanismin ollessa nk. autosomaalinen resessiivinen. Autosomaalinen
tarkoittaa ettei periytyvyys
kytkeydy sukupuoleen, resessiivinen taas väistyvyyttä perimässä. Resessiivinen periytyvyys tulee esille yksilössä
silloin kun molemmilla vanhemmilla on resessiivinen perintötekijä perimässään. Sukusiitoksen vaara piilee tässä.

Sukusiitoksen
hyvät puolet
Sukusiitoksella on hyviäkin
puolia, sen avulla voidaan arvioida geenipoolia, ja omaa
jalostustyötä. Jos tuloksena
syntyy terveitä, kauniita yksilöitä on jalostustyössä onnistuttu. Mutta jos seurauksena
tulee esille vikoja, on geenipoolia aika laajentaa uuden
perintöaineksen saamiseksi liian ahtaisiin linjoihin. Kaikkein
suurimmat epäkohdat pitää
puntaroida tarkasti, kannattaako tätä yksilöä lainkaan myydä
lemmikiksi, varsinkin jos

Koiran perimän häiriöitä
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esiin tullut “vika” alentaa
elinkelpoisuutta. Tiukasti
“rodun parasta” ajatteleva kasvattaja karsii pois sellaiset yksilöt jalostuksesta esim. luovuttamalla pennun ilman
papereita tai lopetuttamalla
pennun.
Linjasiitos
Sukusiitosta väljempi jalostuksen menetelmä on linjasiitos. Sillä tarkoitetaan sellaisten
yksilöiden keskenään jalostamista, jotka ovat sukua toisilleen jonkin “geneettisesti
arvokkaan” esi-isän/esiäidin
kautta, mutta mahdollisimman
vähän sukua keskenään. Linjasiitoksessa pyritään säilyttämään sukulaisuus kantayksilöön. Linjasiitoksella voidaan
lieventää sukusiitokseen kohdistuvaa riskiä. Linjasiitos on
kasvattajan arvokkain työväline. Siinä systemaattisesti edeten rakennetaan “omaa linjaa”,
jossa jalostuksellisesti arvokkainta pyritään säilyttämään.
Keskenään paritettavat yksilöt
tyypiltään ovat keskimääräisiä
muita yksilöitä samankaltaisempia, joten jälkeläiset ovat
enemmän vanhempiensa kaltaisia ja pentue tasainen.
Ulkosiitos
Ulkosiitoksella ymmärretään kahden sellaisen yksilön
jalostamista keskenään, jotka
eivät lainkaan ole sukua keskenään. Toimenpide tavallisimmin tuottaa aika heterogeenisen pentueen. Ulkosiitos on
välttämätön, jotta erittäin pieni
tai paljon sisäsiitetty kanta säilyisi elinvoimaisena.
Jalostukseen liittyvät
ongelmat
Yleisinä jalostuksen peikkoina lienevät liiallinen innokkuus parantaa rotua, yleensä
ulkonäköä. Toisaalta ei oteta
riittävästi selkoa oman koiran
tai paritettavaksi aiotun sukutaulusta. Jalostuksen käytettävien koirien sukutaulusta tulisi
olla tiedossa 3-4 sukupolvea,
5. takautuvan polven vaikutus
pennun perimään on enää vain

3,125%.
Todellinen rodun hyväksi
tehtävä jalostustaja ei välttämättä hae omalle nartulle/urokselle kauden näyttelyvoittajaa puolisoksi, vaan
systemaattisesti rakentaa linjaa, jossa yksilöiden sukutaulussa esiintyy yhteinen hyvä
esi-isä, ilman että yksilöt itsessään ovat liiaksi sukua keskenään.

Perinnölliset
viat

ruoansulatuskanavan vaivoja,
ja 2% on sekä hengityselimistön, suun, immunijärjestelmän
ja lisääntymiselinten vikoja.
USA:ssa on Amerikan Kennelklubin ja Pennsylvanian
Yliopiston yhteistyönä kartoitettu koko maailman kattavasti
eri rotujen perinnöllisiä vikoja.
Tiedoista on luotu tietokoneohjelma, josta voi rotukohtaisesti hakea perinnölliseksi
epäillyn muutoksen taustatietoja. Tutkittavaksi voi lähettää
materiaalia yksilöstä jolla
epäillään perinnöllistä vikaa.

Perinnölliseksi luokiteltuja
vikoja ja sairauksia tunnetaan
noin 300. Noin 20% näistä on
luuston ja nivelten vikoja, 17%
neuromuskulaarisia (hermolihasperäisiä esim. myastenia
gravis), 12% silmävikoja, 10%
ihon, karvapeitteen ja kynsien
vikoja, 9% veri- ja imusuoniston vikoja, 9% varsinaisia veritauteja, 8% umpieritysrauhasten ja aineenvaihdunnan
vikoja, 4% virtsavaivoja, 4%

Tietokoneohjelma tulee kaupallisesti saatavaksi lähitulevaisuudessa, mielestäni rotujärjestöjen tulee hankkia
rotuaan koskeva informaatio.
Kasvava kennelharrastus velvoittaa huolehtimaan rodusta
muidenkin kuin kauneusarvojen osalta. Mielestäni harrastuksen tulee tuottaa iloa, terveitä, hyväluonteisia ja tietysti
mieluimmin kauniita yksilöitä.
Maltti on valttia.
ELT Suvi Pohjola-Stenroos

Suomen AKAT-kokoontuminen

Suomen ensimmäinen
AKAT-kokoontuminen
Landbossa 25. syyskuuta

Paljon
porukkaa

Syksyisenä - ja hieman sateisenakin - lauantaipäivänä
kokoontui joukko AKATharrastajia Sipoon Landbohon.
Ajatus päivästä oli kytenyt jo
jonkin aikaa mielessämme:
olisi mukava tavata yhdessä
mahdollisimman moni uusista
AKAT-perheistä ja nähdä kovaa kyytiä kasvavat ja kehittyvät Sunnyn pennut sekä uudet
Amerikan tulokkaat.

Sipooseen kokoontui kaikkiaan 9 amerikankarvatonterrieriä kaikista 11:stä. Joukosta
puuttuivat Hanna ja Jimmy
sekä Sunnyn tyttöpentu Zuni
ja emäntänsä Anu. Paikalla
olivat Kaarinan perhe ja koirat
Sunny, Ginger ja Andy, Kaivolaisten perhe ja Sunnyn pentu Roni, Olli ja Sirpa Jasperinsa kanssa, Pauliina Tuukkansa
kanssa; kaksi viimeisintä niin
ikään Sunnyn pentuja. Kaisa
oli paikalla Taavin kanssa ja
tietty landbolaiset Sari ja Ari

Sallin ja Hertan kanssa. Paikalla oli myös muutama muu
nahkakoira.
Päivää pyrittiin urheasti
viettämään ulkosalla terassilla
ja grillikatoksessa, pikkusateesta huolimatta. Grillasimme, söimme lounasta ja puhuimme tietenkin AKATkoirista! Kaikista paikalla olevista koirista ainoastaan Sunny
ja Salli olivat aikuisia, muut
alle 4 kk-ikäisiä pentuja. Pennut riemuitsivat suunnattomasti saadessaan leikkiä yhdessä!
Jossain vaiheessa iltapäivää
siirryimme sisätiloihin ja hieman otaksuimme, että meno
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ehkä kiihtyisi. Koko koiralauma käyttäytyi kuitenkin rauhallisesti - osa jopa hieman
torkahteli muutaman tunnin
riehumisen väsyttäminä. Ja
lämpöisiä sylejä oli tarjolla
useita!
Kaikki totesivat kuin yhdestä suusta, että ensi vuonna tapaamme jälleen! Silloin pennut ovatkin jo noin vuoden
ikäisiä - mahdollisesti tutustuminen esim. agilityharrastukseen on päivän teemana kokeneen kouluttajan
johdolla.
- Kaarina ja Sari -
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Haastattelussa
Teri Murphy
SATHY ry.:n syvähaastattelussa yksinoikeudella maailmaankuulu amerikankarvatonterrierien kasvattaja Teri
Murphy. Teri on American
Hairless Terrier Associationin
presidentti ja omistaa Wudnshu American Hairless Terriers-kennelin.

vat rottaterrierit. Näiden koirien edelliseen pentueeseen
syntyi myös yksi karvaton
pentu, joka todennäköisesti
hylkimisen seurauksena kuoli.
Kun Edwin Scott ja hänen perheensä elivät saamansa karvattoman nartun ja tämän jälkeläisten kanssa, he tajusivat
mikä lahja tämä karvattomuus
voisikaan olla.

Rodun
historiasta
Joistakin
amerikankarvatonterriereistä rodun
historiassa on
käyty väittelyitä
jo vuosia. Yksinkertainen
fakta on, että
hyvin moneen
rottaterrieriin
silloin (ja useaan nykyäänkin) on vaikutt a n u t
chihuahua,
amerikankääpiöterrieri tai
muu pieni, sileäkarvainen
terrierityyppinen rotu. Pitipä Teri Murphy, American Hairless Terrier
asiasta tai ei, se Associationin presidentti.
on osa rotuamme, jopa ennen
kuin useimmat
kasvattajat tunsivat koko rotua. rieri muuttuu, ja parempaan
Kuinka muuten voitaisiin se- päin.
littää hyvin pienet, 2,5-3,5 kilon kokoiset koirat? Niitä on
olemassa myös nykyään ja ne Karvallisten koirien
ovat sukua rodun perustajakoi- käyttö
rille. Nämä tunnetaan “toy”kokoisena
kantaAsiat, joita jouduimme alusamerikankarvatonterriereinä sa käsittelemään, eivät ole olja alkuperäiset rotumääritelmät leet helppoja. Monet ensimsisälsivät tämän toy-koon. mäisistä koiristamme eivät
UKC ei voinut kieltää toisen DNA:n perusteella olleet sukasvattajan kasvattamaa Em- kutaulussa olevan uroksen jälperor-linjaa koska jos se olisi keläisiä. Oli myös lukuisia raniin tehnyt, olisi se joutunut kenteellisia seikkoja huolen
viskaamaan mm. Trout Creek aiheena. Emme voi vähään aikennelin kantakirjat perässä. kaan lopettaa karvallisilla karKun moni huomasikin että heidän koiransa ei ollutkaan sukua isälleen, ja joskus jopa
emälleen, UKC:lla olisi ollut
täysi oikeus kieltää rotu. Mutta
he eivät tehneet niin, vaan sen
sijaan päättivät työskennellä
kanssamme rodun tulevaisuuden eteen. Olemme UKC:lle
kiitollisia heidän kaukokatseisuutensa ja intuitiivisuutensa
vuoksi.
UKC tiesi, kuten kuka tahansa joka asiaa ajattelee, että
rodun ulkopuolinen vaikutus
vähenee ja hälvenee ajan ja
sukupolvien myötä ja asia ei
ole enää ongelma pitkän ajan
kuluttua. Rotu syntyy ja yh- Amerikankarvatonterrieri,
denmukaistuu ajan myötä. karvallinen white & tanKyllä, amerikankarvatonter- versio.

Amerikankarvatonterrieri-rodun synnystä
Lähes kaikkien rotujen
menneisyydessä on tapahtumia, joista on tullut tunnettu
osa rodun historiaa. Joskus
jotkut asiat ovat tapahtuneet
niin harvoin, että niistä ei olla
välitetty tai ne ovat unohdettu.
Rottaterrierin historiassa on
raportoitu, ja edelleen raportoidaan, satunnaisia karvattomien pentujen syntymisiä nor-

Karvattoman
koiran etuja

Amerikankarvatonterrit on
helppoja pitää puhtaana ja sellaiset ihmiset, jotka eivät siedä
koirankarvoja ja kirppuja, voisivat saada iloa tällaisesta koirasta. Mutta vielä suurempi
asia kuin helppo puhtaanapito
ja siisteys, on koiran omistamisen ilo allergiselle, joka ei
muuten
koiraa voisi
pitää. Miljoonat ihmiset eivät
voi omistaa
koiraa allergian takia. Ne,
joilla allergiaa ei ole,
eivät voi
aavistaakaan mikä
menetys se
Amerikankarvatonterriereitä. Kolme karva- voi olla, jos
tonta ja oikealla karvallinen versio. k o i r a a e i
voikaan ottaa.
maaleille, karvallisille rottaterLähes jokainen amerikanrierivanhemmille. Lähempänä karvatonterrierikasvattaja on
nykypäivää voitaisiin selittää kokenut näiden koirien todelniiden olevan sukua ensim- lisen arvon ja merkityksen almäisille amerikankarvatonter- lergisten ihmisten halutessa
riereille, joiden tiedetään ole- niitä. On vaikeaa kieltää lemvan harvinaisen spontaanin mikkiä ei-allergiselta perheenmutaation tulos. Tai ne voisivat jäseneltä, jos yksi henkilö perolla rottaterrierin tai jonkun heestä ei voi elää lemmikin
sen takana olevan rodun har- kanssa. Tilanne allergisen kanvoin nähty, mutta luontainen, nalta voi olla vielä ikävämpi!
synnynnäinen ominaisuus. He eivät ainoastaan voi saada
Kuitenkin tälläisiä karvatto- haluamaansa lemmikkiä, mutmia pentuja syntyi, ja alku ta voivat myös tuntea olevansa
amerikankarvatonterrierin his- vastuussa koko muun perheen
torialle, kuten me sen tunnem- menetyksestä saada oma lemme, alkoi vuonna 1972 kun mikki. Onneksi näyttää siltä,
Edwin Scottin naapuri antoi että suurempi osa allergisista
tälle pienen, karvattoman nar- ihmisistä sietää tätä karvatonta
tun. Tämä narttu oli syntynyt rotua paremmin kuin mitään
tavalliseen rottaterrieripentu- muuta rotua maailmassa!
eeseen, vanhempina keskikokoiset, normaalin turkin omaaSATHY Uutiset 6/2004
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vattomuusgeenin kantajilla risteyttämistä emmekä voi olla
ikäänkuin karvallisilla ei olisi
jalostuksellista arvoa. Nyt, ja
vielä jonkun aikaa, niitä tulee
käyttää. Me 1) käytämme rekisteriä tunnustaaksemme ne
sukutauluissamme 2) viemme
niitä näyttelykehään (karvattomien rinnalla) saadaksemme
arvion tyypistä. Meidän täytyy
lisätä geneettistä vaihtelua varmistaaksemme rodun tulevaisuuden.

ristä, liitän tähän rottaterriereistä muutaman kuvan, joissa
näkyy niissä luonnostaan
esiintyvät lukuisat värit.

Vielä rodun
historiasta
Edwin
Scott on aina
mainittu, ja
tullaan aina
mainitsemaan amerikankarvatonterrierirodun perustajana.
raava on
UKC:n virallisesta rotumääritelm ä s t ä .
Historia: Ensimmäinen
amerikankarvatonterrieri, Josephineniminen narttu, syntyi vuonna
1972 tavalliseen puhdasrotuiseen rottaterrieripentueeseen.
Kasvattaja Edwin Scott alkoi
kehittämään rotua Josephinen
jälkeläisistä. Vaikka Scott
käytti vain rottaterriereitä jalostusohjelmassaan, hänen aikomuksenaan oli saada amerikankarvatonterrieristä oma
rotunsa. Kuitenkin, kun UKC
hyväksyi rottaterrierin vuonna
1999, Scott ja muut kasvattajat
sallivat karvattoman terrierin
päästä UKC:n rekisteriin nimellä rottaterrieri, karvaton
muunnos. Kaikille karvattomille rottaterriereille ja niiden
karvallisille jälkeläisille annettiin Edwin Scottin rodulle
alunperin valitsema nimi: amerikankarvatonterrieri. Vaikka
voi kuulostaa ristiriitaiselta,
että karvattomaan rotuun kuuluu myös karvallisia yksilöitä,
on pitkällä tähtäimellä välttämätöntä käyttää karvallisia
karvattomuusgeenin kantajia

Rottaterrierin värit
UKC:n rotumääritelmän
mukaan
Rottaterrieri voi olla kokovalkoinen, kaksivärinen tai
kolmivärinen, mutta koirassa
tulee aina olla valkoista. Alue
saa olla minkä kokoinen tahansa ja missä kohtaa kehoa ta-

Amerikankarvatonterrieri, karvallinen tri-color-versio.
Karvaisuudesta
Amerikankarvatonterrierin
“karvaisuudesta” (ns. peach
fuzz, hieno nukka iholla): Hyvin suurella varmuudella voin
sanoa että tämä ominaisuus on
ollut rodussa alusta pitäen koska usealla kantakoiralla oli
tämä vika tai ne periyttivät
sitä. Tämä ominaisuus on olemassa ilman mitään rodun ulkopuolista vaikutusta, muuta
mitä perustajalinjan koirissa
oli. Voimme edelleenkin todeta
tätä ominaisuutta, luultavasti
koska kyseinen geeni toimii
tällä tavoin. Aika näyttää.
Emme ole vakuuttuneet, että karvaisten karvattomuusgeenin kantajien käyttäminen jalostuksessa lisää ihon nukkaa,
eikä ole myöskään esimerkiksi
Edwin Scott, sillä hän risteytti
karvaisia ja karvattomia koiria
muutama vuosi sitten. Koska
Edwinn Scottin artikkelissa
(SATHY Uutiset 04/2004) oltiin huolestuneita koirien vä-

hansa. Valkoinen voi olla epäsäännöllinen, kunhan se on
vallitsevana. Muut hyväksytyt
värit ovat musta, tan (vaihdellen tummasta vaaleaan ja voimakkaan mahonginpunaisesta
haaleaan punaiseen mustalla
kirsulla ja silmänympäryksillä), suklaa (vaihdellen tummasta maksanväristä vaaleaan
suklaaseen lihanvärisellä kirsulla ja silmänympäryksillä),
sininen ja sininen fawn (lihanvärisellä nenällä ja silmänympäryksillä), aprikoosi (vaihdellen oranssista haaleaan
keltaiseen mustalla kirsulla ja
silmänympäryksillä) sekä sitruuna (vaihdellen oranssista
haaleaan keltaiseen lihanvärisellä kirsulla ja silmänympäryksillä.) Väriläiskien päällä
saattaa olla soopelinvärinen
huntu.

jalostuksessa, kunnes karvattomia yksilöitä on riittävästi
ylläpitämään omaa, tervettä
geenipooliaan.
UKC hyväksyi ameikankarvatonterrierin omaksi rodukseen 1.1. 2004.
Edwin Scott
Olemme kiitollisia Edwin
Scottille hänen kaukonäköisyydestään kauan sitten siitä,
kuinka arvokas rotu on. Mielestämme hän teki niin hyvää
työtä kuin kykeni kehittäessään tätä rotua. Kiitämme häntä hänen panoksestaan rodun
eteen ja siitä että hän säilytti
rodun meille muillekin. Nyt
on muiden aika viedä rotua
eteenpäin ja kehittää sitä. Vaikka Edwin Scott kehitti tämän
rodun ja vaali sitä pitkään, lopulta väkisinkin rotu meni
muihinkin käsiin. Hän tiesi
ettei voisi pitää kaikkea itsellään. Hän tiesi että myydes-

Amerikankarvatonterrieri, karvallinen ruskea-versio.
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sään jalostuskoiria, muut alkaisivat tehdä myös päätöksiä rodun puolesta.
Scott ei hyväksynyt kaikkia
muiden tekemiä päätöksiä, kuten yritystä saada rotua
UKC:hen ja täten rodun
viemistä eteenpäin. Toivomme kaikki, että jonain
päivänä ilmenee, että
olemme tehneet parhaamme rodun eteen ja
että Edwin Scottin pelot
ovat turhia. Lopuksi täytyy todeta että amerikankarvatonterrieri ei kuulu
vain yhdelle ihmiselle. Se
kuuluu kaikille ja siitä ovat
vastuussa kaikki jotka tätä
rotua rakastavat.

asialleen

ta 2004
läh-

American Hairless
Terrier Association
American Hairless Terrier
Association (AHTA) perustettiin muutaman innokkaan ja

Terin oma amerikankarvatonterrieri, Wudnshu's Kendall
McKidd, ikä 6 kk.
omistautuneen amerikankarvatonterrieriharrastajan aloitteesta. AHTA:n päätarkoituksena
on puhdasrotuisen amerikankarvaton-terrierin valikoiva
jalostus, tukeminen ja vastuullinen amerikankarvatonterrierin omistajuus, kuten myös
jatkuva opastus ja tiedottominen rodustamme. Tammikuus-

tien AHTA on ollut UKC:n
virallinen rotuyhdistys ja edustaa amerikankarvatonterrieriä
UKC:n ohjeen mukaan. Jäsenyys on avoin kenelle tahansa
yli 18-vuotiaalle (amerikankarvatonterrierin omistaminen
ei ole välttämätöntä.) Myös
erikois- ja perhejäsenyys on
mahdollista.

Koirahieronta
Hieronnasta voi olla monelle ja monessa tilanteessa koiralle apua. Ensinnäkin kannattaa mainita ennalta ehkäisevä
hoito: esim. kilpailevilla koirilla kilpakausi, jolloin koiraa
tulisi hieroa säännöllisesti.
Koiran lihasten ollessa elastiset se auttaa nopeampaan parempaan suoritukseen. Kilpaileville koirille hieronta voi
toimia myös diagnostisena
hoitona eli vaikka ei olisikaan
asiaa eläinlääkärille, hieroja
yleensä löytää ne lihasperäiset
ongelmat joista on koiralle
haittaa ja joihin eläinlääkäri ei
pysty sen kummemin puuttumaan muutoin kuin särkylääkettä antamalla. Särkylääke on
ns. pika-apu mutta se ei poista
ongelmaa.
Rakenneviat ovat hyvin
yleisiä koirilla. Ne haittaavat
normaalia lihasten käyttöä,
josta on seurauksena virheellistä liikkumista ja virheellisiä
asentoja. Nämä taas kipeyttäSATHY Uutiset 6/2004

AHTA sponsoroi UKC:n tapahtumia ja toivottaa tervetulleeksi kaikki osallistumaan ja
näyttelyttämään koiriaan hyvässä urheiluhengessä. Yhdistys julkaisee tietoa webbisivujen, vihkosen ja neljä
kertaa vuodessa tulevan
jäsenlehden muodossa,
jossa on artikkeleja, arvosteluja, tapahtumia,
yhdistysasiaa ja muuta.
Lisäksi ylläpidämme
sähköistä geeni- ja terveystieto-kantaa auttaaksemme kasvattajia tekemään hyviä jalostusvalintoja. Jäsentemme osallistuminen ja mahtava tuki auttaa
AHTA:a jatkamaan tämän
upean rodun edistämisessa.
Lisätietoja AHTA:n toiminnasta on saatavilla yhdistyksen
Internet-kotisivuilta osoitteessa www.ahta.info.
Artikkelin lähteet:
• Bonnie Turner, Kennel
Flinthill
• AHTA
• Teri Murphy, Wundnshu
Kennel.
Kunnioittavasti,
Teri Murphy, AHTA Presidentti

Koirahieronta sopii pääsääntöisesti kaikille koirille
rotuun, ikään ja aktiivisuustasoon katsomatta.
Poikkeuksiakin toki on ja esimerkiksi vaikeasta
sydänviasta kärsivää tai tiineenä olevaa koiraa ei
ole suositeltavaa hieroa. Ammattitaitoinen ja
koulutettu koirahieroja osaa kysyä oikeat
kysymykset ja varmistaa jo hieronta-aikaa
varattaessa, ettei koiralla ole hierontaa estäviä
vaivoja tai vaurioita.

vät hyvinkin helposti lihakset.
Kasvuongelmaisilla on
yleensä sama problematiikka
kuin rakennevikaisilla. Koiravanhukset on myös syytä tuoda ns.vuosihuoltoon 1-2 kertaa
vuodessa. Iän myötä aineenvaihdunta hidastuu ja lihakset
jäykistyvät helpommin kuin
esim. aikuisella koiralla. Karkeasti määriteltynä; mikäli koiravanhus ei enää itse venyttele,
on syytä tutkituttaa se.
Toinen mainittava hieronnan käyttöalue on eläinlääkärin toimenpiteiden jälkeen.
Jos koira on esim. loukannut
raajansa, eikä pysty käyttämään kuin 3 raajaa tai on määrätty lepoon pidemmäksi aikaa
tällöin vamman vastapuoliset
lihakset jäykistyvät. Hierontahoito tulisi aloittaa heti vamman parannuttua. Myös vanhat
vammat (esim. leikkausarvet)
ovat saattaneet aiheuttaa vammakohtaan arpikudosta, jota
voidaan vähentää hieromalla.

Arat, varautuneet koirathyötyvät hieronnasta koska se
edesauttaa koiran ja ihmisen
välistä kontaktia.
Hieronnan
vaikutuksia
1. Lämpövaikutus
Käden ihon ja hierottavan
ihon pinnan välillä syntyy lämpöä kitkan vaikutuksesta, kitkaa syntyy myös eri kudoskerrosten välillä. Lämpötilan
kohoaminen lisää kudosten venyvyyttä ja parantaa aineen14

vaihduntaa.
2 . P u m p p u va i k u t u s
Mekaaninen pumppaus hieronnassa lisää laskimoverenkiertoa ja lymfakiertoa. Jokainen hierontaliike joka tehdään
fysiologisesti laskimo-ja lymfakierron suuntaisesti edistää
nesteiden virtausta niissä. Hierojan käden siirtyessä eteenpäin paine lisääntyy sen edellä
ja vastaavasti otteen takana
vallitsee alipaine. Molemmat
paineenmuutokset edistävät
nesteen kulkua ja tekevät tilaa
syvemmistä kudoksista tulevil-

le nesteille. Kun lihakset ovat
kireitä tai lihaskalvoon tiukka
vähenee lihasaitioiden nestekierto, hieronnalla siis pystytään avustamaan sitä.
3.Verenkiertovaikutus
Hieronnalla pystytään aktivoimaan pienet valtimot ja
hiussuonet. Autonominen hermosto on tärkeä suoniston toiminnan säätelyssä ja mikroverenkiertoa on mahdollista
lisätä jo pinnallisella hieronnalla reflektorisesti ihon reseptorien kautta (aistinsolut saavat
ärsykkeitä). Lisääntyneen nestekierron seurauksena myös
virtsaneritys lisääntyy.
4. Hormonaaliset ja entsyymivaikutukset
Hieronnan aikana vapautuvat adrenaliini ja noradrenaliini stimuloivat keskushermostoa seurauksena voimakkaasta
hieronnasta on virkistyminen.
Adrenaliini ja noradrenaliini
stimuloivat myös sydäntä (sy-

Koiran lihakset: 1. Brachiocephalius (kaularaajalihakset), 2. Trapezius (epäkäslihas), 3. Latissimus
dorsi (leveä selkälihas), 4. Longissimus (selkälihas), 5.
Gluteus (pakaralihas), 6. Tensor fasciae latae (leveän
peitinkalvon jännittäjälihas), 7. Biceps femoris
(kaksipäinen reisilihas), 8. Sartorius (räätälinlihas), 9.
Obliquus externus abdominis (ulompi vino vatsalihas),
10. Rectus abdominis (suora vatsalihas), 11. Pectoralis
(rintalihas), 12. Triceps brachii (kolmipäinen
olkavarsilihas), 13. Deltoideus (hartialihas), 14.
Sternocepaliucus (kaulalihas).

taa käytetynä pehmittävät ja
rentouttavat lihaksia. Niiden
sopiva käyttöaika on noin 510 min. Pidempi aika saattaa
nostattaa kudosten lämpötilaa
liiaksi, jolloin säryt palaavat
entistä voimakkaimpina lämpöhoidon jälkeen. lämpöhoidot eivät sovi akuutteihin
vammoihin eikä hermovammoihin!! Traumoissa ja ylirasitustiloissa voidaan joskua
käyttää ensihoitona kylmäpakkausta. Kylmähoidossa pinnalliset kudokset jäähtyvät ja kiputunto häviää. Jäähtyneessä
lihaksessa jännitys aluksi lisääntyy, mutta jäähtymisen jälkeen verenkierto avautuu voimakkaasti ja lihaskäämien
akviteetti vähenee. Näin saadaan aikaan rentouttava vaikutus.
8. Triggerpiste
Triggerpiste on lihaksessa
tai sitä ympäröivässä sidekudosessa oleva ärtynyt kohta,
jota painelemalla saadaan ai-

Amerikanpitbullterrieri nauttii hieronnasta Urheilukoirahieroja Tita Tanskasen näytösluontoisessa hieronnassa.
neenvaihdunnan tuottamat
jäteaineet kerääntyvät kudoksiin kun verenkierto ei ehdi
kuljettaa niitä pois. Kudoksissa
kipua aiheuttavat aineenvaihduntatuotteet kulkeutuvat pois
vilkastuneen nestekierron
myötä.

dänvikaisille kevyt sivelyhieronta!) Histamiinin sa serotoniinin vapautuminen vaikuttaa
pintaverenkierron avautumiseen.

6. Rentoutuminen
Määrättyjen lihasten paikallinen rentoutuminen saavutetaan monin mekaanisin vaikutuksin, kuten kohonneen
lämpötilan, parantuneen verenkierron ja venytyksen yhteisvaikutuksena.

5. Kivunlievitys
Kovalla harjoittelulla on taipumus aiheuttaa liiallista lihasjännitystä, joka rajoitaa verenkiertoa sekä aiheuttaa
hapenpuutosta kudoksiin. Ai-

7. Lämpö- ja kylmähoidot
Lämpöhoidot ennen hieron-

kaan tietylle alueelle säteilevä
kipu. Näillä kohdin lihaksen
motorinen aktiviteeti on yleensä lisääntynyt, jolloin triggerpistettä käsiteltäessä saadaan
helposti näkyviin pieni lihasnykäys. Muutoksia on sensorisessa, motorisissa ja autonomisissa toiminnoissa, esim.
verisuonet laajenevat tai supistuvat, lihaksiin syntyy kouristuksia ja alueella on runsasta
hikoilua. Triggerpisteet hoidetaan erityisellä hierontaotteella.
Artikkeli: Koulutettu urhelukoirahieroja Tita Tanskanen

Urheilukoirahieroja
Tita Tanskanen
Ajanvaraukset ja tiedustelut klo 11-14 p. 041 533 1715
tita.tanskanen@welho.com
15
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Sunnuntaina 19.9.2004 pidettiin vuosittainen SATHY
Expo, amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen suurtapahtuma. Joka kerta SATHY Expo
on ollut edellistä vuotta suurempi tapahtuma ja niin myös
tällä kertaa. Yleisöä oli paikalla ennätysmäärä ja
SATHY-rotuisia koiria oli tasaisemmin kuin aikaisemmin.
Erityisen positiivista oli lukuisat amerikankääpiöterrierit
ja vanhaenglanninbulldoggit.

mättä oli aikaisin expoaamuna alkanut uurastus, jossa
pystytettiin laitteistot, pöydät
ja laitettiin paikoilleen opasteet
ja kyltit. Melkoinen näky oli
myös se kun avustajien mukana olleet koirat olivat selvästi
hengessä mukana ja avustivat
parhaan kykynsä mukaan. Paikalla oli amerikankääpiöterriereitä ja amerikanpitbullterriereitä ja tärkein tehtävä näillä
koirlla oli viihdyttää paikalla
olevia lapsia!
Heti sisäänpääsyn avauduttua paikalle rynnisti kiinnostunutta yleisöä. Mukavaa oli
nähdä miten paikalle tuli paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat
vasta koiran hankintaa harkitsemassa ja hakivat exposta
tuntumaa SATHY:n edustamiin harvinaisiin työkoirarotuihin.
Kiinnostavaa oli kuulla miten useimmilla koiranhankinta
on jopa vuosia pitkä tarkan
harkinnan prosessi. Muita puheenaiheita expossa olivat tulevat uudet koirarodut: amerikanrottaterrieri
ja
patterdalenterrieri (molempien
rotujen edustajia on jo Suomessa), sekä miten ja mistä
koira tulisi hankkia.

Tuholaistorjunta

Tuholaistorjuntakisassa oli
mukana monta uutta amerikankääpiöterrieriä. Todella
harmittava takaisku oli, kun
paikalla ei ollut yhtään amerikankarvatonterriereitä, jotka
varmasti olisivat pärjänneet
hyvin tässä hurjassa kisassa.
Tuholaistorjuntakilpailu on
selvästi vakiinnuttanut asemansa ja koirien torjunta-taso
on noussut humisten. Osallistuneille koirille ei tuottanut
ongelmia useammankaan
Expo räjäytti potin –
vieheen kiinniottaminen
toimintaa tuutin täydeltä!
vaan siihen pystyivät käytännössä kaikki osallistujat.
SATHY-yhdistyksellä meJoillakin kääpiöillä tuli
nee syystäkin hyvin. Enempientä ramppikuumetta,
män jäseniä, enemmän avusmutta sellainen kuuluu
tajia, enemmän toimintaa ja
oikeastaan asiaan näinkin
enemmän koiria!
suurissa kisoissa.
Tämän vuotinen SATHY
Nopeatempoinen tuholaisExpo oli järjestelyiltään edeltorjuntakisa on selvästi yleisölisiä suurempi. Mukana oli pallaji. Kunkin koiran kohdalla
jon sponsoreita, joille erityisjännitys on suuri eikä tulosta
kiitos, ja koko joukko reippaita
voi juurikaan ennakoida. Tällä
avustajia. Tarpeiston pystytys
kertaa vieheiden kiinniottoon
ja purku sujui ennätysvauhtia
kului eri koirilla 1,00 - 1,80
ja ohjelma pysyi napakasti aisekuntia viehettä kohden. Näikataulussaan. Tästä kiitos
tä nopeita aikoja on vaikea
myös osallistujille.
ymmärtää jos ei ole nähnyt
Se mikä yleisöltä jäi näkekisaa paikan päällä, usein jo
kisan valokuvaus on äärimmäisen vaikeat a ! Vi e h e e t
karkaavat ulos
kentältä noin
viidessä sekunnissa, joten kiirettä pitää.
Tuholaistorjunta sujui ennätyksellisen
tasaisesti, kaikki
koirat (ja omistajat!) olivat
selvästi juonessa
mukana ja
hauskaa riitti.
Hauskaa oli kun
koirilla oli omat
SATHY Expo avustajia, yleisöä ja osallistujia. Etualalla pittiukkelit, kannustusjoukot
jotka sekä avustivat Expossa että osallistuivat kisoihin. yleisön joukosSATHY Uutiset 6/2004
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sa.
Taakanveto
Taakanveto on selvästi uudessa nousussa. Innokkaat
osallistujat ottavat kisailun sopivan vakavasti ja kilpailu sujui selvästi koirien ehdoilla.
Ilmoittautuminen sujui rivakasti ja ennen kisaa kokeiltiin
kullekin koiralle sopivat valjaat. Samalla tarkistettiin ns.
lisenssivedot, eli se, että koirat
osaavat ja haluavat turvallisesti
vetää taakanvetokärryjä. Lisenssivedot takaavat myös itse
kisan sujuvuuden, joka on tärkeä asia osallistujien ja yleisön
kannalta.
Erityisen tiukka ennakkokarsinta rajoitti ehkä hiukan
osallistujien määrää, mutta toisaalta jokainen koira itse kisassa sai tuloksen. Ennakkokarsinnalla saatiin pois
kokonaan sellaiset vetoyritykset, joissa koira ei saanut tulosta. Lisäksi kisassa oli käytössä tapahtumaa vauhdittava
lisäsääntö, jonka mukaan koiran on saatava jokin tulos jo
ensimmäisellä vedolla. Jos tu-

TUHOLAISTORJUNNAN POHJOISMAIDEN
MESTARUUSKISAN VOITTAJAT 2004
Sija

Koira

VOITTAJA
2. sija
3. sija

Pipari 2,00 s.
Eppu 2,66 s.
Dali
3,07 s.

losta ei ensimmäisellä vedolla
tule, tippuu koira pois kisasta.
Ensimmäisenä kisailivat
kääpiökoirat. Amerikankääpiöterrierit hämmästyttivät
yleisön tekemällä toinen toistaan kovempia tuloksia. Jokainen osallistunut koira veti
taakkaa kuin vanha tekijä ja
handlerit olivat selvästi paneutuneet taakanvetokisan vaatimaan taktikointiin. Isompien
koirien omistajien olisi syytä
ottaa oppia näistä pienistä veijareista.
Seuraavana oli vuorossa
keskikokoiset koirat, joka on
yleensä expon väkevin luokka.
Niin myös tällä kertaa. Osal-

KOIRAPUSSIJUOKSUN VOITTAJA 2004
Sija

Koira

VOITTAJA

Rocky

Aika

VOIMAVEDON POHJOISMAIDEN
MESTARUUSKISAN VOITTAJAT 2004
Keskisarja
Sija

Koira

VOITTAJA

Jyty

Raskas sarja

tällä kertaa myös suurin luokka. Voimaa ei näiltä amerikanja vanhaenglanninbulldoggeilta puuttunut. Ei kannata kuitenkaan aliarvioida suuren kisan aiheuttamaa henkistä
painetta (omistajalle) ja niin
kävi usealle myös tällä kertaa
– osa omistajista latasi kärryille aivan liian paljon painoa.
Vaikka tuo taakka olisi jonakin
muuna päivänä mennyt sujuvasti niin nyt monille koirille
tuli seinä vastaan!
Kaiken kaikkiaan mahtava
taakanveto-kisa!

Sija

Koira

VOITTAJA

Sampsa

TAAKANVEDON POHJOISMAIDEN
MESTARUUSKISAN VOITTAJAT 2004
Minisarja, Ultra light-luokka, koirat alle 10 kg
Sija

Koira

Aika

Taakka

VOITTAJA
2. sija
3. sija

Pipari
Benjamin
Dali

30,28
8,72
32,35

22 kg
17 kg
17 kg

Keskisarja, Medium-luokka, koirat 20 - 30 kg
Koirapussijuoksu
listujia oli mukana sekä eteläja länsi-naapurista. Kaikki
koirat olivat jo kokeilleet rataa
ja parhaimmat olivat hyvin
selvillä kuinka paljonko taakkaa tänään vedettäisiin. Yksi
koira oli tässä luokassa kuitenkin ylitse muiden, ylivoimainen ruotsalainen amerikanpitbullterrieri Plexie voitti sekä
tyylin, voiman että omistajansa
tarkan silmän avulla.
Raskaan sarjan luokka oli

Kaipaatko jännitystä ja
vauhtia koiranomistajan elämään? Tässä on ratkaisu, koirapussijuoksu. Uutena,
SATHY:n keksimänä lajina
huippunopea koirapussijuoksu
on selvästi lunastanut paikkansa muiden lajien joukossa.
Koirapussijuoksun tärkein
ominaisuus on, että koiran
kanssa on hauskaa. Ei ole väliä
onko koira iso vai pieni. Hämmästyttävää koirapussijuok-

Sija

Koira

Aika

Taakka

VOITTAJA
2. sija
3. sija

Plexie
Eetu
Lola

8,19
16,00
5,63

330 kg
155 kg
130 kg

Raskas sarja, Heavy weight-luokka, koirat +30 kg
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Sija

Koira

Aika

VOITTAJA
2. sija
3. sija

Virpus
15,19
Sisu
32,15
(vain jaettu 4. sija)

Taakka
230 kg
205 kg
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Expo-tunnelmassa on mukana yleensä koko perhe –
pienimmästä suurimpaan.

Huikeat palkinnot olivat voittajille mieleen – kiitos
palkinnoista monille sponsoreille!

sussa on se, että kisa on niin
nopeasti ohi – vain muutamassa sekunnissa!
Aidattu rata tyhjennettiin
yleisöstä ja osallistujat seisoivat tasarivissä lähtöviivalla.

paljon, kilpailijoiden
taso oli hyvä
ja itse kisat
sujuivat
hienosti.
Kaikissa
sarjoissa
saatiin hyviä
tuloksia ja
paljon. Esimerkiksi tuholaistorjunnassa
melkein
kaikki koirat
saivat erinomaiset tulokset sam o i n
taakanvedossa, kaikissa painoluokissa.
Taakanvetoharrastajille suurin
uutinen lienee se, että
Pohjoismaiden mestaruus on nyt
Ruotsissa.
Tästä saa lisää kannustusta tuleviin
taakanvetoharjoituksiin.
S AT H Y
Expo 2004
räjäytti potin
– suunnitteilla on jo
seuraavat
S AT H Ytapahtumat.
Siellä tavataan!

Tuomari antoi lähtömerkin ja
kisa alkoi! Maaliviivalla oli
peräti kaksi linjatuomaria ja
maalikamera varmistamassa
voittajan, amerikanbulldoggi
Rocky voitti kisan muutamalla
pussinmitalla.
Voimaveto
Pudotuskilpailussa ratkeaa
voittaja nopeatempoisessa koirien voimavedossa. Pienimmät
osallistujat olivat amerikankääpiöterrierejä, omassa luokassaan. Suurimmat koirat olivat lähes 50 kiloisia
amerikanbulldoggeja ja vanhaenglanninbulldoggeja. Terhakkaimmat vetäjät tai ainakin
persoimmat motivointikapulan
perään olivat amerikanpitbullterrierit.
Suurimmat vaikeudet olivat
saada koira tarttumaan patukkaan tai ymmärtämään pelin
säännöt. Seuraava haaste oli
saada koira vetämään köyttä
oikeaan suuntaan. Kisan edetessä jäljelle jäivät parhaat voiSATHY Uutiset 6/2004

mavetäjät, jotka lopulta kohtasivat ja lopulta oli jäljellä vain
kunkin painoluokan voittaja.
Loppuyhteenveto
Joka vuosi SATHY Expo
on parantunut. Koiranomistajat ovat tavanneet toisiaan ja
koirista kiinnostunut yleisö on
päässyt tutustumaan näihin
Suomessa erittäin harvinaisiin
koirarotuihin. Expon henki on
pysynyt erittäin iloisena ja positiivisena ja niin myös tänä
vuonna. Yhdistys sai kiitosta
paikan päällä ja jälkikäteen
siitä, että tapahtuma poikkeaa
täysin monesta muusta koiratapahtumasta. Kiitos tästä kuuluu osallistujille, vaikka kyse
on kovista kisoista niin tärkeintä on hauska tapahtuma.
Pikagallup paikan päällä
osoitti yleisön tulleen sekä läheltä ja kaukaa. Pisimmältä
tulleet olivat tiettävästi Oulusta
– unohtamatta ulkomailta tulleita osallistujia – ja lähimmät
olivat Espoosta. Jotkut koirakiinnostuneet harmittelivat
amerikankarvattomien koirien
puuttumista vuoden päätapahtumasta koska olivat varta vasten tulleet nakuja koiria katsomaan. Harvinaisten
koirarotujen kanssa tämä on
ongelma – riittää jos muutamalle koiranomistajalle tulee
este niin valtaosa Suomen koirista ei pääse paikalle.
Mukavaa oli myös runsas
näytteilleasettajien määrä, joiden mukaan kauppa kävi hyvin. Eikä ihme, olihan monella
lyömättömiä expo-tarjouksia.
Eri kilpailulajeissa jännittävintä oli se, että osallistujia oli
18

SATHY Expo 2004
viralliset sponsorit:

Koiratuote
Maailman parhaat koiratuotteet nyt Suomessa!

koiratuote.com

EDIFICIO

Koirapussijuoksun voittaja amerikanbulldoggi Rocky
omistajineen. Ei ole näillä pojilla hymy herkässä!

Taakanvedon oman luokkansa Pohjoismaiden Mestari
2004, amerikankääpiöterrieri Pipari.

Voimavedon oman luokkansa Pohjoismaiden Mestari
2004, amerikanpitbullterrieri Jyty.

Taakanvedon oman luokkansa Pohjoismaiden Mestari
2004, amerikanpitbullterrieri Plexie Ruotsista.

Voimavedon oman luokkansa Pohjoismaiden Mestari
2004, amerikanbulldoggi Sampsa.

Taakanvedon oman luokkansa Pohjoismaiden Mestari
2004, vanhaenglanninbulldoggi Sisu.
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Koirakirja-arvostelussa
Kuuntelen koiraani
Tulipahan sitten luettua Jan
Fennellin Kuuntelen koiraanikirja. 178 sivua itse tekstiä,
yhdessä illassa tavasin, mutta
oli mielestäni silti varsin raskasta luettavaa koska kirja lievästi sanottuna toistaa itseään.
Johtajuusongelmat
syypäänä
Esimerkkitapausten koirat
ovat about kaikki ihka oikeita
ongelmakoiria, eivät harrastuskoiria, joilla olisi joku yksittäinen paha tapa. Kirjassa tosiaankin ihan joka ainoaan
asiaan kiskaistaan johtajuusongelmat syyksi. Joka ainoaan
koiraan ja ongelmaan tarjotaan
samaa perusratkaisua:
- koiralle tehdään selväksi
kuka on pomo aina kun se
kohdataan eron jälkeen (=koiran ja omistajan näköyhteys
katkeaa, vaikka vain menemällä eri huoneeseen ym.)
- koiralle tehdään selväksi
että omistaja hoitaa homman
jos vaara uhkaa
- omistaja johtaa
“metsästykset”
- omistaja syö ensin (rituaalinen systeemi, jossa omistaja
popsii jonkun pikkuisen keksin
koiran nenän edessä ja antaa
ruuan vasta sitten).

man? Lisäksi, Fennellin oppien mukaan johtaja tulee ja menee kuten haluaa, niinpä esimerkkitapauksessa omistajan
piti vahvistaa tätä häipymällä
salaa ikkunasta ja tulemalla
hetken päästä takaisin ulkoovesta. Lähdöstä ja kotiinpaluusta tehtiin ihan arkinen juttu, tekemättä asiasta koiralle
mitään numeroa. Radiokin jätettiin päälle että kuuluu hälyääniä ihan niin kuin silloinkin
kun ihmisiä on kotona, sitten
aikaa pidennettiinkin jo 5 min
mittaiseksi.

Metsästyksen
johtaminen

Kirjassa esiteltyjä johtajuudella korjattavia ongelmia oli
mm. ääniarkuus, mukaanlukien rakettipelko. Turhaa sitä
kait olisi paukkuarkoja koiriakaan sitten karsia jalostuksesta
jos kerran ovat sitä vain huonon johtamisen takia...NOT.
Ulosteiden syöntikin kuulemma loppuu kun koira pannaan
omalle paikalleen, tosin tässä
sai kuitenkin käyttää apuna
ananas- tai kesäkurpitsaruokavaliota joka tekee ulosteet koiran mielestä pahanmakuisiksi.
Myös tuhoamisen ja/tai eroahdistuksen syyksi Fennelli
antaa koiralla olevat johtajuusluulot. Miksi ihmeessä sitten
päiväksi jätetty puuhastelu,
kuten aktivointipallo tai kongi
poistavat joiltain tämän ongel-
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Englantilainen Jan
Fennell on
saavuttanut mainetta ja melkoisia
myyntilukuja maailmanmarkkinoilla. Hänen koirakirjansa lähtevät liikkeelle
siitä, että koirat eivät ole
pieniä ihmisiä, vaan koiria.
Siksi niiden kanssa on kommunikoitava kuin koirien.
Fennellin koiraopit noudattavat koiran alkuperäisen
ympäristön sääntöjä, susilauman käyttäytymistä. Niitä soveltamalla ihminen voi
Fennellin teorian mukaan
kertoa koiran kannalta ymmärrettävällä tavalla, mitä
koiralta odotetaan, mikä on
sallittua ja mikä kiellettyä.
Kun koulutus tapahtuu koirien tavalla, tulokset ovat
nopeita ja yhteiselo ihmisen
kanssa sujuvaa ja antoisaa.
Fennell kertoo menetelmästään selkeällä kielellä ja käytännön esimerkkien kautta.

Omistajan tulee aina
johtaa “metsästystä”.
Miten ihmeessä esimerkiksi lintukoirien
kanssa sitten metsästettäisiin ihan oikeasti,
jos ne eivät saisi mennä
omistajan edelle?
Riistan suustaan luovuttava koira olisikin
kirjan teorioiden mukaan todellinen pomo
juuri sillä hetkellä,
koska se “ruokkii laumansa jäseniä”. Ilmeisesti myös valjakkohiihtokoirat,
rekikoirat ym. ovat
pahassa pomotusasemassa suorittaessaan
harrastuksiaan, ja tottiksessa tai agilityssä
koiransa eteen käskyllä
lähettävä omistaja antaa koiralle samalla
todella suurta alistumissignaalia ihan vapaaehtoisesti.
Tässähän alkaa olla
harrastus- ja käyttökoirien
maailma potentiaalisia ongelmaomistajia täynnä! Onneksi
Fennelli ei sentään itsekään
noudata teesejään ihan aina ja
joka paikassa (vaikka toki vaatii koiranomistajia kaikissa ongelmatilanteissa sitoutumaan
systeemiin 100% ja noudattamaan sitä koiran lopun ikää
aina ja kaikissa tilanteissa).

Johtajuusasema
Hetkinen, tämähän kuulostaa ihan siltä ihan tavalliselta
menettelytavalta, jolla koiria
about kaikki koirakirjat ovat
käskeneet opettamaan tuohon
yksinoloon? Ei tehdä asiasta
numeroa ja pidennetään aikaa
vähitellen. Tosin sillä erolla
että niissä muissa ei yleensä
puhuta tuosta johtajuudesta
samanaikaisesti mitään. Kun
koiralle tulee vähän ikää lisää,
ilmeisesti se luovuttaa johtajuuden itsekseen pois, koska
tuo tuhoaminenkin yleensä
loppuu.
Johtajuussignaali

Omituisia
ratkaisuja

Kuuntelen
Koiraani,
kirjoittanut Jan
Fennell

Kirjan mukaan kotiin tullessa koirat tulevat iloisena tervehtimään saapuvaa isäntää ja
samalla pomottavat tätä. Isännän olisi pomotettava takaisin
jättämällä koira kokonaan vaille huomiota. Miksi ihmeessä
koirat eivät sitten toimi juuri
noin, antaisivat isännän olla
rauhassa ja tulisivat sitten joskus omia aikojaan katsomaan
jos kerran se olisi se kaikkein
vahvin johtajuussignaali? Koirissahan piti kuitenkin olla sisäärakennettuna mahdollisimman tehokas johtajuuden
tavoittelujärjestelmä. Olisiko
sittenkin mahdollista että tämä
kotiintulomenetelmä on vain
kikka jolla opetetaan koiralle,
että sen tulee odottaa rauhassa
kunnes isäntä on kotiutunut
kunnolla? Pakotetaan koira
tekemään töitä huomionsa
eteen.

Laumanjohtaja
Yksi menetelmän perustavaa laatua oleva vaatimus siis
tosiaankin on, että laumanjohtaja kulkee aina edellä joka
paikkaan – mutta siitä huolimatta hän ja hänen koiransa
joutuivat mehiläishyökkäyksen kohteeksi metsälenkillä
jossa “Koirat olivat, niinkuin
ne usein tekevät, ehtineet edelleni.” Hän tosin jatkaa ettei
tilanteessa ollut mitään väärää,
koska hän tiesi että ne tulisivat
jos hän niitä kutsuisi. Joka tapauksessa siis se edelle meneminenkin on näköjään loppupelissä tapauksesta kiinni
Fennellilläkin.
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Apuvälineet
Noiden lisäksi koulutuksessa Fennelli tarjoaa lähes pelkästään nameja, lelujen käyttö
on sivuutettu aika tehokkaasti.
Niin, ja vetoleikkejä sitten
kielletään harrastamasta ollenkaan, koska vetoleikissä koira
sanelee säännöt (miten niin
sanelee?) ja koira lisäksi voi
saada päähänsa olevansa fyysisesti vahvempi kuin omistajansa. Eli motivointipatukka
onkin sama kuin kaivaisi verta
nenästään.
Kummallisia
signaaleja
Erityisen rasittavaksi kirjan
tekee se, että kertoessaan ongelmakoirista Fennelli aina
aloittaa “lähettämällä voimakkaita signaaleja omasta
johtajuudestaan”.
Näiksi signaaleiksi Fennelli
paljastaa kirjassa ainoastaan
yhden, sen ettei kiinnitä koiraan yhtään mitään huomiota
ja odottaa kunnes se rauhoittuu
itsekseen. Mitäs ne muut ovat?
Vai onko tuo sitten se koko

juttu?
Villieläinten
seurantaa
Susien käyttäytymisen Fennelli kertoo opiskelleensa kirjoista ja sitten tarkkailleensa
susien, dingojen ja villikoirien
käytöstä videoilta. Ei siis tarkkaillut luonnossa, mielestäni
videoiden huonona puolena

on se, että joku muu on kuvannut ja editoinut ne ja kummassakin vaiheessa saattaa jäädä
jotain oleellista pois tai jokin
vähäpätöisempi korostua suuresti, ilman että katsoja tästä
edes tietää.

mennoksesta?) Fennelli kertoo
kuinka joskus aikojen alussa,
ennen menetelmänsä keksimistä, hän halusi opettaa springerspanielia noutamaan, “joka
on springerspanielille luonnoton toiminto”. Miten niin nouto on noutavalle metsästyskoiralle “luonnoton toiminto”?
Tämän tapahtuman jälkeen
Fennelli onkin sitten valitettavasti kasvattanut springeripentueita.

Noutamisesta
Huvittavana yksityiskohtana (vai johtuuko huonosta suo-

Kirjan
toimivuus
Kirjan toimivuutta käytännössä en kiistä, enhän voi tietää sitä kun en ole kokeillut.
Joka tapauksessa en nyt ihan
heti saanut mitään ahaaelämystä alkaa syömään keksejä antaessani koirille ruokaa.
-Antti

Eläinmaailma-lehdessä
vanhaenglanninbulldoggi
Uusimman Eläinmaailmalehden sivuja komistaa varmasti paras artikkeli kautta
koko lehden historian – tuhti
vanhaenglanninbulldoggikooste! Vanhaenglanninbulldoggit ovat saaneet osakseen
yli kolme aukeamaa palstatilaa, todella upeilla kuvilla ja
hienolla artikkelilla höystettynä. Kuvissa esitellään Suomalaisia, jykeviä veb-koiria, kerrotaan rodun historiasta,
paneudutaan työkoiramaisiin
harrastuksiin ja kerrotaan vebrodun ominaisuuksista niin
lemmikkinä kuin vahtinakin.
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Koiran korvasairaudet
ja korvien hoito
Koirien korvat tuntuvat
olevan melko herkkiä kaikenlaisille vaivoille ja erilaiset
korvatulehdukset ovat yleisimpiä syitä eläinlääkärillä
käyntiin.
Korvien
puhdistus
Korvien säännöllinen puhdistaminen on hyvä ehkäisykeino korvatulehdusta vastaan.
Liassa viihtyvistä pöpöistä
suurin osa saadaan pois. Koirat, jotka pitävät kovin paljon
uimisesta, ovat kesällä alttiimpia korvatulehdukselle. Korvat
on syytä kuivata huolellisesti
uinnin sekä pesun jälkeen.
Koiran korvat voi puhdistaa
puhdistusaineen kanssa. Puhdistusainetta kaadetaan koiran
korvakäytävään pieni määrä.
Koira ei yleensä pidä tästä.
Puhdistusainetta laittaessa kannattaa ottaa rauhallinen, mutta
varma ote koirasta. Puhdistusaineen laiton jälkeen koira ravistelee päätään, joka irrottaa
likaa. Lian irrottamisessa voi
auttaa pumpulilla. Pumpulia
voi käyttää ilman puhdistusainetta tai puhdistusainetta voi
kostuttaa pumpuliin. Koirille,
jotka inhoavat puhdistusaineen
laittoa, kannattaa kokeilla edellämainittua. Korvien pudistuksessa apuvälineenä voi käyttää
varovasti myös topsy- puikkoa, joka on kätevä pienten
kolojen puhdistamisessa. On
hyvä pitää mielessä, etteivät
kaikki puhdistusaineet sovellu
tulehtuneiden korvien hoitoon.
Puhdistettaessa koiran korvia on syytä olla varovainen.
Liika korvien ronkkiminen voi
olla vaan pahasta. Liian syvälle korvakäytävään ei ole syytä
työntää pumpulia tai topsypuikkoa, lika vaan ahtautuu
tiukemmin korvakäytävään.
Korvatulehdus
Koiran yleisimpiä infektioita ovat bakteerien tai hiivan
aiheuttamat ulkoisen korvakäytävän tulehdukset. Sairautta kutsutaan ulkokorvatuledukseksi, otitis externa.
Eräät rodut, esim. cockerspanielit ja kääpiövillakoirat
ovat muita herkempiä korva-
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tulehduksille, mutta tulehduksia voi esiintyä kaikilla roduilla.
Kutina, paha haju, punoitus
ja korvien likaisuus ovat merkkejä korvatulehduksesta. Tulehtuneet korvat ovat punoittavat ja arat. Raapiminen
saattaa johtaa siihen, että korvien sisäpinnalta löytyy rupia.
Korvatulehduksesta kärsivän
koiran vointi on epämiellyttävä, korvakäytävät ovat erittäin
herkät. Koira ravistelee päätään ja kapsuttaa korviaan yrittäen saada lika- ja tulehduseritettä pois korvista. Useasti
korvista nousee puhdistettaessa mustaa tai kellertävää eritettä. Jos koirasi korvat ovat
näin pahan tuntuiset, on syytä
kääntyä eläinlääkärin puoleen.
Allergian yksi oire voi olla
korvatulehdus. Tulehtuneet
korvat saattavat olla myös paksuuntuneet. Jos tulehdus ei
hoidosta huolimatta mene ohi,
kannattaa kiinnittää huomiota
koiran ruokavalioon. Koira voi
olla allerginen myös hengitysilman mukana tuleville allergeeneille.

vakäytävästä. Kroonisen
korvatulehduksen vakavin seuraus on korvakäytävän rustottuminen
ja sulkeutuminen lahes
kokonaan. Tällöin paras
hoitovaihtoehto on poistaa korvakäytävä kokonaisuudessaan.
Korvapunkkien
oireet

Kuvassa terve ja puhdas koiran
korva.

Korvapunkit voivat aiheuttaa useita näistä oireista: mustaa, kahvinpurumaista eritettä,
pään ravistelua ja korvien kapsutusta. On kuitenkin muistettava, että korvapunkkeja todetaan yleisimmin vain
pennuilla. Vanhemmilla koirilla korvapunkkeja esiintyy yleisimmin silloin, kun perheeseen
tuodaan korvapunkeista kärsivä koiranpentu tai vielä yleisimmin kissa. Joskus korvapunkit luovat korviin
olosuhteet, jotka ovat tavallista
herkempiä bakteeri- ja hiivainfektioille. Kun koira tällaisessa
tapauksessa tuodaan eläinlääkäriin, ovat korvapunkit jo
saattaneet hävitä, mutta tulehdus on jäljellä.

Verikorva
Pään ravistelu ja raapiminen
voi myös johtaa verisuonten
hajoamiseen korvalehdissä.
Tällöin muodostuu ns. verikorva, otheamatoma, joka vaatii
erillistä hoitoa. Lisäksi krooninen ulkokorvan tulehdus voi
johtaa tärykalvon rikkoutumiseen ja edelleen sisäkorvan
tulehdukseen. Tällöin koira
yleensä pitää päätä vinossa tai
kulkee jopa kehää.

Sopiva
lääke
Lähes kaikki korvatulehdukset, joiden aiheuttaja tai
taustalla oleva systeemisairaus
selvitetään, voidaan parantaa.
Jos taustalla olevaa sairautta
ei hoideta, ennuste on merkittävästi huonompi. Kroonisissa
korvatulehduksissa kontrollikäynti eläinlääkärillä hoidon
kuluessa on yleensä aiheellinen.
On olemassa useita eri bakteerilajeja ja ainakin yksi hiivalaji, jotka voivat aiheuttaa
korvatulehduksen. Ilman, että
tiedetään korvatulehduksen
aiheuttaja, ei lääkitystä pystytä
kunnolla valitsemaan. Joskus
tulehduksen aiheuttajana voi
olla myös vierasesine tai kasvain korvakäytävässä. Tällaisessa tapauksessa pelkkä lääkehoito ei luonnollisesti auta.
Lisäksi on tärkeää tutkia ennen
lääkityksen aloittamista, että
korvan tärykalvo on ehjä. Tiettyjen lääkeaineiden käyttö kor-

Korvakäytävän
ahtautuminen
Myös korvakäytävän sulkeutuminen ja ahtautuminen
on seurausta kroonisesta korvatulehduksesta. Eräillä lääkkeillä pystytään hetkellisesti
helpottamaan tätä kudosten
turvotusta, mutta joissakin tapauksissa päädytään lopulta
tilannetta helpottavaan leikkaukseen. Leikkauksen tarkoituksena on poistaa korvakäytävän vertikaalinen osa ja
samalla poistaa turvonnutta
kudosta horisontaalisesta kor22

van tärykalvon ollessa rikkoutunut voi aiheuttaa kuulon
heikkenemisen.
Ensimmäisenä korvakäytävät tutkitaan otoskoopilla, korvien tähystykseen tarkoitetulla
instrumentilla. Tällä tutkimuksella selvitetään ovatko tärykalvot ehjät ja onko korvakäytävissä mahdollisia
vierasesineitä. Jos koiran korvat ovat erittäin kipeät, täytyy
tämä tutkimus tehdä koiran
ollessa rauhoitettuna.
Seuraavaksi korvakäytävästä otetaan sytologinen näyte,
jotta pystyttäisiin selvittämään
tulehduksen aiheuttava bakteeri/hiiva. Näytteen mikroskooppinen tutkiminen on erittäin
tärkeää oikean lääkityksen löytämiseksi. Varmimmin paras
lääkitysvaihtoehto löydetään
viljelemällä korvasta otettu
näyte ja tekemällä siitä herkkyysmääritys. Tähän kuluu
kuitenkin vähintään kaksi vuorokautta ja yleensä lääkitys
aloitetaankin jo ennen viljelytulosten valmistumista. Tarvittaessa lääkitys vaihdetaan
myöhemmin tulosten mukaiseksi.
Lääkitys valitaan edellä kerrottujen tutkimusten perusteella. Joskus sytologisessa tutki-

Koiran korvapunkki lähikuvassa.

muksessa löydetään useampi
eri bakteeri tai hiiva ja bakteeri
yhdessä tulehduksen aiheuttajiksi. Tällöin otetaan käyttöön
laajakirjoinen antibiootti tai
useampi lääke yhdessä. Yleensä korvatulehdusta hoidetaan
sekä suun kautta annettavalla
antibiootilla sekä lääkitsemällä
korvaa paikallisesti. Jos korvakäytävissä on reilusti tulehduksesta johtuvaa eritettä, on

paras vaihtoehto rauhoittaa
koira ja suorittaa korvien perusteellinen puhdistus, korvaimu, ennen lääkityksen aloittamista. Tämä antaa
paremman ennusteen kotona
suoritettavalla hoidolla saavutettaviin tuloksiin. Jos korvassa
havaitaan vierasesine, koira
rauhoitetaan ja vierasesine
poistetaan.
Tärkeä osa potilaan tutkimi-

sessa on mahdollisen taustalla
olevan korvatulehduksia aiheuttavan sairauden selvittäminen. Toistuvien korvatulehdusten
tai
kroonisen
korvatulehduksen taustalla voi
useinkin olla allergia tai kilpirauhasen vajaatoiminta, hypotyreoidismi. Korvatulehdusten
taustalla oleva perussairaus on
ensin diagnostisoitava ja hoidettava. Jos tätä sairautta ei

onnistuta hoitamaan, korvatulehdukseen kohdistuvalla hoidollakaan ei saada hyvää tulosta. On myös mhdollista, että
korvatulehdus hetkellisesti helpottaa lääkityksellä, mutta todennäköisesti uusiutuu myöhemmin – yleensä silloin, kun
korvan lääkitseminen lopetetaan.

Dialogi-lehti esittelee
terapiakoiratoimintaa
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Stakesin oma lehti Dialogi julkaisi uusimmassa numerossaan jättiartikkelin eläinterapiasta. Oman aukeamansa sai
myös SATHY ry.:n terapiakoiratoiminta, joka on Suomessa
uraauurtavaa.
Dialogin valtava
lukijakunta
Dialogi-lehteä lukevat Suomen sosiaali- ja terveysalan
työntekijät, eli esim. lääkärit,
sairaanhoitajat, kätilöt, lastenhoitajat, lähi- ja perushoitajat,
fysioterapeutit, terveydenhoitajat, hammaslääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät, lastentarhanopettajat,
perhepäivähoitajat, vanhustyöntekijät ja nuorisotyöntekijät. Dialogi-lehti on sekä sosiaali- että terveysalaa
käsittelevistä lehdistä suurin.
Lehti ilmestyy 8 kertaa vuodessa. Lehti jaetaan ilmaisjakeluna kaikkiin Suomen kuntiin ja sosiaali- ja terveysalan

työpaikkoihin ja oppilaitoksiin. Tästä voi
vetää sen johtopäätöksen että Dialogi-lehden
lukijakunta on todella
valtavan suuri ja lisäksi juuri se oikea
lukijakunta SATHY
ry.:n terapiakoiratoimintaa ajatellen.
Juuri edellämainitut
ammatti-ihmiset
tekevät päätöksiä
eläinterapian tarpeesta hoitolaitoksissa ja on
hyvä, että heille
tarjotaan myös
terapiakoiratoimintaa
vaihtoehtona.
Artikkeli
asiallinen
sityksen
siitä, missä terapiakoiratoiminnassa on kysymys.
Ihmisen ja koiran
välisestä ystävyydestä.

Itse artikkeli, joka käsittelee
terapiakoiratoimintaa on erittäin selkeä ja asiallinen. Lisukkeena olevat SATHY ry.:n terapiakoiratoimintakuvat
antavat varmasti jokaiselle kä-

Ensiapua koiran haavoihin
Jos koira saa haavan, josta
vuotaa runsaasti verta, tyrehdytä vuoto puristamalla. Miltei
jokainen vuoto lakkaa, kun
suoni tukitaan näin 15 minuutiksi ja haava pysyy sen jälkeen levossa.
Yleisin virhe haavahoidossa
on jonkin desinfiointiaineen
kaataminen siihen. Haava pitää tietenkin puhdistaa, mutta
vain vedellä. Jollei käytössäsi
ole suihkua, laita vettä muovipussiin ja pistä siihen neulalla
reikä. Näin saat aikaan hienon
suihkeen, joka irrottaa hiekan
ja muun lian haavasta erittäin
tehokkaasti, paljon tehok-

kaammin kuin haavalle kaadettu vesi.
Puhdas vesi ei estä
haavan tikkaamista,
mikäli se on tarpeen. Lähes
kaikki muut
aineet sakkauttavat solukkoa ja ain a k i n
hidastavat haavan parantumista.
Haava on tikattava mikäli se on yli
kolmen sentin pituinen tai sijaitsee taipeessa tai muussa
liikkuvassa paikassa. Tikkaa-

maan joudutaan myös silloin,
kun haava repsottaa (esim. palkeenkieli tai anturan
poikittainen haava)
tai on jonkin
ruumiinaukon
lähellä jne.
Syvät pistohaavat ja puremat on aina
syytä näyttää
eläinlääkärille.
Haava paranee
sitä paremmin, mitä
nopeammin tikit laitetaan. Yli kahdeksan tuntia vanhoille haavoille eläinlääkäri
joutuu tekemään kaikenlaista
23

ennen tikkien laittoa.
Koeta löytää haavan aiheuttaja ja mieti, onko siitä voinut
jäädä osia haavaan. Jos mahdollista, poista haavan aiheuttaja maastosta, ettei joku muu
koe samaa kuin sinä ja koirasi.
Kotona hoidettavia, pieniä
haavoja voi vesipuhdistuksen
jälkeen hoitaa kamomillauutteella (selvät haavat) tai kehäkukkakuutteella (hiertymät,
ruhjeet). Echinaforce-uute sopii myös haavojen hoitoon.
Jos kotihoidettu haava ei parane, vaan tulehtuu, on koira
vietävä eläinlääkäriin.
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Amerikanbulldoggi-kyselyn
vastaussatoa
SATHY ry. järjesti kyselyn
amerikanbulldoggin omistajille ja tästä koiraroduista kiinnostuneille. Kyselyyn pystyi
vastaamaan yhdistyksen kotisivuilla olevalla lomakkeella.
Kysymyksiä oli 20 kpl ja
useimpiin pystyi vastaamaan
vapaamuotoisesti ja muutamissa kysymyksissä oli vaihtoehtoja.
Vastauksia tuli odotettua
paljon enemmän ja vaikka vastauksia oli joka lähtöön, oli
osa vastauksista selvästi toisia
suositumpia. Materiaalia riitti
läpikäytäväksi ja tyypillisimmät vastaukset yritettiin mahduttaa mukaan.
Kaikki tässä esitetyt koosteet vastauksista kertovat sen
miten kyselyyn on vastattu on
siis varmasti paljon muita mielipiteitä amerikanbulldoggeista.
Ohessa kunkin numeroidun
kysymyksen jälkeen kooste
siitä mitä koiranomistajat ovat
vastanneet.
1) Kuinka monta amerikanbulldoggia sinulla on?
Yleisin amerikanbulldoggilukumäärä kotona on yksi kappale. Tarkka keskiarvo on 1,05
kpl ab-koiraa per talous.
2) Minkä ikäinen tai ikäisiä
amerikanbulldoggisi ovat?
Nuorimmat amerikanbulldoggit ovat muutaman kuukauden ikäsisiä ja kyselyyn
vastanneiden vanhin koira on
n. 6 vuotta.
Keskimääräinen amerikanbulldoggin ikä on 1 vuosi ja 9
kk, eli noin kaksi vuotta.
3) Mitä sukupuolta?
Vastanneilla oli sekä uroksia
ja narttuja. Tällä kertaa 69,6
% vastanneilla oli uros-koira,
eli näillä uros amerikanbulldoggi on yleisempi.
4) Mistä olet hankkinut amerikanbulldoggisi?
Suomeen on tuotu amerikanbulldoggeja melkeinpä kaikista ilmansuunnista. Parhaiten
edustettuina ovat Suomessa
syntyneet ab-koirat.
Suomi
63,5 %
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Eesti
USA
Venäjä
Eurooppa

23,0 %
6,5 %
5,0 %
2,0 %

ja tietenkin yritän saada koirani päähän meneemään peruskäyttäytymis asiat.
- Pentu-tokoa, fudista, ulkoilua...
- ym ym.

Huomionarvoista tässä on
ehkä se, että vaikka tärkeä osa
suomalaisista kantaamerikanbulldoggeista on tullut Venäjältä niin tällä hetkellä
Amerikantuonti on ohittanut
Venäjän. Mielenkiintoista on
myös eestiläisten koirien suuri
osuus.

7) Oletko amerikanbulldoggi-kasvattaja?
Yleisin vastaus oli ei.
(kts. myös kohta 16 ja 17)
8) Aiotko ryhtyä amerikanbulldoggi kasvattajaksi?

5) Missä amerikanbulldoggisi on rekisteröity?

Yleisin vastaus myös tässä
oli ei.
(kts. myös kohta 16 ja 17)

Noin puolet vastanneiden
amerikanbulldoggeista ei ole
rekisteröity missään. Rekisteröimättömyys ei ollut yhteydessä hankintamaan kanssa.
Yleisimmät rekisterit olivat
NABA ja ABA.

9) Mikä on pääsyy siihen,
että omistat amerikanbulldoggin?
Päätyminen amerikanbulldoggi-koirarotuun on vastausten perusteella hyvin samantapainen prosessi kuin muilla
koiraroduilla. Useimmat ovat
sattumalta kuulleet ab-rodusta
tutulta tai muussa yhteydessä.
Rodusta on otettu selvää Internetistä ja kirjoista ennen hankintaa. Expo ja muut SATHYtapahtumat ovat olleet paikkoja, joissa rotuun on tutustuttu
lähemmin.
Selvä syy amerikanbulldoggin hankintaan on ollut rodun
luonteenkuvaus, ulkonäkö ja
koko.

6) Mitä harrastat amerikanbulldoggisi kanssa?
Amerikanbulldoggiharrastukset ovat lukuisia. Vastausten kirjo oli valtava ja kaiken kaikkiaan erittäin koiramaista. Mukaan mahtui myös
kilpailuluokan harrastuksia,
joten ab-rodulla voi harrastaa
käytänössä mitä vain jos aikaa
ja intoa riittää.
Tässä muutamia vastauksia:
- Ulkoilua, pallon heittelyä
ja hakua.
- “Jalkapalloa” niin kauan
kun pallo pysyy ehjänä :)
- Suojelu, liikunta ja leikki.
- Kilpailutason TOKOa ja
Agilityä.
- Olemme vasta ottaneet
ihan perustottelevaisuuden alkeita. Saa nähdä mitä tulevaisuudessa.
- Jälki, jonkun verran suojelu, koirapuistoissa käynti, ulkoilu.
- Lenkkeilyä.
- Lapset leikkii piilosta, kaiken näköistä leikkimistä tavaroiden etsitään.
- Taakanvetoa sekä vetoharrastusta kärryn ja lasten kera.
- Uimista.
- Ei mitään erityistä.
- Expossa kokeiltu voimavetoa ja taakanvetoa.
- Ajettu myös hieman peltojälkeä.
- Ulkoilua tietenkin.
- Mökkeilyä, renkaan vetoa

10) Onko sinun amerikanbulldoggisi ollut mielestäsi
terve?
Vastanneista 65 % vastasi
tähän kysymykseen kyllä.
Yleisimmät mainitut vaivat
ovat olleet muutenkin melko
pieniä kuten korvatulehdukset
tai iho-ongelmat.
11) Onko perheessänne
muun rotuisia koiria?
Kaksi kolmannesta (67 %)
kertoo amerikanbulldogginsa
olevan perheen ainoa koira.
12) Kun ostit amerikanbulldoggisi niin:
- Saitko kirjallisen takuun
koiran terveydestä?
- Saitko kirjallisen ostosopimuksen?
- Oliko pentu parvo-
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rokotettu kasvattajan toimesta?
- Saitko kasvattajalta todistuksen eläinlääkärin tekemästä terveystarkastuksesta
ostamallesi koiralle/pennulle?
- Rekisteröikö kasvattaja
pennun ennen luovutusta?
- Jouduitko itse maksamaan rekisteröinnin?
Vastaajien kokemukset olivat hyvin vaihtelevat eikä mitään tarkempaa kuviota näyttänyt olevan. Mukana oli
erittäin tarkalla sopimuksella,
takuulla ja monirekisteröinnillä ostettuja koiria
ja ilman rekisteröintiä tai sopimusta ostettuja.
Tällä otannalla näytti siltä,
että venäjältä ostetut amerikanbulldoggit ovat saaneet keskimäärin tarkimmat paperit ja
takuut. Osa Venäjältä hankituista koirista rekisteröity kasvattajan toimesta venäläisten
yhdistysten lisäksi myös Yhdysvalloissa. Esimerkillistä
toimintaa.
Amerikanbulldoggikasvattajat eivät yleensä ole
antaneet takuuta mutta muutama on antanut jopa täyden terveystakuun aina 3-vuotiaaksi
asti.
13) Mikä tekee amerikanbulldoggista mielestäsi amerikanbulldoggin?
Yleisimmät vastaukset olivat:
- Luonne
- Koko
- Persoonallisuus
- Ulkonäkö
- Voima
14) Mikä erottaa amerikanbulldoggin muista koiraroduista?
Tähän kysymykseen vastattiin kovin laajasti. Muutamia
vastauksia olivat:
- Luonne on mielestäni aika
kova toki varmasti on myös
yksilöitä, ab:llä on suuren suuri
oma tahto.
- Upea lihaksikas ulkonäkö,
se voima joka on lempeässä
perhekoiran olemuksessa.
- Varmaan juuri sen massiivinen ulkomuoto ja ab:llä (tai
ainakin omallani) on aivan

mahtava luonne. Rauhallinen
ja kärsivällinen, vaikka on vasta pentu.
- Virtaa ab:ssa tuntuu riittävän enemmän kuin laki sallii.
- Luonne, pitkä pinna,lapsi
varmuus/ihmisrakkaus.
- Ainoita koirarotuja jota ei
ole pilattu kasvattajien toimesta...
- Mielettömän luonteikas
rotu, joka selvästi ajattelee koko ajan...
- Hyvä kokonaisuus. Luonne parasta laatuaan. Terve!
- Meillä kokemusta
tans-kandogeista ja
staffista. Äärettömän
lapsi rakas ja huomion
kipeä. Jokaiselle
omalle ihmiselleen
oma tapa tervehtiä ja
leikki tyyli. Uskollisempi perhettä kohtaan
kuin muut ed. mainitut.
- Näkö. Rauhallisuus.
Viisaus. Koko.
- Varmaan toi peräänantamattomuus, sekä vahva ja
hieno olemus, mutta luonne
on kai kaikkein paras erottamaan muista koirista.
- Sympaattisuus, ilmeikkyys.
- Kaikki rodut ovat erilaisia.
- Käyttöominaisuudet. Vahvempi ja nopeampi kuin monet
muut isot rodut. Helppo kouluttaa ja innokas toimimaan
(vertaa esim rottweiler).
- Rauhallisempi ja jääräpäisempi.
- Fyysinen kunto/ulkonäkö,
historia ja upea luonne.
- Uskollisuus,nopeus ja ketteryys.
15) Mikä mielestäsi amerikanbulldoggissa on hyvää?
Kaikilla vastaajilla korostui
samat arvot. Amerikanbulldoggin parhaat ominaisuudet
ovat loistava perhekoira, rauhallisuus, mukavuus mutta
tunne siitä, että tarvittaessa
löytyy räväkkyyttä ja urhelullisuutta.
Suuri koiran koko on myös
omistajien mieleen.
16) Mikä mielestäsi amerikanbulldoggissa on huonoa?
Ehdottomasti yleisin vastaus oli “Ei mikään.” Huonot
ominaisuudet ovat lähinnä yksittäisiä kokemuksia ja ehkä
koirakohtaisia juttuja.
- ihmiset pelkää sitä vaikka
olisinkin vasta pentu.Se ei tietysti ole koiran syy vaan aivan
jostain muusta tuleva.
- Vikaa voi hakea lähinnä

kasvattajista.
- Iso koko, linja-autoon saa
vain sylikoiria! Yritä ottaa noin
50 kg koira syliisi niin pääset
onikkaan.
- Se on niin vahva että voi
vetää kumoon. Voima leikkejä
jos on harjoiteltu koira ei ymmärrä sitä saako leikkiä muiden kanssa
kuin sen
jo-

tyminen tulisi julkisesti ilmi
piireihin.
- Perheemme ab:n hyvänä,
mutta rodun tulevaisuus ei ilman ponnisteluita ole välttämättä kovin valoisa; kasvattajien täytyy pitää kiinni
alkuperäisistä kasvatusperiaatteista.
- Toivottavasti
säi-

- Pulkan ja kelkan vetoa.
Köyden vetoa.
- Lähinnä haluaisin saada
jonkin palstan mistä voisi tiedustella yhteystietoja toisiin
omistajiin.
- Aika hyvinhän tuota on jo
nyt?
- Kaikki kelpaa!
- Enemmän tapaamisia.
- Toimintaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.
Muuten toimintaa on ihailtavan paljon.
- Pelastuskoiratoimintaa
voisi kehittää. Rotuhan on
avoin, ihmisystävällinen
ja hyvä etsintä ja jälkikoira.
- Enemmän tapaamisia ja muita hauskoja juttuja.
20) Millaisia amerikanbulldoggiartikkeleita haluaisit
amerikanbulldoggista
lukea SATHY Uutisista?

ka
opetti.
- Avaa jopa tupperinpurkit vaikka
umpitiivitä ja hyvin kiinni.
- Väritys (kaikki lika näkyy).
- Jääräpää.

l y y
yhtä hyvänä
ja terveenä rotuna.
- Omasta mielestäni ei mitenkään. kehitys=jalostus. Jalostus on pilannut monta koirarotua.

17) ja 18) Millaisena näet
amerikanbulldoggin tulevaisuuden? Miten amerikanbulldoggia tulisi mielestäsi
kehittää?

Kasvattajat ja kasvattajaksi
aikovat:
- Näyttelyitä voisi olla ja
rotu tulisi saada FCI-roduksi.
- En jaksa uskoa että näyttelylinjan kannattajat pilaisivat
rodun sillä itse olen sitä mieltä
että monet näkemäni AB:t eivät täytä rodun omaisia vaatimuksia.
- Ulkonäköön tulisi kiinnittää enemmän huomiota, ei riitä
että koira on muuten muka
hyvä vaan sen pitää olla myös
rotumääritelmän näköinen!
- AB-rotu tulisi olla kennelliitossa ja sillä tavalla rotu alkaisi kiinnostaa enemmän ihmisiä. Tämä on tärkeää ja on
onnistunut dogoargentiinon
kanssakin.

Vastauksissa erottui selvästi
kaksi eri ryhmää, jotka vastasivat eri tavalla – Yksi ryhmä
on ns. tavalliset koiranomistajat, jotka tuntuvat olevan tyytyväisiä amerikanbulldoggiin.
Toinen ryhmä on kasvattajat,
jotka haluaisivat enemmän
koiranäyttelyjä.
Yksittäiset koiranomistajat
ja -harrastajat:
- Valoisana.
- Ihan hyvänä.
- Toivottavasti siitä ei tule
näyttelykoiraa vaan huomio
keskittyisi enemmän käyttöominaisuuksiin kuin ulkonäköseikkoihin. FCI-roduksi
pääseminen/joutuminen ei
välttämättä todellakaan ole rodulle ja sen tulevaisuudelle
hyväksi.
- Suurena kysymysmerkkinä.
- Ei ainakaan näyttelykoira.
- Toivottavasti saamme
Suomeen lisää uusia koiria ja
kasvattajien vastuuton käyttäy-

19) Mitä toimintaa haluaisit
amerikanbulldoggille Suomessa?
- Ihan mitä vaan.
- Kasvattajien yhteistoimintaa ilman keskinäistä kateutta
yms.
- Enemmän peruskouluja,
ynm semmoista. Muut katsovat aika pitkään koirakouluissa, kun hiivit sinne ab:n kanssa.
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- Aivan kaikenlaisia.
- Artikkeleita, joissa koiralla
harrastetaan jotain pelastuskoiratoimintaa.
- Vinkkejä esim. taakanvedon ja voimanvedon ym. lajien
koulutuksesta.
- Kaikkea mikä liittyy kyseiseen rotuun
- Mitkä vaan jutut ovat hyviä.
- Kaikki kiinnostaa!
- Omistajien kokemuksia.
- Hyviä kokemuksia, koulutusvinkkejä, ym.
- Amerikanbulldoggien terveydestä enemmän juttua eli
kuinka sairaita Suomen ab:t
on ja mitä sairauksia löytyy
Suomen ab:lta eniten.
- Agility, eri pelastushommiin ym.
- Johnson's/Scott vertailu.
Mitä eroja? Ja muista ablinjoista.
Kiitos kaikille vastanneille.
SATHY:lle tärkeintä on tietää
millaista toimintaa yhdistyksen jäsenet haluavat ja tietysti
mitä halutaan lukea yhdistyksen jäsenlehdestä.
Amerikanbulldoggien suhteen asiat näyttävät olevan
mallillaan, omistajat ovat tyytyväisiä valitsemaansa koirarotuun ja koirat ovat kaikin
puolin vastanneet odotuksia.
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AKAT-koirien määrä lisääntyy
Amerikankarvatonkoirien
taival Suomessa alkoi Hannan
Jimmystä (white-black-tan)
Flinthill-kennelistä, Sarin Sallista (black-white… rekisteris-

sä black-pink) WMKkennelistä ja Kaarinan Sunnystä (black-tan-white)Lar-Mon
-kennelistä, vuoden 2003 huhtikuussa. Koirat ovat hurmanneet ennen kaikkea
omat perheenjäsenensä
– ja tietty monia, monia
muita koirahurahdukseen alttiita. Pieni terhakka terrieri luikertelee helposti myös
ennemmin vain suuriin
koirarotuihin tykästyneen ihmisen sydämeen.
Ensimmäinen
pentue

Heinäkuussa 2004 Suomeen saapunut AKAT-koira Hertta.

Sunnyn ja Jimmyn
pentue syntyi toukokuussa 2004 tuottaen 3
potraa poikaa ja yhden
kauniin tytön. Pennut
ovat varttuneet nyt tätä
kirjoitusta tehdessäni

lähes 5 kuukauden ikäisiksi
nuorukaisiksi ja nuorikoksi.
Kaikki pennut ovat erinomaisia esimerkkejä hienoista
AKAT-koirista! Väritykseltään
ne ovat white-black-tan.
Lisää koiria
heinäkuussa
Heinäkuussa 2004 Suomeen saapui kaksi amerikankarvatonterrieriä Hertta ja Taavi Shelley Schulerin Horizonkennelistä. Hertta on väriltään
apricot-white ja Taavi on
black-white. Koirat eivät ole
lähisukulaisia – muutaman sukupolvien takaa jo tietty löytyykin yhteisiä esi-isiä ja –äitejä kuten koko AKATkannalla. Jalostustyötähän on
tehty vasta muutama vuosikymmen. Hertta ja Taavi ovat
runsaan viikon vanhempia
kuin Zuni, Tuukka, Roni ja
Jasper – eli Sunnyn ja Jimmyn
pennut.
Lisää koiria
loppuvuodesta

Kuvassa Andy amerikankarvatonterrieri - Suomen ensimmäinen karvallinen amerikankarvatonterrieri!

Ja kanta sen kuin lisääntyy
Suomessa. Syyskuussa 2004
maahamme saapui kaksi uutta
amerikankarvatonterrieriä:
Ginger (sabled red) ja Andy
(white-balck-tan). Gingerin
kasvattaja on Teri Murphy
Wudnshu-kennelistä ja Andyn
Jackie Craver. Andy on Suomen ensimmäinen karvallinen
amerikankarvatonterrieri ja todennäköisesti karvattomuusgeenin kantaja.
Loppuvuodesta 2004 Suomen AKAT-kanta saanee vielä
kaksi uutta jäsentä – toivotaan

Syyskuussa 2004 Suomeen saapunut uusi amerikankarvatonterrieri, Ginger.

niin.
Kanta
aikuistuu
Tällä hetkellä kaikista 11
amerikankarvatonterriereistä
vain kolme on aikuisia, lähes
2-vuotiaita. Ensimmäinen,
Kaarina Naaralaisen Sunnyn
ja Hanna Sjöblomin Jimmyn,
tuottama pentue näyttää erinomaiselta 5 kuukauden ikäisiä
pentuja arvioidessa. Seuraavia
jalostuspäätöksiä tehdään vuoden 2005 keväällä, jolloin Sallille on odotettavissa kiima.
Tällöin sukukypsään ikään
ovat jo ehtineet Suomessa syntyneet pojat Tuukka, Roni ja
Jasper, Amerikan tuonnit Taavi
ja Andy – Jimmyn lisäksi.
AKAT-emännät
Kaarina, Hanna ja Sari

Puremisongelma
“Perheeseemme hankittiin
reilu viikko sitten pittinarttupentu. Koira on kova touhuamaan ja ainoa ongelma sen
kanssa on hallitsematon hampaiden käyttö. Se ei ymmärrä
oikeastaan minkäänlaista viestiä lopettaa, vaan menee usein
ihan “höpsis”. Kahdeksan viikon iästä huolimatta jälkiä
meihin ihmisiin syntyy liiankin helposti. Olemme koittaneet vinkaisu ja poistuminen,
lain lukemista, niskavilloista
vetoa, kieltoa, laumasta sulkeSATHY Uutiset 6/2004

mista jne., muttei tehoa. Ja
pelottaa minkälaiset ajat on
edessä. Pennulla on purtavaa
muutenkin. Huonekalut yms.
saavat olla kohtalais enrauhassa. Millä puremisen saa hallintaan?
Terveisin P.J.”

en kehityskaari kulkee omaa
tasaista vauhtiaan koulutuksesta, kikoista ja nikseistä huolimatta. Tämä koskee mm. sisäsiisteyttä, leikkimistä ym.
Eli, tämä pureminen menee
automaattisesti ohi (siitä huolimatta mitä te teette). Kyse
on siitä, että koira haluaa leikkiä. Järkevin neuvo on, että
leikitte koiran kanssa. Hankkikaa lelu ja keskittykää koiran
kanssa touhuamiseen. Paras
on jos te aloitatte leikkimisen
pennun kanssa ennen kuin se

SATHY ry. vastaa:
“Koirat ovat koiria ja pennut joskus melko vallattomia.
Päinvastoin kuin monet
“asiantuntijat” ja koirakirjat
väittävät niin useimpien koiri26

itse pyytää sitä ja lopetatte
ennen kuin se kyllästyy.
Kaikenlaiset “laumasta
sulkemiset”, “koira on susi”,
“hierarkia” ja muu höpönlöpö
on syytä unohtaa – ne eivät
päde kuin laboratorioolosuhteissa.
Te olette koiran tuki ja turva, ja paras ehkä ainut ystävä.
Pitäkää hyvää huolta koirasta.
Koko koiran omistaminen lähtee siitä luottamuksesta, jonka
koira saa teiltä.
Terveisin SATHY ry.”

SATHY Markkinapaikka
Toy Fox Terrier Kennel
• 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 eläinlääkärin
toimesta ja psyykkisesti työkoirakouluttajan toimesta. 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.
• kasvattamamme pennut luovutetaan madotettuina, rokotettuina,
rekisteröityinä ja terveystakuulla varustettuina.
• Toy Fox Terrier Kennelin tavoitteena on amerikankääpiöterriereiden
erinomainen laatu - ei määrä!

• Puhelin 045 630 4345
• Sähköposti
info@toyfoxkennel.com
• Kotisivut
www.toyfoxkennel.com

Urheilukoirahieroja
Tita Tanskanen
Ajanvaraukset ja tiedustelut klo 11-14 p. 041 533 1715
tita.tanskanen@welho.com

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. Muista tilata myös oma rotukalenterisi 10.11.2004 mennessä!!!

www.sathy.fi/shop/
27

SATHY Uutiset 6/2004

2

Lähettäjä:
SATHY
Suomen
amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen
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Katso lähin jälleenmyyjä-liikkeesi
kotisivuiltamme www.koiratuote.com

Koiratuote
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Maailman parhaat merkkituotteet työkoirille nyt Suomessa!
Laatutietoisen työkoiraomistajan valinnat: maailman kestävimmät
Hurricane-kaulapannat ja -taluttimet, Leather worx-nahkavaljaat ja
nahkapannat mittojen mukaan, CD-Pits-taakanvetovaljaat mittojen
mukaan, Ottomaani-koirapedit ja -sängyt, Rexman-häkit, Clipperkuljetusboksit, CNI-erikoisravinteet, ruuat ym.

www.koiratuote.com

Kotisivuillemme lisätty kymmeniä uusia tuotteita!
Käy katsomassa ja osallistu samalla kilpailuun, voit voittaa koiratuotteita!

ARF registered OldeRanch Olde English Bulldogges

Mr. Al Walker,
ARF Genealogist & Registrar

Mr. Raimo Kallio,
OldeRanch

www.OldeRanch.com • info@OldeRanch.com

Sodapop Bear,
ARF

