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Vuoden toinen lehti

Hyvä SATHY ry.:n jäsen, käsissäsi on vuoden
2007 toinen SATHY Uutiset -lehti. Tässä leh-
dessä on runsaasti amerikanbulldoggi-asiaa,
talvisia kuulumisia sekä infoa tulevista työkoi-
ratapahtumista meillä ja muualla. Laita nämä
tärkeät päivämäärät heti ylös omaan kalenteriisi,
näin tapahtumat eivät sujahda sivu suun! Lisäksi
tässä lehdessä on paljon muuta mukavaa ja
tärkeää asiaa.

APBT-SF

SATHY ry.:n Amerikanpitbullterrieri-Suomi-
Finland (APBT-SF) on amerikanpitbullterrieri-

omistajien ja harrastajien oma eksklusiivinen
klubi, jossa puidaan erityisesti pitbull-asiaa.
Lisäksi APBT-SF pyrkii järjestämään hauskan-
pitoa, tapaamisia, välittää tietoa ja edistää pitbull-
asiaa. Liity APBT-SF-klubiin, se on maksuton-
ta.Edellytyksenä on ainoastaan omistaa rekis-
teröity, aito amerikanpitbullterrieri. Liity kätevästi
Internet-osoitteessa: www.sathy.fi/apbtsf

Pitbull-päivä maaliskuussa

SATHY ry.:n APBT-SF klubin Pitbull-päivä jär-
jestetään seuraavan kerran maaliskuussa. Päi-
vämäärä on lauantai 10.3.2007. Pitbull-päivä
alkaa klo 12.00 ja jatkuu niin kauan kuin kivaa
riittää.

Paikka on vielä avoin ja ilmoitetaan suoraan
osallistujille. Luultavasti Pitbull-päivä järjestetään
Etelä-Suomessa, Helsinki tms.
Ohjelmassa on grillausta (ota makkarat
mukaan), hangtime, taakanvetoa, voimavetoa,
slat milli kokeilua, pitbull-juttuja ja -keskustelua
+ muuta kivaa. Säävaraus on.
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SATHY ry.

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

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

SATHY ry.:n jäseneksi voi liittyä ottamalla yh-
teyttä yhdistyksen toimihenkilöihin ja kertomalla
omat yhteystiedot tai Internet-sivuilta
www.sathy.fi
Jäseniltä peritään vuosittainen jäsenmaksu,
erillistä liittymismaksua ei ole.
SATHY yhdistyksen toimintaan on helppo osal-
listua. Ainoa mitä tarvitaan on aktiivisuus –
kanna kortesi kekoon. Tekemistä riittää yhdis-
tyksen toiminnassa, roduista tiedottamisessa
ja yhteyksien ylläpitämisessä – ota epäröimättä
yhteyttä.

SATHY jäsen, 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 yhdis-
tyksen jäsenille. On tärkeää jakaa kokemuksia
omista lemmikeistä, voi olla, että jotakuta as-
karruttaa juuri samat asiat.

SATHY yhteystiedot

SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

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

Sähköposti info@sathy.fi

SATHY ry.:n kotisivut: www.sathy.fi

Kotisivut, webmaster
Marko Laaksonen
absolute@phnet.fi

SATHY-koirarodut

Voit aina kysyä info@sathy.fi tai suoraan ko.
rodusta tietäviltä asiantuntijoilta:

Amerikanbulldoggi-asiantuntija
Jukka Autio
jukka@snowwhitekennel.com
p. 040 506 6184

Amerikankarvatonterrieri-asiantuntija
Sari Uusitalo
sari_uusitalo@kolumbus.fi
p.�040 848 5678

Amerikankääpiöterrieri-asiantuntija
Emma Mussalo
emma.mussalo@gmail.com
p. 040 583 7371

Amerikanpitbullterrieri-asiantuntija
Irmeli Harlin
harlin@mappi.helsinki.fi

Vanhaenglanninbulldoggi-asiantuntija
Janne Karvonen
janne.karvonen@saunalahti.fi
p. 0440 706 097

Patterdalenterrieri-asiantuntija
Miika Daavittila
miika28@virpi.net

SATHY Uutiset -lehti

Materiaalia SATHY Uutiset lehteen ja SATHY
ry.:n kotisivuille voit lähettää s-postitse  tai
postitse:

SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

SATHY Uutiset graafinen suunnittelu, toimittaja
Tapani Utriainen
info@sathy.fi
p. (09) 878 2006

SATHY Uutiset mediamyynti
Markku Laihinen / Motodos Oy
ich@luukku.com
p. 0400 521 170

SATHY ry. yhteyshenkilöitä

Puheenjohtaja
Raimo Kallio
bulldog@pp.nic.fi
p.�050 500 4422

Terapiakoiravastaava ja varapuheenjohtaja
Jonna Dunkel
jtm@nic.fi
p. 045 630 4345

Sponsorivastaava
Eira Sukki
esukki@welho.com

Tapahtumavastaava
Matti Lehtinen
lehtinen2000@yahoo.com

Sihteeri
Paul Dunkel
pdunkel@nic.fi
p. 045 636 0596

Jäsenrekisteri, jäsenasiat
Matti Koponen
matti.koponen1@luukku.com tai info@sathy.fi

Ulkomaan kirjeenvaihto ja PR
Foreign correspondence
Antonio Martinez
antoniomartinez77@gmail.com

Taakanveto™ asiantuntija
Petri Helevirta
helepete@netti.fi
p. 050 520 5556

Vuoden toinen lehti

Hyvä SATHY ry.:n jäsen, käsissäsi on vuoden
2007 toinen SATHY Uutiset -lehti. Tässä leh-
dessä on runsaasti työkoiramaisia artikkeleita,
ajankohtaisia uutisia sekä hauskoja juttuja.

• Sivulla 4-5 on reportaasi SATHY Pulkkarie-
hasta, reippaasta talvisesta, jokavuotisesta
työkoiratapahtumasta. Kuka oli mukana, kuka
pärjäsi kisoissa, mitkä olivat uudet kisalajit?

• Sivulla 6-7 kerrotaan kuinka onnistui vanha-
englanninbulldoggin haku Belgiasta. Tarinaa
paikallisesta kennelistä, kommelluksista matkan
aikana ja muuta tärkeää tietoa.

• Sivulla 8-9 on amerikanbulldoggikasvattajan,
Angelika Schubertin haastettelu. Mitä kuulumisia
meille kertoo Eurooppalainen työkoira-
kasvattaja?

• Sivulla 10 löytyy treenivinkkejä pitbulleille ja
miksei muillekin SATHY-koirille.

• Sivulla 11 on reportaasi erittäin erikoisesta tv-
ohjelmasta, jossa puitiin koirien jalostamista.

• Sivulla 12-13 kerrotaan tositarinoita pentuteh-
tailusta ja pimeistä pennuista. Hurjia juttuja.

• Sivulla 14 tiedotetaan tärkeää ja erittäin ajan-
kohtaista taakanveto-asiaa.

• Sivulla 15 on pitbull-elokuva-arvostelu sekä
tärkeää ja ajankohtaista asiaa koirien rokotuk-
sista.

• Sivulla 18-21 on mahtava artikkeli Johson
amerikanbulldoggeista, vain SATHY Uutisissa!

• Sivulla 22 onkin kansikuvakoiramme, ameri-
kankarvatonterrieri Uho! Uho, tuo varsinainen
täystuho on taakanvetoa treenaileva nakukoira.

• Sivulla 23 kerrotaan amerikankääpiöterrierin
kastroinnista. Tärkeää tietoa.

• Sivulla 24-25 hypätään pitbullin matkaan,
määränpäänä tuntematon. Karannut koira on
aina oma lukunsa, lue tämä tarina ja viisastu.

• Sivulla 26 kerrotaan SATHY ry.:n esiintymisestä
jälleen kerran suomalaisessa mediassa. Tärke-
ää asiaa. Lisäksi infoa uudistuneesta SPYRY-
yhdistyksestä, joka ajaa pitbullien asiaa Suo-
messa.

Jäsenille tiedoksi

SATHY Uutiset lehteen voi ja kannattaa lähettää
juttuja ja kuvia meidän kaikkien iloksi. Kynä
käteen ja kirjoittamaan tai näppis sauhuamaan,
siitä se lähtee. Lähetä juttusi ja kuvasi yllämai-
nittuun postiosoitteeseen tai sähköisesti sähkö-
postiosoitteeseen info@sathy.fi
Kaikki kivat jutut julkaistaan, pitkät ja lyhyet!

Tapahtumiin kannattaa osallistua. Tapahtumat
järjestetään vain ja ainoastaan juuri Sinua ja
työkoiraasi varten. Ota osaa, tule mukaan,
yhdessä meillä on hauskempaa! Jos olet kiin-
nostunut tapahtumisen järjestelyyn osallistumi-
sesta, ota yhteyttä info@sathy.fi

SATHY ry. tarvitsee koko ajan aktiivisten jäsen-
ten apua ja tukea, lehden tekemisessä, tapah-
tumien järjestelyssä, sekä yhdistyksen asioiden
selvittämisessä. Mikäli olet aktiivinen, iloinen,
tomera ihminen ja pidät työkoirista, ota rohkeasti

yhteyttä info@sathy.fi ja katsotaan yhdessä
mikä voisi olla Sinun panoksesi yhdistykses-
sämme. Vain osallistumalla voit vaikuttaa!

Tapahtumat & treenit

SATHY ry. järjestää jälleen tänä vuonna Euroo-
pan komeimmat ja parhaimmat työkoiratapah-
tumat – täällä Suomessa! Käy katsomassa
tapahtumakalenteri ja uusimmat tiedot aina
Internet-sivuiltamme osoitteesta www.sathy.fi
ja pysyt ajan tasalla mitä ja missä tapahtuu.
Kisakausi on jo alkanut ja tapahtumia on tuutin
täydeltä vuoden loppuun saakka. Tule mukaan!

Lähde mukaan myös SATHY treeneihin.
Treeneissä on hyvä hioa kisakuntoa tai tulla
mukaan katselemaan, miten koiraa voisi ylipää-
tään treenata ja opettaa SATHY-kisalajeihin.
Treenitiimejä on ympäri Suomen ja treenejä
järjestetään useita per joka ikinen viikko. Tule
mukaan mukaviin treeneihin ja osallistuminen
kisoihinkin on näin paljon helpompaa! Katso
uusimmat treenit, tarkat ajat ja paikat aina
Internet-sivuiltamme http://treenit.sathy.fi
Tervetuloa mukaan mukavan koiraharrastuksen
pariin!

EWPF

SATHY ry. on liittynyt mukaan uuteen euroop-
palaiseen suureen taakanvetojärjestöön, Euro-
pean Weight Pulling Federation. Kaikki SATHY
-tapahtumien taakanvetokisat kerryttävät osal-
listujille tästä lähtien SATHY Ranking-pisteiden
lisäksi myös kansainvälisiä EWPF-pisteitä. Lisää
tietoa EWPF-yhdistyksestä sivulla 14 sekä
Internetissä www.ewpf.org
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Perinteinen
SATHY Pulkkarieha

Perinteinen, jokavuotinen
SATHY Pulkkarieha järjestettiin
tänä vuonna lauantaina,
24.2.2007 Helsingin Malminkar-
tanossa. Mukana talvisen hyytä-
vässä kelissä oli reilusti yli 100
ihmistä ja noin 50 upeaa työkoi-
raa, joista osa pinnisteli pakka-
sen keskellä erinomaisiin kisa-
suorituksiin. SATHY Pulkkarieha
tuntuu kasvavan vuosi vuodelta
ja vaikka ulkoilmatapahtuma
asettaa omat vaatimuksensa se-
kä koirille että omistajille, on
talvisen tapahtuman järjestämi-
nen erittäin toivottua. Tämä vuo-
den SATHY Pulkkarieha olikin
suurin koskaan järjestetty
SATHY talvitapahtuma ja jäsenet
ovat antaneet erittäin positiivista
palautetta mukavista talvirien-
noista. Eikä pahaa palautetta
saanut myöskään se, että kym-
menen ensimmäistä paikalle
saapunutta sai ilmaisen grillimak-
karan! Nami!

Todella paljon koiria

SATHY Pulkkariehassa näh-
tiin useita komeita amerikanbull-
doggeja, iso nippu aitoja ameri-
kanpitbullterriereitä, useita
mahtavia vanhaenglanninbull-
doggeja, todella iso määrä hie-
noja amerikankääpiöterriereitä
sekä useita lämpöisesti pukeu-
tuneita amerikankarvatonterrie-
reitä. Koirista suurin osa – var-
sinkin amerikankarvatonterrierit
– olivat varustautuneet talviseen
keliin lämpöhaalarein ja villapi-
poin. Oli lämpömanttelia, villa-
paitaa, fleecehaalaria, ulkoilu-
haalaria, villapipoa, fleeetossua,
ja tietenkin villapeittoa, johon oli
mukava käpertyä omistajan sy-
liin. Pieniä amerikankääpiöterrie-
reitä oli paikalla todella hurja
määrä ja tuntui siltä, että pienet
terrierit nauttivat saamastaan
huomiosta.

Lapsille
omia kisoja

Mukavaa tapahtumaa oli mu-
kana viettämässä useita perheitä
ja erityisesti lapsille oli suunnattu
paljon talvista ohjelmaa. Uutuus-
kisoihin lukeutui lapsi & koira-
kisa, jossa lapsi sekä koira yh-
dessä suorittivat temppuradan
ja nopein aika voitti. Osallistujien
joukossa oli pieniä ja isoja koiria
ja voiton kotiin nappasi tällä ker-
taa amerikankääpiöterrieri ohjas-
tajineen.

Väliin syötiin kuumaa grilli-
makkaraa, lämmiteltiin kuumalla
mehulla ja kahvilla ja sitten taas
mentiin. Buffetin antimet olivat
erittäin haluttuja, mutta onneksi
kuuma juotava ei loppunut kes-
ken!

Talviset
kisalajit

SATHY Pulkkariehassa kisail-

tiin perinteiseen tapaan talvisissa
työkoiralajeissa reippaalla mie-
lellä. Lajeina oli tänä vuonna:

Pulkkaveto, lapsi & koira -
k i s a ,  t e m p p u k i s a  j a
taakanveto™. Kaikki talviset lajit
keräsivät mukavasti osanottajia.
Kisatulokset olivat kovia, ottaen
huomioon erittäin talvisen kelin.
Taakanveto alkoi aamutuimaan
ja jatkui koko päivän, mukana
nähtiin uusia hienoja tulokkaita,
taakanveto-lisenssejä jaettiin
monelle uudelle vetäjälle ja van-
hat konkarit vetivät taakkaa to-
della hienosti.

Pulkkaveto oli hurjan nopea
kisalaji, jossa samalla lähtöviival-
la olivat kaikki koirat ja ohjastajat.
Tärkeää oli juosta rata nopeasti
maaliin ja moni pieni ja iso koira
teki tässä kisassa todella nopeita
suorituksia. Lähes jokainen
SATHY Pulkkariehassa mukana
ollut koira osallistui pulkkave-
toon.

Temppukisa keräsi paikalle
kaikenmoista vipeltäjää ja par-
haimmiston temppumäärä lä-
henteli viittätoista! Tälle kisalle
oli selkeä kysyntä ja osallistujia
riitti.

Taakanveto™

Taakanveto oli todella tiukkaa
kisailua, sillä olosuhteet karsivat
kyllä jyvät akanoista heti alku-
metreillä. Liukas, jäinen rata
asetti omat vaatimuksensa vetä-
jille ja handlereille ja kisatulokset
olivat todella erinomaisia ottaen
huomioon erittäin arktiset olosuh-
teet. Taakanvetokärryt olivat ku-
mipyöräkärryt ja pyöriä rasvailtiin
jäisessä viimassa jotta kärry saa-
t i in y l ipäätään l i ikkeel le!

Uusia tulokkaita oli paikalla
runsain mitoin ja lisenssejä jael-
tiin kaksi käsin. Tämä tarkoittaa
sitä että tänä vuonna muissa
SATHY kisoissa tulee paikalla
olemaan entistä suurempi joukko
mahtivetäjiä. Hienoa! Oli pientä
koiraa ja oli isoa koiraa ja kaik-
kien vedot olivat vähintäänkin
hyviä.

Kiitos

Kisasponsoreina toimivat Eu-
kanuba sekä Koiratuote ja pal-
kinnot olivat hienot. Eukanuba
ruokaa, puruluita, nameja, kark-
kia...  Ki i tos sponsorei l le.

Avustajia oli paikalla erittäin
kiitettävä määrä ja kiitos kaikille
avustajille avustanne.

Kiitos järjestäjille, SATHY
Pulkkarieha oli hienolla paikalla,
kisat olivat hyvin järjestetty, oh-
jelma oli sujuva ja koko päiväksi
riitti mukavaa puuhaa vaikka ei
kisoihin olisi edes osallistunut.

Kiitos kaikille kisailijoille, mah-
tavia tuloksia ja nyt vain lisää
treeniä, jotta SATHY Kevätkin-
kereillä saadaan entistä parem-
pia tuloksia!

Ensi tapahtumassa nähdään
sekä ennen sitä useissa eri
SATHY treeneissä!

SATHY Pulkkarieha pamautti
vuoden railakkaasti käyntiin!

Amerikankääpiöterrieri Blackie voitti taakanvedon™ A-luokan.

Kovassa pakkasessa kuuma makkara ja kuuma juoma maistui.

Tämä pitbulli on yksi uusista taakanvedon tulokkaista.

Hienoja amerikankääpiöterriereitä omistajien lämpimässä sylissä.



SATHY Uutiset 2/20075

Taakanveto, A = Light Weight -painoluokka
Sija Koiran nimi Koiran paino Vedetty taakka Paino/taakka
1. Blackie 3 kg 12 kg 4
2. Rocky 3,3 kg 10,4 kg 3,15
3. Mocca 1,7 kg 5,2 kg 3,05
4. Pipari 2,2 kg 5,2 kg 2,36
5. Dali 2,4 kg 5,2 kg 2,16
6. Munkki 2,1 kg 0 kg 0

Taakanveto, B = Medium Weight -painoluokka
Sija Koiran nimi Koiran paino Vedetty taakka Paino/taakka Aika
1. Lily 19,5 kg 240 kg 12,3 8,47 s.
2. Erkki 24,5 kg 280 kg 11,42 16 s.
3. Tarmo 25 kg 240 kg 9,6 9,06 s.
4. Whipper 25 kg 240 kg 9,6 26 s.
5. Ilona 20 kg 173 kg 8,65 12 s.
6. Ghost 25,5 kg 200 kg 7,84 7,84 s.

Taakanveto, C = Heavy Weight -painoluokka
Sija Koiran nimi Koiran paino Vedetty taakka Paino/taakka Aika
1. Xena 29 kg 425 kg 14,65 7,69 s.
2. Pölkky 38 kg 425 kg 11,18 12 s.
3. Dana 30 kg 320 kg 10,66 5,78 s.
4. Bruce 38,1 kg 200 kg 5,24 15 s.

BEST IN SHOW - XENA
Koiran nimi Koiran paino kg. Aika s. Taakka kg. Kerroin
Xena 29,0 7,69 425 15,15

Pulkkaveto
Sija Koiran nimi Aika
1. Pölkky 1,59 s.
2. Xena 2,06 s.
3. Dana 2,91 s.
4. Rocky 3,81 s.
5. Blackie 4,49 s.
6. Benjamin 5,31 s.
7. Dali 6,87 s.
8. Roope 10,47 s.
9. Uho 11,58 s.
10. Mocca 15,81 s.
11. Munkki 35,92 s.

Lapsi & koira -kisa
Sija Koiran nimi
1 Munkki
2 Roni
3 Tito

Temppukisa
Sija Koiran nimi Pisteet
1. Dali 14 pist.
2. Benjamin 10 pist.
3. Dana 0 pist.

SATHY Pulkkariehan
2007 sponsorit:

SATHY Pulkkariehan
viralliset tulokset

Am

eri
kanbulldoggi Xena, Best In Show.

Lä
m

m
in

va
ru

st
us

on amerikankarvatonterriereille
tärkeää.

La
p

si
&

ko
ira

-k
isa

ssa oli monta hauskaa
tehtävää.

Iloinen Lapsi & koira-kisan voittaja-kolmikko.

Buffetin pitäjillä riitti hommaa ja herkut menivät kuumille kiville.

Hienoja SATHY-koiria, vasemmalta APBT, AKAT ja AB.



SATHY Uutiset 2/2007 6

Uuden koiran
harkinta

Ryhdyin etsimään uutta van-
haenglanninbulldoggia kesällä
2006, kun kotona pääsimme yh-
teisymmärrykseen millaisen koi-
ran saan hankkia. Kesän ja al-
kusyksyn kolusin kenneleitä läpi
USA:sta. Muutamaan olin yhte-
ydessä mutta ongelmaksi tuntui
ilmenevän hännän typistäminen.
Siellä moni kenneli typistää pen-
nuilta hännät viikon iässä. Ja
pentu olisi pitänyt valita alle vii-
kon ikäisestä, on vaikeaa tehdä
valinta niin pienestä. Ja halusin
koirani hännällisenä.

Kasvattaja
löytyy

Sattumalta syyskuussa
“eksyin” pienen Belgialaisen kas-
vattajan sivuille. Kasvattaja on
nimeltään Jonas De Winter ja
kenneli nimeltään De Winters
Kennels.

Sivuilla oli maininta tulevasta
pentueesta ja kun pentueen emä
ja uros näyttivät sellaiselta että
haluamamme pentu olisi mah-
dollinen, otin yhteyttä Belgiaan.
Ensi töikseni selvittämään taus-
tat astutus koirista, kennelin pi-
täjästä ja kaikesta mitä mieleen
oikeastaan juolahti. Sain vasta-
ukset jokaiseen kysymykseeni
ilman kiertelyjä tai kaarteluja.

Pentu
syntyy

Pentue syntyi 12.10.2006, ja
seuraavana päivänä sain viestiä
että haluamani kaltainen pentu
on syntynyt. Keskustelin asiasta
vielä kotona, kaikki tuntui olevan
kunnossa, joten varasin pennun.
Sain kuvia pennuista noin viikon
välein ja tietoa siitä, miten pennut
kehittyvät. Kriteereinä pennul-

lemme olin antanut aktiivisuu-
den,ihmiskontakin hakemisen ja
tietysti koiran väri oli asia josta
jo alunperin tehtiin päätös.

Hakujärjestelyt
käyntiin

Marraskuun alussa teimme
sopimuksen noutoajankohdasta
eli loppiaisviikonlopusta 5.1.-
7.1.2007. Lentoliput varasin
myös jo marraskuun alussa. Pai-
notin tuontimääräyksiä kasvatta-
jalle ja lähetin Eviran sivuilta
englanninkieliset Suomen tuon-
timääräykset hänelle, jotta voi
toimittaa ne omalle eläinlääkäril-
leen. Tämä sen takia että vaikka
olemmekin EU:ssa, niin jokaisel-
la maalla on omat kansalliset
tuontimääräykset. En halunnut
että koiran tuonti pysähtyy johon-
kin puuttuvaan merkintään tai
dokumenttiin.

Marras- ja joulukuu olikin sit-
ten tulisilla hiilillä elelemistä,
odottamista.Joulukuun lopulla
sain viestiä että alkuun varaa-
mani pentu ei ehkä olekaan “se
oikea”, vaan on hieman laiskan-
lainen. Jonas sanoi että hänellä
on kolme urosta joista saan va-
lita haluamani, mutta sanoi että
siellä on yksi todella energinen
ja vilkas pentu. Valinnan sain
tehdä sitten kun tulen Belgiaan.

Pentua
hakemaan

Vihdoin saapui lähtöpäivä,
lento oli iltalento, lähtö Helsin-
gistä oli klo 20.05 ja kone las-
keutui Brysseliin klo 21.45 pai-
kallista aikaa.Lentoaika siis noin
2 tuntia 40 min. Lentokenttä oli
paljon suurempi kuin Helsingissä
ja olin kieltämättä vähän hukas-
sa siellä. Onneksi siellä oli hyvät
opasteet.

Soitin Jonakselle kentältä,
hän oli tulos-
s a  m i n u a
v a s t a a n .
Noin klo 23
Jonas per-
heineen saa-
pui kentälle ja
lyhyen ter-
veh t im isen
jälkeen pää-
simme lähte-
mään Brys-
selistä kohti
Kortenakenia,
jonne matkaa
oli noin 50 ki-
lometriä.Oli
p imeää  j a
minulla ei ollut
h a j u a k a a n
minne olimme
menossa.

R e i l u n
puolen tunnin
ajon jälkeen
olimme peril-
lä. Oli siis pi-
meää e ikä
ympär is töä
p y s t y n y t
h a h m o t t a -
maan. Sisään

päästyämme Jonaksen kihlattu
Erika keitti meille kahvit ja istuim-
me keittiön pöydän ääreen kes-
kustelemaan. Keskustelimme
aamuneljään kaikesta koiriin ja
koirien kasvattamiseen liittyvistä
asioista ja jaoimme ajatuksiam-
me toisillemme.

Tutustumista koiriin
ja kenneliin

Lauantai aamuna lähdimme
ensimmäiseksi katsomaan pen-
tuja. Pennut olivat emostaan
vieroituksen jälkeen asustaneet
ulkotarhassa aikuisen koiran
kanssa ja vuorotellen olleet si-
sällä perheen kanssa sosiaalis-
tumassa ihmisiin. Ensi kosketus
“Paroniin” oli lämmin, pentu tuli
heti luokse ja nousi syliin nuole-
maan kasvojani. Alunperin valit-
semani uros kävi pikaisesti luo-
nani ja poistui pihalle tekemään
omia juttujansa. Tein päätökseni
pennusta jo aamulla kun testasin
pentuja niiden kiinnostuksella
vetoleikkeihin ja ihmiskontaktiin.
Valitsin pennun jota jo Jonas
ehdotti, se oli ainoa jota vetoleikit
tuntui todella kiinnostavan.

Lauantaina tutustuin farmiin
jolla asui myös Jonaksen van-
hemmat sekä koirahotelliin jolla
Jonas elantonsa hankkii. Bull-
doggien lisäksi heillä oli muitakin
koiria ja eläimiä. Jonaksen van-
hemmilla oli neljä koiraa, pentu-
een emo Toetsie mukaan lukien.
Lisäksi heillä oli englanninmas-
tiffi, kaksi kissaa, kaksi hevosta
ja kaksi sikaa. Kaikki tuntuivat
olevan todella eläinrakkaita ih-
misiä.

Lauantaina vierailimme myös
paikallisella eläinlääkärillä joka
antoi pennulle vielä matolääki-
tyksen ja teki kliinisen tutkimuk-
sen pennulle, vaikka sitä ei olisi
edes tarvinnut.

Paikallisia
nähtävyyksiä

Sunnuntaina Jonas perhei-
neen vei minut tutustumaan lä-
hikaupunkiin Diesteen. Kaupunki
on vanha linnoituskaupunki, van-
hin osa rakennettu jo 1600-luvun
alussa. Kävimme kävelemässä
kaupunkia ympäröivillä valleilla

ja niiden ulkopuolella olevalla
ulkoilualueella. Matkalla pääsin
katselemaan Belgialaisia maise-
mia, maa on alavaa ei juurikaan
mäkiä tai kukkuloita näkynyt, tiet
pujottelivat todella valtavien pel-
tojen ja viljelmien väleissä. Ome-
na- ja päärynäpuupeltoja oli pal-
jon. Hintataso Belgiassa on
hyvin lähellä samaa kuin Suo-
messa, aina ruoasta polttoainee-
seen.

