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Kevään tyylikkäimmät ja parhaimmat
pukineet hauvallesi saat Hauvapukimo
Tassu-taskusta.
Mallit ja värit tilauksen mukaan.

Uutuuksina aitonahkaiset takit ja loimet,
koirien omat peitot ja tyynyt
ja paljon muuta!

Katso lisätietoja kotisivuiltamme
www.hauvapukimo.com.

• Euroopan suurin ja johtava amerikankääpiöterrieri-kenneli
• tuotamme koiramme niiden alkuperämaasta, Yhdysvalloista,

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

• jalostamme amerikankääpiöterrierimme ainoastaan 
parhaimmista mahdollisista koirista, jotka ovat parhaimmista
ja halutuimmista 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.

• 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 ja täydellä
terveystakuulla varustettuina, tuhdin ja upean 
pentupakkauksen kera, sis. mm. virallisen koiran EU passin

• Toy Fox Terrier Kennelin tavoitteena on amerikankääpiö-
terriereiden erinomainen laatu – ei määrä!

• suunnitteilla kevääksi 2005 upeita pentuja, lisää tietoja 
kotisivuillamme www.toyfoxkennel.com

• Puhelin 045 630 4345
• Sähköposti 

info@toyfoxkennel.com
• Kotisivut 

www.toyfoxkennel.com

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

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

Toy Fox Terrier KennelToy Fox Terrier Kennel

Kevaan tyylikkaimmat pukineet
Hauvapukimo Tassu-taskusta

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

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

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

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

Oletko muuttamassa?

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

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

SATHY yhteystiedot

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

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

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

Hyvä lukija, käsissäsi on SATHY Uutiset-lehti numero
2/2005. Tästä lehdestä löytyy mm. seuraavat mielen-
kiintoiset ja hyödyliset työkoira-artikkelit:

SATHY Pulkkarieha s.4

Pulkkariehaa vietettiin arktisen pistävässä pakkasessa
ja tuulessa. Mutta kuka voitti miniskimbailun ja
pulkkavetokisan?

Amerikankääpiöterrieri-asiaa s.8

Tärkeää ja erittäin ajankohtaista asiaa koskien
amerikankääpiöterriereitä.

VEB-jorinaa Internetissä s.9-11

Internetissä sana on vapaa ja mielipiteitä on monia.
Kummaa jorinaa Internetissä käydään aika ajoin
myös vanhaenglanninbulldoggeista.

Lukijoiden juttuja ja kuvia s.12-13

Lukijat ovat jälleen lähettäneet hauskoja vitsejä ja
hienoja kuvia meidän kaikkien iloksi.

Synnynnäinen häntämutka s.14

Perinnöllistä luuston sairautta, joka ilmenee
synnynnäisenä häntämutkana, löytyy myös
suomalaisista koirista.

Koiran namipalat s.15

Millä herkuilla koiraa voi huoletta palkita? Näillä
ohjeilla pääsee jo pitkälle ja koira kiittää.

Emon ja pennun ruokinta s.16-18

Erittäin kattava ja tärkeä artikkeli kaikille jotka ovat
pennuttamassa koiraansa, jotka ovat hankkimassa
pentua, sekä kaikille muillekin koirien omistajille.

SATHY osto & myynti s.19

Uusi ja maksuton SATHY osto ja myynti-palsta
julkaistaan Internetsivujen lisäksi myös SATHY
Uutisissa.

SATHY Terapiakoiria telkkarissa s.20

Eläinystävät-ohjelmassa esiintyi kaksi SATHY
Terapiakoiraa, amerikanpitbullterrierit Erkki ja Frisco.

Taakanvetoa pittiveijarin kera s.22

Taakanvedon harjoittelu sujuu vaihtelevin menestyksin
tämän nuoren pittiveijarin kera.

Taakanvedon kotitehtävät osa 1 s.24

Nyt taakanvedon kotiharjoittelu on helpompaa kuin
koskaan. Seuraa vain näitä ohjeita.

Hyvää ja aurinkoista kevättä!
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Perinteinen, jokavuotinen
SATHY Pulkkarieha pidettiin
jäätävässä tuulessa ja tuiskussa
Helsingin Sahaajankadun ken-
tällä sunnuntaina, 13. helmi-
kuuta. Pulkkarieha avasi
SATHY tapahtumavuoden
reippaasti ja tänä vuonna tun-
nelma oli todella arktinen.

Paikalle saapui paljon koiria
ja paljon väkeä, joka vaihtui
tiuhaan tahtiin. Hyinen tuuli
pelotti pois useimmat vartin
oleskelun jälkeen ja osallistujat
vaihtuivat sitä mukaa. Mukana
oli kuitenkin koko joukko sit-
keitä koiraharrastajia, jotka
uhmasivat puhuria alusta lop-
puun asti.

Helpotusta pakkaseen toivat
SATHY:n huoltojoukot, joille
kiitos kuumasta mehusta, kah-
vista ja kaakaosta, voileivistä,
laskiaispullista, grillimakka-
rasta ja muista herkuista.

Kisoja

Kisatunnelmaan päästiin
osallistumalla sprinttimatkan
k o i r a - m i n i s k i m b a -
nopeuskilpailuun. Säännöt
edellyttivät, että joko koira,
ohjastaja tai molemmat ylittä-
vät maaliviivan kohtuuajassa.

Ohjastaja sai antaa vauhtia
sillä edellytyksellä, että tuoma-
ri ei näe.

Palkinnot olivat muhkeat
voittajalle: koiraluita, herkku-
nameja, keksejä, Pedigree den-
tarask -puruluita, erikoistekoi-
sen koiran laskiaispulla,
SATHY-kangaskassi... Kisa oli
tiukka ja ajat paranivat koko
ajan.

Taakanvedon arktisen vii-
makelin korvikkeena järjestet-

tiin pulkkavetokisa. Pulkkave-
tokisa oli huomattavasti ras-
kaampi koirille, eikä tähän la-
jiin osallistuttu yhtä hanakasti.

SATHY Pukkariehassa oli
paikalla oli mahdottomasti
vanhaenglanninbulldoggeja ja
amerikanbulldoggeja. Pitbul-
leja ja amerikankääpiöterrie-
reitä oli myös mutta karvatto-
mat koirat eivät päässeet
t a p a h t u m a a n  m u k a a n .

Pulkkarieha

Koira-miniskimba-nopeuskilpailun tulokset:
Koiran nimi Aika Ranking pisteet
Pölkky 4,0 3
Pontus 4,5 2
Julle 4,8 1
Jego 5,0 1
Dami 5,5 1
Rocky 6,0 1
Ilona 6,5 1
Junnu 7,2 1
Pingo 7,2 1
Syltty 7,8 1
Dolly 8,0 1
Dani & Mata 8,0 1
Whipper 8,5 1
Elli 8,5 1
Sampsa 9,0 1
Dali 9,0 1
Meku 16,0 1
Bruce 26,0 1

Pulkkavetokisan tulokset:
Koiran nimi Aika Ranking pisteet
Pölkky 6,2 3
Rocky 14,0 2
Pontus - 1
Whipper - 1
Pingo - 1



5

OldeRanch laittaa tänä
vuonna ensimmäistä kertaa
kiertoon upean pokaali-
palkinnon, joka on tarkoittu
aina vuoden parhaimmalle
vanhaenglanninbulldoggille.
OldeRanch kiertopalkinnon
saavan vanhaenglanninbull-
doggin tulee osoittaa parhaita
ominaisuuksiaan työkoirana
sekä voittaa eniten palkintoja
tai pisteitä koko vuonna
SATHY ry.:n järjestämissä taa-
kaveto- ja voimavetokilpai-
luissa. OldeRanch kiertopal-
kinto vuoden parhaalle
vanhaenglanninbulldoggille
jaetaan vuosittain SATHY
ry.:n vuoden päätapahtumassa,
syksyllä järjestettävässä

SATHY Expossa. Nyt kaikki
oldet kisaamaan, paras koira
voittakoon! Lisätietoja in-
fo@olderanch.com

SATHY koirayleisön pyynnöstä - nyt saatavilla
jokaiselle omaa koirarotuaan tunnustavalle
tyylikäs laukku tai tilava reppu!

Nyt SHOP SATHY:ssa tilattavissa jokaisen
työkoiraharrastajan, aikuisen ja nuoremmankin
väen oma laukku tai reppu. Laadukas ja tyylikäs
laukku on väriltään musta, tilava reppu tummansi-
ninen,  punainen, oranssi tai keväisen vaaleansininen.

SATHY laukkuja ja reppuja on saatavilla kaikkien
eri SATHY rotujen logoilla ja teksteillä. Hinta on
vain á 20 e + postituskulut.

SATHY laukku:
• tupla-vetoketjukiinnitys ja iso tarralla 
suljettava tasku
• sivussa tarrakiinnitteinen tasku kännykälle
• säädettävä olkahihna ja kaksi kantokahvaa
• polyesterikangasta
• koko 43,5 cm x 29,5 cm x 8,5 cm - sopiva esim.

A4 kokoisille asiakirjoille,
lehdille, kirjoille, yms.
• väri musta

SATHY reppu:
• tupla-vetoketjukiinnitys
ja iso vetoketjulla 
suljettava tasku
• kantolenkki ja kestävät

selkähihnat
• polyesterikangasta
• koko 33 cm x 23 cm x 10,5 cm
• värit tummansininen, punainen,
oranssi ja vaaleansininen

HUOMIO! SATHY laukkujen ja
reppujen tilausaika on ainoas-
taan huhtikuu 2005, joten toimi
nopeasti! Näitä tuotteita ei saa
jälkitoimituksena. Tilauksia otetaan vastaan aino-
astaan ajalla 1.4 - 30.4.2005 osoitteessa
www.sathy.fi/shop. Tämän jälkeen laukut ja reput
painatetaan tilausten mukaan ja toimitetaan tilaa-
jille. Tilaa siis oma SATHY laukku tai reppu –
tähän hintaan et saa näin laadukasta ja upeaa
laukkua ja reppua mistään muualta!

SATHY laukku ja reppu vaihtoehdot:
• AMERICAN PIT BULLTERRIER
• AMERICAN BULLDOG
• TOY FOX TERRIER
• OLDE ENGLISH BULLDOGGES
• AMERICAN HAIRLESS TERRIER

Jokainen painatus on saatavilla rotuprofiililla
ja tekstillä tai pelkällä tekstillä.

Tilausohjeet netissä: www.sathy.fi/shop

OldeRanchin
kiertopalkinto

SATHY laukut ja reput
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Moi!

Tänään tavattiin koirapuis-
tossa staffi-kaveri, jonka pittini
tunnisti jo pitkästä matkasta
ja ryntäsi portille vastaan rie-
musta rääkäisten – en liioittele
yhtään, koirani todellakin sa-
noi RÄÄH! ja yritti nostaa
porttia saranoiltaan.  Ei se vain
MINUA vaivaudu ikinä ihan
noin tervehtimään, pitää ole-
massaoloani vissiin jotenkin
itsestäänselvyytenä...   Mietin
kyllä, että mahtoiko pittini se-
koittaa staffin rakkaaseen
emoonsa, mutta koirien terä-
vän huomiokyvyn tietäen tok-
kopa vain sentäs. Staffi on kui-
t e s k i n  l e v e ä m p i  j a
väritykseltään selvästi tum-
mempi, ja varmaan käveleekin
eri tavalla, eiköhän pitbullini
ihan tasan tarkkaan tiennyt
kuka painikaveri se sieltä nyt
tulla taapertaa.  Ja sitten men-
tiin peräkkäin jotta sohjo rois-
kui. Koirulit ovat nyt osapuil-
leen saman korkuiset, staffi
(uros) tosin noin kaksi kertaa
oman koirani levyinen, mutta
eihän meidän pienellä ollut
hädän päivää. Sillä täytyy olla
jossain piilolihaksia, heehee...

Hovawart

Muistatteko sen hovawartin,
jonka edellinen pittini aikoi-
naan kaikessa ystävyydessä
otti suuhunsa eikä suostunut
päästämään irti? Joo. Hoffi
sitten kasvoi ja voimistui ja
lakkasi kiinnostamasta pittiäni,
rauha vallitsi koirapuistossa,
kaikki olivat tyytyväisiä.  Kun-
nes onneton hoffipoloinen  tä-
nään kohtasi meidän uuden
pitin...  Kyseessä ei todella-
kaan ole maailman isoin ja
ilkein hovawart, kolme kertaa
nykyisen koirani kokoinen
kuitenkin, joten arvelin sen
pärjäävän pienen herhiläisen
kanssa jos kenen – ja kyllähän
se hetken pärjäsikin, ei siinä

mitään... Sitten alkoi pittini
intensiivinen liiveihin

uiminen (edelleen
vailla mitään pahaa

tarkoitusta, esim.
hampaita ei käy-
telty ollenkaan)
olla hovawartille
liikaa, se alkoi
vä i s te l l ä ,  j a
koirani ei kun
lisäsi vauhtia, ja
loppujen lopuksi

vietiin isoa koiraa
kuin rättiä.  Pittini

mm. KAATOI sen
useita kertoja ja pyöritti

maassa –  tätähän ei kyllä
kukaan pittejä tuntematon
suostu purematta nielemään...
 Niin, eihän tässä mikään toti-
nen taistelu kyseessä ollut, ja
sen verran omaa koiraani tun-
nen, että se on kovin lapselli-
nen ja menee ihan littanaksi,
jos toinen koira ymmärtää
haukkua sille päin naamaa,
mutta kun hovawart tuntuu
olevan ystävällinen sielu
(omistajansa harmiksi, sekin
vielä), niin tästä tuli sitten rehti
painimatsi, jonka puolivuotias
pittityttö voitti 6-0. Aika hir-
muista, minun mielestäni. Tai-
taa olla ihan ehta pitti tuossa
sängyn päällä koisimassa, hee-
hee... Taakanvetokisoissa sit-
ten kova kovaa vastaan...

Outo sää
ja outoja koiria

Tosi outo sää, melkein voisi
kohta kuvitella sammakoiden
rupeavan kutemaan sulavesi-
lammikoissa.  Sieniä versoo
tuossa puistossa, mutta ovatkin
talvijuurekkaita, että ei sillai
mitään ilmestyskirjamaisen
tavatonta.  En vain ole moisia
ennen nähnyt, kuuluvat olevan
herkullista syötävää, mutta
kaiken sen koirankakan kes-
keltä nyt ravintoa keräämään,
hyi kauhistus.... Miksi, oi mik-
si eivät ihmiset opi keräämään
koiriensa kikkareita?  Tiedän,
ovat maatuvaa luonnonjätettä
jne.jne., mutta voisivat kyllä
maatua jossain muualla kuin
minun kengänpohjassani,
***kele...

No, niitä sieniä en keräisi
kumminkaan, on sen verran
vilkkaassa risteyksessä puis-
toplänttimme.

Ja enpä muista (mikä tosin
ei mitään todista) että aiemmin
olisi pitänyt kaivaa tammi-
kuussa laskuojia koirapuistoon
– siinä oli aidan vieressä val-
taisa lammikko, juuri samassa
kohdassa, missä koirani mie-
lellään kyttää mahdollisia puis-

toon tulijoita.
Mutta jotain outoa siinä kiu-

satussa hovawart-rassukassa
kyllä on, nimittäin yhden lab-
radorin kanssa koirani sai to-
sissaan tehdä töitä, että sai sen
hartiat kastumaan – vaikka sai
toki lopulta, hehheh.... Ehkä
syy on siinä, että noutaja oli
leikissä mukana, sen sijaan,
että olisi vain perääntynyt ja
väistel lyt ,  mene t iedä.

  Niin edellinen pittini tie-
tenkin, kun oli aikuinen koira
ja kaksi kertaa nykyisen pitti-
poloisen kokoinen, pyöritteli
tätä em. noutajaa kuin naruke-
rää, minkä suorituksen arvon
ymmärrän täysin vasta nyt,
kun tiedän miten puolikuntoi-
nen  koiran täytyi viime aikoi-
naan olla.  Mutta nyt uudet
kujeet terveen koiran kanssa
– tästä ihan vain SAATTAA
tulla mielenkiintoista.

Keksileikkejä

Huolestuttavaa oli, kun tor-
stai-iltana valmistauduin kat-
somaan kovasti mainostettua
kauhuelokuvaa, ja heti alku-
metreillä rämähti nukkumassa
ollut tietokoneeni päälle itses-
tään....  Epäilin kyllä oitis, että
koneen lähettyvillä puuhastel-
leella koiruudella oli osuutensa
tapahtumiin, ja eikös vain tar-
kemmin tutkittaessa näp-
päimistön päältä löytynytkin
koirankeksi. Koiralla kun on
tämä uusi leikki, heitetään koi-
rankeksi korkealle ilmaan ja
sitten hyppelehditään perään...
 Olen tainnut jo kertoakin.  En
tiedä mikä tässä on ideana –
ehkä kekseistä tulee rapeam-
pia, kun niitä ensin vähän kiu-
saa, hehheh...  No ei vaites,
pentu tietenkin haluaa vain
leikkiä, tajuan kyllä.

Pittini iski taas koirapuistos-
sa, leikkiessään kypsään ikään
ehtineen ja siitosuroksenakin
mainetta hankkineen ameri-
kancockerin kanssa. Aluksi
näytti siltä, että koirani hyvin-
kin kunnioitti kokenutta kon-
karia, ja ehdin jo todeta, että
ei se voima aina ratkaise vaan
arvovalta...  Sitten pittini sain
uroksen ahdistettua aitaa vas-
ten ja rysähti täysillä niskaan.
Se siitä arvovallasta.  Mutta
kun pikkuinen niin kovin tyk-
kää leikkiä. Tällä kertaa tosin
loppui hauskanpito lyhyeen...

Koirapyöritystä

Eilen leikittiin puistossa
koiraani pari viikkoa vanhem-
man dogouroksen kanssa. Hie-

no homma. Pittini jälleen ker-
ran oli erittäin, erittäin tasavä-
kinen. Siis toisin sanoen pyö-
ritteli dogoa miten tahtoi. Ja
kyllähän pitti tahtoi... No joo,
isot koirat kehittyvät hitaam-
min jne.jne. en tässä nyt mi-
tenkään rupea henkseleitäni
paukuttelemaan (kun ei minul-
la sellaisia edes ole), mutta
melkoinen pakkaus on tämä
meidän pieni koiruus, pakko
myöntää.

Totuuden nimissä mainitta-
va, että aikuista rhodesiankoi-
raurosta koirani ei kyennyt
pyörittelemään. Tosin uros al-
koi käyttää miehistä viehätys-
voimaansa ja sekoitti pittini
konsepit täysin –  tyttö hymyili
typerästi ja vähäisellä mieliku-
vituksella olisi voinut kuvitella
sen räpsyttelevän ripsiään. Eh-
käpä pitää varautua hiljalleen
ensimmäiseen juoksuun.  Voih,
miten aika rientää...

Tänään mentiin kilpaa ba-
senjin ja rhodesiankoiran kans-
sa (eikös niillä ole molemmilla
oikeus osallistua juoksukilpai-
luihin, muistelisin ainakin??)
No, pittini lyhyillä säärillään
paineli hyvänä kolmosena ja
välillä onnistui ottamaan kave-
rit kiinnikin, jos nämä erehtyi-
vät jotenkin herpaantumaan
tarkkaavaisuudessaan. Rho-
desiankoira oli sama, joka vii-
meksi esiintyi niin kovin mie-
hekkäänä – nyt sillä oli
mukanaan emännän sijaan
isäntä, eikä se machoillut yh-
tään. Siis koira. Olen huoman-
nut tämän ennenkin, koirat
käyttytyvät eri taluttajien kans-
sa eri tavoin. Hieno juttu, ettei
itsellä ole ketään vertailukoh-
detta, hahhah...

Lähdettiin siitä sitten käve-
lemään, kun basenji alkoi näyt-
tää jotenkin ahdistuvan kan-
n o i l l a a n  s i n n i k k ä ä s t i
puuskuttavasta pienestä pitis-
täni. Kyllä, yritän edelleen va-
likoida seuramme, vaikka koi-
rani siis todellakaan ei ole
karvan vertaa pahantahtoinen.

Syömistä
ja kynsien leikkuuta

Nyt koira tekee selvää isosta
puruluusta. Ovat melkoisen
hintavia nämä koirien herkut,
mutta minkäs teet, purtavaa
pitää olla tai MUUTEN... No,
eihän pittini ole syönyt seinää
taas pitkään aikaan, ehkä tämä
tästä hiljalleen rauhoittuu.
Olen yrittänyt tarjota rustolui-
ta, ihan jo kustannussyistäkin,
ja koiran inhon ilme on näke-
misen arvoinen: näitähän ei
ole vaivauduttu (yäk) edes
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KYPSENTÄMÄÄN... Ja sit-
ten hipsitään luu suussa etsi-
mässä sopivaa kätköpaikkaa,
milloin tyynyjeni alta, milloin
pieneläinten hiekkalaatikosta,
milloin mistäkin. Ehkäpä koira
lopulta  söisi luun,  muutaman
päivän kypysyttelyn jälkeen,
tai sitten unohtaisi koko jutun,
ja naapuritkin alkaisivat valit-
taa, ja seuraisi kaikenlaista
ikävyyttä – en mitenkään us-
kalla ottaa tätä riskiä. Puhu-
matta, että raaka luu tyynyn
alla saattaisi loppuvaiheissaan
olla hiukan... no niin no... epä-
miellyttävä.  Possunkorvat ja
puruluut ovat ihan juttu erik-
seen.

