
SATHY Uutiset

Asiaa lehdestä ja
kuluneesta vuodesta

Sathy Uutiset ilmestyy tänä
vuonna nyt viidettä kertaa. Ku-
lunut vuosi on ollut monella
tapaa vauhdikas ja tapahtuma-
rikas, osittain surullinenkin,
Saksan koiratapahtumien täh-
den. Maahamme saapui Suo-
men ensimmäinen vanhaeng-
lanninbulldoggi. Tämä uusi
Sathy rotu on osoittautunut
ennakko-odotusten veroiseksi
ja avaa nyt pioneerina tietä
seuraaville VEB-koirille. Van-
haenglanninbulldoggi on he-
rättänyt huomiota missä tahan-
sa se on liikkunutkin ja
Suomeen onkin odotettavissa
paljon lisää VEB-koiria. Suo-
men ensimmäisestä vanhaeng-
lanninbulldoggista, Tankista,
lisää sisäsivuilla.

Media staffien
kimpussa

Kevään ja kesän aikana Sak-
sassa media hyökkäsi stafford-
shirenbullterrieri ja amerikan-

pitbullterrieri koirarotuja vas-
taan, koiraharrastajien suruksi
seuraamuksena on ollut useita
tapettuja lemmikkejä ja 42 koi-
rarodun kieltorajoituksia. Me
tiedämme, että tappajakoirat
ovat median luoma myytti ja
onneksi Suomen media on ai-
ka järkevällä tavalla suhtautu-
nut koko jupakkaan. Myös
Suomen Kennelliitto on kään-
tänyt kelkkansa - lukuun otta-
matta ikuista luopiota Tapio
Eerolaa - ja on julkisesti julis-
tanut, että Suomen pitbulleja
ei tarvitse pelätä, sillä nämä
koirat eivät ole ihmiselle vaa-
rallisia.

SATHY Expo 2000

Nyt syksyllä järjestämme
vuosittaisen Sathy suurtapah-
tuman, Sathy Expon. Asiasta
lisää liitteessä. Jokainen koiran
ystävä on tervetullut paikan-
päälle tutustumaan vaikkapa
harvinaiseen VEB- koiraan,
osallistumaan taakanvedon
SM-kilpailuun tai kuulemaan
amerikanbulldoggi-ihmisten

kuulumisia. Paikan päällä on
tilaisuus ostaa ensipainos
Sathy videota, Expohintaan
50,-. Expossa on paljon ohjel-
maa, arvontoja, rotuesittelyjä,
S u o m e n  m e s t a r u u s -
taakanvetokilpailu ja paljon
muuta kivaa, mm. buffet! Saa-
vu Sinäkin Sathy-koirasi kans-
sa paikan päälle tutustumaan
muihin Suomen amerikkalais-
peräisiin työkoiriin ja heidän
omistajiinsa.

Nyt
tarkkana!

Jotta emme aiheuta koirien
omistajille turhaa painetta ku-
luneen mustan kevään ja kesän
lisäksi, emme ole kutsuneet
paikan päälle yhtään median
edustajaa. Jokainen paikan
päälle saapuva on mitä suurim-
massa määrin myös itse vas-
tuussa siitä, ettei levitä sanaa
Sathy Exposta median pariin.
Emme kaipaa Suomeen mi-
tään mediahässäkkää tai vielä
pahempaa, rotukohtaisia kiel-
toja. Eli kaikki koirien aidot
ystävät - tervetuloa!!!

Valoisa
syksy

Myöhemmin tänä syksynä
Suomeen saapuu kauan kaivat-

tua vahvistusta amerikankää-
piöterrierikantaan. Sathy on
löytänyt pitkän etsimisen tu-
loksena maineikkaan AKT
kasvattajan USA:sta ja pikku
pennun odotetaan saapuvaan
Suomen kamaralle tämän vuo-
den puolella. Pitkän aikaa on
Sathystä kyselty missä ne pik-
ku veijarit luuraa - no, nyt niitä
sitten tulee! Odotamme innolla
tätä pikku työkoiraa. Tämä uu-
si innokas tuleva amerikankää-
piöterrierin omistaja ja mah-
dollinen kasvattaja tarjoaa
jatkossa kaikille rodusta kiin-
nostuneille mahdollisuuden
käydä sitten paikan päällä Hel-
singissä tutustumassa tähän
koiraan - ihan luonnossa. Asi-
asta lisää sisäsivuilla.

 Toivomme, että saamme
tämän vuoden 2000 kunnialla
päätökseen, ennen kaikkea sil-
lä tavalla, että koirien maine
säilyisi kunnollisena. Työkoi-
ran omistajat ovat vastuussa
siitä, että maineemme säilyy
hyvänä jatkossakin. Olemme
vastuuntuntoisia ja tiedämme
sen itse. Olemme ylpeitä koi-
ristamme ja niin on syytäkin.
Sathy Expossa tavataan ja siel-
lä näemme miltä näyttävät
Suomen amerikkalaisperäiset
työkoirat - eli kaikki mukaan,
tervetuloa!
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Expo on nyt!

Suomen amer ikka la isperä is ten työko i raro tu jen
harrastajayhdistys ry. ajaa niiden koiraharrastajien asiaa, joiden
mielenkiinnon kohteena ovat amerikanbulldogit, amerikankää-
piöterrierit, amerikanpitbullterrierit, vanhaenglanninbulldogit
ja monet muut työkoirarodut.

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

Jäseneksi voi liittyä ottamal-
la yhteyttä yhdistyksen toimi-
henkilöihin ja kertomalla yhte-
ystiedot. Jäseniltä peritään
vuosittainen jäsenmaksu, eril-
listä liittymismaksua ei ole.

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

Oletko muuttamassa?

Jos yhteystietosi ovat muut-
tumassa tai tuntuu siltä, että
postisi tulee väärään osoittee-
seen, niin ilmoita meille uusi
osoitteesi.

Onko kerrottavaa?

Jos on kivaa tai vähemmän
kivaa kerrottavaa niin siitä kan-
nattaa kertoa myös muille yh-
distyksen jäsenille. On tärkeää
jakaa kokemuksia omasta lem-
mikistä, voi olla, että jotakuta
 askarruttaa juuri samat asiat.
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Heippa kaikille vanhaenglan-
ninbulldogi-kiinnostuneille. Olen
kartoittanut nyt Euroopan VEB
koiria. Ensimmäinen saapui Brit-
tein saarille 1994. Manner-
Euroopan ensimmäinen uros,
Viktor tuli Lars Jeppesenille Tans-
kaan ja ensimmäinen narttu, Lou-
ca, Sylvain Nujakowskille Rans-
kaan. Nämä tekivät pennut (5 kpl)
viime syksynä. Tällä hetkellä pen-
nut ovat10 kk ikäisiä. Eli Suo-

meen tullut Tankki-niminen van-
haenglanninbulldoggi oli kolmas
olde koko manner-Euroopassa.
Sveitsissä on yksi narttupentu,
Pashmina nimeltään, omistaja
Laure Hanouna, joka on kysynyt
astutusta meidän Tankilta. Olen
yhteydessä näihin Euroopan
WEB kasvattajiin ja yhteistyö on
läheistä. Oldeja on tällä hetkellä
siis kahdeksan kappaletta man-
nermaalla.

Oldet jyräävät
Eurooppaan

Tässä on kuvia Ranskan olde Pollysta, 5 kk.

Tankki - Suomen ensim-
mäinen vanhaenglanninbull-
doggi -  on nyt vuoden ikäinen
ja polvenkorkuinen, painoa
on jo lähes 40 kg . Erittäin
kova vahtimaan ja suojeluviet-
ti on geeneissä. Luonne on
pysynyt upeana, koira on kai-
kille tutuille ihmisystävälli-
nen. Tankki on sosiaalinen
perheen muille koirille (kaikki
uroksia), 2 Tanskandoggia 90
kiloisia ja Rhodesiankoira 54
kg. Ei tosin kunnioita ketään
isompaa, eikä alistu. Vieraat
koirat: ei osoita kiinnostusta
muita kohtaan, mutta heti rai-
vostuu jos joku osoittautuu

vihamieliseksi. Pitää lapsista
ja varoo leikkiessään niiden
kanssa. Helppo kouluttaa, py-
syy pihapi i r issä i r ral-
laan.Seuraa vapaana Helsin-
gin kadui l la v ieressä.
Pysähtyy seis käskystä heti
vaikka hyökkää portille kun
joku menee ohi. Ei aja kissoja,
menee maahan käskystä ja
kissa menee ohi metrin päästä
oli oma tai vieras. Rauhalli-
nen, kylässä ja muissa vierais-
sa paikoissa pysyy paikallaan
. Ei tarvetta tutkia mitä on
muissa huoneissa. Nukkuu
yöt tyynyllä poski poskea vas-
ten minun ja vaimon välissä.

Ruuan suhteen vaikea, ei olla
saatu syömään mitään kuiva-
muonaa tähän päivään asti.
Seuraa kotona jatkuvasti mi-
hin liikutaan, tulee mukana
joka askeleella. Sama on pi-
hallakin. Ei edes ole joutunut
olemaan yksin kovin paljon
kun vaimo on kotona päivät.
Voin suositella tätä harvinaista

VEB koira-rotua 30 vuotta
palvelus- ja muita koiria kou-
luttaneena ja useita koiria itse
omistaneena.

- Raimo Kallio

Sveitsiläinen Pashmina kyräilee.

Suomessa
paras Olde

Tässä on Polly 5 kk ja Louca sen äiti, joka on
manner-Euroopan ensimmäinen veb-koira.

Suomen Tankki-olde on rotunsa parhaimmistoa.

Suomen Olde-ekspertti kertoo uusimmat uutiset
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Suomen amerikankääpiöter-
rierikanta on saamassa kauan
kaivattua vahvistusta vielä tä-
män vuoden sisällä! SATHY
ry. on usean kuukauden huolel-
lisen selvityksen perusteella
löytänyt USA:sta erinomaisen
amerikankääpiöterrierikasvat-
tajan. Rouvan nimi on Karen
Larson ja hän pitää Valhalla
Ridge Farm AKT kenneliään
Ohiossa.

Rouva Larson on kasvatta-
nut amerikankääpiöterriereitä
yli kymmenen vuoden ajan ja
hänen koiransa ovat USA:n
ehdottomasti parhaita ameri-
kankääpiöterriereitä. Larsonin
kaikki koirat ovat United Ken-
nel Club (UKC) purppuranpu-
naisen nauhan koiria. Purppu-
ranpunainen nauha tarkoittaa
sitä, että vähintään yhdeksän
sukupolvea koiran omaa sukua
on rekisteröity UKC kirjoihin.

Lisäksi Larsonin kennel on saa-
nut UKC kultaisen nauhan, jo-
ka tarkoittaa erittäin ansioitu-
nutta kenneltoimintaa usean
vuoden ajalta.

Myös
AKC-rekisteriin

Vuoden 2 000 alusta saakka
kaikki kunnolla rekisteröidyt
amerikankääpiöterrierit voi re-

kisteröidä myöskin AKC:ssa,
eli American Kennel Clubissa.
AKC vaatii rekisteröitymiseen
lisäksi mm. koiran kuvia. Lar-
sonin koirat voi rekisteröidä
AKC:ssa, mikäli näin haluaa.

Larsonin kennelin kaikki
amerikankääpiöterrierikoirat
ovat kansallisia mestari ja huip-
pumestari (National Champion
and Grand Champion) linjoista
polveutuvia. Kaikki Larsonin
koirat kasvatetaan huolella ja
kokemuksella.

Maihinnousu
Eurooppaan

Larson itse on erittäin kiin-
nostunut promotoimaan näitä
pikku veijareita Skandinaviaan
ja nyt ensimmäistä kertaa hä-
nelle tarjoutuu tähän tilaisuus
- SATHY:n kautta. Larsonin
amerikankääpiöterriereiden

hinnat ovat kohtuulliset, varsin-
kin kun tiedämme koirien ole-
van huolella linjajalostettuja,
aitoja työkoiria. Kaikkien pen-
tujen mukana tulee aina UKC
paperit rekisteröitymistä var-
ten, rokotustodistus ja Larson
antaa kaikille koirilleen vielä
kuuden kuukauden takuun
mahdollisten sairauksien varal-
ta. Pentukoirien hinnat: - narttu
550 $ - uros 500 $ - kuljetus-

laatikko 50$.
AKT koirien mahdollisiin

terveysongelmiin Larsonilla
löytyy napakka vastaus: "Meil-
lä ei ole terveysongelmia. Yh-
dellä meidän pennuistamme,
jonka myimme noin vuosi sit-
ten, oli "mahdollinen patella",
mutta se ei vaatinut leikkausta.
Mielestäni tämä on hyvä terve-
ysprosentti, kun ottaa huomi-
oon, että olemme kasvattaneet
maailmalle kaikkiaan 250 pen-
tua. Tätä yhtä tapausta lukuun
ottamatta koiramme ovat erit-
täin terveitä."

Tämä koirien erittäin hyvä
kunto ja vähäiset perinnölliset
sairaudet juontavan perua tie-
tysti kunnollisesta linjajalos-
tuksesta. Larson uskoo vakaasti
järjestelmälliseen linjajalostuk-
s e e n .  L a r s o n  k e r t o o
SATHY:lle: "Näen täällä
USA:ssa paljon koiria ja ennen
kaikkea paljon kääpiökoiria,
jotka ovat "näyttelyjalostettuja"
ja heillä on kamalan huonossa
kunnossa polvet ja lonkat. Ai-
van älytöntä. Juuri tällaisten
pienten koirien kanssa on syytä
olla tarkkana siitä, että kaikki
jalka-asiat ovat kunnossa." Tä-
mä sama seikka pätee tietysti
kaikissa koirissa ˆ kunnon lin-
jajalostus on ainoa vaihtoehto,
mikäli haluaa päästä edes suu-

rimmassa määrin eroon perin-
nöllisistä sairauksista ja vioista.

Kaikenkaikkiaan Suomeen
on tällä hetkellä saapumassa
yksi narttupentu ja koira saa-
puu maahamme tämän syksyn
aikana. Tarkoitus on saada koi-
ra uudelle onnelliselle omista-
jalleen ennen lumen tuloa.