Kotia
kohti

Sunnuntaina illalla oli Suo-
meen paluun aika, hyvästelin
Jonaksen perheen ja lähdimme
ajamaan kohti Brysseliä.Koneen
lähtöaika oli klo 20.35 paikallista
aikaa. Uusi vanhaenglanninbull-
doggi-pentuni nukkui koko auto-
matkan ja lentokentällä Paroni
heräsi vasta kun pääsimme
check-in tiskille. Koira punnittiin
tiskillä ja paino oli 7,3 kiloa. Sain
luvan ottaa pennun matkusta-
moon, kantokassin tarkastuksen
jälkeen. Pennun matka makset-
tiin vasta lähtiessä, kustannus
oli 40 euroa. Siirsin Paronin kas-
siin ja matkalaukku ja kuljetus-
laatikko lähtivät linjalta rahtiin.

Ensimmäinen viivytys tuli tur-
vatarkastuksessa, jouduin otta-
maan pennun pois kassista, kas-
sin läpivalaisua varten. Ryhmä
turvatarkastajia piiritti minut, ja
alkoivat rapsuttamaan Paronia,
eihän ne minusta olleet kiinnos-
tuneet. Näytin heille kelloa ja
sain laitettua Paronin takaisin
kassiin, matka jatkui kohti porttia.

Matkalla kassista kuului pien-
tä ääntelyä mutta kun pääsimme
koneeseen ja kone lähti liikkeel-
le, niin pentu nukahti lähes välit-
tömästi. Ajattelin yrittää itsekin
nukkua hetken, mutta eihän siitä
mitään tullut kun koneen kaikki
kolme lentoemäntää vuorotellen
kävivät luonani kyselemässä että
onko kaikki hyvin, onko pennulla
jano, nälkä? ... ai se nukkuu, jos
voisin tulla rapsuttamaan sitä
myöhemmin... Onneksi konees-
sa ei ollut kuin 24 matkustajaa,
sillä he jäivät kyllä hieman vä-
hälle huomiolle.

Vanhaenglanninbulldoggin
hankinta Belgiasta

Jonas De Winter ja vanhaenglanninbulldoggi-pentuja.

Vanhaenglanninbulldoggi De Winters Tatanka.
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Kotona uuden
koiran kera

Kone laskeutui Suomeen klo
00.10 yöllä. Pääsimme nopeasti
ulos koneesta ja pienen sekaan-
nuksen jälkeen löysimme myös
matkatavarat. Ystäväni Rami oli
minua vastassa kentällä, sain
häneltä kyydin kotiin. Matkalta
soitin kotiin että olemme tulossa
ja kotoa lupasivat tulla ulos vas-
taan vanhempien koirien kans-
sa. Saavuimme kotipihaan, otim-
me pennun ulos tutustumaan
Pölkkyyn ja Iituun ja kaikki meni
hyvin, ei rähinää. Nyt reilun vii-
kon meillä olleena, Paroni on
kotiutunut todella hienosti. Aika
näyttää millainen koira Paronista
kasvaa, alku näyttää kuitenkin
erittäin lupaavalta.

Hyvät
fiilikset

Belgiasta jäi hyvät fiilikset,
ihmiset olivat avoimia ja vieraan-
varaisia. Nyt tämän reissun ker-
ran tehneenä en pidä mahdotto-
m a n a  e t t e n k ö  h a k i s i
tulevaisuudessa lisääkin koiria
ulkomailta. Suosittelen ulkomail-
ta vanhahenglanninbulldoggia
hankkiville lämpimästi harkitse-
maan Jonas De Winterin kenne-
liä.

Kennelin kotisivujen osoite on
www.liefkensrode.be

Matkaterveisin Lassi S. &
Paroni-Olde

APBT-SF

SATHY ry.:n Amerikanpitbull-
terrieri-Suomi-Finland (APBT-
SF) on amerikanpitbullterrieri-
omistajien ja harrastajien oma
eksklusiivinen klubi, jossa pui-
daan erityisesti pitbull-asiaa. Li-
säksi APBT-SF pyrkii järjestä-
mään hauskanpitoa, tapaamisia,
välittää tietoa ja edistää pitbull-
asiaa.

Liity APBT-SF-klubiin, se on
maksutonta.Edellytyksenä on
ainoastaan omistaa rekisteröity,
aito amerikanpitbullterrieri. Liity
kätevästi Internet-osoitteessa:
www.sathy.fi/apbtsf

Pitbull-päivä
maaliskuussa

SATHY ry.:n APBT-SF klubin
Pitbull-päivä järjestetään seuraa-
van kerran maaliskuussa. Päi-
vämäärä on lauantai 10.3.2007.
Pitbull-päivä alkaa klo 12.00 ja
jatkuu niin kauan kuin kivaa riit-
tää.

Paikka on vielä avoin ja
ilmoitetaan suoraan osallistujille.
Luu l tavast i  P i tbu l l -pä ivä
järjestetään Etelä-Suomessa,
Helsinki tms.

Ohjelmassa on grillausta (ota
makkarat mukaan), hangtime,
taakanvetoa, voimavetoa, slat
milli kokeilua, pitbull-juttuja ja -
keskustelua + muuta kivaa.
Säävaraus on. Ilmoittaudu
osoitteessa: www.sathy.fi/apbtsf

Pitbull-päivässä moikkaillaan tuttuja ja kokeillaan pitbulleille sopivia
harrastusmuotoja, kuten taakanvetoa.

APBT-SF ja
Pitbull-päivä

Jonas De Winterin koirahotelli. Koirilla on erittäin väljät ja siisti tilat.Vanhaenglanninbulldoggi-pentu Paroni ja isäntä.

Muistilista ulkomailta
koiraa hankkivalle

- Tuontimääräykset
www.evira.fi, lähetä myös
kasvattajalle englanninkieli-
nen versio.
EU:sta tuodessa riittää EU-
lemmikkipassi jossa merkin-
nät: tunnistusmerkintä, rai-
votautirokotus ja matolää-
kitys

- Jos koira tulee rahtina
ilman omistajaa, siihen so-
velletaan kaupallisen tuon-
nin ehtoja.

- Lentoliput (lentoyhtiöiden
omat määräykset lemmikki-
eläimistä), alle 8 kiloisen

koiran saa matkustamoon.
Varaa lentoliput ja koirapaik-
ka ajoissa koska eläimien
määrässä per lentokone on
rajoituksia. On parempi va-
rautua sekä matkustamo-
että rahtikuljetukseen.

- Riittävän "löysä" aikataulu
jotta ei tule kiire tai paniikki,
jos tulee viivästyksiä mat-
kalla.

- Ylimääräistä käteistä mah-
dollisiin lisäkuluihin.

- Kun menet vieraaksi ulko-
maille ei ole pakollista, mut-
ta on erittäin kohteliasta
viedä jotakin "tuliaista" Suo-
mesta.
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Yksinoikeudella SATHY Uuti-
sissa, Saksan johtavan ameri-
kanbulldoggi-kasvattajan, An-
gelika Schubertin haastattelu.

Aloitin amerikanbulldoggien
kasvatuksen vuonna 1999, kas-
vatettuani saksan boxereita noin
kahdenkymmenen vuoden ajan.
Etsin boxeria muistuttavaa rotua,
enkä alkuun tiennyt, että löysin-
kin hyvin erilaisen rodun. Näin
amerikanbulldoggi-mainoksen
koiralehdessä ja kasvattaja asui
minun lähelläni. En epäröinyt
lähteä heti tutustumaan kenne-
liin.

Rakkautta
ensisilmäyksellä

Olin erittäin syvästi vaikuttunut
ensimmäisestä kerrasta, kun
näin amerikanbulldoggin. Rakas-
tuin ensisilmäyksellä rotuun ja
ostin uroskoiran. Eikä minulla
ollut silloin aavistustakaan ame-
rikanbulldoggeista. Tämän jäl-
keen amerikanbulldoggeista on
tullut intohimoni. Surffasin netis-
sä saadakseni tietää lisää rodus-
ta, erikoisesti minua kiinnosti
standardi ja bully linjojen väliset
erot. Nopeasti huomasin pitäväni
enemmän standardi linjasta.
Suosikki koirani on aina ollut
Joshua’s Sand Valley Sam aka
Cowboy. Kasvattajalla jolta ostin
ensimmäisen amerikanbulldog-
gini, oli narttu, Joshua’s Bathse-
ba, joka oli Cowboyn ja Joshua’s
Shunammiten jälkeläis iä.

Lisää
koiria

Kun Bathsheba sai pentuja
ostin Ida Redin keväällä 2000.
Samoihin aikoihin pidimme bull-
doggi-shown ja kutsuin Lem Mil-
lerin tuomariksi ja hän toi minulle
samalla Joshua’s Sheban. Lem
ei pystynyt tuomaroimaan koska
sairastui vakavasti. Pidin huolta
hänestä ja hänen vaimostaan
Davonnesta,  he asuivat luonam-
me koko Saksassa oloaikansa
ja meistä tuli todella hyviä ystä-
viä. Itse asiassa se on enemmän
kuin ystävyyttä, Millerit kuuluvat
perheeseeni nyt.

Seuraava koira jonka hankin
oli Diablo. Ystäväni Trine Öster-
gaard Tanskasta sai mahdolli-
suuden astuttaa nartun Boydsin
High Jumpin’•’ Mikiellä. Sain en-
simmäisen varauksen tähän
pentueeseen. Pidin Molequesta,
joka tulee vanhasta White Eng-
lish linjasta ja halusin Mikien
jälkeläisen, koska Mikiellä on
hyvät työkoiraominaisuudet.

Diablo on loistava all around
bulldoggi, joka haluaa miellyttää
minua kaikin tavoin. Diablo on
ystävällinen, itsevarma ja sillä
on erinomaiset liikkeet ja raken-
ne. Diablo suoritti BH, ZTP ja
AD kokeet 2-vuotiaana. Vähän
myöhemmin hän suor i t t i
Schutzhund ykkösen.

Pidin Atzen ensimmäisestä
Joshua’s Sheban pentueesta.
Atze on varsin vaikuttava, suuri-
päinen ja lyhytselkäinen bulldog-
gi, erittäin suojeleva, mutta help-

po käsitellä. Atze on sijoittunut
joka showssa, jossa olen häntä
käyttänyt. Hollannissa  2005 At-
ze oli Best in Show 296 ameri-
kanbulldoggin joukossa. Atze on
suorittanut BH; AD ja ZTP ko-
keet. Astutin Ida Redin Atzella
saadakseni yhdistelmään Cow-
boyta molemmilta puolilta. Mo-
lemmat pentueet tästä yhdistel-
mästä ovat osoittautuneet
todella hyviksi.

Omia
pentueita

Ostin Joshua’s Girlfriendin 3
vuotiaana, jolloin hän oli suorit-
tanut jo BH, AD ja ZTP kokeet.
Treenasimme häntä ja vuotta
myöhemmin hän suoritti SCH
ykkösen. Tämän jälkeen yritin
astuttaa häntä Diablolla mutta
ilman tulosta. 2006 astutin hänet

Atzella ja saimme 6 pentua. Girl-
friend on Atzen täti, tiedän että
tämä oli aika tiukka linjaus, mutta
tämä pentue ei ollut myytävänä.
Pidin yhden nartun ja ja lähetin
uros ja narttupennun Lemille
Floridaan. Kolme muuta koiraa
sijoitin Saksaan.

Ida Red on rakkain koirani.
Hän ei ole täydellinen, mutta ei
periytä pieniä virheitään jälkeläi-
siinsä. Hän on ainoa koiristani,
joka on koira-agressiivinen. Eri-
tyisesti tummat pitkäkarvaiset
koirat saavat hänet raivoisaksi,
epäilen että Ida luulee niitä villi-
sioiksi, heh. Hän selvitti ZTP:n
ja AD:n helposti, mutta joutui
suorittamaan BH:n kahdesti. Ida
saalisti ensimmäisen villisikansa
ollesaan Floridassa. Hän oli siel-
lä astutettavana Joshua’s Ol
Southern Whiteen ja oppimassa
villisianmetsästystä.

En tiedä onko Joshua linjaisil-

la amerikanbulldoggeilla ominai-
suuksia, jotka tekevät niistä pa-
rempia muihin linjoihin nähden,
mutta henkilökohtaisesti pidän
niistä eniten. Minulla ei ole monia
bulldoggeja muista linjoista.

Minulla oli bully narttu, jossa
oli Johnson verta jonkin verran
emän puolelta ja isä oli Mans-
toppers Rufus. Hän oli kaunis,
mutta ei kovin älykäs. Minulla
on ollut lähes alusta asti ollut Ol’
Southern Whiteja enkä vielä-
kään kadu sitä.

Kasvattajista

Minulla ei ole kasvatusyhteis-
työtä muiden saksalaisten kas-
vattajien kanssa, koska heidän
koiransa eivät ole soveltuvia mi-
nun kasvatussuunnitelmiini. Jos
Saksasta löytyisi suunnitelmiini
sopiva, uros käyttäisin sitä astu-
tuksessa, niin kuin tein vuonna
2002 kun astutin Sheban CLI
Cherokee of Sabilla. Uskon, että
niin kauan kun meillä on Sak-
sassa pieni geenipooli, saksa-
laisten kasvattajien välillä ei ole
paljon yhteistyötä. Monet kasvat-
tajat etsivät uusia verilinjoja ja
käyttävät astutuksissa lähinnä
USA:n tuonti uroksia. Uskon että
tarvitsemme molempia tulevai-
suudessa, niin ulkomaantuonti
koiria kuin yhteistyötä saksalais-
ten kasvattaj ien kesken.

Ominaisuuksista

Todellinen amerikanbulldoggi
ei saisi olla ulkonäöltään liioiteltu
missään suhteessa, se ei saisi
olla niin bully, että näyttää lähin-
nä englanninbulldoggilta tai mas-
tiffilta, mutta ei myöskään niin
liioiteltu standardi, että se näyt-
tää lähinnä pitbullilta. Amerikan-
bulldoggin pitäisi pystyä työsken-
telemään, mitä työtä sen sitten
edellytetäänkin tekevän. Ameri-
kanbulldoggin pitäisi olla ulos-
päin suuntautunut, ystävällinen
ja itsevarma. Mielestäni suurella
osalla amerikanbulldoggeista on
vielä tänä päivänä jäljellä nuo
ominaisuudet. Minulle juuri Per-
formance Bulldog on se todelli-
nen bulldog.

Alkuperäinen
bulldog

Eurooppalaisten kasvattajien
tulisi nähdä vaivaa hankkiessaan
jalostuskoiriaan, jotta emme hä-
vittäisi vanhaa todellista työkoira
amerikanbulldoggia. Pitäisi valita
jalostuskoiria työominaisuuksien
mukaan, unohtamatta kuiten-
kaan ulkonäköseikkoja. Kasvat-
tajien täytyy pitää työkoiriensa
ulkonäkö rotumääritelmän mu-
kaisena ja rakenne kunnossa.
Ulkomuoto- ja työkoirakilpailut
voidaan pitää samassa yhtey-
dessä, eivätkä ne ole mielestäni
toisiaan poissulkevia.

Amerikanbulldoggi-uroksen
ideaalikoko on mielestäni; säkä
60 cm ja paino 45 kg. Amerikan-
bulldoggit voidaan jalostaa liian
suuriksi, en todellakaan pidä
valtavista koirista, jotka eivät

Amerikanbulldoggit Diablo, Coco ja Oscar.

Amerikanbulldoggit Ida Red ja Penelope pentuna.

Angelika Schubertin haastattelu,
White Bandits Kennel
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enää pysty työsken-
telemään. Jalostuk-
sessa tulisi välttää
kaikkia äär immäi-
syyksiä ja valtava koko
on yksi näistä. Jos
kasvattajien linja on
isompi parempi, niin
hyvin nopeasti työ-
ominaisuudet katoavat.

Me kaikki bulldog-
gerit tapaamme var-

masti tulevissa tapahtumissa

Ystävällisin terveisin
Angelika Schubert
White Bandits Kennel
www.white-bandits.com

Jos perheeseen hankkii kaksi
amerikanpitbullterrieriä, on
niiden ehdottomasti oltava eri
sukupuolta. Tämä otettiin mei-
dänkin perheessä huomioon.
Jälkeenpäin voi vain todeta,
että täysin turhaan.

Entiset bestikset

Parhaat ystävykset Lily ja
Whipper eivät ole enää niin hyviä
kavereita keskenään. Vaan eipä
tilanne ole niin yllättävä tai ka-
tastrofaalinen. Eivät varmasti-
kaan ole maailman ainoat pitit
jotka eivät tule toimeen. Jos ha-
luaa positiivisesti ajatella, niin
kyllähän he yli puoli vuotta saivat
nauttia mukavista leikeistä kes-
kenään.

Lily on täyttänyt juuri vuoden
ja alkaa olla siinä iässä, ettei
enää sulata kaikennäköistä rie-
pottelemista. Sen ovat huoman-
neet myös naapurit. Harva se
päivä tulee joku utelemaan miksi
meidän koirilla on ihmeellisiä
läiskiä ja arpia vartalossa ja naa-
massa. Pakkohan se on sitten
selittää totuudenmukaisesti, että
koirat ovat tapelleet keskenään.

Leikin varjolla
mittelöön

Kaikki alkoi siitä kun molem-
mat koirat olivat olohuoneessa
leikkimässä. Itse istuskelin soh-
valla ja yritin sen ryminän kes-
kellä pelata uutta videopeliä min-
kä olin juuri ostanut. Eihän se
peli sitten jostain syystä sitten
edes toiminut. Aion tietenkin vaa-
tia rahat takaisin. Ja koska peli
ei toiminut niin päätin kaivaa
esille uuden kameramme ja ot-
taa videopätkää leikkivistä koi-
rista. Yllättäen leikki alkoi mennä
hieman liian rajun näköiseksi.
Jouduin laittamaan kameran si-
vuun ja mennä  komentamaan
koiria ettei tulisi riitaa. Menin
ensin ottamaan luonnollisesti
Whipperiä niskasta, koska on
paljon isompi ja vahvempi. Siitä-
hän molemmat innostuivat toden
teolla. Lily päätti ettei Whipperiä
saa viedä pois ja päätti napata
sitä kuonosta kiinni. Siitä Whip-
per suuttui ja iski hampaat Lilyn
niskaan. Kokeneena pitbull-
asiantuntijana karjuin “NYT IR-
TI!” Normaaleina pitbulleina
kumpikaan ei totellut käskyä.
Niinpä minä otin molempia nis-
kasta, mutta eivät kumpikaan
yllättäen suostuneet päästämän
irti. Ainoa keino saada homma

lopetettua oli hakea erotuskap-
ula. Se on kaiken aikaa roikkunut
olohuoneessa eräässä komeron
kahvassa. Naureskelin usein,
että turha kapistus. Vaan nyt sille
oli käyttöä. Reilu viisi minuuttia
siinä vierähti, että sain koirat irti
toisistaan. Sain jotenkin heitettyä
toisen koiran makuuhuoneeseen
ja homma oli ohi. Verta oli latti-
alla, jonkun verran ja seinissä.
Koirat olivat aika reikäisiä. Puh-
distin molemmat koirat hyvin
suihkulla ja ei muuta kuin antibi-

ootit molemmille. Muutamassa
päivässä koirat alkoivat jo näyt-
tää hieman paremmalta. Turvo-
tukset alkoivat laskea ja haavat
olivat rupeutuneet.

Uusinta-ottelu

Vaikka tarina kuulostaa hur-
jalta, homma ei kuitenkaan jää-
nyt tähän. Reilu viikko edellisen
riidan jälkeen kävi niin, että olin
lähdössä ulos lenkille Lilyn kans-
sa. Whipper oli normaaliin ta-
paan sillä välin suljettuna ma-
kuuhuoneeseen. Olin juuri
saanut Lilylle pannan laitettua
kaulaan kun yhtäkkiä Whipper
tuli oven raosta olohuoneeseen.
Siinä alkoi hirveä riehuminen ja
minä fiksuna jäin vain katsele-
maan. Ajattelin, että ehkä riidat
olivat unohtuneet ja jätin koirat
painimaan keskenään.

Whipper rupesi uroksille tyy-
pilliseen tyyliin nylkyttämään
keskenkasvuista Lily parkaa.
Siinä samassa Lily kuitenkin rai-
vostui täysin ja otti tukevan ot-

teen Whipperin naamasta. Tap-
pelu alkoi siis taas.

Tällä kertaa homma näytti ai-
van erilaiselta. Lily ilmeisesti oli
oppinut jotain viime kerrasta ja
oli aivan hurjalla tuulella. Whip-
per kävi myös aivan kuumana
ja nappasi täydellä voimalla Lilyä
jalasta. Nyt menin suoraan ha-
kemaan taas erotuskapulan.
Suljin kaikki ovet ja menin ma-
kuuhuoneen ja olohuoneen vä-
liin molemmat koirat mukanani.

Raskas tilanne

Tällä kertaa homma oli todella
raskasta. Ensin rupesin irroitta-
maan Whipperiä, joka oli yllättä-
vän vaikeaa kapulasta huolimat-
ta. Kun sain jotenkin suun
aukeamaan niin edelleen oli Lily
kiinni Whipperin naamassa. Sit-
ten rupesin kapulalla irroitta-
maan Lilyä. Sekin oli vaikeaa.
Sillä välin Whipper oli saanut jo
uuden otteen Lilystä. Tätä jatkui
todella pitkään ja koirat vain pi-
tivät toisistaan kiinni ja välillä
ravistelivat oikein ryminällä. Aloin
olla itse jo niin väsynyt, että oli
pakko pitää pieni hengähdystau-
ko. Koirat siinä sitten vain pyöri-
vät ja nahistelivat. Verta oli jo
niin paljon joka paikassa, että
pakko oli saada tappelupukarit
irti toisistaan. Tappelua oli kes-
tänyt noin parikymmentä minuut-
tia enkä meinannut saada mi-
tään aikaiseksi.

Koirat irtoavat

Jossain vaiheessa molemmat
koirat sitten yrittivät vaihtaa otet-
taan yhtaikaa ja tiesin, että nyt
on minun mahdollisuuteni saada
koirat irti. Otin Whipperiä jälleen
niskasta ja yritin äkkiä heittää
sen makuuhuoneen puolelle.
Onnistuin siinä juuri ja juuri. Lily
yritti tehdä uutta hyökkäystä,
mutta törmäsi vain oveen jonka
suljin sen edestä. Huh. Olin ai-
van märkä hiestä.

Kuntotarkistus

Vaikka olin uupunut, tarkistin
koirien kunnon ensitöikseni. Ai-
nakin ne olivat hengissä. Se oli
jo hyvä alku. Molemmat läähät-
tivät, mutta olivat tyypilliseen
tapaan iloisen oloisia kun menin
paijailemaan niitä. Whipperin
hoidin kuntoon ihan kotikonstein,
mutta Lily piti viedä lääkäriin
koska yksi hammas oli vääntynyt
ihan solmuun. Tein myös erikoi-
sen löydön kun menin siivoa-
maan olohuonetta, joka muuten
näytti sillä hetkellä aivan teuras-
tamolta. Löysin suurehkon palan
koiran korvaa. Piti oikein lähem-
min mennä katsomaan kummal-
ta puuttui korvasta palanen. Se
oli Lilyn. No ei siinä mitään, Lily
ei itse huomannut asiaa ollen-
kaan. Hammas jouduttiin kuiten-
kin poistamaan ja se harmittaa
minua kaikista eniten. Muuten
koirat voivat tällä hetkellä hyvin.

Oppia ikä kaikki

Jos jotain tästä kamppailusta
opin, niin ensi kerralla kyllä aion
sitoa toisen koiran kiinni johon-
kin. Siten niiden erottaminen
onnistuu varmasti helpommin.
Nyt vain täytyy pitää koirat eril-
lään, jotta ei tarvitse joka viikko
paikkailla koiria ja maksaa suuria
summia lääkärireissuista.

Täytyy vain todeta, että on-
neksi pitit ovat onneksi sitkeää
tekoa ja kestävät pientä höyky-
tystä. Vaikka pitbullit ovat iloisia
ja mukavia koiria, niin niiden
keskinäisiltä riidoilta ei kuiten-
kaan aina voi välttyä. Nyt meidän
koirien nahistelusta on enää jäl-
jellä vain pienet naarmut. Elämä
sujuu meillä edelleen ihan hyvin
pienistä erikoisjärjestelyistä huo-
limatta.

Anttu

Toraisat toverukset

Amerikanpitbullterrierit Whipper ja Lily, kun kaikki oli vielä sopuista.
Nykyään toverukset eivät tahdo oikein enää sietää toisiaan.

Kuvissa: Amerikanbulldoggi White Bandit’s Snowflake aka Atze.



SATHY Uutiset 2/2007 10

Pitbull Lovers Gazetten helpot
treenivinkit pitbulleille, osa 1.

Tällä treenivinkillä saat pitbul-
lisia oppimaan pysymään pai-
koillaan maassa vähintään vii-
den minuutin ajan. Tämä
treenivinkki on koiralle helppo
ja nopea oppia.

Kun koira pysyy maassa, tä-
mä helpottaa monia arkielämän
t i l a n t e i t a .
Esimerkiksi:

1 )  Vo i t
opettaa pit-
bullisi pysy-
mään maas-
s a  k u n
ovikello soi.

2 )  Vo i t
opettaa pit-
bullisi pysy-
mään ma-
k a a m a a n
autossa, ta-
kapenk i l l ä
matkan ajan.

3 )  Vo i t
opettaa pit-
bullisi pysy-
mään maas-
sa perheen
r u o k a i l u n
ajan ja näin
estää koiran
n o r k o i l e -
masta pöy-
dän ympärillä
pummimas-
sa ruokaa.

“Maahan”
tai “maassa”
k ä s k y  o n
erittäin mo-
nikäyttöinen.
Ensin pitbul-
l i s i  täy tyy
k u i t e n k i n
osata ja ymmärtää käsky
“maahan”. Vasta sen jälkeen voit
ryhtyä treenaamaan tätä uutta
treenivinkkiä, jonka avulla koira
pysyy maassa pidemmän aikaa.

Ensimmäinen
vaihe

Anna pitbull i l lesi käsky
“maahan”. Nyt tiputa kourallinen
nameja maahan, koiran tassujen
väliin. Samaan aikaan anna uusi
käsky “paikka” ja kävele taakse-
päin muutaman askeleen verran.

Ennenkuin pittisi on syönyt kaikki
namit, kävele takaisin koiran
luokse ja anna käsky “vapaa”
tai se käsky, jolla vapautat pittisi
rennoksi.

Ota huomioon että pittisi täy-
tyy osata myös tämä komento
“vapaa” ennen kuin voit jatkaa
tätä treeniä eteenpäin.

Jatka tätä maahan-namit-
paikka-vapaa käskysarjaa muu-
tamia eri kertoja, eri päivien ai-

kana. Kun koirasi on paikoillaan
ja syö nameja vaikka peruutat
pois sen luota noin kolmen met-
rin päähän, on aika siirtyä treenin
seuraavaan vaiheeseen.  Ota
huomioon, että koira ei saa
nousta istumaan tai seisomaan
ilman että annat sille luvan. Koi-
ran täytyy siis olla maassa.