Luulen muutes, että kynsi-
enleikkuu alkaa lopultakin su-
jua ihan oikeasti. Laitan koiran
nojatuoliin istumaan, istun itse
jakkaralla tuolin edessä tukki-
en pakotien, ja koiran pää on
kainalossani. Näin on leikattu
kynnet jo kahteen kertaan il-
man, että pitti yrittää kiemur-
rella tai livistää tiehensä.  En
nyt tiedä miten menee jatkos-
sa, kun tyttö oli tänään pures-
kellut näissä hoitotoimissa var-
muuden vuoksi käyttämäni
talutushihnan siisteiksi 20 cm
mittaisiksi pätkiksi... On tällä
meidän koiralla huumorinta-
jua...

Ensiapua
ja liikuntaa

Olin tänään koko päivän en-
siapukurssilla. Nyt ei ole lä-
himmäisillä hädän päivää, jos
sattuvat loukkaantumaan läs-
näollessani... Ei kun luoja var-
jelkoon joutumasta tositilan-
teisiin, riitti jo sekin,  kun
muinoin soitin puuta vasten
suistuneelle pyöräilijälle am-
bulanssin.  Selkeistä (siis il-
meisesti vähemmän) ohjeistani
huolimatta kierteli ambulanssi
valot välkkyen jossain hori-
sontissa, ja vasta innokas haa-
rahyppelyni kera käsien heilu-
tuksen ohjasi pelastajat
oikeaan suuntaan. Edellinen
pittini oli tuolloin mukana, se
olisi mielellään antanut armon-
iskun maassa möyrivälle pyö-
räilijälle... No ehkei sentäs oi-
keasti.

Muistan, että elvytysharjoi-
tuksissa käytetty nukke on jos-
kus aiemmilla kerroilla ollut
ihan kokonainen ja ihmisen
muotoinen, mutta nyt oli ky-
seessä pelkkä torso, ja yritin
kyllä sanoa, että turha  yrittää,
hai on tehnyt selvää jälkeä,
hahhah, mutta ei ketään oikein
kauheasti naurattanut. Ja minä
kun vain yritin hiukan keven-

tää tilannetta... No, ensi kerral-
la on harjoitus, jossa pääsem-
me kokeilemaan taitojamme
uhreiksi naamioituihin kurssi-
kavereihin, siitä varmaan tulee
mielenkiintoista. Toivottavasti
en astu kenenkään maassa ma-
kaavan sormille...

Nyt olen aivan poikki, mut-
ta ei varmaan johdu kurssista
vaan kahlaamisesta tuolla lu-
messa ja loskassa. Jukopliut
että pittini vetää! Se vetää mat-
kalla koirapuistoon ja se vetää
matkalla kotiin – ainoa kerta,
kun pittini ei vedä, on kun
päästän sen sisään koirapuis-
ton portista ja sanon, että pai-
nuhan juoksentelemaan. Sil-
loin koirani  jähmettyy
paikoilleen kuin tatti ja
kuuntelee miten
lumihiutaleet
sulavat sel-
k ä ä n .
Va i k k a
oikeasti
se tie-
t enk in
odottaa
koiraka-
vereita –
mikä pet-
tymys, jos
tulija onkin niin
pieni tai muuten hei-
veröinen, ettei painimatsia viit-
si edes kokeilla.  Mutta sellais-
ta se on luontokappaleen
elämä, murhetta murheen pe-
rään... Joo, remmissä koirani
roikkuisi oikein mielellään,
mutta tietäen, että hampaat
leikkaavat kuin sakset, täytyy
vähän hillitä tätä harrastusta.
 Millä saan koiran turvallisesti
takaisin kotiin, jos remmi on
kymmenen sentin pätkinä, sitä
sietää miettiä...  On pitänyt
ottaa ihan vetoleikkejä varten
remmi, naru, lelu tms. mukaan,
mutta eihän sitä meikäläinen
mitään muista. Koskaan ja va-
hingossakaan.

Itse kun joskus 20 vuotta ja
40 kg sitten treenasin liikuntaa,
niin ihmeestihän se kunto vain
lopulta nousi, vaikka alussa
oli hyvä kun pääsi ratikasta
ulos jäykkine koipineen...  Yk-
si työkaveri jumppasi niin, että
iltasella sohvaan istahdettuaan
ei todellakaan enää päässyt
ylös vaan joutui pudottautu-
maan polvilleen lattialle ja siitä
sitten huonekaluista tukea ot-
taen pinnistäytymään pysty-
asentoon. Seuraavalla kerralla
ei enää tehnyt tiukkaakaan,
että kyllä kuntoilu kannattaa!

Nyt pitäisi vain itseni ryhtyä
sille ananas/tonnikala-dieetille,
jota olen pitkään suunnitellut.
Muutoin voi vielä käydä on-
nettomasti, kun koira oikein

kovasti kiskoo ja jalat lipsuvat
lumisohjossa – kuka tietää on-
ko siinä lähellä elvytystaitoisia
ihmisiä, jos verisuoni poksah-
taa päästäni... Tämähän ei vält-
tämättä ole pelkkä vitsi ollen-
kaan...

Vanha
bokseri

Perjantain ensiapukurssilla
juttelin meidän työmaan eläin-
lääkärin kanssa, joka kertoili
vanhasta bokseristaan ja sanoi,
että koira on hyvässä kunnos-
sa, mutta jos tulee kasvaimia
tms. isompaa, niin sitten ei
enää hoitamaan ruveta.  Ja mi-

tä kuulin tänä aamuna?
Bokseri on poissa.

Oli  alkanut
v i i k o n l o -

p u l l a
massut-
t a a
omitui-
sesti, ja
s u u s t a
l ö y t y i

val ta isa
syöpäkas-

vain – jota
siis eläinlääkä-

riomistaja ei ollut ai-
emmin huomannut. Suutarin
lapsilla ei ole kenkiä, vai mites
se meni...

Taas
koirapuistossa

Nyt on koirapuisto taas tal-
lattu tasaiseksi, mutta silloin
oli vielä paksulti suojalunta,
kun koirani kohtasi suuren ja
komean saksanpaimenkoiran,
noin puolitoistavuotiaan ja sitä
myöten kovin leikkisän. Men-
tiin peräkanaa, paimenkoira
edellä ja meidän koira perässä,
ja pittini siis pienenä & lyhyt-
jalkaisena joutui antamaan
ihan kauheasti tasoitusta ja itki
juostessaan (varmaankin tur-
hautumisesta, kun ei saanut
toista kiinni). Mutta hidasti
hanki paimenkoiraakin, sen
loikat alkoivat menettää len-
nokkuuttaan, kieli roikkui pit-
källä, kun taas pittini sai vain
lisää puhtia huomatessaan ka-
verin väsyvän, ja yhä useam-
min onnistui pikkuruinen tar-
r a u t u m a a n  s c h ä f e r i n
karvapeitteeseen ja vähän nu-
juuttamaan... Ihmettelin kyllä
itsekseni paimenkoiran heik-
koa kuntoa, mutta ehkäpä nuo-
ri ikä selittää jotain, ja näöstään
päätellen ei koira ollut nk.
käyttölinjainen. Tai ehkä pittini
fysiikka sitten vain on niin

hämmästyttävä...
Seuraavana päivänä tyttö

iloisesti dominoi kohtaamista
kahden nuoren rottweilerin
kanssa (täällä onkin nyt paljon
nuoria koiria, voi tehdä vertai-
levaa rotututkimusta, hahhah).
Toinen oli iältään 9 kk ja toi-
nen vähän päälle vuoden, isoja
vonkaleita ja selvästi kestä-
vämpiä kuin schäfer, jos kohta
nämä liikkuivat rauhallisem-
min ja paksua sohjohankea siis
ei enää ollut – koirallani kyl-
läkin hommia tuplaten, kun
piti jahdata kahta koiraa sa-
manaikaisesti. Ja onnistuihan
se enimmän aikaa pysyttele-
mään mielipaikassaan, niskan
päällä – seitsenkuinen pentu,
herrajumala! Voimaa on kuin
pienessä kylässä. Tänään piti
jo mennä nostamaan pitti pois
sen samaisen labradorinnouta-
jan päältä, jolta edellisellä ta-
paamisella kastuivat vain har-
tiat... Kun alkoi uhkaavasti
näyttää siltä, että noutaja ei
omin avuin pääse ylös ikinä.
Onneksi tästä kuitenkaan ei
syntynyt mitään säröä lämpi-
mään ystävyyteen.

Mutta ihan vain leikkisä pit-
ti on, se tuli todistettua, kun
puistoon tuli vuoden ikäinen
saksanmetsästysterrierinarttu
(taas tätä nuorisoa)  ja näytti
meidän pienelle kaapin pai-
kan... Joo, ei pitäisi olla mitään
ennakkoasenteita rotujen suh-
teen, mutta jotenkin, ikään
kuin, osasin arvata, että terrieri
ei koirani tungettelua hyvällä
silmällä katso.  Aikuisen met-
sästysterrierin kanssa olisin
ollut varovaisempi, mutta tätä
nuorta yksilöä en vielä koke-
neeksi tappajaksi arvellut, eikä
mitään verilöylyä syntynyt-
kään.  Pitti vain sai kipakat
lähdöt joka kerran, kun yritti
mennä kiusaamaan pienem-
päänsä – ja niitä kertojahan
riitti. Opetus nimittäin, ikävä
kyllä,  pysyi koirani pienessä,
paksussa päässä n. viisi sekun-
tia kerrallaan.  Mutta ei puhet-
takaan, että meidän koira olisi
ruvennut rähisemään takaisin,
on edelleen sillai lapsellinen
ja luottavainen, ja lopulta sain
sen kiinnostumaan noutajasta,
jolla oli hallussaan kaksimet-
rinen keppi, ja terrierin isäntä
nosti koiransa kainaloon ja
lähti, ja rauha vallitsi jälleen
rakkaassa puistossamme. Jos
nyt niin voi sanoa. Käymme
siellä kuitenkin lähes päivit-
täin...

Pittimuori pitteineen toivottaa
kaikille SATHY Uutisten lu-
kijoille hyvää ja aurinkoista
kevättä!
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Amerikankääpiöterrieri-asiaa

UKC Bloodlines-lehti ja
NTFTA:n vuosikokous

Äskettäin ilmestyneessä
United Kennel Clubin Blood-
lines-lehdessä kerrotaan erit-
täin tärkeää asiaa amerikan-
kääpiöterriereistä. Bloodlines-
lehden levikki on maailman-
laajuisesti satoja tuhansia, jo-
ten tämä artikkeli amerikan-
kääpiöterriereistä ei varmasti
jää huomiotta.

Bloodlines-lehti kertoo Yh-
dysvaltain suurimman ja mai-
neikkaimman amerikankää-
piöterr ier i -yhdis tyksen,

National Toy Fox
Terrier Associa-
tionin vuosiko-
koukses ta  j a
päänäyttelystä.
NTFTA:n presi-
dentti on Eliza
Hopkins, maail-
man arvostetuin
amer ikankää-
piöterrierikas-
vattaja ja suosittu
akt-ki r ja i l i ja .
Tällä hetkellä
Eliza Hopkins on
eläkkeellä akt-
koirien kasvat-
tamisesta, mutta
toimii edelleen
aktiivisesti rodun
hyväksi juuri
mm. NTFTA:n
presidentt inä.

Nimenomaan
Eliza Hopkins
vanavedessään
NTFTA:n koko
hallitus puhuivat

amerikankääpiöterrierin terve-
ydestä, henkisestä ja fyysisestä
ja kuinka tärkeää on pitää ame-
rikankääpiöterrieri nimen-
omaan työkoirana. United
Kennel Clubissa rekiste-
röidyille koirille ja työkoiria
k a s v a t t a v i l l a  U K C -
kasvattajilla tämä on itsestään
selvyys, mutta valitettavaa on
tänä päivänä pelkästään
AKC:ssa rekisteröitävien ame-
rikankääpiöterrierien huono
laatu. AKC, eli American Ken-
nel Club ei kiinnitä huomiota
koiran terveyteen, ainoastaan
ulkomuotoon.

Nyt jo Suomeenkin on saa-
punut pelkästään AKC:ssa re-
kisteröityjä amerikankääpiö-
terriereitä, joiden perimä on
parhaimmillaankin keskinker-
tainen, mutta yleensä heikko.
Lisäksi AKC ei millään tavalla
painota amerikankääpiöter-
rierin työkoiraperimää ja ter-
vettä kroppaa ja luonnetta.
AKC kiinnittää huomiota
ainoastaan koiran ulkonäköön
ja tämä johtaa ennen pitkää
rodun turmioon. Sama huono
kohtalo on kohdannut useita
Suomen Kennelliittoon lopulta
ajautuvia koirarotuja – ensi
alkuun tärkeimmät kriteerit
ovat koiran terveys fyysisesti
ja henkisesti, lopulta näivetty-
neet ja leipääntyneet ulkomuo-
totuomarit kertovat mielipi-
teensä ainoastaan koiran
ulkonäöstä. Tällainen tulevai-
suus ei ole valoisa millekään
koirarodulle.

Eliza Hopkins kertoo, että
jo nyt on huomattu ainoastaan
AKC:ssä rekisteröidyillä ame-
rikankääpiöterriereillä perin-
nöllisiä vikoja, vikoja joita ei
UKC:ssa rekisteröidyillä, työ-
koiraperimällä varustetuilla
amerikankääpiöterrierillä
esiinny lainkaan.Tämä on erit-
täin huolestuttavaa ja rodun
tulevaisuuden kannalta erittäin
huono asia.

Amerikankääpiöterrierin os-
tajan kannattaa kiinnittää siis
nyt jo Suomessakin huomiota
siihen, mistä koira ja sen van-
hemmat ovat peräisin ja missä
koirat on rekisteröity. Täytyy
muistaa, että amerikankääpiö-

terrieri voi olla rekisteröity
UKC:ssa ja AKC:ssa, mutta
jos koira on rekisteröity aino-
astaan AKC:ssa, on tällöin
syytä huoleen. Lisäksi on hyvä
tietää, että UKC ei ota rekiste-
riinsä AKC-koiria lainkaan,
sen sijaan AKC huolii mielel-
lään UKC-rekisteröidyt koirat
omaan rekisteriinsä. Jo tämä-
kin kertoo siitä, että UKC-
rekisteröidyt amerikankääpiö-
terrierit ovat niitä ainoita oi-
keita, terveitä koiria.

NTFTA:n vuosikokoukses-
sa puitiin siis näitä erittäin tär-
keitä amerikankääpiöterrierin
tulevaisuuteen tiiviisti liittyviä
tärkeitä asioita. Lisäksi samas-
sa tilaisuudessa järjestettiin
NTFTA:n vuoden päänäyttely.
NTFTA ei arvostele koirissa
pelkästään ulkomuotoa, vaan
erityisesti koiran luonnetta,
rakennetta, terveyttä ja suku-
puuta.

Koko vuoden parhaimmak-
si amerikankääpiöterrieri-
nartuksi valittiin ‘PR’ Steppin’
Out IR of Phoenix, kasvattaja-
na Margo Carter, Phoenix Ri-
sing Kennel. Suomeen on pit-
kän työn ja hyvien kontaktien
ansiosta saatu amerikankää-
piöterriereitä juuri Margo Car-
terin kennelistä. NTFTA valitsi
vuoden parhaaksi kennelnar-
tuksi (narttu, joka tuottaa par-
haat pennut) CH ‘PR’ Delta
Dawn of Phoenix.

Bloodlines-lehdessä kerrotaan erittäin
tärkeää asiaa amerikankääpiöterrie-
reistä.

SATHY Terapiakoiratoi-
minta on huomattu jo ulkomai-
sessakin mediassa.

Vuoden 2004 lopussa Nor-
jalainen Internet-sivusto teki
artikkelin amerikanpitbullter-
riereistä ja kertoi artikkelissa
laajasti SATHY terapia-
pitbulleista.

Joulukuussa 2004 ilmesty-
neessä The Journal -lehdessä
oli erittäin laaja artikkeli usei-
ne värikuvineen SATHY Tera-
piakoiratoiminnasta. The Jour-
nal  on amerikkalainen
amerikanpi tbul l terr ier i -
julkaisu, joka on erittäin arvos-
tettu ja luettu lehti.

Maaliskuussa 2005 ilmestyi
upea ja laaja artikkeli usean
kuvan voimin SATHY Tera-

piakoiratoiminnasta Pit Bull
Reporter -lehdessä. Pit Bull
Reporter on myös amerikka-
lainen, nimenomaan pitbullien
asiaa ajava julkaisu, joka on
erittäin arvostettu ja luettu lehti
ympäri maailman. Pit Bull Re-
porterin päätoimittaja
pitää SATHY ry.:n tera-
piakoiratoimintaa erittäin
upeana positiivisena PR-
työnä amerikanpitbull-
terrieri-rodun puolesta.
Päätoimittaja kehoittaa
myös muita vastuun-
tuntoisia pitbullien
omistajia ryhtymään
tuumasta toimeen
oman rotunsa säily-
misen puolesta.

Terapiakoiratoiminnasta artikkeleita
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Tämä keskustelu on käyty
suomalaisella Internetin kes-
kustelupalstalla helmikuussa
2005. Hämmästystä tässä he-
rättää ihmisten epätietoisuus
edelleen kaikkiin työkoiriin
liittyen.

Mitään taistelukoirarotua
(tarkoitan vanhoja taistelukoi-
rarotuja kuten bitit, amerikan
bitit, am. staffit, staffit, bullit
ja eräät japanilaiset taistelukoi-
rarodut, joista ei edes puhuta
taistelukoirina, vaikka FCI ja
samalla Suomen kennelliitto
rekisteröivät ne) pidä hankkia
muuhun kuin täysipäiseen
isäntäperheeseen. Väärä omis-
taja pilaa koko rodun maineen,
se on nähty. Onneksi Suomes-
sa on järki päässä näissä asi-
oissa, eikä koiria myydä mihin
sattuu. Ainoa rotu, jonka kaup-
paaminen ja kasvattaminen he-
rättää epäilyksiä on Olde Eng-
lish Bulldog, jota kaupataan
jonain ihmeellisenä uusvanha-
na työkoirana ja joilla teetetään
pentuja niin tiheästi kuin me-
nevät kaupaksi. Ja niitä ei FCI
rekisteröi.

* * *

Mihin perustuu väitteesi
vanhaenglanninbulldoggin (ol-
de english bulldogge) tiheästä
pennutuksesta? Suomessa on
vain yksi kasvattaja ja pentu-
eita on tähän mennessä synty-
nyt vasta kolme (ensimmäinen
pentue vuonna 2003). Joten
ainakin Suomessa oldeja saa
odottaa pitkänkin ajan.

Miksi mielestäsi olde on jo-
tenkin epäilyksiä herättävä ro-
tu? On totta, ettei FCI rekiste-
röi rotua, mutta ei myös
pittiäkään. Oldet rekisteröi-
dään joko OEBA:ssa (The Ol-
de English Bulldogge Associa-
tion) tai ARF:ssä (Animal
Research  Foundat ion) .

* * *

Kun katsoo myytävänä ole-
vien pentujen tietoja, huomaa,
että Oldeilla teetetään pentuja
erittäin nuorina ja erittäin
usein/koira. Useammin, kuin
esim. kennellliiton ohjeet neu-
vovat. Niistähän Oldeporukka
ei hituakaan välitä, koska ne
ovat jonkun tyhmän klubin
sääntöjä.

Oldeja pyritään myymään
keskimääräistä paremmille

koiraihmisille. Toki lähes kaik-
ki haluavat olla ns. parempia
koiraihmisiä. Toisin sanoen,
kun ostat Olden pennun, olet
keskimääräistä parempi koira-
ihminen (vaikka et koirista
mitään tietäisikään)

Koko Oldetouhu Suomessa
on pelkkää markkinointia,
myydään kalliilla (yli tuhat
euroa/pentu) sekarotuisia koi-
ria, joiden omistajat tulevat
olemaan jotain erikoista heti
ensi hetkestä, kun Olden omis-
tavat. Huijausta, sanon minä.
Olden ostajille ei kukaan vas-
tuuntuntoinen kasvattaja pää-
sääntöisesti myisi mitään. Ja
mitä nämä olden omistajat te-
kevät oldella “työkoirana”,
niinkuin sitä mainostetaan,
vaan enemmänkin on kysymys
oman egon pönkittämisestä.

* * *

No niin, jälleen on päässyt
joku VIISAS kommentoimaan
olde-juttuja. Jotenkin on kat-
kera sävy noissa kirjoituksis-
sasi, mutta haluan oikaista
muutaman jutun.

Ensinnäkin, Olde on sellai-
nen työkoirarotu joka vaatii
ehdottomasti jonkin asteisen
koirakokemuksen. Mutta se ei
vaadi mahdottomia, ainoastaan
terveen maalaisjärjen ja riittä-
vän auktoriteetin. Se ei tee
meistä olden omistajista mi-
tenkään yli-ihmisiä tai muuten
parempia ihmisiä. Päin vas-
toin, olemme erittäinkin taval-
lisia ihmisiä. Voit itsekin tulla
toteamaan sen seuraavaan
pulkkariehaan, josta tarkempia
tietoja saa Sathy:n sivuilta(
www.sathy.fi).

