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APBT pentu
koirapuistossa
K9-Bodyguards
-kirjan arvostelu

Älä ylensyötä
koiraa jouluna
WP-kisoissa
Ruotsissa

Hyvää ja Rauhaisaa Joulua
kaikille kennelimme kasvateille
sekä kaikille
amerikankääpiöterriereille
toivottaa
Toy Fox Terrier Kennel!
www.toyfoxkennel.com
Koiratuote toivottaa kaikille SATHY-koirille
Hyvää Joulua sekä onnea Uudelle Vuodelle!
Maailman parhaat ja laadukkaimmat koiratuotteet ovat nyt Suomessa. Koiratuotteen
jälleenmyymät tuotteet ovat suunniteltu laatutietoisen koiranomistajan tarpeisiin.
Tuotteiden kestävyys on vertaansa vailla. Esimerkiksi koiranpantoja löytyy kaiken
kokoisina, pituisina ja levyisinä. Mallit ovat pienintä yksityiskohtaa myöten suunniteltuja.

• Jämerät, nimikoidut nahkapannat
• Maailman parhaat valjaat
• Pitbull, Amerikanbulldoggi, Olde -tuotteet
• Kääpiökoirien laatutarvikkeet

www.koiratuote.com
Katso uusimmat tuotteet nettisivuiltamme!
Osallistu kilpailuun, aikaa joulukuun loppuun asti.
SATHY Uutiset 7/2004

2

Hyvää Joulua & Onnea Vuodelle 2005!
Hyvä lukija, käsissäsi on SATHY Uutiset erikoisnumero
7/2004. Tähän joulu-lehteen olemme koonneet jouluisia artikkeleita sekä mukavia jouluisia tervehdyksiä.

aikana ja jos nyt voimme luvata, että ensi vuonna
luvassa on uudet, entistä hienommat rotukohtaiset
kalenterit!

SWBA-työkoiratapahtuma Ruotsissa

Muista heijastin

Sunnuntaina 31.10 Nörrköpingissa Ruotsissa pidetty
taakanvetokilpailu keräsi paikalle alan harrastajia
ympäri Ruotsia ja Suomea. Mukana oli kiitettävästi
amerikanpitbullterrieri- ja amerikanbulldoggirotuisia
koiria sekä runsaasti alan harrastajia. SATHY ry. ja
APBT SF olivat mukana sponsoroimassa kisaa.
SWBA:n järjestämässä kisassa oli kolme
painoluokkaa. Voittajat, tulokset ja muuta kisatietoa
löytyy SWBA:n sivuilta.

Illat ovat jo tosi pimeitä - onhan itsesi ja koirasi turvana
heijastimet! Muista varustaa koko perheesi kunnon
heijastimilla, kaupungissa ja taajamien ulkopuolella.
Heijastin on halpa henkivakuutus!
Muista liukuesteet
Ensimmäisten pakkasten myötä moni koiran lenkittäjä
on huomannut liukkaat kadut ja tiet. Koira vetää
vanhasta muistista yhtä kovaa kesällä ja talvella,
mutta omistaja ei aina meinaa pysyä perässä ja
pystyssä. Tähän kannattaa hankkia avuksi liukuesteet,
jotka kiinnitetään kengän pohjiin. Näitä saa isoista
supermarketeista ja suutarilta - ehdoton apu koirien
kanssa liukkaalla kelillä ulkoillessa!

Kadonneet koirat löytyneet!
SATHY:n kotisivuilla ilmoitetut omistajilta kadonneet
koirat ovat löytyneet. Koirat ovat takaisin omilla
omistajillaan ja syystäkin onnellisia.
Jos sinun koirasi katoaa niin muista tämä: aloita
etsiminen heti, älä lopeta etsintää ennen kuin koira
on löytynyt, ilmoita poliisille (jolle luultavasti ilmoitetaan
karkulaisista), ilmoita paikallisille löytöeläinkodeille,
tee tolppailmoituksia, ilmoita nettisivuilla, älä luovuta
– karkulaiset löytyvät yleensä aina.

Vältä furunkuloosi

Upeat SATHY-kalenterit painossa

Varo furunkuloosia! Talvikelien aikaan käpäläongelmat
lisääntyvät. Pidä koirasi tassut puhtaina ja kuivina
niin estätät useimmat tassujen iho-ongelmat. Kuivaa
koiran jokainen tassu huolella kun tulet sisään
jokaiselta lenkiltä.

Tätä lehteä tehdessä upeat SATHY seinäkalenterit
ovat edenneet painoon saakka. Valtavan suosion
saaneet seinäkalenterit postitetaan tilaajille joulukuun

Tämän lehden myötä haluamme toivottaa kaikille
SATHY Uutiset lukijoille eriomaisen hyvää ja rauhallista joulua sekä paljon onnea uudelle vuodelle 2005.

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

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

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

SATHY yhteystiedot

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

SATHY ry.:n löydät internetistä osoitteesta
http://WWW.SATHY.FI kuvia ja tekstiä voit lähettää
s-postitse osoitteeseen info@sathy.fi
To i m i t u k s e l l i n e n m a t e r i a a l i o s o i t t e e s e e n
SATHY
Arolantie 48
03400 Vihti.
SATHY:n puhelinvastaaja ja faksi (09) 2247 317.
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Varo koiran ylensyöttämistä
joulun aikaan
Joulun aikaan moni omistaja syöttää koiralleen tai kissalleen liikaa ja sopimatonta ruokaa. Esimerkiksi suklaa on
koiralle myrkkyä, sitä ei sovi
antaa koiralle lainkaan.
Sopimaton ruoka ja ylensyönti voivat aiheuttaa koiralle
tai kissalle oksentelua ja ripulointia. Jouluruuat voivat myös
aiheuttaa lemmikin suoliston
bakteerikannan häiriytymisen.
Vaiva paranee vasta, kun bakteerit on saatu tasapainoon.
Myös runsas sisäloistartunta
saattaa aiheuttaa oksentelua ja
ripulia.
Useimmissa tapauksissa oksentelun ja ripulin syy on tilapäinen, jolloin oireenmukainen hoito on riittävä. Mikäli
lemmikkisi on virkeä ja suostuu juomaan, se voidaan hoitaa
kotona. Jos se on alakuloinen,
eikä suostu juomaan tai jos
oksennuksen tai ripulin joukossa on verta, on syytä ottaa
yhteyttä meihin. Mikäli potilas
on alle kahden kuukauden
ikäinen, on syytä aina kysyä
neuvoa meiltä.
Suolistohäiriöiden
kotihoito
• Pidä puhdasta vettä saatavana jatkuvasti. Koiran ja kissan tulisi juoda noin 0,5 dl
painokiloa kohden vuorokaudessa.

• Ruokinnan voi keskeyttää
yhden vuorokauden ajaksi.
• Anna ensimmäinen
Canikur®-ravintolisäannos heti oireiden ilmaannuttua.
• Annostele Canikur®ravintolisää kahdeksan tunnin
välein yhteensä neljä kertaa.
• Mikäli oireet eivät selvästi
parane neljännen Canikur®annoksen jälkeen, ota yhteys
meihin.

Koiran- ja kissanpennuille
annetaan pieniä annoksia kevyttä ruokaa, esim. keitettyä
riisiä ja raejuustoa oksentelusta
ja ripulista huolimatta koko
Canikur®-hoidon ajan.
Jos vaivat
uusiutuvat
Jos vaivat uusiutuvat, mieti
voisiko syy olla ruokinnassa.
Yleisimpiä vatsavaivojen aiheuttajia ovat maitotuotteet, ylensyönti ja äkilliset ruokavalion
muutokset. Arvioi, liittyvätkö
vatsavaivat ruokinnan muutokseen. Jätä epäilemäsi ruokaaine pois ja seuraa tilannetta.
Ota yhteys meihin, mikäli et
onnistu löytämään syytä vatsavaivoihin. Muista tarkistaa
myös, että lemmikkisi on saanut säännöllisesti sisäloislääkityksen. Älä kuitenkaan anna
loislääkkeitä ripuloivalle eläimelle, sillä ripuli saattaa heikentää matolääkkeiden tehoa.

Ruokinta Canikur®-hoidon
aikana ja sen jälkeen
1. päivä: Ainoastaan vettä
ja Canikur®-ravintolisää, ei
ruokaa.
2. päivä: Keitä riisiä runsaassa vedessä ja anna aluksi
pelkkää keitinvettä. Mikäli oksentelu ei enää jatku, anna
myös riisiä.
3. päivä: Valmista seos, jossa on 3 osaa keitettyä riisiä ja
1 osa raejuustoa tai vähärasvaista keitettyä lihaa. Sopiva
päiväannos neljänä eri annoksena.
4. päivä: Kun ripuli on parantunut, sekoita edellä mainittuun riisiseokseen pieni
määrä normaalia ruokaa ja anna tätä seosta noin puolet lemmikin normaalista päiväannoksesta. Mikäli oireet pysyvät
poissa, lisää seuraavina päivinä vähitellen normaaliruoan
osuutta ja ruoka-annoksen kokonaismäärää.

Canikur®
Canikur® on lääketehtaan
kehittämä ravintolisä koiran
suolistohäiriöiden hoitoon.
Canikur®-Ravintolisän sisältämät kuidut sitovat pinnalleen haitallisia bakteereita.
Näin bakteerit kulkeutuvat
ulosteen mukana pois suolesta.
Valmiste sisältää suoloja, jotka

korvaavat ripulin ja oksentelun
vuoksi menetettyjä suoloja;
tärkkelyksestä paastoava koira
saa energiaa. Canikur® maistuu hyvälle.
Canikur®-ravintolisän erikoiskäsitellyt pektiinikuidut
sitovat bakteereita ja estävät
niitä kiinnittymästä suolen sisäpinnalle. Kuituihin sitoutuneet bakteerit kulkeutuvat ulos
suolistosta.
Canikur® on ravintolisä
koirille ja kissoille käytettäväksi äkillisessä ripulissa, johon ei liity yleisoireita.
Canikur® tasapainottaa ruuansulatuskanavan toimintaa.
Canikur®-ravintolisää voidaan
käyttää yksin tai muun hoidon
lisänä.
Canikur® on lääketehdas
Boehringer Ingelheimin valmistama ravintolisä koirille ja
kissoille.
Saatavana apteekeista ja
eläinlääkäriasemilta.