Seuraava
vaihe

Laita pitbullisi maahan ko-
mennolla, anna käsky “paikka”

ja kävele pois koiran luota. Jos
koira liikkuu, kävele takaisin koi-
ran luokse ja tiputa maahan
muuta nami. Jatka kuten ensim-
mäisessä vaiheessa.

Se mitä tässä haetaan on se
että koira pysyisi paikoillaan
maassa ilman nameja. Kävele
siis pois koirasi luota vain lyhyen
matkan päähän ja palaa heti
takaisin, jotta koira pysyisi maas-
sa. Heti kun mahdollista, lopeta

namien käyttö.
Kun koira osaa olla maassa

vaikka Sinä liikutkin taakse- ja
eteenpäin, palkitse koiran käyt-
täytyminen nameilla, siinä vai-
heessa kun palaan koiran luok-
se. Samalla anna runsaasti
kehuja. Näin pitti ymmärtää että
kun se on “maassa” saa se ke-
huja ja nameja.

Pidä koira siis maassa, anna
sille namit maassa, älä missään
vaiheessa esimerkiksi kehu koi-
raa kun olet kauempana, älä
missään vaiheessa kutsu koiraa
luoksesi tms. Pidä koira siis

maassa, poistu ja palaa, anna
namit, sen jälkeen runsaat kehut.
Komento “maahan” täytyy siis
tarkoittaa koiralle että se pysyy
maassa niin kauan kunnes se
vapautetaan tästä komennosta.

 Toista tätä komentoa onnis-
tunein tuloksin kunnes pääset
pittisi luota 3 metrin päähän ja
takaisin ilman, että koiralle täytyy
jättää yhtään namia maahan.
Tämän jälkeen lisää matkaa,

l i i k u  e r i
suunti in ja
testaa näin
pittisi oppi-
mista.

Ulko-
treeneissä

Jos tree-
naat pitbul-
liasi ulkona,
pihal la ta i
pu is tossa ,
pidä koiraa
varmuuden
vuoksi pit-
kässä talutti-
messa. Jos
koirasi näkee
jotain kivaa ja
sen mielen-
ki into her-
p a a n t u u ,
näin pidät silti
koirasi hal-
linnassa.

Kolmas
vaihe

Hiljalleen
lisää maas-
sa-oloaikaa
ja lopulta pitti

voi odottaa maassa “vapaa” ko-
mentoa yhä pidempään ja pi-
dempään. Treenaa koiraa sys-
temaattisesti ja jos koira
“unohtaa” palaa hieman treenis-
sä hieman taaksepäin ja jatka
siitä.

Alkuperäinen teksti PitBullLo-
vers.com & Jason Mann. Suo-
mennettu yksinoikeudella ja
luvalla SATHY Uutisiin.

Treenivinkkejä
pitbulleille

Nämä amerikanpitbullterrierit osaavat “maahan” ja “paikka” ja “vapaa” käskyt kuin vettä vaan. Tämä on kovan
treenaamisen tulos, sillä pitbull ei ole mikään tottis-ihme, vaan enemmänkin luonnonlapsi.

BBC ja Reuters tiedottivat hel-
mikuussa 2007:

“Läntisessä Britanniassa po-
liisi on aloittanut tehoiskun lait-
tomiksi julistettuihin rotuihin kuu-
luvien koirien lopettamiseksi.
Merseysiden kreivikunnassa
omistajilla on viikko aikaa luovut-
taa lain kieltämät koiransa lope-
tettaviksi ilman rangaistusta.

Sen jälkeen poliisi aloittaa
koirien etsinnät ja omistajat

haastetaan oikeuteen. Heille voi-
daan langettaa jopa puoli vuotta
vankeutta tai 7 500 euroa sak-
koa.

Britannian lain mukaan hävi-
tettäviä rotuja on neljä: pitbullter-
rieri, dogo argentino, japanilai-
nen tosa sekä fila brasilieiro.
Merseysidessa ryhdyttiin niiden
tehostettuun hävittämiseen pit-
bullterrierin raadeltua hengiltä
viisivuotiaan tytön. Myös lapsen
isoäiti loukkaantui.”

Koko tämä Britannian asenne
tiettyjä koirarotuja kohtaan on
todella sairasta ja todella turhaa.
Tuokin “pitbullin aiheuttama
turma” johon nyt vedotaan, ei
ole edes pitbullin aiheuttama.
Ehkä briteille kuitenkin riittää
tämä tekosyyksi taas tappaa vi-
no pino viattomia lemmikkejä.

Ehkä kysymys kuuluukin, että
mitä liikkuu sen ihmisen päässä
joka pistää kuulan otsaan kiltille
pienelle pitbullille, joka ei ole
ikänään ollut vihainen ihmiselle?

On erit-
täin ikä-
vää miten
t i e t ä m ä t t ö -
myys ja pelko saa
ihmiset toimimaan vastoin jär-
keä. Kun ihmiset voi huonosti
niin eläimet voivat vielä huonom-
min.

Onneksi Suomessa asiat on
vielä hyvin. SATHY ry. taistelee
viimeiseen asti rakkaiden lem-
mikkiemme hyvinvoinnin puoles-
ta.

Britanniassa hävitetään
laittomia koirarotuja

Tä
m

ä

pitb
ulli tarjoilee kielari-pusuja

kaikille viattomille uhreille
!



TV1 esitti ohjelman MOT
5.2.2007 klo 20.00. Ohjelman
toimitti Hannu Sokala ja ohjel-
man otsikko kuului:

“Sairaat koiramme – Miten
rodunjalostus tuhosi ihmisen
parhaan ystävän?”

Hannu Sokala kertoo, että
rodunjalostus on viemässä koirat
umpikujaan. Ihminen on luonut
alati suurempia, pienempiä, lyt-
tykuonoisempia, suurisilmäisem-
piä tai ryppyisempiä koiria. Tu-
l o k s e n a  o n  o l l u t  y h ä
kummallisempia eläimiä, jotka
kärsivät mitä kummallisimmista
sairauksista.

Tavoitellun ulkonäön saami-
seksi kasvattajat ovat käyttäneet
sisäsiitosta, joka tuhoaa kiihty-
vällä tahdilla koirien vastustus-
kykyä sairauksia vastaan.
“Muutamalle rodulle ovat nyt
kuolinkellot soimassa”, sanoo
professori Marjatta Snellman
Helsingin yliopistosta.

Hannu Sokala kertoo
koirien terveydestä

Toimittaja Hannu Sokala, kah-
den siperianhuskyn omistaja,
kertoo ohjelman nettisivuilla
osanneensa epäillä jo jutun te-
koa aloittaessaan, että koirien
terveys ei ole kehuttava. Tilanne
kuitenkin oli paljon pahempi kuin
saattoi odottaa. Tuli olo, että nyt
on viimeinen hetki herätä ja al-
kaa tehdä jotain. “Jotain” tarkoit-
taa mm. roturajojen avaamista,
nykyisten koirarotujen lakkautta-
mista ja muutaman yleisrodun
luomista niiden sijaan.

Heti ohjelman alussa esitel-
lään kuitenkin siperianhuskyhar-
rastaja (yllätys), jonka koirat saa-
vat säännöllisesti tehdä sitä,
mihin rotu on jalostettu, eli juosta
valjakossa.

Siis ROTU on JALOSTETTU.
Eikö kaikki rotukoirajalostus joh-
t a n u t k a a n  u m p i k u j a a n ?

Ongelmia
roduissa?

Riitta Liimatainen, Kokonais-
valtaisen koiranjalostuksen tuki
ry:n puheenjohtaja:

“Kyllä nää valtarodut mitä on
ovat hyvin sairaita, enkä halua
ruveta yksilöimään, kyllä kaikissa
roduissa on ongelmia.”

Tämä onkin mielenkiintoinen
juttu. Useimmiten se menee juuri
näin. Mitä suositumpi rotu, sitä
enemmän siltä myös on diag-
nosoitu erilaisia perinnöllisiä sai-
rauksia, muutamat lähes yksin-
omaan metsästyskäytössä
olevat rodut poislukien. Selitys
voi olla, että suosion kasvaessa
monet ihan tavalliset koirahar-
rastajat (jossain päin maailmaa
näitä kutsutaan takapihakasvat-
tajiksi) innostuvat teettämään
koirallaan pennut. Tai markkina-
raon vainunnut trokari tunkee
myös jaolle koirineen (joiden
syntymäkennelin kaltaisia paik-
koja jossain päin maailmaa kut-
sutaan pentutehtaiksi).

Hyväuskoinen, koirista melko
vähän ymmärtävä pennunostaja,
katsot tuaan esim. MOT-

ohjelman, kuvittelee sitten saa-
vansa paremman ja terveem-
män koiran kuin jostain
“degeneroituneita näyttelykoiria”
kasvattavasta huippukennelistä.
Kunpa asia olisikin näin yksin-
kertainen.

Ultimate
koirarotu

Mutta jos leikitellään vielä het-
ki ajatuksella, että jossain tutki-
jankammiossa syntynyt utopisti-
n e n  a j a t u s  u u s i e n
yleiskoirarotujen luomisesta to-
tetuisi, eikö tässäkin prosessissa
vaadittaisi jonkinlaista siitoseläin-
ten valintaa, karsintaa, haluttujen
ominaisuuksien vahvistamista,
sairausgeenien karsimista (ne
eivät katoa itsestään) toisin sa-
noen jalostusta, päämäärän saa-
vuttamiseksi. Mikä se sitten
mahtaisi ollakaan. Yksi
yleismaailmallinen
rekikoirarotu, jolla
on a laskan-
huskyn voima
ja malamuu-
tin nopeus?
Vai pitikö
s e  o l l a
päinvas-
toin?

T a i
miksi jät-
tää puoli-
tiehen, jos
geeniperi-
män moni-
puolistami-
n e n  o n
itsetarkoitus.
Annetaan koirien
lisääntyä vapaasti
keskenään, palataan
vielä koiranjalostuksen
alkuaikojakin kauemmas, kivi-
kauteen, jolloin koirat etsivät itse
ravintonsa, eikä ihmisillä ollut
huolta aikuisiän diabeteksesta.

Rotukoirajalostuksen
ylivertaisuus

Rotukoirajalostuksella on kui-
tenkin luotu myös varsin yliver-
taisia eläimiä omilla työsaroil-
l a a n ,  g e e n i p e r i m ä n
kaventumisesta huolimatta, tai
ehkä juuri sen takia.  Siihen, että
esim. kilpajuoksijagreyhoundien,
käyttölinjaisten bordercollieiden,
monien metsästyskoirien ja
amerikkalaisperäisten työkoirien
kasvattajat ovat erittäin halutto-
mia laajentamaan koiriensa pe-
rimää minkäänlaisilla risteytyk-
sillä, on syynsä.

Siihen, että ohjelmassa haas-
tateltu poliisikoirien kouluttaja ei
etsi sopivaa materiaalia lähim-
mältä löytökoiratarhalta, on
myös syynsä. Vaikka geneetti-
nen monimuotoisuus siellä epäi-
lemättä kukoistaakin.

Ulkomuotojalostus

Ohjelman varsinainen maali-
taulu ovat kuitenkin koiranäytte-
lyt ja ulkomuotojalostus. Tässä
kohdin voisi olla jopa samaa
mieltä.

Jos tieten tahtoen kasvate-
taan koiria, joiden jokapäiväinen
elämä on yhtä henkiinjäämistais-
telua, jotka elävät jatkuvassa
happivajeessa, joiden yläluomet
pitää niitata kiinni otsanahkaan
kasvuaikana, niin alkaahan täs-
sä jo olla jotain saatanallista.
Kuvaan sopii hyvin, että ohjel-
massa kerrotaan näyttelysak-
sanpaimenkoiran laskevan sel-
kälinjan olevan itsensä Adolf
Hitlerin suunnittelema. Tähän
saakkahan on kuviteltu, että ky-
seessä on sama ilmiö kuin mo-
nen muunkin ulkomuotojalostuk-
sen kouriin joutuneen rodun
kohdalla: toivottua piirrettä liioi-
tellaan, kunnes siitä tulee alku-
peräisen ihanteen irvikuva. Hy-
vin kulmautuneet takaraajat ->
takaraajat puoli metriä rungon
takana. Lyhyt kuono -> ei kuo-
noa, kirsu silmien välissä pääla-

ella. Iso pää -> mielellään
isompi kuin vartalo.

Pitkä karvapeite
-> karvapallo. Ja

niin edelleen.

Linjasiitos

M u t t a
p a h e m -
paa seu-
raa.

M O T :

“Kasvattajat
ovat pyrki-

neet tuotta-
maan halu-

a m i a a n
ulkonäköominai-

suuksia koirissa niin
kutsutulla linjasiitoksella.

Tämä jalostustapa tarkoittaa si-
säsiitosjalostusta, ja suorasanai-
semmin se tarkoittaa sukurut-
sajalostusta. Koiramaailmassa
ei ole mitenkään harvinaista,
että isä laitetaan parittelemaan
tyttärensä kanssa tai sisarukset
keskenään. Joskus koirien luon-
to pistää vastaan, ja silloin sisä-
siitos saatetaan alkuun puolivä-
kisin ihmisen avustuksella.”
Varsinaisia julmureita siis.

Tosiasiassa useimmat näytte-
lykoirien kasvattajat nykypäivänä
eivät edes villeimmissä kuvitel-
missaan uskaltaisi harkita noin
tiukkoja linjauksia. Pikemminkin
pyritään hakemaan “uutta verta”
ja pitämään sukusiitoskertoimet
alhaisina.

Lisäksi vielä, ilmeisesti tarinoi-
den hassahtaneet vanhapiikatä-
dit, jotka vakuuttavat, ettei hei-
dän  nar t tunsa  m issään
tapauksessa voi olla kantava,
kun talossa ei ole muita uroksia
kuin Pörri, ja se on kyseisen
nartun veli, ovat olleet oikeam-
massa kuin tähän saakka on
kuviteltu.

Sisäsiitos,
iso kummitus

Miksi sisäsiitos sitten on paha
asia?

 “Se kaventaa koirien perimän
monimuotoisuutta ja rikastaa

taut igeenejä  su l je t tu ih in
populaatioihin”, vastaa akate-
miatutkija Hannes Lohi, koirien
geenitutkimusohjelman vetäjä
Helsingin yliopistossa.

“Sieltä tulee periaatteessa sa-
mat geenit isältä ja emältä, ja
sitten sairaudet pääsee puhkea-
maan, ei ole sitä monimuotoi-
suutta enää jäljellä”, vastaa Riitta
Liimatainen.

“Kyllä siinä umpikujaan men-
nään, hyvin sisäsiittoiset eläimet,
niin ne kaatuu mahdottomuu-
teensa, luonto sitten pysäyttää,
etteivät ne enää lisäänny”, vas-
taa professori Marjatta Snell-
man.

Kuten vanhimmat sisäsiittoi-
set hiirikannat, joita on tuotettu
perättäisi l lä sisar x vel i-
parituksilla yli 200 sukupolven
ajan?

No koirat tietenkään eivät ole
laboratoriojyrsiöitä eivätkä suo-
raan ni ihin verrattavissa.

Kuitenkin eräiden työkoiraro-
tujen jalostuksessa on perintei-
sesti käytetty hyvin tiukkaa linja-
jalostusta, eivätkä näiden
kasvattajat mitään periaatteen
vuoksi päätään seinään hakkaa-
via idiootteja ole. Jos muilla me-
netelmillä olisi saavutettu parem-
pia tuloksia,  ni i tä muita
menetelmiä varmasti olisi myös
käytetty.

Koirat eivät ole pudottaneet
hampaitaan, tulleet hulluiksi tai
kuolleet pois. Ne missä tahansa
vertailussa ovat keskimääräistä
terveempiä, elinvoimaisempia
ja kestävämpiä, ne lisääntyvät
reippaasti ja ongelmattomasti.
Ne ovat superkoiria. Näiden esit-
tely MOT-ohjelmassa olisi oike-
astaan ollut paljon radikaalimpi
veto kuin koiratutkija Coppinge-
rin inspiroimat mietteet nykyisten
koirarotujen lakkauttamisesta,
nehän ovat joissain piireissä jo
melkein valtavirtaa.

Loppukaneetti

MOT: “Koiranjalostuksen al-
kutaipaleella sisäsiitoksella saa-
tiin haluttuja tuloksia, koska joka
rodussa oli paljon eri sukuja.”

Tämä oli kukaties ohjelman
päättömin lause. Linjasiitoksesta
puhuttaessa ei asiaan vaikuta,
vaikka sukuja olisi tuhansia. Sii-
tosvalinnathan tehdään vain yh-
den linjan sisällä. Ja jos ristey-
tetään toiseen sukuun, ei kyse
enää ole linjajalostuksesta tai
sisäsiitoksesta ollenkaan. Eli
vanhemmat tahoillaan voivat olla
tiukkaakin tiukemmin linjattuja,
mutta jos ne eivät ole mitään
sukua toisilleen, on jälkeläisten
sukusiitosprosentti pyöreä nolla.
Näinhän se menee.

Nyt vain jäädään jännityksellä
odottamaan alkavatko millaiset
uudet, raikkaat tuulet puhaltaa
koiramaailmassa tämän ohjel-
man ansiosta. Tietysti roturistey-
tyksiä voi tehdä nyt jo, se ei ole
kiellettyä. Onneksi ei sentään
vielä pakollistakaan.

Ja kuulostellaan samalla, ke-
nelle kellot soivat.

L.O.

MOT tv-ohjelma
koirien jalostamisesta
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Esimerkkejä koirista ja kis-
soista, joiden kohtalo on ollut
syntyä pentutehtaaseen tai
tulla salakuljetetuksi Suo-
meen. Yksityiskohdat kerto-
muksissa on muutettu. Jokai-
nen tarina on silti täyttä totta.

Jobbari

“Ajattelin hankkia aikuisen
narttukoiran toiselle koiralleni
kaveriksi. Selasin ilmoituspals-
toja internetissä, ja silmiini osui
ilmoitus myytävistä aikuisista
koirista.

Ilmoituksessa mainittiin myös
pentuja olevan myytävänä. Soi-
tin numeroon kysy-
äkseni kolmevuoti-
aasta terrieristä.

Numerossa vas-
tasi nainen, joka
esitteli itsensä eri
nimellä kuin ilmoi-
tuksessa oli ollut.
Kyselin sitten siitä
aikuisesta terrieristä,
mutta nainen ker-
toikin, ettei koira ole
hänellä vaan hänen
ystävällään.

Hänellä itsellään
oli kuitenkin kaksi
sekarotuista pentu-
etta, joita saisi tulla
katsomaan. Ilmoi-
tuksen mukaan koi-
rat olisivat olleet
puhdasrotuisia ja Itä-
Suomessa, mutta
pennut olivatkin sit-
t e n  E t e l ä -
Suomessa. No, en
kysellyt niistä kui-
tenkaan sen enem-
pää vaan soitin tälle
hänen ystävälleen.

Nyt puhelimeen
vastasi vanhempi
mies, joka ei edes
esitellyt itseään mi-
tenkään. Kyselin
jälleen tästä ter-
rieristä, ja oliko se
ollut hänellä pen-
nusta asti. Siihen
mies totesi, että on-
han se jonkun aikaa
tuossa pihassa na-
run päässä seissyt.
Kun tiedustelin koiran papereita,
hän vastasi ettei se ole rekiste-
röity, “mutta kyllä siitä vielä koi-
ran näköinen tulee, kun vähän
trimmaa ja pesee”.

Tajusin että tilanteessa on
jotain hämärää. Kysyin vielä,
tuleeko koira toisten koirien
kanssa toimeen, johon myyjä
vastasi ettei ole kokeillut, kun
pitää kaikki koirat naruissa siinä
pihalla.

Ja arvattavissa oli, etteivät
nämäkään koirat olleet Itä-
Suomessa, vaikka ilmoituksessa
niin luki. Myyjä olisi halunnut
tulla näyttämään koiraa minulle
kotiin, mutta sanoin jääväni miet-
timään asiaa. Jutellessani mie-
hen kanssa hälytti taustalla myös
kaksi muuta puhelinta.

Seuraavana päivänä lueskelin
lehteä, jossa voi ilmoittaa ilmai-
seksi. Näillä henkilöillä oli leh-
dessä useita koirien myynti-
ilmoituksia, ja lisäksi samoissa

numeroissa haluttiin myös ostaa
tai vaihtaa koiria. Paikkakunnak-
si oli mainittu mikä milloinkin, ei
kuitenkaan kertaakaan kumpi-
kaan niistä, missä koirat todelli-
suudessa olivat tai missä he
puhelimessa ainakin olivat väit-
täneet koirien olevan.

Touhu tuntui niin oudolta, että
jätin koiran ostamatta.

Matoja kuhiseva
pentuparka

“Keväisenä iltana ystäväni
soitti minulle. Hän kysyi, voisinko
ottaa hoitooni pienen koiranpen-
nun, jonka omistajat olivat otta-

neet yhteyttä eläinsuojeluyhdis-
tykseemme. Lähdin saman tien
hakemaan pentua luokseni.

Minua odotti pieni, hyvin arka
ja säikky pentu, joka kiljui vähän
väliä säikähtäessään jotakin.
Pennun mukana tuli kirje, roko-
tuskortti sekä käsin kirjoitettu
kauppakirja. Pentu oli tuotu Vi-
rosta ja myyty pariskunnalle kol-
men kuukauden ikäisenä per-
hoskoiran ja minikultaisen-
noutajan sekoituksena. Myynti-
hinta oli ollut 200 euroa.

Kun pennun ostanut pariskun-
ta oli vienyt koiran eläinlääkäriin,
oli siellä todettu pennulla olevan
paha kirpputartunta ja massiivi-
nen matotartunta, ja kerrottu
pennun olevan huomattavasti
kerrottua nuorempi.

Eläinlääkäri oli myös todennut
pennun kasvavan selvästi suu-
remmaksi kuin luvattu perhos-
koiran koko. Pariskunta säikähti
tulevaa kokoa ja halusi päästä

pennusta eroon.
Kun sitten itse vein pennun

eläinlääkäriin, se arvioitiin kor-
keintaan seitsemänviikkoiseksi.
Koska se oli ehtinyt olla jo edel-
lisessäkin kodissa yli viikon ja
mahdollisesti sitä ennen myyjän
kotona Suomessa, oli se täytynyt
vieroittaa emostaan hyvin piene-
nä.

Pentu oli yhä täynnä kirppuja
ja matoja, vaikka loishäädöt oli
aloitettu jo edellisessä kodissa.
Kun uusi matokuuri jälleen aloi-
tettiin, pentu oli aivan voimaton
ja ulosti ja oksensi matoja niin
paljon, että meinasi tukehtua
niihin. Vasta kolmen viikon ku-
luttua pentu alkoi olla parem-

massa kunnossa.
Pennun mukana tulleisiin ro-

kotuskorttiin ja luovutussopimuk-
seen oli merkitty eri syntymäajat.
Rokotustodistuksen mukaan
pentu oli saanut rokotukset Vi-
rossa. Kun yhdistyksemme toi-
mesta asiaa selvitettiin, paljastui,
ettei siellä edes ole sen nimistä
eläinlääkäriä, joka oli leimannut
kortin.

Myöhemmin teeskentelin uut-
ta koirannostajaa ja puhuin pen-
nun tuonneen henkilön kanssa
puhelimitse. Silloin selvisi, että
hän todellakin tuo näitä pentuja
jatkuvasti Suomeen.

Pennun sosiaalistaminen oli
työlästä, ja kesti kauan ennen
kuin sen arkuus hävisi. Vieläkin
se näkee ajoittain painajaisia,
jolloin se itkee ja huutaa. Mutta
muuten siitä on kyllä kehittynyt
hienoluonteinen ja tasapainoi-
nen koira, kurjasta alusta huoli-
matta. Harrastamme agilityä ja

lisäksi koira toimii apunani sosi-
aalistaessani arkoja hoitokoiria.
Alun perin arasta koirasta onkin
itse tullut toisten arkojen ja ko-
dittomien koirien auttaja.”

Salakuljetettu
ranskanbulldoggi

"Olin hankkimassa ensim-
mäistä koiraani. Halusin rans-
kanbulldoggin ja seurailin ilmoi-
tuksia myytävistä pennuista.

Löysin ilmoituksen pennuista,
jotka olivat tavallista hintatasoa
selvästi edullisempia. Pennuista
pyydettiin 450 euroa. Ilmoitus
oli lehdessä, jossa voi ilmoittaa

ilmaiseksi.
Soitin ilmoituk-

sessa annettuun
numeroon. Puheli-
meen vastasi huo-
nosti suomea pu-
huva nainen, joka
kuitenkin sanoi, ettei
tiedä pennuista oi-
keastaan mitään, ja
antoi minulle toisen
numeron. Sitä kautta
sainkin kiinni toisen
naisen, joka hyvin
innokkaasti kertoi
pennuista.

Menin katsomaan
pentuja pieneen
kerrostaloasuntoon.
Asunnossa oli aina-
kin kuusi koiran-
pentua, joiden kaik-
kien nainen kertoi
olevan samanikäisiä.
Pennut olivat kui-
tenkin kooltaan hyvin
vaihtelevia, joten
luulen että ne myös
olivat eri-ikäisiä.
Naisen tiedot koirista
tuntuivat muutenkin
e p ä m ä ä r ä i s i l t ä ,
mutta hän peitt i
kaikki  orastavat
epäilykseni puhu-
malla tai tavast i .

En saanut pen-
nun mukaan mitään
papereita. Nainen
kertoi, että pentu on
madotettu, mutta
mitään puhetta ei
ollut esimerkiksi ro-

kotuksista vaikka kyseessä oli
ulkomailta Suomeen tuotu pen-
tu.

Pentu oli kymmenviikkoinen
tullessaan minulle. Kun se oli
ollut viikon luonani, sen kunto
alkoi heiketä nopeasti ja se ok-
sensi ja ripuloi jatkuvasti. Veim-
me sen nopeasti eläinlääkärille,
jossa sille annettiin tehohoitoa
usean päivän ajan. Surukseni
pentu ei kuitenkaan selvinnyt,
vaan kuoli kahden viikon kulut-
tua. Eläinlääkärin mukaan pentu
sairasti parvoa.

Yritin soittaa pennun myy-
neelle naiselle heti pennun sai-
rastuttua, mutta hän ei koskaan
vastannut puhelimeen. Laitoin
hänelle sitten tekstiviestejä, joi-
hin hän vastasi pahoitellen tilan-
netta. Kertaakaan hän ei kuiten-
kaan soittanut.

Kun pentu kuoli, vaadin rahoja
pennusta takaisin. Aluksi myyjä
yritti tarjota uutta koiraa tilalle.

Pimeät pennut
ja pentutehtailu

Ostamalla eläimen säälistä mahdollistat pentutehtailun jatkumisen. Älä osta koiraa säälistä!
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Vasta kun rupesin uhkailemaan
asian viemisellä eteenpäin, nai-
nen suostui palauttamaan osto-
hinnan. Eläinlääkärikulut jäivät
kuitenkin minun maksettavikse-
ni.”