Toiseksi, Oldet ei ole miten-
kään ylihinnoiteltu. Niistä voi-
si pyytää jopa kymmenkertai-
nen hinta ja silti ne menisi
kaikki aina. Mutta olemme sitä
mieltä, että olden hinta täytyy
olla sellainen, että jokainen
voi kyseisen koiran hankkia,
mutta silti joutuu miettimään
tarkkaan hankintaansa. Oldeil-
le pyritään tällä tavoin takaa-
maan hyvä koti. Oldea ei siis
voi tuosta noin hankkia, vaan
haluajat menevät tietynlaisen
seulan läpi, ja siinä karsitaan
kaikki egon pönkittäjät ensim-
mäisenä. Ja tähän ei riitä yksi
tapaaminen kasvattajan kans-
sa, vaan koirasta täytyy olla
kiinnostunut muullakin tavalla
ja osoittaa se.

Kolmanneksi, jaksan aina
ihmetellä kennelliiton ylistys-
tä, joka on vain näyttelykoirien
liitto. Ja itse asiassa kennelliit-
tokin on vain FCI:n pieni
osa...ja FCI ei ole edes kolmen
suurimman kennelliiton jou-
kossa, eli tämä väite, että olde
on sekarotuinen koira on aika
kova väite. Voisin jopa sanoa
että se on rasistinen väite.

Ihmiset jotka laukoo tällai-
sia väitteitä, kuten tämä edel-
linen kirjoittaja, voisi hieman
miettiä asennettaan yleensä
koiria kohtaan. Ja voisi hank-
kia oikeasti tietoa koirasta,
josta heittää väitteitä. Surullista
että joillakin on asennevika...
Mutta ilmeisesti nyt on kysees-
sä katkerasta ihmisestä, joka
haluaa leimata ja haukkua jo-
tain tiettyä rotua. Tosin, vapaa
maa, vapaa sana. Ikävää vain
että oldet kärsii.

* * *

Taisipa pilkka osua omaan
nilkkaan kun noin älähditte.

On tosiasia, että olde on uu-
si rotu. Sitä ei myöskään rekis-
teröidä Suomessa, niin kuin ei
pitbulliakaan. Pitbullihmiset
eivät ole tehneet rodustaan
puolijumalaa kuten oldeväki
tekee, vaikka pittejä on kasva-
tettu etenkin jenkeissä iät ja
ajat. Niiden perinnöllisistä sai-
rauksista ja luonteista on tietoa
pitkältä ajalta, toisin kuin ol-
deista. Pitit ovat terveitä ja
täyspäisiä koiria oikein pidet-
tyinä.

On myöskin tosiasia, että
oldeilla tehtaillaan pentuja.
Syykin selvisi: pennut mene-
vät hyvin kaupaksi ja niistä
saa rekisteröimättömäksi koi-
raksi todella hyvän hinnan.

Ja mihinkähän ihmeen työ-
tarkoitukseen oldeja kaupataan
tavallisille ihmisille, kysyn
vaan.

Oldeporukat taitavat olla
juuri niitä henkilöitä, joille
kasvattajat eivät ole myyneet
esim. amerikanstaffeja, staffeja
jne. Olisi parasta oldeväenkin
rehellisesti katsoa, mistä on
kysymys.

* * *

Keskustelu alkaa lähtemään
väärille raiteille...

SATHY rodut pitävät loppu-
peleissä kuitenkin yhtä.

* * *

Keskustelu alkaa näköjään
mennä väärille raiteille kun
puhutaan oldetyypeille vääris-
tä asioista...

Huh.

* * *

Just joo...no mie tiedän to-
tuuden, enkä mitään mutu tun-
tumaa...eli luule sinä mitä ha-
luat. Sathylaiset pitää yhtä, se
on totta.

* * *

Luin nämä Taistelukoiran
viestit uudelleen läpi. Tulin
siihen tulokseen ettei sitten-
kään kannata käyttää energi-
aansa vastailuun, eihän tämä
Taistelukoira pysty edes mie-
lipiteitään perustelemaan. Suu-
rinta närää Taistelukoiran mie-
lessä herättää oldeihmiset,
syytä voi vain arvailla...

Pulkkariehassa tavataan

* * *

Surettaa erikoisuuden ta-
voittelu roduissa. Alkukantai-
sia työ/taistelukoiria tuodaan
tänne pelkästään siitä syystä
ettei monilla ole sellaista. Mitä
työtehtäviä täällä Suomessa
niille on tarjolla? Kennelliittoa
haukutaan, kun ei saa koiraa
rekisteriin. Jos olen oikein lu-
kenut niin vanhaa englannin
buldoggiahan lähdettiin silloin
aikoinaan jalostamaan jotta
siitä saisi pois niitä ei toivot-
tuja piirteitä kuten luonne.

Monta muuta rotua joita
tänne alettiin kilpaa tuoda ra-
jojen avauduttua, niin nyt ol-
laan jo niiden kanssa pulassa.
Kyllä Suomessa koiran tulee
olla sosiaalinen. Tuollaiset al-
kukantaiset rodut ovat kuin
ruutitynnyri, sillä kaikkia ei
onnistuta myymään sellaisille
joiden käsissä koira pysyy. Ja
vielä perään sitä mitä tällaisille
työkoirille on täällä tarjolla.
Koulutus ei pelkästään riitä ja
sääliksi käyvät kun käyttävät
energiansa muuhun kuin ne

VEB-jorinaa Internetissä VEB
-jorinaa

Internetissä
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alkuperäisesti on tarkoitettu.
ja miettiä tulee sitäkin, kun
EU:ssa on listat liika jalostuk-
sista ja niistä vaarallisista koi-
rista joita meinataan kieltää.
Toisaalta tuollaisten maahan-
tuonti ja kasvatus työ tulisi
ehkä kieltää.

Mielestäni koirien työkäy-
tön vähäisyyttä voidaan ihan
yleisesti kritisoida rodusta riip-
pumatta. Onhan monet nykyi-
sin pelkästään seurakoirina
elelevät alunperin työkäyttöön
tarkoitettuja rotuja, ja voidaan
aiheellisesti miettiä näidenkin
rotujen kohdalla niiden mah-
dollisuutta toteuttaa rodun-
omaisia viettitarpeitaan. Ajat-
telen kyllä, että mikäli koiran
kanssa harrastetaan riittävästi
sellaista toimintaa joka antaa
koiralle tarpeeksi virikkeitä,
se riittää hyvin näille työkoi-
rillekin. Eli mielestäni työkoira
tarkoittaa nykyisellään nimen-
omaan rotua, jonka kanssa on
harrastettava paljon virikkeel-
listä toimintaa. En tiedä sitten
eroaako käsitykseni oikeastaan
mitenkään esim. palveluskoi-
raroduista.

Tokihan koiran on oltava
sosiaalinen. Mutta oman koke-
mukseni varjolla, en voi väit-
tää että juuri oldet olisivat eri-
tyisen epäsosiaalinen kuin
muutkaan koirayksilöt. Sillä
on tietenkin suojelutaipumista,
joka on hyvä ottaa huomioon.
Siksihän tästä ominaisuudesta
puhutaankin, että omistajat
ymmärtäisivät sen seikan. On
myös olemassa muitakin suo-
jeluviettisiä rotuja (kennelli-
tonkin rekisteröimiä), joiden
omistajien on aivan samoin
kuin oldenkin muistettava tä-
mä kasvattaessaan koiraa.

Kennelliitosta vielä. Tämä
juopa työkoirarotujen ja ken-
nelliiton välillä ei johdu pel-
kästään rekisteröinnistä, kyse
on ihan muustakin. Mutta sitä
en tässä ala puimaan.

Monissa maissa nämä vaa-
ralliseksi luokitellut koirat ei-
vät ole niitä erikoisempia ro-
tuja, vaan mukana on yleisiä
rotuja kuten amstaffi, staffi,

rotikka jne. Ei kai siis kukaan
tosissaan voi väittää että nämä
rodut ovat kiellet tävä?

* * *

Oikeassahan olet tuossa
kiellettyjen rotujen listassa,
mutta se mitä peräänkuulutin
enemmänkin kuin oldien osal-
ta niitä uusia alkukantaisia ro-
tuja joita määrätyn tyyppiset
ihmiset tuovat tänne tuntemat-
ta tai tietämättä tai tiedostamat-
ta mitä ovat tehneet. Niitä il-
moitetaan näyttelyihin ja
monella niitä arvostelevalla
tuomarilla ei ole kokemusta
tai eivät ole nähneet montaa-
kaan koiraa livenä, luettu vain
rotumääeitelmää ja palkittu
huolimatta siitä onko koira
sosiaalinen tahi ei. Useimmat
eivät anna näyttelyissä koskea
itseensä edes arvostelu hetkel-
lä, eivätkä siedä toisia kilpai-
lemaan kanssaan samaan ke-
hään, lähinnä urokset. Sitten
tehdään pentuja myydään ja
suuri osa ostajista ei todella-
kaan tiedä mitä ostaa.

Enkä nyt yleistä kaikkia.
Rotuja on niin paljon Suomes-
sakin, että luulisi löytyvän il-
man että haetaan niitä erikoi-
suuksia. Mitä mieltä olet esim.
Etelävenäjän paimenkoirasta
kerrostalossa. Muitakin löytyy.
Entä onko rivari ympäristö so-
piva, Nykyään omakotitalotkin
ovat rakennetut niin tiiviisti
pienille tonteille,ettei kovin
paljon eroja naapureihin löydy.
Suojelu vaistokin on luja juttu
noin pienissä ympyröissä.

Koirista käydään nykyään-
kin jo niin paljon negatiivista
keskustelua mediassa ettemme
mielestäni todella tarvitse näitä
koiria tänne.

Tämä nyt vain on oma mie-
lipiteeni.

* * *

Ihme tekstiä sinulta! Ensin-
näkin, miksi rupeat puhumaan
näyttelyistä kun oldet eivät ole
edes näyttelykoiria. Toiseksi,
eivät nämä oldet mitään vaa-
rallisia ole, koiria siinä missä
muutkin rodut. Kolmanneksi,
mitä ihmeellistä siinä nyt on
jos joku haluaa olden. Oli syys
nyt mikä tahansa. Esim. minul-
la on yksi suosikki rotu enkä
ikinä ottaisi muun rotuista koi-
raa vaikka tätä omaa rotua ei
enää edes olisi olemassa. En
ole kuitenkaan olden omistaja.
avat vastaan asiallista kritiik-
kiäkin mikäli sellaiseen on
syytä.

Aivan totta onkin, että ih-

misten tulisi miettiä rotujen
kättötarkoitusta ja luonteen
soveltuvuutta Suomen oloihin.
Siinä mielessä en oikein ym-
märrä joidenkin rotujen näyt-
telyjalostamista, siis että kat-
sotaan vain koiran ulkonäköä.
Myös kasvattajien tulisi ym-
märtää vastuunsa pentujen
myynnissä. Tulisi korostaa tu-
leville omistajille koiran luon-
teen ominaisuuksia ja sitä mitä
se merkitsee koiran pidossa.

En tunne etelänvenäjän pai-
menkoiraa rotuna, mutta olet-
taisin ettei se sovellu kovin
hyvin kerrostaloon, mutta jos
sellainen kerrostalossa asuu
pitäisi jollain muulla tavoin
varmistaa koiran luonteenmu-
kaisen energian purkaminen.

Suojeluun taipuvaisia rotuja
on toki paljon enemmän kuin
oldet, vaikka esim. doberman-
ni. Minusta kuitenkin olden
kohdalla jalostus ja kasvattajan
vastuu on ainakin täällä Suo-
messa hyvällä mallilla. Pentu-
tehtailu kritiikkiä en ollenkaan
ymmärrä, mutta eihän siitä kir-
joittanut pystynytkään miten-
kään sitä perustelemaan muul-
l a  k u i n  v e t o a m a l l a
e p ä m ä ä r ä i s i i n
“tosiseikkoihin”.

Vielä haluaisin sanoa, että
olden kohdalla työkoira -termi
tarkoittaa nimenomaan jalos-
tusta luonnetta ja terveyttä sil-
mällä pitäen, eikä niinkään
ulkonäköä. Voidaan toki aja-
tella, että rotu on vielä uusi ja
tulevaisuudessa nähdään miten
esim. terveysasiat tällä rodulla
kehittyvät, mutta tällä hetkellä
tilanne näyttää hyvältä. Sitten
se agressio-asia. Vanhaenglan-
ninbuldogin alkuperäinen luo-
ja, David Leavitt, ajatteli ni-
menomaan ettei koiran tarvitse
olla agressiivinen, sillä jo ol-
den ulkonäkö suojelutehtävis-
sä herättää kunnioitusta. Virhe
on olla liian agressiivinen, sillä
koirasta saa kasvattamalla te-
rävän, mutta luontaisesti ag-
ressiivisesta koirasta on han-
kala kasvatuksella tehdä ei-
agressiivista. Seuraavasta lin-
kistä lyödät Leavitin kommen-
tin: www.oldebulldogge.com
/con-frame.htm

Jos sinua kiinnostaa, terve-
tuloa Sathyn pulkkariehaan
( t a r k e m m a t  t i e d o t
www.sathy.fi). Paikalla on ol-
den omistajia koirineen, jotka
mielellään kertovat lisää koi-
ristansa ja ottavat vastaan asi-
allista kritiikkiäkin mikäli sel-
laiseen on syytä.

* * *

Kiitos asiallisest informaa-
tiosta. Olen ilmeisesti saanut
oldeista pelkästään negatiivistä
tietoutta.

Ja sinulle ulkopuolinen, jos-
pa lukisit tekstini hieman tar-
kemmin niin huomaisit etten
puhunut oldeista näyttelykoi-
rina vaan aivan toisista alku-
kantaisista roduista jotka ovat
FCI:N rotuluettelossa ja siis
rekisteröity myös Suomessa.
Ja näin ollen myös näyttelyis-
sä.

Ja miksi noin hyökkäävä
kannanotto?

* * *

Totuus on se että sekä
pitbull, amstaffi että staffi ovat
sylikoiria.

Noista koirista ei tosimies
saa munanjatketta vaikka kuin-
ka haluaisi. Samaten ei saa
Dobermannistakaan eikä 99%
muistakaan koiraroduista. Tuo
koiraroduilla uhoaminen kuu-
luu semmosten munattomien
touhuihin joille ei jatke auta
vaikka niillä olis urosleijona
kotona.

* * *

Täällä palstoilla on paljon
keskusteluja eri rotujen välillä.
Olen huomannut, että monet
erikoiset rodut herättävät tietyn
tyyppisiä mielipiteitä. On su-
rullista, että jotkin koirarodut
saavat huonon maineen sen
takia, kun joku “torso” ei osaa
suodattaa samaansa tietoa,
vaan luo mielipiteensä täysin
muiden mielipiteiden pohjalta.
Ja mainostaa sitä omana mie-
lipiteenä...eikä edes itse tiedos-
ta omaa mielipidettään.

Itse sain paljon erilaista tie-
toa Oldesta aikanaan, kun ru-
pesin sitä hankkimaan. Myös
negatiivista...ja paljon. Huo-
masin sen olevan aivan huuhaa
puhetta pian, kun aloin tutus-
tamaan tähän rotuun kunnolla
ja käymään mm. sathy-
tapahtumissa. Totesin Olden
olevan erittäin rauhallinen ja
sosiaalinen koira.

Ja työkoira-sana tuntuu ole-
van monille todella ihmeelli-
nen mysteeri, samoin kuin lin-
jajalostus. Siispä kysynkin nyt
teiltä “viisaat”, että mitä te
ymmärrätte oikeasti työkoira-
käsitteellä? Ehkä sillä tavoin
opin ymmärtämään teidän aja-
tusmaailmaanne, joka minulla
on tällä hetkellä täysin peitos-
sa. Vai mikä teitä mättää? En
ole kertaakaan tavannut Sathy-
porukassa tällaista ahdasmie-
lisyyttä toisia koirarotuja koh-

VEB
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taan.
Mutta fakta on se, että ken-

nelliitolla on monopoliasema
koirajutuissa Suomessa. Suo-
messa on kuitenkin koiria 550
000 yksilöä, ja niistä kuuluu
kennelliittoon vain ~350 000
yksilöä. Eli aika iso osa jää
ulkopuolelle.

Ja pentutehtailusta vielä, jos
Suomessa ei ole syntynyt kol-
me pentuetta, yhteensä 29 pen-
tua, niin onko se pentu tehtai-
lua? Ja kaikki eri nartuilla.
Kannattaa hankkia tietoa en-
nen kuin alkaa täällä jauha-
maan paskaa.

Ja viimeinen sana, vaikka
Suomessa on sananvapaus, on
olemassa myös sellainen laki,
joka estää yleisissä foorumeis-
sa tuollaisen rasitisen asenteen
ja ihmisten loukkaamisen.

Mutta jos jollain on kysyt-
tävää Oldeista vielä, niin avat-
kaa uusi ja asiallinen keskus-
telu, minä mielelläni kerron
teille niistä rehellisesti.

* * *

Asiallinen keskustelu on ai-
na tervetullutta. Varmasti jo-
kainen tajuaa, että jos lähde-
tään hyökkäyslinjalle, so. "te
..porukat olette sitä ja tätä,
koiranne on *lisää ilkeämieli-
nen adjektiivi*" , ei rakentavaa
keskustelua voi syntyä olipa
kyseessä mikätahansa rotu.
Asiat voi aina esittää ystäväl-
lismielisesti, jos haluaa myös
saada asiallisia vastauksia. Kri-
tiikki ei ole tietenkään kiellet-
tyä, mutta sen voi esittää ilman
hyökkäävää  asenne t ta .

Täytyy vielä kommentoida,
että kyllä oldekoiran omistajat
ovat ihan tavallisia ihmisiä.
Monilla on myös olden lisäksi
jokin Kennelliiton rekisteröi-
mä rotu, jota saatetaan myös
käyttää silloin tällöin näytte-
lyissäkin (joskaan ei "vakava-
mielisesti"). Siis asiat eivät ole
niin musta-valkoisia.

* * *

Kysymys 1: Vastatkaa itse,
miten oldea käytetään työkoi-
rana ja mikä ihme se työkoira
oikein on? Ymmärrän kyllä
esim. paimenkoirat työkoirik-
si, mutta olden työkoiratarkoi-
tusta en tiedä. Eli viisaammat,
kertokaa.

Kysymys 2: onko oldeilla
mitään alaikärajaa pennuttami-
selle? Yleensähän se on 2 v
pentujen syntyessä. Oldeilla
ei ole tähän päästy, vaan on
teetetty lapsikoirilla pentuja.

Kysymys 3: Pitääkö paik-

kansa, että Suomessa on vain
"valtuuteettuja oldekasvatta-
jia". Jos näin on, kuka on val-
tuuttanut kenet ja millä perus-
teella? Ja miksi?

Kysymys 4: Miten vanha
koirarotu nykyiset oldet ovat?

Ja huomio: Millä perusteella
katsotte, ettei olde ole sekaro-
tuinen koira. Onko syynä ei-
sekarotuisuudelle se, että olette
maksaneet yli tuhat euroa pen-
nusta, jota ei voi rekisteröidä?
Jos ja kun on tällaisen tyhmyy-
den tehnyt, on varmaan vaike-
aa myöntää erehtyneensä, vaan
alkaa sättiä oldejen arvosteli-
joita ties mistä.

Eli odotan vastauksianne.
Ystävällisesti.

* * *

Esität
h y v i ä
k y s y -
m y k s i ä
ja yritän
o m a s t a
puoles-
tani vas-
tata nii-
h i n .
Tosin en
ole koi-
rankas-
vattaja,
joten jo-
ku muu
voi vas-
t a t a
o s a a n
k y s y -
myksis-
täsi. Pa-
hoittelen
että tästä
t u l e e
p i t k ä
viesti.

T u o -
hon työ-
koirakysymykseen 1: luulenpa
että käsitettä käytetään mones-
sa mielessä. Mikäli työkoiraksi
katsottavan on oltava jossain
virkamies- tai elinkeinotehtä-
vässä esim. poliisin tai tullin
palveluksessa, paimentamassa
vuohia tms. on työkoiria Suo-
messa aika vähän. Toinen mer-
kitys on silloin kun puhutaan
harrastukseen tai käyttöön ja-
lostetuista koirista tai koiraro-
duista (siis nimenomaan koi-
raroduista tai rotujen sisällä
käyttö- tai työjalostetuista lin-
joista, joissa jalostustyö ei täh-
tää ulkomuodon "kehittämi-
seen",  vaan ainoastaan
haluttuun luonteeseen ja fy-
siikkaan). Tässä mielessä voi-
daan puhua työkoirista esim.
metsästys-, reki, tai suojelu-

HARRASTUKSEEN jaloste-
tuista koirista puhuttaessa. Mi-
käli työkoiratermi risoo, minun
puolestani yhtä hyvin voidaan
puhua käyttö-tai harrastusja-
lostetuista koirista, idea on
sama, eli niitä ei ole ulkomuo-
tojalostettu näyttelyissä pärjää-
misen toivossa.

