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

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

Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä yhdistyksen
toimihenkilöihin ja kertomalla yhteystiedot. Jäseniltä
peritään vuosittainen jäsenmaksu, erillistä liittymis-
maksua ei ole.

Yhdistyksen toimintaan on helppo osallistua. Ainoa
mitä tarvitaan on aktiivisuus - kanna kortesi kekoon.
Tekemistä riittää yhdistyksen toiminnassa, roduista
tiedottamisessa ja yhteyksien ylläpitämisessä - ota
epäröimättä yhteyttä.

Oletko muuttamassa?

Jos yhteystietosi ovat muuttumassa tai tuntuu siltä,
että postisi tulee väärään osoitteeseen, niin ilmoita
meille uusi osoitteesi.

Jos on kivaa tai vähemmän kivaa kerrottavaa niin
siitä kannattaa kertoa myös muille yhdistyksen jäse-
nille. On tärkeää jakaa kokemuksia omasta lemmi-
kistä, voi olla, että jotakuta askarruttaa juuri samat
asiat.

SATHY yhteystiedot

SATHY ry.:n löydät internetistä osoitteesta
http://WWW.SATHY.FI kuvia ja tekstiä voit lähettää
s-postitse osoitteeseen info@sathy.fi

Toimi tuksel l inen mater iaa l i  osoi t teeseen
SATHY
Arolantie 48
03400 Vihti.

SATHY:n puhelinvastaaja ja faksi (09) 2247 317.

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

Katso! -lehdessä terapiakoira Erkki s.4

Katso! -lehti julkaisi upeimman artikkelinsa koskaan:
valtavan hienoilla kuvilla höystetyn artikkelin ameri-
kanpitbullterrieri Erkistä, joka on virallinen SATHY
ry.:n terapiakoira.

Koirien maahantuonti Suomeen s.9

1.10.2004 koirien maahantuontisäädökset muuttuivat
rajusti ja erityisesti tämä koskettaa amerikkalaispe-
räisiä työkoirarotuja. Lue miten säädökset muuttuivat
ja miten ne vaikuttavat Suomalaisiin koiraharrastajiin
ja koirien kasvattajiin.

Asiaa jalostuksesta s.11

Lue mitä ELT Suvi Pohjola-Stenroos kertoo koiran
jalostuksesta ja perinnöllisistä vioista. Kasvattajat,
lukekaa tämä artikkeli erityisen huolella.

Haastattelussa Teri Murphy s.12-14

AKAT-asiantuntija, AHTA:n presidentti Teri Murphy
kertoo amerikankarvatonterrierin historiasta ja nyky-
päivästä.

Koirahieronta s.14-15

Urheilukoirahieroja Tita Tanskanen kertoo miksi koira
tarvitsee hierontaa, mitä koirahieronnalla voidaan
saavuttaa ja mitä koirahieronta oikeastaan tarkoittaa.

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.

Kirja-arvostelu: Kuuntelen koiraani s.20-21

SATHY Uutisten suositut koira-aiheisten kirjojen
artikkelit saa jatkoa tässä erinomaisessa kirja-
arvostelussa.

Koiran korvien hoito s.22-23

Onko koirasi korvat kunnossa? Olisiko syytä katsoa
koiraa korvihin hieman useammin – sen tiedät luettuasi
tämän artikkelin.

Amerikanbulldoggi-kysely s.24-25

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

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 Suo-
messa on nyt ensimmäinen karvallinen amerikankar-
vatonterrieri?

SATHY Uutiset 6/2004
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Kannessa: Pohjoismaiden mestari
taakanvedossa 2004,
apbt Plexie Ruotsista

SATHY ry.:n toiminta laaje-
nee. Tarvitsemme aktiiviseen
puuhajoukkoomme nyt lisää ih-
misiä!
Tällä hetkellä SATHY ry. etsii

aktiiviseen joukkoonsa todelli-
seksi puuhahenkilöksi kahta
SATHY ry.:n jäsentä. Toisen
pitää olla AKAT-asiantuntija
ja toisen pitää olla AB-
asiantuntija. Edellytyksenä on
omistaa ko. rotuinen työkoira,
olla SATHY ry.:n jäsen, olla

aktiivinen ja positiivinen, luo-
tettava henkilö, joka on mukana
järjestämässä ja osallistumas-
sa kaikkiin SATHY tapahtu-
miin, toimittaa SATHY Uutisiin
materiaalia ja jonka puoleen
voi kääntää rodusta kiinnostu-
neita henkilöitä Suomesta ja
ulkomailta.
Kiinnostuneet, ottakaa yh-

t e y t t ä  o s o i t t e e s e e n
info@sathy.fi  otsikolla
“puuhahenkilö”.

SATHY ry. laajenee

SATHY Uutiset-lehden nu-
mero 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 hallitse-
va Pohjoismaiden mestari taa-
kanvedossa, työkoirien iki-
omassa lajissa.

Plexie on narttu-apbt ja vie-
läpä erinomainen sellainen.
Plexietä on treenattu taakanve-
toon koko pienen ikänsä ja sen
myös huomaa. Tältä tytöltä
taakanveto sujuu kuin vettä
vaan. Omistajan mukaan Ple-
xie harjoittelee taakanvetoa

vähintään kaksi kertaa viikos-
sa, kesät talvet. Peruskoulutet-
tu Plexie vetää taakan käskys-
tä, kuin ammattilaiset ikään.

Pohjoismaiden mestaruus-
kisoihin taakanvedossa Plexie
päätti osallistua jo keväällä.
Silloin hankittiin asianmukai-
nen EU-koirapassi siihen vaa-
d i t t a v i n e n  r a b i e s -
rokotuksineen ja vasta-
ainetesteineen. Näin reissu
Suomeen oli helppo tehdä.

Vapaa-ajalla Plexie suorittaa
mm. terapiakoirakäyntejä pai-
kallisessa vanhainkodissa. Sa-
maisessa vanhainkodissa kun
asuu Plexien omistajan isoisä,
niin käyntejä tulee tehtyä use-
amman kerran viikossa.

Plexien lempileikki on pal-

l o l e i k k i
o m i s t a j a n
k a n s s a  -
o m i s t a j a
heittää ten-
nispallon ja
Plexie nap-
p a a  s e n
kiinni. Toi-
sinaan Plexie
tuo pallon
jopa takaisin!

S AT H Y
ry. onnittelee
Plexietä tuo-
reen mesta-
ruuden joh-
d o s t a !
K a t s o t a a n
kuinka ensi
vuonna käy...

SATHY Uutiset 6/2004
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Katso!-lehdessä terapiakoira Erkki
Katso! -lehti kohahdutti

Suomen koirakansaa jälleen
positiivisesti – tällä kertaa upe-
alla terapiakoira-artikkelilla!
Terapiakoira-artikkelin päätäh-
ti oli amerikanpitbullterrieri
Erkki, Suomen tuorein terapia-
koira. Erkki omistajineen oli
vierailemassa Auroran Sairaa-
lan Aurorakodissa, joka on
hoitoyksikkö vanhuksille, jot-
ka eivät enää pärjää kotona
yksin. Aurorakodin vanhukset
ottivat Erkin ilolla vastaan ja
nämä ikimuistoiset hetket tal-
lennettiin myös Katso!-
lehteen.

Kuten Katso!-lehden toimit-
taja asian kiteytti, eivät sirkus-
temput tai muu keikarointi
kuulu terapiakoiran ohjelmis-
toon. Sen sijaan vierailun sa-
laisuus piilee yksinkertaisesti
hauskassa yhdessäolossa koi-
ran kanssa.

Terapiakoira-
koulutus

Terapiakoiraksi ei pääse ku-
ka koira tahansa. Koiralta on
löydyttävä tehtävän edellyttä-

mää ja työkoiralta useimmiten
löytyvää arvokkuutta ja rau-
hallista luonnetta. Varsinainen
terapiakoirakoulutus taas tuo
mukanaan lisävarmuutta vaa-
tivaan työhön. Jokainen tera-
piakoiratoiminnasta kiinnostu-
n u t  k o i r a  o h j a t a a n
omistajineen ensin testattavak-
si ja koulutukseen. Näin myös
Erkki omistajineen. Luonne-
testissä seurataan, kuinka eläin
hallitsee hermonsa stressattu-
na, kuten suuressa ihmisvili-
nässä tai kovassa metelissä.
On tärkeää tietää, että terapia-
koira ei hyökkää tai pakene
yllättävissäkään tilanteissa, joi-
ta laitosvierailuilla väistämättä
tulee eteen. Varsinaisessa kou-
lutuksessa terapiakoirakokelas
pääsee seuraamaan kokeneem-
paa koirakaveria työssään.

Vapaaehtoista
terapiakoira-
toimintaa

Terapiakoiratoiminta on
lähtöisin Yhdysvalloista.
SATHY ry. on ensimmäinen
ja ainoa Suomessa toimiva te-

rapiakoiratoimintaa harjoittava
järjestö. Laitokset kuten las-
tenkodit, vanhainkodit ja sai-
raalat voivat ottaa yhteyttä
SATHY ry:hyn ja pyytää
terapiakoiraa kyläilemään
luokseen. Noin tunnin kestä-
vän, virkis-
tävän vie-
r a i l u n
ohjelma on
vapaa.

Terapia-
k o i r a t o i -
min t a  on
v a p a a e h -
toistyöhön
perustuvaa
ja maksu-
t o n t a .
S A T H Y -
koirien työ-
koiraperimä
takaa ihmi-
systävällisen
ja rauhalli-
sen mielen-
laadun, joka
on terapia-
k o i r a t o i -
minnan eh-
d o t o n
ede l ly tys .

SATHY Uutiset 6/2004
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Koira seuloo syövän
Koirat voidaan menestyk-

sellä opettaa erottamaan virt-
sarakon syöpää potevat ihmi-
s e t  t e r v e i s t ä  p e l k ä n
virtsanäytteen perusteella.
Diagnoosi onnistuu nyt jo lä-
hes puolessa tapauksista, ra-
portoivat englantilaistutkijat
British Medical Journalissa.

Britit kouluttivat tutkimusta

varten kuusi “syöpäkoiraa”.
Ne saivat nuuskittavakseen
erilaisia virtsanäytteitä. Jou-
kossa oli aina yksi syöpäpoti-
laan näyte. Aina kun koirat
osuivat valinnassaan oikeaan,
oppia vahvistettiin makupa-
loilla. Seitsemän kuukauden
koulutusjakson jälkeen seurasi
lopullinen koesarja, josta koi-

rat selviytyivät yllättävän hy-
vin.

Tutkimusta varten hankittiin
virtsanäytteet 36:lta syöpäpo-
tilaalta 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 ih-
misnenää. Se pystyy todennä-
köisesti tunnistamaan syöpä-
k a s v a i m e n  h a i h t u v i a
yhdisteitä, joita erittyy muun
muassa virtsaa, vereen ja hi-
keen.

Lisää syöpäkoirista Tie-
de.fi.n artikkelissa.

Koira, joka ymmärtää yli 200 sanaa
Saksalainen tutkimusryhmä

on hämmästynyt bordercol-
liesta, jolla on kyky ymmärtää
jopa yli 200 sanaa. Rico-koiran
oppimiskyky vastaa jopa nuor-
ta lasta. Rico pystyy ymmärtä-

mään jopa uusien sanojen mer-
kityksen.

Tutkija Max Planck Institute
for Evolutionary Anthropolo-
gy laitoksesta seurasi saksa-
laista lemmikkikoira Ricoa se-

kä vertaili  sen ja
ihmisen puheen ym-
märtämistä.  Uusien
sanojen oppimisessa
Rico pystyi olla välit-
tämättä välttämättö-
mistä sanoista. Tutkijat
asettivat kokeen, jossa
uusi esine laitettiin
seitsemän tutun esineen
joukkoon, josta Ricoa

pyydettiin hakemaan tämä uu-
si esine. Rico löysi esineen
seitsemän kertaa kymmenestä
vain sen perusteella, että tiesi
muiden esineiden nimet. Kuu-
kautta myöhemmin se osasi
uusien kokeissa käytettyjen
esineiden nimet edelleen.

Ricon uskomattomat
kyvyt

• Tuntee yli 200 sanaa.
• Pystyy “arvaamaan” uusi-

en sanojen merkityksen.
• Kykenee oppimaan uusien

esineiden nimet erottamalla ne
tutuista esineistä.

• Ymmärtää uudet sanat
kuukaudenkin päästä kuultu-
aan ne vain kerran.

Tutkijat ovat sitä mieltä, että
Ricon kyvyt ovat verrattavissa
kolmevuotiaaseen lapseen,
mutta skeptikot epäilevät, että
Ricon kyvyt eivät todista mi-
tään eläimen kyvyistä ymmär-
tää ihmisen kieltä - ehkä ne
oppivat yhdistämään puheen
esineeseen, mutta suoranaista
puheen ymmärtämistä he eivät
usko.

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

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 SATHY-
rotuinen 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 marras-
joulukuun 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

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 seinäkalenteri vuodelle 2005
vaihtoehdot:

S A T H Y  s e i n ä k a l e n t e r i  2 0 0 5
AMERIKANPITBULLTERRIERI

S A T H Y  s e i n ä k a l e n t e r i  2 0 0 5
AMERIKANBULLDOGGI

S A T H Y  s e i n ä k a l e n t e r i  2 0 0 5
AMERIKANKÄÄPIÖTERRIERI

S A T H Y  s e i n ä k a l e n t e r i  2 0 0 5
AMERIKANKARVATONTERRIERI

S A T H Y  s e i n ä k a l e n t e r i  2 0 0 5
VANHAENGLANNINBULLDOGGI

Tilausohjeet netissä: www.sathy.fi/shop

SATHY kalenterit

SATHY Uutiset 6/2004



6

Morjens taas!

Sisäsiisteys meillä nyt vä-
hän horjuu, jos näin voi sanoa,
kahden päivän jälkeen. Se on
tuo riivatun rotta... pitin-pentu
pyrkii tekemään tarpeensa sen
kakkipaikoille, sekoaa var-
maan kohta. Yllätin sen pyllyi-
lemästä hiekkalaatikossakin,
voi hyvänen aika sentäs... Mut-
ta ei hätää, kyllä tämä vielä
järjestyy. Onneksi pennun kik-
kareet ovat niin pieniä ja suo-
rastaan siistejä, että mitään
hygieniaongelmaa meillä ei
ole. Ainakaan vielä...

 Eipähän ollut ihan helppoa
etsiä viimeisintä Eläinmaail-
man numeroa, kun pentu tuli
auttamaan. Toisin sanoen ku-
vitteli, että oli taas jotain kivaa
järjestetty hänen huvittamisek-
seen ja louskutti innoissaan
pikku leukojaan. Aijai. Nyt se
kyttää tuossa sängyn päällä,
sillä on silmätkin kuin leijo-
nalla, hitsi vie miten UPEA
koira!!!!!

Työkaveri oli iltasella kat-
somassa pitbulliani. Pentu on
nyt väsy. Sekosi raukka sitten
vielä niin, että pissasi petilleen.
Ei vissiin malttanut lähteä kau-
emmas, kun oli kahvittelu kes-
ken ja kaikkea. Sattuuhan sitä,
pienelle hauvelille...

Piraijalauma

No niin, pitin-pentu nukkui
koko yön sängyssä. Kerran
keksittyään tämän uskomatto-
man hyvän systeemin se tun-
tuisi olevan oikein tyytyväi-
nen. Mitä nyt taas seitsemän
aikaan heräsin siihen, että pi-
raijalauma oli kimpussani...
tarkemmin vilkaisten olikin
kyseessä vain pikkuruinen pi-
tin-pentu, jolla oli nälkä ja tyl-
sää. Tarpeillaan se oli käynyt
jossain vaiheessa, nyt se on
keskittänyt vessa-asiansa kylp-
päriin, ihan loogista, ja sopii

minulle. Kikkaroiden laatu
on edelleen kiinteä ja

erinomainen.
Mutta rupesin taas

vaihteeksi ajatte-
lemaan, siitähän
hyvänen aika on
20 vuotta kun on
minulla viimeksi
ollut NÄIN pie-
ni pentu, vuonna
-83. Kääks! Pitti-
vainaa oli  jo

k o i p e l i i n i v a i -
heessa, 12-kiloinen

tullessaan, pitin-
pentuhan on siihen

verraten vain pikkiriikki-
nen ruskea piste... Täytyy
muutes hommata tähän talou-
teen vaaka, kuinka en tullut
tuota etukäteen ajatelleeksi.

Pitäähän pennun painokehi-
tystä tarkkailla, ja miten muka
annostelen sille matolääkkeen
tietämättä painoa jne. Yritys
salakuljettaa pitin-pentu Ale-
pan hedelmävaa'alle punnitta-
vaksi ei oikein innosta...

Maukasta
ihmislihaa?