Silmäpuoli
villakoira

"Olin päättänyt hankkia kää-
piövillakoiran. Päädyin selaile-
maan lehteä, jossa ihmiset voi-
va t  i lma iseks i  i lmo i t taa
myytävistä koirista.

Lehdestä osuikin silmiini so-
pivalta kuulostava ilmoitus: luo-
vutusikäinen villakoiranpentu
myynnissä 600 eurolla ja paik-
kakuntakin oli lähellä. Soitin il-
moituksen numeroon ja sovin
meneväni katsomaan pentua jo
samana päivänä.

Pieni kerrostaloasunto, josta
pentuja myytiin, oli todella siisti.
Seinät olivat täynnä koirien voit-
tamia ruusukkeita. Miehellä oli
myytävänä kaksi villakoiranpen-
tua ja yksi pieni terrierinpentu.
Muita koiria ei asunnossa ollut.
Oma pentuni oli miehen sanojen
mukaan tuotu Espanjasta, joten
sen emo ei voinutkaan olla näh-
tävillä. Ikää sillä oli vasta kah-
deksan viikkoa, mutta mieleeni
ei tullut kysyä miten se jo nyt voi
olla Suomessa. Pennut vaikutti-
vat kuitenkin ihan hyvinvoivilta.
Rokotuksista ei ollut mitään pu-
hetta.

Otin pennun mukaan heti ja

maksoin sen sovitun 600 euroa.
Mies lupasi toimittaa koiran re-
kisteritodistuksen myöhemmin.

Muutaman päivän kuluttua
havaitsin, että pennun toisessa
silmässä oli jotain vikaa: se näytti
samealta ja harmahtavalta. Vein
pennun eläinlääkärille, joka to-
tesi silmän olevan sokea. Sil-
mässä oli ollut vamma, joka oli
jätetty hoitamatta.

Eläinlääkärikäynnin jälkeen
yritin tavoittaa pennun myynyttä
miestä. Pari päivää aiemmin
käytössä ollut puhelinnumero ei
enää toiminut. Koska en saanut
mieheen mitään yhteyttä, kään-
nyin ensin kuluttaja-asiamiehen
puoleen ja sitten otin yhteyttä
poliisiin. Poliisi viimein tavoitti
myyjän, joka sen jälkeen soitti
minulle ja palautti puolet pennun
hinnasta. Paperitkin sain koiralle
lopulta, mutta niistä paljastui että
pentu olikin tuotu Venäjältä eikä
Espanjasta. Mutta mitään rekis-
ter i todistusta en saanut.

Pentuni oli todennäköisesti
salakuljetettu Suomeen, koska
siltä puuttuivat rokotustodistuk-
set sekä kaupalliseen tuontiin
vaadittava rajatarkastustodistus.

Mutta koska en ollut ottanut
tuontivaatimuksista etukäteen
selvää, en osannut vaatia todis-
tuksiakaan nähtäville. Hyvä tuuri
kävi siinä, että myyjä lopulta
tavoitettiin ja että pentu oli silmää
lukuunottamatta terve ja että
sain edes puolet kauppahinnas-
ta takaisin. Olen kuullut monista
vastaavista tapauksista, jossa

pennun myyjää ei ole koskaan
tavoitettu eikä ostajakaan ole
saanut mitään korvauksia sai-
raasta tai jopa menehtyneestä
pennusta."

Pentutehtaan
kasvatti

“Eläinlääkäriaseman kautta
luokseni päätyi koiranpentu, joka
oli tuotu sinne lopetettavaksi.
Edelliset omistajat olivat kahdes-
sa viikossa kyllästyneet pentuun.

Pentu oli todella huonossa
kunnossa, kun se tuli luokseni:
se oli pieni ja laiha ja täiden
vallassa. Halusin kuitenkin pen-
nun omakseni ja päätin hoitaa
sen kuntoon.

Pentu oli lähtöisin huonosti
hoidetusta paikasta, jossa lauma
koiria saa lisääntyä keskenään.
Edelliset omistajat olivat osta-
neet pennun erään kaupungin
torin laidalta, jonne pennun
“kasvattaja” oli sen tuonut myyn-
tiin. Siitä oli maksettu 100 euroa.
Kauppakirjan mukaan pentu oli
luovutettu seitsemän viikon ikäi-
senä, mutta todellisuudessa se
oli noin seitsemän viikon ikäinen
tullessaan minulle. Luovutushet-
kellä sillä oli siis ollut ikää ehkä
viisi viikkoa.

Koiran ollessa seitsemän kuu-
kautta sille tuli ensimmäinen
juoksuaika. Juoksusta seurasi
paha kohtutulehdus, jonka vuok-
si koira steriloitiin kiireesti. Leik-
kauksen jälkeen eläinlääkäri ker-

toi, että koiran kohtu oli niin epä-
muodostunut, että sinne kerty-
neet eritteet eivät päässeet pois-
t u m a a n  j a  a i h e u t t i v a t
tulehduksen.

Koira on nyt neljävuotias, mut-
ta sillä on jo todettu alkava nivel-
rikko sekä erittäin paha allergia
luku is i l le  ruoka-a ine i l le .

Liian aikainen vieroitus ja an-
kea pentuaika ovat jättäneet jäl-
kensä myös koiran psyykeen.
Ongelmat näkyvät koiran kyvys-
sä luottaa ja tutustua uusiin asi-
oihin. Se on muun muassa kova
pelkäämään erilaisia asioita ja
saattaa purra pelästyessään.
Lisäksi uudet sosiaaliset tilanteet
stressaavat sitä niin, että se me-
nee helposti “lukkoon” ja saattaa
siinä tilassa ollessaan käyttäytyä
aggressiivisesti.

Tiedostan kuitenkin itse koira-
ni ongelmat ja osaan käsitellä
sitä niin, että vältymme onnetto-
muuksilta. Mutta esimerkiksi las-
ten kanssa en anna sen olla
koskaan.

Koirani on minulle ihana ja
rakas, mutta paljon turhaa olem-
me joutuneet kokemaan sen ter-
veyden ja luonteen takia. Totta
kai koiria on erilaisia, mutta tässä
tapauksessa sisäsiitos ja huonot
olot ovat jättäneet koiraan syvät
jäljet.

Lähde:
Suomen
Eläinsuojeluyhdistys ry.

Hauvapukimo Tassu-Tasku
Suomen talveen ja kevääseen: neulepuvut,

sade/kurahaalarit, loimet, tossut...
villasta, puuvillasta, nahasta, sadekankaasta, fleecestä...

Hauvapukimo Tassu-taskusta saat käsintehdyt
laatupukineet ihmisen parhaimmalle kaverille!

Helmikuun alun 2007 MOT-
televisio-ohjelman tiimoilta on
puhuttu kovasti koirien karvat-
tomuudesta. Ohjelmassa karvat-
tomuus kytkettiin virheellisesti
yhteen rodunjalostuksen tuomiin
ongelmiin.

Karvattomuus ei ole sairaus
eikä merkki kannan degeneroi-
tumisesta

Karvattomuus on aikojen
alussa syntynyt mutaatio, ja evo-
luutio on  suosinut sitä vuositu-
hans ia .  E te lä -  ja  Vä l i -

Amerikassa on  vuosituhansia
elänyt karvattomia koiria, pieniä
ja suuria koiria,  edelleen vielä
tänäkin päivänä. Karvattomuus
ei siis ole sairaus eikä  merkki
kannan degeneroitumisesta.

Kun perunkarvatonkoira ja
meksikonkarvatonkoira saivat
ensimmäiset  rotumääritelmänsä
1900-luvun puolivälin jälkeen ja
myöhemmin  tunnustuksen FCI-
organisaatiossa, alettiin rotuja
jalostaa vastaamaan  rotumää-
ritelmiään. Tämän jälkeen rotu-

jen uhka on sama kuin minkä
tahansa jalostetun rodun: sisä-
siittoisuus ja sairaiden linjojen
jatkaminen.

Karvattomuus ei ole sairaus.
Se on selvinnyt evoluution pyör-
teissä  vuosituhansia. Karvaton
koira ei poikkea lämpötasapai-
noltaan  lyhytkarvaisesta alusvil-
lattomasta koirasta. Puutteelli-
sellakin  hampaistollaan se syö
rustoluita ja kalvaa luita; ikenet
ovat kovat  ja terveet. Koiran
elämä ei kärsi puutteellisistakaan

hampaista.
Amerikankarvatonterrierillä

karvattomuus periytyy resessii-
visesti;  periytyminen ei ole lin-
kittynyt hampaiden kanssa.
Amerikankarvatonterriereillä on
täysi terrierihampaisto varsin
kookkaine kulmahampaineen.

Sari Uusitalo ja Ari Kähkönen

Karvattomuus ei ole sairaus

kotisivut: www.hauvapukimo.com
sähköposti: info@hauvapukimo.com

puhelin: 0400 762 592 (iltaisin)
osoite: Heiniitty 1 C 12, Espoo
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Helmikuun alussa amerikan-
kääpiöterrieri Dalin kuva il-
mestyi Ilta-Sanomien ristik-
koon. Tämä valtaisa julkkis-
meininki aiheutti omistajissa
jonkinsorttisen mietinnän, että
miten tästä eteenpäin?

Näin se katos etenee. Ensi
viikon seiskassa Dali sitten bon-
gataan Nummelan yö-elämästä,
tuntemattoman kaunottaren, Ja-
ni Sievisen ja hänen ruotsalaisen
missi -rakkaansa kera.

Tämä poikii Dalille vierailun
Ruben & Joonas showhun, min-
kä jälkeen Dali pääsee levyttä-
mään singlen, josta muodostuu
ensi kesän hitti.

Dalin julkisuuskuvaa ryvete-
tään, kaiken tämän välissä Hy-
my-lehdessä, missä nimetön si-
vusta seuraaja raportoi Dalin
kusaisseen, baaritiskille, kutsu-
vieraana ollessaan Sedun pinta-
liitobaarin Vip-tiloissa, Idols -
finaali voittajan, voittobileissä.

Dali luonnollisesti kiistää väit-
teet, mutta heti viikon perään

Dalin kerrotaan murisseen ka-
dulla vastaan kävelleelle lapsel-
le, jonka huoltaja nostaa tapah-
tuneesta syytteen, vedoten
murinan olleen henkilöönkäypää
ja loukkaavaa.

Dali voittaa oikeusjutun, kiis-
tämällä murinan ja kanteen nos-
taja joutuu korvaamaan Dalin
oikeuskulut, sekä Dalille aiheu-
tuneista henkisistä kärsimyksistä
euron.

Tämän jälkeen Dalin suosio
on ylittänyt jo kansainväliset rajat
ja Dali saa pestin menestystä
niittäneen televisio sarjan: Lost,
spinnoff sarjasta: Found.

Sarjasta muodostuu menes-
tys ja Dali ostaa perheellensä
hienon kämpän, uudet autot ja
kunnon stereot.

Jäämme odottelemaan Dalin
lopullista läpimurtoa!

EWPF - European
Weight Pulling Federation
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Mikä on EWPF?

European Weight Pulling Fe-
deration (EWPF) on täysin uusi,
täysin avoin ja kaikki Euroopan
eri taakanveto-yhdistykset yhdis-
tävä Eurooppalainen taakanve-
to-yhdistys. EWPF tukee kaikkia
eurooppalaisia taakanveto har-
rastavia yhdistuksiä sekä taa-
kanveto-tapahtumia ja -kilpailuja
omalla toiminnallaan.

EWPF on ei-kaupallinen, täy-
sin maksuton, taakanveto-asiaa
ajava yhdistys, joka jakaa infoa
taakanvedosta, tukee taakanve-
toa harrastusmuotona sekä tu-
kee taakanvetoa harrastavia yh-
distyksiä Euroopassa.

Yksi syy EWPF:n perustami-
seen oli se fakta, että Euroopas-
sa on tällä hetkellä noin pari
tusinaa pieniä tai isompia taa-
kanveto-yhdistyksiä, joilla kulla-
kin on omat sääntönsä, omat
kotisivunsa tai sitten ei. Tämä
on vallan ok, mutta EWPF tarjo-
aa kaikille eurooppalaisille taa-
kanveto-yhdistyksi l le ja -
harrastajille yhteisen tiedotuska-
navan kertoa kisoista, tapahtu-
mista, kisakoirista jne. Kaikki
tämä erittäin helposti ja maksut-
ta. EWPF on täysin uusi ja avoin
tapa yhdistää kaikki eurooppa-
laiset taakanvetäjät.

Miten EWPF toimii?

Mikä tahansa klubi, yhdistys
tai organisaatio tai yksityinen
henkilö, joka järjestää taakanve-
to-tapahtumia, voi käyttää
EWPF yhdistystä tiedottamises-
sa. Tapahtumissa käytetyillä taa-
kanveto-säännöil lä ei ole
EWPF:n kannalta merkitystä,
voi käyttää esimerkiksi APA:n,
IWPA:n, UPF:n tms. sääntöjä,
oman yhdistyksen sääntöjä,

omia sääntöjään, tms. – kunhan
kyseessä on taakanveto.

Ko. taakanveto-tapahtuma sit-
ten lisätään EWPF:n kisakalen-
teriin, kaikkien nähtäväksi. Itse
kisaan voi myös osallistua
EWPF: online entry-lomakkeen
avul la .  Kun taakanveto-
tapahtuma on pidetty, lisää ta-
pahtuman järjestäjä kisatiedot
EWPF tietokantaan, aina online,
kansainvälinen taakanveto-
tietokanta. Tulokset ovat nähtä-
villä välittömästi. Lisäksi tulokset
kerryttävät kisakoirien omia tilas-
toja ja EWPF taakanveto-
pisteitä, jotka ovat myös siis aina
online kansainvälisessä EWPF
taakanveto-tietokannassa. Tämä
tietokanta on kaikille avoin ja
selkeä lukea. Kisakoirien omis-
tajat päättävät kuinka paljon tie-
toa online näkyy, mutta halutes-
saan voi valita näkyville koiran
nimen, rodun, rekisterin, kuvat,
syntymäajan jne. Näitä tietoja
pääsevät kaikki siis katselemaan
ja vertailemaan mielenkiinnolla
omiin kisakoiriin. Jokaiselle taa-
kanveto-tapahtumalle järjestäjä
voi myös laittaa blogin, kuvagal-
lerian sekä paljon tietoa tapah-
tumaan liittyen, kuten kartan,
päivämäärän, säännöt, osallis-
tumismaksut jne.

Taakanveto-koirien
omistajille
omat EWPF-sivut

Jokainen yksittäisen kisakoi-
ran omistaja voi myös rekisteröi-
tyä EWPF tietokantaa - täysin
maksutta. Omalle koiralle voi
rakentaa EWPF-kotisivut, jossa
on koiran tietoja, kuvia vaikka
satamäärin, sekä halutessa
esim. maa, rotu, syntymäaika,
rekisteri, rekisterinumero jne. ja
kisatilasto kaikista kisakoiran

käymistä taakanveto-kisoista.
Kisakoiran omistaja voi pitää
myös kisablogia tai treeniblogia
koiralleen, kaikki online. Omis-
taja itse päättää mitkä tiedot ovat
nähtävillä ja mitkä tiedot ovat
piilotettuna.

Kaikki EWPF-sivuilta löytyvä
tieto ja statistiikka tekee kaikille
erittäin helpoksi katsoa tulevia
tapahtumia, suunnitella omaa
kisakalenteriaan, verrata omia
tuloksiaan muihin eurooppalai-
siin taakanvetäjiin, ja paljon muu-
ta. Kisailija voi kisan jälkeen esi-
merkiksi käytyään jossain
taakanveto-kisassa ladata otta-
miaan kisakuvia suoraan saman
tapahtuman kuvagalleriaan,
kaikkien nähtäville. Tai halutes-
saan pelkästään omaan kuva-
galleriaansa. Valitset itse!

Kaiken tämä lisäksi EWPF
laskee taakanveto-pisteitä kai-
kista kisoista kaikille koirille, si-
joituksen mukaisesti. Jokainen
kisakoira voi kaikkiin EWPF-
kisoihin osallistuttuaan kerryttää
EWPF-pistesaalistaan. Pisteet
lisätään EWPF-tilastoon. Vuo-
den paras EWPF-taakanvetäjä
palkitaan diplomilla.

Miksi kannattaa
liittyä?

Jos edustat yhdistystä, joka
järjestää taakanveto-tapahtumia,
on EWPF Sinua varten. Rekis-
teröi oma yhdistyksesi täysin
maksutta EWPF-tietokantaan ja
tämän jälkeen voit ilmoittaa tule-
vat tapahtumat ja ne ilmaantuvat
online EWPF kisakalenteriin.
Taakanveto-tapahtumastasi il-
moitetaan automaattisesti kaikil-
le EWPF-jäsenille sähköpostilis-
tan välityksellä. Yhdistyksenne
kotisivu linkitetään EWPF kotisi-
vuille. Voit tiedottaa taakanveto-

uu t i s ia
E W P F -
sivuilla ja kalente-
rissa. Lisäksi voi lisätä kisakuvia
tapahtumasi kuvagalleriaan,
kaikkien nähtäville. Kaikki tämä
täysin maksutta.

Kun ilmoitat taakanveto-
tapahtumasta etukäteen, saat
myös kisan tulokset EWPF-
sivuille. EWPF ylläpitää tilastoa
kisatuloksista, huolimatta siitä
mitä taakanveto-sääntöjä yhdis-
tyksesi käyttää. Voitte verrata
kisatuloksianne kansainvälisellä
tasolla muiden yhdistysten kisoi-
hin verrattuna. Eli – Sinun yhdis-
tyksesi, Sinun kisasääntösi –
EWPF pitää yllä kansainvälistä
kisatuloslaskelmaa.

Jos olet yksittäisen tai muuta-
man taakanveto-koiran omistaja,
on EWPF juuri Sinua varten.
Rekisteröi itsesi ja koirasi mak-
sutta EWPF-sivuilla ja siitä
eteenpäin voit kertoa tietoa koi-
ristasi muille taakanvetäjille. Kai-
kista kisoista missä koirasi käy,
kerrytät koirallesi EWPF-pisteitä.
Ei ole väliä missä kisat käydään,
millä säännöillä tms. saat joka
tapauksessa kansainvälisiä
EWPF-pisteitä koirallesi. Näin
voit verrata oman koirasi suori-
tuksia muiden koirien suorituk-
seen helposti ja kätevästi.

SATHY ja EWPF

SATHY liittyi EWPF:n heti
alusta alkaen. Haluamme olla
mukana kansainvälisessä taa-
kanveto-toiminnassa ja haluam-
me, että SATHY-tapahtumiin
osallistuvat taakanvetäjät saavat
samalla kansainvälisiä EWPF-
pisteitä.

L i s ä t i e t o a  E W P F -
yhdistyksestä Internet-sivuilta
www.ewpf.org

Dali, julkkis-
amerikankääpiöterrieri
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Mielenkiintoinen
pitbull-DVD

Olen kirjautuneena useille eri-
laisille pitbull-sähköpostilistoille
ympäri maailman. Lähinnä sel-
laisille listoille, joilla tiedotetaan
tärkeää pitbull-asiaa, positiivisia
uutisia ja muuta mukavaa.

Joulukuussa sain eräältä säh-
köpostilistalta viestin että nyt on
julkaistu uusi elokuva DVD:llä,
nimeltään Diva Dog, Pit Bull on
Wheels. Mielenkiintoni heräsi
välittömästi, mikäs tämä juttu
on? Tarkempi tonkiminen sel-
vensi että kyseessä on elokuva,
joka on tehty positiivista sano-
maa levittävän halvaantuneen
pitbullin ympärille. No tämä elo-
kuva oli heti saatava ja ei muuta
kuin tilamaan.

Elokuva
saapuu

Kesti muutamia viikkoja ja
odotettu kuori tipahti postilaati-
kosta. Hinta ei ollut paha, 9,90
USD + 9,90 USD postikuluja.
Suorastaan ilmainen! Työpäivä
oli pakko keskeyttää kun revin
kuoren auki ja tunkin DVD-levyn
masiinaan. Samassa kuoressa
tuli kolme hienoa pitbull-
postikorttia ja itse DVD kansi-
neen oli tehty erittäin tyylillä. Ja
sitten katselemaan.

Coral pitbullin
tarina

Diva Dog kertoi tarinaa Coral-
pitbullista, joka oli jäänyt auton
alle ollessaan lenkillä isäntänsä
kanssa. Autoilija jatkoi matkaan-
sa ja Coral-parka jäi tielle sätki-
mään... mutta pian Coral tunnisti

isäntänsä ja peräänsä raahaten
tuli hakemaan rapsutuksia ja
huomiota. Isäntä luuli että tuol-
laisesta törmäyksestä ei koira
selviä hengissä mutta Coral oli
eri mieltä. Sen peppu halvaantui,
eikä se pystynyt enää kävele-
mään, mutta muuten pitti oli kuin
ihmeen kaupalla kunnossa. To-
della ihme! Eläinlääkäri-reissu
selvitti että koiran peräpää oli
tosiaan halvaantunut lopullisesti
ja eläinlääkäri suositteli koiran
lopettamista.

Paljon lemmikkejä
lopetetaan hätäisesti

Samaan aikaan elokuvassa
kerrotaan tietoiskumaisesti, että
yli 95 % vakavasti loukkaantu-
neista lemmikeistä lopetetaan,
vaikka suuri osa näistä voisi elää
vielä hyvää ja onnellista elämää
pienen toimenpiteen avulla tms.
Joka tapauksessa Coralin isäntä
päätti että tätä koiraa ei tähän
paikkaan lopeteta, ensin katso-
taan kuin koira pärjää puoliksi
halvaantuneena. Arkirutiineihin
lisättiin välittömästi koiralle sopi-
va pyörätuoli, joka kiinnitetään
erittäin helposti koiran vyötäisille
ja sitten menoksi. Coral oppi
pyörätuolin tarkoituksen alle mi-
nuutissa, fiksu koira! Arkirutiinei-
hin oli myös lisättävä se, että
Coral herätti erittäin paljon posi-
tiivista huomiota kaupingilla liik-
kuessaan, ihmiset halusivat kaik-
ki paijata pientä pitbull ia
pyörätuolissa. Ja mikäs siinä,
tuumi Coral! Itse asiassa koiran
isäntä tuumasi,  että koira taisi
olla jopa tyytyväisempi elämään-
sä onnettomuuden jälkeen, kos-
ka sai todella paljon enemmän
huomiota kaikenmaailman vie-
railta ihmisiltä uuden pyörätuo-

linsa kera.  Coral jatkoi arkeaan
uuden pyörätuolin kanssa, lenkit
rannalla, uinti, juoksut isännän
kanssa jne. olivat aivan arkipäi-
vää. Kaikenkaikkiaan Coralin
halvaantuminen ei siis missään
tapahtuksessa ollut koiran loppu,
vaan uusi mahdollisuus elä-
mään. Hieman erilaista elämää,
mutta antoisaa ja hyvää elämää
yhtä kaikki.

Muitakin
raajarikkoja

Diva Dog elokuvassa kerro-
taan myös muiden onnettomuu-
den tai sairauden tähden raaja-
rikoiksi jääneiden koirien
tarinoita. Nämä koirat ovat
useimmiten omistajansa hylkää-
miä, rescue-ihmisten pelastamia
reppanoita. Saatuaan uuden elä-
män uudessa kodissa, ovat koi-
rat suorastaan puhjenneet kuk-
kaan ja olleet mitä parhaimpia
lemmikkejä omistaj i l leen.

Tarina ja opetus

Elokuvan tarina ja opetus on
mielestäni kaksi eri asiaa. Yksi
on se, että onnettomuus tai sai-
raus ei välttämättä tarkoita sitä,
että koira täytyy heti siinä pai-
kassa lopettaa. Kysy ainakin
toisen eläinlääkärin mielipide,
mieti vaihtoehtoja, elämä on tär-
keä asia myös lemmikeille. Toi-
nen on se, että olen erittäin iloi-
nen tästä elokuvasta, sen
valmistumisesta ja jo nyt suures-
ta suosiosta. Coral pitbull ajaa
tärkeää pitbullien asiaa omalta
osaltaan, jopa puoliksi halvaan-
tuneena!

J.D.

J.K. Viiden tähden leffa, enkä
lainaisi edes tutuille – ostakaa
oma ja tukekaa pitbull-positiivista
toimintaa!

Diva Dog:
Pitbull on Wheels

Jälleen pian saapuu kevät ja
kaikenmaailman pöpöt nousevat
taas maasta esille. On aika kat-
soa että koiran rokotukset ovat
ajan tasalla ja on aika madottaa
koira.

Aina aika ajoin koirien rokot-
taminen jää syystä tai toisesta
väliin tietyllä ryhmällä ja tästä
aiheutuu epidemia. Juuri parhail-
laan on käynnissä koiranpentu-
jen parvo-epidemia Etelä-
Suomen alueella. Hoida siis
koirasi rokotukset ajan tasalle
nyt heti!

Rokotukset

Koiria rokotetaan virusten ai-
heuttamia tauteja vastaan, joihin
ei ole olemassa muuta lääkitys-
tä. Vain terve koira rokotetaan,
koska sairas koira ei tehokkaasti
kehitä vasta-aineita rokotteen
heikennettyjä taudinaiheuttajia
vastaan. Rokotuksissa tulee
noudattaa oikeita rokotusajan-
kohtia, jotta rokotus olisi tehokas.

Pentukoira saa ensimmäisen

rokotuksensa 3 kk:n iässä. Täl-
löin pentu saa kolmoisrokotteen,
joka suojaa tarttuvaa maksatu-
lehdusta, penikkatautia ja parvoa
vastaan. Tämä rokote uusitaan
kuukauden kuluttua.

Lisäksi 4 kk:n iässä koiralle
voidaan antaa rokote rabiesta
vastaan. Seuraava rokotuskäynti
on vuoden ikäisenä. Tällöin koira
saa taas kolmoisrokotteen ja
rabiesrokotteen, jos siihen on
tarve. Tämän jälkeen koira käy
eläinlääkärissä uusimassa roko-
tukset vuoden välein. Kahden
vuoden iässä koira saa rokot-
teen parvovirusta vastaan, kol-
men vuoden iässä taas kolmois-
rokotteen ja mahdoll isen
rabiesrokotteen. Kolmoisrokote
ja rabies annetaan aikuiselle
koiralle kahden vuoden välein
ja parvovirusrokote vuoden vä-
lein. Kysy lisää eläinlääkäriltäsi.

Rabiesrokotteesta

Koira, joka käy tapahtumissa
ja kisoissa, tarvitsee rabiesrokot-

teen. Myös koira, joka käy ulko-
mailla, tarvitsee rabiesrokotteen.
Ulkomaille lähtevän koiran rokot-
teen tulee olla alle vuoden van-
ha. Luolametsästyksessä käy-
te t täv i l l ä  ko i r i l l a  täy tyy
rabiesrokote olla voimassa. Luo-
lametsästyskoirilla rabiesrokote
uusitaan vuoden välein. Rabies-
rokote on hyvä olla myös, jos
koira liikkuu paljon itärajan tun-
tumassa. Muussa kuin edellä-
mainituissa tapauksissa, ei ra-
biesrokote ole pakollinen, mutta
sitä suositellaan.