Ymmärrän hämennyksesi
siinä suhteessa, että VEB:lla
ei ole yhtä ja ainoaa selkeää
työtä. Härkätaisteluita ei enää
ole. VEB kehitettiinkin alun-
perin lähinnä suojelukoiraksi
Amerikassa, mutta se ei ole
ainoa homma jota VEB:in
kanssa ihmiset touhuaa. Suo-
messa tai muualla harrastetaan
suojelun lisäksi taakanvetoa,
jäljestystä, terapiakoiratoimin-

taa, to-
k o a ,
metsäs-
tystä jne,
e l i  sa -
m a n
tyyppistä
toimin-
taa kuin
m o n e n
muunkin
r o d u n
kohdalla.
J a l o s -
tuksessa
h a l u t u t
ominai-
s u u d e t
ovat pe-
l o t t o -
m u u s ,
p ä ä t t ä -
väisyys,
suojelu-
vaisto ja
perään-
antamat-
tomuus
rauhalli-
sessa ja
itsevar-

massa koirassa ilman liiallista
aggressiota. Ja tietenkin van-
hanajan bulldogin todella vah-
va ja ketterä fysiikka. Minun
vastaukseni siis on, että VEB
on työkoirarotu samassa mie-
lessä kuin esim. Amerikanbull-
doggi tai Pitbullterrieri, eli
vaikkakaan sitä ei välttämättä
käytetä alkuperäiseen käyttö-
tarkoitukseensa, jalostuksen
tärkeimpänä päämääränä ei
ole ulkomuoto vaan näille ro-
duille ominaisten, mutta koi-
rarotujen joukossa poikkeuk-
sellisten fyysisten ja henkisten
ominaisuuksien jalostaminen
jotka tekevät niistä monipuo-
lisia käyttö- ja harrastuskoiria.

Kysymys 2: Kuten sanottu,
koska en ole kasvattaja en voi
tähän myöskään oikeastaan

mitään sanoa, joskin ymmär-
tääkseni olet oikeilla jäljillä ja
olisi suositeltavampaa käyttää
yli kaksivuotiaita narttuja.

Kysymys 3: Tähänkin joku
muu voi osata vastata parem-
min. Joka tapauksessa tiedän,
että koska VEB:it rekisteröi-
dään joko OEBA:ssa tai
ARF:ssa, täytyy kasvattajan
olla näiden yhdistysten hyväk-
symä (tai ehkä "valtuuttama")
jotta pennut voidaan rekiste-
röidä. Suomessa on vain yksi
ARF:in hyväksymä kasvattaja,
muut siis eivät saisi pentujaan
rekisteröidyksi vaikka yrittäi-
sivätkin.

Kysymys 4: VEB:ia alettiin
kehittämään 70-luvun alku-
puolella ja jalostustyön tulok-
sia on esitelty useissä kirjoissa
ja julkaisuissa 70- ja 80-
luvuilla. Tietääkseni koiria
a le t t i in  rekis teröimään
VEB:eina OEBA:ssa suunnil-
leen kolmenkymmenen vuo-
den kehitystyön jälkeen 1992
ja myöhemmin ARF:ssa. Ken-
nelliitossahan sitä ei rekiste-
röidä tänäkään päivänä. Siitä
huolimatta VEB ei ole sekaro-
tuinen (niinkuin ei ole APBT
tai Amerikanbulldoggikaan)
jos sillä on rekisteröintipaperit.
Kaikilla suomen VEB:eilla on
paperit. Se, että ne eivät ole
kennelliiton paperit ei tee koi-
rasta sekarotuista. Eikä sekään
tee koirasta sekarotuista, että
se on kehitetty muunrotuisista
koirista, sillä tämä koskee li-
kipitäen kaikkia nykyisiä rotu-
ja, monet hyvin dokumentoi-
tuja viime vuosikymmenien
tuotoksia. Itselläni on koirani
sukutaulu, johon on merkitty
neljä edellistä sukupolvea mo-
lemmilta koiran vanhemmilta,
kaikki rekisteröityjä VEB:ja.

Tämä rotuvouhotus olisi ai-
he sinänsä ja huvittava sellai-
nen. Eikös pointti ole lähinnä
siinä että sekarotuista koiraa
ostaessa ei tiedä mitä saa, ro-
tukoirasta tietää. No, VEB:ista
tietää mitä saa ja hyvästä koi-
rasta kannattaa maksaa.

Toivottavasti tämä auttoi
edes vähän.

VEB
-jorinaa

Internetissä

Kummallista jorinaa... tuumii tämä
nuori vanhaenglanninbulldoggi-
daami. Internetissä sana on kuiten-
kin vapaa ja moni käyttää nimimerk-
kiä. Nimimerkin antaman suojan
turvin on helppo puhua läpiä pää-
hänsä ilman mitään seuraamuksia
ja tätä moni käyttääkin hyväkseen,
tuodessaan esiin omia usein kovinkin
vääristyneitä mielipiteitään. Tässä
artikkelissä ei esitetä SATHY ry.:n
mielipiteitä vanhaenglanninbulldog-
gista.
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Lukijoiden juttuja & kuvia

Hah hah, hauskoja vitsejä, nauraa amerikanbulldoggi Pontus.
Tällaisia vitsejä ymmärtää koirien lisäksi myös omistajat!

Oikealla: Vanhaenglanninbulldoggi Hilma Kuopiosta toivottaa
kaikille oldeille omistajineen hyvää kevättä! Hilma odottaa kevättä
ja kesää jo kovasti. Onneksi ilmat ovat jo kovasti lämpenemään
päin, myös pohjoisemmassa Suomessa.
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Mitä tulee huomioi-
da, kun hankkii
itsellensä miehen?
1. Ennen kuin hankit
miehen, on sinun poh-
dittava tarkoin, jaksat-
ko pitää siitä huolta
monta vuotta eteenpäin,
sillä miehet eivät selviä
luonnossa ilman omista-
jaansa.

2. Keskustele myös per-
heesi kanssa. Vaikka
miehet ovat suloisia,
kaikki eivät kuitenkaan
pidä niistä - jotkut voi-
vat olla jopa allergisia
niille.

3. Ennen miehen hank-
kimista, mieti tarkoin,
minkä rotuisen miehen
haluat. Karvan pituu-
dessa, värissä ja luon-
teessa on huomattavia
eroja rodusta riippuen.
Yleisesti ottaen erilaisia
suomenhörökorvia ja la-
pinseisojia on tarjolla
eniten, mutta ne ovat
hieman vaikeampia kou-
luttaa kuin eurooppalai-
set rodut.

4. Mieti myös, mihin
käyttötarkoitukseen
miehesi haluat. Jos ha-
luat vain tavallisen ko-

timiehen makaamaan
sohvallesi, kerjäämään
ruokaa ja haukkumaan
vieraita, kelpaa siihen
parhaiten tavallinen
suomalainen perusmies.
Jos taas tarvitset
näyttelymiehen, on
myös ulkonäölle asetet-
tava vaatimuksia.
Miesnäyttelyissä me-
nestyvät parhaiten jän-
tevät, ruskeat ja suh-
teellisen lyhytkarvaiset
miehet. Näyttelymiehen
pitoon liittyy muutamia
ongelmia, niillä on mm.
taipumusta karkailla.
Harrastuskäyttöön on
myös erilaisia miehiä.
Metsästykseen tarkoi-
tetut miehet vaativat
paljon liikuntaa ja ulkoi-
lutusta. Siksi suositte-
lemme erilaisia nk. seis-
ojia, jotka eivät vaadi
aivan niin paljon liikuntaa
ja seisomista voi har-
joittaa myös sisätilois-
sa.

5. Kun olet tehnyt pää-
töksen miehen hankki-
misesta, sinun on otet-
tava selvää, mistä saat
haluamasi miehen. Ota
yhteyttä perheisiin,
joissa tiedät olevan va-
paita miehiä - ja tee
varaus. Käy tapaamassa

miestä ja hänen perhet-
tään ennen lopullista
päätöstä, sillä perheolo-
suhteet vaikuttavat
myöhempään koulutuk-
seen.

6. Varmista, että mies
on vieroitettu emostaan.

7. Kysy miehen kasvat-
tajilta miehen ruokinta-
ohjeita ja muita tärkei-
tä valintaan vaikuttavia
seikkoja.

8. Voit hankkia myös
hylätyn miehen, mutta
sillä voi olla edellisten
omistajien jäljiltä paho-
ja tapoja.

9. Kun olet löytänyt
sopivan miehen, vie se
lääkärintarkastukseen
ja rokotettavaksi.

10. Vie mies kotiisi.
Varmista, että sillä on
tarpeeksi juomaa ja
ruokaa, jotta se pysyy
tyytyväisenä.

11. Useimmat antavat
miehen nukkua sängys-
sään - ja se onkin usein
mukavaa. Varmista kui-
tenkin, ettei miehelläsi
ole syöpäläisiä, jotka
voivat

tarttua sinuun.

12. Koulutus on parasta
aloittaa yksinkertaisista
asioista, kuten sisäsiis-
teydestä. Ankarasta
koulutuksesta huolimat-
ta kaikki mieheteivät
kuitenkaan opi sisäsiis-
teiksi. Oven avaaminen
ja kukkien tuominen ovat
hankalia temppuja, jot-
ka onnistuvat vain valio-
yksilöiltä.

13. Vaikka miehet
näyttävätkin kuuntele-
van sinua, ne eivät kui-
tenkaan ymmärrä pu-
hettasi.

14. Jos mies karkailee,
kokeile aidata piha tai
käyttää talutushihnaa.
Useimmat eivät kuiten-
kaan suostu jälkimmäi-
seen. Jos karkailu jat-
kuu,hanki uusi mies.

15. Huomaa, ettei
kaikkia miehiä kannata
käyttää siitokseen. Sii-
hen kelpaavat vain re-
kisteröidyt miehet. Jos
kuitenkin haluat pentuja
eikä miehesi ole rekis-
terissä,varaudu ongel-
miin.

Terveisiä Saksasta, amerikanpitbullterrieri Ginalta!
“My female is 6 years and not a little bit old. Gina runs on bike every day
between ten or twenty km. She is absolutely healthy and friendly to peoples
and the most animals. She loves rats and mouse hunting. Gina learned that
from my old cat. This is the difference between amstaff and pitbull. An amstaff

is a pure showbreed, with all typical showbreed-sickness and a pitbull is a working dog. Breed must very healthy
to bea working dog. We had a late Winter this year, with very much snow. I work by the motorway. I drive a
snowplough a my dog sleeps by the passenger sit. In my area I have no problem with pitbull, we have normal dog-
tax und my dog has the same rights as a german shepard dog. For example in Bayern, it is not possible to own a
pitbull, amstaff or staffbull. And for a bullterrier you need a permission and you pay a tax from 600 and up euros
in year. In Frankfurt the tax for a pitbull is 800. I live in a little town, very quiet and my neibours know that my
dog is a pitbull. They have no problems with my dog. But pitbulls as therapydogs in Germany is not possible, the
predjudice against pitbulls are to great.”
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Koiranjalostuksessa on
synnynnäistä häntämutkaa
kavahdettu rodun huonontu-
mista eli degeneraatiota il-
maisevana sairautena. Koke-
musperäisesti sitä on pidetty
joissakin koirasuvuissa ja -
roduissa ilmenevänä perin-
nöllisenä sairautena ja syys-
täkin (autosomaali resessiivi
periytyminen).

Nykytietämyksen mukaan
synnynnäinen häntämutka-
sairaus liittyy luun muodostuk-
sen häiriöihin. Koiralla, jolla
on synnynnäinen häntämutka,
voidaan todeta myös muita
luun muodostuksen häiriöitä
kuten alaleuan surkastumista,
selkärangan nikamamuutoksia
ja kasvuhäiriöistä niveldyspla-
siaa. Kaikissa roduissa ei vält-
tämättä näin ole, esim. mäyrä-
koiralla, joka sinänsä on
"ruston kasvuhäiriön tuote" ei
häntämutka liity muihin tuki-
kudossairauksiin. Eräässä 70-
luvun saksalaisessa röntgentut-
kimuksessa todettiin mäyrä-
koiran häntämutkan yleisyy-
deksi 2,21 %. Häntämuutok-
siksi laskettiin ristiluunhäntä-
nikaman väliset luutumat ja
hännässä todettavat mutkat.

Miten häntämutka
syntyy?

Pennun syntyessä häntä on
rakentunut nikamarungoista,
jotka näkyvät peräkkäisinä,
tasakulmaisina suunnikkaina,
jotka ilmenevät hännän päähän
päin (kuvassa 1). Runkojen
päissä olevia rustolevyjä ei
kuvassa näy. Aivan kuten raa-
jojen putkiluihin, alkaa kasvun
aikana nikamarustojen päihin
kehittyä luutumispisteitä (ku-
vassa 2), jotka hiljalleen kas-
vavat, kunnes nikaman pää
luutuu kokonaan (kuvassa 3).
Nikaman pääterusto vastaa
putkiluiden kasvurustoa myös
siinä, että sen avulla häntäni-
kamat kasvavat pituutta. Leveä
ja tasainen nikamapää vastaa
seuraavaan (bamburunkora-
kenne), jolloin häntä pysyy
suorana.

Jos päätelevyä ei kehity, liit-
tyy seuraava normaalimuotoi-
nenkin nikama vialliseen kul-
mautuneena, eli  syntyy
nikamamutka (kuvassa 4). Jos
monta kehittymätöntä nikamaa
seuraa toisiaan, häntä lyhenee.
Ristiluun ja hännän väliset luu-
tumat voivat aiheuttaa väärän

hännän asennon. Häntämutkat
ja yleensä häntänikamien ke-
hityshäiriöt voidaan luotetta-
vasti selvittää vain röntgentut-
kimuksella. Varmin tulos
saadaan kasvukauden pättyes-
sä eli noin 8-12 kuukauden
iässä, pienikokoisilla roduilla
jo 6 kuukauden iässä. Ostaja
saattaa usein kiirehtiä tutki-
musta, mikä saattaakin olla
aikaisemmin tehtävissä. Huo-
mioon on otettava kuitenkin,
e t t ä  n i k a m a p ä i d e n
“luutuminen” alkaa useilla
koirilla vasta 4 kuukauden iäs-
sä, joten sitä ennen tehty tut-
kimus ei saata antaa oikeaa
tulosta (myöhemmin tehty tut-
kimus on usein tulokseltaan
“pahempi”).

“Oven väliin jääneitä” tai
synnytyksessä tai muuten vau-
rioituneita häntiä on niin har-
voin, ettei asiaa kannattaisi
tässä yhteydessä edes mainita.
Väkivalloin ei saa nikamarun-
k o a  m u r t u m a a n ,  n i i n
“notkeaa” se on, ja jos näin
sattuisi, tulisi häntään samalla
niin suuria vaurioita, että eläin-
lääkinnälliset toimenpiteet
vamman korjaamiseksi olisi-
vat välttämättömiä, siis

“löytyisi” eläinlääkärin todis-
tus. Röntgentutkimuksella voi-
daan myös luotettavasti selvit-
tää, onko häntää typistetty.

Kun häntämutkien merkitys
on nykytietämyksen vuoksi
korostunut koiranjalostukses-
sa, olisi ne rekisteröitävä ja
kiinnitettävä asiaan huomiota.
Röntgentutkimuksen tulos on
merkittävä rekisterikirjaan
(koirarekisteriin), jolloin tar-
peen vaatiessa voitaisiin tehdä
tutkimus kasvuhäiriöiden ylei-
syydestä ja esiintymistavasta
ko. rodussa tai suvussa.tä
flunssaa voi olla. Tämä johtuu
syöttösoluista, jotka ihmisillä
sijaitsevat hengitystiehyeissä,
koirilla ruuansulatus järjestel-
mässä, jne.

Synnynnäinen häntämutka
– perinnöllinen luuston sairaus

“On varmaan yhtä monta
tapaa ruokkia koiraa, kuin on
koirilla omistajia. Monet luot-
tavat kuivamuonaan, toiset
purkkiruokaan ja on kotiruuan
ja raakaruuan kannattajia. Itse
sotken jätilleni sopivasti kaik-
kea, mutta olisi kiva kuulla
SATHYnkin mielipiteitä ruo-
kinnasta. Myös maininnat hy-
väksi havaituista valmisruuista

kiinnostavat.”

* * *

“Tässä kaksi meidän käyt-
tämää ohjetta, joista toinen
tosin on monien tuntema Yr-
jölän puuro:  1/3 lihaa (naudan
jauhelihaa/ kanaa/ miksei ka-
laa), 1/3 porkkanaa ja viimei-
nen 1/3 koostuu useista

“jyvistä” (riisiä,
ta t ta r ia ,  ohraa ,
hirssiä), jos joku
puuttuu, voi korvata
toisella.  Kaikki
kattilaan ja keitetään
hyvin.

 Toinen ohje on
erinomainen lääke
löysään vatsaan:
puolet riisiä ja toi-
nen puoli seitä, jotka
keitetään hyvin.
Vähän jäähtynee-

seen ruokaan sekoitetaan mai-
torahkaa. Yksinkertainen ja
toimii!

Raakaruokinta jutut ovat
usein olleet hieman vajaita
“Koirille syötetään raakaa li-
haa ja luita.” Millaista lihaa?
Jauhelihaa, kanaa, paistia? En-
tä sydän tai maksa? Paljon li-
hassa pitää/saa olla rasvaa?

 Elli”

* * *

SATHY ei varsinaisesti suo-
sittele mitään ruokintaa ylitse
muiden, millekään koiralle.
Jokainen koira on yksilö, ro-
tuun ja sukupuoleen katsomat-
ta. Eniten ruokintaan tulisi vai-
kuttaa kuitenkin koiran koko,
liikuntatottumukset ja elinym-
päristö. Vaikka olisi kuinka
suositeltavaa syöttää koiralle
raakaa lihaa ja luita, mielellään

naudan ja kanan, voi se joille-
kin omistajille olla vaikeaa tai
lähes mahdotonta. Tällöin on
syytä syöttää koiralle niin laa-
dukasta koiran kuivamuonaa
kuin mahdollista.

Jos on mahdollista antaa
koiralle edes silloin tällöin raa-
kaa lihaa ja raakoja luita, olisi
siihen ehdottomasti pyrittävä.
Koiria on ruokittu teollisesti
valmistetulla ruualla vasta
muutamien kymmenien vuosi-
en ajan, ennen sitä koirat söivät
lihaa ja luita ja voivat hyvin.
Onkin siis syytä miettiä missä
on vika, jos koiralla on nyky-
ään iho-ongelmia, korvaongel-
mia, peräpukamia, suolisto-
ongelmia, ripulia, tulehduksia,
yms. yms. enemmän kuin kos-
kaan aikaisemmin. Ehkä vika
onkin ruokinnassa, enemmän
kuin koirien jalostuksessa?

Vähän asiaa koiran ruokinnasta
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Koiran namipalat
Koiralle ei saa antaa liikaa

namupaloja, ne ovat namupa-
loja, eivät pääravintoa. Väärillä
aineilla voidaan saada paljon
pahaa aikaan. Koiran suoliston
toiminta perustuu mikro-
organismeihin. Hyviin ja
“pahoihin” bakteereihin. Näi-
den organismien tasapainon
ollessa oikea, suolisto toimii.
Häiriötekijöiden vaikutukses-
ta, kuten pilaantunut ruoka,
suuri määrä rasvaa, tai pelkkä
stressi vaikuttaa tähän tasapai-
noon. Usein koirat pistävät
suuhunsa ulkona vähän mitä
sattuu. Tämä aiheuttaa suolis-
ton toiminta häiriöitä ja auto-
maattisesti koira oksentaa ja
sen vatsa on sekaisin.

Eli – ei liikaa namipaloja
tai muita herkkuja. Hillitysti
ja tarpeen vaatiessa oikeat na-
mipalat ovat paikallaan.

Koiran keksit

Koirien erilaiset keksit ovat
halpoja, lähinnä ylijäämätuo-
tannosta kehitettyjä, yleensä
rapeita namipaloja. On oltava
tarkka siitä, mitä nämä koiran-
keksit sisältävät ja miten nämä
aineet vaikuttavat aineenvaih-
dunnassa. Koiranruokavalmis-
tajien keksit yleensä perustuvat
kuivamuonaan ja ravintopitoi-
suudet on suunniteltu koiran
kokonaisravinto-kaavaan.
Yleensä nämä keksit ovat kal-
liimpia, mutta turvallisempia.

Huonompia laadultaan ja
näin myös koiralle pahempia
ovat “marketti-keksit”". Yksi
kotimainen valmistaja valmis-
taa koirankeksiä joka sisältää
rouhittuja suklaamakeisia li-
sättynä vielä sokerilla. Suklaa
voi olla koiralle hengenvaaral-
lista. Tämä tuote ilmeisimmin
valmistetaan ihmisten suklaa-
keksien ylijäämästä ja kuvaa
totaalista välinpitämättömyyttä
lemmikkien terveydestä. Lu-
kekaa tuoteselosteet, ennen-
kuin ostatte koiran keksi-
tuotteita.