No niin, täytynee ruveta sii-
voamaan lattialta pitin-pennun
silppuamaa vessapaperirullaa
(annoin sen sille ihan tarkoi-
tuksella). Sitten kauppaan ha-
kemaan ravintotäydennystä.
Iltalenkillämme (korttelin ym-
päri, ei olla kovin kunnianhi-
moisia vielä noiden matkojen
suhteen) pitin-pentu tarrasi
kiinni lahkeeseeni eikä mei-
nannut päästää irti niin mil-
lään. Riips. Teki pentele oikein
palkeenkielen. Joo, joo, kyllä
ymmärrän, pussilakanan ko-
koiset ulkoiluhousut sitä vain
innostivat eikä suinkaan mau-
kas ihmisliha niiden sisällä,
mutta olihan sinnikäs pieni
pirulainen. Muuten kyllä niin
kiltti, pureskelee kaikkea mah-
dollista, myös käsiä, mutta on
pahempiakin natustajia nähty.
En ole naarmuilla vielä yhtään
- ehkä tämä on vain ajan kysy-
mys. No joka tapauksessa, otin
esiin pitti-vainaan motivointi-
patukan ja kokeilin mitä pieni
tykkää juuttikankaasta. Tyk-
kää, kiitos. Ehkäpä, ihan vain
ehkäpä pitin-pentu-hauvelista
tulee isona voimavetäjä... Toi-
vossa on hyvä elää.

Saalistusmatkalla

Kun palasin pitkäksi venäh-
täneeltä saalistusmatkalta (lä-
hikauppaan), oli pitin-pentu
nukkumassa. Mikä oli hyvä

juttu. Minut nähdessään se kui-
tenkin ilahtui aivan valtavasti,
ja joissain oppaissa (vähät mi-
nä niistä välitän) sanotaan, et-
tei koiraa saisi kovin riemuk-
kaast i  terveht iä  kot i in
tultaessa, eroahdistus kas-
vaa/paisuu/laajenee, ja näin
voi ollakin, mutta millainen
kivisydän VOI ruveta vain
naama peruslukemilla lato-
maan tavaroita kaappiin, kun
puolikkaan ranskanleivän ko-
koinen koiranpentu on kiemur-
rella nahoistaan ja heiluttaa
häntäänsä jotta se on vaarassa
irrota kerrassaan... Ei-hei, kyllä
se meillä menee halailutuoki-
oksi. Koira on nyt siis pilalla.
Tai sitten ei... Mutta onhan
meillä sentään näkkileipää.

Pitin-pentu pieni oli kotiin-
tulostani niin riemuissaan ja
helpottunut, että hetken lelu-
jaan riepoteltuaan haukkasi
oikein kunnolla käsivarteeni,
joka varmaankin nyt muuttuu
mustaksi (ja tippuu pois, hah-
hah). Työtapaturma.

Nyt pikkuruinen nukkuu,
masu täynnä nappuloita ja ka-
lapaistosta. Nukkuu MINUN
nojatuolissani - no ei sekään
mitään, minähän olen tässä
koneella. Pentu on omaksunut
edellisen pitin asennon sängyl-
lä, leuka tuolin käsinojalla,
palvovasti tuijottaen - niin luu-
lisi. Vaan nousepa tuolista se-
kunnin puolikkaaksi, ja hup-
sista! Kukapa se niin ketterästi
luikahtaa tuoliin... Joo. Edelli-
nen pittikin itse asiassa harrasti
samaa. Tuoli on ehdottomasti
meidän kaikkien suosikki, sitä
ei käy kiistäminen.

Kasvun
seurantaa

Hauveli voi edelleen hyvin,
pitääkin ruveta ottamaan siitä
kuva viikon välein vaikkapa
tuon jättimäisen noutokapulan
vierellä, voi seurata mahdol-
lista kasvua. Miksi en keksinyt
tätä aiemmin?  Ohhoh, kello
on paljon ja väsyttää...

Meillä kävi äsken vieraita,
erittäin vanhoja luottoystäviä,
mutta miten ne riehuttivat pi-
tin-pentua. Vai tuntuiko se vain
siltä, en tiedä. Piti lopulta men-
nä oikein väliin, ottaa pallo
pois ja sanoa että NYT rauhoi-
tutaan ja juodaan kahvia. Ja
taas närästää.

Vettä satoi sen verran rip-
sakkaasti, että en viitsinyt ottaa
pitin-pentua mukaan bussipy-
säkille. Onhan pennun tietty
jossain vaiheessa sateeseen
totuttava, mutta eiköhän tuon
ehdi. Syksy tulossa ja kaikkea.

Sitäpaitsi pitin on hyvä oppia,
että aina välillä menen ovesta
ulos ilman koiraa - mutta MI-
TEN se raukka huomisesta,
ensimmäisestä työpäivästä,
selviää, ja siitä eteenpäin, ja
ennen kaikkea miten MINÄ
selviän... No eiköhän tämä täs-
tä. 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 eh-
kä olisi mukavaa esim. silmis-
sä), ja ryntäili sitten häntä luo-
killa ympäri kämppää, oli niin
ihmeen jännää... Kuivasin pie-
nen sankarin, joka roikkui
hampeineen pyyhkeessä ja
kaikin tavoin tuntui hyvin tyy-
tyväiseltä itseensä.

Nyt äsken ei ulkona ollut
enää yhtään kylmä, ehkä vain
tuntui siltä, kun laitoin takin
päälle (itselleni). Tai sitten
alamme tottua...

Jonain päivänä matkustam-
me ratikalla tuohon ratsastus-
kentän viereen ja olemme ul-
kona vähän pidempään. Annan
pennun etsiskellä pupujen jäl-
kiä ja mitä kivaa sieltä nyt
löytyy.

Ensimmäinen
päivä erossa

Tämä ON kauheaa. Ja kello
on vasta vähän yli kymmenen,
6 tuntia jäljellä vielä. Aika ma-
taa. Älyäisi nyt pieni mennä
takaisin nukkumaan, tai huvit-
taa itseään rottaa jäljittämällä
(kohtuudella) tai jotain.

Jätin sille paljon turvallisia
leluja näkösälle, sähköjohdot
on irrotettu seinästä tai piilo-
tettu huonekalujen taakse (tiet-
sikan johto). Kupeissa on kol-
m e n  e r i  m e r k k i s t ä
kuivamuonaa, sekä vettä tie-
tenkin, pissapapereita kahdes-
sa paikassa, fyysisesti kaikki
hyvin, mutta kun pitin-pentu
on niin kovin PIENI ja turva-
ton... Onneksi on kämppäkin
pieni ja luolamainen, mutta
silti, varmaan pentu jossain
vaiheessa päivää alkaa ihme-
tellä. Toivotaan että sille ei
ihan ylivoimaisia murheen-
puuskia tule, pikku rassukal-
le...

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-
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kin liian pieni yltääkseen edes
jääkaapin kahvaan, damned!

Ulko-oven kun avasin niin
kylppäristä luikahti pieni rus-
kea koira, häntä koipien välis-
sä... Ollaan sitä joo niin reipas-
ta ja urheaa, mutta vähän
näköjään yksin pelottaa. Pitin-
pennun asennehan sitten täysin
muuttui, kun se tunnisti minut.
Häntä vippasemaan jne. vuo-
laat iloisen jälleennäkemisen
toivotukset puolin ja toisin.

No, ruokaa oli pitin-pentu
syönyt ja tehnyt muutaman
kerran tarpeensa, ei ollut nälis-
sään, mutta herrajeeveli miten
se hyöri, pyöri, ähisi ja vinkui,
ja puoli tuntia se jaksoi riehua
kuin riivattu. Sitten si-
mahti, rassukka, jal-
koihini. Avustin sen
sängylle, missä se
nyt lataa patterei-
taan seuraavaan
k o i t o k s e e n .
Huomenna on
onneksi  JO
tiistai...

Toisen työ-
päivän
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 suih-
kussa. Pentu tosin saippuoin-
tivaiheessa häipyy... Nyt se
tuossa vieressä syö possunkor-
vaa jälkiruuaksi.

Takana jo toinen työpäivä,
melko tavalla edellisen toisin-
to. Koira  ei ollut rikkonut mi-
tään, oli syönyt, juonut, pissi-
nyt 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 re-
monttihommiin. Ei se mitään.
Tilastotappioita. JOS niitä nyt
siis edes tulee...

Pikatiedotteita ja
tappioluettelo

Joo, ihan vain pikatiedote

koiran voinnista. Oli ainakin
vielä tänä aamuna erinomai-
nen. Alkaa tämä arki meiltä
sujua jo rutiinilla, huomenna
on onneksi taas perjantai –
vaikka sitten viikonlopulla pi-
tää mennä kummilapsen rippi-
juhliin, tuskin siellä kuitenkaan
työpäivän mittaista aikaa vii-
vyn.

Naapuri näki koirani eilen
ja huudahti että herrajumala
kun se on kasvanut! Niin, enpä
nyt tiedä onko ihan herrajuma-
l a - k a s v a n u t ,
m u t t a

kas-
v a n u t
kumminkin – niin
kait pitääkin. Melkoinen jöt-
käle. Kohtahan sen voi viedä
koirapuistoon, heehee... No ei
vaites, rokotukset ensin ym.
ja sitten mennään yöllä myö-
hään, kun ei siellä ole muita.
Näin alkajaisiksi. Siis joskus
kuukauden kuluttua. Just, viik-
ko takana, menipä se nopeasti,
ja ainoat "tappiot" ovat Valit-
tujen Palojen tilaajalahjana
tullut kello/kalenteri/laskuri-
monitoimikone, jonka herkul-
lisen keinonahkaisia kansia
pitin-pentu oli yhtenä päivänä
vähän nakertanut. Vempele toi-
mii yhä, että ei kauhean pahas-
ti ollut nakertanut... Ja kuka
käski jättää moisen kapineen
pennun ulottuville, tiedä mitä
myrkyllistä sen sisältä olisi
saattanut löytyä ja joutua pie-
neen suuhun...

Kuvien kumartelua
ja kummilapsia

Huomenna lähden taas

shoppailemaan, ostan kummi-
tytölle rippilahjan (oli  toivonut
rottia, no niitä ei meillä nyt
ylimääräisiä ole, hiukka omi-
tuinen perhe, hahhah, mutta
pyytäisikö normaali perhe
meikäläistä lapsensa kummik-
si ollenkaan, sitä sopii miet-
tiä...) No joka tapauksessa,
ostoslistalla on myös vaaka,
voidaan sitten viikon kuluttua,
madotuksen aikaan, vertailla
pentujen painoja.

Unohdin vissiin mainita, et-
tä olen muutama

k e r r a l -

laan
napsinut

pennun kynsiä -
kylläpä koirasta ääntä lähtee.
Jokaisella on näköjään heikko
kohtansa. Ja ei, EN ole leikan-
nut kertaakaan hermoon.

Eilisiltatana näki pitin-
pentuni tuossa puistopläntillä
valtaisan ison leonberginkoi-
ran, olisi oikein mielellään
mennyt tervehtimään jättiläis-
tä. En päästänyt, tietenkään,
mutta näyttäisipä siltä, että
meidän pikkuinen ei kuvia ku-
martele.

No, tämä nyt on tainnut tulla
jo aika selväksi muutenkin :o)

Naseva
aamu

Heräsin tänä aamuna siihen,
että molemmat eläimet kiipei-
livät sängylläni. Paijailin niitä
sitten vuoron perään ja ihaste-
lin erässä vaiheessa, että kyl-
läpä ne istuvat somasti nenät
vastakkain. Sitten tajusin, että
rotta oli tarrautunut hampail-
laan koiran pieneen nappikuo-

noon. Aijai. Pitin-pentu tosin
ei sanonut mitään, ehkä Iikun
ote ei enää ole niin pureva,
kun raivopää on katkonut ylä-
kulmahampaansa taistelussa
kuljetusboxin kaltereita vas-
taan.

Pentu painaa nyt 5,1 kg.
Kun ikää on 10 viikkoa, ja tätä
verrataan siihen, että ensim-
mäinen bullini (tähän mennes-
sä siis pienin koirani) painoi
saman verran 7 viikon iässä,
mikä oli laillinen koiranpentu-
jen luovutusikä tuolloin, niin
saattaapi hyvinkin olla, että
pitin-pentu tosiaan riistää pie-
nimmäisen aseman Lupu-
vainaalta.

Toisaalta, kukapa sen
vielä tietää. Mutta näin

uskoisin.

Päänkasvua
lapsinerolla

Koira  ol i
äsken tunnin
ulkona, matka
ei tietenkään
ollut mainit-
tava, tuossa
nurmikentällä

pyörittiin. Mi-
nusta taas het-

kittäin 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 krop-
pakin vielä ehtii mukaan, pen-
nun ravitsemustila on kuiten-
kin 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 koi-
rani tietenkin äärettömän so-
pusuhtainen pentu, älkää otta-
ko ollenkaan vakavasti näitä
puhtaasti huumorimielessä
tehtyjä pohdiskeluja. Yhden
epäsymmetrian tosin huoma-
sin: pitin-pennulla on toisella
puolen 5 nisää ja toisella 4.
Piti oikein yksitellen laskea,
kun pennun masukkaa rapsu-
tellessani aloin ihmetellä, että
mikäs tässä nyt oikein on has-
susti...  Lisätuntomerkki, pitin-
pennun erottamiseksi muista
kaltaisistaan.

Terveis in  Pi t t imuori
ja uusi pitbulli
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Ryhdy SATHY-kasvattajaksi!
SATHY ry:lle tulee luke-

mattomia kyselyjä koiranosta-
jilta, jotka haluavat löytää hy-
vän kasvattajan. Näitä ostajia
varten on nyt SATHY-
kasvattajaluokitus, jonka tar-
koitus on taata ostajalle mah-
dollisimman terve ja aito työ-
koira.

Jokainen SATHY-rotuisia
koiria kasvattava kasvattaja
v o i  p ä ä s t ä  S AT H Y-
kasvattajien kunniakkaalle lis-
talle. Edellytyksenä SATHY-
listalle pääsyyn on sopimus,
jossa kasvattaja lupaa noudat-
taa oheista etiikkaa ja ohjeita
aina ja jokaisen pentueen yh-
teydessä.

Jos SATHY-kasvattaja rik-
koo etiikkaa vastaan, hänet
erotetaan SATHY ry. yhdistyk-
sestä ja hänen toimistaan il-
moitetaan yhdistyksen jäsenil-
le ja tuleville pentujen ostajille
varoittavana esimerkkinä huo-

nosta kasvatustoiminnasta.
Ostaessasi koiran SATHY-

kasvattajalta, tiedät saavasi
luotettavalta kasvattajalta ter-
veen pennun.

Kasvattajien
etiikka

K a i k k i e n  S AT H Y-
kasvattajien on noudatettava
oheista etiikkaa:

• pentueen vanhemmat on
virallisesti rekisteröity ja pyy-
dettäessä reksiteröintipaperit
näytetään pennun ostajalle

• pentue on virallisesti re-
kisteröity (adba, ukc, bfkc,
akc, naba, aba, eaba, arf, oeba)

• jokaisen pennun ostaja saa
oston yhteydessä pennun re-
kister ipaperin käteensä

• pentueen vanhemmat on
terveystarkastettu eläinlääkärin
toimesta ja tästä pyydettäessä

näytetään kirjallinen todistus
ja annetaan kopio pennun os-
tajalle

• pentue on terveystarkastet-
tu eläinlääkärin toimesta ja
tästä annetaan kirjallinen to-
distus pennun ostajalle

•  jokaiselle pennulle kas-
vattaja myöntää kirjallisen ter-
veystakuun, jolla taataan osta-
jalle terve pentu.

Kasvattajien
ohjeet

Kaikkia SATHY-kasvattajia
suositetaan lisäksi noudattavan
oheisia ohjeita. Ostajan on hy-
vä vaatia näitä pennun oston
yhteydessä.

• pentu on rokotettu parvo-
virusta vastaan seitsemän vii-
kon ikäisenä, ennen luovutusta

• pennulle tehdään luonne-
testi seitsemän viikon ikäisenä,

ennen luovutusta
• pennun ostajan kanssa teh-

dään kirjallinen ostosopimus
• pennun mukana annetaan

kirjallinen pennun hoito-ohje.
Jo nyt SATHY-kasvattajaksi
on hyväksytty useampi työkoi-
rakenneli Suomessa. Näiden
kennelien yhteystiedot löyty-
vät SATHY ry.:n Internet-
s i v u i l t a  o s o i t t e e s s a
www.sathy.fi kohdassa  Kas-
vattajat. SATHY-kasvattajien
joukossa on jo vanhaenglan-
ninbulldoggi-kasvattaja, ame-
rikankääpiöterrieri-kasvattaja
sekä amerikanbulldoggi-
kasvattajia.

SATHY-kasvattajaksi

Haluatko Sinä SATHY-
kasvattajaksi? Lisätietoja sekä
anomuslomakkeen löydät In-
ternetsivuilta www.sathy.fi

Olde-kärrykoirat!

Kuvassa vanhaenglannin-
bulldoggi  Julle sekä veb-
kaverinsa Boltti ja Hämeenky-
län seurakunnan päiväkotilap-
set viettämässä hauskaa ilta-

pä ivää  kä r rykyyd i s sä !
Julle ja Boltti käyvät haus-

kuuttamassa päiväkodin lapsia
joka perjantai ja ehdoton vaa-
timus on kärryajelu! Lapsia

hyppää kyytiin usein yli kym-
menen, mutta se ei Jullea hait-
taa. Mieluusti tämä terapiakoi-
ra vetää lapsia kärryllä ja
nauttii selvästi huomion kes-

kipisteenä olemisesta! Halu-
aisikohan Boltti-koirakin kyy-
tiin?
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Uudet säädökset
ovat tiukkoja

Euroopan Unionin säädök-
set liittyen koirien maahan-
tuontiin ovat muuttuneet radi-
kaalisti 1.10.2004 alkaen.
Amerikkalaisperäisten koirien
ystäville tämä tietää lisää ku-
luja ja vaivaa sekä entistä vai-
kempaa koiran saantia Yhdys-
valtalaisilta kasvattajilta.