Ulkomailla
käynti

Kun suunnitellaan koiran vie-
mistä ulkomaille tai tuomista
Suomeen, täytyy heti ottaa sel-
vää, mitä rokotteita vaaditaan.
Eri mailla on omat vaatimuksen-
sa, ja luotettavimmin asia selviää
kyseisen maan lähetystöstä. Esi-
merkiksi Ruotsissa on melko
tiukat vaatimukset rajan ylittämi-
selle.

Leptospiroosirokote

Leptospiroosirokote ei ole
meillä Suomessa pakollinen,
mutta monet maat vaativat sen.
Leptospiroosia tavataan esimer-
kiksi Venäjällä ja Virossa.

Rokotusten
sivuoireet

Jos rokotuksen jälkeen esiin-
tyy lieviä sivuoireita, ei tarvitse
olla huolissaan. Rokottaminen
voi aiheuttaa esimerkiksi löysää
ulostetta tai väsyneisyyttä. Ro-
kotuskohtaan voi nousta patti.
Jos koira saa voimakkaita oirei-
ta, ota yhteys eläinlääkäriin.

Loishäädöt ja
rokottaminen

Rokotusta ennen tulee koiral-
le antaa loishäätökuuri. Tämä
tulisi suorittaa viimeistään viikkoa
ennen rokotusta. Kysy lisäinfoa
loishäätämisestä apteekista.

Koiran rokotukset
ajan tasalle!
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Useammalle koiraharrastajalle
on aiheutunut mielipahaa ja
mieliharmia kun tuntematto-
mat kiusantekijät ovat rie-
haantuneet Internetissä.
Silmätikuksi ovat joutuneet
yksittäiset koiranomistajat.
Vakavaksi asian tekee sen,
että kiusanteko on osoittautu-
nut systemaattiseksi ja ulottu-
nut jo Internetin ulkopuolelle.

Amstaffi-foorumi

Vasta äskettäin selvisi eräälle
suomalaiselle vanhaenglannin-
bulldoggi-kasvattajalle, että hä-
nestä on kirjoiteltu uskomattomia
h ö p ö j u t t u j a  a m s t a f f i -
keskustelupalstalla jo vuosia.
Mitä ihmettä amstaffi-foorumilla
on tekemistä vanhaenglannin-
bulldoggi-koir ien kanssa?

Kirjoitukset ovat alkaneet jo
vuonna 2005 ja siellä nimimerkit
Tommyboy, Persahteri, Taisto
ym. täysin tuntemattomat ihmiset
ovat nimimerkin suojissa kirjoit-
taneet erittäin agressiiviseen
sävyyn ko. kasvattajasta ja hä-
nen koiristaan. Ilman, että olisi-
vat missään tekemisissä itse
kasvattajan kanssa.

Osittain samat kirjoittajat in-
nostuivat myöhemmin vuonna
2006 kirjoittelemaan useista
muista koiraharrastajista ja liet-

soivat toisiansa sellaiseen vim-
maan, että usuttivat eläinsuoje-
luviranomaiset erään koirahar-
ras ta jan  ko t i i n .  Va i kka
viranomaisille selvisi tarkastus-
käynnin yhteydessä, että ky-
seessä on kiusanteko, niin vai-
vaa tällaisesta on kaikille. On
selvää, että tällaisessa kiusan-
teossa ja ilkeilyssä ei ole enää
mitään tolkkua.

Pääjehu

Omituista oli myös se, että
kun näitä kirjoitusten alkulähteitä
ryhdytään selvittämään, niin yksi
ja sama henkilö on kirjoittanut
ilkeitä kirjoituksia melkein kaikis-
ta ihmisistä ja kaikilla mahdolli-
silla foorumeilla. Tässä tapauk-
sessa kyseinen henkilö oli aina
lopulta riehaantunut kullakin kes-
kustelupalstalla niin älyttömyyk-
siin, että on saanut yleensä lo-
pullisen porttikiellon. Omituista
on myös se, että kirjoittajalle on
kelvannut aihe kuin aihe, päätar-
koituksena on aina ollut tehdä
kiusaa jollekin. Taparikollinen?

Toisen nimimerkin takaa pal-
jas tu i  y l lä t täen SATHY-
yhdistyksen entinen jäsen, joka
oli aikoinaan kunnostautunut jo-
pa taakanvedossa. Mikä saa
tällaisen henkilön niin katkeraksi

muille ihmisille? Tapahtumissa
mukavana ja hiljaisena tunnettu
koiraharrastaja kirjoittelee öisin,
nimimerkiillä Persahteri, voima-
sanoja viljellen herjauksia muista
harrastajista. Todella merkillistä.

Onko Internet
pahan alku?

Internet on nopeuttanut julkis-
ta mielipiteen ilmaisua monin-
kymmenkertaisesti ja samalla
madalluttanut kynnystä antaa
oma mielipide asiasta kuin asi-
asta. Tietoa Internetissä on saa-
tavilla kosolti, nopeasti ja helpos-
ti. Ikävän leiman keskusteluihin
antaa se kun oma mielipide pai-
naa vaakakupissa enemmän
kuin oikea tieto ja fakta.

Kirjoittajana voi yhtä hyvin olla
12-vuotias poikaviikari, mielen-
vikainen hullu tai 72-vuotias koi-
ra-alan asiantuntija, kaikilla kir-
joituksilla on sama painoarvo.

Keskusteluryhmät ja foorumit
ovat Internetissä olevia sivustoja,
joissa kävijät voivat kertoa omia
juttujaan muille (esimerkiksi
SATHY:lla on oma keskustelu-
r y h m ä  o s o i t t e e s s a
www.sathy. f i /keskuste lu) .

Eri keskusteluryhmillä on
omat ylläpitäjänsä, omat sään-
tönsä ja osin omat käyttäjäkun-

tansa.
Foorumien pahimmat ylilyön-

nit tulevat kun kirjoitetaan pahaa
muista ihmisistä, jopa sellaisista,
jotka eivät välttämättä ole edes
foorumilla läsnä.

Selvästi Internetissä tarjoutu-
va mahdollisuus toimia anonyy-
minä ja nimimerkin turvin tuo
esiin joissakin ääritapauksissa
ilkiömäisiä piirteitä.

Mikä neuvoksi?

Muutaman mätämunan ei soi-
si pilaavaan muiden harrastusta
ja mielipiteiden vaihtoa. Valtaosa
tunnistaa heti valheellisen kirjoit-
telun ja ilkivallan. Yleensä tällai-
sen kiusantekijän metkut pysty-
tään nopeasti rajoittamaan,
mutta tämä ei aina lohduta her-
jauksen kohteeksi joutunutta.

Jos itse huomaat ilkeilyä tai
perättömien juorujen levittämistä
on kaikkein tehokkain keino ot-
taa yhteyttä suoraan asianomai-
seen. Kerro havainnoistasi muil-
le suoraan, asioita ei kannata
vatvoa ihmisten selän takana.
Jos juoruilu tapahtuu Internetin
keskustelupalstoilla, ota suoraan
yhteyttä palstan ylläpitäjään.

J.S.

Ylilyöntejä Internetissä

Kevätkausi on selvästi jo ovel-
la ja kohta alkaa koiratapahtumia
olla melkein viikottain. SATHY:lla
on jo vuosia ollut käytössä mm.
taakanvetokärryt, voimavetoteli-
neet, tuholaistorjuntalaitteet ja
paljon muuta pientä ja suurta
tavaraa. Laitteet ja kalusteet ovat
kestäneet hyvin parhaimmillaan
vuosikymmenen käytön ja niitä
ehostetaan jatkuvasti. Tänä
vuonna on luvassa uutuuksia,
tässä muutamia niistä:

Tuholaistorjunta

Kääpiökoirien ikioma laji, tu-
holaistorjunta, on melkoista hi-
tech urheilua. Jos olet joskus
seurannut tuholaistorjunta kisaa
läheltä niin olet ehkä huomannut,
että vieheitä vetää 6 kpl ns. rot-
takoneita. Nämä ovat sähkökäyt-
töisiä vekottimia, jotka vetävät
kukin omaa viehettä niin kauan
kunnes koira saa vieheen kiinni
tai viehe tulee radan päähän.

Alunperin rottakoneissa oli
integroitu ajanottolaite mutta sii-
nä oli omat metkunsa. Vaikka
tulos oli 1/100 sekunnin tarkkuu-
della ei siitä aina ilmennyt kaikki
tarvittava tieto. Lisäksi tuo auto-
maattinen ajanotto oli himpun
verran epäluotettava (lisää kisa-
jännitystä!), joten ainakin koko
viime vuosi sujui manuaalisella
käsiajanotolla.

Nyt on jo suunniteltu ja osin
toteutettu uusi automaattinen
ajanotto. Urheilutapahtumasta
tulee samalla enemmän yleisö-
ystävällinen koska tarkoitus on
saada yksi, noin metrin halkaisi-
jainen kellotaulu, josta ilmenee

kisatulos. Yksiselitteisesti. Rot-
takoneiden automaattiajanotosta
puuttuu vielä muutama taktinen
osa ja kasaus, sen jälkeen tuho-
laistorjunnassa alkaa puhaltaa
täysin uudet tuulet.

Taakanveto

Aivan viime vuosina on taa-
kanveto kokenut kunnon rene-
sanssin. Pelkästään viime
vuonna järjestet-
tiin yli 100
taakan-
v e t o

tree-
n i t a -
pahtumaa
ja luultavasti
juuri näiden harjoi-
tusten takia tulokset ja taso on
noussut kohisten. Ei hätää kaikki
lajista kiinnostuneet, mukaan voi
hypätä koska tahansa.

Alunperin taakanvetokisat jär-
jestettiin kumipyöräkärryillä. Ku-
mipyöräkärryt ovat hyvät koska
ne ovat edulliset ja helppo ra-
kentaa. Lisäksi niitä voidaan siir-
tää helpommin paikasta toiseen.
Jo muutaman vuoden kuluttua

kisoissa siirryttiin kiskokärryihin.
Eli taakanvetokärryt kulkevat
kiskoja pitkin. Etu tässä on se,
että jokainen kisan veto on täs-
mälleen samanlainen. Huono
juttu kiskokärryissä on se, että
kärryt on kalliit, vaikeampi raken-
taa ja siirtää paikasta toiseen.
SATHY:llä on ollut käytössä use-
ammat eri kiskomallit ja kisko-
kärryt. Alussa käyttöön otetut
kiskot olivat liian lyhyet ja heik-

korakenteiset. Kärryt olivat
myös liian heive-

röiset. Myö-
hemmin

nämä

k ä r -
r y t

s u u r e n -
nettiin ja nyky-

ään pelkästään kär-
ryillä on painoa n. 100 kg. Kiskot
ovat n. 10 metriä pitkät ja uusi
rakenne on erittäin tukeva. Kis-
kot voidaan purkaa osiin ja ka-
sata uudelleen noin varttitunnis-
sa.

Juuri tällä hetkellä kisakärry-
jen kiskopyörät uusitaan. Uudet
pyörät ovat paremmin koneiste-
tut ja kestävämmät. Tarkoitus
on, että viimeistään SATHY Ke-

vätkinkereillä on käytössä aivan
uudet kärryt, jonka veroisia ei
ole luultavasti koko Euroopassa.

Taakanvetopainoina on tähän
asti käytetty tasan 40 kg sement-
tisäkkejä. Tähän on myös tulos-
sa muutos ja kunhan puuhamie-
het kerkiävät niin saamme
käyttöön 25 kg/kpl painavat stan-
dardipainot.

Pienille koirille, alle 10 kg, on
samalla valmistumassa omat
taakanvetokärryt, jotka kulkevat
myös kiskoilla. Pienillä koirilla
vetomatka on lyhyempi ja sään-
nöissä on joitakin muita pieniä
eroja, joten myös kärryt eroavat
hivenen.

SATHY on siirtymässä taa-
kanvedossa EWPA-sääntöihin,
jotka ovat helpot, yksinkertaiset
ja kaikille osallistujille tasavertai-
set. Tästä kuitenkin lisää myö-
hemmin.

Voimaveto

Yleisön suosikkilaijissa, voi-
mavedossa ei tule tapahtumaan
suuria muutoksia. Voimaveto-
köysi ja -patukat uusitaan. Sa-
moin sermit tehdään nopeam-
min ja helpommin kasattaviksi.
Varsinkin patukat tulisi tehdä
helpommin vaihdettaviksi ja sel-
laisiksi, että kukin kilpailija voi
turvallisesti käyttää omia patu-
koita tms.

Lisätietoja kaikista näistä la-
jeista ja tarvikkeista löytyy
www.sathy.fi
www.taakanveto.fi

Uutisia SATHY-
välinevarastosta



Värit: nauhan väri musta, pehmusteen väri
musta, sininen tai punainen, kapulan väri
musta (tai pehmusteen värinen).
Tilauksesta saatavilla myös muita värejä.

VALMIIT KOOT JA HINNAT:

• pienet koirat I (1-3 kg koirat) 50 €
• pienet koirat II (3-4 kg koirat) 55 €
• pienet koirat III (5-6 kg koirat) 60 €
Tarkoitettu amerikankääpiöterriereille,
amerikankarvatonterriereille ja
patterdalenterriereille.

• keskikokoiset koirat I
  (15-20 kg koirat) 90 €
• keskikoiset koirat II
  (20-25 kg koirat) 100 €
• keskikoiset koirat III
  (25-30 kg koirat) 110 €
Tarkoitettu amerikanpitbullterriereille.

• isot koirat I (30-40 kg koirat) 120 €
• isot koirat II (40-50 kg koirat) 130 €
• isot koirat III (50-60 kg koirat) 140 €
Tarkoitettu amerikanbulldoggeille ja vanha-
englanninbulldoggeille.

Tilaukset Internet-sivuilta
www.koiratuote.fi/sathy

Anna tilauksen yhteydessä tarkat mitat.

HUOM! HUOM! HUOM!
Taakanvetovaljaisiin saatavilla myös oma
BRODEERAUS, esim. koiran nimi.
Toimitusaika noin 1-2 viikkoa.
Hintoihin lisätään toimituskulut.

Tarjouksena maaliskuun ajan
SATHY ry.:n jäsenille hinnoista -10 %!

Nyt niitä saa: Suomessa tehdyt, laadukkaat
TAAKANVETOVALJAAT

pienille ja isoille koirille!
Valmiit koot ja mittatilauskoot, sama hinta!

Tilaa heti osoitteesta
www.koiratuote.fi/sathy
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Johnsonin amerikanbulldoggi
on rotuna jotain aivan muuta
kuin muut tunnetut koirarodut
– niiden voima ja rohkeus se-
koitettuna lojaaliuteen joka
jatkuu kuolemaan saakka, se-
kä syvä kiintymys omistajaan-
sa tekevät tästä rodusta ylivoi-
maisen rodun yleisessä
vertailussa.

Amerikanbulldoggin
historiaa

Modernin amerikanbulldoggin
uskotaan polveutuvan ikivan-
hoista roduista, jotka löytyvät
myös monen muun mastiffirodun
taustalta. Rodun varhaisin histo-
ria on hämärän peitossa josta
ei ole säilynyt tietoja nykypäivä-
än. Todistettavasti ensimmäinen
historiatieto koskien amerikan-
bulldoggia löytyy 1800-luvun lop-
pupuolelta. Nykyajan rotua lähin-
nä muistuttavat koirat olivat
Euroopassa – tarkemmin sanot-
tuna Englannissa – teurastajan
koirina ja vartioina. Nämä koirat
eivät olleet lemmikkejä vaan pi-
kemminkin niin kutsuttuja hyö-
tykoiria eli siis kasvatettu teke-
mään jotain nimenomaista työtä.
Tehtävät vaihtelivat vallattoman
karjan pitämisestä ruodussa var-
tiointitehtäviin. Nämä ja monet
muut työtehtävät vaativat koiralta
täysin pelotonta käyttäytymistä
riippumatta tehtävän luonteesta
– kuitenkaan unohtamatta mää-
rätietoista lojaaliutta ohjaajaa tai
omistajaa kohtaan. Nämä piirteet
löytyvät tänäkin päivänä John-
son amerikanbulldoggista.

Amerikanbulldoggin
uusi tuleminen

Amerikanbulldoggi lähes hä-
visi rotuna kokonaan kunnes
koki uuden heräämisen 1940-
luvulla. Tähän osallisina olivat
John D. Johnson (myöh. JDJ)
sekä Mildred L. Johnson (myöh.
MLJ). 40-luvun puolivälissä JDJ
alkoi kerätä parasta bulldoggi-
materiaalia – miten hän itse asi-
an muisti lapsuudestaan ja koki
parhaaksi. Nämä bulldoggit oli-
vat kasvaneet Georgian pohjois-
osissa ja JDJ halusi erityisesti
koiria jotka olisivat yhtä vahvoja
ja kestäviä kuin alkuperäiset
amerikanbulldoggitkin. Koirien
tehtävä oli vartioida ja suojella
JDJ:n farmia ja karjaa. Koirien
hankkiminen ei sinänsä ollut ison
työn takana, mutta JDJ:n ja
MLJ:n kova työ muuttui heille
elinikäiseksi sitoumukseksi rotua
kohtaan. JDJ myös muutti jalos-
tukseen käyttämiensä koirien
rodun takaisin amerikanbulldog-
giksi samalla kun hän tätä kautta
oli myös ensimmäinen ameri-
kanbulldoggiksi rekisteröityjen
koirien virallinen kasvattaja. Tä-
män työn tuloksena taattiin ame-
rikanbulldoggien säilyminen.

Legendaarisia
AB-linjoja

John D. Johnson ja Mildred
L. Johnson loivat monia legen-

daarisia Johnson amerikanbull-
doggi-linjoja; Dick the Bruiser,
Big Buck, Rebel Rouser, The
Machines. Johnson amerikan-
bulldoggien tunnusmerkit ja ku-
ten ne nykyisin tunnetaan – isot
luut, suuri massa – tulevat suo-
raan edellämainittujen linjojen
narttujen (Collettes, Sugar Dolls,
Sugar Tuffies) perimästä.

Johnson Kennels llc.

John D. Johnsonin kasvatus-
työ ja maine legendaarisen
Johnson amerikanbulldoggin
luomisessa on kiistaton. Kenneli
on nykyään rekisteröity ja tunne-
taan nykyään nimellä Johnson
Kennels llc. Myös yhteistyötä on
laajennettu ja tätä nykyä kaksi
vankkaa kasvattajaa – John D.

Johnson sekä Scott Weaver –
toimivat kasvatustyössään yh-
teistyössä. Scott hallitsee ja val-
voo kennelin päivittäisiä tehtäviä
kun taas John D. Johnson kes-
kittyy bulldoggi-kokemuksensa
pohjalta varsinaiseen kasvatus-
työhön ja linjoihin. Tästä kenne-
listä löytyvät kaikki perinteiset
linjat ja lisäksi luodaan uusia
linjoja. Kenneli sijaitsee tätä ny-
kyä luoteis-Georgian vuorilla ai-
v a n  C h a t t a h o o c h e e  -
kansallispuiston rajalla. Alueella
elää 25 aikuista koiraa. Johnson
Kennels -kenneli on omistautu-
nut kasvattamaan voimakasta
ja tasapainoista amerikanbull-
doggia jonka todella lihaksikas
vartalo edustaa John D. Johnso-
nin luomaa standardia. Tämän
standardin mukaisesti amerikan-
bulldoggin kuuluu olla jämäkkä,
atleettinen ja isokokoinen.

Seuraavan haastattelun on
tehnyt alunperin David D.
Jackson (7. Tammikuuta 1995
> vuosiluku hiukan epäselvä).
Haastattelun on SATHY Uuti-
siin luvallisesti lainannut sekä
suomentanut Juha Ahlfors.

JOHDANTO:
Tämä haastattelu on tehty

John D. Johnsonin olohuonees-
sa Georgian Summervillessä.
Olimme juuri päättäneet tutustu-
miskierroksen John D.:n takapi-
halla sijaitsevaan kenneliin ja
sen koiriin. Viimeisen tunnin vie-
timme tutkien kirjaa jonka kau-
kaisin päiväys ajoittui 1920-
luvulle. Kaikki koirat jotka tapasin
kennelin puolella muistuttavat
erittäin paljon em. kirjassa esiin-
tyvien kuvien bulldoggeja. Olo-

huoneen seiniä peittää valtava
määrä vanhoja kuvia kuuluisista
koirista kuten Incredible Hulk,
King Kong, Dick the Bruiser ja
Johnson's Bobo. Seinällä on
myös suurennettu kuva Elrodista
ja vieressä roikkuu nahkainen
kaulapanta jonka ympärysmitta
on säädetty 34 tuumaan (= 86,4
cm). Aloitamme haastattelun
nautittuamme John D.:n vaimon
– Mildredin – tekemää mainiota
piirakkaa.

Dr. J.: “John D., mikä tuo iso
panta oikein on?”

John D.: “Panta kuului isoim-
malle bulldoggille joka minulla
on koskaan ollut. Bruiser Bo.
Pannan pituus on siis 34”. Brui-
ser Bo painoi yli 80 kg (kirjoitta-
jan huomio > tulokseen saattoi
vaikuttaa Summervillen alueen
normaalia voimakkaampi paino-
voima!) ja se oli yksi perheemme

mielikoirista. Bruiserin kuoltua
olen säilyttänyt pantaa ja kokeil-
lut sitä kaikille suurille amerikan-
bulldoggeille, mutta toistaiseksi
on ollut vain muutamia jotka ovat
olleet kooltaan lähellä – eivät
kuitenkaan samaa luokkaa. Mut-
ta toistaiseksi panta saa odottaa
manttelinperijäänsä.”

Dr. J.: “Missä ja milloin olet
syntynyt?”

Jonh D.: “Synnyin 15. päivä
heinäkuuta 1924 – kuusi mailia
Summervillestä jossa olen asu-
nut koko elämäni.”

Dr. J.: “Mitä olet tehnyt elääk-
sesi?”

John D.:”Aloitin aikanani työs-
kentelemällä puutarhoissa ja
leikkaamalla nurmikoita. Lisäksi
työskentelin ruokakaupoissa ja
ajoin koulubussia, jonka jälkeen
menin töihin mattotehtaaseen.
Jäin itse asiassa sieltä eläkkeelle
kuusi vuotta sitten. Työskentelin
pääasiallisesti pitääkseni per-
heeni ja bulldoggini ruoassa.”

Dr J.: “Mikä oli isäsi nimi? Ja
kuinka paljon hänellä oli osuutta
s i n u n  b u l l d o g g i -
kasvattamiseesi?”

John D.: “John W. Jonhson
ja hän syntyi myös lähellä Sum-
mervilleä. Isäni sai ensimmäisen
bulldogginsa 14 vuotiaana ja
kasvatti niitä lähes koko elämän-
sä. Isäni vaikutti siis paljon omiin
valintoihini – ehkä koska hän
kasvatti aina bulldoggeja ja niitä
pyöri aina kotonamme. Isäni an-
toi minulle oman bulldoggin kun
ol in vasta kolmivuot ias.”

Dr J.: “Miten päädyit sitten
itse kasvattamaan bulldoggeja?”

John D.: “Isäni siis vei minut
katsomaan tuttunsa bulldoggi
pentuetta kun olin kolmivuotias.
Hän käski minun valita yhden ja
valitsinkin sitten kauniin ison ja
pullean urospennun. Se olikin
sitten ensimmäinen virhe minkä
tein – minun olisi pitänyt valita
narttupentu, mutta toisaalta jäl-
kikäteen en usko että isäni olisi
sallinut sitä. Nimesin koirani Prin-
ce:ksi ja siitä tuli todellakin paras
ystäväni. Kulutin suurimman
osan lapsuudestani kulkemalla
Princen kanssa ympäri Summer-
villen maastoja, soita ja joenuo-
mia pitkin. Tätä kautta sisäistin
kuinka läheisiä ihminen ja eläin
voivat olla. Prince myös pelasti
kerran henkeni kun astuin jo-
enuomalla ison ja hassun näköi-
sen käärmeen päälle! Prince
hyökkäsi epäröimättä käärmeen
kimppuun ja murskasi sen kal-
lon. Tuon päivän jälkeen Prince
tappoi lukuisia käärmeitä saa-
matta itse kertaakaan hampaas-
ta. Isäni tilalla oli myös karjaa ja
annoin Princen jahdata härkiä
aina kun isäni ei ollut näkemäs-
sä. Sain ensimmäisen narttu
bulldoggini 14-vuotiaana jolloin
pääsin varsinaisesti itse kasvat-
tamaan bulldoggeja. Isäni ei no-
teerannut tällaista kovinkaan –
johtuen siitä, että hyvällä onnella
sait bulldoggin pennusta noin
viisi taalaa. Ensimmäinen pen-
tueeni oli siis oman narttuni –
Patsy Montana – ja Princen vel-

Johnson
amerikanbulldoggi

Johson-linjainen amerikanbulldoggi Dolly, ikää kahdeksan kuukautta.
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jen pentue. Princestä on vieläkin
jonkin verran jäljellä nykykoirieni
perimässä.”

Dr J.: “Olivatko lapsuutesi
bulldoggit samoja kuin mitä si-
nulla nyt on?”

JohnD. : “Nykyiset koirani
edustavat samaa aitoa kunnon
isoa bulldoggia joiden kanssa
pyör in koko lapsuuteni . ”

Dr J.: “Oletko kasvattanut tai
ollut mukana kasvattamassa
muun rotuisia koiria?”

John D.: ”Kasvatin jonkin ver-
ran Red Bone hound -koiria jotka
metsästivät yhdessä bulldoggie-
ni kanssa, mutta luovuin siitä.
Bulldoggini eivät voineet sietää
muun rotuisia koiria ollessaan
metsällä. Kun em. koirat syök-
syivät villisian perään – bulldog-
git tappoivat mieluusti myös nuo
koirat villisian ohella.”

Dr J.: “Kävitkö ikinä näyttelyis-
sä koiriesi kanssa?”

John D.: “Kävin aikanani muu-
tamissa NKC ja AKC sanktioi-
missa näyttelyissä. King Kong
oli  ensimmäinen ”Double
Champion” amerikanbulldoggi.
Olen myös ollut tuomaroimassa
muutamissa näyttelyissä.”

Dr J.: “Onko ja mitä eroa on
vanhalla ja modernilla Johnson
bulldoggilla ja mistä termit?”

John D.: “Koirissani ei tosi-
aankaan ole mitään eroa (van-
ha/moderni) – olen vain edennyt
linjassani vanhoista päivistä näi-
hin bulldoggeihin jotka minulla
nyt on. Kun joku sanoo näissä
olevan jotain eroa – tiedän kyllä
mistä se johtuu. Entisaikaan pys-
tyin pitämään bulldoggini paljon
paremmassa fyysisessä kunnos-
sa – kun nykyisin joudun pitä-
mään niitä pääosin omissa pai-
koissaan. Juoksutin koiriani
aikanaan tuolla taloni ja joen
välimaastossa siten että ajelin
itse traktorillani ympäriinsä ja
koirat juoksivat rinnalla/perässä.
Tuolloin koirani juoksivat helposti
5-6 mailia päivässä ja saavuttivat
25 mailin tuntinopeuden. Joten
mielestäni koirani ehkä näyttivät
ja olivat paremmassa fyysisessä
kunnossa kuin nykykoirani, mut-
ta muuten niissä ei ole eroa.”

Dr J.: “Mitkä ovat Johnsonin
päälinjat?”

John D.: “Tämän hetken koi-
rani ovat sekoitus vanhoja koi-
riani, mutta olen yrittänyt pitää
kuuluisimpien koirieni linjaa hiu-
kan erillään jalostusta silmällä
pitäen. Muutamia näistä linjoista
mainitakseni kuuluisimpia ovat
King Kong, Bruiser Bo, Red Ma-
chine, Incredible Hulk, Dick the
Bruiser, Mean Machine ja Aris-
tocrat.”

Dr J.: “Miten pystyt pitämään
kaikki nämä linjat erillään ja mi-
ten yleensäkään pystyt pitämään
yllä näin montaa erillistä linjaa?”

John D.: “Nartut kantavat sa-
maa nimeä äidistä tyttäreen –
numerointi perässä kertoo suku-
polven. Esimerkiksi Collette 101
taustalta löytyy alunperin koirani
jonka nimi oli Collette. Aristocrat
linjassa kaikkien narttujen nimes-
sä esiintyy ”Rose”, esim.
Johnson’s Rose, Rosa Lee, Ro-
semary, jne...”

Dr J.: “Miten vältät sisäsiittoi-
suutta?”

John D.: “Toimintatapani on
vakiintunut siten, että en ikinä

pennuta kuin lähimmillään puoli-
veljen puoli-siskoonsa. Yleisesti
ottaen en mene lähemmäs kuin
että koirilla saattaa olla samat
isovanhemmat.”

Dr J.: “Oletko jalostanut linjo-
jasi esimerkiksi bullmastiffilla tai
muulla isolla rodulla?”

John D.: “En. Nämä koirat
ovat aina olleet isoja.”

Dr J.: “Oletko sekoittanut ikinä
linjoihisi amerikanpitbullterrie-
riä?”

John D.: “En.”

Dr J.: “Entäpä AKC rekisteröi-
tyä englanninbulldoggia?”

John D.: “Olen kuullut kaiken-
laisia huhuja ja tarinoita että olen
ja ehkä nyt olisi taas aika sel-
ventää tätäkin asiaa. Mack the
Masher oli hieno amerikanbull-
doggi jonka omisti Alan Scott.
Masher oli todella hyvä metsäs-
tyskoira; pitkäjalkainen ja ulottu-
va. Lihakset olivat hiukan pidem-
mät kuin yleensä. Alan Scott oli
ostanut koiran Sales Axleylta
Alabamasta. Sales Axley ei ikinä
rekisteröinyt koiriaan ja kutsui

niitä “vanhoiksi englannin
valkoisiksi” (= Old English Whi-
te). Omat koirani on aina rekis-
teröity joko NKC tai ARF.

No takaisin asiaan – Masher
oli hieno amerikanbulldoggi ja
käytin sitä myös jalostukseen.
Ei ole mahdollista, että Mashe-
rissa olisi ollut yhtään englannin-
bulldoggia.

Yli 20 vuotta sitten mies ni-
meltä David Levitt päätti paran-
nella englanninbulldoggia ja ke-
hitti vanhaenglanninbulldoggin.
Alkuaan hän yritti sekoittaa bull-
mastiffia, amerikanpitbullterrieriä
ja englanninbulldoggia. Tämä ei
kuitenkaan tuottanut tulosta ja
hän otti yhteyttä minuun. Hän
tuli käymään, katsoi koiriani ja
päätti että haluaisi käyttää yhtä
narttuani jotta pääsisi lähemmäs
tavoitettaan aidon vanhaenglan-
ninbulldoggin kehittämisessä.
Vuokrasin hänelle yhden nartuis-
tani.

Myöhemmin Levitt löysi Mas-
sachusettesista koiran joka oli
rekisteröity englanninbulldoggi
(AKC rekisteriin) ja joka painoi
vajaat 45 kg. Koiran nimi oli
West Champs High Hopes. Da-
vid Levitt astutti narttuni tällä
koiralla ja tuloksena syntyi pen-
tue juuri sellaisia koiria kuin Levitt
halusi. Carl Semenicin “Fighting
Dogs” -kirjasta löytyy kuva yh-

destä tämän pentueen suuresta
valkoisesta bulldoggista. Levitt
lähetti minulle kuvan West
Champs High Hopesista ja kysyi
haluaisinko yhden sen pentueen
pennun. Hän lähetti minulle yh-
den todella hienon nartun jonka
nimesin Gail:iksi Levittin vaimon
mukaan. Gail kasvoi ja painoi
aikuisena noin 55 kg. Astutin
sen Incredible Hulkilla ja tästä
alkoi Incredible Mean Machine
-linja.

Muista että englanninbulldog-
gi ja amerikanbulldoggi olivat
yksi ja sama koira 200 vuotta
sitten. Mielestäni ei ole mitään
väärää astuttaa bulldoggeja bull-
doggeilla – enkä ole yrittänyt
huijata ketään. Pentueen rekis-
teröintipapereissa lukee selvästi,
että isä oli AKC rekisteröity eng-
lanninbulldoggi. Olisin voinut
muuttaa sukutauluja – eikä ku-
kaan olisi koskaan saanut tietää
asiasta, mutta mielestäni miehen
täytyy olla rehellinen. Incredible
Mean Machine -linjan koirat ovat
ehkä kuuluisimpia koiriani. Olen
myös kuullut sanottavan, että
englanninbulldoggi on vain jalos-

tettu “madaltamalla” alkuperäisiä
bulldoggeja, mutta pahaksi on-
neksi siinä jalostettiin myös ro-
dun terveyttä huonompaan
suuntaan.”

Dr. J.: “Mikä on Alapaha Bull-
dog?”

John D.: “En itse asiassa oi-
kein tiedä mikä se on. Tiedän
vain, että myin aikanaan Lana
Lanelle koiran ja hän kertoi mi-
nulle, että jalostaa siitä South
Georgia bulldoggeja. Olen näh-
nyt yhden hänen koiristaan ja
se oli tosiaankin komea bulldog-
gi. Olen myös kuullut toisesta
lähteestä, että joidenkin hänen
koiriensa väritykset eivät ole tyy-
pillisiä amerikanbulldoggin värit-
yksiä.”

Dr J.: “Oliko aikanaan muita
amerikanbulldoggi-kasvattajia
kuin sinä?”

John D.: “Ainoa ketä minulle
tulee mieleen itseni lisäksi on
mies nimeltään Louie Hedge-
wood.”

Dr J.: “Entäpä muut kasvatta-
jat joista puhutaan, esimerkiksi
Scott, Williamson, Bailey?”

John D.: “Nämä kasvattajat
tulivat kuvioihin paljon myöhem-
min. Autoin Alan Scott in
alkuun1960-luvun puolivälin tie-

noilla. Annoin hänelle kaksi hie-
noa bulldoggia ja odotin maksua
kun hän myisi ensimmäiset pen-
tueensa. En kuitenkaan ikinä
saanut penniäkään. Tiedän, että
Alan Scott osti paljon koiria ja
varsinkin koiria jotka olivat koko-
naan minulle poissuljettuja tai
vähintäänkin arveluttavia yksilöi-
tä tai linjoja. Hänellä oli yksi hie-
no koira – Mack the Masher.
Monet koirat joita hän osteli,
omasivat typistetyt korvat ja
muistuttivat enemmän amerikan-
pitbullterrieriä kuin amerikanbull-
doggia. Lopulta 1970-luvun puo-
livälissä Joe Pointer osti kaikki
Alanin koirat ja kertoi minulle,
että 75 koirasta vain kuusi oli
aitoja bulldoggeja...Tiedän myös
Baileyn, mutta minun tietojeni
mukaan hän teetti kolme tai neljä
pentuetta joskus 1970-luvun
puolivälissä. Williamson astutti
myöskin vain muutamia koiria.”

Dr J.: “Mitkä olivat ne koirat
joilla aloitit kenneltoimintasi?”

John D.: “Toimintani oli tuol-
loin todella pienimuotoista kun
aloitin 14-vuotiaana. Se jatkui
tuollaisenaan kunnes lähdin tais-
telemaan toiseen maailmanso-
taan. Perheeni piti huolta koiris-
tani ja kun palasin taas
maisemiin päätin, että haluan
säilyttää tämän rodun. Päätin
hankkia parhaat bulldoggit jotka
vain löytäisin, jotta voisin aloittaa
täysipainoisesti oman kenneltoi-
mintani. Olin kuitenkin aika vä-
hissä rahoissa joten se rajoitti
hankittavien bulldoggien määrää
ja tietysti sitä kuinka monesta
pystyisin huolehtimaan. Pyrin
siis hankkimaan tuon tilanteen
mukaan parhaat bulldoggit jotka
vain sain – joten 1949-1950 ostin
koiria jotka edustivat mielestäni
parhaiten kunnon isoa ja voima-
kasta amerikanbulldoggia.

Yksi parhaista löytämistäni
bulldoggeista oli Johnson’s Bo-
bo. Bobo tuli minulle Calhounista
Georgiasta. Tuolta samasta pai-
kasta tuli myöskin narttu
Johnson’s Toppie. Alkuperäisen
Sandmanin ostin Lookout Moun-
tainista Tenneseestä. Dick the
Bruiserin ostin 1956 tai 1957
Harold Lassiterilta Big Sand
Mountainista Alabamasta. Tuo
koira oli yksi parhaista metsäs-
tyskoiristani.”

Dr J.: “Kun aikanaan ei ollut
rekisteripapereita tai sukutauluja
– kuinka voit tuolloin olla varma,
että hankit puhdasverisiä ameri-
kanbulldoggeja?”

John D.: “Ainoa tapa varmis-
tua asiasta oli tarkastaa koiran
ulkonäkö ja olemus, unohtamat-
ta luonnetta. Piti myös päättää
ja määritellä koiran fyysiset ja
psyykkiset ominaisuudet. Tark-
kailin myös näiden koirien pen-
tueita, että pennut vastasivat
amerikanbulldoggeja em. omi-
naisuuksiltaan. Jos kaikki näytti
olevan kunnossa ja olin varma
asiasta, rekisteröin koirat
NKC:hen tai ARF:iin. Tietysti koi-
rat jotka olivat jo entuudestaan
perheessämme, olivat 100 %
amerikanbulldoggeja – 40 vuo-
den varmuudella.”

Dr J.: “Millä perusteella pää-
dyit rekisteröimään koirasi
ARF:iin?”

John D.: “Alkujaan rekisteröin
koirani NKC:hen ja kävin jopa
näyttämässä koiriani heidän ta-
pahtumissaan ja näyttelyissään.
Toimin myös tuomarina muuta-
missa näyttelyissä. En ollut tyy-
tyväinen heidän toimintaansa ja

Johson-linjainen amerikanbulldoggi Johson’s Machine Goliath Jr.
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rekisteröintiinsä. Yhdistys rekis-
teröi kaikki koirat amerikanbull-
doggeina, vaikka koira ei olisi
nähnytkään oikeaa amerikan-
bulldoggia. Myöskin näyttelytoi-
minnassa tuntui olevan jotain
mätää. ARF:in toimintaan olen
ollut todella tyytyväinen ja pidän
heitä rehellisinä ja tunnollisina.”

Dr J.: “Mikä koira on kaikkien
aikojen mielikoirasi?”

John D.: “Minulla ei ole varsi-
naista mielikoiraa – muutamia
joista pitäisi sanoa olevan. Jos
kuitenkin pitää valita yksi kaikista
koiristani – paras omistamani
amerikanbulldoggi on hyvin to-
dennäköisesti Bruiser Bo. Tie-
tysti esimerkiksi ensimmäinen
koirani – Prince – ja muutama
muu aiemmin mainitsemani ovat
mielessäni.”

Dr J.: “Palatakseni muihin
kasvattajiin – Bailey, Scott, Wil-
liamson – hankitko ikinä koiriasi
takaisin tai esiinnyitkö heidän
kanssaan missään?”

John D.: “En. En ikinä hank-
kinut koiria takaisin – enkä ole
esiintynyt ko. henkilöiden kanssa
missään. Annoin Alan Scottille
kaksi narttua ja astutin yhden
hänen koiransa Mack the Mas-
herilla.”

Dr J.: “Tunsitko Joe Painte-
rin?”

Jonh D.: “Kyllä tunsin. Tiesin
myöskin, että hän osti Alan Scot-
tin koiria. Joe Painter harrasti
koiratappeluita ja kasvatti (ja
taistelutti) amerikanpitbullterrie-
reitä. Tiedän, että hänellä oli
myös jotain hankaluuksia virka-
vallan kanssa, mutta en tiedä
tästä asiasta sen enempää.”

Dr J.: “Risteyttikö Joe Painter
amerikanbulldoggia ja amerikan-
pitbullterrieriä?”

John D.: “Joe sanoi monesti
minulle, että ei tehnyt ikinä täl-
laista... mutta hänen naapurinsa
kertoi minulle asian toisin.”

Dr J.: “Voisitko harkita nyky-
ään risteyttäväsi linjoja keske-
nään – esimerkiksi Johnson ja
Scott?”

John D.: “En. Tiedän, että mo-
net kasvattajat risteyttävät koi-
riani eri linjojen kanssa kuten
kysymyksessäsi esitit. Jos olisin
suosittelemassa jollekin koiraa
sanoisin, että koiran pitäisi olla
vähintään 3/4 Johnson. Ehkäpä
mieluummin jopa 7/8. Olen
työskennellyt vuosikausia yl-
läpitääkseni amerikanbull-
doggieni puhdasrotuisuutta ja
-linjaisuutta ja koska tiedän
mistä monet muut linjat tulevat
– en haluaisi sekoittaa bull-
doggeihini mitään muuta. Ei
ole olemassa mitään rotua
jonka sekoittamisella ameri-
kanbulldoggiin olisi mitään
parantavia vaikutuksia. Mie-
lestäni amerikanbulldoggi on
maailman  paras rotu ja sitä on
käytetty vuosisatojen kuluessa
monesti parantamaan muita ro-
tuja.”

Dr J.: “Ovatko koirasi mieles-
täsi liian sisäsiittoisia?”

John D.: “Eivät. Olen pyrkinyt
pitämään kiinni koirieni puhdas-
linjaisuudesta linjajalostuksella
ilman sisäsiittämistä.”

Dr J.: “Onko sinulla ollut on-
gelmia koirien ominaisuuksien
kanssa jotka ovat geneettisesti
sisäsiittoisia – kuten esimerkiksi

lonkkavikaa?”
John D.: “On olemassa vain

kuusi koiraa jotka olen vaihtanut
lonkkaongelmien vuoksi ja tämä
on siis 50 vuodessa! Kaksi nois-
ta oli muutenkin hiukan kyseen-
alaisia tapauksia. Nykyisinkin
jos koiralla havaitaan lonkkavika
tai muutoksia lonkissa, se tulisi
palauttaa minulle, jotta oma
eläinlääkärini röntgenkuvaa koi-
ran ja tarkastaa tilanteen todel-
lisen tilan. Itseasiassa kahdesta
vaihtamastani koirasta selvisi
myös jälkikäteen, että todellisuu-
dessa koirissa ei ollut alunperin
mitään vikaa.”

Dr J.: “Entäpä muut
ongelmat – esi-
m e r k i k s i
k a s v a i -
met tai

muut
vastaa-
vat sairau-
det?”

J o h n  D . :
“Kasvaimet ovat vallitseva on-
gelma kaikissa roduissa. Mieles-
täni tämä ei tarkkaan ottaen joh-
du sisäsiittoisuudesta vaan

ruoasta mitä koirille syötetään.
Entisaikaan koirat söivät mitä
saivat. Tuolloin koirat myös vai-
kuttivat elävän pidempään ja
muutenkin oli vähemmän ongel-
mia. Nykyään koirille syötetään
ties mitä teollista ruokaa jotka
sisältävät ties mitä kemikaaleja
– ja nämä kyllä varmaan tehos-
tavat esimerkiksi kasvaimien
syntymistä. Myöskin lihaperäiset
ruoat sisältävät monesti sellaisia
osia eläimistä joita ihmiset eivät
edes halua käyttää.”

Dr J.: “Minkä kokoinen on
mielestäsi “ideaali” bulldoggi?”

John D.: “Olen aina sanonut,
että haluaisin bulldog-

geja joille voisin
laittaa satu-

lan. Ide-
a a l i

k o -
ko

o n
m i e -

l es tän i
määräydyt-

tävä tehtävän
mukaan johon koiraa

halutaan käyttää. Näitä koiriahan
käytetään nykyään pääasiassa
suojelutehtäviin joten mielestäni
siihen vaaditaan iso, voimakas

ja raskasluustoinen koira.”

Dr J.: “Entäpä ideaali alapu-
renta?”

John D.: “Riippuu paljon koi-
ran koosta, mutta suurimmilla
amerikan bulldoggeilla – esimer-
kiksi Elrodilla – alapurenta saisi
olla tuuman (= 25,4 mm!) verran.
Pienemmillä alle 45 kg koirilla
puolisen tuumaa on riittävä.”

Dr J.: “Entäpä sitten tasa- tai
saksipurenta/yläpurenta?”

John D.: “Mielestäni saksipu-
renta ei ole hyväksyttävä ameri-
kanbulldoggilla. Näiden koirien
metsästystyyliin (catch dog) vaa-
ditaan ja jos puhutaan härän
huulessa tai nenässä roikkumi-
sesta purenta täytyy olla pitävä
– ei missään tapauksessa leik-
kaava! Amerikanbulldoggilla on
leuoissaan sen verran voimaa,
että se kyllä leikkaa myös alapu-
rennalla siinä kuin moni rotu sak-
sipurennalla.”

Dr J.: “Oletko ikinä nähnyt,
että amerikanbulldoggin alaleu-
ka olisi revennyt irti tai lähtenyt
sijoiltaan tarratessaan kiinni här-
kiä tai villisikoja?”

John D.: ”En.”

DrJ.: “Mikä on mielestäsi ide-
aali tai mieleisesti väritys?”

John D.: “Sanoisin, että koko-
valkoinen, mutta pidän lähes
kaikista näkemistäni värityksistä.
Mielestäni koiran kauneuden te-
kee sen olemus eikä sen väritys.
En ole ikinä katsonut koirien vä-
riä valitessani pentua.”

Dr J.: “Tiedän, että kasvatit
vuosikausia palkittua Angus -
karjaa. Käytitkö amerikanbull-
doggia tässä kasvatustyössä?”

John D.: “Kyllä – jonkin ver-
ran. Mildred käytti Black Jackia
ajamaan lauman navettaan.
Mutta koirat käyvät luonteen-
omaisesti kiinni härän nenään
tai huuliin ja ovat todella avuksi
villiintyneen härän tai vasikan
kiinnipitämisessä. Naapuri far-
marit pyysivät monesti apuani
jotta koirani tekivät edellä mai-
nittua työtään myös heille. Muis-
tan kerrankin kun yhdessä hä-
rässä roikkui samanaikaisesti
kolme bulldoggiani; yksi nenäs-
sä, yksi kielessä ja yksi korvas-
sa!”

Dr J.: “Oletko käyttänyt koiria-
si villisikojen metsästykseen?”

John D.: “Kyllä – usein kun
olin nuori mies. Pääosin nämä
olivat villiintyneitä possuja
joissa oli jonkin verran villisi-
kaa. Useimmiten niillä oli to-
della isot torahampaat –
isoimmat mitkä saimme olivat
7 1/2 tuumaa pitkät.”

Dr J.: “Käytitkö joukon en-
simmäisenä jäljestäjää?”

John D.: “Aloitin tosiaan siten
että ensimmäisenä oli aina Red
Bone Hound, mutta kuten aiem-
min kerroin ongelmaksi muodos-
tui se että bulldoggit tappoivat
myös näitä. Siirryin siis käyttä-
mään vain bulldoggeja koko
hommaan. Hyväkuntoinen ame-
rikanbulldoggi – vaikka olisi iso-
kokoinenkin – pystyy juokse-
maan v i l l i s ian  k i inn i  ja
kaatamaan sen. Tämä on tietysti
paljon vaativampaa kuin se että
käytetään erillistä johtokoiraa ja
päästää bulldoggit töihin vasta
kun villisika on juostu kiinni.”

Dr J.: “Kävivätkö koirasi kiinni

Johson-linjainen amerikanbulldoggi Kim’s Taffy Too.
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villisikojen korviin?”
John D.: “Eivät vaan aina ne-

nään. Sikojen nenässä on heik-
ko kohta, jota sikafarmaritkin
käyttävät sikojensa kontrolloin-
tiin. Voit kiepauttaa tämän koh-
dan ympärille paksun vaijerin ja
liität sen putkeen, pyöräytät sitä
ja siten hallitset sikaa. Rengas
sian nenässä estää sitä tuhoa-
masta kaikkea ympärillään ja on
myöskin tehokas ja hyvin kont-
rolloiva. Bulldoggini käyvät suo-
raan villisian päälle, kiinni ne-
nään ja pitävät paikoillaan – juuri
kuten härkienkin kanssa. En ole
ikinä menettänyt yhtäkään koiraa
metsällä ollessamme ja koirilla
näytti aina olevan hyvä kontrolli
villisiasta.”

Dr J.: “Oletko itse tai tiedätkö
ketään kuka olisi aktiivisesti tap-
peluttanut koiriasi?”

John D.: “Itse en ole koskaan
ottanut osaa tällaiseen toimin-
taan. Enkä ikinä myisi koiraani
kenellekkään jonka tietäisin ole-
van mukana tällaisessa. Tiedän,
että kaksi koiraa meni aikanaan
eräälle miehelle Miamiin joka
tappelutti koiria. Kun sain tämän
tietooni en enää myynyt yhtään
koiraa hänelle.”

Dr J.: “Mitä sanot ihmisille
jotka ostavat koiran sinulta?”

John D.: ”Sanon aina kaikille,
että rakastakaa koirianne ja pi-
täkää niistä hyvää huolta. Tie-
tenkin sanon myös, että koulut-
takaa koiranne, koska se on
todella tärkeää puhuttaessa täs-
tä rodusta. Amerikanbulldoggi
on kuitenkin pohjimmiltaan suo-
jeluviettinen. Näitä koiria voi kou-
luttaa suojeluun tai vastavaan
tehtävään, mutta kouluttajan täy-
tyy olla todella asiansa osaava.
Amerikanbulldoggit voivat olla
todella vaarallisia väärissä kä-
sissä.”

Dr J.: “Miten päätät minkä
pennun haluat itse pitää?”

John D.: “Yritän tehdä päätök-
seni 7-8 viikon ikäisistä pennuis-
ta. Minulle jäävän pennun pitää
täyttää kaikki vaatimukseni; ko-
ko, luonne ja muut tärkeät asiat,
kokonaisuus.”

Dr J.: “Kun myit ensimmäiset
amerikanbulldoggit palattuasi
toisesta maailmansodasta – pal-
jonko sait tuolloin rahaa per pen-
tu?”

John D.: “45 taalaa...”

Dr J.: “Mikä on suurin summa
mitä sinulle on maksettu pennus-
ta?”

John D.: “2 500 taalaa...”

Dr J.: “Mikä on suurin tarjous
koiristasi minkä olet hylännyt?”

John D.: “Minuun otti yhteyttä
eräs meklari, jonka asiakas ha-
lusi pysyä nimettömänä. Hän
tarjosi 50 000 taalaa Elrodista
ja 50 000 taalaa Collettesta. Sa-
noin hänelle, että nämä koirat
eivät ole kaupan – omistan mie-
luummin itse 50 000 taalan koiria
kuin annan jonkun muun omis-
taa ne. Mildred – vaimoni – ei
puhunut minulle sanaakaan kah-
teen päivään.”

Dr J.: “Minkä vuoksi ameri-
kanbulldoggeja oli todella paljon
kun olit lapsi, mutta toisen maa-
ilmansodan jälkeen niitä oli niu-
kasti ja nykyään siitä on tullut
suhteellisen harvinainen rotu?”

John D.: “Koirien määrään on
varmasti vaikuttanut pienten

maatilojen ja farmareiden radi-
kaali väheneminen vuosien saa-
tossa. Kaupungit kasvavat ja
koirat ovat ikään kuin menettä-
neet työpaikkansa. Bulldoggit
ovat työkoiria ja niiden tarkoitus
on tehdä työtä. Kun työ katoaa
– ei sillä ole syytä olla olemassa.
Nyt kun rikollisuus on kasvamas-
sa ongelmaksi, bulldoggeille on
taas töitä.

Toinen syy amerikanbulldog-
gien vähyyteen lienee myös se
tosiseikka, että nämä koirat eivät
ole tarkoitettu, eivätkä välttämät-
tä sopeudu, elämään kenneleis-
sä. Nämä koirat saattavat olla
todella aggressiivisia toisia koiria
kohtaan ja tämäkin vaikeuttaa
niiden yhteiseloa. Silloinkin kun
bulldoggeja vielä oli enemmän
– kenelläkään ei ollut samanai-
kaisesti kahta samaa sukupuolta
olevaa koiraa. Pääasiallisesti
ainoa pari mikä toimii on uros ja
narttu.

Olen aina rakastanut tätä ro-
tua ja kun näin miten huonosti
se voi toisen maailmansodan
jälkeen – päätin omistaa elämäni
sille. Mielestäni kaikki eläimet
jotka ovat valmiita kuolemaan
omistajansa puolesta ovat an-
sainneet säilymisensä. Minulla
on lukemattomia tarinoita siitä
miten amerikanbulldoggit ovat
pelastaneen minun tai perheeni
hengen. Johnson’s Bobo pelasti
minut kerran raivostuneelta hä-
rältä ja Dick the Bruiser pelasti
vaimoni villikoiralaumalta. Puhu-
mattakaan siitä kun meille astui
kerran sisään mies joka uhkasi
vaimoani aseellaan!”

Dr J.: “Jos saisit tehdä kaiken
uudelleen – muuttaisitko mi-
tään?”

John D.: “Ainoa asia jonka
haluaisin muuttaa jos voisin, että
olisin ollut rikas mies toisen maa-
ilmansodan jälkeen ja olisin saa-

nut hankittua enemmän koiria.
Tänä päivänä olisi sitten enem-
män linjojakin.”

Dr J.: “Onko sinulla mitään
sanottavaa tuleville kasvattajil-
le?”

John D.: “Aloita hyvillä koirilla
ja jatka siitä eteenpäin hyvillä
koirilla. Älä yritä muuttaa rotua
ja ole varovainen, että näyttely-
tulokset eivät ala vaikuttaa valin-
toihisi.”

Dr J.: “Minkä vuoksi näyttelyt
ovat mielestäsi pilanneet niin
monta koirarotua?”

John D.: “Koiranäyttelyiden
luonne on haitallinen bulldoggeil-
le. Koiranäyttelyt on suunnattu
yleisölle joka katsoo koiria kau-
neusnäyttelyssä. Amerikanbull-
doggi voi ottaa osaa näyttelyyn,
mutta en ikinä haluaisi niitä istu-
maan kylki kyljessä kuten niin
monet muut koirat. Tuomareiden
täytyy ottaa koiriin kontakti ja
tarkastella koiran luonnetta. Tuo-
marille murisevaa bulldoggia ei
kuulu diskata/poistaa kehästä.
Bul ldoggi joka on koira-
aggressiivinen tai yrittää päästä
lähimmän koiran luokse, on hy-
väksyttävä ilman sanktiota. Ame-
rikanbulldoggin sydän on niin
vahva, että jos nämä ominaisuu-
det jalostetaan pois – sen täytyy
olla tarkoitushakuista. Uskon,
että sen vuoksi englanninbull-
doggilta on jalostettu tämä omi-
naisuus pois, jotta ne saadaan
pysymään rauhallisesti vierek-
käin näyttelykehässä.

Uskon että bulldoggini ovat
yhtä hyviä kuin ne olivat 83 vuot-
ta sitten koska en ole yrittänyt
muuttaa mitään millään tavalla.
Olen yrittänyt säilyttää niiden
sydämen, halun miellyttää, vah-
van sitoutumisen perheeseensä
ja kaikkein tärkeimpänä niiden
kyky uhrata oman henkensä
suojellakseen omaa perhettään.”

Dr J.: “John D., olen todellakin
nauttinut tästä haastattelusta.
Aina kun näen bulldoggini hy-
myn kun saavun kotiin ja katson
sen kasvoihin. Olen ehkä kaikis-
ta kiitollisin sinulle siitä, että olet
säilyttänyt maailman parhaan
rodun myös jälkipolville. Onko
sinulla mitään viimeistä viisasta
lausahdusta ihmisille jotka luke-
vat haastattelusi?”

John D.: “Koira on kuulemma
ihmisen paras ystävä, mutta to-
dellisuudessa ihminen on koiran
paras  ystävä. Mutta koira joka
makaa koko elämänsä ja puo-
lustaa perhettään on ihmisen
paras ystävä. Ja koira joka kään-
tyy ympäri ja juoksee pakoon
uhan alla – ei ole ystävä ollen-
kaan.”

John D. Johnsonin kenneli
löytyy osoitteesta
www.johndjohnsonkennels.
com

Koko haastattelun on suo-
mentanut SATHY Uutiset-
lehteen Juha Ahlfors, avusta-
jana ja oikolukijana on toimi-
nut Maarit Ahlfors. Juhan ja
Maaritin Fortuna American
Bulldog’s kenneli löytyy osoit-
teesta www.fortunaab.net
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Johson-linjainen amerikanbulldoggi Buster Hyman.

Johson-linjainen amerikanbulldoggi Apollo.



Miksi karvaton
koira?

Miksi sä sellaisen
haluat? Miksei nor-
maali koira käy? Eikö
se jäädy talvella?
Yäk, eikö sen iho
tunnu ilkeältä? Tut-
tuja kysymyksiä na-
kukoiran tulevalle
omistajalle. Jokai-
seen osaan vasta-
uksen jo ulkoa. Jot-
k u t  t y k k ä ä v ä t
chihuahuoista, toiset
tanskandoggeista,
minä tykkään ame-
rikankarvatonterrie-
reistä! Siihen saakka
kun pentu tuli kotiin
sa i  va l in taansa
puolustella jokaiselle,
mutta sen jälkeen ei
kysymyksiä ole enää
juuri tullutkaan. Uho
kömpi suoraan ihmisten sydä-
miin.

Pennun
valinta

Amerikankarvatonterrieri Uho
syntyi maailmaan 6.8.2006 kol-
men veljensä kanssa. Uhon on
kasvattanut Kaarina Naaralainen
Bay’s Bushyfur kennelistä. Uho
on jo toisen polven suomalainen
amerikankarvatonterrieri ja ylpeä
siitä. Ensimmäisessä kuvassa,
jonka näin pentueesta, oli neljä
pentua vierekkäin, muut kolme
rintarinnan läjässä vasemmalla
ja Uho hiukan reunempana oi-
kealla katse toiseen suuntaan.
Sitä kuvaa katsellessani tuli mi-
nulle tunne, että haluan juuri
tuon pennun ja onnekseni sen
lopulta sain.

Kun pennut olivat 4-viikkoisia
kävimme niitä ensimmäistä ker-
taa katsomassa. Siellä ne nuk-
kuivat läjässä. Kuka ei olisi ra-
kas tunu t  n i i h i n  p i en i i n
pötkylöihin. Itse olisin voinut ot-
taa koko korin pentuineen mu-
kaan vaikka heti. Tuntui, että
seuraava kuukausi tulee ole-
maan elämäni pisin aika ja niin

se tosiaan olikin! Kuitenkin kun
pennut viimein olivat kahdeksan
viikkoisia, pääsin hakemaan
omaa pentua kotiin. Pentu ristit-
tiin Uhoksi, joka oli Kaarinan
mukaan oiva nimi vilkkaalle pen-
nulle. Parin tunnin koti-
matka sujui mukavasti
Uhoa tuijottaen ja
huokaillen. Oli-
han minulla sii-
nä maailman
ihanin koira!

Normaali,
mutta
kalju koira

E n s i m -
mäisien kuu-
kausien aikana
tuli kaikille sel-
väksi, että Uho on
aivan normaali koira.
Se syö kaiken mikä tulee
eteen, pissaa sisään vaikka juuri
on käyty ulkona ja inhoaa kun
mamma komentaa. Uhon suun-
naton intohimo on vetoketjut.
Niitä löytyy yllättävän monesta
paikasta ja niitä on todella mu-
kava järsiä. Tässä vaiheessa
sanottiin hyvästit yhdelle paidal-

le, kahdelle tyynynpäälliselle,
yhdelle uhon ulkoilupuvulle ja
jopa yksille nilkkureille. Kyllä sitä
ensimmäinen jyrsijänäytöksen
jälkeen tajusi korjata paidat pois
“tuhon” ulottuvilta, mutta ei sitä

heti itsekään tajua että
vetoketjuja on tosiaan

kaikkialla.

Eläinystävät

Uholla on
kotona neljä
m u u t a
e lä inystä-
vää, afrik-
k a l a i s e t

kääpiös i i l i t
Aliisa, Göran,

Ilo ja Blondi. Ne
ovat jänniä ka-

vereita. Jos ne ovat
häkeissään, niitä ter-

vehditään haukahtamalla,
mutta siilien ollessa lattialla va-
paana ne ovat maailman pelot-
tavimpia piikkitankkeja, jotka tu-
levat puskemaan karvattoman
koiran verelle. Näin taitaa Uho
ainakin ajatella täristessään soh-
valla siilien valloittaessa lattiati-
laa.

Naku koira

Amerikankarva-
tonterrierin iho on
pehmeä ja lämmin
ja, vastoin monien
kuvitelmia, aivan
ihanan tuntuinen. Ja
vaikka karvaton koira
on parhaimmillaan
nakuna, ta lvel la
vaatevarasto on
tarpeen. Uhon talvi-
vaatetukseen kuuluu
neopreenitossut,
v i l lapipo,  lasten
kauluri, fleecehaalari,
jonka päälle tuulta ja
sadetta pitävä haa-
lari. Asun kruunaa
vatsan ympäri tuleva
heijastinpanta, joka
on oikeastaan tar-
koitettu isommille
roduil le kaulaan,
mutta innovatiivisuus

kunniaan, kyllä Uhonkin pitää
näkyä kauas.

Harrastuksia

Nyt kun Uho ei ole enää ihan
vauva, on mietitty jo tulevaisuu-
den harrastuksia. Amerikankar-
vatonterrieri on aktiivinen koira,
josta ei sohvakoiraksi ole. Uho
on käynyt pentukurssin koirakou-
lussa ja siitä on hyvä jatkaa tot-
televaisuuskoulutusta. Joululah-
jaksi Uho sai taakanvetovaljaat
ja niiden kanssa on vedetty jo
kevyttä taakkaa. Hienosti Uho
veti ja muut ulkoilijat ihmettelivät
kovasti! Myös tuholaistorjunta
voisi olla Uholle sopiva laji. Ai-
nakin kotona kaikki karvalelut
ovat kaikista mieluisimpia ja nii-
den perässä jaksaisi juosta mon-
ta tuntia. No, onneksi Uho on
vasta nuori ja meillä on koko
elämä aikaa kokeilla eri lajeja!

Tähän mennessä Uho on ollut
juuri sitä mitä halusinkin ja paljon
enemmän. Toivon, että Uho
miettii samaa minusta.

T.K.

Karvaton kaverini,
amerikankarvatonterrieri Uho
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KANSIKUVAKOIRA!

Amerikankarvatonterrieri Uho treenailee taakanvetoa Suomen talvessa. Tärkeitä varusteita ovat
tietenkin laadukkaat taakanvetovaljaat, lämpöpuku sekä tassutöppöset. Hyvä Uho!

Uho herkkupalan kimpussa. Huomaa erittäin keskittynyt ilme. Uho täystuho. “Mitään en oo tehnyt!”
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Hormoonit
hyrrää

Kaikki sai alkunsa, kun ame-
rikankääpiöterrierimme Vertti oli
noin 1-vuotias uroksenalku. Sil-
loin huomasimme ensimmäisen
kerran alati kasvavan kiinnostuk-
sen narttujen hajuja kohtaan.

Siitä kehitys meni vain hullum-
paan suuntaan, kunnes syksyllä
2006 valvottiin jo pari yötä, kun
herra ei saanut lemmentuskil-
taan nukuttua. Kulminaatiopiste

saavutettiin pari viikkoa sitten,
naapuruston narttujen tämän
kevään juoksuaikojen alettua.

Vertti alkoi jälleen olla todella
levoton, ulkona ei kävelystä mei-
nannut tulla mitään, kun jokaista
merkkiä piti pysähtyä haista-
maan ja pahimmassa tapauk-
sessa nuolemaan. Sisällä Vertti
kuljeskeli itkeskellen ja vaeltaen
huoneesta toiseen. Sitten alkoi
yöllinen valvominen jälleen, eli
kaksi yötä Vertti vain itki ja kulki.

Tilanne
pahenee

Sitten aloimme ihmetellä, kun
Vertti alkoi väistää meitä muita,
mukaan lukien pieni kaverinsa
Mikro ja Mikron ehdottamat leikit.
Vertti ei tosin koskaan ole ollut
samanlainen sylikoira tai vieres-
sä kiehnääjä kuin Mikro. Vertti
on tullut syliin silloin, kun on itse
tahtonut, mutta ei ole koskaan
kovasti pitänyt syliin nostelusta
tai nostelusta ylipäätään. Mutta
nyt ei ollut puhettakaan, että
häntä olisi saanut ottaa syliin.

Tilanne  paheni edelleen ja
Vertti rupesi kiljahtelemaan ja
ulvomaan nostettaessa tai hä-
nen mielestään väärin silitettä-
essä. Tähänkään emme vielä
heti osanneet puuttua, sillä ukko
on koko elämänsä ollut myös

varsinainen “drama queen”, eli
ilmaissut kovaan ääneen mieli-
piteensä siitä, jos häntä (hänen
mielestään) on loukattu tai koh-
deltu väärin. Ja me ajattelimme,
että hän vain hormooneista joh-
tuen on “yliherkällä” tuulella.
Vertti myös oli “masentuneen”
oloinen ja kulki häntä riippuen.

Ruoka ja juoma kuitenkin
maistuivat koko ajan hyvin ja
myös ulkoilut ja hädät sujuivat
normaalisti.

Kuitenkin, koska levottomuus
ja outo käytös
vain jatkuivat ja
l isäksi tul ivat
hyppäämisvai-
keudet, päätim-
me, että on aika
tutkia tilanne ja
kartoittaa kast-
raatiomahdolli-
suus. Aikaa tila-
tessa pyysivät
lääkäristä tuo-
maan  p i ssa -
näytteen mukana
ja tutkimusaika
varattiin.

Eläinlääkärissä

L ä ä k ä r i s s ä
selvisi sitten heti
syyt ongelmiin.
Hormonaalisista
syistä johtuva
e t u r a u h a s e n
laajentuma ja
lievä tulehdus.
Herra antibioot-
tikuurille ja leik-
kausaika vara-
ukseen. Eli hoito
näihin vaivoihin
on kastraatio,
jota siis jo muu-

tenkin harkitsimme.
Leikkaus tehtiin 14.2.2007 ja

Vertiltä poistettiin kivekset koko-
naan. Nyt toivumme leikkauk-
sesta, 10 päivää tulee haavan
saada rauhassa parantua – on-
neksi mummi auttaa poikien hoi-
dossa töissä ollessamme – ja
jäämme odottamaan tuloksia.

Haava on suojattu erinäisin
collegepaidoista ja apteekista
saatavien putkisideharsoista
(näyttää kinkkuverkolta) viritelty-
jen “housujen” avulla. Sellainen
pönttö pään ympärillähän ei Ver-
tin kanssa tullut kuuloonkaan,
eikä se tietysti olisi suojannut
Mikron auliisti tarjoamalta nuo-
lemisavulta. Ensimmäinen yö
leikkauksen jälkeen meni jälleen
valvoessa, mutta toipuminen
näyttää muuten sujuvan hyvin.

Toivomme että Vertin
olo helpottuu

Vielä näkyviä muutoksia ei
ole havaittavissa, mutta ottaakin
mahdollisesti useamman kuu-
kauden ennen kuin hormoonitoi-
minnan loppumisesta aiheutuvat
muutokset lopullisesti näkyvät.
Toivomme, että Vertin olo tämän
päätöksen myötä helpottuu ja
toivomme myös, että toinen uk-
keli, Mikro siis, pääsee vähem-
millä hormoonimyrskyillä elä-
mässä eteenpäin!

Keväiset terveiset kaikille
Keravalta!

Vertti, Mikro ja Riina

Amerikankääpiöterrierimme
Vertin kastrointi

Uroskoira voidaan kastroida kun kivekset
ovat laskeutuneet. Kastroinnissa poiste-
taan kivekset joko poistamalla kivekset ja
kivespussit tai poistamalla kivekset ja
jättämällä kivespussit paikoilleen. Yhdys-
valloissa kastroinnin yhteydessä kives-
pusseihin voidaan laittaa silikoni-implantit,
joka antaa vaikutelman leikkaamattomasta
uroksesta.

Kastroinnin plussat

+ nopea toimenpide

+ miehisyys ei koiralta katoa, vaikka ki-
vekset lähtevätkin

+ rauhoittaa usein ylivilkkaan koiran tai
“seksipedon”

+ usein nopea toipuminen

+ helpottaa eloa jos samassa perheessä
asuu narttukoiria

+ helpottaa usein ulkoilua koirapuistoissa
ja muissa paikoissa joissa käy paljon nart-
tukoiria

+ kohtalaisen edullinen toimenpide, noin
100-150 e

Kastroinnin miinukset

- peruuttamaton toimenpide

- ei ole vaihtoehto jalostuskoirille, eikä
sijoituskoirille

- johtaa erittäin usein koiran liikalihavuu-
teen, eli ruokintaan täytyy kiinnittää todella
tarkkaan huomiota

- johtaa usein karvan laadun huonontumi-
seen

- johtaa ajoittain virtsatientulehduksiin

- yli kaksivuotiaalle koiralle ei välttämättä
anna toivottuja tuloksia luonteen suhteen

- odotettu tulos saattaa kestää jonkin ai-
kaa, jopa puoli vuotta, usein kuitenkin
parisen kuukautta

- kun testosteronin tuotanto loppuu, koiran
rohkeus voi myös loppua = arkaa koiraa
ei kannattaisi leikata kuin pakon edessä,
eli terveydelliset syyt

Suorita kastraatio ainoastaan jos
siihen on selkeä terveydellinen
tarve tai muuten pakottava tarve
– ei turhan tähden!

Parhaat kaverukset, Mikro (vasemmalla) ja Vertti
(oikealla.)

Näinköhän elämä tästä tasaantuu, tuntuu Vertti tuumivan kevätauringossa.
Taustalla Mikro katselee tomerana.
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Sitä ei osaa kuvitellakaan mi-
ten kauhea kokemus on koi-
ran katoaminen, ennen kuin
se osuu omalle kohdalle.
Meille kävi näin, kun oltiin pää-
siäislomalla kyläilemässä. Sii-
tä tulikin sitten ikimuistoinen
pääsiäinen, vaikka vähän eri
tavalla kuin oli alun perin
suunniteltu.

Hätätilanne iskee

Kiirastorstain aamuna pissitin
koiran, laitoin ruuan uuniin ja
lähdin kauppaan hankkimaan
kaikkea mahdollista juhlapyhinä
tarvittavaa. Aikaa kului, sehän
on selvä. Moni muukin oli liik-
keellä tuolloin. Seisoin siinä sit-
ten kassajonossa, kun kännykkä
soi – jahas, mitäs unohtui...

“Äkkiä kotiin sieltä”, kuului
huuto puhelimesta. “Koira meni
ovesta ulos, ja nyt sitä ei näy
enää missään!”

Että sillä lailla. Ja mitäs minä
olin AINA sanonut koiran pääs-
tämisestä ulos poissaollessani?
Mutta ei ehkä ollut oikea hetki
ruveta riitelemään.

“Hätätilanne, tulen kohta
takaisin”, sanoin kassarouvalle
ja jätin kärryt siihen sitten pyöri-
mään etupyöriensä ympäri ja
ryntäsin ulos kaupasta, ja enhän
minä mitään kohta takaisin pa-
lannut, mutta se on nyt sivuseik-
ka ihan.

Ovikello ja
kiinniotto-yritykset

Ensimmäinen ja päällimmäi-
nen tunne oli suuri ärtymys: mi-
ten voi olla niin vaikea noudattaa
yksinkertaisiakaan ohjeita? Siis
älkää päästäkö koiraa ulos =
ÄLKÄÄ päästäkö koiraa ulos.
Kun se voi yrittää lähteä perääni.
Ei pitäisi olla monimutkaista.

Yleensä tämä oli toiminutkin
oikein hyvin, koira makasi sän-
gyllä leuka etukäpälien välissä
ja odotti paluutani, oikein uskol-
lisen koiran perikuvana. Mutta
tällä kertaa sattui ovikello soi-
maan. Postinkantaja toi paketin.
Siinä hötäkässä sitten koira li-
vahti rappukäytävään. Koiralla
tietenkään ei ollut pantaa kau-
lassaan. Virhe numero yksi. Ja
kun kotimiehenä ollut äitini yritti
napata kiinni jostain kohden si-
leänpuikeasta vartalosta, herä-
sivät koiran epäluulot, ja se pai-
neli käskyistä, kielloista ja
maanituksista huolimatta raput
alas saman tien. Talkkarilla oli
siivouspäivä ja alaovi auki. Koira
juoksi pihalle ja jäi siihen hetkek-
si ihmettelemään mitä seuraa-
vaksi.

Tilanne olisi voinut vieläkin
päättyä onnellisesti, elleivät avu-
liaat naapurit olisi ruvenneet pii-
rittämään koiraa. Se oli viimei-
nen pisara ja virhe numero kaksi.
Koira otti lopullisesti ja tosimie-
lessä jalat alleen.

Koira kateissa

Lopulta saavuin sitten paikalle
minäkin ja tapasin joukon ihmi-

siä, joista jokainen osoitti vähän
eri suuntaan ja sanoi “se meni
tuonne päin”. No, jossain lähet-
tyvillähän koiran tietysti täytyi
haahuilla, kuinkas muutenkaan,
ja kuvittelin löytäväni sen hyvin-
kin pian. Kahden tunnin kuluttua,
kun koirasta ei ollut näkynyt hän-
nänhuippuakaan, saatoin vain
todeta että voi jumalauta... Pak-
ko uskoa. Koirani on oikeasti
kadonnut.

Tästä alkoi painajainen.

Kuka ja miksi?

Miten sitten toimitaan, kun
koira katoaa? Voin rehellisesti
tunnustaa, että meillä ensin käy-
tiin erittäin hyödytön ja kovaää-
ninen keskustelu siitä miten tä-
m ä  Y L E E N S Ä  O N
MAHDOLLISTA!?!?!  Syyllisten
sijaan kannattaa ehkä kuitenkin
keskittyä etsimään sitä koiraa.
Emme sitten enää tämän jälkeen
palanneetkaan aiheeseen kuka
päästi koiran ulos, ja kuka ei ole
osannut sitä kunnolla kouluttaa.
Tapahtunut mikä tapahtunut.
Kaikki olivat varmasti enemmän
kuin pahoillaan.

Infoa poliisille ja
muille tahoille

Soitin lähimmälle löytöeläinta-
lolle. Ja poliisille. Kuin myös su-
kulaisille ja ystäville, jotka mah-
dollisesti voisivat auttaa. En
välttämättä tässä järjestyksessä,
mutta jokaiselle vuorollaan. Pai-
kallisradiokin on hyvä apu ka-
donneen eläimen etsimisessä,
kyllä, mutta lähestyvän pääsiäi-
sen johdosta olivat toimittajat
lähteneet lomalle kaikki. Lehtien
toimitukset olivat kiinni. Kyläpai-
kassa ei ollut nettiyhteyttä. Koh-
talo oli päättänyt nyt oikein rusi-
koida pientä koiraparkaani.

Saimme apuvoimia etsintään,
ja puhelimitse tavoitetut ystävät
lupasivat laittaa ilmoituksia eri
nettisivuille. Mutta täytyisihän
koiran ennen illan tuloa löytyä.
Oli pakko. Ei voinut kuvitella-
kaan, että se olisi  jossain ulkona
yön, yksin, pimeässä, pelois-
saan, kylmissään, kukaties louk-
kaantuneena. Liikenne läheisellä
tiellä oli ollut tosi vilkas koko
päivän...

Etsintäpartio

Tutkimme tienpenkat ja ojan-
pohjat. Ei löytynyt koiravainaata.
Ylikulkusillalta näki radanvartta
kilometrin verran suuntiinsa – ei
sielläkään mitään koiraa muis-
tuttavaa, ellei se sitten ollut jau-
hautunut junan alla aivan pie-
n e k s i  s i l p u k s i ,  m i t ä
mahdollisuutta en pystynyt mie-
lestäni täysin karkoittamaan.

Pimeän tultua meidän oli pak-
ko luovuttaa. Teimme kuitenkin
pari katoamisilmoitusta, ruutupa-
perille, kun kyläpaikassa ei ollut
mitään kuulakärkikynää moder-
nimpaa välinettä tähän tarkoituk-
seen, ja veimme lappuset läheis-
ten kauppojen oviin. Tosin
kaupat olisivat seuraavan kerran

auki vasta lauantaina, mutta oli-
vathan valmiina siellä sitten. Tä-
mä oli erittäin hyvä idea, kuten
sittemmin kävi ilmi.

Ensimmäinen yö
ilman koiraa

Yöstä tuli pitkä. Ei puhetta-
kaan nukkumisesta. Koiran leluja
oli lattialla, siinä, mihin ne siltä
viimeksi olivat jääneet. Pureske-
lisiko se niitä enää koskaan?
Muutama sekava tekstiviestikin
tuli siinä ehkä lähetettyä, mutta
enimmän aikaa katselin ulos ik-
kunasta – mikä on tuo möykky
kuusen alla? Liikahtiko se? Sel-
västi liikahti. Koira? Ja ei kun
takki niskaan ja katsomaan.
Möykky oli kivi, ehkä se sitten-
kään ei ollut liikahtanut. Toivot-
tavasti ei. Päivällä olin hetken
ajan yrittänyt maanitella luokseni
isoa rusakkojänistä, joka puu-
hasteli pajupensaikossa. Kisso-
jakin oli paljon liikkeellä. Mutta
pientä ruskeaa koiraa ei vain
näkynyt, ei kuulunut.

Etsimme pientä
ruskeaa koiraa

Ja mehän siis kaiken aikaa
tietenkin etsimme nimenomaan
pientä ruskeaa koiraa, emme
pitbullia ollenkaan. Varmuuden
vuoksi. En halunnut, että joku
hätäpäissään ampuu koiran, jos
näkee sen pihallaan, tai että pai-
kallislehdessä on uutinen: Kar-
kuun päässyttä pitbullia ei ole
vieläkään tavoitettu, ja omistajan
mukaan se on ollut syömättä nyt
jo kolme päivää...  Meillä kun
harrastetaan tätä mustaa huu-
moria. Helpottaa se joskus. Vä-
hän.

Uusi etsintäyritys

Perjantaiaamu valkeni lopulta,
lähdin heti viiden jälkeen polku-
pyörällä etsimään taas. Kiersin
kaikki paikat, missä vain ikinä
olimme koiran kanssa liikkuneet,
tutkin tienpenkat ja ojanpohjat,
tarkistin radanvarren – ei mitään.
Nyt ei ollut liikkeellä edes kissoja.
Minulla oli jonkinlainen pakko-
mielteen tapainen, että koira oli
hakeutunut entiselle kotitalollem-
me, mutta maassa oli lunta vielä
ja jäljet olisivat näkyneet, ei koira
ollut käynyt siellä päinkään.

Jossain vaiheessa oli pakko
käydä aamukahvilla, sitten taas
soitto löytöeläintalolle ja poliisille
– terästäydyin kuulemaan huo-
noja uutisia auton alle jääneistä
koirista, mutta poliisille ei ollut
tullut ilmoituksia minkäänlaisista
koiriin liittyvistä insidensseistä,
hyvistä tai huonoista. Antoihan
se vähän toivoa. Ehkäpä pieni
koiraparkani oli sittenkin elävien
kirjoissa vielä.

Löytöeläintalolta taas lohdu-
teltiin, että koiria on kotiutunut
hyväkuntoisina viikkojenkin ku-
luttua katoamisestaan. Koirat
ovat yllättävän hyviä selviämään.

Niin, ajattelin osittain kahvin
virkistämänä. Ja onhan koirani
sittenkin sinnikäs pitbulli, ei se

ihan vähästä nutistu. Nytpä
käynkin hakemassa se takaisin
kotiin. Ja taas mentiin. Samat
kierrokset ja pari uutta lisäksi.
Tavanomaisin tyhjin tuloksin.

Puolilta päivin saapuivat apu-
joukot taas, ja alettiin tehdä kier-
roksia autolla. Se oli hyvä juttu.
Jalkani olivat niin maitohapoilla,
että menivät kramppiin, kun yritin
nousta pyörän päälle.

Ratkaiseva vihje

Iltapäivällä se tapahtui. Saim-
me ratkaisevan vihjeen. Ystäväl-
linen rouva oli huomannut ilmoi-
tuksemme kaupan ovessa ja
soitti kertoakseen, että oli edel-
lisiltana, siis torstaina, ollut poi-
kansa kanssa lenkillä ja nähnyt
hyvin lyhytkarvaisen, ruskean
koiran pinkovan mahanalus jal-
koja täynnä peltoaukean poikki
parin kilometrin päässä koirani
katoamispaikasta. Olivat kerras-
saan pysähtyneet ihmettele-
mään outoa eläintä, mutta koi-
raksi sen kuitenkin lopulta
tunnistivat... Olin niin riemuissa-
ni, että suorastaan hyppelehdin
puutuneilla koivillani. Koira on
nähty! Koira on NÄHTY! Nyt
mennään hakemaan se kotiin ja
heti!

Eli siis lopultakin meillä oli
oikea suunta mistä hakea, um-
pimähkäisen kiertelyn sijaan –
kieltäydyin ehdottomasti ajatte-
lemasta mahdollisuutta, että ky-
seessä oli joku muu koira, ei
VOINUT olla, mutta uusi kauhu-
kuva kohosi mieleen, kun rouva
kertoi koiran juosseen tulvivan
joen suuntaan. Auton tai junan
alle liiskaantumisen, paleltumi-
sen, ampumisen ym. seuraksi
saattoi liittää siis myös hukkumi-
sen koiraparan kohtaloa arvuu-
tellessaan. Puhumatta mahdol-
lisuudesta, että joku oli ottanut
sen kiinni, ja viiletti parasta aikaa
koira takakontissaan kohti Venä-
jän rajaa.

Eli ei kannata hukata koiraa,
varsinkaan jos omaa vilkkaan
mielikuvituksen. Siinä voi vaikka
seota jossain vaiheessa.

Usko loppuu

Vielä ankeammaksi muuttui,
kun saavuttiin peltoaukealle ja
lähdettiin tutkimaan suuntaa,
mihin koira silminnäkijöiden mu-
kaan oli juossut. En enää usko-
nut, että se olisi pudonnut jo-
keen, sen verran vaivaa se olisi
joutunut näkemään veteen pää-
tyäkseen, ja tuskin se nyt aivan
hulluksi oli tullut sentään, mutta
sitä ei aina tajuakaan miten maa-
ilma on suuri. Ei, ennen kuin
seisoo keskellä joka suuntaan
levittäytyviä peltoja ja metsäsaa-
rekkeita ja kuvittelee löytävänsä
tästä neliökilometrien runsau-
desta yhden pienen koiran. Alkoi
usko loppua. Siinä vaiheessa
alkoi toden totta usko loppua.

Pimeäkin alkoi laskeutua taas
vaihteeksi, mutta oli niin katkeraa
joutua alistumaan siihen tosiseik-
kaan, että koira jäisi vielä toisek-
sikin  yöksi ulos. Huutelimme,
kiertelimme, pysähdyimme välil-

Kun pitbull teki
katoamistempun
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lä odottamaan
ja kuunte le-
maan. Ei mi-
tään. Se ol i
murheel l inen
kotiinpaluu.

Lisää etsintää
ja kuulutuksia

S o v i m m e
sitten niin, että
s e u r a a v a n a
päivänä jakai-
simme etsintäkuulutuksia alueen
taloihin – apujoukot lupasivat
hoitaa niiden tekemisen, minulla
kun edelleen oli käytössäni vain
kuulakärkikynä ja ruutuvihko.
Paikallisradiolla olisi seuraavana
aamuna tunnin kestävä lähetys,
missä ihmiset saivat lähetellä
terveisiä ja onnitteluja toisilleen,
apujoukot laittaisivat sähköpostia
sinnekin, ehkäpä ilmoitus suos-
tuttaisiin lukemaan. Tutkittiin
myös puhelinluettelon karttaa
yrittäen arvuutella koiran liikkeitä.
Mikäli se nyt enää oli edes hen-
gissä siis. Sillä varauksella kaikki
tämä. Mielikuva metsässä räm-
pivästä, kuusen juurelle käper-
tyvästä ja siihen yön kuluessa
kiekoksi jäätyvästä eksyneestä
koirasta nousi säännöllisin vä-
l i a jo in  kummi t te lemaan.

Toinen yö
ilman koiraa

Yö oli, jos mahdollista, vielä
kamalampi kuin edellinen. Kivet,
kannot ja lumimöykyt olivat tul-
leet tutuiksi, mutta pari kissaa
aiheutti taas ylimääräisiä sydä-
mentykytyksiä. Poliisiautokin ajoi
ohitse – niin missä tehtävissä?
Olivatko matkalla lopettamaan
loukkaantuneen koiran? Vaino-
harhaisuus häämötti nurkan ta-
kana. Onneksi sain sitten aamu-
yöstä kuitenkin vähän nukuttua.

Pakkasaamun
etsintä

Puoli kuudelta olin tien päällä
taas. Oli helpottavaa, kun pääsi
tekemään jotain, ja oli selvä pää-
määrä, mihin suuntaan lähteä.
Ihan alkajaisiksi tutkin pellonreu-
nan, mistä koiran oli ollut pakko
nousta tielle. Yöllä oli ollut pak-
kasta, se oli huono juttu, mutta
jos puissa tirskuttavat pienet
tiaiset olivat siitä selvinneet, niin
ehkäpä sinnikäs pitbullinikin.
Vaikka viimeisestä ja tähän men-
nessä ainoasta havainnosta oli-
kin kulunut jo toista vuorokautta.

Pellonreunan jäätyneissä lu-
mipälvissä oli kuin olikin pai-
naumia, jotka hyvällä tahdolla
saattoi tulkita koiran jäljiksi. Sel-
vä. Tästä se siis oli kulkenut. Ja
jos minä olisin koira, niin minne
menisin seuraavaksi? Täyttä
vauhtia kohti horisontissa hää-
möttäviä synkkiä metsiä, vaiko
lähimmän omakotitalon pihaan?
Koirani tuntien veikkasin jälkim-
mäistä vaihtoehtoa. Kiertelin sii-
nä sitten aikani ja huutelin koiraa.
Ei ketään muuta liikkeellä, ei
liikenteen melua – jos koira oli
jossain lähettyvillä, sen oli pakko
kuulla ääneni. Ellei se sitten ollut
ehtinyt villiintyä, kuten karanneil-
le koirille kuulemma joskus käy.
Käänsin ajatukselta niskat nurin
saman tien. Olo oli jotenkin toi-
veikas. Kello oli tuolloin vähän
yli kuuden.

Kissaksi roteva,
ruskea eläin löytyy

Päätin käydä vielä joen ylittä-
vällä sillalla, sieltä näkisi hyvin
joka suuntaan, ja jos koira olisi
lähtenyt aamun valjetessa liik-
keelle, saattaisin ehkä bongata
sen. Ehdin kulkea ehkä viisikym-
mentä metriä aikomaani suun-
taan, kun yhden talon takapihal-
la, marjapensaiden välissä,
liikkui jokin eläin. Kissaksi roteva.
Ruskea ja sileäkarvainen. Her-
rajumala! Sehän oli minun koi-
rani! Minun pieni, rakas, kadon-
nut koiraparkani! Se pysähtyi
katsomaan, toinen etutassu yl-
häällä, hännänkärki kokeeksi
vippaisten. Kutsuin sitä nimeltä,
ja se tuli pensasaidan läpi kuin
kanuunankuula, häntä piiskaten
ja koko pieni, paksu ruumis kie-
murrellen, ja kurkusta kuului it-
kuisia vingahduksia. Samanlai-
sia ääniä taisin päästellä itsekin.

Ilo ja helpotus olivat sanoin-
kuvaamattomat. Malja vuoti yli
äyräiden. Kyynelet valuivat. Koi-
ra oli siinä nyt sylissäni, elossa,
terveenä, pirteänä kuin peippo-
nen. Ja me lähdettäisiin kotiin
nyt. Yhdessä. Jo tässä oli riittä-
vän kauan pel le i l tyk in. . .

Niin, olinhan kyllä edellisenä
iltana huudellut pimeyteen, että
tsemppiä, koira, tulen huomenna
hakemaan sinut, ihan varmasti,
mutta enpä arvannut, että ope-
raatio veisikin sitten vain noin
puoli tuntia, kun olin varautunut
haravaoimaan aluetta vaikka ko-
ko päivän, eväät repussa ym.
sankarillista. Mutta nyt oli kaikki
hyvin. Kaikki oli enemmän kuin
hyvin. Lopultakin.

Koiralla oli etutassuissaan ja
polvissaan nirhautumia, koskaan
en saa tietää missä se oli pyöri-
nyt ne saadakseen, ja millaisia
kauhuntunteita sen pienessä
päässä oli tuolloin mahdollisesti
liikkunut, mutta tärkeintä, että
rakastetut, hymyilevät koirankas-
vot olivat edessäni taas – tai
pikemminkin terhakkaasti pomp-
pivat kankut, siinä kotimatkalla.
Koira veti jotta olin läkähtyä, se
näytti oikein hyvin tietävän minne
oltiin menossa. Miksi se siis ei
ollut tullut oma-aloitteisesti takai-
sin? Sekin jäänee ikuiseksi ar-
voitukseksi.

Lopulta kotona

Kotona nautittiin runsas aa-
mupala, ilmoiteltiin kaikille etsin-
tään osallistuneille iloiset uutiset,
ja vetäydyttiin sitten lepäilemään
ja kuuntelemaan luettaisiinko
koiran etsintäkuulutus radiossa.
Se luettiin, vaikka toimittaja mai-
nitsikin, ettei se nyt oikein kysei-
seen ohjelmaan kuuluisi... Kiitos
silti. Kuuntelen lähetyksiänne
jatkossakin.

Päivemmällä kävin sitten rie-

mumielin poistamassa ilmoituk-
set kauppojen ovista. Hyvin oli-
vat olleet siinä just silmien kor-
keudella, ja ystävällisesti nekin
olivat saaneet olla paikallaan,
vaikka järjestyksen mukaan oli-
sivat varmaan kuuluneet ilmoi-
tustauluille pikemminkin. Hyvä
juttu. Ei mennyt yksikään kauppa
boikottiin myöskään.

Yhden vihjeen
keikka

Koirasta ei sitten lopultakaan
tullut kuin se yksi ainoa� vihje.�
Tyypillisesti onnistuin vielä ereh-
dyksessä poistamaan soittajan
numeron täysinäisestä puhelu-
lokistani, oli tarkoitus pyyhkiä
soitetut puhelut ja pyyhinkin vas-
tatut, joten en voinut mitenkään
palkita ystävällistä rouvaa ratkai-
sevasta osallisuudestaan koiran
löytymiseen. Tämä ihan todella
harmittaa minua suuresti vielä-
kin.

Karkulaisen
majapaikka

Kävin jälkikäteen katsasta-
massa tarkemmin koiran löytö-
paikan, siinä onnen huumassa
en ehtinyt kiinnittää huomiota
yksityiskohtiin, ja olihan se aika
synkeän näköinen, ryteikköinen
pihapiiri, pihalla ilmeisesti asu-
maton koiratarha ja koirankoppi,
jonka katto kasvoi sammalta.
Marjapensaiden takana oli val-
koinen puuristi, ehkä jonkin eläi-
men (siis toivottavasti...) hauta.
Hui. En tiedä oliko koira viettänyt
yönsä juuri tässä pihassa, jos-
sain vajassa tai liiterissä tai ehkä
hylätyssä koirankopissa, mutta
jossain sisätiloissa se varmaan
oli ollut, päätellen turkkiin tarttu-
neesta ummehtuneesta tuoksus-
ta.

Reissussa
rähjääntynyt

Tätä ja nirhautuneita tassu-
jaan lukuunottamatta koira oli
melko samassa kunnossa kuin
lähtiessään. Nälkä sillä oli kova,
mutta jotain se varmaan oli syö-
nytkin, kun väänsi ihan mallikel-
poisen pötkäleen ensimmäisellä
varsinaisella ulkoilutusreissul-
laan, jolloin aamiainen ei ollut
vielä mitenkään ehtinyt sulaa
niin valmiiksi. (Mikä tietysti johti
mahdollisten myrkytysoireiden
tarkkailuun puolen tunnin välein,
totta kai, mutta onneksi ei mitään
epätavallista ilmennyt. Päivystä-
vän eläinlääkärin etsiminen pää-
siäispyhinä olisi voinut harmaan-
nuttaa loputkin hiukset.)

Mutta ei reissu koiralle mikään
huviretki ollut, se on sanottava.
Siitä mm. harjatessa irtosi arvi-
olta kilo hilsettä, mitä sillä taatusti
ei ollut aikaisemmin, eikä ole

ollut tämän jäl-
keen. Stressi oli
ollut ankara.
Vähän jäykältä
vaikutti koira
myös, ja an-
noinkin sen le-
vätä koko löy-
tymispäivänsä,
vain pissi l lä
käytiin ja sitten
koisittiin peh-
meällä petillä,
minne koira
luonnonjärjes-

tyksen mukaan kuuluu, samoin
kuin lämpimän peiton alle öi-
sin.�Mutta sunnuntaina aurinko
paistoi ja koira oli erittäin valmis
lähtemään lenkille, eli mentiin
sitten. Ja siitä eteenpäin nor-
maalielämää taas.

Mitä jäi käteen?

En tiedä opimmeko tästä mi-
tään. Ehkä emme. Paitsi, että
varminta olisi säilyttää koira lu-
kollisessa häkissä silloin, kun ei
itse ole paikalla sitä vahtimassa.�
Jolloin tietysti ennemmin tai
myöhemmin syttyisi räjähdys-
mäinen tulipalo tms. eikä häkki
mahtuisi ovesta ulos. Tai jotain.
Onneksi nyt kaikki päättyi hyvin.
Vaikka hetken aikaa tuntui kyllä
siltä, että elämme kauhueloku-
vassa. Oli totisesti Pitkä Perjan-
tai isoilla kirjaimilla, ja pahat voi-
mat irrallaan.

Kiitos kaikille

Kiitän nyt kuitenkin vielä ra-
kasta äitiäni, joka, vaikka pääs-
tikin koiran karkuun, auttoi koko
ajan aktiivisesti etsinnöissä ja
k ä v i  t e i p p a a m a s s a
katoamisilmoitukset� kauppojen
oviin, vaikka olikin pyhäpäivä
jne., ja kiitän sitä rouvaa, joka
ilmoituksen nähdessään soitti
minulle havainnostaan (mikä sal-
limus sai rouvan kaupan ovelle
lukemaan ilmoitusta, pyhäpäivä-
nä, kaikki ON niin pienestä kiinni
joskus...) Kiitän myös sukulaisia
ja ystäviä, jotka aikaansa, vaivo-
jaan, bensaa ja tupakkaa sääs-
telemättä ajelivat kaksi päivää
koiraa etsien, ja kiitän kauempa-
na asuvia ystäviä ja pittiharras-
tajia, jotka antoivat kullanarvoisia
ohjeita, tukivat henkisesti ja lait-
toivat koiran katoamisilmoituksia
nettiin. Kiitän itseäni, kun lähdin
liikkeelle aikaisin aamulla ja löy-
sin koiran, ja lopuksi kiitän Luo-
jaa siitä, etten saanut sydänhal-
vausta joutuessani äkillisesti
harrastamaan niin paljon liikun-
taa, mihin en ole tottunut...

Uskollisuuden
perikuva

Koira kuulemma poissaolles-
sani esittää entistä paremmin
uskollisen koiran perikuvaa, se
ei suostu liikahtamaan paikal-
taan, ei edes minkäänlaisten
herkkujen voimin. Mutta siltä
varalta, että ovikello vielä joskus
soi, sillä nykyään on kaulassaan
kevyt panta, ja siinä omistajan
osoitetiedot.

Pitäkää hyvää huolta koiris-
tanne ja iloitkaa niiden seurasta.

Me 2

• Aina lähtiessäsi koiran kanssa ulos, laita
sille kaulapanta, jossa on puhelinnumero-
si. HUOMIO! lemmikin nimi ei ole tärkeä,
vaan jopa huono vaihtoehto puhelinnume-
rolle, koska “varas” saa näin helpommin
eläimesi puolelleen.

• Jos koira karkaa, kannattaa karkauspai-
kalla odottaa jonkin aikaa – monet koirat
palaavat lähtöpaikalle. Karkaamispaikalle
voi myös jättää takin, jolloin koira saattaa
jäädä odottamaan omistajan paluuta.

• Kysy , onko lemmikkiäsi ilmoitettu löy-
tyneeksi, koska ihmiset yleensä ilmoittavat

poliisille löytöeläimet.

• Soita alueesi löytöeläintarhaan ja ilmoita
lemmikkisi tuntomerkit.

• Soita lähikuntien löytöeläintarhoihin.

• Tarpeen vaatiessa pyydä apujoukkoja
etsimään koiraasi.

• Kadonneen eläimen etsintää on jatkettava
riittävän kauan – esimerkiksi kissojen ja
koirien tiedetään olleen kateissa jopa vuo-
den ja löytyneen vielä hengissä ulkoa.
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Loppuvuodesta 2006 Mielen-
terveysyhdistys Helmi ry.:n edun-
valvonta- ja jäsenlehti Helmi ha-
l u s i  t e h d ä  a r t i k k e l i n
eläinavusteisesta terapiasta.
Helmi ry.:n tiedotussihteeri Arto
Mansikkavuori otti yhteyttä
SATHY ry.:hyn ja yhteistyö lähti
käyntiin. Koko Helmi-lehden nu-
meron 4/2006 teema on lemmikit
sekä lemmikkien positiivinen vai-
kutus ihmisen mielenterveyteen.

Ison osan Helmi-lehden lem-
mikki-teemasta tekee SATHY
ry.:n terapiakoiratoiminnasta ke-
rova artikkeli. Tässä Helmi-
lehden artikkeli terapiakoiratoi-
mintaan liittyen kokonaisuudes-
saan:

Eläinavusteinen terapia
yleistymässä

Eläinavusteinen terapia sai
1,5-vuotiaan huostaanotetun
italialaispojan liikkumaan ja ot-
tamaan kontaktia uudelleen ih-
miseen. Lapsen vanhemmat ei-
v ä t  o l l e e t  p y s t y n e e t
huolehtimaan lapsesta. Lapsi oli
istunut, mutta ei liikkunut ja pu-
hunut. Lapsen terapiaan osallis-
tui myös koira kerran viikossa
50 minuutin ajan yhdessä koi-
ranohjaajan, neuropsykiatrin ja
psokologin kanssa. Aluksi koira
oli rauhallinen kultainennoutaja,
mutta lapsen edistyessä vilk-
kaampi labradorinnoutaja.

Eläinavusteinen terapia ja-
kaantuu ammatilliseen eläina-
vusteiseen terapiaan (animal-
assisted therapy), johon liittyy
terapiakoirakoulutus sekä eläin-
avusteiseen toimintaan (animal-
assisted activities), joka on va-
paamuotoisempaa.

Suomessa tätä vapaamuotoi-
sempaa eläiavusteista toimintaa
on terapiakoiratoiminta ja Suo-
men Kennelliiton lanseeraama
kaverikoiratoiminta. Terapiakoirat
ja kaverikoirat vierailevat sairaa-
loissa ja vanhainkodeissa poti-
laiden ja vanhusten luona. Tut-
kimuksista on käynyt ilmi, että
koiran silittäminen laskee veren-

painetta. Koira myös vähentää
stressiä ja auttaa sydänleikka-
uksesta toipumisessa. Koiran
omistajilla on muita alhaisempi
kolesterolitaso. On myös todettu
vammaisten ihmisten, jotka ovat
saaneet opas- tai avustajakoirat,
psykososiaalisessa hyvinvoin-
nissa ja sosiaalisessa vuorovai-
kutuksessa merkittävää positii-
vista muutosta.

Koirayhdistyksistä ehkä jär-
jestäytyneimmin terapiakoiratoi-
m i n t a a  t e k e e
amerikkalaisperäisten työkoira-
rotujen harrastajayhdistys Sathy
ry, joka aloitti ensimmäisenä
Suomessa virallisen terapiakoi-
ratoiminnan. Yhteisöjen ja laitos-
ten on mahdollista sopia Sathyn
kanssa terapiakoirien vierailusta.
Myös Suomen Kennelliiton ka-
verikoirat tekevät vierailuja. Ka-
verikoirat tunnistaa keltaisesta
huivista. Kaverikoirien ohjaajat
on kurssilla evästetty toimintaan
ja koirat on todettu toimintaan
sopiviksi. Myös Sathy järjestää
ohjaajakokelailleen erityisen te-
rapiakoiraohjaajan kurssin ja oh-
jaajan koira samalla testataan
sopivaksi terapiakoiratoimin-
taan.

Terapiakoiratoiminnasta on
saatu monia hyviä kokemuksia.
Eräskin dementoitunut vanhus
ei ollut vuosiin puhunut mitään,
mutta kun koira tuli, hän alkoi
puhua – koiralle! Hollolassa
perhehoitopaikassa innokkaat
kehitysvammaiset kysyvät
aina useaan kertaan, että
tuleehan ohjaaja koirien
kanssa ensi viikollakin. On
myös huomattu, että käve-
lyretkien aikana monien
sellaisten, jotka olivat aluksi
huonoja liikkumaan, mo-
toriikka on selvästi paran-
tunut.

Lisätietoa: Suomen
amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen harras-
t a j a y h d i s t y s  r y .
www.sathy.fi

Pia Rainio

SATHY ry. esillä
suomalaisessa mediassa
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SPYRY
tehostaa toimintaansa

Suomen pitbull-yhdistys ry. eli
SPYRY on vuonna 2005 perus-
tettu yhdistys, joka on viety Suo-
men yhdistysrekisteriin vuoden
2007 alussa. Samaan aikaan
SPYRY tehosti toimintaansa jul-
kaisemalla uudistetut kotisivunsa
uudessa Internet-osoitteessa
www.pitbullyhdistys.fi

Mikä ja miksi?

SPYRY:n taustalla on vankka
joukko vannoutuneita amerikan-
pitbullterrieri-harrastajia, jotka
ovat myös SATHY ry.:n aktiivisia
pitbull-jäseniä. SPYRY jakaa oi-

keaa tietoa amerikanpitbullter-
rieri-koirarodusta ihmisille sekä
median edustajille. SPYRY
myös kokee erittäin tärkeänä
SATHY ry.:n toiminnan ja haluaa
tukea SATHY:n toimintaa omalla
toiminnallaan.

Mitä ja kenelle?

SPYRY ei järjestä toimintaa
koiraharrastajille, ei kerää jäse-
niä, mutta jakaa maksutta oikeaa
tietoa pitbulleista.

Suomen pitbull-yhdistys ry.
on sosiaalisesti ja poliittisesti
sitoutumaton rekisteröity yhdis-
tys, joka jakaa oikeaa ja puolu-
eetonta tietoa amerikanpitbull-
terrieri-koirarodusta kaikille

rodusta kiinnostuneille.
Pitbull-tiedon jakamista
varten medioina toimivat
SPYRY-kotisivut sekä
SPYRY-julkaisu.

SPYRY-julkaisun
aikatauluna loppuvuosi
2007.

SPYRY-julkaisu

SPYRY-julkaisu
on Suomen pitbull-
yhdistys ry.:n julkai-
su, jossa paljon
pitbull-asiaa. En-
simmäinen SPYRY-
julkaisu on vasta
tekeillä, aikatauluna
loppuvuosi 2007.

SPYRY pitbullien
asialla Suomessa

“Jiihaa! SPYRY ajaa minun asiaani, koska
olen oikea amerikanpitbullterrieri!”
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• Euroopan suurin ja johtava amerikankääpiöterrieri-kenneli
• tuotamme koiramme niiden alkuperämaasta, Yhdysvalloista, parhailta

mahdollisilta kasvattajilta, mm. Eliza Hopkins, Margo Carter, Mary 
Ruth Schneider, Shirley Thompson, Karen Larson

• jalostamme amerikankääpiöterrierimme ainoastaan parhaimmista 
mahdollisista koirista, jotka polveutuvat parhaimmista, terveimmistä
ja halutuimmista, superterveistä sukupuista

• kaikki koiramme on rekisteröity maailman suurimmassa 
työkoirajärjestössä United Kennel Clubissa (Purple Ribbon)

• jalostukseen käytettävät koirat testataan fyysisesti eläinlääkärin toimesta
ja psyykkisesti työkoirakouluttajan toimesta. Vain 100 % terveet koirat
kelpaavat jalostusohjelmaamme.

• kennelissämme jalostetaan tri-color ja white & tan koiria. 
White & tan koiria yksinoikeudella Euroopassa.

• pentumme kasvavat kotioloissa ihmisten keskellä, jotta ne saisivat 
parhaan mahdollisen alun myös henkiselle kehitykselleen. Meillä 
riittää aikaa ja kiinnostusta kasvateillemme myös niiden aikuistuttua.

• kasvattamamme pennut luovutetaan madotettuina, rokotettuina, 
rekisteröityinä, mikrosirutettuina, luonnetestattuina ja täydellä 
terveystakuulla varustettuina, tuhdin ja upean pentupakkauksen kera,
sisältäen mm. virallisen koiran EU passin, kuljetuskopan, kaikki 
tarpeelliset koiranhoitotarvikkeet pennulle ja paljon muuta

• Toy Fox Terrier Kennelin tavoitteena on amerikankääpiöterriereiden 
erinomainen laatu – ei määrä!

• suunnitteilla kevääksi & kesäksi 2007 upeita pentuja, lisää tietoja 
kotisivuillamme www.toyfoxkennel.com

• Sähköposti info@toyfoxkennel.com
• Kotisivut www.toyfoxkennel.com

Terveitä työkoira-amerikankääpiöterriereitä • Pienten terriereiden kasvatusta vuodesta 1992

Toy Fox Terrier KennelToy Fox Terrier Kennel

Hakalankuja 60
07190 HALKIA / PORNAINEN
FINLAND

p. 040 506 6184
www.snowwhitekennel.com
sw@snowwhitekennel.com

USA:n etelän todelliset amerikanbulldoggi-työkoirat
suoraan Suomesta, SnowWhite kennelistä.

Olemme National Kennel Clubin virallinen edustaja Suomessa.

White Bandit's Silvester & Mollie of Alan Scott
pennut syntyvät viikolla 17/2007.

Varauksia otetaan vastaan.

SnowWhite
American Bulldogs



Lähettäjä:
SATHY
Suomen
amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen
harrastajayhdistys ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

®

www.koiratuote.fiwww.koiratuote.fi

Puhelin / faksi: (09) 2247 317, 045 636 0596, 045 630 4345
Varastomyymälä: Arolantie 48, 03400 Vihti
Sähköposti: info@koiratuote.fi • Kotisivut: www.koiratuote.fi

Muista SATHY-jäsenten omat sivut www.koiratuote.fi/sathy

Laadukkaat koiratarvikkeet talveen ja kevääseen! Paljon kevään uutuustuotteita!

Koiratuote Meillä voit maksaa tur-
vallisesti VISA-kortilla,
jolloin tilaus käsitellään
välittömästi . Toimitus
jopa samana päivänä!
Suomen nopein toimitus!Koiranomistajan, Sinun, asialla!

Katso TUHANNET
muut laatutuotteet ja

tarjoukset kotisivuilta!

Polar mantteli,
kätevä takki 34,90

Camo-lippis 8,90 farkkuhuivi-
panta 6,90

Senefi,
superlaadukkaat

farkkujuoksupöksyt
11,-

Robbo Ball,
elektroninen
puuhapallo
14,90

Arctic mantteli,
lämpöä kevääseen

34,90

Siberia sadetakki,
kevätsateisiin 33,90

Siberia takki,
treeneihin ja

ulkoiluun 95,-

Domino peti
pienille koirille
22,90

Pet Plus Crunch
Mix -keksit
500 g pussi
4,90

Puruluu, possukenkä
pienille koirille
0,80/kpl

Pehmeä
pihvimakupala
45 kpl 3,50

Pet Plus Crunch
Bones -keksit
500 g pussi
4,90

Helomax
shampoo tai
hoitoaine
8,90

Wash & Get Off
suihke 10,90

Ruti Rex -
kopinpehmike
32 e/paali

Helokki E -
öljy 13,90

PlaqueOff
hammaskiven
poistojauhe 19,-

Teräskuppi koiralle
tassukuvoilla 5,-

YipYap-
minttupastillit
koirille 3,90

Nimikyltti,
maastokuvio sydän
9,90

Nimikyltti, iso
luu, timantti-
hopea 17,90

Pehmeät
kalkkunaherkku-
tikut koiralle
8,90/kg

Hurricane-
kaulapanta
29,89

Multivet
haukunestopanta
99,96