Kypsennetyt luut

Naudan luut ovat hyviä ja
isoja namupaloja. Naudan isot
luut voivat korvata yhden päi-
vän pääaterioista. Laita raaka
naudan luu uuniin noin 220
asteeseen 15-20 minuutiksi.
Koira jyystää tällaista luuta

hyvinkin pitkään. Herkullisen
namipalan koiralle saa naudan
nivel-osasta (luun pyöreä pää).
Laita tämä uuniin noin 20 mi-
nuutiksi. Muista, että tällaiset
oikeat luut ovat koiralle usein
erittäin tärkeitä ja niitä vahdi-
taan huolella. Jos perheessä
on monta koiraa, katso että
naudan luista ei synny tappe-
lua. Jopa leppoisammatkin
koirayksilöt nostavat helposti
rähäkän näistä “aidoista” luis-
ta. Plussana on tietenkin sen,
että nämä luut ovat luonnollis-
ta ravintoa, eikä näissä ole mi-
tään lisäaineita. Naudan luita
kannattaa kysyä oman marke-
tin lihatiskiltä ja pyytää kaup-
piasta tilaamaan luita esim.
kerran viikossa.

Puruluut

Eläinkaupasta ja marketista
saatavat koiran puruluut ovat
yleensä kuivattua naudan nah-
kaa. Halpaa ja kuivattua. On-
gelmana on mm. salmonella.
Kotimaiset valmisteet ovat va-
paita salmonellasta, tuontita-
varoista ei voi tietää, varsin-
kaan nyt kun olemme EU:ssa.
Suosittelemme antamaan koi-
ralle ehdottomasti kotimaisia
puruluita. On valvottava ettei
koira “imeskele” puruluuta,
saa sitä näin pehmeäksi ja va-
hingossa nielaise koko luuta.
Koira saattaa tukehtua tähän.

Siankorvat

 Siankorvat ja muut kuivatut
herkut ovat erittäin suosittuja,
mutta niiden miinuspuolena
ovat ravintopitoisuudet. Koi-
ran vatsa menee näistä helposti
sekaisin, siankorvat sisältävät
paljon rasvaa jne. Jos on
“pakko” antaa, antakaa vain
vähän viikossa. Hyvä vaihto-
ehto on joissain eläinkaupoissa
myytävät siankärsät, jotka ovat
paljon pienempiä kuin siankor-
vat, mutta aivan yhtä herkulli-
sia koiran mielestä. Siankorvia
ja muita kuivattuja sianosia ja
naudanosia saa kotimaisena ja
ulkomaisena. Kannattaa ehdot-
tomasti ostaa kotimaisia.

Itse tehtävät
koiran namit

 Erittäin herkullinen, joka

koiran “villiksi” tekevä
namipala on ns. maksa-
pala. Erittäin helppo tehdä
kotona, säilyy hyvin, eikä
pistä pieninä annoksina
koiran vatsaakaan sekai-
sin.

Kuva 1: Osta maksaa
palana kaupasta. Löytyy
lihatiskiltä tai valmiiksi
pakattuna vakuumiin. Jos
ei löydy, pyydä kauppi-
asta tilaamaan.

Kuva 2: Keitä maksa-
palat todella kypsiksi
vedessä. Voit halutessasi
lisätä keitinveteen liha-
lientä ja valkosipulia,
antamaan maksapaloihin
lisää makua. Maustami-
nen ei siis ole välttämä-
töntä.

Kuva 3: Jäähdytä palat
ja leikkaa ne terävillä
saksilla sormenpäätä
pienemmiksi paloik-
si/kuutioiksi.
Kuutiot laitetaan leivin-
paperille n. 100 asteiseen
uuniin joko moneksi
tunniksi tai yli yön. Kor-
keampi lämpötila voi
polttaa maksan.

Kuva 5: Maksapalat
ovat valmiit kun ne ovat
täysin rapeita, tummia ja
kovia. Jos paloissa on
yhtään pehmeää, laita ne
takaisin uuniin kypsy-
mään.

Kuva 6: Kun maksa-
palat ovat kypsiä, anna
niiden jäähtyä. Säilytä
niitä ilmavassa teräsku-
pissa tai pakasta osa. Pa-
kasta pieniin muovipus-
seihin (Minigrip tms.) ja
ota pakkasesta sitten tar-
peen mukaan käyttöön.
Nämä pienet palaset su-
lavat hetkessä.

Kuva 7: Pienet mak-
sapalat saavat aikaan sa-
man tehon koulutuksessa
kuin suuret palat, mutta
pienillä paloilla pidetään
ravintopitoisuudet al-
haalla eikä sotketa koiran
aineenvaihduntaa. Tätä
voimme suosittelemme
ehdottomasti, sillä mak-
sapalat on todella helppo
tehdä ja maksaa on helppo
ja edullinen ostaa. Oman
valmistuksen etuna on
vielä tieto tuotteen puh-
taudesta.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

4.
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Koiran pennun oikean ja ter-
veellisen ruokinnan vaikutuk-
set alkavat sikiössä ja jatkuvat
ensimmäiset 10-18 elinkuu-
kautta.

Koiran pentujen ruokinta,
vaikkakaan ei periaatteessa
eroa aikuisen koiran ruokin-
nasta, sisältää tarpeeksi ero-
avaisuuksia, jotta siihen on
syytä kiinnittää erityistä huo-
miota. Vielä sikiössä oleva
pentu saa ravintonsa emon
kautta. Mitä emo syö, minkä
osan ravinnosta emo voi hyö-
dyntää ja mitä sillä on varas-
toituna kudoksissaan, on kaik-
ki mitä sikiössä oleva pentu
saa ravintonaan syntymään
saakka. Jos emon ravinnosta
puuttuu jotakin, se tulee puut-
tumaan myös syntyvältä pen-
nulta.

Raaka-aineiden
rooli

Koira rakentaa kehonsa raa-
ka-aineista, joita me sille an-
namme. Raaka-aine on ravin-
to. Se mitä koiralle annamme
on sen ainoana rakennusainee-
na.

Voisimme kuvata raaka-
aineita vaikka seuraavasti:

Rasvat = Polttoainetta. Val-
kuaiset = Lautoja, tiiliä. Mine-
raalit = Sementtiä, laastia,
nauloja. Vitamiinit = Työnjoh-
tajia käskemoän eri aineet oi-
keille paikoilleen.

Jos annamme heikkoja tai
vääriä aineita “rakennuksesta”
tulee heikko. Jos “lautoja”
puuttuu, “nauloja” ja “laastia”
ei voida käyttää ja ne jäävät
kehoon ylimäärinä ja haittaa-
vat terveyttä. “Rakennus” ei
tule koskaan valmiiksi, sillä
se kuluu joka hetki ja vaatii
jatkuvaa “korjaamista”.

Koiran parhaan mahdollisen
terveyden saavuttamiseksi se-
kä ylläpitämiseksi, kaikkia ra-
kennusaineita tulee olla juuri
tarvittava määrä kutakin.

Ennen
syntymää

Nartun ja uroksen hyvä fyy-
sinen kunto ennen astutusta
on jo tärkeää. Jos narttu on
alipainoinen astutuksen ai-
kaan, se ei pysty antamaan
ravintoa omalle keholleen sekä

lisäksi sikiöstä kehittyville
pennuille. Alipainoisuus lisää
myös pentukuolleisuuden
mahdollisuutta sekä ali-
painoisten pentujen määrää.

Toisaalta ylipainoisen nar-
tun ylipainoiset pennut saatta-
vat vaikeuttaa synnytystä jo
pelkän suuren kokonsa vuoksi.

On huomioitava juoksuajan
aikaansaama ruokahalun puu-
te. Tämä on täysin normaalia
eikä suoranaisesti vaikuta pen-
tujen kehitykseen, edellyttäen
nartun olevan muuten huippu-
kunnossa. On järkevää siirtää
narttu pikkuhiljaa suuremman
ravintopitoisuuden omaavaan
ravinteeseen, jolloin emon ai-
neenvaihdunnallinen tasapaino
ei heilahtele ruokavalion muu-
toksen ja sikiöiden yhteisvai-
kutuksesta.

On kuitenkin mahdollista,
että narttu kärsii aamupahoin-
voinnista tai muista vatsa-
vaivoista ensimmäisen 10 ras-
kauspäivän aikana. Tämä on
täysin luonnollista eikä siitä
ole syytä hätääntyä, sillä alle
30 % sikiön kasvusta tapahtuu
ensimmäisen 5 viikon aikana.

Kova kasvu tapahtuu vii-
meisen 4 viikon raskausajalla.
Tämä vaatii nartun keholta
paljon ja jos ravintoasiat ovat
kunnossa ennen tätä rasitus-
kautta, pentujen terveellinen
kehitys on hyvällä pohjalla.

Kohtu

Edellyttäen emon olevan
oikean painoinen, ravinteen
määrälliseen lisäämiseen ei
heti ole tarvetta. emo ei todel-
lakaan syö “monen” edestä
ensimmäisten 40:n tiineyspäi-
vän aikana. Yli 75 % pentujen
painon ja pituuden kasvusta
tapahtuu tätä seuraavien 15
päivän aikana. emon ruokava-
lion ravinteellinen tasapaino
raskausaikana on tärkeintä.

Vitamiinit, mineraalit ja tär-
keät rasvahappot (rakennusai-
neet) kulkeutuvat sikiöille na-
panuoran kautta.

Ravinnon pitää sisältää
kaikki mahdolliset raaka-
aineet emon oman kehon yllä-
pitoon sekä lisäksi sikiöiden
tarvitsemat rakennusaineet. Jos
jotakin puuttuu, pennut eivät
voi kasvaa ja kehittyä oikealla
tavalla.

Ravintopitoisuus
ja tarve

Ruokinnan ra-
vintopitoisuus saat-
taa vähän muuttua
emon oman rasva-
varaston hyväksi-
käytön myötä. Kai-
killa nisäkkäillä
tämä varastoi tu
rasva kantavilla ja
imettävillä nartuilla
on normaali energia
lähde, ja auttaa
molempia selviytymään, jos
ravintoa ei ole tarjolla.

Useat kasvattajat ovat omis-
taneet suuripentueisen nartun,
joka tiineys- ja imetysaikana
menetti paljon painostaan. Tä-
mä painon menetys ei sinäl-
lään ole ongelmallista eikä har-
vinaistakaan, kunhan emo on
suhteellisesti hyvässä kunnos-
sa vieroituksen aikana.

On olemassa neljä ravinteel-
lista perustaa raskaana olevalle
emolle. Aineet joita tarvitaan
energiaan, aineet jotka auttavat
kasvua, aineet jotka aikaansaa-
vat tai säännöstelevät kasvu-
prosessia sekä aineet jotka tu-
kevat vastustuskykyä. Kuten
aikaisemmin todettiin, emon
energian tarve nousee vähän
ensimmäisten 2/3 raskausaika-
na. Viimeinen 1/3, jolloin siki-
öiden suuri kasvu tapahtuu,
energian tarve kasvaa 1,5 - 1,6
kertaiseksi. Suosituksena on
korottaa emon ruokamääriä
vähitellen. Noin 15 % lisäys
päivittäiseen ravintoon per ras-
kausviikko nostaa tarpeellisen
energian määrän. Neljännellä
viikolla voidaan siirtyä 3-4
ruokintakertaan päivässä.

Ideaalitilanne on antaa
emon syödä silloin kun se ha-
luaa, niin paljon kuin se halu-
aa, jollei ongelmana ole liika-
lihavuus. Mitä useammin emo
päivässä syö, sitä varmempi
on tasainen ravintovirta kehit-
tyville sikiöille. Samoin tämä
helpottaa emon ravintotarpeen
tyydyttämistä vatsatilan pie-
nentyessä.

Imetys

Ravinteellisiin tarpeisiin
vaikuttaa pentueen koko ja
pentujen ravinteellinen taso
syntymän ja imetyksen aikana.

Yleiset ruokinta ohjeet ovat
noin 1,5 kertainen määrä en-

simmäiselle imetysviikolle ja
2,5 kertainen määrä imetyksen
loppuajoille, normaaliruokin-
taan verrattuna. Jos emo ei saa
tarpeellista määrää ravintoa,
se ei pelkästään menetä paino-
aan, vaan myös maidon tuo-
tanto vaikeutuu ja maidon laa-
tu heikkenee.

On muistettava veden tärke-
ys maidon tuotantoon. Riittä-
mätön vesimäärä vaikuttaa
suoraan maidon määrään.

Ravinteellisesti kriittisin ra-
vinnon laadun tarve on ensim-
mäisten 36 tunnin aikana syn-
nytyksen jälkeen.  Heti
synnytyksen jälkeen emon tu-
lee tuottaa erityistä ternimai-
toa.

Ternimaito sisältää suuria
valkuaismolekyylejä joita kut-
sutaan immunoglobuliineiksi.
Ternimaito antaa pennuille
emon immuniteetin bakteereja
vastaan. Pennun oma aineen-
vaihdunta ei vielä tuota vasta-
aineita. Pennun sulatusjärjes-
telmä vastaanottaa näitä suuria
molekyylejä vain rajatun ajan.

A i n e e n v a i h d u n n a n
kehittyessä suurimolekyyliset
rasvahapot eivät enää pääse
imeytymään ohutsuolen
s e i n ä m ä n  l ä p i .  T ä m ä
sulkeutuminen tapahtuu noin
72 tunnin kuluessa syntymästä.

Vasta-aine tarpeiden lisäksi
ternimaito ja imetys toimivat
m y ö s  n e s t e t a s a p a i n o n
ylläpitäjinä. Ilman nesteitä
ravintoaineet eivät kehossa
liiku.

Seuraavien viikkojen aikana
pentujen pääaktiviteetti on
syödä ja nukkua. On erittäin
tärkeää valvoa niiden rauhaa.

Pentujen kasvaessa ja kehit-
tyessä emonmaidon ravinteel-
linen laatu muuttuu. emollä on
taito tiivistää rautapitoisuus
maidossaan paljon yli veren
normaalin plasmatason. Tämä
indikoi pentujen lisääntynyttä

Emon ja pennun ruokinta
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mineraalien tarvetta ensim-
mäisten elinviikkojensa aika-
na.

Pentujen kasvaessa yli 3
viikkoisiksi, emonmaito ei
enää riitä niiden kasvuun ja
kehitykseen. Tällöin kasvatta-
jien pitäisi aloittaa pentujen
ruokinta kiinteällä ravinnolla,
esim. liottamalla pentujen kui-
varuokaa haaleaan veteen ja
lisäämällä siihen haaleaan ve-
teen sekoitettu emonmaitojau-
he tai vuohenmaitojauhe. Tä-
mä on riittävä ravintolisä, joka
tarjoillaan huoneenlämpöise-
nä.

Lehmänmaito-pohjaisia
tuotteita emme suosittele. Tä-
mä johtuu siitä tosiasiasta, ettei
koiran keho pysty tuottamaan
amylase nimistä entsyymiä,
jolla maidon proteiini, laktoo-
si, hajotetaan.

Jogurtti ja piimä ovat hapa-
tettuja ja näitä voi käyttää.
Vuohenmaito on kuitenkin
koostumukseltaan lähempänä
koiran emonmaitoa, joten se
on luonnossa lähimpänä ja par-
haiten pennun hyödynnettävä-
nä.

Suosittelemme esim. Esbi-
lac emonmaito-vastikeen käyt-
töä. Tämä emonmaitovastike
on pulverimuodossa ja sekoit-
tuu helposti paakkuuntumatta.
Se on erittäin korkealaatuinen
ravintolähde mahdollisimman
lähellä emon omaa maitoa.
Sen valmistaja Pet Ag Inc. on
aina ollut edelläkävijä emon-
maitovastike pulvereissa. He
kehittivät Esbilac emonmaito-
vastikkeen koirille jo 50 vuotta
sitten ensimmäisenä maail-
massa. Esbilac'n voi sekoittaa
valmiiksi ja pakastaa, esimer-
kiksi jääkuutioiksi, ruokinnan
helpottamiseksi.

E s b i l a c - e m o n m a i t o -
vastiketta kannattaa pitää
myös varalla emon mahdollis-
ten maidontuotanto ongelmien
varalta. Alussa siirryttäessä
kiinteään ravintoon, pennut
eivät paljoa sitä tarvitse, mutta
saadessaan ensimmäiset ham-
paansa (yleensä 21 - 35 päivän
ikäisinä) kiinteän ravinnon
osuus kasvaa.

Vierotus jatkuu seuraavien
viikkojen aikana ja n.7-8 vii-
kon ikäisinä pennut syövät ai-
noastaan kiinteää ravintoa.

Energialähteet

Pentujen suuri aktiviteetti
vaatii lähes jatkuvaa energia
lähdettä. Kaloripitoisuuden on
oltava korkea, sillä pennut voi-

vat syödä vain rajallisia määriä
ruokaa kerrallaan. Tämän
vuoksi rasvapitoisuuden on
oltava korkea.

Rasvat

Rasvat ovat tiivistettyjä
energian lähteitä, lähes kaksin-
kertaisia verrattuna hiilihyd-
raatteihin ja proteiiniin. Ras-
voista saadaan enemmän kuin
pelkkää energiaa. Niitä tarvi-
taan rasvaliukoisten vitamiini-
en (A,D,E ja K) sulatukseen
sekä tärkeiden rasvahappojen
muodostamiseen.

Rasvoja on kahta tyyppiä,
tyydyttämättömiä ja tyydytet-
tyjä. Molemmat ovat suuria
molekyyliketjuja, jotka ovat
muodostuneet rasvahapoista.
Koirat tarvitsevat ravinnossaan
kulutukseensa riittävän määrän
tyydytettyjä rasvahappoja, joi-
ta niiden keho ei pysty muo-
dostamaan.

Tyydyttämättömät rasvaha-
pot ovat aivan yhtä tärkeitä
kuin tyydytetytkin, mutta näitä
koira pystyy valmistamaan ra-
vinnostaan saamistaan rasva-
hapoista.

Näitä monityydyttämättö-
miä rasvahappoja kutsutaan
EFA:ksi. Näistä kaksi on elin-
tärkeitä, linolihappo (LA) sekä
alphalinoleenihappo (LNA),
jotka ovat kahta tyyppiä, Ome-
ga-6 ja Omega-3 rasvahappo-
ja. Näitä koira ei pysty itse
valmistamaan, vaan tarvitsee
raaka-aineena ravinnostaan
näiden lähteet.

Näiden ihannesuhteena pi-
detään 5:1 (LA:LNA). Miksi
tämä on tärkeää? Nämä kaksi
rasvahappoa ovat rakennus-
aineina ja säännöstelijöinä het-
kellisissä biologisissa kemi-
kaaleissa, joita kutsutaan
eiconosanoideiksi. Nämä ke-
mikaalit valvovat suunnatonta
määrää biologisia tapahtumia
koiran kehossa, kuten vasta-
ainetuotantoa, verenkiertoa,
syöttösoluja, sekä hormonituo-
tantoa.

Aineenvaihdunnallisia ta-
pahtumia tapahtuu koko ajan
ja näitä rasvahappoja kuluu
joka hetki. Koiran keho joutuu
tuottamaan niitä jatkuvasti ja
tämä tekee tärkeäksi ravinnon
laadun ja sen, että raaka-aineita
näiden tuotantoon on tarpeeksi
saatavilla.

Uskotaan suuren osan koi-
rien ongelmista ja sairauksista
johtuvan juuri näiden raaka-
aineiden puutoksista tai epäta-
sapa inos ta .  Pe lkäs tään

LA:LNA epätasapainon tiede-
tään aiheuttavan tulehduksel-
lisen väärän immuunireaktion,
joka saattaa muistuttaa ihotu-
lehdusta tai herkistymistä
(esim. allergiat).

Hiilihydraatit

Hiilihydraatit ovat tärkke-
lystä, sokeria sekä selluloosaa.
Hiilihydraateissa on keskimää-
räisesti puolet hyödynnettävää
energiaa verrattuna rasvaan.

On huomattava se, että koi-
ran keho voi korvata hiilihyd-
raatit valkuaisaineella, sillä
koiran aineenvaihdunta pystyy
helposti muodostamaan veren-
sokerin ylläpitoon tarvittavan
glukoosin, joko saamiensa ras-
vojen glyserolirungosta tai ras-
vahapoista.

Hiilihydraattien suuri osuus
ravinteessa saattaa itsessään
jo aiheuttaa allergisen reaktion.

Samoin esimerkiksi suuri
määrä vehnää estää sinkin
imeytymisen. Tämä on jälleen
osoitus lihansyöjästä.

Valkuainen

Valkuaisella on myös noin
puolet rasvan hyödynnettäväs-
tä energia pitoisuudesta, suun-
nilleen sama kuin hiilihydraa-
teilla.

Nuoret kasvavat eläimet tar-
vitsevat enemmän valkuaista
kuin aikuiset, kasvavan kehon-
sa rakennusaineiksi ja valku-
aisen laadun tulee olla korkea-
laatuista ja saman kaltaista
kuin koiran oman kehon val-
kuainen eli eläinpohjainen.

Kasvisvalkuainen eroaa
eläinvalkuaisesta eikä valku-
aislähteenä tulisi olla kasvis-
valkuaista kehon rakennusai-
neena.

Varoituksen sanana, aikui-
sen koiran saama ylimääräinen
valkuainen on poistettava ke-
hosta ja tämä tapahtuu maksan
ja munuaisten toimesta muut-
tamalla ylimäärä energiaksi,
jolloin se poltetaan.

Tämä ylimäärä lisää munu-
aisten rasitusta ja liian usein
koirille syötetään jatkuvasti
Performance tyyppistä ruokaa,
sillä luullaan koiran aktivitee-
tin vaativan vahvaa ruokaa,
jolloin munuaiset todella rasit-
tuvat. Ongelma valkuaisen jat-
kuvasta liika ruokinnasta on
vanhemmalla iällä munuaisvi-
ka.