Tämä hienon amerikankää-
piöterrierikasvattajan löytymi-
nen on nyt avaamassa tien AKT
koirille Suomeen ja Skandina-
viaan. Kaikki kiinnostuneet
voivat nyt tilata amerikankää-
piöterrierikoiran SATHY:n
kautta. Samaan syssyyn ei koi-
ria tilata montaa kappaletta,
sillä jokainen koira on oma
yksilönsä ja jokainen omistaja
tietää itse, mitä haluaa. Mutta
jatkoa ajatellen Suomen AKT
kanta on nyt vahvistumassa ja
tämä on hyvä asia.

Lopuksi vielä Larsonin vies-
ti SATHY:lle: "Olette tehneet
minuun aikamoisen vaikutuk-
sen tällä vapaaehtoisella työl-
länne koirien hyväksi enkä us-
ko, että myymällä hyvän koiran
Suomeen SATHY:n kautta ku-
kaan meistä voi ainakaan hävi-
tä!"

Amerikankääpiöterrierit tu-
levat!

Amerikan-
kääpiöterrieribuumi!

Larssonin koirilla on UKC:n myöntämä “Purple Ribbon”
merkkinä selvästä sukupuusta.

Suomeen on tulossa yksi maailman parhaista
amerikankääpiöterriereistä.
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Rotumääritelmä

alkuperä: Yhdysvallat
ulkonäkö: isokokoinen, atleet-
tinen, isopäinen
säkäkorkeus (uros): 58 - 68 cm
paino (uros): 35 - 55 kg
säkäkorkeus (narttu): 51 - 61
cm
paino (narttu): 27 - 37 kg, pai-
non tulee olla suhteessa kokoon
pää: keskipitkä, leveäkalloinen
ja selvät lihaksikkaat posket
silmät: keskikokoiset. Silmien
värillä ei ole väliä, mutta vilk-
kukalvo ei saisi näkyä. Mustat
silmät valkoisella koiralla suo-
siteltavat.
kuono: keskipitkä (7,5 - 12
cm). Neliömäinen ja leveä ala-
leuka, huulet runsaat mutta ei
roikkuvat. 42 - 44 hammasta.
Tiukka alapurenta, tasa tai sak-
sipurenta. Kirsu musta tai har-
maa.
jalat: Vahvat, suorat ja paksu-
luiset. Etujalat eivät saisi olla
liian lähellä toisiaan eivätkä
myöskään liian kaukana toisis-
taan.
väri: valkoinen, brindle tai pu-
nertava valkoisella pohjalla,
valkoinen brindlellä tai puner-
tavalla pohjalla
luonne: rauhallinen ja silti ur-
heilullinen, tarvittaessa reipas
vahti, toimelias
rekisteröinti: American Bull-
dog Association (ABA), Ame-
rican Rare Breed Association
(ARBA) ja Animal Research
Foundation (ARF).
Huom. Amerikanbulldoggin
koko vaihtelee käyttötarkoituk-
sesta riippuen.

Jotkut kasvattajat jalostavat
myös 62 - 70 kilon painoisia
koiria - jotkut pitävät näitä liian
suurina, suuren koon työkoiral-
le tuoman haitan takia. Ameri-
can Bulldog Association ei re-
kisteröi näitä isoja koiria.
Koirat ovat joko rekisteröimät-
tömiä tai ne ovat rekisteröity
American Rare Breed Associa-
tionissa.

Historia

Amerikanbulldoggi on jat-
koa siitä, mihin alkuperäinen,
englannissa jalostettu bulldoggi
jäi. Ensimmäiset Amerikan uu-

disasukkaat toivat näitä koiria
mukanaan Euroopasta suojele-
maan heitä ja heidän asuintilo-
jaan vihamielisiltä alkuasukka-
i l t a  j a  pe toe lä im i l t ä .
Amerikanbulldoggia käytettiin
paljon villisikojen, puumien ja
monen muun eläimen metsäs-
tykseen. Hyvin pian rotu oli
uudisasukkaille ja heidän per-
heilleen korvaamaton apu.

Ei näyttely-
jalostusta

Amerikanbulldoggirotu on
välttynyt työtehtäviensä ansi-
osta muotojalostukselta. Kun
ei ole pyritty ulkonäöllisiin ää-
rimmäisyyksiin on AB:n koko
ja ulkonäkö pysynyt samana
halki vuosisatojen. AB:ta on
toki jalostettu, mutta jalostuk-
sessa on ulkonäön sijaan aina
pyritty mahdollisimman tervee-
seen työkoiraan, niin henkisesti
kuin fyysisestikin. Amerikan-
bulldoggirotu on tunnettu ny-
kyisellä nimellä vasta noin kah-
denkymmenen vuoden ajan.
Aikaisempi nimi oli amerikan-
pitbulldog ja vieläkin vanhem-
pia nimiä olivat countrybulldog
ja countrywhitebulldog. Kaikki
nykyiset amerikanbulldoggit
voivat seurata juuriaan Alaba-
man, Georgian seudulle neljään

sukujuureen, jotka ovat Wil-
liamson, Scott, Bailey ja John-
son.

Amerikanbulldoggi on per-
heen paras turva.

Yleistä
Amerikanbulldoggi on harvi-
nainen koirarotu joka tuli suu-
ren yleisön tietoisuuteen vasta
1980- luvulla. Tohtori Carl Se-
mencicin kirjoittamassa kirjas-
sa esiteltiin tuolloin ensim-
mäistä kertaa amerikanbulldog-
 koirarotu. Ennen tämän kirjan
julkistamista amerikanbulldog-
gi oli tunnettu vain niiden har-
vojen keskuudessa, jotka olivat
kasvattaneet näitä koiria käyt-
tökoiriksi jo vuosisatoja. Kirjan
julkistamisen jälkeen löytyi iso
joukko koiraharrastajia, jotka
ottivat amerikanbulldoggin
omakseen. Nämä uudet ameri-
kanbulldog- harrastajat ovat
lyhyessä ajassa kasvattaneet
amerikanbulldoggin suosiota
ja tänä päivänä AB on levinnyt
Yhdysvaltojen karjatilojen ta-
kapihoilta Suomen koteihin
asti.  Tänä päivänä AB on mo-
nikäyttöinen koirarotu. Sitä
käytetään vielä nykyäänkin hy-
vin paljon suurriistan metsäs-
tykseen. Ne ovat myös erin-
omaisia vahtikoiria jotka
suojelevat niin omistajaa kuin

perhettä. Amerikanbulldoggilla
on leuat rautaa, hermot terästä
ja sydän puhdasta kultaa. Rotu
sopii yhtä hyvin lemmikiksi
kuin uskolliseksi vahdiksi. AB
hallitsee älykkäästi eri tilanteet
ja käyttäytyy sen mukaisesti.
Amerikanbulldoggin ollessa
helposti koulutettava koirarotu,
se on kiltti, mutta varsinainen
painajainen sille joka uhkaa
AB:n perhettä. Monet ihmiset
jotka ovat aikaisemmin käyttä-
neet muita suojelukoirarotuja
ovat valinneet AB:n huomattu-
aan rodun vertaansa vailla ole-
vat käyttöominaisuudet. Jotkut
väittävät etteivät amerikanbull-
doggit ole niin alttiita erilaisille
tarttuville sairauksille kuin jot-
kut muut koirarodut. Peruste-
luina on esitetty järkijalostus
ja perinnöllinen vastustuskyky.