Muutokset ovat kovia var-
sinkin jos koira matkustaa rah-
tina, sillä silloin tuontiin sovel-
letaan kaupallisen tuonnin
säädöksiä. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että jokainen koira
tarkastetaan rajalla rajaeläin-
lääkärin toimesta, riippumatta
siitä, mitä papereita koiralla
on mukana ja miten koiran on
tunnistusmerkitty. Kun lisäksi
koiran tuontiin liittyy noin mil-
joona täytettävää paperia, lu-
kuisia eläinlääkärikäyntejä
yms. potaskaa, voi olla varma,
että koirien cargo-kuljetusten
päivät ovat luetut. Käytännös-
sä ainoa keino saada uusia koi-
ria USA:sta on hakea ne itse.

Koira tulee Suomeen
omistajan kanssa

Jos koira saapuu Yhdysval-
loista Suomeen omistajan tai
handlerin kanssa lentokonees-
sa, ovat säädökset seuraavat:

1) Koiran täytyy saapua hy-
väksytylle saapumispaikalle,
esim. Helsinki-Vantaan lento-
kentälle.

2) Koiran on oltava tunnis-
tusmerkitty mikrosirulla tai
selkeästi luettavalla tatuoinnil-
la. Jos mikrosiru ei ole ISO
11784 -standardin mukainen,
tulee eläimen tuojalla olla mik-
rosirun lukemiseen tarvittava
laite. 3.7.2011 alkaen ainoas-
taan mikrosirumerkintä hyväk-
sytään tunnistusmerkinnäksi.
Koiran tulee olla tunnistusmer-
kitty ennen raivotautirokotuk-
sen antamista. Koiran tunnis-
tusmerkintää koskevat tiedot
on merkittävä myös rokotus-
todistuksiin.

3) Koiran on oltava rokotet-
tu raivotautia vastaan kansain-
välisen standardin (WHO) mu-
kaise l la  inakt ivoidul la
rokotteella, joka sisältää vähin-
tään yhden antigeeniyksikön
annosta kohti. Raivotautiroko-

tus tulee antaa ja tarvittaessa
uusia rokotteen valmistaneen
laboratorion suositusten mu-
kaisesti. Eläinlääkäri merkitsee
raivotautirokotuksen viimeisen
voimassaolopäivän rokotusto-
distukseen.

Suomessa tällä hetkellä käy-
tössä olevat raivotautirokotteet
ovat voimassa kaksi vuotta,
jos rokotus on annettu yli vuo-
den ikäiselle koiralle.

4)   Koiralla on oltava eläin-
lääkärin antama todistus, josta
ilmenee, että koiralle on enin-
tään 30 päivää ennen sen saa-
pumista Suomeen annettu asi-
a n m u k a i n e n  a n n o s
pratsikvantelia sisältävää, koi-
ralle hyväksyttyä lääkettä eki-
nokokkoosia aiheuttavia heisi-
matoja vastaan.

Koirilta ei vaadita heisima-
tolääkitystä, jos eläin tuodaan
Suomeen 24 tunnin kuluessa
siitä, kun se on viety pois Suo-
mesta. Heisimatolääkitystä ei
myöskään vaadita alle 12 vii-
kon ikäisiltä eläimiltä, jotka
tuodaan suoraan Yhdysvallois-
ta.

5) Koiran mukana on oltava
Yhdysvaltalaisen virkaeläin-
lääkärin tai muun toimivaltai-
sen viranomaisen hyväksymän
eläinlääkärin antama komissi-
on päätöksen 2004/203/EY
mukainen todistus, josta käy-
vät ilmi eläimen tunnistusta,
raivotautirokotusta ja heisima-
tolääkitystä koskevat tiedot.
Tämän todistuksen saa Suo-
men Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön elintarvike- ja terve-
ysosastolta erikseen tilaamalla.

Jos todistus ei ole virka-
eläinlääkärin antama, tulee
lähtömaan toimivaltaisen vi-
ranomaisen vahvistaa todistus.
Heisimatolääkitystä koskevan
merkinnän voi tehdä eläinlää-
käri, jolla on lupa harjoittaa
eläinlääkintää lähtömaassa.
Todistus tulee olla täytetty suo-
meksi, ruotsiksi tai englannik-
si.

Eläinlääkärin todistukseen
on liitettävä alkuperäiset roko-
tustodistukset. Myös alkupe-
räisissä asiakirjoissa on oltava
eläimen tunnistusmerkintää
koskevat tiedot.

Jos koira on alun perin läh-
töisin EU-maasta ja sen muka-
na lemmikkieläimen todistus
(ns. lemmikkieläinpassi), jossa
on maahantuonnissa vaaditta-

vat merkinnät, korvaa lemmik-
kieläinpassi eläinlääkärin to-
distuksen.

Koira matkustaa
rahtina

 Koirien tuontiin Yhdysval-
loista 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.  Kau-
pallisen tuonnin säädökset
ovat seuraavat:

1) Koiran tuonnissa on nou-
datettava vastaavia vaatimuk-
sia, jotka koskevat matkustajan
mukana kuljetettavien lem-
mikkieläinten tuontia: tunnis-
tusmerkintä, raivotautirokotus,
lääkitys ekinokokkoosia vas-
taan ja tapauksen mukaan rai-
votautivasta-ainetutkimus.
(Katso tarkemmin ostikon
Koira tulee Suomeen omista-
jan kanssa-alta.)

2) Lähtömaan toimivaltai-
sen viranomaisen hyväksymän
eläinlääkärin on suoritettava
koiralle kliininen tutkimus
enintään 24 tuntia ennen koi-
ran lähettämistä todeten, että
koira on terve ja kykenee kes-
tämään kuljetuksen määrän-
päähän.

3) Koiran mukana on oltava
lähtömaan virkaeläinlääkärin
tai toimivaltaisen viranomai-
sen hyväksymän eläinlääkärin
antama komission päätöksen
2004/595/EY mukainen eläin-
lääkärin todistus, josta käyvät
ilmi koiran tunnistusta, raivo-
tautirokotusta, heisimatolääki-
tystä ja kliinistä tutkimusta
koskevat tiedot sekä tarvitta-
essa serologista tutkimusta
koskevat tiedot.

Todistus tulee olla täytetty
suomeksi, ruotsiksi tai englan-
niksi. Todistuslomake koirien
kaupallista tuontia varten on
saatavissa maa- ja metsäta-
lousministeriön elintarvike- ja
terveysosastolta.

4) Koira voidaan tuoda Suo-
meen vain sellaisen rajanyli-
tyspaikan kautta, missä sijait-
see eläinlääkinnäl l inen
rajatarkastusasema. Rajatar-
kastusasemien sijainnit voi tar-
kastaa Internet-sivulta:
http://www.mmm.fi/el/raj/tu

ovie_ra ja tarkas tus .h tml
Koiralle on tehtävä maksul-

linen eläinlääkinnällinen raja-
tarkastus, johon tulee ilmoit-
tautua vähintään vuorokautta
aikaisemmin esitäyttämällä ja
lähettämällä asianomaiselle
rajatarkastusasemalle komissi-
on asetuksen (EY) N:o
282/2004 liitteen I (muutettu
komission asetuksella (EY)
N:o 585/2004) mukainen raja-
tarkastustodistus eläville eläi-
mille, CVED.

Ennakkoilmoitusta sekä
CVED-todistusta koskeva ko-
mission asetus (EY) N:o
282/2004 muutoksineen on
maa- ja metsätalousministeri-
ön Internet-sivulla osoitteessa:
http://www.mmm.fi/el/raj/lo
make.html

Eläinten eläinlääkinnällisen
rajatarkastuksen maksuista
säädetään maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksessa
832/2001, joka on muutoksi-
neen kohdassa C3 Internetsi-
v u l l a  o s o i t t e e s s a :
http://www.mmm.fi/el/laki/c
/default.html

5) Komission päätöksen
2004/292/EY mukaisesti on
eläinlääkinnälliselle rajatarkas-
tusasemalle toimitettava en-
nakkoilmoitus tehtävä TRA-
CES-järjestelmää käyttäen
1.4.2004 alkaen silloin, jos
tuontilähetyksen eläinlääkin-
nällinen rajatarkastus tehdään
muussa kuin lähetyksen mää-
ränpäänä olevan jäsenmaan
rajatarkastusasemalla. Näin
ollen silloin, jos Suomeen tar-
koitettu eläin saapuu EU:n alu-
eelle toisen EU:n jäsenmaan
eläinlääkinnällisen rajatarkas-
tusaseman kautta, tekee maa-
hantuoja ennakkoilmoituksen
kyseiselle rajatarkastusasemal-
le täyttämällä elävien eläinten
CVED-lomakkeen TRACES-
järjestelmässä. Vuoden 2005
alusta siirrytään käyttämää
TRACES-järjestelmää kaikki-
en EU:n alueelle tuotavien elä-
vien eläinten tuonnin ja kaut-
takuljetuksen osalta.

Lisät ietoja TRACES-
järjestelmästä antaa eläinlää-
kintöylitarkastaja Tarja Lehto-
nen tarja.lehtonen@mmm.fi /
Puh. (09) 1605 2783.

Heh, mitä tähän voi enää
muuta sanoa kuin hyvä että
EU säätää tärkeitä lakeja koi-
rien pään menoksi.

Koirien maahantuonti USA:sta
Suomeen uusilla säädöksillä
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Ennen
jalostusta

Ennenkuin ryhtyy rodun ja-
lostukseen, tulee mielessä pun-
taroida seuraavia asioita: Miksi
haluan nartullani pennut / onko
urokseni kyllin hyvä suvun
jatkamiseen. Löydänkö pen-
nuille vastuuntuntoiset, rakas-
tavat kodit? Onko narttuni ter-
ve ,  onko  s e  pa lk i t t u
näyttelyissä, onko se geneetti-
sesti kyllin hyvä tuottamaan
hyviä jälkeläisiä? Onko nart-
tuni psyykkisesti tasapainoi-
nen?

Aikatekijä

Kun edellä olevat koiraa
koskevat kysymykset on vas-
tattu siirrytään käsittelemään
Sinua. Onko Sinulla aikaa
huolehtia pennuttamiseen liit-
tyvät ylimääräisestä touhusta?
Pentujen teettäminen on ajal-
lisesti kolmannesvuoden mit-
tainen projekti, jossa on työtä
ja vaivaa enemmän kuin moni
etukäteen ajattelee, mutta
myös paljon ilonaiheita. Koi-
rankasvattajaa voi verrata puu-
tarhuriin, huolellisella työllä,
valinnalla, optimismilla ja on-
nella jalostetaan jotain uutta,
aikaisempaakin ehkä ainutlaa-
tuisempaa.

Jalostus

Jalostuksella tarkoitetaan
määrätietoisen valinnan ja
suunnitelmallisen parituksen
avulla saatua eläinkannan pa-
rantamista. Muutos perustuu
yksinomaan geneettisiin eli
perinnöllisiin tekijöihin, han-
kinnaisominaisuuksia ei siis
voi jalostaa. Tiettyjen ominai-
suuksien geneettinen periyty-
minen on erittäin monimuo-
toista, samaan asiaan vaikuttaa
usein moni geeni, eikä loppu-
tulosta voida useinkaan ennus-
taa. Jalostustyötä tekee jokai-
nen, joka teettää koirallaan
pennut tai antaa uroksensa as-
tutukseen.

Genetiikan
historia

Genetiikan historia alkaa

Mendelistä, munkkipuutarhu-
rista, joka Abbotin luostarissa
1800-luvulla opetti ja tutkia
biologiaa. Kokeissaan pavuilla
Mendel huomasi säännönmu-
kaisuuksia peiytyvyydessä.
Mendelin kokeiden tuloksena
vakiintuivat perinnöllisyyteen
käsitteet dominantti ja resessi-
vinen, genotyypi ja fenotyyp-
pi.

Koiran
perustietoja

Koiran geneettinen materi-
aali on 39 kromosomiparia so-
luissa. Kun sukusolut muodos-
tuvat, kuhunkin sukusoluun
joutuu toinen kromosomipa-
reista. Siittiön ja munasolun
yhtyessä tapaavat kromosomi-
parit toisensa, muodostuvan
yksilön tuman kromosomiluku
on 78. Genotyypiä tarjoitetaan
yksilön geneettistä perimää
vanhemmiltaan, fenotyyppi on
yksilön ulkoasu. Perimä muo-
dostaa siis kaiken pohjan, jota
ympäristötekijät (ruokinta, lii-
kunta ym) muokkaavat.

Jalostuksen
käsitteet

Jalostuksessa käytetään kä-
sitteitä sukusiitos, linjasiitos
ja ulkosiitos. Sukusiitoksella
tarkoitetaan kahden sellaisen
yksilön parittamista joka ovat
sukua toiselleen yhden tai use-
amman yksilön kautta. Suku-
siitoskerroin voidaan laskea
kussakin suunnitellussa pari-
tuksessa kullekin yksilölle. Su-
kusiitoskerroin vaihtelee 0 -
1. Jos sukusiitoskerroin on 0,
ei paritettavilla yksilöillä ole
yhteisiä esi-isiä. Veli-sisar-
yhdistelmä tai vanhempi-
jälkeläinen-yhdistelmä tuottaa
kertoimeksi 0,25 siis yhdessä
neljästä on mahdollisuus, että
jälkeläinen on perimältään ho-
motsygootti jonkun lokuksen
suhteen (siis samanperimäinen
molempien vanhempien osal-
ta). Sukusiitoksissa saattaa
piillä vaaroja.

Perimän
häiriöt

Koiran perimän häiriöitä

tunnetaan noin 300 kpl. Noin
puolesta tunnetuista vioista on
tiedossa tarkempi periytymi-
sen mekanismi. Valtaosa tun-
netuista vioista aiheutuu yh-
destä  mutantt igeenistä ,
periytyvyyden mekanismin ol-
lessa nk. autosomaalinen re-
sessiivinen. Autosomaalinen
tarkoittaa ettei periytyvyys
kytkeydy sukupuoleen, reses-
siivinen taas väistyvyyttä pe-
rimässä. Resessiivinen periy-
tyvyys tulee esille yksilössä
silloin kun molemmilla van-
hemmilla on resessiivinen pe-
rintötekijä perimässään. Suku-
siitoksen vaara piilee tässä.

Sukusiitos

Sukusiitetyillä yksilöillä on
rodun muihin yksilöihin näh-
den suppeampi geneettinen
tausta, riski resessiivisten, ro-
dun kannalta ei toivottujen,
perinnöllisten ominaisuuksien
esiintuloon on olemassa saman
geneetisen taustan siis kahden-
tuessa. Toisaalta sukusiitos si-
nänsä ei ole vastuussa perin-
nöllisistä sairauksista. Siihen
tarvitaan aina huono ressessi-
vinen materiaali, joka sukusii-
toksessa saattaa kahdentua ja
tulla esille. Sukusiitos merkit-
see siis riskiä, mitä ahtaampi
siitos, sitä suurempi riski.

Sukusiitos kuuluisi työme-
netelmäksi oikeastaan vain
hyvin kokeneelle ja vastuun-
tuntoiselle kasvattajalle ja
käytettäväksi vain erittäin
hyville yksilöille, joiden ei
useissa parituksissa ole to-
dettu periyttävän vikoja.

Sukusiitoksen
hyvät puolet

Sukusiitoksella on hyviäkin
puolia, sen avulla voidaan ar-
vioida geenipoolia, ja omaa
jalostustyötä. Jos tuloksena
syntyy terveitä, kauniita yksi-
löitä on jalostustyössä onnis-
tuttu. Mutta jos seurauksena
tulee esille vikoja, on geeni-
poolia aika laajentaa uuden
perintöaineksen saamiseksi lii-
an ahtaisiin linjoihin. Kaikkein
suurimmat epäkohdat pitää
puntaroida tarkasti, kannattaa-
ko tätä yksilöä lainkaan myydä
lemmikiksi, varsinkin jos

esiin tullut “vika” alentaa
elinkelpoisuutta. Tiukasti
“rodun parasta” ajatteleva kas-
vattaja karsii pois sellaiset yk-
silöt jalostuksesta esim. luo-
vuttamalla pennun ilman
papereita tai lopetuttamalla
pennun.

Linjasiitos

Sukusiitosta väljempi jalos-
tuksen menetelmä on linjasii-
tos. Sillä tarkoitetaan sellaisten
yksilöiden keskenään jalosta-
mista, jotka ovat sukua toisil-
leen jonkin “geneettisesti
arvokkaan” esi-isän/esiäidin
kautta, mutta mahdollisimman
vähän sukua keskenään. Lin-
jasiitoksessa pyritään säilyttä-
mään sukulaisuus kantayksi-
löön. Linjasiitoksella voidaan
lieventää sukusiitokseen koh-
distuvaa riskiä. Linjasiitos on
kasvattajan arvokkain työväli-
ne. Siinä systemaattisesti ede-
ten rakennetaan “omaa linjaa”,
jossa jalostuksellisesti arvok-
kainta pyritään säilyttämään.
Keskenään paritettavat yksilöt
tyypiltään ovat keskimääräisiä
muita yksilöitä samankaltai-
sempia, joten jälkeläiset ovat
enemmän vanhempiensa kal-
taisia ja pentue tasainen.

Ulkosiitos

Ulkosiitoksella ymmärre-
tään kahden sellaisen yksilön
jalostamista keskenään, jotka
eivät lainkaan ole sukua kes-
kenään. Toimenpide tavalli-
simmin tuottaa aika heterogee-
nisen pentueen. Ulkosiitos on
välttämätön, jotta erittäin pieni
tai paljon sisäsiitetty kanta säi-
lyisi elinvoimaisena.

Jalostukseen liittyvät
ongelmat

Yleisinä jalostuksen peik-
koina lienevät liiallinen innok-
kuus parantaa rotua, yleensä
ulkonäköä. Toisaalta ei oteta
riittävästi selkoa oman koiran
tai paritettavaksi aiotun suku-
taulusta. Jalostuksen käytettä-
vien koirien sukutaulusta tulisi
olla tiedossa 3-4 sukupolvea,
5. takautuvan polven vaikutus
pennun perimään on enää vain

Koiran jalostuksesta ja
perinnöllisistä vioista

SATHY Uutiset 6/2004
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3,125%.
Todellinen rodun hyväksi

tehtävä jalostustaja ei välttä-
mättä hae omalle nartul-
le/urokselle kauden näyttely-
voittajaa puolisoksi, vaan
systemaattisesti rakentaa lin-
jaa, jossa yksilöiden sukutau-
lussa esiintyy yhteinen hyvä
esi-isä, ilman että yksilöt itses-
sään ovat liiaksi sukua keske-
nään.

Perinnölliset
viat

Perinnölliseksi luokiteltuja
vikoja ja sairauksia tunnetaan
noin 300. Noin 20% näistä on
luuston ja nivelten vikoja, 17%
neuromuskulaarisia (hermo-
lihasperäisiä esim. myastenia
gravis), 12% silmävikoja, 10%
ihon, karvapeitteen ja kynsien
vikoja, 9% veri- ja imusuonis-
ton vikoja, 9% varsinaisia ve-
ritauteja, 8% umpieritysrau-
hasten ja aineenvaihdunnan
vikoja, 4% virtsavaivoja, 4%

ruoansulatuskanavan vaivoja,
ja 2% on sekä hengityselimis-
tön, suun, immunijärjestelmän
ja lisääntymiselinten vikoja.

USA:ssa on Amerikan Ken-
nelklubin ja Pennsylvanian
Yliopiston yhteistyönä kartoi-
tettu koko maailman kattavasti
eri rotujen perinnöllisiä vikoja.
Tiedoista on luotu tietokone-
ohjelma, josta voi rotukohtai-
sesti hakea perinnölliseksi
epäillyn muutoksen taustatie-
toja. Tutkittavaksi voi lähettää
materiaalia yksilöstä jolla
epäillään perinnöllistä vikaa.

Tietokoneohjelma tulee kau-
pallisesti saatavaksi lähitule-
vaisuudessa, mielestäni rotu-
järjestöjen tulee hankkia
rotuaan koskeva informaatio.
Kasvava kennelharrastus vel-
voittaa huolehtimaan rodusta
muidenkin kuin kauneusarvo-
jen osalta. Mielestäni harras-
tuksen tulee tuottaa iloa, ter-
veitä, hyväluonteisia ja tietysti
mieluimmin kauniita yksilöitä.
Maltti on valttia.

ELT Suvi Pohjola-Stenroos

Suomen AKAT-kokoontuminen

Suomen ensimmäinen
AKAT-kokoontuminen
Landbossa 25. syyskuuta

Syksyisenä - ja hieman sa-
teisenakin - lauantaipäivänä
kokoontui joukko AKAT-
harrastajia Sipoon Landbohon.
Ajatus päivästä oli kytenyt jo
jonkin aikaa mielessämme:
olisi mukava tavata yhdessä
mahdollisimman moni uusista
AKAT-perheistä ja nähdä ko-
vaa kyytiä kasvavat ja kehitty-
vät Sunnyn pennut sekä uudet
Amerikan tulokkaat.

Paljon
porukkaa

Sipooseen kokoontui kaik-
kiaan 9 amerikankarvatonter-
rieriä 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, Kai-
volaisten perhe ja Sunnyn pen-
tu Roni, Olli ja Sirpa Jasperin-
sa 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. Pai-
kalla oli myös muutama muu
nahkakoira.

Päivää pyrittiin urheasti
viettämään ulkosalla terassilla
ja grillikatoksessa, pikkusa-
teesta huolimatta. Grillasim-
me, söimme lounasta ja pu-
huimme tietenkin AKAT-
koirista! Kaikista paikalla ole-
vista koirista ainoastaan Sunny
ja Salli olivat aikuisia, muut
alle 4 kk-ikäisiä pentuja. Pen-
nut riemuitsivat suunnattomas-
ti saadessaan leikkiä yhdessä!

Jossain vaiheessa iltapäivää
siirryimme sisätiloihin ja hie-
man otaksuimme, että meno

ehkä kiihtyisi. Koko koiralau-
ma käyttäytyi kuitenkin rau-
hallisesti - osa jopa hieman
torkahteli muutaman tunnin
riehumisen väsyttäminä. Ja
lämpöisiä sylejä oli tarjolla
useita!

Kaikki totesivat kuin yhdes-
tä suusta, että ensi vuonna ta-
paamme jälleen! Silloin pen-
nut ovatkin jo noin vuoden
ikäisiä - mahdollisesti tutustu-
m i n e n  e s i m .  a g i l i t y -
harrastukseen on päivän tee-
mana kokeneen kouluttajan
johdolla.

 - Kaarina ja Sari -
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SATHY ry.:n syvähaastatte-
lussa yksinoikeudella maail-
maankuulu amerikankarva-
tonterrierien kasvattaja Teri
Murphy. Teri on American
Hairless Terrier Associationin
presidentti ja omistaa Wudn-
shu American Hairless Ter-
riers-kennelin.

Amerikankarvaton-
terrieri-rodun synnystä

Lähes kaikkien rotujen
menneisyydessä on tapahtu-
mia, 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 rapor-
toidaan, satunnaisia karvatto-
mien pentujen syntymisiä nor-

maaleille, karvallisille rottater-
rierivanhemmille. Lähempänä
nykypäivää voitaisiin selittää
niiden olevan sukua ensim-
mäisille  amerikankarvatonter-
riereille, joiden tiedetään ole-
van harvinaisen spontaanin
mutaation tulos. Tai ne voisivat
olla rottaterrierin tai jonkun
sen takana olevan rodun har-
voin nähty, mutta luontainen,
synnynnäinen ominaisuus.

Kuitenkin tälläisiä karvatto-
mia pentuja syntyi, ja alku
amerikankarvatonterrierin his-
torialle, kuten me sen tunnem-
me, alkoi vuonna 1972 kun
Edwin Scottin naapuri antoi
tälle pienen, karvattoman nar-
tun. Tämä narttu oli syntynyt
tavalliseen rottaterrieripentu-
eeseen, vanhempina keskiko-
koiset, normaalin turkin omaa-

vat  rottaterrierit. Näiden koi-
rien edelliseen pentueeseen
syntyi myös yksi karvaton
pentu, joka todennäköisesti
hylkimisen seurauksena kuoli.
Kun Edwin Scott ja hänen per-
heensä elivät saamansa karvat-
toman nartun ja tämän jälke-
läisten kanssa, he tajusivat
mikä lahja tämä karvattomuus
voisikaan olla.

Karvattoman
koiran etuja

Amerikankarvatonterrit on
helppoja pitää puhtaana ja sel-
laiset ihmiset, jotka eivät siedä
koirankarvoja ja kirppuja, voi-
sivat saada iloa tällaisesta koi-
rasta. Mutta vielä suurempi
asia kuin helppo puhtaanapito
ja siisteys, on koiran omista-
misen ilo allergiselle, joka ei

m u u t e n
koiraa voisi
pitää. Mil-
joonat ih-
miset eivät
voi omistaa
koiraa al-
lergian ta-
k i a .  N e ,
joilla aller-
giaa ei ole,
e ivä t  vo i
a a v i s t a a -
kaan mikä
menetys se
voi olla, jos
koi raa  e i
voikaan ot-
taa.

Lähes jokainen amerikan-
karvatonterrierikasvattaja on
kokenut näiden koirien todel-
lisen arvon ja merkityksen al-
lergisten ihmisten halutessa
niitä. On vaikeaa kieltää lem-
mikkiä ei-allergiselta perheen-
jäseneltä, jos yksi henkilö per-
heestä ei voi elää lemmikin
kanssa. Tilanne allergisen kan-
nalta voi olla vielä ikävämpi!
He eivät ainoastaan voi saada
haluamaansa lemmikkiä, mut-
ta voivat myös tuntea olevansa
vastuussa koko muun perheen
menetyksestä saada oma lem-
mikki. Onneksi näyttää siltä,
että suurempi osa allergisista
ihmisistä sietää tätä karvatonta
rotua paremmin kuin mitään
muuta rotua maailmassa!

Rodun
historiasta

J o i s t a k i n
amerikankar-
v a t o n t e r r i e -
reistä rodun
historiassa on
käyty väittelyitä
jo vuosia. Yk-
s inker ta inen
fakta on, että
hyvin moneen
rottaterrieriin
silloin (ja use-
aan nykyään-
kin) on vaikut-
t a n u t
c h i h u a h u a ,
amerikankää-
piöterrieri tai
muu pieni, si-
leäkarvainen
terrierityyppi-
nen rotu. Pitipä
asiasta tai ei, se
on osa rotuam-
me, jopa ennen
kuin useimmat
kasvattajat tunsivat koko rotua.
Kuinka muuten voitaisiin se-
littää hyvin pienet, 2,5-3,5 ki-
lon kokoiset koirat? Niitä on
olemassa myös nykyään ja ne
ovat sukua rodun perustajakoi-
rille. Nämä tunnetaan “toy”-
k o k o i s e n a  k a n t a -
amerikankarvatonterriereinä
ja alkuperäiset rotumääritelmät
sisälsivät tämän toy-koon.

UKC ei voinut kieltää toisen
kasvattajan kasvattamaa Em-
peror-linjaa koska jos se olisi
niin tehnyt, olisi se joutunut
viskaamaan mm. Trout Creek
kennelin kantakirjat perässä.
Kun moni huomasikin että hei-
dän koiransa ei ollutkaan su-
kua 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 tulevaisuu-
den eteen. Olemme UKC:lle
kiitollisia heidän kaukokatsei-
suutensa ja intuitiivisuutensa
vuoksi.

UKC tiesi, kuten kuka ta-
hansa 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-
denmukaistuu ajan myötä.
Kyllä, amerikankarvatonter-

rieri muuttuu, ja parempaan
päin.

Karvallisten koirien
käyttö

Asiat, joita jouduimme alus-
sa käsittelemään, eivät ole ol-
leet helppoja. Monet ensim-
mäisistä koiristamme eivät
DNA:n perusteella olleet su-
kutaulussa olevan uroksen jäl-
keläisiä. Oli myös lukuisia ra-
kenteellisia seikkoja huolen
aiheena. Emme voi vähään ai-
kaan lopettaa karvallisilla kar-

Haastattelussa
Teri Murphy

Teri Murphy, American Hairless Terrier
Associationin presidentti.

Amerikankarvatonterriereitä. Kolme karva-
tonta ja oikealla karvallinen versio.

Amerikankarvatonterrieri,
karvallinen white & tan-
versio.
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vattomuusgeenin kantajilla ris-
teyttämistä emmekä voi olla
ikäänkuin karvallisilla ei olisi
jalostuksellista arvoa. Nyt, ja
vielä jonkun aikaa, niitä tulee
käyttää. Me 1) käytämme re-
kisteriä tunnustaaksemme ne
sukutauluissamme 2) viemme
niitä näyttelykehään (karvatto-
mien rinnalla) saadaksemme
arvion tyypistä. Meidän täytyy
lisätä geneettistä vaihtelua var-
mistaaksemme rodun tulevai-
suuden.

Karvaisuudesta

Amerikankarvatonterrierin
“karvaisuudesta” (ns. peach
fuzz, hieno nukka iholla): Hy-
vin suurella varmuudella voin
sanoa että tämä ominaisuus on
ollut rodussa alusta pitäen kos-
ka usealla kantakoiralla oli
tämä vika tai ne periyttivät
sitä. Tämä ominaisuus on ole-
massa ilman mitään rodun ul-
kopuolista vaikutusta, muuta
mitä perustajalinjan koirissa
oli. Voimme edelleenkin todeta
tätä ominaisuutta, luultavasti
koska kyseinen geeni toimii
tällä tavoin. Aika näyttää.

Emme ole vakuuttuneet, et-
tä karvaisten karvattomuusge-
enin kantajien käyttäminen ja-
lostuksessa 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) ol-
tiin huolestuneita koirien vä-

ristä, liitän tähän rottaterrie-
reistä muutaman kuvan, joissa
näkyy niissä luonnostaan
esiintyvät lukuisat värit.

Rottaterrierin värit
UKC:n rotumääritelmän
mukaan

Rottaterrieri voi olla koko-
valkoinen, kaksivärinen tai
kolmivärinen, mutta koirassa
tulee aina olla valkoista. Alue
saa olla minkä kokoinen tahan-
sa ja missä kohtaa kehoa ta-

hansa. Valkoinen voi olla epä-
säännöllinen, kunhan se on
vallitsevana. Muut hyväksytyt
värit ovat musta, tan (vaihdel-
len tummasta vaaleaan ja voi-
makkaan mahonginpunaisesta
haaleaan punaiseen mustalla
kirsulla ja silmänympäryksil-
lä), suklaa (vaihdellen tum-
masta maksanväristä vaaleaan
suklaaseen lihanvärisellä kir-
sulla ja silmänympäryksillä),
sininen ja sininen fawn (lihan-
värisellä nenällä ja silmänym-
päryksillä), aprikoosi (vaihdel-
len oranssista haaleaan
keltaiseen mustalla kirsulla ja
silmänympäryksillä) sekä sit-
ruuna (vaihdellen oranssista
haaleaan keltaiseen lihanväri-
sellä kirsulla ja silmänympä-
ryksillä.) Väriläiskien päällä
saattaa olla soopelinvärinen
huntu.

Vielä rodun
historiasta

E d w i n
Scott on aina
mainittu, ja
tullaan aina
m a i n i t s e -
maan ameri-
k a n k a r v a -
tonterrieri-
rodun perus-
tajana.
r a a v a  o n
UKC:n vi-
rallisesta ro-
tumääritel-
m ä s t ä .
Historia: En-
s immäinen
a m e r i k a n -
karvatonterrieri, Josephine-
niminen narttu, syntyi vuonna
1972 tavalliseen puhdasrotui-
seen rottaterrieripentueeseen.
Kasvattaja Edwin Scott alkoi
kehittämään rotua Josephinen
jälkeläisistä. Vaikka Scott
käytti vain rottaterriereitä ja-
lostusohjelmassaan, hänen ai-
komuksenaan oli saada ameri-
kankarvatonterrieristä oma
rotunsa. Kuitenkin, kun UKC
hyväksyi rottaterrierin vuonna
1999, Scott ja muut kasvattajat
sallivat karvattoman terrierin
päästä UKC:n rekisteriin ni-
mellä rottaterrieri, karvaton
muunnos. Kaikille karvatto-
mille rottaterriereille ja niiden
karvallisille jälkeläisille annet-
tiin Edwin Scottin rodulle
alunperin valitsema nimi: ame-
rikankarvatonterrieri. Vaikka
voi kuulostaa ristiriitaiselta,
että karvattomaan rotuun kuu-
luu myös karvallisia yksilöitä,
on pitkällä tähtäimellä välttä-
mätöntä käyttää karvallisia
karvattomuusgeenin kantajia

jalostuksessa, kunnes karvat-
tomia yksilöitä on riittävästi
ylläpitämään omaa, tervettä
geenipooliaan.

UKC hyväksyi ameikankar-
vatonterrierin omaksi roduk-
seen 1.1. 2004.

Edwin Scott

Olemme kiitollisia Edwin
Scottille hänen kaukonäköi-
syydestään kauan sitten siitä,
kuinka arvokas rotu on. Mie-
lestämme hän teki niin hyvää
työtä kuin kykeni kehittäes-
sään tätä rotua. Kiitämme hän-
tä hänen panoksestaan rodun
eteen ja siitä että hän säilytti
rodun meille muillekin. Nyt
on muiden aika viedä rotua
eteenpäin ja kehittää sitä. Vaik-
ka Edwin Scott kehitti tämän
rodun ja vaali sitä pitkään, lo-
pulta väkisinkin rotu meni
muihinkin käsiin. Hän tiesi
ettei voisi pitää kaikkea itsel-
lään. Hän tiesi että myydes-

Amerikankarvatonterrieri, karvallinen tri-color-versio.

Amerikankarvatonterrieri, karvallinen ruskea-versio.

SATHY Uutiset 6/2004



14

sään jalostuskoiria, muut alkai-
sivat tehdä myös päätöksiä ro-
dun puolesta.

Scott ei hyväksynyt kaikkia
muiden tekemiä päätöksiä, ku-
ten yritystä saada rotua
UKC:hen ja täten rodun
viemistä eteenpäin. Toi-
vomme kaikki, että jonain
päivänä ilmenee, että
olemme tehneet par-
haamme rodun eteen ja
että Edwin Scottin pelot
ovat turhia. Lopuksi täy-
tyy todeta että amerikan-
karvatonterrieri ei kuulu
vain yhdelle ihmiselle. Se
kuuluu kaikille ja siitä ovat
vastuussa kaikki jotka tätä
rotua rakastavat.

American Hairless
Terrier Association

American Hairless Terrier
Association (AHTA) perustet-
tiin muutaman innokkaan ja

a s i a l -
leen

omistautuneen amerikankarva-
tonterrieriharrastajan aloittees-
ta. AHTA:n päätarkoituksena
on puhdasrotuisen amerikan-
karvaton-terrierin valikoiva
jalostus, tukeminen ja vastuul-
linen amerikankarvatonter-
rierin omistajuus, kuten myös
jatkuva opastus ja tiedottomi-
nen rodustamme. Tammikuus-

ta 2004
läh -

tien AHTA on ollut UKC:n
virallinen rotuyhdistys ja edus-
taa amerikankarvatonterrieriä
UKC:n ohjeen mukaan. Jäse-
nyys on avoin kenelle tahansa
yli 18-vuotiaalle (amerikan-
karvatonterrierin omistaminen
ei ole välttämätöntä.) Myös
erikois- ja perhejäsenyys on
mahdollista.

AHTA sponsoroi UKC:n ta-
pahtumia ja toivottaa tervetul-
leeksi kaikki osallistumaan ja
näyttelyttämään koiriaan hy-
vässä urheiluhengessä. Yh-
distys julkaisee tietoa web-
bisivujen, vihkosen ja neljä
kertaa vuodessa tulevan
jäsenlehden muodossa,
jossa on artikkeleja, ar-
vosteluja, tapahtumia,
yhdistysasiaa ja muuta.
Lisäksi ylläpidämme
sähköistä geeni- ja terve-
ystieto-kantaa auttaak-

semme kasvattajia teke-
mään hyviä jalostusvalin-

toja.  Jäsentemme osallistu-
minen ja mahtava tuki auttaa
AHTA:a jatkamaan tämän
upean rodun edistämisessa.

Lisätietoja AHTA:n toimin-
nasta on saatavilla yhdistyksen
Internet-kotisivuilta osoittees-
sa www.ahta.info.

 Artikkelin lähteet:
• Bonnie Turner, Kennel

Flinthill
• AHTA
• Teri Murphy, Wundnshu

Kennel.

Kunnioittavasti,

Teri Murphy, AHTA Presi-
dentti

Terin oma amerikankarvatonterrieri, Wudnshu's Kendall
McKidd, ikä 6 kk.

Hieronnasta voi olla monel-
le ja monessa tilanteessa koi-
ralle apua. Ensinnäkin kannat-
taa mainita ennalta ehkäisevä
hoito: esim. kilpailevilla koi-
rilla kilpakausi, jolloin koiraa
tulisi hieroa säännöllisesti.
Koiran lihasten ollessa elasti-
set se auttaa nopeampaan pa-
rempaan suoritukseen. Kilpai-
leville 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 puuttu-
maan muutoin kuin särkylää-
kettä antamalla. Särkylääke on
ns. pika-apu mutta se ei poista
ongelmaa.

Rakenneviat ovat hyvin
yleisiä koirilla. Ne haittaavat
normaalia lihasten käyttöä,
josta on seurauksena virheel-
listä liikkumista ja virheellisiä
asentoja. Nämä taas kipeyttä-

vät hyvinkin helposti lihakset.
Kasvuongelmaisilla on

yleensä sama problematiikka
kuin rakennevikaisilla. Koira-
vanhukset on myös syytä tuo-
da ns.vuosihuoltoon 1-2 kertaa
vuodessa. Iän myötä aineen-
vaihdunta hidastuu ja lihakset
jäykistyvät helpommin kuin
esim. aikuisella koiralla. Kar-
keasti määriteltynä; mikäli koi-
ravanhus ei enää itse venyttele,
on syytä tutkituttaa se.

Toinen mainittava hieron-
nan käyttöalue on eläinlääkä-
rin toimenpiteiden jälkeen.
Jos koira on esim. loukannut
raajansa, eikä pysty käyttä-
mään kuin 3 raajaa tai on mää-
rätty lepoon pidemmäksi aikaa
tällöin vamman vastapuoliset
lihakset jäykistyvät. Hieronta-
hoito tulisi aloittaa heti vam-
man parannuttua. Myös vanhat
vammat (esim. leikkausarvet)
ovat saattaneet aiheuttaa vam-
makohtaan arpikudosta, jota
voidaan vähentää hieromalla.

Arat, varautuneet koirat-
hyötyvät hieronnasta koska se
edesauttaa koiran ja ihmisen
välistä kontaktia.

Hieronnan
vaikutuksia

1. Lämpövaikutus
Käden ihon ja hierottavan

ihon pinnan välillä syntyy läm-
pöä kitkan vaikutuksesta, kit-
kaa syntyy myös eri kudosker-
rosten välillä. Lämpötilan
kohoaminen lisää kudosten ve-
nyvyyttä ja parantaa aineen-

vaihduntaa.

2 .  Pumppuva ikutus
Mekaaninen pumppaus hie-

ronnassa lisää laskimoveren-
kiertoa ja lymfakiertoa. Jokai-
nen hierontaliike joka tehdään
fysiologisesti laskimo-ja lym-
fakierron suuntaisesti edistää
nesteiden virtausta niissä. Hie-
rojan käden siirtyessä eteen-
päin paine lisääntyy sen edellä
ja vastaavasti otteen takana
vallitsee alipaine. Molemmat
paineenmuutokset  edistävät
nesteen kulkua ja tekevät tilaa
syvemmistä kudoksista tulevil-

Koirahieronta
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.
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le nesteille. Kun lihakset ovat
kireitä tai lihaskalvoon tiukka
vähenee lihasaitioiden neste-
kierto, hieronnalla siis pysty-
tään avustamaan sitä.

3.Verenkiertovaikutus
Hieronnalla pystytään akti-

voimaan pienet valtimot ja
hiussuonet. Autonominen her-
mosto on tärkeä suoniston toi-
minnan säätelyssä ja mikrove-
renkiertoa on mahdollista
lisätä jo pinnallisella hieron-
nalla reflektorisesti ihon resep-
torien kautta (aistinsolut saavat
ärsykkeitä). Lisääntyneen nes-
tekierron seurauksena myös
vir tsaneri tys  l isääntyy.

4. Hormonaaliset ja ent-
syymivaikutukset

Hieronnan aikana vapautu-
vat adrenaliini ja noradrenalii-
ni stimuloivat keskushermos-
toa seurauksena voimakkaasta
hieronnasta  on virkistyminen.
Adrenaliini ja noradrenaliini
stimuloivat myös sydäntä (sy-

dänvikaisille kevyt sivelyhie-
ronta!) Histamiinin sa seroto-
niinin vapautuminen vaikuttaa
pintaverenkierron avautumi-
seen.

5. Kivunlievitys
Kovalla harjoittelulla on tai-

pumus aiheuttaa liiallista lihas-
jännitystä, joka rajoitaa veren-
kier toa  sekä a iheut taa
hapenpuutosta kudoksiin. Ai-

neenvaihdunnan tuottamat
jäteaineet kerääntyvät kudok-
siin kun verenkierto ei ehdi
kuljettaa niitä pois. Kudoksissa
kipua aiheuttavat aineenvaih-
duntatuotteet kulkeutuvat pois
vilkastuneen nestekierron
myötä.

6. Rentoutuminen
Määrättyjen lihasten paikal-

linen rentoutuminen saavute-
taan monin mekaanisin vaiku-
tuksin, kuten kohonneen
lämpötilan, parantuneen ve-
renkierron ja venytyksen yh-
teisvaikutuksena.

7. Lämpö- ja kylmähoidot
Lämpöhoidot ennen hieron-

taa käytetynä pehmittävät ja
rentouttavat lihaksia. Niiden
sopiva käyttöaika on noin 5-
10 min. Pidempi aika saattaa
nostattaa kudosten lämpötilaa
liiaksi, jolloin säryt palaavat
entistä voimakkaimpina läm-
pöhoidon jälkeen. lämpöhoi-
dot eivät sovi akuutteihin
vammoihin eikä hermovam-
moihin!! Traumoissa ja ylira-
situstiloissa voidaan joskua
käyttää ensihoitona kylmäpak-
kausta. Kylmähoidossa pinnal-
liset kudokset jäähtyvät ja ki-
putunto häviää. Jäähtyneessä
lihaksessa jännitys aluksi li-
sääntyy, mutta jäähtymisen jäl-
keen verenkierto avautuu voi-
makkaasti ja lihaskäämien
akviteetti vähenee. Näin saa-
daan aikaan rentouttava vaiku-
tus.

8. Triggerpiste
Triggerpiste on lihaksessa

tai sitä ympäröivässä sideku-
dosessa oleva ärtynyt kohta,
jota painelemalla saadaan ai-

kaan tietylle alueelle säteilevä
kipu. Näillä kohdin lihaksen
motorinen aktiviteeti on yleen-
sä lisääntynyt, jolloin trigger-
pistettä käsiteltäessä saadaan
helposti näkyviin pieni lihas-
nykäys. Muutoksia on senso-
risessa, motorisissa ja autono-
misissa toiminnoissa,  esim.
verisuonet laajenevat tai supis-
tuvat, lihaksiin syntyy kouris-
tuksia ja alueella on runsasta
hikoilua. Triggerpisteet hoide-
taan erityisellä hierontaotteel-
la.

Artikkeli: Koulutettu urhe-
lukoirahieroja Tita Tanskanen

Koiran lihakset: 1. Brachiocephalius (kaula-
raajalihakset), 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).

Amerikanpitbullterrieri nauttii hieronnasta Urheilukoi-
rahieroja Tita Tanskasen näytösluontoisessa hieronnassa.

Urheilukoirahieroja
Tita Tanskanen

Ajanvaraukset ja tiedustelut klo 11-14 p. 041 533 1715
tita.tanskanen@welho.com
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Sunnuntaina 19.9.2004 pidet-
tiin vuosittainen SATHY
Expo, amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen suurtapahtu-
ma. Joka kerta SATHY Expo
on ollut edellistä vuotta suu-
rempi tapahtuma ja niin myös
tällä kertaa. Yleisöä oli pai-
kalla ennätysmäärä ja
SATHY-rotuisia koiria oli ta-
saisemmin kuin aikaisemmin.
Erityisen positiivista oli lukui-
sat amerikankääpiöterrierit
ja vanhaenglanninbulldoggit.

Expo räjäytti potin –
toimintaa tuutin täydeltä!

SATHY-yhdistyksellä me-
nee syystäkin hyvin. Enem-
män jäseniä, enemmän avus-
tajia, enemmän toimintaa ja
enemmän koiria!

Tämän vuotinen SATHY
Expo oli järjestelyiltään edel-
lisiä suurempi. Mukana oli pal-
jon sponsoreita, joille erityis-
kiitos, ja koko joukko reippaita
avustajia. Tarpeiston pystytys
ja purku sujui ennätysvauhtia
ja ohjelma pysyi napakasti ai-
kataulussaan. Tästä kiitos
myös osallistujille.

Se mikä yleisöltä jäi näke-

mättä oli aikaisin expo-
aamuna alkanut uurastus, jossa
pystytettiin laitteistot, pöydät
ja laitettiin paikoilleen opasteet
ja kyltit. Melkoinen näky oli
myös se kun avustajien muka-
na olleet koirat olivat selvästi
hengessä mukana ja avustivat
parhaan kykynsä mukaan. Pai-
kalla oli amerikankääpiöterrie-
reitä ja amerikanpitbullterrie-
reitä ja tärkein tehtävä näillä
koirlla oli viihdyttää paikalla
olevia lapsia!

Heti sisäänpääsyn avaudut-
tua paikalle rynnisti kiinnostu-
nutta yleisöä. Mukavaa oli
nähdä miten paikalle tuli pal-
jon sellaisia ihmisiä, jotka ovat
vasta koiran hankintaa harkit-
semassa ja hakivat exposta
tuntumaa SATHY:n edusta-
miin harvinaisiin työkoiraro-
tuihin.

Kiinnostavaa oli kuulla mi-
ten useimmilla koiranhankinta
on jopa vuosia pitkä tarkan
harkinnan prosessi. Muita pu-
heenaiheita expossa olivat tu-
levat uudet koirarodut: ameri-
k a n r o t t a t e r r i e r i  j a
patterdalenterrieri (molempien
rotujen edustajia on jo Suo-
messa), sekä miten ja mistä
koira tulisi hankkia.

Tuholaistorjunta

Tuholaistorjuntakisassa oli
mukana monta uutta ameri-
kankääpiöterrieriä. Todella
harmittava takaisku oli, kun
paikalla ei ollut yhtään ameri-
kankarvatonterriereitä, jotka
varmasti olisivat pärjänneet
hyvin tässä hurjassa kisassa.

Tuholaistorjuntakilpailu on
selvästi vakiinnuttanut ase-
mansa ja koirien torjunta-taso
on noussut humisten. Osal-
listuneille koirille ei tuottanut
ongelmia useammankaan
vieheen kiinniottaminen
vaan siihen pystyivät käy-
tännössä kaikki osallistujat.
Joillakin kääpiöillä tuli
pientä ramppikuumetta,
mutta sellainen kuuluu
oikeastaan asiaan näinkin
suurissa kisoissa.

Nopeatempoinen tuholais-
torjuntakisa on selvästi yleisö-
laji. Kunkin koiran kohdalla
jännitys on suuri eikä tulosta
voi juurikaan ennakoida. Tällä
kertaa vieheiden kiinniottoon
kului eri koirilla 1,00 - 1,80
sekuntia viehettä kohden. Näi-
tä nopeita aikoja on vaikea
ymmärtää jos ei ole nähnyt
kisaa paikan päällä, usein jo

kisan valoku-
vaus on äärim-
mäisen vaikea-
t a !  Vi e h e e t
karkaavat ulos
kentältä noin
viidessä sekun-
nissa, joten kii-
rettä pitää.

Tuholaistor-
junta sujui en-
nätyksell isen
tasaisesti, kaikki
koirat (ja omis-
tajat!) olivat
selvästi juonessa
m u k a n a  j a
hauskaa riitti.
Hauskaa oli kun
koirilla oli omat
kannustusjoukot
yleisön joukos-

sa.

Taakanveto

Taakanveto on selvästi uu-
dessa nousussa. Innokkaat
osallistujat ottavat kisailun so-
pivan vakavasti ja kilpailu su-
jui selvästi koirien ehdoilla.
Ilmoittautuminen sujui riva-
kasti ja ennen kisaa kokeiltiin
kullekin koiralle sopivat val-
jaat. Samalla tarkistettiin ns.
lisenssivedot, eli se, että koirat
osaavat ja haluavat turvallisesti
vetää taakanvetokärryjä. Li-
senssivedot takaavat myös itse
kisan sujuvuuden, joka on tär-
keä asia osallistujien ja yleisön
kannalta.

Erityisen tiukka ennakko-
karsinta rajoitti ehkä hiukan
osallistujien määrää, mutta toi-
saalta jokainen koira itse ki-
sassa sai tuloksen. Ennakko-
karsinnalla saatiin pois
kokonaan sellaiset vetoyrityk-
set, joissa koira ei saanut tu-
losta. Lisäksi kisassa oli käy-
tössä tapahtumaa vauhdittava
lisäsääntö, jonka mukaan koi-
ran on saatava jokin tulos jo
ensimmäisellä vedolla. Jos tu-

SATHY Expo avustajia, yleisöä ja osallistujia. Etualalla pittiukkelit,
jotka sekä avustivat Expossa että osallistuivat kisoihin.
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TUHOLAISTORJUNNAN POHJOISMAIDEN
MESTARUUSKISAN VOITTAJAT 2004

Sija Koira Aika

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

losta ei ensimmäisellä vedolla
tule, tippuu koira pois kisasta.

Ensimmäisenä kisailivat
kääpiökoirat. Amerikankää-
piöterrierit hämmästyttivät
yleisön tekemällä toinen tois-
taan kovempia tuloksia. Jokai-
nen osallistunut koira veti
taakkaa kuin vanha tekijä ja
handlerit olivat selvästi paneu-
tuneet taakanvetokisan vaati-
maan taktikointiin. Isompien
koirien omistajien olisi syytä
ottaa oppia näistä pienistä vei-
jareista.

Seuraavana oli vuorossa
keskikokoiset koirat, joka on
yleensä expon väkevin luokka.
Niin myös tällä kertaa. Osal-

listujia oli mukana sekä etelä-
 ja länsi-naapurista. Kaikki
koirat olivat jo kokeilleet rataa
ja parhaimmat olivat hyvin
selvillä kuinka paljonko taak-
kaa tänään vedettäisiin. Yksi
koira oli tässä luokassa kuiten-
kin ylitse muiden, ylivoimai-
nen ruotsalainen amerikanpit-
bullterrieri Plexie voitti sekä
tyylin, voiman että omistajansa
tarkan silmän avulla.

Raskaan sarjan luokka oli

tällä kertaa myös suurin luok-
ka. Voimaa ei näiltä amerikan-
 ja vanhaenglanninbulldoggeil-
ta puuttunut. Ei kannata kui-
tenkaan aliarvioida suuren ki-
san aiheuttamaa henkistä
painetta (omistajalle) ja niin
kävi usealle myös tällä kertaa
– osa omistajista latasi kärryil-
le aivan liian paljon painoa.
Vaikka tuo taakka olisi jonakin
muuna päivänä mennyt suju-
vasti niin nyt monille koirille
tuli seinä vastaan!

Kaiken kaikkiaan mahtava
taakanveto-kisa!

Koirapussijuoksu

Kaipaatko jännitystä ja
vauhtia koiranomistajan elä-
mään? Tässä on ratkaisu, koi-
rapussi juoksu.  Uutena,
SATHY:n keksimänä lajina
huippunopea koirapussijuoksu
on selvästi lunastanut paikkan-
sa muiden lajien joukossa.
Koirapussijuoksun tärkein
ominaisuus on, että koiran
kanssa on hauskaa. Ei ole väliä
onko koira iso vai pieni. Häm-
mästyttävää koirapussijuok-

KOIRAPUSSIJUOKSUN  VOITTAJA 2004

Sija Koira

VOITTAJA Rocky

TAAKANVEDON POHJOISMAIDEN
MESTARUUSKISAN VOITTAJAT 2004

Minisarja, Ultra light-luokka, koirat alle 10 kg

Sija Koira Aika Taakka

VOITTAJA Pipari 30,28 22 kg
2. sija Benjamin 8,72 17 kg
3. sija Dali 32,35 17 kg

Keskisarja, Medium-luokka, koirat 20 - 30 kg

Sija Koira Aika Taakka

VOITTAJA Plexie 8,19 330 kg
2. sija Eetu 16,00 155 kg
3. sija Lola 5,63 130 kg

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

Sija Koira Aika Taakka

VOITTAJA Virpus 15,19 230 kg
2. sija Sisu 32,15 205 kg
3. sija (vain jaettu 4. sija)

VOIMAVEDON POHJOISMAIDEN
MESTARUUSKISAN VOITTAJAT 2004

Keskisarja

Sija Koira

VOITTAJA Jyty

Raskas sarja

Sija Koira

VOITTAJA Sampsa
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sussa on se, että kisa on niin
nopeasti ohi – vain muutamas-
sa sekunnissa!

Aidattu rata tyhjennettiin
yleisöstä ja osallistujat seisoi-
vat tasarivissä lähtöviivalla.

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 koi-
rien voimavedossa. Pienimmät
osallistujat olivat amerikan-
kääpiöterrierejä, omassa luo-
kassaan. Suurimmat koirat oli-
va t  l ähes  50  k i lo i s i a
amerikanbulldoggeja ja vanha-
englanninbulldoggeja. Terhak-
kaimmat vetäjät tai ainakin
persoimmat motivointikapulan
perään olivat amerikanpitbull-
terrierit.

Suurimmat vaikeudet olivat
saada koira tarttumaan patuk-
kaan tai ymmärtämään pelin
säännöt. Seuraava haaste oli
saada koira vetämään köyttä
oikeaan suuntaan. Kisan ede-
tessä jäljelle jäivät parhaat voi-

mavetäjät, jotka lopulta kohta-
sivat ja lopulta oli jäljellä vain
kunkin painoluokan voittaja.

Loppuyhteenveto

Joka vuosi SATHY Expo
on parantunut. Koiranomista-
jat ovat tavanneet toisiaan ja
koirista kiinnostunut yleisö on
päässyt tutustumaan näihin
Suomessa erittäin harvinaisiin
koirarotuihin. Expon henki on
pysynyt erittäin iloisena ja po-
sitiivisena ja niin myös tänä
vuonna. Yhdistys sai kiitosta
paikan päällä ja jälkikäteen
siitä, että tapahtuma poikkeaa
täysin monesta muusta koira-
tapahtumasta. Kiitos tästä kuu-
luu osallistujille, vaikka kyse
on kovista kisoista niin tär-
keintä on hauska tapahtuma.

Pikagallup paikan päällä
osoitti yleisön tulleen sekä lä-
heltä ja kaukaa. Pisimmältä
tulleet olivat tiettävästi Oulusta
– unohtamatta ulkomailta tul-
leita osallistujia – ja lähimmät
olivat Espoosta. Jotkut koira-
kiinnostuneet harmittelivat
amerikankarvattomien koirien
puuttumista vuoden päätapah-
tumasta koska olivat varta vas-
ten tulleet nakuja koiria katso-
m a a n .  H a r v i n a i s t e n
koirarotujen kanssa tämä on
ongelma – riittää jos muuta-
malle koiranomistajalle tulee
este niin valtaosa Suomen koi-
rista ei pääse paikalle.

Mukavaa oli myös runsas
näytteilleasettajien määrä, joi-
den mukaan kauppa kävi hy-
vin. Eikä ihme, olihan monella
lyömättömiä expo-tarjouksia.

Eri kilpailulajeissa jännittä-
vintä oli se, että osallistujia oli

paljon, kil-
pailijoiden
taso oli hyvä
ja itse kisat
s u j u i v a t
h i e n o s t i .
K a i k i s s a
s a r j o i s s a
saatiin hyviä
tuloksia ja
paljon. Esi-
merkiksi tu-
ho la i s to r -
j u n n a s s a
m e l k e i n
kaikki koirat
saivat erin-
omaiset tu-
lokset sa-
m o i n
t aakanve -
dossa, kai-
kissa paino-
l u o k i s s a .
Taakanve-
toharrasta-
jille suurin
uutinen lie-
nee se, että
Pohjoismai-
den mesta-
ruus on nyt
Ruotsissa.
Tästä saa li-
sää kannus-
tusta tuleviin
taakanveto-
har joi tuk-
siin.

S AT H Y
Expo 2004
räjäytti potin
– suunnit-
teilla on jo
s e u r a a v a t
S A T H Y -
tapahtumat.
Siellä tava-
taan!

Huikeat palkinnot olivat voittajille mieleen – kiitos
palkinnoista monille sponsoreille!

koiratuote.com

Koiratuote
Maailman parhaat koiratuotteet nyt Suomessa!

EDIFICIO

SATHY Expo 2004
viralliset sponsorit:

Expo-tunnelmassa on mukana yleensä koko perhe –
pienimmästä suurimpaan.
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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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Tulipahan sitten luettua Jan
Fennellin Kuuntelen koiraani-
kirja. 178 sivua itse tekstiä,
yhdessä illassa tavasin, mutta
oli mielestäni silti varsin ras-
kasta luettavaa koska kirja lie-
västi sanottuna toistaa itseään.

Johtajuusongelmat
syypäänä

Esimerkkitapausten koirat
ovat about kaikki ihka oikeita
ongelmakoiria, eivät harrastus-
koiria, joilla olisi joku yksit-
täinen paha tapa. Kirjassa to-
siaankin ihan joka ainoaan
asiaan kiskaistaan johtajuus-
ongelmat syyksi. Joka ainoaan
koiraan ja ongelmaan tarjotaan
samaa  pe rus ra tka i sua :

- koiralle tehdään selväksi
kuka on pomo aina kun se
kohdataan eron jälkeen (=koi-
ran ja omistajan näköyhteys
katkeaa, vaikka vain menemäl-
lä eri huoneeseen ym.)

- koiralle tehdään selväksi
että omistaja hoitaa homman
jos vaara uhkaa

-  o m i s t a j a  j o h t a a
“metsästykset”

- omistaja syö ensin (rituaa-
linen systeemi, jossa omistaja
popsii jonkun pikkuisen keksin
koiran nenän edessä ja antaa
ruuan vasta sitten).

Omituisia
ratkaisuja

Kirjassa esiteltyjä johtajuu-
della korjattavia ongelmia oli
mm. ääniarkuus, mukaanluki-
en rakettipelko. Turhaa sitä
kait olisi paukkuarkoja koiria-
kaan sitten karsia jalostuksesta
jos kerran ovat sitä vain huo-
non johtamisen takia...NOT.
Ulosteiden syöntikin kuulem-
ma loppuu kun koira pannaan
omalle paikalleen, tosin tässä
sai kuitenkin käyttää apuna
ananas- tai kesäkurpitsa-
ruokavaliota joka tekee ulos-
teet koiran mielestä pahanma-
kuisiksi.

Myös tuhoamisen ja/tai ero-
ahdistuksen syyksi Fennelli
antaa koiralla olevat johtajuus-
luulot. Miksi ihmeessä sitten
päiväksi jätetty puuhastelu,
kuten aktivointipallo tai kongi
poistavat joiltain tämän ongel-

man? Lisäksi, Fennellin oppi-
en mukaan johtaja tulee ja me-
nee kuten haluaa, niinpä esi-
merkkitapauksessa omistajan
piti vahvistaa tätä häipymällä
salaa ikkunasta ja tulemalla
hetken päästä takaisin ulko-
ovesta. Lähdöstä ja kotiinpa-
luusta tehtiin ihan arkinen jut-
tu, tekemättä asiasta koiralle
mitään numeroa. Radiokin jä-
tettiin päälle että kuuluu häly-
ääniä ihan niin kuin silloinkin
kun ihmisiä on kotona, sitten
aikaa pidennettiinkin jo 5 min
mittaiseksi.

Johtajuusasema

Hetkinen, tämähän kuulos-
taa 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 johta-
juuden itsekseen pois, koska
tuo tuhoaminenkin yleensä
loppuu.

Johtajuussignaali

Kirjan mukaan kotiin tulles-
sa koirat tulevat iloisena ter-
vehtimään saapuvaa isäntää ja
samalla pomottavat tätä. Isän-
nän olisi pomotettava takaisin
jättämällä koira kokonaan vail-
le huomiota. Miksi ihmeessä
koirat eivät sitten toimi juuri
noin, antaisivat isännän olla
rauhassa ja tulisivat sitten jos-
kus omia aikojaan katsomaan
jos kerran se olisi se kaikkein
vahvin johtajuussignaali? Koi-
rissahan piti kuitenkin olla si-
säärakennettuna mahdollisim-
man 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.

Metsästyksen
johtaminen

Omistajan tulee aina
johtaa “metsästystä”.
Miten ihmeessä esi-
merkiksi lintukoirien
kanssa sitten metsäs-
tettäisiin ihan oikeasti,
jos ne eivät saisi mennä
omistajan edelle?
Riistan suustaan luo-
vuttava koira olisikin
kirjan teorioiden mu-
kaan todellinen pomo
juuri sillä hetkellä,
koska se “ruokkii lau-
mansa jäseniä”. Il-
meisesti myös valjak-
k o h i i h t o k o i r a t ,
rekikoirat ym. ovat
pahassa pomotusase-
massa suorittaessaan
harrastuksiaan, ja tot-
tiksessa tai agilityssä
koiransa eteen käskyllä
lähettävä omistaja an-
taa koiralle samalla
todella suurta alistu-
missignaalia ihan va-
paaehtoisesti.

Tässähän alkaa olla
harrastus- ja käyttökoirien
maailma potentiaalisia ongel-
maomistajia täynnä! Onneksi
Fennelli ei sentään itsekään
noudata teesejään ihan aina ja
joka paikassa (vaikka toki vaa-
tii koiranomistajia kaikissa on-
gelmatilanteissa sitoutumaan
systeemiin 100% ja noudatta-
maan sitä koiran lopun ikää
aina ja kaikissa tilanteissa).

Laumanjohtaja

Yksi menetelmän perusta-
vaa laatua oleva vaatimus siis
tosiaankin on, että laumanjoh-
taja kulkee aina edellä joka
paikkaan – mutta siitä huoli-
matta hän ja hänen koiransa
joutuivat mehiläishyökkäyk-
sen kohteeksi metsälenkillä
jossa “Koirat olivat, niinkuin
ne usein tekevät, ehtineet edel-
leni.” Hän tosin jatkaa ettei
tilanteessa ollut mitään väärää,
koska hän tiesi että ne tulisivat
jos hän niitä kutsuisi. Joka ta-
pauksessa siis se edelle mene-
minenkin on näköjään loppu-
pelissä tapauksesta kiinni
Fennellilläkin.

Apuvälineet

Noiden lisäksi koulutukses-
sa Fennelli tarjoaa lähes pel-
kästään nameja, lelujen käyttö
on sivuutettu aika tehokkaasti.
Niin, ja vetoleikkejä sitten
kielletään harrastamasta ollen-
kaan, koska vetoleikissä koira
sanelee säännöt (miten niin
sanelee?) ja koira lisäksi voi
saada päähänsa olevansa fyy-
sisesti vahvempi kuin omista-
jansa. Eli motivointipatukka
onkin sama kuin kaivaisi verta
nenästään.

Kummallisia
signaaleja

Erityisen rasittavaksi kirjan
tekee se, että kertoessaan on-
gelmakoirista Fennelli aina
aloittaa “lähettämällä voimak-
kaita signaaleja omasta
johtajuudestaan”.

Näiksi signaaleiksi Fennelli
paljastaa kirjassa ainoastaan
yhden, sen ettei kiinnitä koi-
raan yhtään mitään huomiota
ja odottaa kunnes se rauhoittuu
itsekseen. Mitäs ne muut ovat?
Vai onko tuo sitten se koko

Koirakirja-arvostelussa
Kuuntelen koiraani

Kuuntelen
Koiraani,
kirjoitta-
nut Jan
Fennell

Englanti-
lainen Jan
Fennell on
saavutta-
nut mainetta ja melkoisia
myyntilukuja maailman-
markkinoilla. Hänen koira-
kirjansa lähtevät liikkeelle
siitä, että koirat eivät ole
pieniä ihmisiä, vaan koiria.
Siksi niiden kanssa on kom-
munikoitava kuin koirien.
Fennellin koiraopit noudat-
tavat koiran alkuperäisen
ympäristön sääntöjä, susi-
lauman käyttäytymistä. Nii-
tä soveltamalla ihminen voi
Fennellin teorian mukaan
kertoa koiran kannalta ym-
märrettävällä tavalla, mitä
koiralta odotetaan, mikä on
sallittua ja mikä kiellettyä.
Kun koulutus tapahtuu koi-
rien tavalla, tulokset ovat
nopeita ja yhteiselo ihmisen
kanssa sujuvaa ja antoisaa.
Fennell kertoo menetelmäs-
tään selkeällä kielellä ja käy-
tännön esimerkkien kautta.
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Uusimman Eläinmaailma-
lehden sivuja komistaa var-
masti paras artikkeli kautta
koko lehden historian – tuhti
vanhaenglanninbulldoggi-
kooste! Vanhaenglanninbull-
doggit ovat saaneet osakseen
yli kolme aukeamaa palstati-
laa, todella upeilla kuvilla ja
hienolla artikkelilla höystetty-
nä. Kuvissa esitellään Suoma-
laisia, jykeviä veb-koiria, ker-
rotaan rodun historiasta,
paneudutaan työkoiramaisiin
harrastuksiin ja kerrotaan veb-
rodun ominaisuuksista niin
lemmikkinä kuin vahtinakin.
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juttu?

Villieläinten
seurantaa

Susien käyttäytymisen Fen-
nelli kertoo opiskelleensa kir-
joista ja sitten tarkkailleensa
susien, dingojen ja villikoirien
käytöstä videoilta. Ei siis tark-
kaillut luonnossa, mielestäni
videoiden huonona puolena

on se, että joku muu on kuvan-
nut ja editoinut ne ja kummas-
sakin vaiheessa saattaa jäädä
jotain oleellista pois tai jokin
vähäpätöisempi korostua suu-
resti, ilman että katsoja tästä
edes tietää.

Noutamisesta

Huvittavana yksityiskohta-
na (vai johtuuko huonosta suo-

mennoksesta?) Fennelli kertoo
kuinka joskus aikojen alussa,
ennen menetelmänsä keksi-
mistä, hän halusi opettaa sprin-
gerspanielia noutamaan, “joka
on springerspanielille luonno-
ton toiminto”. Miten niin nou-
to on noutavalle metsästyskoi-
ralle “luonnoton toiminto”?
Tämän tapahtuman jälkeen
Fennelli onkin sitten valitetta-
vasti kasvattanut springeripen-
tueita.

Kirjan
toimivuus

Kirjan toimivuutta käytän-
nössä en kiistä, enhän voi tie-
tää sitä kun en ole kokeillut.
Joka tapauksessa en nyt ihan
heti saanut mitään ahaa-
elämystä alkaa syömään kek-
sejä antaessani koirille ruokaa.

-Antti

Eläinmaailma-lehdessä
vanhaenglanninbulldoggi
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Koirien korvat tuntuvat
olevan melko herkkiä kaiken-
laisille vaivoille ja erilaiset
korvatulehdukset ovat ylei-
simpiä syitä eläinlääkärillä
käyntiin.

Korvien
puhdistus

Korvien säännöllinen puh-
distaminen on hyvä ehkäisy-
keino korvatulehdusta vastaan.
Liassa viihtyvistä pöpöistä
suurin osa saadaan pois. Koi-
rat, jotka pitävät kovin paljon
uimisesta, ovat kesällä alttiim-
pia korvatulehdukselle. Korvat
on syytä kuivata huolellisesti
uinnin sekä pesun jälkeen.

Koiran korvat voi puhdistaa
puhdistusaineen kanssa. Puh-
distusainetta kaadetaan koiran
korvakäytävään pieni määrä.
Koira ei yleensä pidä tästä.
Puhdistusainetta laittaessa kan-
nattaa ottaa rauhallinen, mutta
varma ote koirasta. Puhdistus-
aineen laiton jälkeen koira ra-
vistelee päätään, joka irrottaa
likaa. Lian irrottamisessa voi
auttaa pumpulilla. Pumpulia
voi käyttää ilman puhdistusai-
netta tai puhdistusainetta voi
kostuttaa pumpuliin. Koirille,
jotka inhoavat puhdistusaineen
laittoa, kannattaa kokeilla edel-
lämainittua. Korvien pudistuk-
sessa apuvälineenä voi käyttää
varovasti myös topsy- puik-
koa, joka on kätevä pienten
kolojen puhdistamisessa. On
hyvä pitää mielessä, etteivät
kaikki puhdistusaineet sovellu
tulehtuneiden korvien hoitoon.

Puhdistettaessa koiran kor-
via on syytä olla varovainen.
Liika korvien ronkkiminen voi
olla vaan pahasta. Liian syväl-
le korvakäytävään ei ole syytä
työntää pumpulia tai topsy-
puikkoa, lika vaan ahtautuu
tiukemmin korvakäytävään.

Korvatulehdus

Koiran yleisimpiä infektioi-
ta ovat bakteerien tai hiivan
aiheuttamat ulkoisen korva-
käytävän tulehdukset. Sairaut-
ta kutsutaan ulkokorvatuleduk-
seksi, otitis externa.

Eräät rodut, esim. cocker-
spanielit ja kääpiövillakoirat
ovat muita herkempiä korva-

tulehduksille, mutta tulehduk-
sia voi esiintyä kaikilla roduil-
la.

Kutina, paha haju, punoitus
ja korvien likaisuus ovat merk-
kejä korvatulehduksesta. Tu-
lehtuneet korvat ovat punoit-
tavat ja arat. Raapiminen
saattaa johtaa siihen, että kor-
vien sisäpinnalta löytyy rupia.
Korvatulehduksesta kärsivän
koiran vointi on epämiellyttä-
vä, korvakäytävät ovat erittäin
herkät. Koira ravistelee pää-
tään ja kapsuttaa korviaan yrit-
täen saada lika- ja tulehduse-
ritettä pois korvista. Useasti
korvista nousee puhdistettaes-
sa mustaa tai kellertävää eri-
tettä. Jos koirasi korvat ovat
näin pahan tuntuiset, on syytä
kääntyä eläinlääkärin puoleen.

Allergian yksi oire voi olla
korvatulehdus. Tulehtuneet
korvat saattavat olla myös pak-
suuntuneet. Jos tulehdus ei
hoidosta huolimatta mene ohi,
kannattaa kiinnittää huomiota
koiran ruokavalioon. Koira voi
olla allerginen myös hengitys-
ilman mukana tuleville aller-
geeneille.

Verikorva

Pään ravistelu ja raapiminen
voi myös johtaa verisuonten
hajoamiseen korvalehdissä.
Tällöin muodostuu ns. verikor-
va, otheamatoma, joka vaatii
erillistä hoitoa. Lisäksi kroo-
ninen ulkokorvan tulehdus voi
johtaa tärykalvon rikkoutumi-
seen ja edelleen sisäkorvan
tulehdukseen. Tällöin koira
yleensä pitää päätä vinossa tai
kulkee jopa kehää.

Korvakäytävän
ahtautuminen

Myös korvakäytävän sul-
keutuminen ja ahtautuminen
on seurausta kroonisesta kor-
vatulehduksesta. Eräillä lääk-
keillä pystytään hetkellisesti
helpottamaan tätä kudosten
turvotusta, mutta joissakin ta-
pauksissa päädytään lopulta
tilannetta helpottavaan leikka-
ukseen. Leikkauksen tarkoi-
tuksena on poistaa korvakäy-
tävän vertikaalinen osa ja
samalla poistaa turvonnutta
kudosta horisontaalisesta kor-

vakäytävästä. Kroonisen
korvatulehduksen vaka-
vin seuraus on korva-
käytävän rustottuminen
ja sulkeutuminen lahes
kokonaan. Tällöin paras
hoitovaihtoehto on pois-
taa korvakäytävä koko-
naisuudessaan.

Korvapunkkien
oireet

Korvapunkit voivat aiheut-
taa useita näistä oireista: mus-
taa, kahvinpurumaista eritettä,
pään ravistelua ja korvien kap-
sutusta. On kuitenkin muistet-
tava, että korvapunkkeja tode-
t aan  y l e i s immin  va in
pennuilla. Vanhemmilla koiril-
la korvapunkkeja esiintyy ylei-
simmin silloin, kun perheeseen
tuodaan korvapunkeista kärsi-
vä koiranpentu tai vielä ylei-
simmin kissa. Joskus korva-
punk i t  luova t  korv i in
olosuhteet, jotka ovat tavallista
herkempiä bakteeri- ja hiivain-
fektioille. Kun koira tällaisessa
tapauksessa tuodaan eläinlää-
käriin, ovat korvapunkit jo
saattaneet hävitä, mutta tuleh-
dus on jäljellä.

Sopiva
lääke

Lähes kaikki korvatuleh-
dukset, joiden aiheuttaja tai
taustalla oleva systeemisairaus
selvitetään, voidaan parantaa.
Jos taustalla olevaa sairautta
ei hoideta, ennuste on merkit-
tävästi huonompi. Kroonisissa
korvatulehduksissa kontrolli-
käynti eläinlääkärillä hoidon
kuluessa on yleensä aiheelli-
nen.

On olemassa useita eri bak-
teerilajeja ja ainakin yksi hii-
valaji, jotka voivat aiheuttaa
korvatulehduksen. Ilman, että
tiedetään korvatulehduksen
aiheuttaja, ei lääkitystä pystytä
kunnolla valitsemaan. Joskus
tulehduksen aiheuttajana voi
olla myös vierasesine tai kas-
vain korvakäytävässä. Tällai-
sessa tapauksessa pelkkä lää-
kehoito ei luonnollisesti auta.
Lisäksi on tärkeää tutkia ennen
lääkityksen aloittamista, että
korvan tärykalvo on ehjä. Tiet-
tyjen lääkeaineiden käyttö kor-

van tärykalvon ollessa rikkou-
tunut voi aiheuttaa kuulon
heikkenemisen.

Ensimmäisenä korvakäytä-
vät tutkitaan otoskoopilla, kor-
vien tähystykseen tarkoitetulla
instrumentilla. Tällä tutkimuk-
sella selvitetään ovatko täry-
kalvot ehjät ja onko korvakäy-
t ä v i s s ä  m a h d o l l i s i a
vierasesineitä. Jos koiran kor-
vat ovat erittäin kipeät, täytyy
tämä tutkimus tehdä koiran
ollessa rauhoitettuna.

Seuraavaksi korvakäytäväs-
tä otetaan sytologinen näyte,
jotta pystyttäisiin selvittämään
tulehduksen aiheuttava baktee-
ri/hiiva. Näytteen mikroskoop-
pinen tutkiminen on erittäin
tärkeää oikean lääkityksen löy-
tämiseksi. Varmimmin paras
lääkitysvaihtoehto löydetään
viljelemällä korvasta otettu
näyte ja tekemällä siitä herk-
kyysmääritys. Tähän kuluu
kuitenkin vähintään kaksi vuo-
rokautta ja yleensä lääkitys
aloitetaankin jo ennen viljely-
tulosten valmistumista. Tarvit-
taessa lääkitys vaihdetaan
myöhemmin tulosten mukai-
seksi.

Lääkitys valitaan edellä ker-
rottujen tutkimusten perusteel-
la. Joskus sytologisessa tutki-

Koiran korvasairaudet
ja korvien hoito

Koiran korvapunkki lähiku-
vassa.

Kuvassa terve ja puhdas koiran
korva.
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muksessa löydetään useampi
eri bakteeri tai hiiva ja bakteeri
yhdessä tulehduksen aiheutta-
jiksi. Tällöin otetaan käyttöön
laajakirjoinen antibiootti tai
useampi lääke yhdessä. Yleen-
sä korvatulehdusta hoidetaan
sekä suun kautta annettavalla
antibiootilla sekä lääkitsemällä
korvaa paikallisesti. Jos kor-
vakäytävissä on reilusti tuleh-
duksesta johtuvaa eritettä, on

paras vaihtoehto rauhoittaa
koira ja suorittaa korvien pe-
rusteellinen puhdistus, korva-
imu, ennen lääkityksen aloit-
t a m i s t a .  T ä m ä  a n t a a
paremman ennusteen kotona
suoritettavalla hoidolla saavu-
tettaviin tuloksiin. Jos korvassa
havaitaan vierasesine, koira
rauhoitetaan ja vierasesine
poistetaan.

Tärkeä osa potilaan tutkimi-

sessa on mahdollisen taustalla
olevan korvatulehduksia aihe-
uttavan sairauden selvittämi-
nen. Toistuvien korvatulehdus-
t e n  t a i  k r o o n i s e n
korvatulehduksen taustalla voi
useinkin olla allergia tai kilpi-
rauhasen vajaatoiminta, hypo-
tyreoidismi. Korvatulehdusten
taustalla oleva perussairaus on
ensin diagnostisoitava ja hoi-
dettava. Jos tätä sairautta ei

onnistuta hoitamaan, korvatu-
lehdukseen kohdistuvalla hoi-
dollakaan ei saada hyvää tu-
losta. On myös mhdollista, että
korvatulehdus hetkellisesti hel-
pottaa lääkityksellä, mutta to-
dennäköisesti uusiutuu myö-
hemmin – yleensä silloin, kun
korvan lääkitseminen lopete-
taan.

Sosiaali- ja terveysalan tut-
kimus- ja kehittämiskeskus
Stakesin oma lehti Dialogi jul-
kaisi uusimmassa numeros-
saan jättiartikkelin eläinterapi-
asta. Oman aukeamansa sai
myös SATHY ry.:n terapiakoi-
ratoiminta, joka on Suomessa
uraauurtavaa.

Dialogin valtava
lukijakunta

Dialogi-lehteä lukevat Suo-
men sosiaali- ja terveysalan
työntekijät, eli esim. lääkärit,
sairaanhoitajat, kätilöt, lasten-
hoitajat, lähi- ja perushoitajat,
fysioterapeutit, terveydenhoi-
tajat, hammaslääkärit, psyko-
logit, sosiaalityöntekijät, las-
t e n t a r h a n o p e t t a j a t ,
perhepäivähoitajat, vanhus-
työntekijät ja nuorisotyönteki-
jät. Dialogi-lehti on sekä sosi-
aa l i -  e t t ä  t e rveysa laa
käsittelevistä lehdistä suurin.
Lehti ilmestyy 8 kertaa vuo-
dessa. Lehti jaetaan ilmaisja-
keluna kaikkiin Suomen kun-
tiin ja sosiaali- ja terveysalan

työpaikkoihin ja oppi-
laitoksiin. Tästä voi
vetää sen johtopäätök-
sen että Dialogi-lehden
lukijakunta on todella
valtavan suuri ja li-
säksi juuri se oikea
lukijakunta SATHY
ry.:n terapiakoira-
toimintaa ajatellen.
Juuri edellämainitut
ammatti-ihmiset
tekevät päätöksiä
eläinterapian tar-
peesta hoitolai-
toksissa ja on
hyvä, että heille
tarjotaan myös
terapiakoira-
t o i m i n t a a
vaihtoehtona.

Artikkeli
asiallinen

Itse artikkeli, joka käsittelee
terapiakoiratoimintaa on erit-
täin selkeä ja asiallinen. Lisuk-
keena olevat SATHY ry.:n te-
rapiakoiratoimintakuvat
antavat varmasti jokaiselle kä-

sityksen
siitä, missä tera-
piakoiratoimin-
nassa on kysymys.
Ihmisen ja koiran
välisestä ystä-
vyydestä.

Dialogi-lehti esittelee
terapiakoiratoimintaa

Jos koira saa haavan, josta
vuotaa runsaasti verta, tyreh-
dytä vuoto puristamalla. Miltei
jokainen vuoto lakkaa, kun
suoni tukitaan näin 15 minuu-
tiksi ja haava pysyy sen jäl-
keen levossa.

Yleisin virhe haavahoidossa
on jonkin desinfiointiaineen
kaataminen siihen. Haava pi-
tää tietenkin puhdistaa, mutta
vain vedellä. Jollei käytössäsi
ole suihkua, laita vettä muovi-
pussiin ja pistä siihen neulalla
reikä. Näin saat aikaan hienon
suihkeen, joka irrottaa hiekan
ja muun lian haavasta erittäin
tehokkaasti, paljon tehok-

kaammin kuin haavalle kaa-
dettu vesi.

Puhdas vesi ei estä
haavan tikkaamista,
mikäli se on tar-
peen .  Lähes
kaikki muut
a inee t  sak-
kauttavat so-
lukkoa ja ai-
n a k i n
hidastavat haa-
van parantumista.

Haava on tikat-
tava mikäli se on yli
kolmen sentin pituinen tai si-
jaitsee taipeessa tai muussa
liikkuvassa paikassa. Tikkaa-

maan joudutaan myös silloin,
kun haava repsottaa (esim. pal-

keenkieli tai anturan
poikittainen haava)

tai  on jonkin
ruumiinaukon
lähel lä  jne .
Syvät pisto-
haavat ja pu-
remat on aina
syytä näyttää

eläinlääkärille.
Haava paranee

sitä paremmin, mitä
nopeammin tikit laite-

taan. Yli kahdeksan tuntia van-
hoille haavoille eläinlääkäri
joutuu tekemään kaikenlaista

ennen tikkien laittoa.
Koeta löytää haavan aiheut-

taja ja mieti, onko siitä voinut
jäädä osia haavaan. Jos mah-
dollista, poista haavan aiheut-
taja maastosta, ettei joku muu
koe samaa kuin sinä ja koirasi.

Kotona hoidettavia, pieniä
haavoja voi vesipuhdistuksen
jälkeen hoitaa kamomillauut-
teella (selvät haavat) tai kehä-
kukkakuutteella (hiertymät,
ruhjeet). Echinaforce-uute so-
pii myös haavojen hoitoon.
Jos kotihoidettu haava ei para-
ne, vaan tulehtuu, on koira
v ie tävä  e lä in lääkär i in .

Ensiapua koiran haavoihin
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SATHY ry. järjesti kyselyn
amerikanbulldoggin omistajil-
le ja tästä koiraroduista kiin-
nostuneille. Kyselyyn pystyi
vastaamaan yhdistyksen koti-
sivuilla olevalla lomakkeella.
Kysymyksiä oli 20 kpl ja
useimpiin pystyi vastaamaan
vapaamuotoisesti ja muuta-
missa kysymyksissä oli vaih-
toehtoja.

Vastauksia tuli odotettua
paljon enemmän ja vaikka vas-
tauksia oli joka lähtöön, oli
osa vastauksista selvästi toisia
suositumpia. Materiaalia riitti
läpikäytäväksi ja tyypillisim-
mät vastaukset yritettiin mah-
duttaa mukaan.

Kaikki tässä esitetyt koos-
teet vastauksista kertovat sen
miten kyselyyn on vastattu on
siis varmasti paljon muita mie-
lipiteitä amerikanbulldoggeis-
ta.

Ohessa kunkin numeroidun
kysymyksen jälkeen kooste
siitä mitä koiranomistajat ovat
vastanneet.

1) Kuinka monta amerikan-
bulldoggia sinulla on?

Yleisin amerikanbulldoggi-
lukumäärä kotona on yksi kap-
pale. Tarkka keskiarvo on 1,05
kpl ab-koiraa per talous.

2) Minkä ikäinen tai ikäisiä
amerikanbulldoggisi ovat?

Nuorimmat amerikanbull-
doggit ovat muutaman kuu-
kauden ikäsisiä ja kyselyyn
vastanneiden vanhin koira on
n. 6 vuotta.

Keskimääräinen amerikan-
bulldoggin 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 amerikanbull-
doggi on yleisempi.

4) Mistä olet hankkinut ame-
rikanbulldoggisi?

Suomeen on tuotu ameri-
kanbulldoggeja melkeinpä kai-
kista ilmansuunnista. Parhaiten
edustettuina ovat Suomessa
syntyneet ab-koirat.

Suomi 63,5 %

Eesti 23,0 %
USA 6,5 %
Venäjä 5,0 %
Eurooppa 2,0 %

Huomionarvoista tässä on
ehkä se, että vaikka tärkeä osa
s u o m a l a i s i s t a  k a n t a -
amerikanbulldoggeista on tul-
lut Venäjältä niin tällä hetkellä
Amerikantuonti on ohittanut
Venäjän. Mielenkiintoista on
myös eestiläisten koirien suuri
osuus.

5) Missä amerikanbulldoggi-
si on rekisteröity?

Noin puolet vastanneiden
amerikanbulldoggeista ei ole
rekisteröity missään. Rekiste-
röimättömyys ei ollut yhtey-
dessä hankintamaan kanssa.

Yleisimmät rekisterit olivat
NABA ja ABA.

6) Mitä harrastat amerikan-
bulldoggisi kanssa?

A m e r i k a n b u l l d o g g i -
harrastukset ovat lukuisia. Vas-
tausten kirjo oli valtava ja kai-
ken kaikkiaan erittäin koira-
maista. 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 al-
keita. Saa nähdä mitä tulevai-
suudessa.

- Jälki, jonkun verran suoje-
lu, koirapuistoissa käynti, ul-
koilu.

- Lenkkeilyä.
- Lapset leikkii piilosta, kai-

ken näköistä leikkimistä tava-
roiden etsitään.

- Taakanvetoa sekä vetohar-
rastusta kärryn ja lasten kera.