Kasvu

Kaikkia edellä mainittuja
tarvitaan oikeassa suhteessa
koiranpennun tasapainoisen
kasvun aikaan saamiseksi.

Mineraaleja ja vitamiineja
myös tarvitaan. Ravinteellinen
tasapaino näiden välillä on ai-
ka herkkä.

Minkään vitamiinin tai mi-
neraalin lisäämistä ei suurim-
paan osaan laadukkaita pentu-
ruokia suositella. Pieninkin
mineraali- tai vitamiinilisä
saattaa tehdä korkealaatuisen
valmisteen edut tehottomaksi.

Koiran kasvettua, suunnat-
tomat fyysiset muutokset ovat
tapahtuneet, suurimmat ensim-
mäisten 6 kuukauden aikana.
Imetysvaihetta lukuunottamat-
ta pennun ravinnon ja energian
tarpeet ylittävät aikuisen koi-
ran tarpeet.

Suositukset eroavat pienillä,
suurilla ja erittäin suurilla ro-
duilla. Tämä johtuu siitä val-
tavasta nopeudesta joka näiden
koirien kasvussa tapahtuu. Lii-
an suuri ravintopitoisuus joh-
taa luunkasvu ongelmiin. Ni-
velvoiteet saavat liikaa
ravintoa, rustot kasvavat liikaa,
epämuodostumia syntyy, ja
liikaruston luutuessa ongelma
elinikäinen.

Vähentämällä rakennusai-
neita, estämme näiden luun
kasvuongelmien muodostumi-
sen.

Vasta 10-18 kuukauden iäs-
sä, rodun koosta eli aikuiskas-
vusta riippuen, kannattaa siir-
tyä penturuuasta aikuisten
koirien ruokaan.

Mineraalit

NRC (National Research
Council, USA) on laatinut
“ravintoaine suosituksia” koi-
rille. Viimeisin suositus on kui-
tenkin jo lähes 12 vuotta vanha
ja tämän jälkeen on paljon tut-
kimusta tapahtunut, joka on
antanut lisätietoa ravinto asi-
oille.

Useat tutkijat ovat jo toden-
neet ravinteellisien tarpeiden
erilaisuuksia eri biologisen
kasvun aikoina. Sikiön, ime-
tyksen sekä kiinteän ravinnon
ajan kasvutarpeet osoittavat
selvästi tarpeen erilaiseen ra-
vintoon eri kasvuaikoina.

Vaikka koira mahdollisesti
pysyy hengissä yhden tyyppi-
sellä ravinnolla pennusta hau-
taan, on selvää, ettei yksi ra-
vinto riitä optimaaliseen
hyvinvointiin.
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Kalkki
ja fosfori

Näiden kahden mineraalin
tasapaino on suunnattoman
tärkeä. Nämä mineraalit ovat
vastuussa luiden ja hampaiden
kovuudesta ja jäykkyydestä.

Kalkkia tarvitaan myös ve-
ren hyytymiseen sekä välittä-
mään hermo impulsseja.

Fosfori on osallisena lähes
jokaisessa aineenvaihdun-
nallisessa tapahtumassa.

Suositus on 1:1,4, jolloin
tasapaino hoitaa elintoiminnat
saamatta aikaan epätasapai-
noja. Liika tai puute voi johtaa
vakaviin ongelmiin.

Emme suosittele kalkin tai
fosforin lisäämistä laadukkaa-
seen penturuokaan, sillä näissä
ravinto on jo tasapainoitettu.

On huomattava myös käy-
tännön puoli kalkin suhteen.
Kalkki on erittäin halpa raaka-
aine, eli voimme luottaa siihen
että valmistajat lisäävät ravin-
teeseen tarvittavan määrän
kalkkia.

Kalkki
ja magnesiumi

Kalkin ja magnesiumin ta-
sapaino on tärkeää hermoku-
doksille sekä sydämen ja luu-
rangan lihasten toiminnalle.
Lisäksi magnesiumilla on
osansa natriumin ja kaliumin
aineenvaihdunnan toiminnois-
sa sekä se olennaisesti vaikut-
taa entsyymien toimintaan.

Ravinteellinen magne-
siumin puutos on erittäin har-
vinainen.

Suuret määrät magnesiumia
liitetään kissojen virtsatiesai-
rauksiin. Vaikka tämä ei ole
vastaava ongelma koirilla, lii-
tetään magnesiumin ja kalkin
määrä myös koirien virtsa-
kivien muodostumiseen (vrt.
tuhkapitoisuus) vaikka todel-
lisuudessa koirien virtsakivien
synty johtuu aina tulehdukses-
ta.

Kaliumi

Kaliumia tarvitaan kasvuun,
hermoimpulssien kuljetuk-
seen, nestetasapainoon, lihas-
ten aineenvaihduntaan sekä
sydämen to imin to ih in .

Prednisone, steroidi jota
yleisesti määrätään iho- ongel-
miin, vaikuttaa kaliumin me-
netykseen sekä natriumin ke-
rääntymiseen.

Korkean valkuaispitoisuu-
den omaava ravinto kuluttaa

enemmän kaliumia.
Kaliumin puutos on erittäin

harvinainen, sillä kaliumia on
ravinnossa monesta eri läh-
teestä.

Natriumi
ja kloori

Nämä kaksi mineraalia löy-
tyvät teollisista valmisteista
sodium chloride nimellä, tun-
netumpi nimitys on pöytäsuo-
la.

Nämä toimivat elektrolyyt-
teinä kehon nesteaineenvaih-
dunnassa eivätkä puutostilat
yleensä ole mahdollisia.

Rauta, kupari, manganeesi,
sinkki, iodine ja seleeni

Nämä ovat hivenaineita, sil-
lä vaikka ne ovat elämän yllä-
pidon kannalta elintärkeitä,
niitä tarvitaan pieninä määrinä,
keskenään tasapainoitettuina,
ja niiden yksittäiset määrät
riippuvat muiden mineraalien
ja vitamiinien määristä yhtei-
sen tasapainon vaatimina.

Raudan puute, tunnetuin on-
gelma, johtaa anemiaan sekä
vähentyneeseen hapen kulje-
tukseen kehossa. On huomat-
tava, että rauta kuten muutkin
hivenaineet, tulevat yliannok-
sina nopeasti myrkylliseksi.

Kupari on tarpeellista mo-
neen biologiseen toimintaan,
myös raudan aineenvaihdun-
taan. Tästä johtuen kuparin
puutos voi myös johtaa anemi-
aan vaikka rautaa olisikin tar-
peeksi.

Kuparin ylimäärä voi myös
johtaa anemiaan, johtuen sa-
masta sulautumiskanavasta.

Manganeesista ei paljoa tie-
detä. Olettamuksia on paljon,
mutta sen tiedetään vaikutta-
van aktivisaattorina metallient-
syymi järjestelmässä ja tätä
kautta ollen mukana monissa
kehon reaktioissa.

Manganeesin uskotaan kil-
pailevan raudan ja kuparin
kanssa samoista imeytymis
tiehyeistä. Manganeesin puu-
tos vaikuttaa väärään kasvuun,
sikiöitymiseen sekä rasva-
aineenvaihduntaan.

Sinkki on erittäin tärkeä ent-
syymi toiminnalle sekä prote-
iinin synteesissä. Sinkin mää-
rälliset vaatimukset ovat
riippuvaisia muista mineraa-
leista.

Esimerkkinä liika kalkki,
joka estää sinkin imeytymistä.
Tämä puute näkyy nopeasti
turkin kunnon heikkenemises-

sä sekä vajaakasvussa.
Iodiinin ainoa tunnettu toi-

minta on kilpirauhashormonin
valmistuksessa ja tämä sään-
nöstelee aineenvaihdunnan no-
peutta ja tasoa koirassa.

Seleeni on myrkkyä, myr-
kyllisempää kuin tunnettu ar-
senikki, mutta se on elintärkeä
elementti nisäkkäillä.

Seleenillä on monimutkai-
nen yhteys E-vitamiiniin sekä
rikkiä sisältäviin rasvahappoi-
hin, kuten methioniiniin ja
kystiiniin. Seleeni on aktiivi-
nen osa glutathioni peroxidas-
ea, joka suojelee soluja vapa-
ilta radikaaleilta,  jotka
vahingoittavat rustoja ja aihe-
uttaa nivelsärkyä.

Vastustuskyky
ja vitamiinit

Kasvavien pentujen emoltä
saama passiivinen vastustus-
kyky alkaa menettää tehoaan
n. 8 viikon iässä. Pentujen oma
vastustuskyky tuotanto ei ole
vielä täysin käynnistynyt, joten
tämä on tässä mielessä vaaral-
lista aikaa. Emon ravinteen
vitamiini ja mineraali pitoi-
suuksien ollessa korkea, saavat
myös pennut korkeamman ta-
son vitamiineja ja mineraaleja.

E-vitamiini

Varsinkin E-vitamiinin
saantia pidetään tärkeänä niin
emolle kuin pennuil le .

emollä E-vitamiini yhdessä
seleenin kanssa vaikuttavat
solujen muodostumiseen, päät-
tävätkö ne muodostua T- tai
B-soluiksi.

Pennuille tämä on erityisen
tärkeää vastustuskyky tuotan-
non vasta käynnistyessä. Tämä
johtuu E-vitamiinin vaikutuk-
sista solujen kalvoihin.

Kaikki vasta-aine toiminta
saa alkunsa näiltä kalvoilta ja
jollei kalvoilla ole riittävää E-
vitamiinia, vastustuskyky ei
toimi.

D-vitamiini

Yksi huolestuttava piirre on
pyrkimys D-vitamiinin vähen-
nykseen ravinnosta.

On totta että D-vitamiini
vaikuttaa luuston kasvuun,
mutta D-vitamiini vaikuttaa
myös luiden muodostukseen,
hampaisiin sekä munuaisten
toimintaan. Vähentämällä D-
vitamiinia, vaikutetaan myös
muihin toimintoihin.

Pelko D-vitamiinin liika va-
ras toi tumisesta  ( rasva-
liukoinen) on johtanut johto-
päätökseen sen vähentämises-
tä. Tämän kaltainen johtopää-
tösten vetäminen yhdestä
aineosasesta on vaarallista.

D-vitamiinin puute vaikeut-
taa kasvuiässä luunmuodostus-
ta eli mahdollisuudesta luun
vajaakasvusta tulee yhtä suuri
ongelma kuin ylikasvusta.

Lisäksi vaikutetaan mine-
raalien ja vitamiinien yhteis-
vaikutteisuuteen.

Liika D-vitamiini aikaansaa
patologisia luunrangan muu-
toksia sekä luuston heikkoutta,
jollei kalkkia ole elimistössä
riittävästi.

Korkea valkuaisaine pitoi-
suus rasittaa munuaisia, rasi-
tuksen noustessa tarvitaan D-
vitamiinia.

C-vitamiini

C-vitamiini on jatkuvasti
löytänyt tiensä kirjallisuuteen.
Aina silloin tällöin on ilmen-
tynyt joku, joka väittää C-
vitamiinin parantavan lähes
mitä tahansa.

Vaikka C-vitamiini on tär-
keä ja sen ominaisuuksista tie-
detään paljon, ihmisille se on
todella tärkeä, sillä ihmisen
keho ei pysty itse valmista-
maan C-vitamiinia.

Koiran kohdalla tilanne on
täysin toinen. Koirat tuottavat
entsyymiä, josta ne voivat val-
mistaa C-vitamiinia glukoosis-
ta eikä ravinnossa välttämättä
C-vitamiinia tarvita.

Ihmisellä C-vitamiini on
tärkeää, kuten mm. flunssan
hoidossa. Koirilla ei tämän
tyyppistä flunssaa voi olla.
Tämä johtuu syöttösoluista,
jotka ihmisillä sijaitsevat hen-
gitystiehyeissä, koirilla ruuan-
sulatus järjestelmässä, jne.

Lisäravinteet

Vitamiinien tai mineraalien
lisäystä laadukkaaseen valmis-
ravintoon emme suosittele. Jos
tätä harkitaan, on syytä kes-
kustella tästä erikseen eläinlää-
kärin kanssa.

Yleensä vitamiinin tai mi-
neraalin lisäyksellä aiheutetaan
enemmän ongelmia kuin saa-
daan mitään hyvää aikaiseksi.

Kaikkia ravinto-aineita on
seurattava kokonaisuutena ja
kaikkien ravinto-aineiden kes-
kinäinen tasapaino on erittäin
tärkeätä.
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I n t e r n e t - o s o i t t e e s s a
www.sathy.fi on avattu uusi,
maksuton koira-aiheinen osto
& myynti-palsta. Palstalla voi
ilmoittaa myytävänä olevasta
uudesta tai käytetystä koiratar-
vikkeesta tai palvelusta. Ilmoi-
tukset julkaistaan myös
SATHY Uutiset -lehdessä.

Koiria tai pentuja ei saa il-
m o i t t a a  m y y t ä v ä k -
si/ostettavaksi.

Myydään
Puiset ruokabaarit ja rotu-

kohtaisia käyttö-esineitä omis-
tajille. Ammattipuusepän käsi-
t y ö t ä .  K u v i a  s i v u i l l a
www.puulaaki.com lemmi-
keille ja omistajille tai kuvia
sähköpostilla.

Tampere
hanna@puulaak i . com

Ostetaan
Verkkoaitaa n.200m tuke-

vaa, min. 1,5m korkeaa. Jos
lyhyempikin pätkä löytyy niin
tarjoa haitula@jippii.fi Mielel-
lään pääkaupunkiseutu / lähis-
tö.

Pääkaupunkiseutu
haitula@jippii.fi

Myydään
Lentokuljetuksiin hyväksyt-

ty boxi. Mitat: P69 x L51 x
K48. Ollut käytössä yhdellä
lennolla. Aki

Kuopio
Puh. 044 570 3440
leskis.aki@suomi24.fi

Ostetaan
Käytetty koiran aitaverkko.

Galv. kork.2m, pituus 20m.
miel. Vakka-Suomesta. Vastaa
s-postiin.

Mynämäki.
Harri-lahtinen@luukku.

com

Myydään
Myydään kestävät muoviset

Ferplastin Atlas 40 (syvyys
68cm x korkeus 48cm x leveys
45,5cm) ja Atlas 70 (syvyys
101cm x korkeus 68,5cm x
leveys 75,5cm)-kuljetusboksit.
Täyttävät IATA-määräykset,
voidaan käyttää lentokuljetuk-
sissa. Molemmat ovat kaksi-
värisia (punainen-harmaa) ja
vetokahvallisia. Atlas 70:ssa
on myös säilytyslokero. Mo-
lemmat ovat mallia, johon voi
erikseen hankkia pohjaan kiin-
nitettävät renkaat.

Haukipudas

misaarim@mail.student.
oulu.fi

Ostetaan
Ostan 2kpl 30-40 litran

MAITOTONKAT!!! Maksan
0e-60e/kpl

Helsinki
nokkis1@luukku.com

Myydään
Acana koiran ja kissa ruuat.

Vehnättömiä, edullisia, laaduk-
kaita, ilman keinotekoisia väri-
ja makuaineita ja säilöntäainei-
ta. Sarjasta löytyy sapuskaa
pennusta vanhukseen. Lisätie-
t o a  k o t i s i v u i l l a
http://koti.aina.fi/koiruudet

Tuulos
Puh. 041 701 9567
sari.pentikainen@aina.fi

Myydään
KOIRAHIIHTOON veto-

vyö ja osittain joustava veto-
naru. Pyydä kuva sähköpostii-
si.

Jyväskylä
kaisa.honkonen@kolum-

bus.fi

Ostetaan
Lentokuljetuksiin hyväksytty
boxi 43 cm korkealle koiralle.
Myös vuokraus käy.

Tampere
Puh. 040 583 8322
saija1@luukku.com

Myydään
Koirankopit, autohäkit, ve-

räjät, verkot, kalterit, tarhaele-
mentit, pentuaitaukset edulli-
sesti suoraan valmistajalta.
Kannattaa kysyä, suunnitel-
laan sinulle sopiva kokonai-
suus. Pyydä tarjous.

Tuulos
Puh. 041 701 9567
041 703 3327
sari.pentikainen@aina.fi

Myydään
Käsintehtyjä metallitöitä

omien toivomusten mukaan.
Suunnittele itse ja kysy hinta-
arvio. Persoonallinen lahjaidea
ystävälle tai itselle =) Esimerk-
kejä tekemistäni töistä (lähinnä
koira-aiheisista) löytyy koti-
s i v u i l t a n i / m e t a l l i t y ö t
http://www.kolumbus.fi/mag
icalaunt/metall i tyot.htm

Hämeenkyrö
magicalaunt@kolumbus.fi

Ostetaan
Vetovaljaat berniurokselle.

Luokki ja aisat myös. Iso poika
54 kg ja 68 cm korkea. Käyte-
tyt ja hyvät mieluummin.

Joensuu
l e i l a . m i e t t i n e n @ t s p .

stm.vn.fi

Ostetaan
Ostetaan trimmipöytä.

Jyväskylä
Puh. 045 630 9278
e m i l i a _ l a h d e n p e r a @

msn.com

Ostetaan
3 koiralle pannat ja 2 pitkää

ja vahvaa kettinkiä ja 2 juok-
suhihnaa saa olla käytettyjä.
Oletko allerginen koirallesi tai
muuten joudut, luopumaan ota
yhteyttä maatalo.

Ilmajoki/Seinäjoki
Puh. 0400 762 857
Miiting@netti.fi

Myydään
Kääpiövillakoiralle suoja-

puku/urokselle! Pari kertaa
käytetty tai vaihto toyvilla-
koiran pukuun, naaras. Kau-
nis! (en lähetä)

Ylöjärvi
Puh. 041 704 2628
marjut123@kolumbus.fi

Myydään
Leonbergin paimenkoiralle

tilaustyönä tehty lentokuljetus-
laatikko (ikilevystä?). Noin
metrin korkuinen, koira mah-
tui sekä istumaan että seiso-
maan laatikossa. Käytetty kak-
si kertaa.

Espoo
Puh. 050 461 46 40
sarisaska@hotmail.com

Myydään
Myydään
1. Mantteli, selänpituus

n.28cm, kaula-aukon halkaisi-
ja n.16,5cm. Neulekangasta,
punasävyinen, kaulus viinin-
punaista vakosamettia. Itseteh-
ty ja käyttämätön. Hinta 10€
postikuluineen.

2. Samaa kangasta kuin tuo
edellinen, eli punasävyinen ja
neulekangasta. Selänpituus
n.28cm, kaula-aukon halkaisi-
ja n.13,5cm. Itsetehty ja käyt-
t ä m ä t ö n .  H i n t a  1 0 €
postikuluineen. Kuvat ja lisää
m i t t o j a  o s o i t t e e s t a
http://www.lemmikkipalstat.
n e t / c g i -
bin/palsta/ubb_aview.cgi?00
022396.cgi

Forssa
johannaramo84@hotmail.

com
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Eläinystävät-ohjelma
otti yhteyttä

Helmikuussa SATHY ry. sai
yhteydenottopyynnön tämän
hetken suosituimman lemmik-
kieläin tv-ohjelman, Eläinys-
tävät, tuotantotiimiltä – olisiko
mahdollista saaada tehdä jut-
tua telkkariin SATHY Terapia-
koirista?  Parin viikon selvit-
telyjen jälkeen saimme luvat
mennä kahteen eri terapia-
paikkaan televisiokameroiden
kera ja kuvauspäivä lyötiin
lukkoon. Mukaan pääsi kaksi
aitoa SATHY Terapiakoiraa
ohjaajineen, amerikanpitbull-
terrieri Frisco ja amerikanpit-
bullterrieri Erkki. Frisco on
terapiakoirakonkari ja muiden
terapiakoirien kouluttaja, Erk-
ki on nuorempi kaveri, joka
vasta muutaman kymmenen
terapiakoirakäyntiä takanaan
on vielä lähes aloittelija. Erkki
pääsi tapaamaan useita sairaa-
lan potilaita pyörätuoleissa,
Frisco pääsi tapaamaan useita
kuntoutuksessa olevia teinejä.

Terapiakäynnit
suoritettiin varmuudella

Molemmat amerikanpitbull-
terrierit suoriutuivat terapia-
koirakäynneistään kokemuk-

sen tuomalla varmuudella, ei-
vätkä televisiokamerat häirin-
neet näiden koirien työtä mil-
lään muotoa.  Erkki oli pariin
otteeseen kiinnostunut äänittä-
jän mikrofonista, mutta rauhal-
lisena kaverina jätti mikin rau-
haan. Frisco pyöri ympäri
kuntoutuskotia vaaleanpunai-
sessa t-paidassaan, hurmaten
niin kuntoutettavat, henkilö-
kunnan kuin koko tv-väenkin.
Möläyttipä ohjelman juontaja
spontaanisti: “Olen aivan lu-
moutunut tuosta Friscon tyy-
neydestä, rauhallisuudesta ja
arvokkuudesta!”