Amerikanbulldogista
on moneksi

 Amerikanbulldoggeja on kou-
lutettu elokuva, tottelevaisuus,
suojelu, weight pulling (taa-
kanveto), metsästys ja poliisi-
koiriksi. Amerikanbulldogin
koko vaihtelee käyttötarkoituk-
sesta riippuen.  Jotkut kasvat-
tajat jalostavat jopa 70 kilon
painoisia koiria - jotkut pitävät
näitä liian suurina, suuren koon
työkoiralle tuoman haitan takia.
American Bulldog  Association
ei rekisteröi näitä isoja koiria.
Koirat ovat joko rekisteröimät-
tömiä tai ne ovat rekisteröity
American Rare Breed Associa-
tionissa. Amerikanbulldoggi
on koostaan riippumatta kui-
tenkin atleettisuudessaan aivan
eri luokkaa kuin muut isot koi-
rarodut. AB:n jalostuksessa tu-
lisi yhä edelleen kehittää koi-
rarotua voimakkaaseen,
vahvaan ja tiivisrunkoiseen
suuntaan.  Tänä päivänä ame-
rikanbulldoggi on monikäyttöi-
nen koirarotu. Sitä käytetään
vielä nykyäänkin hyvin paljon
suurriistan metsästykseen. AB:t
ovat erinomaisia lemmikkejä
ja vahtikoiria jotka suojelevat
niin omistajaa kuin perhettä.
Sinäkin voit löytää amerikan-
bulldoggista verrattoman ystä-
vän Sinulle ja perheellesi.
Amerikanbulldoggi on verra-
ton lemmikki.

Amerikanbulldoggi

Sinäkin voit löytää amerikanbulldoggista verrattoman
ystävän Sinulle ja perheellesi. Amerikanbulldoggi on ver-
raton lemmikki.
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Rotumääritelmä

alkuperä: Yhdysvallat
luonne: vilkas, iloinen, terhakka
ulkonäkö: pieni, pystykorvai-
nen, valpas
korkeus: n. 25 cm
paino: 2 - 4 kg, rodussa tavataan
myös pienempiä yksilöitä
pää: selvä otsapenger, isot lä-
hekkäin sijaitsevat korvat
silmät: tumma pigmentti.
kuono: suippo kuono, ja kirsus-
sa on toivottava tumma pig-
mentti. Usein naamassa on val-
kea piirto.
jalat: eturaajat ovat suorat ja
kevytluiset, käpälät ovat tiiviit
ja soikeat
runko: neliömäinen
väritys: valkoinen mustin ja rus-
kein merkein - white and trico-
lour, valkoinen mustin merkein
 - black and white, valkoinen
suklaan värisin merkein.
Karvapeite on erittäin helppo-
hoitoinen, sillä karva on lyhyttä,
tiheää ja säänkestävää.
rekisteröinti: United Kennel
Club (UKC) ja vuoden 2000
alusta myös American Kennel
Club (AKC).

Historia

Amerikankääpiöterrieri -
rodulla oli tärkeä merkitys
Amerikkalaisten maatilojen tu-
holaistorjunnassa ja siinä se
saavuttikin 1800-luvun lopulla
suuren suosion. AKT-koiria on
aina ollut paljon ja tänä päivänä
sen suosio on kääpiökoirien
keskuudessa vahva. On syytä
heti alkuun huomata, että ky-

seessä ei ole luolakoira kuten
monet muut vastaavan kokoiset
rodut ovat. Kerrotaan, että jo
1870- luvulla on kettuterrierei-
den koossa ollut huomattavaa
vaihtelua ja näistä pienistä koi-
rista on määrätietoisella jalos-
tuksella kehitetty oma rotu. On-
kin ilmeistä, että jyrsijöiden
kurissapito lankesi kuin itses-
tään tilan pienille koirille ja
näin AKT jatkoi kehitystä
omaksi rodukseen. Vaikka
American Kennel Club, eli
AKC tunnusti vain normaalin
koon, rekisteröi United Kellel
Club, eli UKC molemmat koot
kettuterriereinä vuoteen 1936
saakka, josta lähtien rotu jaettiin
UKC:ssa kahteen muunnok-
seen.

Rodun alkuperäinen käyttö-

tarkoitus oli rottien, muiden
jyrsijöiden ja tuholaisten met-
sästys maatiloilla. On muistet-
tava, että entisaikoina tuholais-
ten hävitys oli aivan toista
tärkeysluokkaa kuin nykyään.
Kyse ei ollut muutamasta hii-
restä jotka pyörivät pirtin nur-
kissa, vaan suuresta ongelmas-
ta. Vilja- ja muita varastoja oli
suojeltava hinnalla millä hyvän-
sä. Niinpä vielä nykyäänkin voi
koko ikänsä hemmoteltuna sy-
likoirana elänyt lemmikki-AKT
osoittautua tilaisuuden tullen
lahjakkaaksi hiirenmetsästäjäk-
si.

Yleistä

Suomessa erittäin harvinai-
nen Amerikankääpiöterrieri on
uskollinen, ihmiseen kiintyvä,
terveen jalostustaustan omaava
pieni koira, joka tunnetaan
myös nimellä Amertoy ja Toy
Fox Terrier. Amerikankääpiö-
terrieri, eli akt, on pieni ja kor-
keajalkainen sekä luonteeltaan
erittäin valpas. Väritykseltään
sileäkarvainen AKT on useim-
miten tricolor, usein myös mus-
tavalkoinen. Hallitseva väri on
kuitenkin valkoinen. Amerikan-
kääpiöterrierillä on kaikki ter-
rierin toivotut ominaisuudet pie-
nessä pakkauksessa.

Amerikankääpiöterrieri on
luonteeltaan leikkisä ja vilkas
seuralainen. Hyvää luonnetta
kuvastaa se, että AKT:t ovat
nykyisin palvelleet myöskin
vammaisten apulaisina, esimer-
kiksi kuurojen "korvina". Koira

oppii noutamaan pudonneita
esineitä, kuten kyniä, tai hake-
maan kengät, tai haukkumaan
herättääkseen huomiota ja
hankkiakseen apua. Pyörätuo-
liin sidotulle omistajalle koira
merkitsee lisääntynyttä itsenäi-
syyttä, vaatien vain vähän koi-
ran turkinhoitoa tai pakollista
ulkoilua, silla AKT hankkii it-
selleen liikuntaa myös sisä-
oloissa. Tällaisessa toiminnassa
tulee ilmi AKT rodun luotetta-
vuus.
Amerikankääpiöterrieri on Yh-
dysvalloissa laajalti tunnettu
sitä rekisteröivät useat rotuyh-
distykset. Amerikankääpiöter-
rieri viihtyy hyvin kaupungis-
tuneessa yhteiskunnassa, vaikka
sen alkuperäiset metsästysvais-
tot ovat useimmiten yhä tallella.
AKT on pienestä koostaan huo-
limatta hyvä seurakoira lenkille
ja toimii tarvittaessa myös vah-
tina ö äänen  perusteella on
vaikea arvata, että vahtina on
pieni koira. Amerikankääpiöter-
rierin haukku ei ole kimakka,
eikä se tavallisesti hauku tur-
haan.

Lenkkikaverina AKT on vä-
symätön ja yllättävän säänkes-
tävä tarvitsematta talvella tak-
kia. Amerikankääpiöterrierin
kanssa voi harrastaa myös Agi-
litya ja TOKOa, eli tottelevai-
suuskoulutusta. AKT:n voi kou-
luttaa myös rauniokoiraksi,
etsimään sortuneisiin rakennuk-
siin hautautuneita ihmisiä.
Amerikankääpiöterrierin valpas
katse ja reipas luonne on saa-
vuttanut monen koiraharrasta-
jan suosion.

Amerikankääpiöterrieri

Kuvassa Karen Larsonin AKT kennelin hienoja koiria.

Suloinen amerikankääpiöterrieri painaa vain 2-4 kiloa.

AMERIKAN
KÄÄPIÖ-
TERRIERI

Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry.

WWW.SATHY.ORG
sähköposti: info@sathy.org

TERHAKKA  ROTUHARVINAISUUS!

Puhelin (09) 241 3339

Amerikankääpiöterrierillä  (AKT) on kaikki terrierin toivotut ominaisuudet pienessä
pakkauksessa. AKT:n jalostustausta on aina pyritty säilyttämään mahdollisimman terveenä.
AKT:n alkuperäiskayttötarkoitus on ollut maatilojen tuholaistorjunta. Perimä on tallella ja
ikänsä hemmoteltuna sylikoirana elänyt lemmikki-AKT voi osoittautua tilaisuuden tullen
lahjakkaaksi työkoiraksi.
AKT polveutuu suoraan englantilaisesta kettuterrieristä, jonka kokoa on USA:ssa pienennetty
määrätietoisella jalostuksella AKT-rodun kehittämiseksi. Kerrotaan, että jo 1870-luvulla
kettuterriereissä on koossa ollut huo-
mattavaa vaihtelua. Onkin ilmeistä, että
jyrsijöiden kurissapito lankesi kuin it-
sestään tilan pienille koirille ja näin AKT
alkoi jalostumaan omaksi rodukseen.
Amerikankääpiöterrieriä on rekisteröity
United Kennel Clubissa vuodesta 1936
lähtien.
AKT on Suomessa melko vähän tunnettu
koirarotu, eikä tietoa ole välttämättä
tarjolla yhtä hyvin kuin muista pienistä
koirista. AKT:n etu moniin muihin kää-
piökoiriin verrattuna on rodun käyttö-
koirajalostuksen myötä saavuttama ter-
verakenteisuus ja vakaa luonne.
Ominaisuuksien puolesta AKT on lyö-
mätön mitä tulee Agility ja ulkoilu -
harrastuksiin. Joidenkin mielestä AKT
koira oppii nämä melkein itsestään. Sa-
maten match-showssa AKT on voitta-
maton, ja valloittaa katselijoiden sydämet
pelkällä olemuksellaan.
SATHY ry.  selvittää jatkuvasti perinpohjin
eri rotujen kasvattajia maailmalla. Erityisesti on etsitty laadukkaita ja terveitä koiria kasvattavia
jalostajia.Tällä tavalla voi varmistaa mahdollisesti Suomeen päätyvien koirien terveydellisen
huipputason.
Juuri parhaillaan on Suomeen tulossa uusia amerikankääpiöterriereitä ja kenneleiden
joukosta on löytynyt muutama erittäin hyvä kasvattaja. Näiden kanssa käydään juuri parhaillaan
neuvotteluja, rekisteröinti (AKT-koirilla 9 sukupolvea!!!), polvi-, lonkka- ja silmäpeilaustuloksista.
Nyt on siis paras mahdollinen hetki hankkia amerikankääpiöterrieri jos haluaa huippukoiran
vähällä vaivalla. Asiasta lisää SATHY:n kotisivuilla http://www.sathy.org.

Amerikankääpiöterrieribuumi
on tulossa - oletko valmis?
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Rotumääritelmä

alkuperä: Yhdysvallat
ulkonäkö: keskikokoinen, ly-
hytkarvainen, ruusukorvat
korkeus: n. 50 cm, polvenkor-
kuinen
paino: n. 25 kg
pää: pää on lyhytkalloinen ja
leveäposkinen
silmät: mantelinmuotoiset
kuono: keskipitkä tai lyhyt,
huulet lurpat, kirsun värillä ei
merkitystä
jalat: etujalat suorat ja kauttaal-
taan lihaksikkaat. Takajalat voi-
makkaat.
runko: lihaksikas ja urheilulli-
nen
väri: kaikki värit
luonne: rauhallinen, kuitenkin
helposti innostuva ja leikkisä
rekisteröinti: American Dog
Breederâs Association (AD-
BA) ja United Kennel Club
(UKC).

Historia

Ensimmäiset tarkat kuvauk-
set tästä rodusta ovat niinkin
vanhoja kuin 350 vuotta. Näis-
sä vanhoissa maalauksissa koi-
rat ovat metsästyskäytössä. Tä-
män jälkeisissä kuvauksissa
pitbullterrieri toimi karjankas-
vattajan ja teurastajan apuna
karjan erottelussa ja käsittelys-
sä. Samalla amerikanpitbullter-
rierille lankesi myös muut koi-
ran työtehtävät ja vahtikoirana
olo. Olosuhteet olivat varmasti
ankarat nykyoloihin nähden ja
jo senkin takia pitbullterrierit
jalostuivat vahvoiksi, rohkeiksi
ja tasapainoisiksi koiriksi. Nä-
mä ominaisuudet ovat osoittau-
tuneet vertaansa vailla oleviksi
myös muussa käytössä. Esi-
merkiksi taakanvetokilpailussa
on amerikanpitbullterrierin pe-
räänantamattomuus se voima-
vara jolla koira saa liikkeelle

jopa omaan
p a i n o o n s a
verrattuna 80-
kertaisia taak-
koja.

Amerikan-
pitbullterrierin
tyyppisiä koi-
ria on aina ol-
lut olemassa.

Siirtolaisten
mukana ame-
rikanpitbull-

terrieri kulkeutui uudelle man-
tereel le ja pysyi siel lä
muuttumattomana. Samaan ai-
kaan rodun Eurooppaan jääneet
sukulaiset jalostettiin näyttely-
toiminnassa ulkomuodoiltaan
näyttävämmän ja erikoisem-
man näköisiksi. Esimerkiksi
James Hinks aloitti 1850-
luvulla bullterrierin jalostuk-
sen. Bullterrieri oli vielä 1800-
luvun lopulla hyvin paljon
amerikanpitbullterrierin näköi-
nen.

Amerikanpitbullterrieriä re-
kisteröidään ADBA:ssa ja
UKC:ssa.

Amerikanpitbullterrieriä
alettiin rekisteröimään United
Kennel Clubissa vuonna 1897
ja muutamaa vuotta myöhem-
min American Dog Breeders
Associationissa. Nämä molem-
mat yhdistykset ovat vielä tänä
päivänä tärkeimmät pitbullia
rekisteröivistä yhdistyksistä.
Vuonna 1936 amerikanpitbull-
terrieriä ryhdyttiin rekisteröi-
mään American Kennel Clubis-
s a  u u d e l l a  n i m e l l ä
staffordshirenterrieri. Tämä ni-
mi muutettiin 1970-luvulla
amerikanstaffordshirenter-
rieriksi erotukseksi starfford-
shirenbullterrieristä, jota Eng-
l a n n i n  T K C  a l k o i
rekisteröimään 1950-luvulla.

1900-luvun alussa ameri-
kanpitbullterrierin maine oli
erinomainen. Rotu oli rohkeu-
den ja itsenäisyyden vertausku-
va. Amerikanpitbullterrieri oli
Yhdysvaltojen kansalliskoira
ja esiintyi maailmansotien pro-
paganda-julisteissa. Pitbulli oli
elokuvatähti, mm. Rascals-
sarjassa ja se pääsi ainoana
koirana LIFE-lehden kanteen.
Pitbulli oli myös eniten palkittu
sotakoira 1. maailmansodassa.

Amerikanpitbullterrieri maa-
ilmansotien propagandajulis-
teessa. Toinen maailmansota

siirsi koiraharrastukset taka-
alalle ihmisten mielistä pitkiksi
aikaa. Samalla amerikanpit-
bullterrieri ja monet muut koi-
rarodut vaipuivat unholaan
odottamaan parempia aikoja.

Yleistä

Amerikanpitbullterrieri
(APBT) on perinteikäs, vanha
koirarotu. Kirjallinen sukupuu
puhdasrotuisella APBT:lla
ulottuu yleensä 1900-luvun al-
kuun. APBT tunnetaan myös
nimellä Pit Bull.

Amerikanpitbullterrieri on
Suomessa huonosti tunnettu
koirarotu. Yleensä ihmisten ai-
nut mielikuva tästä koirarodus-
ta on saatu lehtien skandaali-
hakuisista jutuista. Tämä
väärään faktaan perustuva me-
dian puolelta aiheutuva paine
asettaa aivan omaa luokkaansa
olevia erityisvaatimuksia ame-
rikanpitbullterrierin omistajal-
le. Kaikki tämä kielteinen me-
diahömpötys on kuitenkin
pieni suru verrattuna iloon
omistaa aito puhdasrotuinen
amerikanpitbullterrieri.

APBT on kokoisekseen voi-
makasrakenteinen, keskikokoi-
nen koira. Ulkonäkö vaihtelee
suuresti yksilöiden välillä, ver-
rattuna moneen muuhun koira-
rotuun. Selvän jalostustaustan
omaava amerikanpitbullterrieri
on työkoira, eli rotua ei ole
näyttelyjalostettu. Samasta
syystä pitbull on terverakentei-
nen ja tukevaa, kestävää mallia
oleva koirarotu.

Amerikanpitbullterrieri on
ulkonäöltään lyhytkarvainen,
kompakti, lihaksikas ja leveä-
hymyinen koira, joka on taa-
tusti valmis seuraamaan omis-
tajaansa minne vain ja koska
tahansa. Amerikanpitbullter-
rieri on lyhytkarvainen, kom-
pakti, lihaksikas ja leveähymyi-
nen koira.

Yhteistä kaikille amerikan-
pitbullterriereille on se, että ne
ovat ihmisten kanssa hyvin toi-
meen tulevia ja yleensä muiden
koirien kanssa vähemmän ka-
vereita. Amerikanpitbullterrieri
ei aiheuta ongelmia perheen
hierarkiassa. Pitbullterrierit ei-
vät koskaan kyseenalaista ih-
misen paikkaa perheen päänä.
Pitbulli ei ole pelottava, se ei
komentele, eikä se ole vaativa

ihmisiä kohtaan. Lyhyesti sa-
nottuna, amerikanpitbullter-
rierit ovat mainioita lemmikke-
jä.

Amerikanpitbullterrieristä
löytyy ominaisuuksia tarpeen
mukaan. Pitbulli ei ruikuta ul-
koilua päivän mittaan mutta on
pitkälläkin lenkillä väsymätön
kaveri ja aina valmiina toimin-
taan, hauskanpitoon ja oppi-
maan uutta. Lähinnä APBT:ä
sukua olevat koirarodut ovat
amerikanbulldoggi, amerikans-
taffordshirenterrieri, stafford-
shirenbullterrieri ja bullterrieri.

APBT on sopiva valinta kel-
le tahansa joka tarvitsee itsel-
leen hyvän lemmikin ja uskol-
lisen ystävän. Omistajan on
luonnollisesti tunnettava vastuu
koirastaan ja tekemisistään.
APBT ei ole sopiva koirarotu
sellaiselle joka haluaa päteä
koiransa avulla.

Amerikanpitbullterrierin
omistaminen on pitbullperin-
teiden ylläpitoa parhaimmil-
laan. Koirat pidetään hyvässä
kunnossa ja muihin pitbullo-
mistajiin pidetään tiivistä yh-
teyttä. APBT ei ole sopiva koi-
rarotu sellaiselle joka haluaa
päteä koiransa avulla. Pystym-
me itse vaikuttamaan minkälai-
seksi amerikanpitbullterrierin
julkinen kuva muovautuu.
Vaikka yksittäinen koiranomis-
taja saattaa vaikuttaa vähäpä-
töiseltä on juuri hänellä suurin
panos pelissä - oma lemmikki-
koira.

Amerikanpitbullterrierin
maine tuntuu paranevan ja yhä
useampi ihminen - myös täällä
Suomessa - on löytänyt itsel-
leen tämän verrattoman koira-
rodun.

Amerikanpitbullterrieri
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Rotumääritelmä

alkuperä: Yhdysvallat
ulkonäkö: keskikokoinen koira.
Vahvarakenteinen, osoittaa
suurta voimaa. Rungon tulisi
olla tukeva mutta silti atleetti-
nen. Lyhytkarvainen.
korkeus: uros yli 43 cm, narttu
yli 40 cm
paino: uros yli 27 kg, narttu yli
23 kg
pää: suhteessa isokokoinen ja
neliömäinen, kohtuullisen poi-
mukas, isot leukalihakset, ylös-
päin kaartuva alaleuka. Korvat
ruusu- tai puolipystyt, sijainti
korkealla ja leveällä.
jalat: etujalat suorat tai lievästi
kaartuvat, takajaloissa lihaksik-
kaat reidet
runko: vanharakenteinen, tuke-
va
väri: tiikeri, punainen, harmaa
tai musta. Tiikeri laikkuja val-
koisella pohjalla. Kokovalkoi-
nen. Vaaleanpunainen kirsu ja
silmänympärys ovat sallittuja
mutta eivät
toivottuja. Karvapeite on lyhyt
ja myötäinen. Häntä on suora
tai päästä kippura.
luonne: ystävällinen mutta pe-
loton ja aina valmiina puolus-
tamaan isäntäänsä ja omaisuut-
ta. Rauhallinen, mutta tuima.
rekisteröinti: Olde English
Bul ldogge Assoc ia t ion
(OEBA).

Historia

Historian mukaan bulldog-
gien, joka oli 1800-luvulla suo-
meksi "sonnikoira", alkuperä
on Brittein-saaret. Nimitys
bulldog tulee tämän koiratyy-
pin käytöstä härkien taltuttami-
seen. Tarkkaa tietoa siitä koska
koirien käyttö tähän tarkoituk-
seen alkoi ei ole tiedossa mutta
kirjallisia mainintoja löytyy
niinkin varhaiselta ajalta kuin
vuodelta 1209.

Nykypäivänä härkätappelu-
jen kaltaisia urheilulajeja ei ole
mutta aikanaan ne loivat täysin
omat vaatimukset käytettäville
koirille. Koirien tuli käydä ko-
mennosta itseään moninkertai-
sesti isompien vastustajien
kimppuun. Eikä varaa virheille
ollut! Vain parhaimmat koirat
selvisivät jalostuskäyttöön ja
tuona aikoina luotiin perusta
bulldoggeille. Ulkonäkö ei pai-
nanut vaakakupissa mitään ja
tuloksena oli vähintäänkin
omalaatuisen näköisiä koiria -

 ainakin monen muun koiraro-
tuharrastajan mittapuun mu-
kaan. Vuonna 1835 loppuivat
härkätappelut ja samalla katosi
bulldoggien härkätappelutarve.
Englanninbulldoggin käyttötar-
koitusta ei enää ollut. Tämän
rodun harrastajat eivät kuiten-
kaan luovuttaneet vaan jatkoi-
vat englanninbulldoggin jalos-
tusta - muotojalostuksena.
Lopputuloksena on nykyisin
tuntemamme englanninbull-
doggi.

Vaikka englanninbulldoggin
alkuperä on syvällä bulldoggi-
en pitkässä sukupuussa ei sen
luonne ja fysiikka enää vastaa
sitä alkuperäistä koiraa, joka
on englanninbulldoggirodun
esikuvana. Bulldoggiharrasta-
jien mielissä virisi ajatus herät-
tää henkiin tuo muinainen - ja
alkuperäinen - englanninbull-
doggi. Ajatuksen mahdollisuut-
ta ryhtyivät tutkimaan herrat
Winston, Hremes ja Lewitt.
Vuonna 1971  he aloittivat pit-
käjänteisen risteytys- ja jalos-
tustyön. Määränpäänä oli alku-
peräinen bulldoggi, jonka
nimeksi tuli vanhaenglannin-
bulldoggi.

Vanhaenglanninbulldoggi-
koirarotu vastaa siis nyt juuri
sellaista koiratyyppiä, josta ai-
koinaan jalostettiin nykyinen
englanninbulldoggi.

Monien vuosien intensiivi-
sen linjajalostuksen tuloksena
oli vuonna 1992 julkistettu uusi
työkoirarotu, vanhaenglannin-
bulldoggi (VEB). Rodun kehit-
täjät olivat tyytyväisiä tulok-
seen ja  vakuu t tune i ta
uusvanhan koirarodun hyvyy-
destä. David Leavitt perusti
rodun tueksi järjestön, The Ol-
de English Bulldogge Associa-
tion eli OEBA ja siinä rekiste-
röidään niitä VEB-koiria, jotka
polveutuvat vuoden 1992 kan-
tarekisteristä polveutuviin koi-
riin.  Vanhaenglanninbulldog-
gin rakenne on tanakka.

Oeba

OEBA:n perusajatuksena on
saada rodulle kehityskaari, joka
takaa toimivan rakenteen, ter-
veen perimän, hyvän luonteen,
erinomaisen muodon ja työkoi-
rarodun edellyttämät muut
ominaisuudet. Tavoitteet ovat
korkealla mutta alkuun on jo
päästy ja tulokset ovat edelleen
hyviä. OEBA etsii jatkuvasti
koira-alan harrastajia ja uusia

kote ja  ympär i
maailmaa, jotka
takaisivat VEB-
koirarodun suosion
kasvun jatkuvuu-
den.

Yleistä

Uudelleen ke-
hitetty vanhaeng-
lanninbulldoggi
rotu eli VEB on
levittänyt suosio-
taan tasaisen var-
masti nyt kymme-
nen vuoden ajan.
Suomen ensim-
mäinen vanhaeng-
lanninbulldoggi, eli
o lde  endg l i sh
bulldogge, saapui
maahamme onnel l isel le
omistajalleen vuosituhannen
vaihteessa alkuperämaastaan
Yhdysvalloista. SATHY:lle tä-
mä koirarotu on luonnollinen
lisä muiden perinteisten työkoi-
rarotujen joukkoon.

Vanhaenglanninbulldoggin
tulisi olla valpas koira, jolla on
hyvät mittasuhteet omaava ke-
ho. Koiran rakenne tulee olla
tanakka, mutta atleettinen. Van-
haenglanninbulldoggin pää on
iso ja neliömäinen suhteessa
kehoon. VEBit ovat rauhallisia,
mutta suojeluvaistoisia ja pe-
lottomia. Vanhaenglanninbull-
doggi on hyvin päättäväinen ja
rohkea. Ystävällinen VEB on
perheen oiva lemmikki ja pis-
tää kaikkensa peliin puolusta-
essaan omistajaansa ja perhet-
tään.

Vanhaenglanninbulldoggi on
erittäin ystävällinen ja lempeä
perheen tuttavia kohtaan ja
VEB on välitön ja lempeä
luonteeltaan. Erityistä huomi-
oitavaa vanhaenglanninbull-
doggissa on sen pitkäikäisyys,
sillä VEB elää yleensä vähin-
tään yksitoistavuotiaaksi.

Vanhaenglanninbulldoggin
jalostuksessa OEBA on pitänyt
erityisen tärkeänä koiran terve-
yttä. Esimerkiksi perinnöllinen
lonkkavika on onnistuttu kar-
simaan pois koko vanhaenglan-
ninbulldoggikoirarodusta pa-
kollisilla lonkkakuvauksilla ja
tiukalla linjajalostuksella.

Vanhaenglanninbulldoggi
sai alkunsa kun haluttiin luoda
uusi rotu, joka vastaa mahdol-
lisimman tarkkaan alkuperäistä
terverakenteista ja reipasta eng-
lanninbulldoggia. Uuden rodun

luominen onnistui erinomai-
sesti ja nyt meillä on vanhaeng-
lanninbulldoggi, joka on oival-
linen lemmikki, hyvä vahti ja
ennen kaikkea terve työkoira.

Lisätietoa

Kirjallisuutta, joista voi löy-
tää lisää asiaa vanhaenglannin-
bulldoggikoirarodusta. Kaikki
kirjat ovat englanninkielisiä.
Osaa kustantaa mm. TFH.

Dr. Carl Semencic: The
World of Fighting Dogs

Myrus: The Dog Catalog
Reid: Canine Gladiators of

Old and Modern Times
Gaunon: Rare Breed Hand-

book
Alderton: Eyewitness Hand-

books-Dogs
DeFrisco & Johnson: The

Mini Atlas of Dog Breeds

Vanhaenglanninbulldoggi

David Leavitt ja hänen koi-
ransa "BULL MEAD'S
TWEED"
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Törmäsin Tankki-Oldeen ja
sain yhdistyksenne kautta pal-
jon tietoa tästä kiinnostavasta
otuksesta, kiitos? Onko oman
Olden hankinta realistinen
tavoite?

Kyllä on. Kun kyseessä on
Suomen harvinaisin koirarotu
kannattaa pitää mielessä kui-
tenkin sen verran malttia, että
saa hankittua erittäin hyvän
koiran. Helpoiten tämä sujuu
kun selvittää tarjontaa yhdes-
sä SATHY ry.:n kanssa ja tu-
tustuu Tankki-koiraan tar-
kemmin.

Koiran hankinta ulkomailta
on erittäin helppoa ja yksin-
kertaista ja tarjontaa on paljon

- ei siis ole syytä mihinkään
paniikkiin ja hosumisiin. Juuri
nyt luodaan Suomen tulevalle
Olde-kannalle vankkaa perus-
taa, joten kaiken a ja o on
tehdä yhteistyötä ja vetää yhtä
köyttä - rodun parhaaksi.

Nyt on saatu lisäksi hyvät
Olde-kontaktit muualle Eu-
rooppaan, joten Olden tule-
vaisuus nbäyttää hyvältä. Ol-
deen kannattaa panostaa.

Lukijoiden kysymyksiä???
SATHY vastaa

Onko kysyttävää tai kerrot-
tavaa? Soita vastaajaan

(09) 241 3339
tai lähetä osoitteeseen

Mannerheimintie 93c147
00270 Helsinki

tai emailaa
info@sathy.org

Englanninbulldoggi muuttuu
vanhaenglanninbulldoggiksi

Television neloskanavan
Lemmikki-tv ohjelma esitti
lauantaina 26.8.00 mielenkiin-
toisia kommentteja englannin-
bulldoggista. Yleisesittelyssä
oleva englanninbulldoggirotu
herättää ihmisissä ohjelman
mukaan ristiriitaisia tunteita.
Kasvattajat puolustavat eng-
lanninbulldoggin vikoja lähin-
nä tunteenpurkauksilla - se
kun on niin ihana sohvalem-
mikki.

Työkoiria
kehiin

Koirien ulkomuototuomari
Kari Järvinen - joka on aikai-
semminkin penännyt työkoiria
näyttelykehiin - sanoo, että
koira ei missään nimessä ole
se englanninbulldoggi, joka
se on aikanaan ollut. Rodussa
ollaan menty aivan liian pit-
källe siitä alkuperäisestä eng-
lanninbulldoggista, joka aika-
naan taisteli työkoirana härkiä
vastaan. Järvinen kertoo, että
nyt ollaan herätty ja tultu jär-
kiin englanninbulldoggin ja-
lostuksessa. Kasvattajat ovat
menossa koirien kanssa ter-
veempään suuntaan ja näytte-
lyissäkin arvostetaan enem-
män kuin koskaan tervettä
englanninbulldoggia.

Kari Järvisen suusta tulee
nyt vuonna 2000 samaa tekstiä
kuin mitä Lewittin ja kump-
paneiden mielissä oli puoli
vuosisataa sitten.

Kasvattajien
mielipiteitä

Eng lann inbu l ldogg i -
kasvattaja Helena Hyvönen
on myös sitä mieltä, että koi-
raa ollaan viemässä terveem-
pään suuntaan. Perinnöllisiä
silmävikoja, huonoja raajoja
ja hengitysongelmia pyritään
korjaamaan. Suomen englan-
ninbulldoggi ry.:n jalostustoi-
mikunnan puheenjohtaja Au-
vo Penttinen kokee, että
englanninbulldoggin suurin
ongelma on sen huono kyky
lisääntyä. Kysymys herääkin,
kun ruudussa vilistää puoliso-
keita köntyksiä, joiden on vai-
kea kävellä huonojen raajojen
tähden, että miksi näitä koiria
pitää ylipäätään lisätä? Pentti-
nen kertoo, että leikkauksilla
saadaan yleensä englannin-
bulldoggin ongelmat pienene-
mään siinä määrin, että koira
pysyy kunnossa niin, että sitä
voidaan pitää lemmikkinä ja
viedä näyttelyihin.

On syytä korostaa, että eng-
lanninbulldoggeista valtaosa
on terveitä ja reippaita koiria.
Suurin osa näistä täyttävät teh-
tävänsä mukavina lemmikkei-
nä erinomaisen hyvin. On kui-
tenkin jänni t tävää jos
englanninbulldoggia aletaan
kehittää lähemmäksi vanha-
neglanninbulldoggi - lopulta
ympyrä sulkeutuu ja päädym-
me jossakin vaiheessa takaisin
vanhaenglanninbulldoggin-
kaltaisiin tomeriin työkoiriin.

Pitbulli taas
otsikoissa!

Suomen laadukkain naisten
kuukausilehti Gloria on otta-
nut omalta osaltaan kantaan
pitti-media-jupakkaan. Elo-
kuun 2000 erikois-koira nu-
merossaan Gloria kertoo sivul-
la 75 koirasta brändinä. Yksi
maailman kuuluisimmista
amerikanpitbullterriereistä on
päässyt Glorian artikkeliin,
sillä lehden toimitus on muis-
tanut Nipper-pitbullin His
Master's Voice huippumainok-
sesta. Glorian toimittaja kertoo
His Master's Voicen olevan

maailman tunnetuin koirab-
rändi ja tämä tavaramerkkihän
kyllä kuului 1900-luvun kym-
menen suosituimman tavara-
merkin joukkoon. Levyetike-
tissä fonografia kuuntelevan
Nipper (näykkijä!) amerikan-
pitbullterrierin ikuisti taide-
maalari Francis Barraud. Kun
pitbulli jossain vaiheessa kor-
vattiin jackrusselterrierillä,
merkin omistavaa EMI:ä vas-
taan nousi kapina. Hyvä Nip-
per ja pitbullien sankat kan-
nattajajoukot

USA:n virallinen eläimien
luonnetestaus-instanssi, The
American Canine Tempera-
ment Testing Association, on
nyt saanut päätökseen pitkään
kestäneet luonnetestaukset
amerikanpitbullterrierin ja
amerikanstaffordshirenter-
rierin kohdalta. Koko kattava
koeohjelma aloitettiin vuoden
2000 alussa. Lopputulos on
se, että huolimatta huonosta
maineestaan median keskuu-
dessa ja huonosta onnestaan
joutua väärien ihmisten käsiin,
amerikanpitbullterrieri ja ame-
rikanstaffordshirenterrieri
omaavat edelleen sen saman

uskollisuuden ja hyvän ihmis-
rakkaan luonteen, mikä on
näille roduille se kaikkein
ominaisin luonteenpiirre.

The American Canine Tem-
perament Testing Association
totesi virallisessa lausunnos-
saan, että amerikanpitbullter-
rieri ja amerikanstaffordshi-
renterrieri ovat molemmat
mitä suurimmassa määrin erit-
täin väärin ymmärretty rotu.
Tiukoissa ja tarkoissa luonne-
testeissä The American Canine
Temperament Testing Asso-
ciation tuli siihen vääjäämät-
tömään lopputulokseen, että

koko amerikanpitbullterrieri-
rotu läpäisee tiukimmankin
luonnetestauksen 95 prosent-
tisesti. Vertailun vuoksi vielä
kerrottakoon, että muut 135
rotua läpäisevät samat testit
vain 75 prosentt isest i .

Pitbulli on
hyvä kaveri

Koko maailman hämmäs-
tykseksi The American Canine
Temperament Testing Asso-
ciation vielä julkisti, että nämä
luonnetestit läpäistyään on nyt
puhdas fakta, että koko ame-
rikanpitbullterrieri-rotu on

maailman neljänneksi parhain
koira, kun mitataan luonnetta,
tottelevaisuutta, koiran sopeu-
tumista ihmis-yhteisöön, koi-
ran suhtautumista muihin koi-
riin ja eläimiin ja ylipäätään
koiran sosiaalisuutta.

1990-luvun alussa tehtiin
vastaavanlaisia testejä Yhdys-
valloissa eri viranomaisten ja
eläinlääkäreiden toimesta.
Kaikki saivat saman lopputu-
loksen kuin yllä mainittu. Lo-
pullisista raporteista on tarvit-
taessa saatavil la kopiot
SATHY ry.:stä.

Maailman parhaat koirarodut selvitetty