AKAT-koirat Dog Fancy-lehdessä
Maailman luetuin koiralehti, USA:lainen Dog Fancy,
esittelee joulukuun numerossaan varteenotettavan vaihtoehdon kaikille miellyttävää,
pienikokoista koiraseuralaista
etsiville: amerikankarvatonterrierin. Tämä mitä viehättävin
koirarotu saattaa olla unelmien
täyttymys myös allergisille
koiranystäville – säännöllisin
kylvetyksin voidaan allergiaa
aiheuttavat hilsepartikkelit
huuhtoa viemäristä alas.
- Näiden kylvettäminen sitäpaitsi on helppoa ja nopeaa
kuin käsien pesu, sanoo kasvattaja Bonnie Turner, mutta
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muistuttaa samalla, että karvattomuudestaan johtuen vaatii
koira omistajaltaan myös erityistä huolenpitoa – sitä esimerkiksi ei pidä päästää yksin
ulos ja unohtaa sinne, ja ihoa
on hoidettava samaan tapaan
kuin pienen lapsen ihoa. Rottaterrieriperimästä johtuen
saattaa rodun metsästysvietti
olla voimakas.
Kaiken kaikkiaan on eloisan, valppaan ja ystävällisen
amerikankarvatonterrierin suosio vahvassa nousussa, niin
USA:ssa kuin muuallakin
maailmassa.

4

Pitbulli-kielto
Kanadaan
Jälleen kerran ovat päättäjät
tehtailleet lakeja keltainen neste pään sisällä läikkyen. Tällä
kertaa kyseessä on vaahteran
luvattu maa Kanada ja tarkemmin Ontario.
Eräs Ontarion provinssin
pääjehuista, juristi Michael
Bryant on varma, että tämä
uusi koiralaki tulee menemään
läpi. Yhtä varmasti se tullaan
kumoamaan myöhemmin, sillä
tällaiset lait eivät auta ketään.
Uusi Ontarion koiralaki tulee koskemaan rotuja amerikanpitbullterrieri, staffordshirenbullterrieri, bullterrieri ja
amerikanstaffordshirenterrieri.
Jos lakiehdotus menee läpi,
tarkoittaa se sitä, että ko. rotuisia koiria ei enää saa hankkia eikä kasvattaa, jo olemassa
oleville koirille tulee kuono-

koppapakko aina julkisilla
paikoilla liikuttaessa ja vähintään 10 000 dollarin sakko sekä mahdollinen
vankilatuomio, jos oma koira
ei käytä kuonokoppaa tai jos
koira jonkun mielestä käyttäytyy uhkaavasti kuonokopan
kera.
Ontarion provinssin pormestari David Miller tukee
lakiehdotusta. Millerin mielestä on parasta ennakoida mahdolliset koiraongelmat ja laittaa laki voimaan joka
tapauksessa.
“Oloni on turvallisempi,
kun tiedän lain tulevan
voimaan”, sanoo Diana Fischer, koirahyökkäyksen kohteeksi itse joutuneena. “Pidän
ongelmana etenkin pitbulleja.

Olen ollut
tekemisissä satojen koirien kanssa ja ainoastaan
pitbulli on hyökännyt oman
koirani kimppuun.”
Haloo – koiran kimppuun
hyökkääminen on pikkaisen
eri asia kuin lailla koko rodun
kieltäminen! Eipä auta,
SATHY ja muut koirajärjestöt
eivät saa lakiehdotusta kumotuksi. Kumoamme sitten itse
lain, joka vie vuosia ja taas
vuosia, kunnes päätäjät ymmärtävät että tällaiset lait nimenomaan aiheuttavat ongelmia, eivät ratko niitä.
Muistakaamme mitä tapahtui Saksan staffi-insidenssin

jälkeen... tehtiin typerä koirakieltolaki (joka on
sittemmin kumottu) joka aiheutti valtavan kysynnän kaikille
bull-tyyppisille roduille. Asia
ilmeni myös Suomessa, sillä
Keltaiseen Pörssiin tuli yhtäkkiä myyntiin kymmeniä
“pitbulleja”, koiria ilman papereita, myytäväksi hörhöille,
jotka kaipaavat egonjatketta.
Kestää aina vuosikausia
korjata tällaisten typerien lakien aikaansaamat ongelmat.

SATHY ulkoilupusakat

Yleisön pyynnöstä - tulossa heti tammikuussa
2005 - jokaisen työkoiraharrastajan
unelmapusakka!

www.sathy.fi/shop. Tämän
jälkeen ulkoilupusakat
painatetaan tilausten
mukaan ja toimitetaan
tilaajille. Pusakoita ei
painateta
yhtään
kappaletta ylimääräisiä, eli
jos et tilaa heti
tammikuussa, jäät
kokonaan ilman! Tilaa siis
oma SATHY ulkoilupusakka
lenkille ja harrastuksiin –
tähän hintaan et saa näin
laadukasta ja upeaa
ulkoilupusakkaa mistään
muualta!

Heti tammikuussa 2005 SHOP SATHY:ssa on
tilattavissa jokaisen työkoiraharrastajan ja
innokkaan ulkoilijan unelmapusakka. Lämmin ja
vettähylkivä ulkoilupusakka on saatavilla eri
kokoisina ja eri värisinä.
SATHY ulkoilupusakkaa on saatavilla kaikille eri
SATHY roduille. Hinta on vain 56 e, sisältäen
postituskulut!
SATHY ulkoilupusakka:
• vetoketjukiinnitys jonka päällä neppareilla
suljettava tuulisuoja
• tyylikäs neppareilla suljettava kaulus jonka
sisällä huppu
• päällikangas vettä hylkivää 100% nailonkangasta
• vuori 65% polyesteriä, 35% puuvillaa
• koot M, L, XL, XXL
• värit musta, sininen, punainen ja vihreä

SATHY ulkoilupusakka vaihtoehdot:
• AMERICAN PIT BULLTERRIER
• WORKING PIT BULLS FINLAND
• AMERICAN BULLDOG
• WORKING AMERICAN BULLDOGS FINLAND
• TOY FOX TERRIER
• OLDE ENGLISH BULLDOGGES
• WORKING OLDE ENGLISH BULLDOGGES
• AMERICAN HAIRLESS TERRIER

HUOMIO! SATHY ulkoilupusakan tilausaika on
ainoastaan tammikuu 2005, joten toimi nopeasti
heti tammikuun alussa! Näitä ulkoilupusakoita ei
saa jälkitoimituksena. Tilauksia otetaan vastaan
ainoastaan ajalla 1.1 - 31.1.2005 osoitteessa

Tilausohjeet netissä: www.sathy.fi/shop
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Morjens!
Olemme palanneet maalta.
Kotiin jätetty lemmikkijyrsijämme ei ollut järjestänyt mitään kauhistuksia täällä sillä
aikaa, oli tosin varsin iloisen
oloinen meidät taas nähdessään. Ehkä se sittenkin pitää
meistä? Olisin oikein mielelläni ottanut sen mukaan, mutta
kun koiraa täytyy vielä joskus
portaissa kantaa, en yksinkertaisesti jaksa niitä molempia,
ja muut matkatavarat vielä lisäksi. Mutta ehkä sitten seuraavalla kerralla...
Mikä vahinko, ettei tapaamamme “opaskoirien
kouluttaja” ollut näkemässä
säälittävän aran ;o) pikku
pitbullin matkantekoa. Jepsistä
joo. Häntä kaarella tepsuttaa
koira aseman ihmisvilinässä,
mitä nyt jokaista ihmistä, joka
erehtyy katsomaan sitä (tai
peräti hymyilemään), pitäisi
päästä tervehtimään, ja silloin
siis hiissataan takamuksella ja
ojennellaan kutsuvasti pieniä
tassukoita. Että sillai olen
kyllä “kouluttajan” kanssa
samaa mieltä, että pitistäni
tulee varmaan oikein mukava seurakoira, hahhah!
Assan
posse
Taisinkin jo mainita sen etnisiltä taustoiltaan monenkirjavan nuorukaisjoukon, joka
piiritti meidät ja oli aivan ooh!
ja aah! innoissaan pienestä pitbullistani. Joka siis puolestaan
oli aivan yhtä innoissaan saamastaan huomiosta ja oli kiemurrella nahoistaan ulos kerrassaan. Itse seisoskelin
remmin päässä vähän vaivautuneena, hehheh, joo, on kivaa,
mutta jos nyt mentäisiin kumminkin, kun juna jättää... (Oikeastaan olen sen verran vaiSATHY Uutiset 7/2004

noharhainen, että pelkäsin
nuorukaisten kukaties
nappaavan koirani
kainaloon ja
JUOKSEVAN, ja
mites sitten suu
pannaan, joten
varmuuden
vuoksi kiedoin
remmin moneen
kertaan ranteeni
ympärille, mutta
eihän siinä sitten
mitään hätää ollut
kumminkaan.)
Menomatkalla
koira söi puruluun onneksi oli niitä mukana,
kun alunperin pitti yritti ruveta
syömään penkkiä. Oikein tosissaan. Jyyst-jyyst-narskisnarskis. Sillä oli vissiin tylsää.
Paluumatkalla söi vain puolikkaan luun, oli sen verran väsyksissä saatuaan annoksen
raitista maalaisilmaa että enimmän aikaa nukkui. Eikö vain
olekin varsinainen jännittäjätyyppi, heeheehee...

koiralle tuhdin annoksen lämmintä ruokaa ja peittelin sen
lampaantaljalle nukkumaan.
Ajattelin, että pentu on varmaan umpiuuvuksissa, rassukka. Ja olihan se, kokonaista
kaksi tuntia. Minkä jälkeen se
ramppasi taas ympäriinsä virkkuna ja toimeliaana - valitettavasti samaa ei voinut sanoa
itsestäni, olin AIVAN naatti
kaiken sen kyykkimisen jälkeen.
Menin kuitenkin seuraavana
päivänä sienimetsälle uudestaan, ilman koiraa tällä kertaa,
ja saalis oli muhkea. Kukkurakorillinen ensiluokkaisia suppilovahveroita. Näin myös
kaksi korppia, joten kaikkinensa oli saldo erittäin paljon plussan puolella. Nyt kun vielä
saisin nuo polvet jotenkin suoristumaan...
Lapsinero iskee
jälleen
Sitten se varsinainen juttu:
Pitbullini ON nero, tai ainakin
jotain hyvin läheisesti neroa
muistuttavaa. Sillä on ollut
leikkikalunaan pääsiäismunasta tai mistä lie saatu pikkuruinen pallero, joka narusta vetämällä surisee ja värisee.
Erittäin hauska juttu koiran
mielestä. Olemme leikkineet
niin, että koira tuo lelun minulle, vedän vetonarusta, lelu
surisee, koira säntäilee ympäriinsä ja tuo lelun minulle jotta
käynnistäisin sen
t a a s .

Sienestämässä
Ensimmäinen sienireissu
meni loistavasti, ainakin aluksi, kun koira metsään päästyään ryntäili nuolen nopeudella
yli kivien ja kantojen. Sitten
ei enää ollutkaan niin hauskaa,
kun sieniä alkoi löytyä korikaupalla ja mamma vain kyykki takamus pystyssä kuusien
alla eikä matka edennyt yhtään. Itku tuli, ja
sienikoriin-

kin
p i t i
yrittää kiivetä,
kait toivossa, että joku kantaisi
pienen koiran kotiin ja lämpimään... Mutta kyllä pitti osasi
auttaakin, nimittäin syömällä
muutaman suppilovahveron
ihan mamman nokan edestä.
Ehkäpä koirastani tuleekin
isona tryffelisika? Pitääpä
muistaa, kun joku seuraavan
kerran kaavailee sille uraa mukavana seurakoirana. Vaikka
voihan se tietysti olla molempia. Sillai monipuolinen lahjakkuus.
Kotiin päästyämme annoin

Jne.jne.jne.
No, annas olla. Koira tajusi
yllättäen miten juttu toimii. Se
alkoi kiskoa vetonarusta omin
päin. Lelu oli sen etukäpälien
välissä, ja Pitin pentu käynnisti
sen yhä uudelleen ja uudelleen.
Lelu tietysti aina välillä kierähteli, mutta ei se mitään, koira etsi narun pään ja kiskaisi
ja nautti ihanista väristyksistä.
Tätä jatkui, kunnes terävät
pennun hampaat onnistuivat
katkaisemaan narun, ikävä
kyllä, eikä lelu sitten enää toiminut, vaikka koira miten yritti
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siitä törröttäviä langanpätkiä
nyhtää. Minä ja meidän äiti
seurasimme tätä näytöstä suu
ja silmät ympyriäisinä. MITEN pittini saattoi ymmärtää
kuinka lelu toimii? Me emme
tiedä. Ja koirakin on vasta neljän kuukauden ikäinen... Herrajumala jos se vielä joskus
oppii käyttämään abloyavaimia...
Rokotuksissa
No niin, kävimme siis rokotuksessa. Kaikki kunnossa.
Seuraavan kerran sitten vuoden iässä, jos ei mitään ihmeitä
satu - toivottavasti ei satu.
Koiralta on nyt irronnut alhaalta kaksi etuhammasta, ja
ylhäältäkin on pari irtoamassa.
Niisk. Kohta se on ISO koira.
Mihinkään liittymättä, eilen
pitin korvat pyrkivät pystyyn,
jopas nyt jotakin. Mahtaa sekin
olla nähtävää, jos todella nousevat, heehee...
Sen verran jouduin nöyrtymään, että pyysin apua koiran
kynsien lyhentämiseen. Onnistuihan se, kolmen eukon voimin, vaikka pentu sätki, potki
ja parkui kuin vartaaseen valmisteltava porsas. Ei kuitenkaan kantanut kaunaa jälkikäteen vaan suostui ottamaan
namit, joita sille kilvan tarjoilimme - ahneus ennen kaikkea.
Hyvä tyttö!
Hoitajalla, jonka naama punoitti ja kampaus oli mennyt
pahasti epäjärjestykseen, oli
otsaa ruveta neuvomaan, että
kyllä nyt täytyy koira opettaa
kynsienleikkuuseen, muuten
en kuulemma mahda sille mitään, kun se on vuoden ikäinen
vonkale... Miten niin? Enhän
mahda sille mitään nytkään,
hahhah! Eikä olisi kyllä
mahtanut se hoitajakaan,
yksinään, sanottakoon se
tässä ja nyt. Mutta oukei.
Käsitän tarkoituksen. Lupaan,
että pitti ihan lähimmässä tulevaisuudessa antaa hymyillen
leikata kyntensä. Olen vain
käsittänyt asian niin, että se
oikeasti PELKÄÄ kynsienleikkuuta (hoitohenkilökunnan
mielestä se tietysti yrittää vain
pomottaa, pitbulli, you see...)
enkä nyt noin nuoren koiran
kanssa viitsi ruveta mitään äksiisiä pitämään, saati toiste
enää aloittaa painimatsia, jossa
ei lopuksi tiedä onko koiralta
lonkat sijoiltaan ja verisuonet
poksahtamaisillaan vai mitä...
Ehkä sen yhden dogokasvattajan riippumattosysteemi ei sittenkään ole hullumpi... Mutta,
kuten sanottu, nou hätä. Kohta
tämä sujuu kuin tanssi vainen.

Paperisotaa?
Muuten ei ihmeempiä kuulu, kaikki hyvin. Paitsi koiran
paperit ovat kait hävinneet jonnekin, on tässä jo sen verran
aikaa kulunut. Epäilen meidän
postinkantajaa, joka sinnikkäästi kantaa minulle alakerran
kiinalaispariskunnan postia
(ikään kuin tähän kopperoon
enää mitään kiinalaisia mahtuisi, jukoliste), ja eilen tuli
ihan naapurikorttelissa asustavan hemmon telkkarilupa jota siis missään tapauksessa
EN aio maksaa, kylläkään...
Mutta kysymys herää, että mihin tämä valopää kantaa MINUN postini. Kaikki eivät ehkä viitsi palautella väärään
osoitteeseen kannettuja pikku
lappusia, päinvastoin kuin minä, joka olenkin lainkuuliainen
kansalainen... papereiden katoaminen kyllä ottaa kupoliin.
No, täytyy ruveta selvittämään
asiaa, eiköhän se siitä. Toivottavasti. Vaikka aikaa tietysti
menee, ja rahaa, ja sitten tulevat paperit pakollisiksi
SATHY-tapahtumiin, eikä koirani pääse osallistumaan enää
koskaan... Jumalan kosto paperikoirista vouhkaavalle?
Hehheh, ei vaites.

ovat koiran korvat varmaan
rusetilla, hehhee...
Oltiin taas eilen koirapuistossa, koira jahtasi variksia ja
yrittipä rynnätä hölkkääjäryhmänkin jälkeen, jeps, siinä on
hentoinen taimi jälleen valmiina kasvamaan kieroon, kuten
edeltäjänsäkin...
Mistä tuli mieleen, terveisiä
kaikille
maailman

mat em. määreet, olisi kyllä
ollut valmis lähtemään narttunsa kanssa puistoon koirani
seuraksi - narttu väläytteli jo
valmiiksi hampaitaan... Heehee, älä unta näe!
Että porttia pidän puistossa
silmällä edelleen, tosin toistaiseksi eri syystä kuin pittivainaan kanssa, mutta noin
periaatteessa ei ole siis mikään

XL-pittejä

Motteemi
Oih, olen niin kypsynyt nettiyhteyteeni, siis meillä kotona.
Kymmenen minuutin kirjoittamisen jälkeen yhteys katkeaa,
ja uutta ei tahdo saada muodostetuksi millään - modeemivirhe, tarkista kytkennät, blaablaa, kunnes sitten n.
viidennellä yrittämällä yhteys
jälleen syntyy (vaikka mitään
ei sen ihmeemmin ole tarkistettu, kunhan pottuilevat), katketakseen jälleen kymmenen
minuutin kuluttua jne. loputtomiin. Siis MITÄ minä ehdin
kirjoittaa kymmenessä minuutissa? Tuskin pääsen alkuun.
Ja toisekseen, luulen olevani
jo tällä iällä kykenevä päättämään ihan itse milloin haluan
netistä poistua, jos haluan. Grrrrr! TAHDON LAAJAKAISTAN!!!!! Ja sen kyllä hankinkin, ihan jossain kohta
lähimmässä tulevaisuudessa.
Ehkä...
Korvia
ja koiria
Korvatilanne on nyt sellainen, että asento on sama kuin
Disneyn Kulkurilla. Jonain
kauniina aamuna kun herään

nasoluja ja puolet kahvia, heehee...
Mistä tulikin mieleen, Savon Sanomissa tai jossain oli
kuulemma ollut juttu mäyräkoirasta, joka tappelussa otti
hengiltä lapinkoiran. Tämähän
KUULOSTAA aika uskomattomalta, mutta toisaalta, jos
lapinkoira oli kovin nuori tms.
mistäpä näitä tietää. Keskustelupalstojen mäyräkoiraväki intoutui spekuloimaan: joo, voihan olla hyvinkin mahdollista,
mäykky on kuitenkin luolakoira, vahva kokoisekseen, isot
hampaat, eikä varmasti anna
periksi...
Lässähdys tapahtui, kun kävi ilmi, että lehden uutisoinnissa oli ollut lievää epätarkkuutta. Surmansa saanut ei
ollutkaan lapinkoira vaan
schipperke (laivakoira), kissan
kokoinen otus, joka vanhan
FCI-roturyhmittelyn aikaan
luettiin kääpiökoiriin, että se
siitä sitten...
Mutta kyllä kuvaukset mäyräkoirista varmaan sinänsä
ihan paikkansapitäviä olivat.
Ja ikävä tapaus tietysti, se pitää
vielä lisättämän.

“opaskoirankouluttajille”:
Koirani on erittäin rohkea pentu. Siis ERITTÄIN rohkea.
Hyvä siitä tulee, ellei nyt omistaja ihan kauheasti onnistu
möhlimään.
Ai niin, päästin koiran yhtenä päivänä leikkimään vuoden ikäisen urospuolisen länsigöötanmaanpystykorvan
kanssa - tuttu koira, taatusti
ystävällinen, leikki itse pienenä pentuna meidän aikaisemman pitin kanssa kanssa. Just.
Meidän pitti puri sitä ensin
korvaan, göötti itki vähän, hetken kuluttua otti koirani merkillisen otteen etujalasta ja
väänsi, göötti itki kovempaa
ja laski häntänsä... Lähdettiinkin sitten siitä. Se just on ongelma näiden tankkipentujen
kanssa, moniko niiden leikeissä mukana kestää. Eipä viitsi
kovin hentoisten tai heikkohermoisten koirien kanssa edes
kokeilla, vaikka yksi tuttava,
jonka koiraan sopivat molem-

muuttunut.
Jumppaohjeita
ja lässähdyksiä
Kylläpä viipyvät nykyään
nämä vastaukseni, en käsitä
missä aika menee, oikeastaan
en saa juuri mitään näkyvää
aikaiseksi kuitenkaan... Tai no,
huomattava osa aikaa menee
kyllä bussipysäkeillä seistessä
ja odottaessa. Ja odottaessa.
Ja... Koskahan nämä bussivuoroja laativat maailmanluokan
kyynikot keksivät ruveta antamaan värjötteleville
“matkustajille” jumppaohjeita
ruumiinlämmön ylläpitämiseksi. Kaikkihan on asenteesta
kiinni, juupa juu, ja meikäläisen asenne on tätä nykyä hyvin, hyvin huono...
Kävin sentään luovuttamassa verta eilen. Kukaties siitä
on jollekulle jotain hyötyä,
sillai tuhtia ainetta, puolet pu7

Amerikkalaisesta koiralehdestä bongaamistani jättipiteistä vielä sen verran, että onhan
pittien koko ja ulkomuoto
kautta aikojen vaihdellut, kuten useaan kertaan todettu on,
mutta joku tolkku kait siinäkin... Etenkin, kun jotain 30kiloista pittiä aikoinaan on pidetty huomattavan, poikkeuksellisen kookkaana. Amerikanpitbullterrierin nimellä näitä
XL-versioita kuitenkin kasvatetaan, toivon että hyvässä uskossa, ja kaiken huippuna vielä
gamebred-koirina... anteeksi,
putosin tuolilta hilpeydenpuuskassani...
Jännä ilmiö muuten sekin,
että pitit ovat vainotuimpia
koiria maailmanhistoriassa
koskaan, ja kuitenkin, kun netistä lähdet etsimään kenneleitä, niin niitä riittää sivu sivun
jälkeen. Satoja, ellei tuhansia.
Kaikki rekisteröimättömät
pitbull-tyyppiset koirat vielä
päälle, toinen mokoma. Ei ihme, että USAlaiset vapaaehtoiset rescue-tyypit ja virkansa
puolesta löytöeläimistä huolehtivat ovat epätoivoissaan.
Nyt toivotan kaikille pitbulleille, ikään ja kokoon katsomatta oikein hyvää ja rauhallista joulua!
- Pittimuori koirineen
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Työkoiratapahtuma Ruotsissa
Sunnuntaina 31.10.2004
Nörrköpingissa Ruotsissa pidetty taakanvetokilpailu keräsi
paikalle alan harrastajia ympäri Ruotsia ja Suomea. Mukana
oli kiitettävästi amerikanpitbullterrieri- ja amerikanbulldoggirotuisia koiria sekä runsaasti alan harrastajia.
Vaikka keli oli jäätävän talvinen, ei se karskeja bulldoggeja haitannut. Omistajia ehkä
hieman... olipa yksi osallistuja
varannut itselleen mukaan
makuupussin jäätävää viimaa
vastaan!

BA:n sivuilta www.swba.net
Seuraava taakanvetokisa
järjestetään SWBA:n toimesta

Taso todella kova
Menossa oli mukana useampi amerikanpitbullterrieri,
amstaffi ja amerikanbulldoggi.
Taakanvetokilpailu oli kovaakin kovempi ja täytyy sanoa,
että taakanvedon taso on Ruotsissa noussut humisten sitten
viime näkemän.
SWBA:n järjestämässä ja
myös SATHY ry.:n sponsoroimassa taakanvetokisassa oli
kolme painoluokkaa. Kaiken
kaikkiaan yhdessäkään painoluokassa ei ollut koiraa, joka
ei olisi vetänyt kärryä mallikkaasti. Jokaisella koiralla oli
omat valjaat ja omat tukijoukot, eli harrastukseen todella
panostetaan. Voittajat, tulokset
ja muuta kisatietoa löytyy SW-

taan kuinka rahkeet ja kyvyt
riittävät. Kannustusjoukkoja
pyydetään mukaan runsaasti
– ja miksei lisää osallistu-

Ruotsissa helmi-maaliskuussa
2005 ja jo nyt on mukaan ilmoittautunut osallistujia myös
Suomesta. Suomen taakanvetäjät yrittävät pysyä edeskolmen parhaan joukossa omassa
painoluokassaan, mutta katso-

Julle sankarikoira
Suomen suurin lemmikkilehti, Lemmikki teki artikkelin
suomalaisista sankarikoirista
viime numeroonsa. Mukana
oli kaikenkarvaisia haukkuja
ympäri Suomen, mutta hurjin
ja pelottomin koirasankareista
oli ehdottomasti vanhaenglanninbulldoggi Julle.
Julle olde oli mukana estämässä ajoneuvojen varkautta
keskellä yötä. Hämärämiehet
olivat anastaneet kalliita ajoneuvoja useamman kappaleen
ja tämä omituinen joukkio pisti
Jullen omistajalle silmään. Jullen ansiollisella avustuksella
varkaat saatiin kiinni alta aikayksikön.
Merkittävintä asiassa on se,
että Jullea ei ole koulutettu
SATHY Uutiset 7/2004

vartiokoiraksi eikä se ole edes
ihmisille vihainen, kunhan on
vain hurjan näköinen vanhaenglanninbulldoggi, jota paatuneinkaan kriminaali tuskin
uskaltaa vastustaa. Jullen ei
ollut tarvinnut tehdä oikeastaan muuta kuin haukahtaa kumeasti (ehkä yössä välkähtävä
hammasrivistökin auttoi asiaa)
ja varkaat tuumivat että ompi
parempi antautua hyvissä
ajoin, kuin antaa ison ja lihaksikkaan olden puraista takalistoon.
Hyvä Julle!
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jiakin – sillä vielä Nörrköpingistä ei Suomeen tullut yhtään
palkintoa...

Koiralle tarpeelliset vitamiinit
ja kivennäisaineet
Vitamiinit
C- ja B- vitamiinit ovat vesiliukoisia eikä niiden yliannostelu ole niin vaarallista kuin
rasvaliukoisten vitamiinien.
C- vitamiinia ei kuitenkaan
tarvitse lisätä ravintoon sillä
koira pystyy valmistamaan sitä
elimistössään. Rasvaliukoisia
vitamiineja ovat A-, D-, E- &
K- vitamiinit. Rasvaliukoiset
vitamiinit voivat kerääntyä elimistöön. Rasvaliukoiset vitamiinit imeytyvät vain rasvojen
kanssa.
Vesiliukoiset
vitamiinit
1. B- vitamiinit: Ruokapussien kyljissä vilahtelee monenlaisia nimiä, jotka tuntuvat välillä melko heprealta. Näin on
myös vitamiinien kohdalla.
Erityisesti B- ryhmän vitamiineja on monta ja niiden
nimet on hankalia. Mutta tässä
hiukan selvennystä:
• B1 = tiamiini. Tiamiini on
tärkeä vitamiini. Koiralle kotiruokaa syöttäville tiedoksi:
Tiamiini tuhoutuu ruokaa keitettäessä. Lisäksi tiamiinia tuhoaa raa'ssa kalassa oleva tia-

minaasi.
• B2 =
riboflaviini. Riboflaviinia koirien
on saatava
ravinnosta. Riboflaviini on
välttämätön solujen kasvuun.
• Pantoteenihappo.
• Niasiini. Muodostuu ravinnon
tryptofaani aminohaposta.
• B6= pyridoksiini, pyridoksaali, pyridoksamiini. Tarvitaan runsaammin kun dieetissä
on valkuaista.
• Biotiini. Raa'an kananmunan valkuainen sitoo biotiinia,
joten raakaa kananmunanvalkuaista ei tulisi antaa koiralle
suuria määriä.
• Foolihappo.
• B12= Cyanocobolamin.
• Koliini.
2. C-vitamiini = askorbiinihappo. Vain kädelliset ja marsut eivät kykene syntetisoimaan C- vitamiinia

elimistössään, joten
koiralle
sitä ei tarvitse lisätä
ravintoon.
C- vitamiinista
on kuitenkin
hyötyä
aktiivisille
ja stressaantuneille
koirille.
Rasvaliukoiset
vitamiinit
1. A- vitamiini = retinoli.
A- vitamiinin esimuoto on karotenoidit, jotka ovat hedelmien ja vihannesten keltaisia pigmenttejä. Tärkein karotenoidi
on beetakaroteeni. Jos ravinnossa on runsaasti maksaa tai
kalanmaksaöljyä, voi koira
saada A- vitamiinia yliannostuksen.
2. D- vitamiini. D- vitamiinia syntetisoidaan iholla auringonvalon vaikutuksesta.
3. E- vitamiini.
4. K- vitamiini. Suoliston

bakteerit syntetisoivat.
Kivennäisaineet
eli mineraalit
Kivennäisaineet ovat välttämättömiä kuten vitamiinitkin.
Kivennäisaineita tarvitaan kuitenkin pienempi määrä. Kivennäisaineita ovat kalsium, fosfori, natrium, kloridi,
magnesium, kalium, rikki, rauta, kupari, jodi, sinkki, seleeni,
mangaani ja koboltti.
Kalsiumin ylisaannin on todettu olevan yksi tekijä mm.
lonkkavikojen syntyyn, joten
kalsiumin annostuksen kanssa
on oltava erityisen tarkka,
etenkin jos antaa kalsiumlisää
ruokaan. D- vitamiini on yhteydessä kalsiumin ja fosforin
aineenvaihduntaan ja tarve liittyy ravinnon kalsiumin ja fosforin määriin. Natriumkloridista eli ruokasuolasta on
muistettava että suurilla pitoisuuksilla voidaan aiheuttaa
suolamyrkytys. Sinkkiä tarvitaan runsaammin jos ravinnossa on runsaasti kalsiumia tai
kasvivalkuaista. Sinkki ja kupari ovat tärkeitä ihon hyvinvoinnille.

Koirien ensiapukurssi
Kaikille koirille sattuu vahinkoja. Pentu voi purra sähköjohtoa ja saada sähköiskun,
koira voi pudota kalliolta ja
murtaa tassunsa tai koira voi
olla mukana autoonnettomuudessa ja mennä
sokkiin tai lakata hengittämästä, liian pieni pallo voi jäädä
kurkkuun jumiin tai koira voi
syödä jotakin myrkyllistä kuten rotanmyrkkyä, tupakantumppeja tai myrkyllisiä kasveja. Monesti henkiin
jääminen on kiinni pienestä ja
jos paikalla ei ole elvytystaitoista, on koira jo todennäköisesti menehtynyt ennen kuin
ehditään eläinlääkärille.
Tärkeää ihmisille olisi oppia
tuntemaan myös minkälainen
oma koira on “terveenä”, sillä
sairauden ensimmäiset oireet

jäävät monelta havaitsematta,
kun koiraa ei ole koskaan tarkkailtu sen ollessa kunnossa.

Ensiavun lisäksi opitaan
koiran perus-terveydenhoitoa;
madotukset, rokotukset, hampaiden ja korvien puhdistus ja
turkinhoito. Tietysti opetellaan
myös minkälainen se oma koira on terveenä: ruumiin lämpö,
pulssi, hengitystiheys, limakalvot ja imusolmukkeet.

Ihmiset saattavat tietämättömyyttäänkin vaarantaa eläimen hengen. Tavallisimpia tällaisia koiran kuolemaan
johtavia ovat esim. lämpöhalvaus ja mahalaukunkiertymä.
Molempiin menehtyy vuosittain useita koiria aivan turhaan.

Ihmisille tulee usein yllätyksenä, ettei eläimille sovi samat
lääkkeet kuin ihmisille, useimmat ihmisten lääkkeet ovat
koirille jopa hengenvaarallisia.
Kurssilla käsitellään myös
lemmikille sopivia ja sopimattomia lääkkeitä.

Kurssilla läpikäytäviä asioita ennaltaehkäisyn ja edellä
mainittujen asioiden lisäksi
ovat mm: ripuli, oksentelu,
alilämpöisyys, käärmeenpuremat, myrkytykset, elvytys, sokin hoito, verenvuodot, murtumat, palovammat,
tassusiteen tekeminen, muutamien sairauksien ensioireita ja
koiralle vaarallisia aineita.

Tietoja seuraavista koirien
ensiapukursseista saat esimerkiksi Kaarinan kansalaisopistosta, puhelin (02) 411 0685,
tai 040 511 65 55.
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Kurssin hintaan sisältyy kirjallinen materiaali ja sidetarpeet käytännön harjoituksia
varten.
Seuroille, yhdistyksille tai
kerhoille koirien ensiapukurssin hinta 250 e + kilometrikorvaukset (maksimissaan 20
henkilöä).
Ensiapukurssin materiaalin
(16 s.) voit tilata erikseen hintaan 15 e. Tiedustelut Janitalta
041 436 90 98 tai janita@finnbc.com.
Jos SATHY-jäseniä kiinnostaa osallistua koirien ensiapukurssille ja jos saamme tarpeeksi ison joukon kasaan,
eivät kustannukset ole kovin
isot per nuppi. Kyselyt siis
osoitteeseen info@sathy.fi otsikolla
“Koirien
ensiapukurssi”.
SATHY Uutiset 7/2004

APBT pentu koirapuistossa
Amerikanpitbullterrieri on
yksi maailman hienoimpia
koirarotuja, ellei hienoin.
Työkoirana se on reipas, urheilullinen ja jopa intensiivinen. Tässä esimerkki elävästä
elämästä, millaista on elää
aidon amerikanpitbullterrierin pennun kanssa ja nimenomaan millaista on elämä koiran kanssa joka
rakastaa ihmisiä, mutta ei
välttämättä kaikkia muita koiria.
Olemme koirani kanssa
käyneet ahkerasti koirapuistossa viime aikoina. Ikää amerikanpitbullterrierin pennullani
on vasta vähän yli viisi kuukautta, mutta innokkuutta ja
vauhtia löytyy senkin edestä.
Harvassa ovat ne hetket kun
kotona saa istua rauhassa sohvalla ja uppoutua johonkin
mielenkiintoiseen kirjaan.
Niinpä on parasta vain laittaa
koiralle panta kaulaan ja lähteä
ovesta ulos. Siitä pentu yleensä
riemastuu niin paljon, että
hyvä jos itsekin selviää pystyssä ulos asti.
Silloin kun pittini kävelee
suhteellisen rauhallisesti ulkona, selvitään lyhyemmälläkin
lenkillä. Mutta jos ylimääräistä
energiaa sattuu sillä hetkellä
löytymään, on parasta vain
mennä koirapuistoon leikkimään kavereiden kanssa. Pentu on jo oppinut hyvin reitin
ja tietää milloin ollaan jo lähellä. Siinä vaiheessa remmi
alkaa jo kiristyä melkein hajoamispisteeseen asti.
Show
koirapuistossa
Parisen viikkoa sitten olikin
puistossa kunnon show, paikalla oli varmaan naapuruston
kaikki pennut paikalla. Oli kaiken rotuisia, jackrusseleista
susikoiriin jne. Ja tietysti yksi
pitbull. Kaikilla näyttikin olevan kivaa, varsinkin omalla
pennullani jonka lempileikki
on jahdata muita koiria ikään
ja kokoon katsomatta. Suosikki-kaveriksi osoittautui puolen vuoden ikäinen lammaskoira. Pentuni mielestä oli
oikein mukavaa tarttua kiinni
leikkikumppanin pitkiin ja
paksuihin karvoihin. Siinä sitten pyörittiin maassa aika villin näköisesti. Kysyinkin toisen koiran omistajalta, että
onko liian rajun näköistä leikSATHY Uutiset 7/2004

kiä vai annetaanko vain peuhata rauhassa. Päätimme antaa
pentujen leikkiä. Hetken kuluttua alkoi jo kuulua murinan
kaltaisia ääniä ja päätimme
mennä väliin. Siitä koirat vain
saivat lisää puhtia ja siinä sitten syntyi kunnon myräkkä.
Minun pentuni yritti näykkiä
kaulasta ja poskista kun taas
toinen koira yritti siinä puolustautua. Saimme lopulta tappelupukarit kiinni itse teossa ja
kaikki oli jälleen hyvin, paitsi
meidän pitbullin mielestä joka
olisi halunnut jatkaa leikkimistä. Lähdimme kuitenkin kotiin
koska päivän leikkimiskiintiö
oli jo täynnä. Kotona odottikin
suuri mehevä sian korva jota
sitten nakerreltiin innoissaan.

pysynyt perässä. No onneksi
puistossa oli vielä pulskemmassa kunnossa oleva ranskanbulldoggi. Siinä olikin hyvä “uhri” pennun mielestä, ei
tarvinnut juosta puistoa ympäri
saadakseen leikkikaveria.
Häntää heiluttaen pentu sitten
hyppäsi täysillä ranskanbulldogin selkään säikäyttämällä
sen niin, että se päätti juosta
omistajansa syliin joka istui
siinä vieressä penkillä. Pittini
päätti juosta perään ja yhtäkkiä
penkillä olikin jo kaksi koiraa.
Se oli ilmeisesti ranskanbulldoggille liikaa ja niinpä se
päätti huomauttaa asiasta. Meidän koira oli tapansa mukaan
eri mieltä ja niin saatiin taas
kunnon rähinä aikaiseksi. Meteli oli kova vaikka molemmat
veijarit olivatkin pienikokoisia.
Siinä sitä sitten riehuttiin penkin päällä, alla ja vieressä. Jälleen meidän omistajien tehtävänä oli mennä väliin. Koirat
saatiinkin irti toisistaan, mutta
meidän pennun turkki oli niin
liukas, että se pääsi luiskahtamaan otteestani. Juuri kun se
oli hyppäämässä ranskanbulldogin niskaan uudelleen, sain
jalasta kiinni. Pentuni otti sitten toisen koiran remmistä
kiinni hampaillaan kun ei itse
koiraan yltänyt. Sisukkaasti
siinä sitten roikuttiin jonkin
aikaa kunnes saatiin meidän
pikku riiviö irti. Sitten tarkistimme koirien kunnon, ja kun
ei suurempia reikiä tullut niin
lähdimme kotiin rauhoittumaan. Kunnon leikkimisen jälkeen myös uni maittaa, mikä
on erittäin hyvä asia. Jos vaikka saisin hieman luettua keskeneräistä kirjaani.

Uusi
yritys
Pari päivää lepäiltiin kotona
ja sitten oli taas ”koirapuistopäivä”! Lähdimme ulos ja taas
käveltiin rauhallisen oloisesti
siihen asti kunnes pentu tajusi,
että olemme matkalla koirapuistoon. Viimeiset pari sataa
metriä puiston portille olikin
kovaa kiskomista, onneksi
päästiin perille koska käsi alkoi jo puutua. Puisto ei ollut
aivan yhtä täynnä kuin edellisellä kerralla, mutta kyllä sitä
meininkiä riittää muutamankin
koiran kanssa. Ainakin jos
meidän pitbulli on leikissä mukana.
Päästyämme portista sisään
päästin koirani irti. Se juoksikin suoraan muiden koirien
luokse tutustumaan niihin.
Hetken siinä nuuhkittiin puolin
ja toisin kunnes alkoikin takaaajo. Meidän pitti yritti tällä
kertaa saada kiinni vinttikoiraa, joka kahdella harppauksella pystyi loikkaamaan puiston päästä toiseen ja kuten
arvata saattaa, ei meidän pulskassa kunnossa oleva pentu

Vielä
kerran...
Muutama päivä meni siinä
kun tyydyttiin vain kulkemaan
remmissä. Meidän pentu on
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muuten todella sosiaalinen,
mihinkään ei liikuta ellei päästä tervehtimään toisia koiria.
Ja yleensä kun ollaan remmissä niin ollaan suhteellisen kiltisti, ellei sitten joku toinen
ole huonolla tuulella.
Myöhemmin tuli hetki jolloin oli aika taas mennä koirapuistoon purkamaan energiaa.
Täytyyhän pienen pennun saada tutustua toisiin koiriin ilman
remmissä liikkumistakin. Tällä
kertaa päätin mennä eri reittiä
jos vaikka välttyisin hirvittävältä kiskomiselta. Pieni pentuhan se on vielä, mutta voimaa tuntuu löytyvän. Onhan
se sentään pitbulli!
Aikamme käveltyä pentu
taas tajusi minne olimme menossa. Siinä matkalla tuli kaikenlaisia koiria vastaan, mutta
tällä kertaa ne eivät kiinnostaneet lainkaan. Puistosta päin
alkoi jo kuulua haukkumista.
Hyvä niin, ainakaan puisto ei
ole tyhjä. Näköetäisyydelle
päästyämme huomasin, että
siellä oli taas se sama lammaskoira jonka kanssa oli viikko
sitten tullut pientä kärhämää.
Menimme kuitenkin sisään
koska me omistajat olimme
sitä mieltä, että välit varmasti
selvitettiin jo edellisellä kerralla. Suljin portin oven ja
päästin pienen energiapakkaukseni irti. Kävi juuri niin
kuin vähän pelkäsinkin, pentuni alkoi rähisemään samalla
sekunnilla ja lähti kiukkuisena
jahtaamaan koiraa. Lopulta
saikin sen kiinni ja taas tapeltiin! Puistossa oli sateen jäljiltä
suuri vesilammikko, ja sinnehän lopulta pitikin mennä painimaan. Me omistajat jo tottuneina ihmisinä otimme
mutaisista ja märistä koiristamme tukevan otteen ja vedimme ne pois toisistaan.
Oman pentuni ilme oli kyllä
sen näköinen, että homma jäi
kesken. Ei siinä auttanut muu
kuin ottaa kiukkupussi syliin
ja lähteä pois.
Pois päästyämme tuli matkalla vastaa pari pientä lasta
joiden mielestä pentuni oli oikein kivan näköinen ja niin
siinä sitten heilutettiin häntää
ja nuoltiin lasten naamat aivan
kun ei mitään olisi koko päivänä tapahtunut. Lupasin pennulleni, että se pääsee koirapuistoon vasta sitten kun se
lakkaa nousemasta väärällä
jalalla sängystä.
- A.M.

APBT ja AB jorinaa netissä
Oheinen keskustelu käytiin
suomalaisella keskustelupalstalla Internetissä tämän syksyn
aikana.
“Koirista kohtalaisen tietämättömänä kysyisin että mikä
rotu mahtaa olla tämä joka
englanniksi on pitbull? Bullterrieri? Löytyykö sopivaa infosivua jossa kerrottaisiin rodusta, sen kasvatukseta ja
luonteesta ja mahd. linkkejä
kenneleihin joista sitä voisi
saada...
- Marko”
“Koita näistä osoitteista:
http://www.californiapits.
com/links/
http://www.sathy.fi/
http://www.geocities.com/
pitbullsivu/paasivu.html
HV”
“Pitbull ei ole varsinaisesti
mikään rotu, vaan yleisnimitys
voimakkaille taistelukoirille,
joissa on useita eri rotuja. Erikseen on olemassa amerikanpitbullterrieri. Suomen
amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry
neuvoo ja auttaa tällaisten rotujen hankinnassa ja pidossa.
Heillä on sivut www.sathy.fi.
Käväise siellä lueskelemassa.
-PirkkoT”
“Pieni korjaus tuohon, eli
amerikanpitbullterrieri=pit
bull. Eikä taida taistelukoira
olla. Ainakaan rotua ei ole jalostettu siihen suuntaan.
Tomi”
“Tuota, kyllä se alunperin
ihan taistelukoira on, kuten
englanninbulldoggi, bullterrieri ja molemmat staffit. Suurinta osaa pitbullkannasta ei
nykyään tietenkään käytetä
koiratappeluihin, vaan ne ovat
seura- ja harrastuskoirina.
Mutta kyllä netistä löytyy valitettavan paljon sellaisten kennelien webbisivuja, joiden koirien mainitaan olevan
“gamebred” ja jotka ovat arpinaamaisia ja järeässä kettingissä pidettäviä.
FCI ei tunnusta rotua, mutta
se ei tarkoita sitä ettei rotu olisi
olemassa. Toki maailmalta
löytyy paljon “rotuja” tyyliin
mi-ki, schnoodle ja peekaboo,
jotka ovat vain pieniä sekarotuisia joille on keksitty hupaisa
nimi ja joilla ei juuri ole toivoa
tulla koskaan minkään oikean

kennelliitton hyväksymiksi.
Mutta sitten on paljon maatiaiskoirakantoja ja rotuja, joita
kasvatetaan vain rodun omassa
kotimaassa ja jotka ovat silti
ihan oikeita rotuja vaikka meilläpäin ei niistä olla kuultukaan.
Esimerkiksi Amerikassa on
puolisen tusinaa ihan oikeata
coonhound-rotua (pesukarhukoiria) ja lisäksi vielä useita
paikallisia tyyppejä. Silti FCI
tunnustaa toistaiseksi vain yhden näistä.
Liisa”

tappamaan ja vetämään riista
ulos. Käytetään yhä ainakin
Englannissa. Voipi tarkoittaa
tuota tuo gamebred. Myöskin
käytetään varmasti ameriikassa villisikajahdissa pysäyttävänä koirana.
santeri”

“Täytyy vielä sen verran
kysyä kun tuo SATHYyhdistys kertoo sivuillaan, että
“Selvän jalostustaustan omaava amerikanpitbullterrieri on
työkoira”. Onko työkoira ja
taistelukoira sama asia, vai
valehteleeko yhdistys, vai mitä? Olen hieman ymmälläni...
Tomi”
“Työkoira on koira, jota
käytetään johonkin työhön.
Huumekoira, opaskoira, vetokoira, jäniskoira. Ahkerasti
harrastavankin ihmisen, ei vain
“ammattilaisen” koira on
myös työkoira, ja silloin “työ”
voi olla vaikka agilityä tai pelastusetsintää (useimmille koirakoille vain harrastus, eivät
ole yltäneet sille tasolle jossa
metsään hukkuneitä ihmisiä
etsitään oikeasti). Ja toki koiratappelukin
olisi
“työkäyttöä”.
Pitbullien alkuperäinen työ
on tappelu. Ne sopivat ilmeisestikin myös vahtikoiriksi,
ehkä johonkin villisianmetsästykseen (ei mahdollista Suomessa) ja SATHY:n suosimaan
harrastukseen, taakanvetoon.
Ei niinkuin vetokoirat, joiden
kanssa on tarkoitus mennä joutuisasti paikasta toiseen, vaan
ainoastaan katsotaan, kuinka
painavan lastin koira saa liikkeelle.
Koiratappelut ovat Suomessa luonnollisestikin kiellettyjä,
mutta heti tuolla itärajan takaa
kyllä löytyy harrastajia...
Liisa”

“Pit:it ja niiden kaltaiset koirat kuuluvat Dangerous Dog
Act:in piiriin UK:ssä, joten jos
niitä luolatouhuihin käytetään,
niin tuskin enään kauaa. Tuon
kaltainen koiran käyttä nykypäivänä kuulostaa minun korviini typerältä, jos kerran itse
saalis on se kaikkein tärkein
riippumatta tavasta millä se
saadaan, niin miksei lähetä sitä
saaliin tappavaa koiraa jo heti
ensimmäisenä sinne luolaan?
Mutta kaipa tuossakin on jonkun mielestä jotain järkeä.

“ S e
tappava koira
e
i
mahdu luolaan, se laitetaan
vasta kun on kaivettu luola
auki ja jos riistaa ei muuten
saada ulos. Vaatii jonkinlaista
perehtymistä luolametsästykseen ennenkuin voi arvostella
menetelmien typeryyttä, metsällä käytäntö opettaa. Vaikka
pätee varmaan ihan kaikkeen.
santeri”

“Haluaisin tosiaan nähdä
sen koiran joka _pysäyttää_
v i l l i s i a n . Ta v a l l i s e t
“mini”possutkin kun ovat
oman kokemukseni mukaan
ihan “riittävän” pitelemättömissä sattuessaan yhteistyöhaluttomalle tuulelle.
-Aki “Sus” Laukkanen”

“Amerikassa käytetään jotain amerikanbulldoggeja (paino jotain 40-60 kg) ym. koiria
tuohon touhuun, ja ne nimenomaan tarttuvat sian päähän,
vääntäen sen kumoon ja pitävät paikallaan. Tuohon samaan
pystyisin kuvittelemaan pitbullinkin, mutta jollekin pienemmälle elukalle.
-antti”

“Ei ole possuista kokemusta, mutta pysäyttäähän hirvikoirakin 500 kiloisen hirven.
-Markku”
“Hirven saa helposti pysähtymään esim. kaatamalla sen.
(Eli käymällä koipeen kiinni
ja riuhtomalla) Vaan yritäpä
kaataa sika. Lyhyet koivet ->
painopiste paljon alempana
kuin hirvellä + hankalampi
päästä hampaiksi.
“-Aki “Sus” Laukkanen”
“En ole minkään sortin metsästäjä, muttei kai nyt nuo pysättävät hirvikoirat siihen elävään hirveen kiinni käy, tai
ainakaan sitä kaada. Pysäyttävä koira tarkoittaa kai käytännössä sitä, että koira (tai koirat)
saavuttaessaan hirven pyrkii
sen eteen ja haukkumalla yms.
pitävät sen suurin piirtein paikoillaan (paimentavat?). Luulen, että jos hirvi tosissaan haluaisi vaan jatkaa matkaa, niin
ei sitä 10 kiloinen norjanharmaa estäisi. Hirvellä kai on
“sellainen luonto”, että sen saa
“uhkailemalla” pysymään paikoillaan.
Villisioista en tiedä mitään.
Timppa”

“Näistä vahvoista terriereistä, staffeja, bullterriereitä, ja
muita on käytetty myös ketun
ja mäyrän luolametsästyksessä
varsinaisten luolakoirien ohessa. Jos riista on luolan avaamisen jälkeen pikkuterrin ja metsämiehen tavoittamattomissa,
laitettiin “strongdog” luolaan
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“Ja jos koiraa on vasta
hankkimassa, on ihan hyvä
tiedostaa, että pitbullilla tosiaankin on aika tyly maine,
etenkin muualla maailmassa.
Sehän on useissa maissa myös
ns. vaarallisten koirien listalla,
ja joissakin maissa jopa kielletty.
Vikahan on tyypillisesti
vääränlaisissa omistajissa, eikä
koirassa tai rodussa sinänsä,
ja SATHY taitaakin tehdä kovasti töitä harrastamiensa rotujen maineen pelastamiseksi,
mutta ajattelin nyt tuoda esiin
senkin näkökulman, että
pitbullin omistaja voi kyllä
kohdata monenlaisia ikäviä
ennakkoluuloja, ja jossakin
päin maailmaa lakikin saattaa
tulla vastaan. (Nykypäivänä
suuntaus tosin näyttää olevan
sellainen, että yhä useampi
rotu päättyy näille
“kuonokoppa pakolliseksi”listoille.
Toivon hartaasti, että kehitys tulee muuttumaan, ja juuri
siksi tarvitaankin fiksuja ja
vastuunsa tuntevia koiranomistajia, kaikille roduille.)
merja”
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Koirakirja-arvostelussa
K9-Bodyguards
Mike Harlow:
K-9 Bodyguards
TFH Publications 1995
Ja mikäs ihme se tämä sitten
on? Tee-se-itse-opas suojelukoiran kouluttajalle? Ensimmäinen ajatus on vaistomainen: älkää! Toinen ajatus: vain
amerikkalaiset voivat keksiä
jotain tällaista. Mutta eihän
kirjaa pidä arvostella pelkkien
kansien perusteella...
Kenelle?
K-9 Bodyguards on takakannen esitteen mukaan tarkoitettu kaikille (rivien välistä
luettavissa, että useimmille
meistä), jotka tarvitsevat turvakseen suojelukoulutettua
koiraa, parasta ja turvallisinta
vaihtoehtoa pippurisumutteille, käsiaseille tai itämaisille
taistelulajeille. Kuulostaapa
hyvältä... Kirjoittaja Mike
Harlow on poliisi ja omaa 20
vuoden kokemuksen koirien
kouluttajana, eikä kirjoittajan
asiantuntemusta olekaan syytä
millään tavoin epäillä. Eri asia
sitten millaista jälkeä syntyy,
jos/kun vähän kokemattomampi koiranomistaja rupeaa kirjan
oppeja käytännössä oman sessensä kanssa soveltamaan. Toisaalta voisi olla huonomminkin – joku voisi ruveta
kouluttamaan suojelukoiraa
ilman, että on lukenut aiheesta
ensimmäistäkään kirjaa. Ja
koirien tuntemus noin yleensäkin peräisin lähinnä Jack
Londonin romaaneista...
Mielenkiintoista
asiaa
Mutta asiaan. Yllättävää
kyllä, kirja on lopultakin varsin
mielenkiintoinen ja, vielä yllättävämpää, paikoittain jopa
hauska. Kirjoittaja selvästikin
on innostunut aiheestaan.
Upeissa värikuvissa poseeraavat komeat amerikanbulldoggit, XL-pitit(!), erilaiset mastiffit sekä tietysti myös
perinteiset paimenkoirat, rottweilerit ja dobermannit.
Useimmiten pureutuneina tiukasti eri puolille maalimiehen
anatomiaa, totta kai. Kirjassa
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ei käsitellä kilpailumielessä
tapahtuvaa suojelukoulutusta,
josta kirjoittajan mukaan saattaa olla tosielämän tilanteissa
pelkkää haittaa – on äärimmäisen epätodennäköistä päästä
hengestään kilpakentällä, sen
sijaan kadulla vaara on alati
läsnä ja todellinen. Niinpä
niin... Harlow’n työtoveri ammuttiin virantoimituksessa, ja
itse hän kiittää koiraansa siitä,
että on kykenevä kirjoittamaan kirjaa, sen sijaan, että
olisi jäänyt rasvaisena läikkänä
jonnekin katujen kulmaukseen.
No hyvä, virkakoirien koulutus ainakin Suomessa on
ammattilaisten käsissä, eikä
siitä sen enempää, mutta kuinka suuri tarve on tavallisella
siviilillä omistaa tositilanteissa
toimiva ja katu-uskottava suojelukoira on kyllä mielipidekysymys jos mikä. Koiran
esitteleminen aseena muiden
joukossa jollain tavoin nostaa
niskakarvat pystyyn, ei sillekään mitään mahda. Ainakaan
nk. vaarallisiksi luokiteltujen
rotujen omistajat eivät halua,
että heidän koiransa rinnastetaan aseisiin koskaan, missään,
minkäänlaisissa olosuhteissa
tai parhaimmassakaan tarkoituksessa...

litsemaan tavallisissa arkipäivän tilanteissakaan. Ja seuraukset voivat olla sanoinkuvaamattoman surullliset, mikäli
koira vahingoittaa pahasti
esim. makuuhuoneen ikkunasta sisään tunkeutunutta kirvesmurhaajaa – kirjoittajan mukaan nämä lähimmäistensä
kimppuun käyvät herttaiset,
väärinymmärretyt ihmisyksilöt
ovat usein äärimmäisen tietoisia omista oikeuksistaan. Viimeistään heidän asianajansa
ovat.
Näin siis USAssa – miten
lie täällä Suomessa. Vinkkinä
voi mainita tapauksen, jossa
omistaja tuomittiin korvauksiin, kun pihan läpi oikaissut
naapuri oli onnistunut lukuisien varoituskylttien lomitse pujottelemaan ketjuun kytketyn
vahtikoiran ulottuville...
Suojelevia
koirarotuja
Kirjan alkupuolella vertailee Harlow eri koirarotujen
soveltuvuutta suojelutarkoituksiin. Hänen mielestään yksi
on ylitse muiden, nimittäin
amerikanbulldoggi, jollaisen
hän omisti kirjan ilmestymishetkellä itsekin, ja heti sen
kannoilla seuraa pienikokoisempi serkku amerikanpitbullterrieri. Tästä alkaakin kirjan
hämmentävin osuus...
Kokonaisuudessaan näyttää
lista tältä: 1) amerikanbulldoggi 2) amerikanpitbullterrieri
3) saksanpaimenkoira 4) rottweiler 5) malinois 6) suursnautseri 7) bouvier 8) bullmastiffi 9) tervueren 10)
groenendael 11) dobermanni
12) kuvasz 13) napolinmastiffi
14) bordeauxindoggi ja 15)
presa canario. Sijoitus määräytyy rotuominaisuuksien lisäksi
osittain myös koirien hinnan
ja saatavuuden mukaan, siis
USA:ssa.
Ja sitten vain valitsemaan,
mutta missäs on olde????
Kuinka voi olla mahdolllista,
että synnynnäisen suojeluvaiston omaava työkoira puuttuu
tältä listalta, etenkin, kun kirjoittaja myöntää suuresti ihailevansa amerikkalaisperäisiä
bulldoggirotuja, nimenomaan
niiden hyvän hermorakenteen,

Perustottis
kunnossa
Onneksi kirjoittaja kuitenkaan ei yritä ehdottaa, että kuka tahansa Matti Meikäläinen
alkaisi kouluttaa koiraansa
Mustia kirjatietojen perusteella
omalla takapihallaan. Omistajan vastuuta painottaa hän erityisesti. Puremaan koulutettu
koira voi olla HYVIN tehokas,
kuten erilaisin esimerkein todistetaan. Onkin siis ehdottoman tärkeää huolehtia siitä,
että tehtävään valittu koira on
kunnolla sosiaalistettu, nk. yhteiskuntakelpoinen, ja ehdottomasti tottelevainen, ilman
mitään jossitteluja, ennen puruharjoittelun aloittamista. On
itsensä pettämistä kuvitella,
että pystyisi halllitsemaan koiraansa sen roikkuessa hampaineen päällekarkaajan rinnuksissa, adrenaliinin virratessa
vuolaana, ellei sitä kykene hal-
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sinnikkyyden, rohkeuden, voiman ja helpon ohjattavuuden
takia? Ehkä on olde ollut kirjan
ilmestymisen aikaan USAssakin niin harvinainen otus, että
kirjoittaja ei ole katsonut sitä
tarpeelliseksi listalleen ottaa...
APBT?
Toinen hämmästyksen aihe
on pitin sijoittuminen listalla
toiseksi – kirjoittajan mukaan
(hän on itsekin omistanut pittejä) rodun ainoa huono puoli
on pieni koko. Muitakin huonoja puolia kyllä löytyy, lähinnä johtuen siitä, että pittiä ei
ole alun perin suojelu- ja vartiokoiraksi jalostettu. Pitti on
harvoin epäluuloinen vieraita
ihmisiä kohtaan, se ei uhkaile,
pelottele, ärise tai irvistele, sen
katu-uskottavuus on vähäinen.
Kyllä, tiedetään tapauksia, että
kouluttamattomat lemmikkipitit ovat rientäneet omistajansa
avuksi tämän jouduttua päällekarkauksen kohteeksi, näin
ovat toimineet monen muunkin rotuisen koirat. Kyllä, monet pitit (tai amstaffit) USA:ssa
kilpailevat menestyksellisesti
suojelukoirakokeissa (niissä,
joista siis ei ollut hyötyä tositilanteissa, huom.) ja miksipä
ei pitti oppisi suojahihaa puremaan – koiran silmiin hiha
kenties näyttää jättiläismäiseltä
motivointipatukalta, hauska
leikki tiedossa, ja pittiähän
silloin viedään... Hihakoiriksi
on onnistuttu kouluttamaan
jopa labradorinnoutajia, kerrotaan. Kerrotaan myös eräästä
kunnostautuneesta gamebredpitistä, jonka omistajat halusivat kouluttaa suojelukoiraksi
– Luoja tietää minkä takia,
mutta joka tapauksessa halusivat. Ei onnistunut, koiraa ei

millään keinoin saatu hyökkäämään maalimiehen kimppuun, ja omistajien täytyi lopulta luopua kunnianhimoisista haaveistaan...
Kenties tämän kaltaisista
kokemuksista pettyneinä ovat
jotkut kasvattajat, sen sijaan,
että olisivat vaihtaneet rotua,
ruvenneet jalostamaan piteistä
isompia, paremmin suojelutarkoituksiin soveltuvia. Kirjassa on useita kuvia näistä
erittäin kunnioitusta herättävän
näköisistä XL-piteistä, mm.
eräs yksilö painaa kahdeksan
kuukauden ikäisenä 47 kg eikä
näytä edes lihavalta, onhan
siinä pienoinen ero aikuisenakin parikymmenkiloisiin ruipeloihin verraten, pakko
myöntää. Ja maa järisee jossain, kun vanhat pittiäijät pyörivät haudoissaan.
Keksiiköhän joku joskus ruveta jalostamaan karjalankarhukoiria suojelukoiriksi, niidenhän täytyy myös olla tosi
kovia koiria, kun uskaltavat
käydä kiinni karhunkin persauksiin... No tämä nyt on vain
tällaista pohdiskelua.

Koulutus

sa yleensä – mikä toimii kokeneelle ammattilaiselle ei välttämättä toimi Matti Meikäläiselle, joka on saattanut
arvioida koiransa Mustin luonteen väärin, puhumatta nyt
omasta osaamisestaan. Toivottavasti siis viimeistään tässä
vaiheessa ovat Matti ja Musti
jonkun koirakerhon harjoituskentällä, sen kokeneen ammattilaisen ohjattavina. Kirjoittaja
varoittaa, että alalla on (siis
USA:ssa) paljon epäpäteviä
tyhjänpuhujia, kannattaa tarkistaa millaisia meriittejä on
kouluttajalla itsellään, vai perustuuko asiantuntemus siihen,
että henkilö on kukaties joskus
lukenut jonkun kirjan ja julistautunut sitten valaistuneeksi
mestariksi...

Kun sopiva rotu ja yksilö
on valittu on edessä koiran
kouluttaminen tehtäväänsä.
Kirjan ohjeet koiranpennun
kasvattamisesta ja totuttamisesta ympäristöönsä ovat asialliset eikä niiden noudattamisesta voi koitua mitään
vahinkoa kenellekään, päinvastoin. Pennun tulee kasvaa
siinä uskossa, että maailma on
hyvä ja kaikki ihmiset kilttejä
– useimmat koirat tietysti viettävät tässä uskossa koko elämänsä. Suojelukoulutettavan
koiran kuitenkin tulee jossain
vaiheessa oppia, että kaikki
ihmiset eivät aina ehkä niin
kilttejä olekaan... Mutta tämä
tulee siis koiralle eteen vasta
myöhemmin.
Tottelevaisuusosio on vanhakantaisen kovaotteinen, periaatteena parempi kertainen
rutina kuin ainainen kitinä.
Tässä yhteydessä pakko huomauttaa, että kirjassa suositeltu
piikkikaulain on Suomessa
eläinsuojelulain vastaisena
kielletty, ja eipä niitä enää julkisuudessa näekään. No niin,
suojelukoiria ei yleensä kouluteta naksuttimilla. Mutta
tässä on sama vika kuin kirjas-

Koirien
ystävä
Toisinaan reippaista otteista
huolimatta käy kyllä varsin
selväksi, että kirjoittaja pitää
koirista ja ajattelee niiden parasta, ja kohtelu on aina oikeudenmukaista. Koiran itsetunnon ylläpitämistä painottaa
kirjoittaja erityisesti ja ehdottaakin niille, jotka kannattavat

pehmusteiden pieksemistä koirasta ”jotta nähtäisiiin miten
se toimii tositilanteessa” tekemään tilanteesta vielä todellisemman ja menemään koiraa
vastaan ilman suojavarusteita.
Hyvä pointti! Ja tiettävästi ei
vapaaehtoisia ole vielä ilmaantunut...
Kenelle kirja
sopii?
Kaikkinensa on K-9 Bodyguards mielenkiintoinen kurkistus amerikkalaisten suojelukoirien maailmaan – ei sen
enempää, kuitenkaan. Yleiseksi koulutusoppaaksi sitä
missään tapauksessa ei voi
suositella, sen verran vakavien
asioiden kanssa kuitenkin ollaan tekemisissä. Varoitusteksti ”Älkää kokeilko tätä kotona”
ehkä sittenkin sopisi kanteen...
Tosin sehän tavallaan romuttaisi kirjan koko alkuperäisen
idean.
Ai niin, miljoonakorvausten
luvatussa maassa kirjoittaja ja
kustantaja tietenkin ilmoittavat, etteivät vastaa vahingoista,
joita saattaa seurata kirjan ohjeiden noudattamisesta...

Lamminta Joulua toivottaa
Hauvapukimo Tassu-tasku
Muistathan pukea parhaan ystäväsi lämpimästi
varsinkin talven kylmässä viimassa.
Talven lämpimimmät ja tyylikkäimmät
mittatilauspukineet saat
Hauvapukimo Tassu-taskusta.
Mallit ja värit tilauksen mukaan.
Katso lisätietoja kotisivuiltamme
www.hauvapukimo.com.

www.hauvapukimo.com • info@hauvapukimo.com
Puh (09) 852 3224 (iltaisin) • Gsm 0400 762 592
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SWEDISH WORKING
BULLDOG ASSOCIATION
www.swba.net

We are a Swedish Organisation
focused strictly on Weight Pulling.
Swedish Working Bulldog Association was
established in 2002. Now we have several active
Weight Pulling groups in all over Sweden.
We are not an organisation for any particular breed,
but our goal is to have a good co-operation with
breedclubs that work with bulldog breeds that are
not recogniced by FCI.
Today we work closely with SATHY.
Our upcoming events:
WP Competition February-March 2005 in Sweden!
For more information check out our website at
www.swba.net
SATHY Uutiset 7/2004
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Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2005

Toivottaa OldeRanch
Olde English Bulldogges & Wild Boars

Tankki

Meku

Diablo

Bruce

Friidu

Donna

Hesus

www.OldeRanch.com • info@OldeRanch.com
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Lähettäjä:
SATHY
Suomen
amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen
harrastajayhdistys ry.
Arolantie 48
03400 Vihti

2

KOULUTETUT,
AMMATTITAITOISET
URHEILUKOIRAHIEROJAT
OSAAMISALUEESEEMME
KUULUU:
- Ennaltaehkäisevä huolto
- Kisahuolto
- Leikkausten ja
vammautumisten jälkihoito
- Treeni- ja
kunnonkohotusohjeet
- Kotihoitoneuvonta
- Ravitsemus- ja
lisäravinneneuvonta
- Sallittu “doping“

UKH, urheilukoirahieroja-kouluttaja
Sari Kivilähde
Eläinkeskus Calendulia, Rauma
Puhelin: (02) 8669959
www.calendulia.com
UKH, Kati Huovala
Kaarina
Puhelin: 040-7062873
kati.huovala@luukku.com

UKH, Minna Lamminen
Pori
Puhelin: 040-5064353
m_lamminen@hotmail.com

UKH, Heidi Saastamoinen
Vantaa
Puhelin: 0400-864803
heidi.saastamoinen2@luukku.com

UKH, Carita Servin-Honkasalo
Sipoo
Puhelin: 050-3872047
carita.servin-honkasalo@luukku.com

Koulutettu urheilukoirahieroja löytyy läheltä Sinua.
Ota rohkeasti yhteyttä ja kerromme lisää miten koirasi
saadaan hyvään kuntoon!

UKH, Tita Tanskanen
Helsinki
Puhelin: 041-5331715
tita.tanskanen@welho.com