Ohjelma ulos
telkkarista

TV 2 esitti SATHY Terapia-
koiravierailut ohjelmassaan
Eläinys tävät  tors ta ina ,
24.3.2005 ja ohjelma tuli vielä
u u s i n t a n a  l a u a n t a i n a
27.3.2005. Ohjelmassa oli esi-
tetty hyvin mistä terapiakoira-
toiminnassa on kysymys ja
että amerikanpitbullterrierit
ovat suosituimpia terapiakoiria
ympäri maailman. Esille tuli
hyvin myös se seikka, että
SATHY ry. on tuonut Terapia-
koiratoiminnan ensimmäisenä
. Lisäksi Erkki ja Frisco pää-
sivät loistamaan, mikä oli tie-

tenkin pää-
asia. Valitet-
tavasti tera-
p o i t a v i e n
potilaiden ja
kuntoutujien
moninaiset
haastattelut ja
koirien ke-
humiset oli
leikattu oh-
jelmasta pois,
mutta pääasia
tuli kuitenkin
erinomaisesti
esille.

Ohjelman
esitysten jäl-
keen SATHY
ry. on saanut
k y m m e n i ä
yhteydenot-
toja eri sai-
raaloista ja
vanhainko-
deista, joihin
nyt halutaan
terapiakoira-
käyntiä. Li-
säksi kaksi
muuta  tv -
kanavaa ha-
luaa tehdä
oman ohjel-
m a n s a
SATHY Te-
rapiakoirista.

SATHY Terapiakoiria telkkarissa

Olen Malla Karkkilasta.
Perheeseeni kuuluu aviomie-
heni ja viisi lasta, joista kaksi
enää kotona. Lisäksi vanha
rouva Aino (11); staffi, herra
Teuvo (3); englanninbulldoggi,
Cessi (4); kissa herra, nuori
rouva Tyyne (2); vanhaenglan-
ninbulldoggi sekä viimeinen
tulokas Sulo (8 kk); viljakäär-
me.

Tyyne on syntynyt 21. hel-
mikuuta 2003 ja on OldeRan-
chin kasvatteja. Hän tuli meille
luovutusikäisenä sijoitusnar-
tuksi Suomen ensimmäisestä
Olde pentueesta. Tyynellä it-
sellään on ollut yksi sijoitus-
pentue 23. toukokuuta 2004
(5 tyttöä ja 1 poika).

Tyyne on ensimmäinen van-
haenglanninbulldoggi meille
ja on aivan ihana. Luonteeltaan
Tyyne on tasapainoinen ja
kaikkien kanssa toimeentule-
va, mutta varmasti tiukan pai-
kan tullen löytyy myös luon-

netta.
Olen itse lähihoitajaopiske-

lija (suuntautumisena mielen-
terveys & päihde). Olin har-
joittelussa Työkeskuksessa

syksyllä 2004, jossa enimmäk-
seen on kehitysvammaisia se-
kä mielenterveysasiakkaita.
Yhtenä päivänä sain ottaa Tyy-
nen mukaani töihin, koska ha-

lusin mielenkiinnosta nähdä
olisiko ainesta terapiakoiraksi.
Ja olisihan sitä, nuori rouva ei
ollut moksiskaan apuvälineistä
eikä kovemmistakaan äänistä.
Hän oli rauhallinen kuin viili-
pytty ihan kuin olisi ikänsä
ollut “töissä”. Myös asiakkaat
olivat haltioissaan kun Tyyne-
koira tuli heitä katsomaan.

Jos nyt hyvä tuuri käy, niin
saan vuodeksi oppisopimus-
paikan. Alustavan tiedustelun
perusteella olisi myös ehkä
mahdollista Tyynen päästä töi-
hin mukaan.

Koska näetyn ja koetun pe-
rusteella Tyynessä on terapia-
koira-ainesta. Jäämme Tyynen
kanssa työpaikkaa odottele-
maan.

Kaikille SATHYlaisille au-
rinkoista kevättä, toivoo: Tyy-
ne, Malla & muu poppoo.

Kevätterveisiä Tyyne-oldelta

Amerikanpitbullterrieri Erkin ympärille on
kerääntynyt koko joukko potilaita sekä iso
tv-ryhmä.

Amerikanpitbullterrieri Frisco hurmaa
kaikki ympärilläolijat suvereenisti, kuten
aina. Frisco on terapiakoirien aatelia.
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Olen työssäni kohdannut
tuhansia käytöshäiriöisiä koi-
ria. Iso osa näistä käytöshäiri-
öistä olisi voitu välttää opetta-
malla koira jo pentuna omaan
häkkiin.

Pennun kouluttaminen häk-
kiin on paras yksittäinen tapa
välttää ja estää myös tuho-
amisvimma. Koiran pentu, ku-
ten aikuinenkin koira, voi ko-
tona yksin ollessaan saada
mittavia taloudellisia vahinko-
ja aikaiseksi. Nämä vahingot
voidaan helpolla eliminoida
investoimalla kunnolliseen
pentuaitaukseen ja/tai häkkiin.

�

Häkki voi olla
koiran “pesä”

Koiran kouluttaminen hy-
väksymään pentuaitaus ja häk-
ki omaksi ”pesäkseen” on yl-
lättävänkin helppoa, kunhan
se tehdään koiraa pakottamat-
ta. Pentu on turvassa vaaralli-
silta laitteilta kuten sähköjoh-
doilta, samalla tottuen myös
erossa oloon. Vastaavasti esi-
merkiksi uuden vuoden raket-
tien paukuttelut voivat saada
koiran suunniltaan ja tällöin
on hyvä olla oma ”pesäkolo”,
jossa koira tuntee olevansa
turvassa.

�Koirillahan on luonnollinen
”pesävaisto” ja rakentamalla
niille häkistä pesä, siitä tulee
myös suojapaikka, jossa�koira
saa aina olla rauhassa. Parin
kuukauden ikäisinä niille ke-
hittyy luonnollinen vaisto olla
likaamatta pesäänsä. Samoin
häkki estää niitä oppimasta
huonoja tapoja ja aiheuttamaan
vahinkoja vapaana juoksennel-
lessa. Pentuja ei saa jättää häk-
kiin pitkäksi aikaa, sillä ne
eivät pysty kauaa pidättele-
mään ja jos ne tämän vuoksi
joutuvat tekemään ”pesäänsä”,
tästä voi seurauksena olla mo-
nenlaisia ongelmia.

�

Kouluttaminen
häkkiin

Kouluttaminen on helppo
aloittaa esimerkiksi seuraaval-
la tavalla:

Häkkiin laitetaan pennun
oma peitto, (vinkkinä: juuri
vieroitetulla pennulla olisi hy-
vä olla joku kankaanpalanen,
vanha T-paita tms. joka on ol-
lut emän ja pentujen käytössä

ja tästä seuraa tuttu ja turvalli-
nen tuoksu myös uuteen ko-
tiin).

�Ovi jätetään auki ja pentu
saa vapaasti kulkea. Ruoka
tarjoillaan häkissä.

�Ruuan jälkeen pentu ulos
ja takaisin tultaessa vaikka pik-
ku namupala häkkiin, pentu
perässä ja ovi suljetaan. Ruuan
jälkeen pentu lähes automaat-
tisesti nukkuu ja sille annetaan
rauha  nukkua  omassa
”pesässään”.

�Kun pentu herää, taas ulos
ja sen jälkeen sen kanssa voi-
daan leikkiä ja touhuta
vaikka�Onnea pennusta- käy-
tännön vinkkejä�artikkelissa
kerrotun mukaisesti.

�Leikkien jälkeen, pennun
on aika pysyä pesässään ja
sille annetaan vaikka pureskel-
tava Kong lelu ja se saa olla
häkissä yksin.

�Lapsille ja miehille on pai-
notettava ”pesärauhan” rikko-
mattomuutta. Koiraa ei saa
häiritä kun se haluaa olla
”pesässään”.

�Jos tämän ”pesän” ympäril-
lä on vielä pentuaitaus, helpot-
tuu koko homma entisestään.
Häkin eli ”pesän” ovi voi olla

auki ja pentu kuitenkin pääsee
jaloittelemaan ja leikkimään
leluillaan, kuitenkaan pääse-
mättä pahan tekoon. Koira,
joka pentuna on oppinut
”pesänsä” tarkoituksen, on
erittäin mielellään myös van-
hempana ”pesässään” ja tällä
voidaan välttää, ei pelkästään
käytöshäiriöitä, vaan kaikkien
yhteiseloa, myös tilanteissa
joissa kylään tulee koiria aris-
tavia vieraita, koira voidaan
sulkea pesäänsä vierailun ajak-
si.

�

Tuhoaja järkevästi
kuriin

Koira yleisimmin nukkuu
päivisin ja isännän kotiin tul-
lessa odottaa sitä iloisena pääs-
tääkseen seurustelemaan. On
selvää, jos palaa töistä kotiin
ajatuksena lähteä vaikka kou-
luttamaan innokkaana odotta-
vaa koiraa, ja ovesta sisään
tullessa huomaakin kodin tu-
hotun, alkaa tästä kova huuto.
Koiraparka ei nyt illalla edes
muista mitä teki klo 9.00 aa-
mulla ja nyt isäntä raivoaa ja
selvästi henkii vihaisuuttaan.

Lähde nyt tässä mielentilassa
sitten oppimaan jotain koulu-
tuksesta, ei opi koira, ei ym-
märrä isäntä...

�
Perustietoa
häkistä

Häkin ei koskaan tule olla
vankila koiralle eikä koiraa
saa jättää häkkiin pitkäksi ai-
kaa, ainoastaan väliaikaisesti,
tarpeen mukaan.

�Laadukas häkki ei ole kus-
tannus vaan investointi, eikä
koskaan kannata ostaa häkkiä
hinnan mukaan. Häkin tulee
olla laadukas, joka on silloin
myös kestävä ja turvallinen.
Laadukas häkki kestää yleensä
koiran koko elämän ajan.

�
Dr. Roger Mugford

Koiralle häkki

Amerikankääpiöterrieri Kia omassa uudessa häkissään. Kian eläinlääkäri määräsi
Kian liikuntakieltoon etujalan venähdyksen takia. Omistaja hankki Kialle tilavan ja
laadukkaan häkin, jossa Kia viihtyi sairaslomallaan erinomaisesti. Hyvästä ja
laadukkaasta häkistä on hyötyä jopa vuosikymmeniksi  eteenpäin.
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Kevättä
ja aurinkoa

Nyt alkaa olla kevättä rin-
nassa kaikilla. Itsekin alan jo
herätä talvihorroksesta kun au-
rinko porottaa melkein joka
päivä. Olisi kiva ajatella mei-
dän pienestä amerikanpitbull-
terrieristä samaa, mutta mitään
talvihorrosta ei meidän koiralla
ole ollut. Vauhti on ollut päällä
siitä päivästä lähtien kun se
tähän maailmaan syntyi. Muu-
taman kerran tuli talven aikana
jopa lennettyä selälleen lumi-
hankeen juuri koiran liiallisen
vetämisen vuoksi. Onneksi
jäät alkavat jo sulamaan. Odo-
tan sitä päivää kun lennetään
märkään mutalammikkoon.
No, eipä varmaan kukaan tässä
maailmassa hanki pittiä sohva-
perunaksi, toivottavasti.

Taakanvetotreenejä

Talven aikana on tullut har-
joiteltua taakanvetoa paljon ja
kehitystäkin on tullut huimasti.
Ainakin jos vertaa niitä ensim-
mäisiä kertoja, kun seisottiin
vain paikallaan ja ihmeteltiin
takana seisovaa kärryä. Rehel-
lisyyden nimissä täytyy kui-
tenkin kertoa, että ei se yhteis-
työ nykyäänkään aina onnistu.
Koira on kuitenkin aina koira
ja meidän pittikin on luonteel-
taan aika itsepäinen. Kaiken-
laisia tekniikoita olemme ko-
keilleet harjoittelussa. On
vedetty autonrengasta, pulkkaa
ja kärryä. Olemme kokeilleet
myös erilaisia houkuttimia.
Parhaaseen tulokseen olemme
kuitenkin päässeet yksinkertai-
sesti vain puhumalla koiralle
iloiseen sävyyn. Onnistuneen
vedon jälkeen tulee tietysti
kovat kehut!

Innokas
veijari

Taakanvetoa ajatellen mei-
dän koiralla on yksi huono
puoli. Juuri se liika innokkuus.
On vaikea kouluttaa koiraa
silloin kun se juoksee pää kol-
mantena jalkana jokaiseen il-
mansuuntaan. Kotona meidän
pitti on todella rauhallinen ja
tottelevainen, mutta kun pääs-
tään ulkoilmaan niin asia
muuttuukin täysin. Pitäisi var-
maan ehdottaa, että kaikki taa-

kanvetokisat järjestettäisiin
meillä kotona! Eipä tässä auta
muu kuin ruveta opettamaan
koiral le  s i tä  kuuluisaa
”kontaktia”, mitä aina koira-
kirjoissa painotetaan. Mutta ei
tässä vielä kuitenkaan liikaa
kannata murehtia, koira on vie-
lä nuori. Kolmen kuukauden
päästä tulee ikää vasta vuosi.

Tavoitteita

Taakanvedossakin on hyvä
asettaa joitain tavoitteita. Tällä
hetkellä olisi tarkoitus saada
koira vetämään joka kerta kun
käsketään. Myöhemmin voi
sitten keskittyä enemmän nii-
hin painoihin. Harjoittelutahti
meillä ei ole vielä ollut miten-
kään päätä huimaavaa. Välillä
on mennyt viikkojakin ilman
harjoittelua, mutta eipä pääse
koira ainakaan kyllästymään.
Nyt kun ilmat alkavat olla jo
inhimillisempiä, voimme use-
ammin lähteä voimailemaan.
Tosin voimaa on koiralle tullut
aikalailla. Nyt sille on onneksi
keksitty jokin tarkoituskin.

Muita
harrastuksia

Vapaa ajalla olemme koiran
kanssa viettäneet tavallista elä-
mää. Lenkkeilyn lisäksi syö-
minen ja sohvalla löhöilemi-
nen ovat ykkösharrastukset.
Meidän pitin ruokahalut ovat-
kin kiitettävät. Vyötäröllä se
ei tosin näy. Hyvä niin, ei kun-
non taakanvetokoiran kuulu-
kaan miltään virtahevolta sen-
tään näyttää. Toki lenkkeilykin
kuluttaa ylimääräiset rasvat
pois. Lenkkien pituus on tosin
lyhentynyt siitä mitä se jossain
vaiheessa oli. Syynä ei ole koi-
ran laiskuus vaan omistajan
huono kunto. Loputon rem-
missä kiskominen ottaa pitkillä
lenkeillä sen verran voimille.
Voin kuvitella mitä koiran
päässä liikkuu kun välillä huu-
detaan ”älä vedä!” ja seuraa-
vana päivänä ”vedä, vedä!”.
Koiraa hankittaessa oli tarkoi-
tus saada siitä mukavaa seuraa
pyörälenkille. Se vaihtoehto
voidaan kuitenkin unohtaa, to-
dennäköisesti jäisimme mo-
lemmat auton alle. Yhdessä
juokseminen sen sijaan voisi
onnistua.

Painimista

Olen välillä vienyt pittini
koirapuistoon silloin kun se
on ollut tyhjillään. Tarkoituk-
sena on ollut opetella hieman
luokse tuloa ym. hyödyllistä.
Eräänä päivänä sinne tuli nuori
bullterrieri narttu. Huusin
omistajalle, että odottaa hie-
man, että saan vietyä koirani
pois. Bullterrierin omistaja sa-
noi, että ei tarvitse viedä koiraa
pois. Hieman epäröiden jäin
sitten puistoon koirani kanssa.
Huomautin toisen koiran
omistajalle, että pittini ei ole
sieltä hillityimmästä päästä.
Mies päästi siitä huolimatta
koiransa vapaaksi. Koirat ru-
pesivat saman tien painimaan
kilpaa. Pittini piti tietysti pääs-
tä höykyttämään pienempää.
Kaikenlaista örinää sieltä aina
välillä kuului. Sääliä ei meidän
perheessä näköjään tunneta.
Jossain vaiheessa päätimme
sitten lopettaa touhun. Haus-
kaa pikku pitbullilla silti näytti
olevan. Hyvä niin, koska har-
vemmin nykyään enää pääs-
tään kunnolla painimaan.

Sisukas
pitti

Pari päivää sitten menimme
hieman taas harjoittelemaan
taakanvetoa. Mukana oli tällä
kertaa autonrengas. Harjoittelu
sujuikin ihan hyvin. Rengas
perässä juoksimme yhdessä
kymmeniä metrejä. Koira
näytti jopa nauttivan vetämi-
sestä. Päästin jossain vaiheessa
koiran irti remmistä, että se
pääsisi juoksemaan vapaasti.
Renkaan jätin tietysti valjaisiin
kiinni. Se ei sitten ollutkaan
koiran mielestä niin hauskaa.
Sen olisi mieli tehnyt juosta
ympäriinsä kovaa vauhtia, sik-
si rengas oli sen mielestä är-
syttävä. Laitoin koiran sitten
remmiin ja irrotin valjaat ja
renkaan. Yhtäkkiä muuten niin
kiltti karvaturri sai päähänsä
hyppiä minua vasten ja ottaa
takin helmastani kiinni. Se ei
taas minun mielestä ollut niin
mukavaa. Eipä ollut helppoa
saada koiraa edes lopettamaan.
Tottelevainen pittini päättikin
jättää takkini rauhaan ja siirtyi
remmin kimppuun. Tätä riehu-
mista kestikin yllättävän kauan
eikä mikään tuntunut teho-
avan. Tilanne oli sen verran

koominen, että itseänikin alkoi
naurattaa. Sitten toimin hie-
man oppikirjojen vastaisesti
ja päätin potkaista vähän lunta
koiran päälle. Se vihdoinkin
sai koiran lopettamaan. On-
neksi oli vielä sen verran lunta
siinä kohtaa, muuten paini jat-
kuisi varmaan vieläkin. Ehkä
tämä tilanne osoitti vain kuin-
ka sisukkaita pitbullit voivat
olla. Olen vakuuttunut siitä,
että jonain päivänä tämä sisuk-
kuus näkyy vielä taakanvedon
yhteydessäkin.

A.M.

Taakanvetoa pittiveijarin kera
Kansiku

vakoira
!
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Rambon ensimmäinen
viikko uudessa kodissa

Ti 8.2.  Rambo haettiin
Ke 9.2. Rambo nukkuu,

syö, tutkii paikkoja ja taas nuk-
kuu. Eli suurin osa vuorokau-
desta menee unten mailla ja
pikku pentu nukkuu tosi sike-
ästi. Kaikille uusille jutuille
muristaan, tai voiko sitä keh-
räävää ääntä edes sanoa mu-
risemiseksi, sen verran haus-
kaa ääntä Rambo pitää! Toinen
yö menikin sitten jo paljon
paremmin kuin ensimmäinen.
Rambo nukkui yön todella hy-
vin, mutta aamulla heräämis-
aika on aikainen!

To 10.2. Tänään pestiin en-
simmäistä kertaa hampaat.
Harja sopi hyvin suuhun ja
siellä myös pysyi -  harjaami-
nen ei oikein onnistunut, kun
Rambo puri harjaa tiukasti.
Yöt menevät jo tosi hyvin:
Rambo nukkuu n. iltayhdek-
sästä kuuteen aamulla. Pissit
ja kakat oli tehty yöllä sallit-
tuihin paikkoihin! Tämä oli
iloinen uutinen, koska mam-

man sukat alkaa jo olla kaikki
pyykkikorissa aamuisiin lätäk-
köihin astumisten jälkeen( eka
aamuna kolmet sukat vaih-
toon!). Talon väki herätetään
kyllä kuudelta ylös – täällä ei
nukuta!

Pe 11.2. Rambo on kotiutu-
nut tosi hyvin – leluilla on kiva
leikkiä ja niitä on Rambolla
paljon. Sininen pehmopupu on
Rambon paras kaveri, sitä

retuutetaan korvasta ympäri
taloa. Rambolla on jo ilmennyt
myös ”miehen” merkkejä, eli
pupun kanssa ”tanssitaan
hulaa”…

La 12.2. Tänään Rambolla
oli kylpypäivä. Rambo oli saa-
nut itsensä sotkettua niin pis-

siin ja kakkaan, että kylpy oli
edessä. Pesu meni tosi hienosti
ja sen jälkeen värjöteltiin sitten
omassa pedissä patterin välit-
tömässä läheisyydessä ja peit-
tojen alla! Lasten kaverit kävi-
vät  tänään katsomassa
Ramboa ja kaikki olivat yhtä
mieltä siitä, että Rambo on
söpöliini ja tosi pieni! Rambo
sai luita tuliaisiksi.

Su 13.2. Kynsienleikkuu-

päivä. Ensin odotimme, että
Rambo rauhoittui paikoilleen
ja itse leikkuu sujui niin, että
Rambo makasi selällään isän-
nän sylissä ja mamma piti si-
ankorvaa lähistöllä, jota Ram-
bo sai nakertaa leikkuun ajan.
Hienosti meni. Seuraava kyn-
sienleikkuukerta menikin jo
hyvin Rambon nukkuessa sy-
lissä. Rambo tykkää muuten-
kin nukkua päikkärit aina jon-
kun sylissä, lattialla on niiiin
kylmä Rambon mielestä. Yö-
unille Rambo menee aina sa-
maan aikaan kuin isäntäkin,
molemmat omille paikoilleen,
ja nukkuu ihan nätisti aamuun
asti. Yöllä käy kyllä pissillä,
mutta jatkaa sitten uniaan.