- Uimista.
- Ei mitään erityistä.
- Expossa kokeiltu voima-

vetoa ja taakanvetoa.
- Ajettu myös hieman pelto-

jälkeä.
-  Ulkoilua t ietenkin.
- Mökkeilyä, renkaan vetoa

ja tietenkin yritän saada koira-
ni päähän meneemään perus-
käyttäytymis asiat.

- Pentu-tokoa, fudista, ul-
koilua...

- ym ym.

7) Oletko amerikanbulldog-
gi-kasvattaja?

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

8) Aiotko ryhtyä amerikan-
bulldoggi kasvattajaksi?

Yleisin vastaus myös tässä
oli ei.

(kts. myös kohta 16 ja 17)

9) Mikä on pääsyy siihen,
että omistat amerikanbull-
doggin?

Päätyminen amerikanbull-
doggi-koirarotuun on vastaus-
ten perusteella hyvin samanta-
painen prosessi kuin muilla
koiraroduilla. Useimmat ovat
sattumalta kuulleet ab-rodusta
tutulta tai muussa yhteydessä.
Rodusta on otettu selvää Inter-
netistä ja kirjoista ennen han-
kintaa. Expo ja muut SATHY-
tapahtumat ovat olleet paikko-
ja, joissa rotuun on tutustuttu
lähemmin.

Selvä syy amerikanbulldog-
gin hankintaan on ollut rodun
luonteenkuvaus, ulkonäkö ja
koko.

10) Onko sinun amerikan-
bulldoggisi 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 amerikanbull-
doggisi niin:
    - Saitko kirjallisen takuun
koiran terveydestä?
    - Saitko kirjallisen ostoso-
pimuksen?
    - Oliko pentu parvo-

rokotettu kasvattajan toi-
mesta?
    - Saitko kasvattajalta to-
distuksen eläinlääkärin teke-
mästä terveystarkastuksesta
ostamallesi koiral-
le/pennulle?
    - Rekisteröikö kasvattaja
pennun ennen luovutusta?
    - Jouduitko itse maksa-
maan rekisteröinnin?

Vastaajien kokemukset oli-
vat hyvin vaihtelevat eikä mi-
tään tarkempaa kuviota näyt-
tänyt olevan. Mukana oli
erittäin tarkalla sopimuksella,
t a k u u l l a  j a  m o n i -
rekisteröinnillä ostettuja koiria
ja ilman rekisteröintiä tai sopi-
musta ostettuja.

Tällä otannalla näytti siltä,
että venäjältä ostetut amerikan-
bulldoggit ovat saaneet keski-
määrin tarkimmat paperit ja
takuut. Osa Venäjältä hanki-
tuista koirista rekisteröity kas-
vattajan toimesta venäläisten
yhdistysten lisäksi myös Yh-
dysvalloissa. Esimerkillistä
toimintaa.

A m e r i k a n b u l l d o g g i -
kasvattajat eivät yleensä ole
antaneet takuuta mutta muuta-
ma on antanut jopa täyden ter-
veystakuun aina 3-vuotiaaksi
asti.

13) Mikä tekee amerikan-
bulldoggista mielestäsi ame-
rikanbulldoggin?

Yleisimmät vastaukset oli-
vat:

- Luonne
- Koko
- Persoonallisuus
- Ulkonäkö
- Voima

14) Mikä erottaa amerikan-
bulldoggin muista koiraro-
duista?

Tähän kysymykseen vastat-
tiin 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 massii-
vinen ulkomuoto ja ab:llä (tai
ainakin omallani) on aivan

Amerikanbulldoggi-kyselyn
vastaussatoa
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mahtava luonne. Rauhallinen
ja kärsivällinen, vaikka on vas-
ta pentu.

- Virtaa ab:ssa tuntuu riittä-
vän enemmän kuin laki sallii.

- Luonne, pitkä pinna,lapsi
va rmuus / ihmis rakkaus .

- Ainoita koirarotuja jota ei
ole pilattu kasvattajien toimes-
ta...

- Mielettömän luonteikas
rotu, joka selvästi ajattelee ko-
ko ajan...

- Hyvä kokonaisuus. Luon-
ne parasta laatuaan. Terve!

- Meillä kokemusta
tans-kandogeista ja
staffista. Äärettömän
lapsi rakas ja huomion
kipeä .  Jokaise l le
omalle ihmiselleen
oma tapa tervehtiä ja
leikki tyyli. Uskolli-
sempi perhettä kohtaan
kuin muut ed. mainitut.

- Näkö. Rauhallisuus.
Viisaus. Koko.

- Varmaan toi peräänan-
tamattomuus, sekä vahva ja
hieno olemus, mutta luonne
on kai kaikkein paras erotta-
maan muista koirista.

- Sympaattisuus, ilmeik-
kyys.

- Kaikki rodut ovat erilaisia.
- Käyttöominaisuudet. Vah-

vempi ja nopeampi kuin monet
muut isot rodut. Helppo kou-
luttaa ja innokas toimimaan
(vertaa esim rottweiler).

- Rauhallisempi ja jääräpäi-
sempi.

- Fyysinen kunto/ulkonäkö,
historia ja upea luonne.

- Uskollisuus,nopeus ja ket-
teryys.

15) Mikä mielestäsi ameri-
kanbulldoggissa on hyvää?

Kaikilla vastaajilla korostui
samat arvot. Amerikanbull-
doggin parhaat ominaisuudet
ovat loistava perhekoira, rau-
hallisuus, mukavuus mutta
tunne siitä, että tarvittaessa
löytyy räväkkyyttä ja urhelul-
lisuutta.

Suuri koiran koko on myös
omistajien mieleen.

16) Mikä mielestäsi ameri-
kanbulldoggissa on huonoa?

Ehdottomasti yleisin vas-
taus oli “Ei mikään.” Huonot
ominaisuudet ovat lähinnä yk-
sittäisiä kokemuksia ja ehkä
koirakohtaisia juttuja.

- ihmiset pelkää sitä vaikka
olisinkin vasta pentu.Se ei tie-
tysti 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 ym-
märrä sitä saako leikkiä mui-
den kanssa
kuin sen
j o -

k a
opetti.

- Avaa jo-
pa tupperinpurkit vaikka
umpitiivitä ja hyvin kiinni.

- Väritys (kaikki lika nä-
kyy).

- Jääräpää.

17) ja 18) Millaisena näet
amerikanbulldoggin tulevai-
suuden? Miten amerikan-
bulldoggia tulisi mielestäsi
kehittää?

Vastauksissa erottui selvästi
kaksi eri ryhmää, jotka vasta-
sivat eri tavalla – Yksi ryhmä
on ns. tavalliset koiranomista-
jat, jotka tuntuvat olevan tyy-
tyväisiä 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 käyttö-
ominaisuuksiin kuin ulkonä-
köseikkoihin. FCI-roduksi
pääseminen/joutuminen ei
välttämättä todellakaan ole ro-
dulle ja sen tulevaisuudelle
hyväksi.

- Suurena kysymysmerkki-
nä.

- Ei ainakaan näyttelykoira.
- Toivottavasti saamme

Suomeen lisää uusia koiria ja
kasvattajien vastuuton käyttäy-

tyminen tulisi julkisesti ilmi
piireihin.

- Perheemme ab:n hyvänä,
mutta rodun tulevaisuus ei il-
man ponnisteluita ole välttä-
mättä kovin valoisa; kasvatta-
jien täytyy pitää kiinni
alkuperäisistä kasvatusperiaat-
teista.

- Toivotta-
v a s t i

säi-

l y y
yhtä hyvänä

ja terveenä rotuna.
- Omasta mielestäni ei mi-

tenkään. kehitys=jalostus. Ja-
lostus on pilannut monta koi-
rarotua.

Kasvattajat ja kasvattajaksi
aikovat:

- Näyttelyitä voisi olla ja
rotu tulisi saada FCI-roduksi.

- En jaksa uskoa että näyt-
telylinjan kannattajat pilaisivat
rodun sillä itse olen sitä mieltä
että monet näkemäni AB:t ei-
vät täytä rodun omaisia vaati-
muksia.

- Ulkonäköön tulisi kiinnit-
tää enemmän huomiota, ei riitä
että koira on muuten muka
hyvä vaan sen pitää olla myös
rotumääritelmän näköinen!

- AB-rotu tulisi olla kennel-
liitossa ja sillä tavalla rotu al-
kaisi kiinnostaa enemmän ih-
misiä. Tämä on tärkeää ja on
onnistunut dogoargentiinon
kanssakin.

19) Mitä toimintaa haluaisit
amerikanbulldoggille Suo-
messa?

- Ihan mitä vaan.
- Kasvattajien yhteistoimin-

taa ilman keskinäistä kateutta
yms.

- Enemmän peruskouluja,
ynm semmoista. Muut katso-
vat aika pitkään koirakouluis-
sa, kun hiivit sinne ab:n kans-
sa.

- Pulkan ja kelkan vetoa.
Köyden vetoa.

- Lähinnä haluaisin saada
jonkin palstan mistä voisi tie-
dustella yhteystietoja toisiin
omistajiin.

- Aika hyvinhän tuota on jo
nyt?

- Kaikki kelpaa!
- Enemmän tapaamisia.
- Toimintaa myös pääkau-

punkiseudun ulkopuolelle.
Muuten toimintaa on ihailta-
van paljon.

- Pelastuskoiratoimintaa
voisi kehittää. Rotuhan on

avoin, ihmisystävällinen
ja hyvä etsintä ja jälki-
koira.

- Enemmän tapaa-
misia ja muita haus-
koja juttuja.

20) Millaisia ameri-
kanbulldoggi-

artikkeleita haluaisit
amerikanbulldoggista

lukea SATHY Uutisista?

- Aivan  kaikenlaisia.
- Artikkeleita, joissa koiralla

harrastetaan jotain pelastuskoi-
ratoimintaa.

- Vinkkejä esim. taakanve-
don ja voimanvedon ym. lajien
koulutuksesta.

- Kaikkea mikä liittyy ky-
seiseen rotuun

- Mitkä vaan jutut ovat hy-
viä.

- Kaikki kiinnostaa!
- Omistajien kokemuksia.
- Hyviä kokemuksia, koulu-

tusvinkkejä, ym.
- Amerikanbulldoggien ter-

veydestä enemmän juttua eli
kuinka sairaita Suomen ab:t
on ja mitä sairauksia löytyy
Suomen ab:lta eniten.

- Agility, eri pelastushom-
miin ym.

- Johnson's/Scott  vertailu.
Mitä eroja? Ja muista ab-
linjoista.

Kiitos kaikille vastanneille.
SATHY:lle tärkeintä on tietää
millaista toimintaa yhdistyk-
sen jäsenet haluavat ja tietysti
mitä halutaan lukea yhdistyk-
sen jäsenlehdestä.

Amerikanbulldoggien suh-
teen asiat näyttävät olevan
mallillaan, omistajat ovat tyy-
tyväisiä valitsemaansa koira-
rotuun ja koirat ovat kaikin
puolin vastanneet odotuksia.
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“Perheeseemme hankittiin
reilu viikko sitten pittinarttu-
pentu. Koira on kova touhua-
maan ja ainoa ongelma sen
kanssa on hallitsematon ham-
paiden käyttö. Se ei ymmärrä
oikeastaan minkäänlaista vies-
tiä lopettaa, vaan menee usein
ihan “höpsis”. Kahdeksan vii-
kon iästä huolimatta jälkiä
meihin ihmisiin syntyy liian-
kin helposti. Olemme koitta-
neet vinkaisu ja poistuminen,
lain lukemista, niskavilloista
vetoa, kieltoa, laumasta sulke-

mista jne., muttei tehoa. Ja
pelottaa minkälaiset ajat on
edessä. Pennulla on purtavaa
muutenkin. Huonekalut yms.
saavat olla kohtalais enrauhas-
sa. Millä puremisen saa hallin-
taan?

Terveisin P.J.”

SATHY ry. vastaa:
“Koirat ovat koiria ja pen-

nut joskus melko vallattomia.
Päinvastoin kuin monet
“asiantuntijat” ja koirakirjat
väittävät niin useimpien koiri-

en kehityskaari kulkee omaa
tasaista vauhtiaan koulutukses-
ta, kikoista ja nikseistä huoli-
matta. Tämä koskee mm. sisä-
siisteyttä, leikkimistä ym.

Eli, tämä pureminen menee
automaattisesti ohi (siitä huo-
limatta mitä te teette). Kyse
on siitä, että koira haluaa leik-
kiä. Järkevin neuvo on, että
leikitte koiran kanssa. Hankki-
kaa lelu ja keskittykää koiran
kanssa touhuamiseen. Paras
on jos te aloitatte leikkimisen
pennun kanssa ennen kuin se

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 laboratorio-
olosuhteissa.

Te olette koiran tuki ja tur-
va, ja paras ehkä ainut ystävä.
Pitäkää hyvää huolta koirasta.
Koko koiran omistaminen läh-
tee siitä luottamuksesta, jonka
koira saa teiltä.

Terveisin SATHY ry.”

Puremisongelma

Amerikankarvatonkoirien
taival Suomessa alkoi Hannan
Jimmystä (white-black-tan)
Flinthill-kennelistä, Sarin Sal-
lista (black-white… rekisteris-

sä  b lack-p ink)  WMK-
kennelistä ja Kaarinan Sunnys-
tä (black-tan-white)Lar-Mon
-kennelistä, vuoden 2003 huh-
tikuussa. Koirat ovat hurman-

neet ennen kaikkea
omat perheenjäsenensä
– ja tietty monia, monia
muita koirahurahduk-
seen alttiita. Pieni ter-
hakka terrieri luiker-
telee helposti myös
ennemmin vain suuriin
koirarotuihin tykästy-
neen ihmisen sydä-
meen.

Ensimmäinen
pentue

Sunnyn ja Jimmyn
pentue syntyi touko-
kuussa 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 erinomai-
sia esimerkkejä hienoista
AKAT-koirista! Väritykseltään
ne ovat white-black-tan.

Lisää koiria
heinäkuussa

Heinäkuussa 2004 Suo-
meen saapui kaksi amerikan-
karvatonterrieriä Hertta ja Taa-
vi Shelley Schulerin Horizon-
kennelistä. Hertta on väriltään
apricot-white ja Taavi on
black-white. Koirat eivät ole
lähisukulaisia – muutaman su-
kupolvien takaa jo tietty löy-
tyykin yhteisiä esi-isiä ja –äi-
tejä kuten koko AKAT-
kannalla. Jalostustyötähän on
tehty vasta muutama vuosi-
kymmen. Hertta ja Taavi ovat
runsaan viikon vanhempia
kuin Zuni, Tuukka, Roni ja
Jasper – eli Sunnyn ja Jimmyn
pennut.

Lisää koiria
loppuvuodesta

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 Suo-
men ensimmäinen karvallinen
amerikankarvatonterrieri ja to-
dennäköisesti karvattomuus-
geenin kantaja.

Loppuvuodesta 2004 Suo-
men AKAT-kanta saanee vielä
kaksi uutta jäsentä – toivotaan

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 erin-
omaiselta 5 kuukauden ikäisiä
pentuja arvioidessa. Seuraavia
jalostuspäätöksiä tehdään vuo-
den 2005 keväällä, jolloin Sal-
lille on odotettavissa kiima.
Tällöin sukukypsään ikään
ovat jo ehtineet Suomessa syn-
tyneet pojat Tuukka, Roni ja
Jasper, Amerikan tuonnit Taavi
ja Andy – Jimmyn lisäksi.

AKAT-emännät
Kaarina, Hanna ja Sari

AKAT-koirien määrä lisääntyy

Syyskuussa 2004 Suomeen saa-
punut uusi amerikankarvaton-
terrieri, Ginger.

Kuvassa Andy amerikankarvatonterrieri - Suomen en-
simmäinen karvallinen amerikankarvatonterrieri!

Heinäkuussa 2004 Suomeen saa-
punut AKAT-koira Hertta.
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• 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!

Toy Fox Terrier Kennel

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

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 vanhaenglanninbulldoggi-
lippikset ym. Muista tilata myös oma rotukalenterisi 10.11.2004 mennessä!!!

www.sathy.fi/shop/

Hauvapukimo Tassu-tasku

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

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.

Urheilukoirahieroja
Tita Tanskanen

Ajanvaraukset ja tiedustelut klo 11-14 p. 041 533 1715
tita.tanskanen@welho.com
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Huippulaadukkaat
Leatherworx™

nahkavaljaat nyt saatavilla!

Ei halvimmat
mutta parhaat!

Lähettäjä:
SATHY
Suomen
amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen
harrastajayhdistys ry.
Arolantie 48
03400 Vihti

2

ARF registered OldeRanch Olde English Bulldogges

www.OldeRanch.com • info@OldeRanch.com

Mr. Raimo Kallio,
OldeRanch

Mr. Al Walker,
ARF Genealogist & Registrar

Maailman parhaat merkkituotteet työkoirille nyt Suomessa!

Laatutietoisen työkoiraomistajan valinnat: maailman kestävimmät
Hurricane-kaulapannat ja -taluttimet, Leatherworx-nahkavaljaat ja
nahkapannat mittojen mukaan, CD-Pits-taakanvetovaljaat mittojen
mukaan, Ottomaani-koirapedit ja -sängyt, Rexman-häkit, Clipper-
kuljetusboksit, CNI-erikoisravinteet, ruuat ym.

Koiratuote

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

www.koiratuote.com

Toimi nyt!

Joulu ON tulossa!

Sodapop Bear,
ARF

Katso lähin jälleenmyyjä-liikkeesi
kotisivuiltamme www.koiratuote.com