Rambon
kuulumisia

Rambo on jo kasvanut ihan
silmissä ja on nyt käynyt jo
ensimmäisen kerran tutustu-
massa Suomen talveen ja pak-
kaseen. Kä-
v i m m e
tuttavan pi-
halla katsele-
massa lunta -
kokonaisen
minuutin ajan.
R a m b o  e i
kylmästä ty-
kännyt, ko-
etamme uu-
d e s t a a n ,
kunhan ilmat
tästä vähän
lämpenevät.

S a m a l l a
r e i s s u l l a

näimme myös ensimmäisen
vieraan koiran – tosin kanto-
kopasta ilmasta käsin. Koira
oli saman talon asukkeja ja
aika suurikokoinen, mutta
Rambo murisi sille rohkeana
turvallisesti kopan sisältä.
Odotammekin innolla sitä päi-
vää kun koirat pääsevät tapaa-
maan toisensa.

Hampaiden pesu onnistuu
jo aika hyvin, tosin Rambosta
on paljastunut oiva nyrkkeili-
jä(olisiko nimen pitänyt olla-
kin Rocky?) varsinkin vasen
suora käy tosi tiuhaan!

Sohvalle yritetään kovasti
jo päästä. Muristen osoitetaan
mieltä sohvalla olijoille, että
minutkin pitää sinne päästää.
Kauhulla odotamme aikaa,
kun Rambo pääsee sinne itse
hyppäämään.

Wc on ehdottomasti Ram-
bon suosikkipaikka koko talos-
sa. Liekö siellä niin paljon hy-
viä hajuja Rambon mielestä…

Rambo on tosi vilkas ja
energinen kaveri, mikä on ihan
hyvä juttu. Pureminen on kyllä
aika rajua, siitä toivottavasti
myöhemmin päästään. Mutta
mikään ei ole niin rentouttavaa
ja hauskaa ajanvietettä, kuin
seurata Rambon toilailuja.

Nyt alkaa muutenkin jo sii-
nä mielessä helpottaa, että
Rambo on jo tottunut päiväru-
tiineihimme ja yksinolo päivi-
sin ( korkeintaan 5 h) sujuu
häneltä lepäillessä. Me olem-
me jo aika hyvin oppineet va-
romaan Ramboa ja Rambo
meitä, eli ei enää istu ihan oven
takana, eikä roiku puntissa
kiinni toisten kävellessä, aina-
kaan koko ajan. Kokonaisuu-
tena Rambo on kyllä ihan
mahtava paketti!

T.R.

Rambo amerikankääpiöterrieri
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Taakanvetokoulu alkoi
SATHY Pulkkariehassa. Kui-
tenkin paikalla olleet olivat
sen verran viluissaan, että har-
valla tuli otetuksi ensimmäiset
kotitehtävät mukaan. Nyt ne
julkaistaan tässä SATHY Uu-
tisissa sekä aina ilmestettyään
ensin Taakanvetokoulussa,
myös SATHY:n Internet-
sivuilla.

1) Hanki koirallesi sopivat
taakanvetovaljaat. Valjaiden
on oltava sellaiset, että niihin
saa kytkettyä kärruistä tms.
tulevan ketjun jousihaan.

Lenkkejä on siis oltava yksi
ja sen on oltava koiran takana.
Oikeaoppiset taakanvetoval-
j a a t  v o i t  t i l a t a  m m .
SHOP.SATHY:sta.

2) Totuta koira valjaisiin,
valjaiden pukemiseen ja riisu-
miseen.

3) Vedä valjailla jotakin ke-
vyttä taakkaa, ketjunpätkää,
muovikanisteria tms. tarkoitus
on, että koira tottuu valjaisiin
ja ettei perässä tulevaa kolinaa
tarvitse pelätä.

4) Opeta koirallesi vähin-
tään seuraavat komennot:

• ISTU, PAIKKA tms, jol-
loin koira istuu paikoillaan
eikä lähde omistajan perään.

• VEDÄ, TULE, TÄNNE
tms., jolloin koira tulee omalta
paikaltaan omistajan luo.

Näitä käskyjä on syytä har-
joitella erityisesti ulkona, pai-
kassa missä tapahtuu ja on toi-
mintaa.

5) Selvitä mikä on mie-
luisin viehe/houkutin koi-
ralle. Parasta on jos koira
vetää taakkaa pelkästä ko-
mennosta eikä houkutti-
mesta, mutta alkuun pääsee
nopeiten ehkä herkulla tms.

6) Katso jos SINUN lä-
heltäsi löytyy kenttä, tyhjä
parkkipaikka tai puisto,
jossa voidaan pitää seuraa-
vat taakanvetotreenit. Il-
moita tästä SATHY:lle,
tarkoitus on pitää taakan-
vetotreenejä eri paikoissa.

Ruksaa alla olevasta kahden
viikon allakasta kunkin päivän
kohdalta se mitä olet koiran
kanssa harjoitellut. Katso kel-
losta, että olet harjoitellut ky-
seista asiaa vähintään 5 mi-
nuu t t i a .  Mui s t a  p i t ää
harjoittelu hauskana ja koiralle
innostavana. Kehu koiraa pal-
jon! Ole rehellinen, älä rastita
ruutuja jos et harjoittele, mutta
jos ruutuja jää tyhjäksi, niin
koeta pitää kiinni harjoituksis-
ta seuraavana päivänä!

Taakanvetoharjoittelun kotitehtävät, osa 1

MA TI KE TO PE LA SU

Kävelyä
valjaissa

Istu

Tänne

Kanisterin
vetoa

MA TI KE TO PE LA SU

Kävelyä
valjaissa

Istu

Tänne

Kanisterin
vetoa
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SATHY Kevätkinkerit 2005
järjestetään tänä vuonna sun-
nuntaina 15.5.2004 Helsin-
gissä, Rastilan leirintäalueel-
la klo 10.30-15. Tervetuloa
mukaan koko perheen voi-
min!

SATHY Kevätkinkerit avaa
jälleen SATHY työkoirien ke-
vätkauden rytinällä. Paikalla
on ollut vuosi vuodelta enem-
män osallistujia ja joka vuosi
mukana on ollut työkoirahar-
rastajia koirineen myös naapu-
rimaista. Tänä vuonna Kevät-
kinkereillä on enemmän
ohjattua ohjelmaa kuin kos-
kaan,  enemmän tuote-
esittelyjä, enemmän kivaa ko-
ko perheelle.

Sisäänpääsy

Sisäänpääsy  SATHY Ke-
vätkinkereille on sallittu vain
ja ainoastaan SATHY-rotuisen
koiran kanssa tai ilman koiraa.
Ei muun rotuisia koiria!
SATHY ry.:n jäseneille ilmai-
nen sisäänpääsy.

SATHY Kevätkinkereiden
ohjelma

• 10.30 SATHY Kevätkinkerit
alkaa
• 10.35 SATHY Taakanveto-
koulu, taakanvetovaljaiden ti-
laus, taakanvetolisenssivedot
• 11.00 Rotukohtaiset esittelyt:
AB, APBT, AKT, VEB, AKAT
• 11.15 Tuholaistorjunta: AKT,
AKAT
• 11.55 Palkintojen jako tuho-
laistorjunta

• 12.00 Voimaveto: AKT,
AKAT, APBT, AB, VEB
• 12.45 Palkintojen jako
voimaveto
• 12.50 Koirapussijuoksu:
AKT, AKAT, APBT, AB, VEB
• 13.10 Palkintojen jako koira-
pussijuoksu
• 13.15 Koirahierontanäytös
• 13.30 Taakanveto: AKT,
AKAT, APBT, AB, VEB
• 14.30 Palkintojen jako taa-
kanveto
• 15.00 SATHY Kevätkinkerit
päättyy.

Sponsorit, tuote-esittelyt ja
myyjät (aakkosjärjestykses-
sä)

• Axilur - koirien sisäloisien
häätö, tuote-esittely

• Hauvapukimo Tassu-tasku
- pukineet ihmisen parhaim-
malle ystävälle, tuote-esittely
ja myynti

• Koiratuote - laadukkaat
takuutuotteet työkoirille, tuote-
esittely ja myynti

• Paras Ystävä - koiranruo-
ka, sponsorointi ja myynti

• SATHY Buffet - grilliherk-
kuja & virvokkeita, myynti

• SHOP.SATHY - aidot työ-
koiravermeet, tuote-esittely ja
myynti

• Vixen - työkoiratarvikkei-
ta, tuote-esittely ja myynti

Rastilan leirintäalueen
yhteystiedot

www.hel.fi/liv/rastila/yhte
ystiedot.html

Lisätietoja Rastilasta

www.camping.fi/template
_ypage1.asp?lang=1&s=139
&sua=2

Ajo-ohje

Omalla autolla pääset Ras-
tilaan ajamalla Kehä 1:stä tai
Itäväylää Itäkeskukseen, jatka-
malla Vuosaareen päin noin 2
km ja kääntymällä Vuosaaren
sillan jälkeen heti vasemmalle.
Leirintäalue sijaitsee Rastilan
metroaseman takana.

Julkiset
kulkuneuvot
Julkisilla kulkuneuvoilla Ras-
tilaan pääsee keskustasta met-
rolla, jossa lukee “Vuosaari”.
Metromatka kestää vain 17
minuuttia.

Avustajia!

SATHY Kevätkinkereille
tarvitaan runsas joukko vapaa-
ehtoisia avustajia. Ilmoittaudu
avustajaksi nyt heti sähköpos-
titse osoitteeseen info@sathy.fi

 Avustajat saavat kukin il-
maisen sisäänpääsyn SATHY
Kevätkinkereille, upean
SATHY Kevätkinkeri t-
paidan, SATHY Buffet kupon-
gin ja paljon muuta kivaa.

SATHY Kevätkinkereillä
tavataan, tervetuloa mukaan!

www.parasystava.fi

www.koiratuote.fi

Hauvapukimo
Tassu-tasku

www.hauvapukimo.com

www.vixen.fi

SATHY Kevätkinkereillä vedetään taakkaa jälleen oikein
urakalla. Tässä reipas pitbulli viime vuoden kinkereillä.

SATHY Kevätkinkerit toukokuussa!

Tule Kinkereille tapaamaan
valtaosa Suomen amerikka-
laisperäisistä työkoista.
Mukana mm. amerikanbull-
doggit.
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Nyt on jälleen aika suorit-
taa koirille loishäätö. Jokake-
väinen maan sulaminen tuo
esille kaikenlaisia pöpöjä ja
tähän vuodenaikaan on erin-
omainen ajoittaa yksi koiran
vuosittaisista madotuksista.�

Koiran perusterveydenhoi-
toon kuuluu sisäloislääkitys.
Vaikka parantunut hygienia ja
lisääntynyt matolääkkeiden
käyttö on vähentänyt suolisto-
loisten esiintymistä kotikoiril-
la, ei ole syytä unohtaa sään-
nöllisen ennaltaehkäisyn
merkitystä. Tämä on perustel-
tua paitsi lemmikin oman hy-
vinvoinnin vuoksi myös siksi,
että osa koirilla esiintyvistä
suolistoloisista voi tarttua
myös ihmisiin ja – vaikkakin
harvoin – pahimmillaan aihe-
uttaa vakavan sairastumisen.

Matotartunta voi aiheuttaa
koiralla ripulointia, oksentelua,
kuivumista ja painon menetys-
tä sekä joskus yskää. Eläimen
turkki saattaa olla huonokun-
toinen ja maha voi pömpöttää.
Joskus ulosteessa näkyy mato-
ja ja joissain tapauksissa voi
peräaukon läheisyydestä tai

koiran oleskelupaikoilta löytyä
riisinjyvämäisiä loisen jaok-
keita.

Aikuiset koirat on hyvä lois-
lääkitä vähintään kaksi kertaa
vuodessa sekä aina ennen ro-
kotuksia. Varminta on kuiten-
kin antaa lemmikille matolää-
ke kolme - neljä kertaa
vuodessa. Eläinlääkäri analy-
soi ulostenäytteen, mikäli eläi-
men omistaja haluaa varmistua
lääkityksen tarpeellisuudesta
tai tehosta. Ulostenäytteen
analysointi voi olla paikallaan
varsinkin, jos koira on lomail-
lut perheensä kanssa ulkomail-
la. Loislääkityksen tarve on
jatkuvaa, sillä annettu mato-
lääke eliminoi lemmikin eli-
mistöstä vain sillä hetkellä ole-
vat loiset. Koira voi saada
uuden tartunnan ulkoillessaan
vaikka heti seuraavana päivä-
nä.

Irrallaan liikkuvat koirat,
ketut ja epätyypilliset isäntä-
eläimet, kuten hiiret, ylläpitä-
vät loisreserviä. Tämä pitää
muistaa erityisesti liikuttaessa
koiran kanssa ulkomailla, jossa
hygienia voi olla heikompaa.

Kaikkien sisäloisten hoidos-

sa ja ennaltaehkäisyssä on
huomioita yleinen hygienia.
Pidä koirien ulkoilualueet sa-
moin kuin muut koiratilat puh-
taana. Huolehdi lisäksi myös
omasta ja erityisesti lasten hy-
gieniasta, jotta voidaan välttää
tartunnat ihmisiin.

Matolääkkeiden
annostelun ajankohdat

�
Yleisohje on,että madota

koirasi 1-2 kertaa vuodessa tai
aina, kun lemmikillä on todettu
loisia, sekä ennen rokotuksia.

Pennut tulee madottaa 2-3,
5, 7 ja 11 viikon ikäisinä ja
sen jälkeen 2-3 kuukauden vä-
lein.

Nartut tulee madottaa ennen
astutusta, noin 42. tiineyspäi-
vänä (ei Drontal kuitenkaan
comp.-valmisteella) ja samaan
aikaan pentujen kanssa tai
eläinlääkärin antaman ohjeen
mukaisesti.

Kaikki perheen lemmikit on
lääkittävä aina samaan aikaan!

Säännöllinen, tarpeeksi
usein tehtävä madotus on tär-
keää, sillä matolääkkeet eivät

ole ennaltaehkäiseviä tuotteita
ja lemmikki voi saada uuden
sisäloistartunnan piankin ma-
dotuksen jälkeen.

Eri valmisteet

Eri matolääkevalmisteilla
voi olla jonkin verran toisis-
taan poikkeavia käyttösuosi-
tuksia, joten ne kannattaa aina
tarkistaa käyttämänsä valmis-
teen pakkausselosteesta sekä
mahdollisesti neuvotella eläin-
lääkärin kanssa oman koiran
mahdollisista erityistarpeista
esim. ulkomaanmatkojen
vuoksi.

Isoille koirille
uusi matolääke

�
Drontal comp. Forte vet

tabletti on uusi, isolle koiralle
tarkoitettu sisäloislääke. Sopi-
va siis esim. amerikanbulldog-
geille ja vanhaenglanninbull-
doggeille.

Drontal comp. Forte on ker-
ta-annosteinen eli yhden päi-
vän matolääkekuuri.

Koiran kevätmadotus

Nyt niitä jälleen saa – oikei-
ta, superkestäviä, nimenomaan
taakanvetoon tarkoitettuja taa-
kanvetovaljaita! Valmistaja on
ruotsalainen taakanvetoeks-
pertti, joka itsekin omistaa pari
SATHY koiraa, joiden kanssa
harrastaa tietenkin taakanve-
toa.

Laadukkaat valjaat
mittatilaustyönä

Nämä taakanvetovaljaat on
alusta loppuun asti käsintehty.
Materiaalit ovat todella kestä-
viä ja on tarkoitettu nimen-
omaan työkoirien käyttöön.
Valjaissa käytetään laadukasta,
mustaa nylonnauhaa ja peh-
meitä pehmusteita. O-renkaat
on hitsattu joten ne eivät rik-
koonnu. Valjaisiin saatavan
pehmusteen saa lähes minä
värinä tahansa ja takana oleva
puu tehdään saman väriseksi.

Nämä taakanvetovaljaat saa
myös erikoisvarusteltuina, ku-
ten koiran nimikointi valjaissa,
kaksiväriset valjaat, kaksinker-

tainen nylonnauha,
jne. Jos haluat jotain
ekstraa koirasi val-
jaisiin, ilmoita tästä
tilauksen yhteydessä
ja saat tietää hinnan.

Mittausohjeet ja
tilausohjeet

Ohessa näet val-
jaiden mittausohjeet.
Mittaa koirasi tarkoin,
sillä taakanvetoval-
jaiden hyvä istuvuus
on tärkeää. Valitse sen
jälkeen haluamasi
taakanvetovaljaiden väri ja lä-
hetä tilauksesi s-postitse osoit-
teeseen shop@sathy.fi. Vaih-
toehtoisest i  voi t  t i la ta
taakanvetovaljaat suoraan
SHOP SATHY Internet-
s i v u i l t a  o s o i t t e e s t a
www.sathy.fi/shop

Hinta

Taakanvetovaljaiden hinta

on noin 100 e, riippuen koirasi
koosta. Amerikankääpiöter-
rierille ja amerikankarvaton-
terrierille taakanvetovaljaat
maksavat noin 50-60 e, ameri-
kanpitbullterrierille taakanve-
tovaljaat maksavat noin 100
e, vanhaenglanninbulldoggille
taakanvetovaljaat maksavat
noin 100 - 120 e ja amerikan-
bulldoggille taakanvetovaljaat
maksavat noin 110 - 130 e.
Hinta sisältää postituskulut

suoraan tilaajalle. Taakanveto-
valjaat tullaan lähettämään jo-
ko Postin kautta tai Matka-
huollon kautta, riippuen siitä
kumpi on edullisempaa ja hel-
pompaa. Taakanvetovaljaiden
toimitusaika on 2-4 viikkoa,
riippuen tilausruuhkasta ja
Postista.

Tilaa omat taakanvetovaljaat!
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Aidot, ARF-rekisteröidyt
villisikatestatut vanhaenglanninbulldoggit

ja ARF-rekisteröidyt, DNA-testatut villisiat

OldeRanch
Olde English Bulldogges & Wild Boars
www.OldeRanch.com • info@OldeRanch.com

SATHY:n naispuoliset koiraharrastajat ovat jo
pitkään pyytäneet SHOP.SATHY mallistoon jotain
naisellisia, tyylikkäitä, ihanan värisiä t-paitoja.

Nyt niitä saa!

Nyt SHOP SATHY:ssa tilattavissa jokaisen tyy-
likkään ja muotitietoisen työkoiraharrastajan ihanan
värinen t-paita. Logoissa löytyy valinnan varaa jokai-
seen makuun. Laadukas ja tyylikäs naisten t-paita
on väriltään koralli, pistaasin vihreä, vaaleanpunainen
tai taivaansininen. Jokaisessa paidassa on tyylikkäänä
yksityiskohtana kaulan ympärillä ja hihansuissa
valkoinen, kontrastia antava kanttinauha. Paidat ovat
laadukasta 100 % puuvillaa, 180g/m2. Kokoina S-XL.

SATHY naisten t-paitoja on saatavilla kaikkien
eri SATHY rotujen logoilla ja teksteillä. Hinta on
vain á 20 e + postituskulut.

SATHY naisten t-paita:
• väreinä koralli, pistaasin vihreä, vaaleanpunainen 

tai taivaansininen
• kaulan ympärillä ja hihansuissa valkoinen, kontrastia

antava kanttinauha
• laadukasta 100 % puuvillaa, 180g/m2
• tyylikäs leikkaus, naisille sopiva

• koot S-XL
• paljon erilaisia logoja

ja tekstejä, jokai-
selle SATHY rodulle
paljon vaihtoehtoisia
painatuksia

HUOMIO! SATHY
naisten t-paitojen ti-
lausaika on ainoastaan
huhtikuu 2005, joten
toimi nopeasti! Näitä
tuotteita ei saa jälki-
toimituksena. Tilauksia
otetaan vastaan aino-
astaan ajalla 1.4 -
30.4.2005 osoitteessa
www.sathy.fi/shop.
Tämän jälkeen t-
paidat painatetaan
tilausten mukaan ja
toimitetaan tilaajille.

Tilausohjeet netissä:
www.sathy.fi/shop

SATHY kesäpaidat naisille



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

Maailman parhaat merkkituotteet työkoirille nyt Suomessa!

Laatutietoisen työkoiraomistajan valinnat: maailman kestävimmät
Hurricane-kaulapannat ja -taluttimet, Leatherworx-nahkavaljaat
ja nahkapannat mittojen mukaan, koirien omat t-paidat, koira-
aiheiset tekstiilit kuten paidat, lippikset, pipot & hupparit,
Ottomaani-koirapedit ja -sängyt, Rexman-häkit, Clipper-
kuljetusboksit, CNI-erikoisravinteet, ruuat ym.

Koiratuote

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

www.koiratuote.fi

Hurricane
maailman
kestävimmät
nyloniset
kaulapannat:

Leatherworx
maailman
tyylikkäimmät ja
kestävimmät
nahkapannat:

Leatherworx
maailman
tyylikkäimmät ja
kestävimmät
nahkavaljaat:

Ottomaani
koirien
jenkkisängyt,
pehmopatjat ja
pehmopedit

Koirien omat
t-paidat
painatuksella,
yksinoikeudella
Euroopassa:


