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Uutta!
Tapahtumiin
SATHY Easy
Entry Cardilla!

Kannessa:
BFKC-rekisteröity
amerikanpitbullterrieri
Dolly, Kesäpäivien
voittoisa työkoira!

SATHY ry.
Kevätkinkerit
-kooste
SATHY ry.
Kesäpäivät
-kooste
SATHY Expo ja
Kisapäivät lähestyvät

Uusi laji:
Korkeushyppy!
Eläinten hyvinvointi
BARF-ruokinta

SATHY Expo 2006

VIRALLINEN SPONSORI

Katso VALTAVA SATHY Expo-tietopaketti osoitteessa http:/expo.sathy.fi

SATHY Expo
2006

Kisaile tähtien kanssa!
Tule mukaan! Osallistu! Älä jää kotiin häpeämään!
SATHY Expo 2006 - lauantaina 16.9.2006
Helsingin Purina Areena.

SATHY Expo on Pohjoismaiden suurin ja
kaunein työkoiratapahtuma!

Legendaksi noussut SATHY Expo on
Pohjoismaiden työkoirien massiivinen
megatapahtuma.
Tapahtumapaikka on viimevuotiseen tapaan
Helsingin Purina Areena.

SATHY Expo 2006 tapahtuman pääsponsori
on Royal Canin.Toinen sponsori on
Koiratuote.

SATHY Expossa järjestetään Viralliset
Pohjoismaiden Mestaruuskisat todella
upeine, arvokkaine palkintoineen ja
rankingpisteineen taakanvedossa™,
voimavedossa™, tuholaistorjunnassa™ ja
korkeushypyssä.
SATHY Expossa järjestetään myös virallinen
kisa upeine, arvokkaine palkintoineen
koirapussijuoksussa ja pienten koirien
nopeusjuoksussa. Lisäksi rotuesittelyt ja
paljon, paljon muuta.

Kisoihin voi osallistua rekisteröidyn SATHYkoiran kanssa ja tapahtumaan voi osallistua
myös ilman koiraa.
Avustajia tarvitaan
r u n s a a s t i ,
i l m o i t t a u d u
avustajaksi nyt heti.
Tätä et voi missata...
lisätietoja:
http://expo.sathy.fi
Avustajan hulppea t-paita

Tule avustajaksi!
Osallistu kisoihin ja ole voittaja!
Upeat, todella massiiviset palkinnot.
Useita lajeja, monta luokkaa, jokaiselle
jotakin.
Ennakkoilmoittautuminen 0 euroa!!
Ilmoittaudu kätevästi Internetissä,
osoitteessa http://expo.sathy.fi

Tule itse tai pyydä tuttuasi avustajaksi SATHY Expoon (ilmoittaudu http://expo.sathy.fi) ja voit
valita itsellesi jonkin ylellisistä avustajalahjoista:
1. Aurinkolasit. Todella tyylikkäät ja laadukkaat aurinkolasit ympärivuotiseen käyttöön. UVsuojaus, kestävät ja hyvännäköiset. Sopii miehille, naisille ja työkoirille.
2. Olkalaukku. Kestävästä cordurasta valmistettu jokasään olkalaukku kaikkeen käyttöön.
Mukaan mahtuu lompakko, kännykkä, avaimet, juomapullo, eväät, kynät, paperit ja muut. Monta
taskua, vetoketjuilla, pistolukolla ja verkkotasku. Säädettävä hihna. Juuri sopivan kokoinen lenkillä
mukanapidettäväksi. Sopii miehille ja naisille. Musta/harmaa.
3. Koirapehmolelu/ avaimenperä. Ihana, muhkean pehmeä pörrökarvainen pehmokoira. Sopii
avaimenperäksi, maskotiksi, lahjaksi ...Toimitetaan pienessä peltipurkissa, jossa pienen pieni
ikkuna.

SATHY Expoon on SATHY-jäsenillä
vapaapääsy ennen kello 11.00, sen
jälkeen sisäänpääsy 3 euroa.
Paikalle vain rekisteröityjen SATHYrotuisten koirien kanssa, rokotuskirjat
mukaan, samoin rekisteröintitodistus
tai SATHY Easy Entry -kortti.
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Amerikankääpiöterrieri-asiantuntija
Emma Mussalo
emma.mussalo@gmail.com
p. 040 583 7371

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

Amerikanpitbullterrieri-asiantuntija
Irmeli Harlin
harlin@mappi.helsinki.fi
Vanhaenglanninbulldoggi-asiantuntija
Janne Karvonen
janne.karvonen@saunalahti.fi
p. 0440 706 097
Patterdalenterrieri-asiantuntija
Miika Daavittila
miika28@virpi.net

Yhdistyksestämme saa paljon hyvää tietoa myös
monista muista ei-FCI-koiraroduista.
SATHY ry.:n jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä
yhdistyksen toimihenkilöihin ja kertomalla omat
yhteystiedot tai Internet-sivuilta www.sathy.fi
Jäseniltä peritään vuosittainen jäsenmaksu, erillistä
liittymismaksua ei ole.
SATHY yhdistyksen toimintaan on helppo osallistua.
Ainoa mitä tarvitaan on aktiivisuus - kanna kortesi
kekoon. Tekemistä riittää yhdistyksen toiminnassa,
roduista tiedottamisessa ja yhteyksien ylläpitämisessä
- ota epäröimättä yhteyttä.

SATHY Uutiset -lehti
Materiaalia SATHY Uutiset lehteen ja SATHY ry.:n
kotisivuille voit lähettää s-postitse tai postitse:
SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi
SATHY Uutiset graafinen suunnittelu, toimittaja
Tapani Utriainen
info@sathy.fi
p. (09) 878 2006

SATHY jäsen, oletko muuttamassa?
Jos yhteystietosi ovat muuttumassa tai tuntuu siltä,
että postisi tulee väärään osoitteeseen, niin ilmoita
meille uusi osoitteesi.

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

Jos on kivaa tai vähemmän kivaa kerrottavaa niin
siitä kannattaa kertoa myös muille yhdistyksen
jäsenille. On tärkeää jakaa kokemuksia omista
lemmikeistä, voi olla, että jotakuta askarruttaa juuri
samat asiat.

SATHY ry. yhteyshenkilöitä
Puheenjohtaja
Raimo Kallio
bulldog@pp.nic.fi
p. 050 500 4422

SATHY yhteystiedot
SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

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

SATHY ry.:n puhelinvastaaja ja faksi
(09) 2247 317
Sähköposti info@sathy.fi
SATHY ry.:n kotisivut: www.sathy.fi

Sponsorivastaava
Eira Sukki
esukki@welho.com

Kotisivut, webmaster
Marko Laaksonen
absolute@phnet.fi

Tapahtumavastaava
Matti Lehtinen
lehtinen2000@yahoo.com

SATHY-koirarodut

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

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

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

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

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

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

SATHY Uutiset 3/2006

Taakanveto™ asiantuntija
Petri Helevirta
helepete@netti.fi
p. 050 520 5556
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Mukavaa alkavaa syksyä,
hyvä SATHY ry.:n jäsen!
Hyvä lukija, käsissäsi on SATHY Uutiset lehti numero
3/2006. Olet saanut tämän lehden olemalla SATHY
ry.:n jäsen.

Lemmikki 2006 -messuilla. Muista osallistua koirasi
kanssa tähän hulppeaan tapahtumaan, yhdistyksen
osastolle sekä tietenkin kisailemaan. Ota yhteyttä
nyt heti info@sathy.fi mikäli olet kiinnostunut SATHY
Kisapäivistä.

Kulunut kevät ja kesä on ollut SATHY-koirille
omistajineen äärimmäisen antoisa. SATHY
Kevätkinkerit 25.5.2006 Helsingin Rastilassa
pamautti kevään railakkaasti käyntiin. SATHY
Kesäpäivä 9.7.2006 helli meitä helteellä. Pitkin
kesää eri puolilla Suomea jatkuneet taakanvetotreenit
ovat antaneet työkoirillemme kaivattua treeniä,
varsinkin tulevaa SATHY Expoa silmällä pitäen. Muista
osallistua treeneihin ahkerasti myös ennen SATHY
Expoa, treenejä pidetään useita kertoja joka viikko,
katso treeniaikataulut ja tarkemmat tiedot Internetosoitteesta http://treenit.sathy.fi/

Kesän aikana Suomessa on päätään nostanut
eriskummalliset porukat, jotka ovat jostain kumman
syystä osoittaneet kiinnostusta SATHY ry.:n omiin
lajeihin, kuten tuholaistorjuntaan ja taakanvetoon.
Tämä on erittäin omituista, sillä miksi keksiä pyörää
uudelleen? Helpompaa on nimittäin kun lähtee mukaan
SATHY ry.:n reippaaseen toimintaan! Eli tervetuloa
mukaan! Vasta-alkajat ja konkarit ovat yhtä
tervetulleita!

Nyt SATHY Expo alkaa jo olla lähellä, sillä 16.9.2006
kokoontuu Pohjoismaiden työkoirakansa Purina
Areenalle Helsinkiin kisailemaan mestaruuksista
useissa erilaisissa työkoiralajeissa. Mukana on myös
upouusi SATHY-laji, Kesäpäivillä päivän valon nähnyt
Koirien Korkeushyppy. Muista ilmoittautua kisoihin
ennakkoon, yhdistyksen jäsenenä on ilmoittautuminen
näin maksutonta. SATHY Expossa tapahtuu useita
kisoja nyt päällekkäin, joten avustajia SATHY Expoon
tarvitaan enemmän kuin koskaan, joten ilmoittaudu
avustajaksi nyt heti ja rekrytoi kaverisikin mukaan,
saatte molemmat upeita lahjoja!

SATHY:n jäsenten pyynnöstä on taas palattu
käytäntöön,että SATHY-yhdistyksen tapahtumiin voi
osallistua ainoastaan rekisteröidyllä SATHY-rotuisella
koiralla. SATHY yhdistys keskittyy taas niihin rotuihin,
joita varten se on alunperin perustettu.
Tätä varten SATHY ry. maksutta lähettää jokaiselle
halukkaalle SATHY Easy Entry Cardin, joka on helppo
ottaa mukaan kisoihin. Pyydä omasi heti!

Muista tulla mukaan tapahtumiin, lähetä materiaalia
lehteen, ole aktiivinen! Näin jatkamme SATHY
yhdistyksen olemista meille kaikille hyödyllinen ja
hauska!

Heti SATHY Expon jälkeen voimmekin valmistautua
seuraavaan isoon koitokseen, SATHY Kisapäiviin

Uutta! SATHY Forum!
Internet-osoitteessa www.sathy.fi/keskustelu tai
keskustelu.sathy.fi on avattu uusi SATHY foorumi ja
keskustelupalsta. Foorumiin jutellaan ja ilmoitetaan
yhdistyksen asiat aina ensimmäisenä, eli tiedot
yhdistyksen asioista, tapahtumista, lehdestä jne.
löydät aina ajan tasalta täältä.

Sari Uusitalo, amerikankääpiöterrieri-asioihin vastaa
Emma Mussalo ja patterdaleterrierieri-asioihin vastaa
Miika Daavittila. Taakanvetoon liittyvissä asioissa
Sinua neuvoo Petri Helevirta sekä iso joukko lajia
pitkään harrastaneita innostuneita ihmisiä.
Nämä asiantuntijat sekä ison joukon SATHY-koirien
harrastajia ja kasvattajia löydät SATHY forumilta,
(melkein) 24 h vuorokaudessa, vuoden jokaisena
päivänä!

SATHY keskustelupalstalla on infoa ja keskustelua
kaikista SATHY rotuisista koirista, yleistä koira-asiaa
ja paljon muuta.
Keskusteluun liittyminen ei vaadi rekisteröitymistä
ja foorumia ja keskustelua voi seurata kuka tahansa.
Mukavia ja kiinnostavia sekä hyödyllisiä keskusteluja
on jo käyty ja tullaan varmasti käymään jatkossakin,
tiedossa siis paljon kivaa kaikille SATHY-koirien faneille!
Tule mukaan keskusteluun!

Parasta SATHY Forumissa on, että siellä tapaa vain
mukavia koiraharrastajia!

SATHY Keskustelufoorumissa voit kysyä tarkkoja
kysymyksiä esimerkiksi itseäsi kiinnostavan rodun
asioista. Sinulle vastaa SATHY asiantuntijat.
Amerikanbulldoggi-asioihin vastaa Jukka Autio,
amerikanpitbullterrieri-asioihin vastaa Irmeli Harlin,
vanhaenglanninbulldoggi-asioihin vastaa Janne
Karvonen, amerikankarvatonterrieri-asioihin vastaa
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Osallistu SATHY Expoon,
ilmoittaudu kisoihin nyt!
SATHY Expo 2006 Pohjoismaiden työkoirien megatapahtuma järjestetään LAUANTAINA
16.9.2006 Helsingin Purina
Areenalla.
SATHY Expossa järjestetään
Viralliset Pohjoismaiden Mestaruuskisat taakanvedossa™,
v o i m a v e d o s s a ™ ,
tuholaistorjunnassa™ ja korkeushypyssä.
SATHY Expossa järjestetään
myös virallinen kisa koirapussijuoksussa ja pienten koirien nopeusjuoksussa.
Osallistuminen
Kaikkiin kisoihin voi osallistua
rekisteröidyn SATHY-koiran
kanssa. Tietenkin SATHY Expo
tapahtumaan voi osallistua myös
ilman koiraa, yleisönä tai avustajana. Avustajia tarvitaankin
runsaasti, ilmoittaudu avustajaksi nyt heti.
Lisätietoja SATHY Exposta
päivitetään koko ajan tapahtuman omille sivuille osoitteeseen
http://expo.sathy.fi/
Rekisteröidyt koirat
SATHY-kisoihin
SATHY ry.:n tehtävä ja missio
on ollut koko yhdistyksen 10vuotisen uran aikana ajaa rekisteröityjen, amerikkalaisperäisten
työkoirien asiaa Suomessa ja
Euroopassa.
Nyt oltuaan 10 vuotta yhdistysrekisterissä, on tämä missio
vielä tarkentunut ja kirkastunut.
Suomen tilanne SATHY-koirien
kohdalla on ollut erinomaisen
hyvä ja sellaisena sen haluamme pitää jatkossakin. Tästä
syystä tarkennamme linjaamme
nyt myös kaikkien tapahtumien

osalta ja tästä eteenpäin kaikki
rekisteröidyt, SATHY-rotuiset koirat ovat tervetulleita SATHY ry.:n
tapahtumiin. Samalla palaamme
yhdistyksen jäsenten pyynnöstä
alkuperäiseen formaattiimme,
eli että SATHY- toiminta on
SATHY-koiria varten.
Aivan kuten muissa koiratapahtumissa tulee nyt myös
SATHY-tapahtumaan osallistuvan koiran omistajan tulee tapahtuman sisäänpääsyn kohdall a e s i t t ä ä S AT H Y r y. : n
toimihenkilölle koiran rekisteripaperit. Lisäksi tulee esittää koiran rokotustodistus ja koiran rokotusten tulee olla voimassa.
Lisäksi olisi hyvä madottaa koira
noin 1-2 viikkoa ennen kisoja.
Jos rekisteripaperit tai rokotustodistus uupuu, ei koiran
kanssa saa tulla SATHYtapahtumaan, eikä koiran kanssa saa osallistua SATHY-lajeihin.
Hyväksyttyjä rekistereitä ovat
kaikki USA:laiset hyväksytyt ja
tunnetut koirarekisterit, kuten
UKC, BFKC, SDJ, jne.

TÄRK
EÄÄ!
LUE
TÄM
Ä!

Vaihtoehtoisesti voit faksata
rekisteripaperit SATHY ry.:n faksiin (09) 2247 317.
Kolmas, mutta ei niin suositeltava vaihtoehto on toimittaa
SATHY ry.:lle valokuva koirasi
rekisteripapereista. Lähetä valokuva sähköpostitse osoitteeseen
info@sathy.fi. Jos toimitat koiran
rekisteripaperista valokuvan, varaudu ensimmäisellä kisakerralla
näyttämään alkuperäinen koiran
rekisteritodistus SATHY toimihenkilölle ennen kuin saat oman
SATHY Easy Entry Cardin käsiisi.
Jos koirasi rekisteröinnissä
on epäselvyyksiä niin pyydä
koiran kasvattajaa selvittämään asia SATHY:n kanssa.
SATHY Expo kisoihin ennakkoilmoittautuminen
Hyvä SATHY-koiran omistaja,
SATHY Expoon kannattaa ilmoittautua ennakkoon. SATHY ry.:n
jäsenille tämä ilmoittautuminen
ennakkoon on tietenkin maksutonta.
Niille rekisteröityjen työkoirien
omistajille, jotka eivät ole SATHY
ry.:n jäseniä, on ennakkoilmoittautuminen maksullista, mutta
edullisempaa kuin paikan päällä
ilmoittautuminen.

SATHY Easy Entry Card
Mikäli et halua syystä tai toisesta tuoda koiran rekisteripapereita itse kisapaikalle, on Sinun mahdollista saada koirallesi
täysin maksutta SATHY Easy
Entry Card. Tämä on noin luottokortin kokoinen, laminoitu kortti, jossa lukee koiran omistajan
nimi, koiran nimi, koiran syntymäaika, koiran rekisterinumero
ja rekisteri.

S AT H Y E x p o k i s o j e n
osallistumismaksut, sisältää
sisäänpääsymaksun:
• SATHY-jäsenen koira,
ilmoittautuminen ennakkoon, 0
euroa/laji
• SATHY-jäsenen koira,
ilmoittautuminen paikan päällä,
5 euroa/laji
• ei-jäsenen koira,
ilmoittautuminen ennakkoon, 3
euroa/laji

SATHY Easy Entry Cardin
saat toimittamalla SATHY ry.:lle
postitse kopion koirasi rekisteritodistuksesta osoitteeseen:
SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

SATHY Kisapäivät lokakuussa,
ilmoittaudu kisoihin jo nyt!
Kaksipäiväiset
megakisat
Hulppeat kaksipäiväiset
SATHY Kisapäivät järjestetään
Lemmikki 2006 tapahtuman yhteydessä lokakuussa, 21.22.10.2006 Vantaan Myyrmäkihallissa. SATHY Kisapäivillä järjestetään virallinen kilpailu palkintoineen ja rankingpisteineen
Ta a k a n v e d o s s a ™ ,
Vo i m a v e d o s s a ™ ,
Tuholaistorjunnassa™ ja Koirien
Korkeushypyssä. Kisapäivillä
järjestetään myös leikkimielinen
kisa
palkintoineen
Koirapussijuoksussa™ ja Pienten Koirien Nopeusjuoksussa.
Kisaohjelma jakautuu kahdelle
päivälle, lauantaille ja sunnuntaille ja tarkempi ohjelma päivitetään Internetsivuille
www.sathy.fi syksyn aikana.
SATHY Kisapäiville kannattaa
osallistua ihan todella kilpailumielessä, sillä ison yleisön, sisäSATHY Uutiset 3/2006

tilan ja ison hallin lisäksi luvassa
on upeat palkinnot ja paljon mainetta ja kunniaa. Sponsoreina
Royal Canin sekä Koiratuote.
Itse kisoihin kannattaa osallistua jo nyt, sillä ohjelma rakentuu hyvin pitkälle ennakkoosallistumisten myötä. Ota yhteyttä sähköpostitse info@sathy.fi

rotuasi asiasta
kiinnostuneelle
yleisölle. Ota siis
yhteyttä SATHY
ry.:hyn nyt heti ja
kerromme Sinulle
lisää ohjelmasta
ym. Sen verran
kerrottakoon jo
nyt, että ohjelmassa on kaikkien SATHY-rotujen
esittelyä koko
yleisölle, joka
luultavasti on vähintäänkin tuhatpäinen, viralliset
kisailut kaikissa
SATHY-lajeissa,
jutustelua ihmisten kanssa omista
roduistamme
S AT H Y r y. : n
omalla osastolla,
ja muuta kivaa
koiramaista meininkiä.

SATHY ry.:n
oma osasto
SATHY Kisapäivien ajan, eli
koko lauantain ja sunnuntain
ajan, SATHY ry.:llä on oma osastonsa Myyrmäkihallissa. Osasto
on todella iso, jotta paikalle mahtuu monta isoa koiran jöllikkää
omiin häkkeihinsä. Mikäli Sinulla
on mielenkiintoa ja mahdollisuus
tulla paikan päälle joko lauantaina tai sunnuntaina oman
SATHY-koirasi kanssa, saat vapaalipun koko tapahtumaan ja
mahdollisuuden esitellä omaa
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•ei-jäsenen
koira,
ilmoittautuminen paikan päällä,
7 euroa/laji
Sisäänpääsymaksut
• SATHY-jäsenet, ennen kello
11, 0 euroa
• SATHY-jäsenet, kello 11,
jälkeen 3 euroa.
• Aikuiset ei-jäsenet, 3 euroa
• Lapset aikuisen seurassa 0
euroa
• Aikuinen kisoihin osallistuvan koiran kanssa 0 euroa.
Ilmoittaudu siis ennakkoon,
nyt heti, osoitteessa
http://expo.sathy.fi
SATHY Expo
avustajarekrytointi
Tule mukaan avustajaksi
SATHY Expo työkoiratapahtumaan. Avustajana oleminen on
mukavaa, helppoa puuhaa ja
samalla pääset katselemaan
maksutta Pohjoismaiden upeimpien työkoirien suorituksia. Sinun
tarvitsee vain ilmoittautua avustajaksi
osoitteessa
http://expo.sathy.fi tai sähköpostitse osoitteeseen info@sathy.fi
Avustaja saat itsellesi maksutta
tietenkin oman SATHY Expo
2006 t-paidan, buffet-kupongin,
sekä haluamasi lahjan isosta
lahjavalikoimasta. Tästä tarkemmin
Internet-sivuilla
http://expo.sathy.fi.
Pyydä myös kaveriasi avustajaksi SATHY Expoon! Kaverisi
saa samat hienot edut kuin Sinä
ja kiitokseksi hienosta rekrytoinnista, SINÄ saat itsellesi bonuslahjan!!! Tästä tarkemmin Internet-sivuilla http://expo.sathy.fi

Valmistautuminen SATHY Expoon
amerikankääpiöterrierin kera
Vuosi vierähti
nopeasti
Vuosi on kulunut todella nopeasti ja SATHY Expo 2006 lähestyy kovaa vauhtia. Vaikka
itsestäni tuntuu että eihän siitä
ole pitkä aika kun ensimmäisessä SATHY Expossa olin (silloin
kylläkin mukana ilman koiraa),
mutta niin kolme vuotta on mennyt nopeasti ja nyt on aika valmistautua neljänteen SATHYExpoon!
Amerikankääpiöterrierimme Rocky
Viime vuonna amerikankääpiöterrierimme Rocky oli vasta
pentu kun kisailimme ja nyt ikää
on tullut jo hieman lisää sekä
kokemusta eri kisoista. Tänä
vuonna lähdemme puolustamaan viime vuoden voittoja mut-

tapauksessa hiiret) ja vieheen
saaminen pojan suusta on aina
pientä taistelua (vaatisi joskus
pienen erottelukapulan). Rocky
haluaa aina omia kaiken, on kyseessä sitten ruoka tai lelu, sekä
aina pitää olla joka paikassa
ensimmäisenä. Kaikki leluhiiret
ovat pojalle rakkaimpia ja koetan
aina innostaa leluhiirellä leikkimistä. Leluhiiriä saakin olla aina
vähän väliä ostelemassa eläinkaupoista. Moni leluhiiri ei elä
montaa päivää kauempaa sillä
se tulee ”tappaa”.
Rockyn luonne on aivan toista
kun toisen amerikankääpiöterrierimme, mutta molemmat ovat
aina intoa täynnä kun lähdemme
harjoittelemaan tai kisaamaan.
Rockyä on joutunut ehkä vähemmän treenaamaan, sillä poika on todella nopeasti keksinyt
mistä on kyse. Rockyllä ei aina
vain ole kärsivällisyyttä odottaa
vaan kaiken tulisi tapahtua heti.

tekee mestarin.

Kunnolliset
taakanvetovaljaat

Tuholaistorjuntaa
kotioloissa

Tietenkään harjoittelu ei olisi
sujunut ilman kunnollisia valjaita.
Rockylla on aluksi käytetty toisen
koiramme valjaita, mutta nyt on
omat valjaat, sillä toiset valjaat
kävi pieneksi. Tämä myös helpottaa sitä, ettei aina tarvitse
vaihdella ja vekslailla SATHY
tapahtumissa, vaan molemmat
ovat valmiina omaan suoritukseen.
SATHY treeneissä on ollut
mukavaa ja siellä on saanut kokeiltua myös valjaita sekä testattua taakanvetoa ja tietenkin kaikista hauskinta että treeneissä
tapaa kavereita. Suosittelen kaikille niissä käymistä jos vain
ajankohta sallii. Taakanvedossakin tärkeintä on se treenaaminen, treenaaminen ja treenaaminen.

Tuholaistorjuntaa olemme kotona hieman treenailleet omilla
leluhiirillämme. Kehun koiriani
kun nappaavat hiiret kiinni kun
vedän niitä lattioita pitkin tai heitän ilmaan. Rockyllä on myös
palkintona karvainen hiiri missä
on vinku sisällä. Rocky saa palkinnoksi leikkiä hiirellä kun on
tehnyt jonkun asian todella hyvin
tai kuunnellut ja totellut käskyjä
ja siitä Rocky on aivan innoissaan.
SATHY Kesäpäivillä kokeilin
samaista hiirtä käyttää vieheenä
taakanvedossa ja huomasin, että ei siinä mitään namupaloja
tarvinnut, kuten olen aikaisemmin tehnyt, vaan rakas lelu on
paljon mukavampi palkinto. Kär-

Rocky SATHY-treeneissä muutama kuukausi sitten. Rocky on kuvassa keskimmäinen koira
ta katsotaan kuinka pojan käy.
Vuoden sisällä olemme käyneet
harjoittelemassa taakanvetoa,
tuholaistorjuntaa sekä voimavetoa eri SATHY tapahtumissa sekä treenipäivillä. Joka kerta on
minulla sekä koiralla ollut todella
hauskaa ja välillä olemme saaneet jopa hyviäkin tuloksia.
Rocky on aina innolla mukana
kaikessa mitä tehdään, lähdetään sitten lenkille, kylään, leikitään frisbeellä tai vetämään
taakkaa. Pojalla riittää energiaa.
Olemme kotona vitsailleet, että
poika on pieni duracell pupu,
josta virta ei lopu koskaan. Kun
kaikki muut ovat jo nukkumassa,
jatkaisi Rocky vielä leikkimistä
ja pomppimista ja vastaavasti
poika on ensimmäisenä aamulla
pystyssä.
Rocky, reipas ja
ärhäkkä pikku terrieri
Rocky on ollut aina energinen,
valpas sekä ”hieman” ärhäkkä
ja luulen että myös nämä on
vaikuttanut että pojalla on halu
tehdä eri suorituksia. Tuholaistorjunnassa on Rockyllä melkein
aina oma lehmä ojassa (haluaa
omia kaikki lelut itselleen, tässä

Käskyjen opettaminen on ollut
tosi työlästä sillä Rocky ei malta
odottaa ja toistaa asioita monta
kertaa, vaan poika alkaa puuhailla aivan jotain muuta (kuka
nyt jaksaa mennä maahan kolme kertaa peräkkäin tai antaa
tassua). Saa nähdä miten tulevassa SATHY Expossa käy. Voi
olla että mikään ei mene kunnolla tai sitten kaikki sujuu mainiosti.
Koskaan ei voi tietää millä päällä
koira sattuu olemaan.

ry lähti liikkeelle vauhdilla niin,
ettei ajanotto edes kerinnyt mukaan joten jouduimme tekemään
vedon uudelleen.
Omat kärryt
taakanvedossa
Taakanvetoa varten teimme
omat pienet kärryt, joilla olemme
harjoitelleet vetämistä. Hieman
vaneria rautakaupasta (ylijäämä
pala 0 €) sekä pienet pyörät ja
eteen pala narua joka tulee kiinni
valjaisiin niin vòila. Kärry siis ole
mikään loistokas, mutta aivan
toimiva. Aluksi kärry hieman vaivasi Rockya ennen kuin poika
tottui että tarkoitus on vetää kärryä. Mietimme ensin teemmekö
kärryt, mutta se osoittautui ihan
loistavaksi ideaksi, sillä se on
auttanut molempia totuttelemaan
vetämistä sekä olemme koettaneet liittää käskyn “veto”. Ehkä
joskus taakanveto sujuu ilman
namupaloja tai muita houkuttimia
(tätä toivon mutta tuskin toteutuu).

Treenimme
Minulta on monta kertaa kyselty miten harjoittelen SATHY
lajeja ja luulen että suurimmaksi
osaksi koirani huomaavat oman
innostukseni ja saavat siitä itsellensä energiaa. Omalla innostuksellani saan koiran innostumaan ja sitten sitä jo
mennäänkin. Ei kukaan ole seppä syntyessään vaan harjoittelemalla ja ottamalla osaa kisoihin
tapahtumissa koira tottuu ja alkaa ymmärtää mitä vaaditaan.
Kun ensimmäistä kertaa sanot
koiralle istu, niin koira luultavasti
katsoo sinua tekemättä mitä pyydät, koska ei tiedä, että pitäisi
laittaa peppu maahan. Harjoitus
7

Reippaasti
mukaan!
Kaikki SATHY lajit olivat minulle aivan uusia kun olin ensimmäisiä kertoja mukana tapahtumissa ja nykyäänkin tulee aina
yllättäviä uusia lajeja vähän väliä
mutta aina mennään mukaan
koittamaan. Viime vuonna taisi
tulla nopeusjuoksu mukaan pienille koirille. Pitihän sitä koittaa
ja se meni ihan kivasti. Luokse
tulo sujuu nykyään paremmin
kuin pentu aikoina joten saa nähdä kuinka pärjätään tänä vuonna.
Vielä on aikaa harjoitella ja
muistakaa antaa koiralle mahdollisuus kokeilla eri lajeja, jos
ei kokeile niin ei voi tietää miten
koira toimii. Nähdään SATHY
Expossa syyskuussa!
Emma Mussalo

SATHY Uutiset 3/2006

SATHY Kevätkinkerit
SATHY ry.:n vuosittainen kevät/kesäkauden avaus, eli Kevätkinkerit, järjestettiin helatorstaina 25.5.2006 Helsingin
Rastilassa, upealla ja suurella
nurmikentällä. SATHY Kevätkinkerit on järjestetty jo viiden vuoden ajan ja Helsingin Rastila on
ollut SATHY Kevätkinkereiden
näyttämönä useaan otteeseen.
Vaikka alkuviikosta sää oli
melkoisen vaihteleva ja uhkaavan huono, suosi sää SATHY
Kevätkinkereitä loistavalla auringonpaisteella ja todella mahtavalla kelillä. Paikalle oli saapunut
reilut
sata
työkoiraharrastajaa kymmenine
työkoirineen. Upea aurinkoinen
keli houkutteli tapahtumapaikan
ympärille paljon myös SATHYkoirista kiinnostunutta yleisöä.
Fiilis oli mukavan keväinen ja
rento meininki piti ihmiset paikalla alusta loppuun saakka.
Kisat olivat tiivistunnelmaiset
ja useat uudet nousevat työkoiratähdet pääsivät näyttämään
taitojaan kannustavan yleisön
edessä. Ja mikäs sen mukavampaa kuin että talvenja kevään
aikana treenatut koirat pääsevät
näyttämään taitojaan lajitovereilleen!

Taakanveto – amerikanbulldoggien juhlaa
Taakanveto tuntuu saaneen
Suomessa uutta potkua. Kerrankin kisoissa oli koko joukko koiria, joilla oli tyyli hyvin hallussa.
Taakkaa vedettiin kuin ammattilaiset ja tuloksia syntyi. Rata oli
erittäin raskas ja kilomäärät jäivät ehkä hämäävän pieniksi mutta tulosta tuli. Kääpiökoirat taistelivat sisukkaasti omassa
luokassaan ja hilkulla oli, ettei
syntynyt ennätysmäinen yli
20 x tulos omaan painoonsa
nähden! Tämän luokan tulos on
jo maailmankin mittakaavassa
huomion arvoinen. Best-inShow-titteli meni näin odotetusti
kääpiöluokkaan.
Paljon todella upeita vetoja
nähtiin myös A-, B- ja C-luokissa,
ja isot koirat vetivät kärryjä suorastaan apinan raivolla. Kerrassaan upeaa katseltavaa.

patukkaa kunnolla. Pudotuskilpailun luonteeseen kuuluen kisan loppupuolella tuli useita kahden minuutin otteluita ja jännitys
oli käsin kosketeltavaa. Isojen
koirien vetäessä patukkaa täydellä voimalla, yleisön pidätellessä henkeään, oli ilmassa havaittavissa suuren urheilujuhlan
tuntua. On myös todettava, että
kääpiösarjassa oli ensi kertaa
voimavedon tuntua myös.
Tuholaistorjunta
sujui rutiinilla
Tuholaistorjunta sujui kääpiökoirilta rutiinilla ja kisa oli jälleen
nopeatempoinen. Parhaat ajat
olivat sekunnin luokkaa ja koirat
kuin viritettyjä jousia. Keinohiiret
saivat todella kyytiä. Tuholaistorjunta on aina viihdyttävää katseltavaa ja koirilla tuntuu olevan
vuosi vuodelta hauskempaa ja
ajat ovat todella hyviä.

Voimaveto
säväytti

Muut lajit

SATHY Kevätkinkereillä Voimavedossa oli tällä kertaa mukanana toinen toistaan räväkämpiä koiria, jotka todella vetivät

SATHY Kevätkinkereillä kisailtiin myös Koirapussijuoksussa
ja pienten koirien Nopeusjuoksussa ja molemmat lajit ovat

t o della
muk a vaa
katselt a v a a . SATHY Kevätkinkereillä tavataan vanhoja
K o i - tuttuja ja tehdään uusia kavereita.
r i l l a Kuvassa APBT ja AKT.
tuntui
olevat erittäin mukavaa, isoista
koirista pieniin saakka.
Kiitos paljon sponsoreille
Royal Canin ja Koiratuote, suurelle määrälle osallistujia sekä
tietenkin avustajille ja yleisölle.
Vielä loppuun palautetta
SATHY Kevätkinreiltä:
“Kiitokset jälleen kerran hauskasta tapahtumasta, ... Ainahan
ovat SATHY-tapahtumat hyvin
järjestettyjä ja niistä ja miellyttävä
muisto pitkäksi aikaa (siis seuraavaan tapahtumaan asti ;o)),
mutta nyt täytyy antaa erikoismaininta säästä – miten onnistuittekin tilaamaan kauniin, lämpimän ja aurinkoisen sään juuri
Kinkereiden ajaksi. Kun edellispäivänä satoi liki aamusta iltaan,
ja puoli tuntia kotiinpaluumme
jälkeen alkoi taas sataa... Tämä
se oli temppu kerrassaan!”

Tuholaistorjunnassa koirilla oli tosi vauhti päällä.

Koirapussijuoksu oli räjähtävän nopea laji.

Koirien Nopeusjuoksua seurattiin silmä kovana.

Varmaa taakanvetoa ála VEB.

Amerikanbulldoggin vahva taakanvetotyyli.

Taakanvedossa nähtiin upeita vetoja.

Tänne on tultu vetämään, tuumii tämä AB.

Tyylillä ei väliä, vaan lopputuloksella, meinaa
tämä APBT.
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Voimavedossa mallia näyttää amerikanbulldoggi.
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SATHY Kevätkinkerit,
Viralliset kisatulokset
BEST IN SHOW: PIPARI
SATHY Kevätkinkerit Taakanveto™
Yli 30-kiloiset koirat
Sija
1
2
3

Koiran nimi
Dana
Iita
Pölkky

Best In Show: amerikankääpiöterrieri Pipari.

Koiran paino, kg
30
34
43,5

Taakan paino, kg
335
305
305

Aika, sek
9,12
6,81
14,5

Taakka/paino
11,2
9,0
7,0

Koiran paino, kg
28
21,5
25

Taakan paino, kg
190
185
185

Aika, sek
16
15,57
15,4

Taakka/paino
6,8
8,6
7,4

Koiran paino, kg
2,3
3,5
4,4

Taakan paino, kg
40
40
40

Aika, sek
7,00
4,63
39,56

Taakka/paino
17,4
11,4
9,1

Alle 30-kiloiset koirat
Sija
1
2
3

Koiran nimi
Omen
Danny
Whipper

Alle 10-kiloiset koirat
Sija
1
2
3

Koiran nimi
Pipari
Rocky
Benjamin

Best In Show, BIS, eli vedetyn taakan suhde koiran painoon
Sija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Koiran nimi
Pipari
Rocky
Dana
Dali
Benjamin
Iita
Sohvi
Danny
Whipper
Pölkky
Touho
Omen
Lizzie
Teddy

Koiran paino, kg
2,3
3,5
30
3
4,4
34
21
21,5
25
43,5
30
28
15
30

Taakan paino
40
40
335
30
40
305
185
185
185
305
205
190
100
185

Kerroin
17,39
11,43
11,17
10
9,09
8,97
8,81
8,60
7,40
7,01
6,83
6,79
6,67
6,17

SATHY Kevätkinkerit Tuholaistorjunta™
Sija
1
2
3
4
5
6

Koiran nimi
Pipari
Rocky
Dali
Benjamin
Blackie
Daisy

Vieheet
2
2
1
1
1
0

Aika, sek
2,37
3,35
1,34
1,35
3,44
5,00

SATHY Kevätkinkereiden Koirien Pussijuoksun voitti
täpärästi, mutta varmalla tyylillä tämä amerikanbulldoggi Tyyne, ammattimaisen handlerinsa kera.

SATHY Kevätkinkerit Koirien Pussijuoksu
Sija
Koiran nimi
1
Tyyne
SATHY Kevätkinkerit Koirien Nopeusjuoksu
Sija
Koiran nimi
Aika
1
Pipari
2,15
2
Rocky
2,22
3
Dali
2,29
4
Benjamin
2,34
5
Daisy
2,38
6
Blackie
3,81
SATHY Kevätkinkerit Voimaveto™
Pienet koirat - voittaja Rocky
Keskikokoiset koirat - voittaja Jego
Isot koirat - voittaja Pölkky

uvia
k
a
t
upei eessa
ä
ä
n lis t-osoitt i!
o
j
l
a
P
y.f
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w

SATHY Kevätkinkereiden Taakanvedon™ oman
luokkansa voitti amerikanbulldoggi Dana. Varmaa,
tyylikästä vetoa oli ilo katsella.
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SATHY Kevätkinkereiden Voimavedon™ oman luokkansa voitti amerikanbulldoggi Jego. Jegon tyyli oli
todella upea, voimaa ja päättäväisyyttä!
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SATHY Kesäpäivä
SATHY Kesäpäivä järjestettiin
paahteisessa heinäkuun helteessä, 9.7.2006, Vihdissä. Koirat pulikoivat uima-altaassa, yleisö vilvoitteli itseään
suihkuletkuilla ja vaikka helteen
tähden osallistujia kisoihin ei
paljoa ollutkaan, kompensoi mukava tunnelma tämän mainiosti.
SATHY Kesäpäivä sujui todella mainiosti paahtavassa helteessä. Helle ei koiria eikä omistajia tai yleisöä paljoa haitannut
kun paikalla oli virvokkeita, vettä
koirille, jopa uima-allas. Koiria
oli mukavasti paikalla samoin
koiran omistajia ja avustajia sekä
yleisöä. Vaikka SATHY Kesäpäivä on ollut perinteisesti keskellä lomakautta niin silti tällä
kertaa lyötiin jonkinlainen osallistujaennätys.
S AT H Y
Kesäpäivätapahtumassa oli paikalla amerikanbulldoggeja, amerikanpitbullterriereitä, amerikankääpiöt e r r i e r e i t ä
j a
vanhaenglanninbulldoggeja. Aurinko paistoi isolla suuttimella ja
paahteen vuoksi lajit pidettiin
minimissä.

Koirien korkeushyppy

kin nopeampia. Tuholaistorjunnan tulokset sen kuin paranevat
ja on herännyt jo kysymyksiä,
pitäisikö osa koirista kilpailla ns.
pro-luokassa, jotta vastaalkajatkin pääsisivät palkintopallille.

Upo-uutena SATHY kisalajina
esiteltiin amerikasta SATHY:lle
kopioitu koirien korkeushyppy,
joka lunasti paikkansa aitona
SATHY-kilpailulajina. Korkeushypyssä hypätty korkeus suhteutetaan koiran korkeuteen, joten kaikki koirat voivat osallistua
– isot ja pienet koirat. Varsinainen kisaennätys lävähti tällä kertaa erinomaisen suorituksen tehneelle amerikanpitbullterrieri
Dollylle, ja samainen koira komeilee lehtemme tämän kertaisessa kansikuvassa. Hyvä Dolly!
Korkeimman tuloksen korkeushypyssä teki todellinen työkoiraamerikanbulldoggi Dana, tästä
koirasta tulemme vielä kuulemaan... Varsinainen hirmu hyppimään ja vetämään!

Taakanveto
Taakanvedossa merkillepantavaa oli kärkinelikon todella kivikova taso. Tuloksia syntyi kovasta helteestä huolimatta ja
taakanvedon voittanut Danaamerikanbulldoggi oli aivan
omaa luokkaansa. Erinomaisella
tyylillä ja uskomattomalla varmuudella Dana veti erittäin raskaalla alustalla hämmästyttävän
tuloksen, 445 kg! Varovaisenkin
arvion mukaan tämä on sutheessa enemmän vedetty kuin viime
vuoden SATHY Expon ennätystulokset!
On syytä huomata ja muistaa,
että kisatulokset eivät koskaan
ole vertailukelpoisia keskenään
eri kisojen välillä, vaan tuloksia
tulee aina verrata vain kyseisen
kisan tulosten kesken. Esimer-

Tuholaistorjunta
Tuholaistorjunta sujui hyvin
ja osa koirista on jo vaarallisen
sukkelia. Voittajakoiran ennätysaika, 1,5 sekuntia, on nähtävä
livenä! Kääpiökoirat ovat silmää-

kiksi SATHY Kesäpäivien raskas, pehmeä hiekka-alusta, kumipyöräkärryt ja paahtava helle
antavat aivan eri luokan tuloksia
kuin viileässä sisätilassa, kovalla
mattoalustalla, herkillä kiskoilla
vedettävät tulokset. Näin voidaan helposti sanoa että kohtalaisen pieniltä tuntuvien painojen
vetäjät SATHY Kesäpäivillä voivat helposti vetää esim. SATHY
Expossa jopa satoja kiloja enemmän.
Kiitos
osallistujille
Kaiken kaikkiaan SATHY Keksäpäivä oli erinomaisen hauska
ja mukava tapahtuma. Kiitos vierailijoille, osallistujille, järjestäjille,
toimitsijoille, sponsoreille Royal
Canin ja Koiratuote, sekä kisapaikan ja kentän omistajalle!

SATHY Kesäpäivän upea hellesää oli koonnut
paikalle paatuneita työkoiria omistajineen.

Koirien oma uima-allas oli hyvä paikka vilvoitella
paahtavassa helteessä.

Armoton aurinko ei päästänyt ketään helpolla,
mutta koirien suihkut ja uima-altaat olivat poikaa.

Tuholaistorjunnassa tehtiin mahtavia tuloksia,
kovasta helteestä huolimatta.

Keinohiiret saivat tuholaistorjunnassa kovaa
kyytiä.

Taakanveto helteellä ei ole ihan helppoa puuhaa
koirille eikä omistajille.

Jaksaisinkohan köpötellä radan loppuun, miettii
tämä APBT.

Makkaran voimalla vedetään hyviä tuloksia,
ainakin tämä APBT on sitä mieltä!

SATHY Kesäpäivien rento meininki tuntui miellyttävän koiria ja omistajia.

SATHY Uutiset 3/2006
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SATHY Kesäpäivä
Viralliset kisatulokset
BEST IN SHOW: DANA
SATHY Kesäpäivä Taakanveto™
Best In Show
Dana
15,3

Best In Show: amerikanbulldoggi Dana.

Alle 10-kiloiset koirat
Sija
1
2
2

Koiran nimi
Rocky
Dali
Nugget

Koiran paino, kg
3,5
2,9
2,2

Taakan paino, kg
40
0
0

Aika, sek
3,15
0
0

Taakka/paino
11,4
0
0

Koiran paino, kg
29
25
20
22
31

Taakan paino, kg
445
205
190
190
105

Aika, sek
9,25
32,5
17,94
13,75
4,56

Taakka/paino
15,3
8,2
9,5
8,6
3,4

Yli 20-kiloiset koirat
Sija
1
2
3
4
5

Koiran nimi
Dana
Whipper
Dolly
Erkki
Lotta

SATHY Kesäpäivä Tuholaistorjunta™
Sija
1
2
3

Koiran nimi
Rocky
Dali
Blackie

Vieheet
2
2
2

Aika, sek
1,5
2,4
2,8

SATHY Kesäpäivä Koirien korkeushyppy
Sija
1
2
3
4
5
6 jaettu
6 jaettu
8

Koiran nimi
Dolly
Dana
Tefi
Leo
Dali
Atte
Blackie
Rocky

Koiran säkä
45
59
56
43
24
56
28
30

Paljon
Internlisää upeit
ak
etwww. osoitteessuvia
sathy
.fi! a

Hyppykorkeus
97
117
77
56
24
48
24
24

Tulos (kerroin)
2,2
1,9
1,4
1,3
1,0
0,86
0,86
0,8

Korkeushypyssä hypyn korkeus suhteutetaan
koiran säkään, joten pienetkin koirat pärjäävät.

Näin sitä hypätään, upeaa tyyliä näyttää tämä
amerikanbulldoggi.

Omistaja näyttää mallia VEB-koiralle, katsos
tästä hypätään näin!

Morjens! Näin sitä mennään! Tämä APBT näyttää muille mallia kuinka hypätään korkeutta.

SATHY Kesäpäivillä esitelty uusi laji, Koirien
Korkeushyppy sai hyvän vastaanoton.

SATHY Kesäpäivän Koirien Korkeushypyn voitokas Dolly ABPT, myös lehtemme kannessa.
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Amerikanpitbullterrieri, rotukoira
“Aito” Rolexi

“Aito” pitti

Taideväärentäjät

Ala-asteikäisenä matkustin
äitini ja mummini kanssa Turkkiin
lomalle. Mukavaa meillä kaikilla
oli, vaikkei mitään suurempia
elämyksiä päässytkään paikallisessa turistikylässä kokemaan.
Yksi asia minulle kuitenkin jäi
mieleen ikuisesti. Matkan viimeisenä päivänä äitini osti eräästä
pienestä putiikista Rolexin, joka
maksoi noin 30 markkaa. Turkki
on halpa maa! Äitini tietysti kotona Suomessa kehuskeli kaikille hienolla kellollaan. Olihan se
koomista sillä jokainenhan tietää,
ettei aitoa Rolexia saa niin halvalla. Kello tosin oli ihan tyylikäs
ja siinä oli Rolexin logo ja teksti
ihan niin kuin aidossa Rolexissakin. Äitini tiesi totuuden kellon
aitoudesta, mutta kertoi aina ihmisille sen olevan aito. Kuka siis
voi väittää kelloa väärennökseksi? Jotkut yrittivät selittää, että
kellon sekuntiviisari ei liiku samalla tavalla kuin aidossa. Mutta
kukaan ei pystynyt todistamaan,
että kello on väärennös. Sitä
paitsi myyjäkin väitti sen olevan
aito!

Viime vuosina Suomeen on
alkanut kantautua paperittomia
pitbulleja Venäjältä, Virosta ja
muista lähimaista. Haluavatko
nämä ihmiset ihan vilpittömästi
omistaa aidon amerikanpitbullterrierin? Itse en varmasti nukkuisi öitä rauhallisin mielin jos
joutuisin jatkuvasti pohtimaan
pitbullini aitoutta. Siksi en mennyt sieltä mistä aita on matalin
ja siitä päätöksestä olen ylpeä
vieläkin. Sitä paitsi ei se mikään
vaikea homma ole hankkia sitä
kunnon amerikanpitbullterrieriä.
Se, että hankkii aidon pitbullin
osoittaa myös arvostusta sitä
suunnatonta työtä kohtaan minkä kasvattajat ovat tehneet satoja vuosia. Kun tämän ymmärtää, voi vain ihmetellä niitä
ihmisiä ketkä tulevat kyselemään
“mitä niillä pelkillä papereilla oikein tekee?”. On erittäin vaikeaa
hyväksyä, että se suuri työ tuhotaan silmänräpäyksessä. Ja vieläpä pelkästään rahan takia.

Ehkä ongelma on juuri tuo
aitouden ja historiallisen arvon
arvostuksen puute. Moni voisi
suuttua jos joku maalaisi alkuperäisen näköisen Mona Lisan
ja sitten vielä myisi sen eteenpäin alkuperäisenä Mona Lisana. Nämä paperittomien pitbullien kasvattajat ovatkin mielestäni
verrattavissa taideväärentäjiin.
Tosin jotkut taideväärentäjät ovat
jopa niin taitavia, että minäkin
olisin valmis maksamaan heidän
töistään.
Kopio ei ole sama
kuin alkuperäinen
Vaikka asiaa pohtisi joka kantilta, paperiton pitti ole oikea pitti.
Noviisin silmään ne voivat muistuttaa toisiaan, mutta lähempää
tarkastelua paperiton versio ei
kestä. Aivan niin kuin ei äitini
Rolex kopiokaan. Ainakaan kellosepän tarkastelua se ei kestä.
Toisaalta ei ole reilua ruveta vertailemaan Rolexia ja pitbullia
keskenään. Rolexin kellot ovat

vain varakkaiden ihmisten etuoikeus. Näin ei ole pitbullien kohdalla. Vaikka olisi huippulinjainen
koira kyseessä, ei siitä tarvitse
todellakaan paljoa maksaa. Ainoa asia varmaan maailmassa
johon ei päde sanonta ”halvalla
ei hyvää saa”! Sitä paitsi aidon
Rolexin omistamiseen liittyy varmasti jotain egon paisuttelua.
Näin ainakin köyhänä ihmisenä
uskon. Tässäkin suhteessa aidot
pitbullit ja kalliit merkkikellot eroavat toisistaan. Onkohan tässä
se ero paperittomien ja paperillisten välillä? Luultavasti monet
haluavat vain päteä koiralla eivätkä niin välitä sen aitoudesta.
Olen joskus kuullut jopa semmoisen väitteen, että aitojen pittien omistajat haluavat päteä
pelkillä papereilla. Tuohon en
nyt osaa sanoa mitään järkevää,
mutta ylpeä niistä silti olen. Ehkä
niissä on vähän sitä samaa glamouria mitä esim. Mona Lisassa
on. Ainakin omasta mielestäni.
B.M.

Kuvassa aito, suomalainen, Yhdysvaltalais-syntyinen, BFKC-rekisteröity amerikanpitbullterrieri nauttimassa Suomen helteisestä kesästä.

Pittitrokarit riesana
Onko aito amerikanpitbullterrieri sama asia kuin itärajan takaa trokattu ns. pitti? No ei todellakaan ole. Näillä kahdella
on yhtä paljon tekemistä keskenään kuin Mersulla ja Ladalla.
Molemmat ovat kyllä autoja, molemmissa on neljä rengasta ja
molemmat ehkä jopa kulkevat
eteenpäin, mutta siihen ne yhtäläisyydet sitten loppuvatkin.
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On muuten omituista, että jokainen tätä kirjoitusta lukeva
tietää, että Mersulla tässä tarkoitetaan sitä aitoa amerikanpitbullterrieriä, ei sitä Ladaa. Kuten
jokainen tätä kirjoitusta lukeva
tietää senkin, että ns. pitti, paperiton amstaffi-sekarotuinen-piski,
ei ole ansainnut arvonimeä
pitbulli.
On äärimmäisen ärsyttävää

että Suomessa on viime aikoina
jälleen nostanut päätään tämä
paperittomia ns. pittejä pennuttavat porukka. Se on kumma
että näillä ihmisillä ei ole muuta
tekemistä kuin yrittää pilata Suomen amerikanpitbullterriereiden
hyvä maine. Perhana. Valitsisivat jonkun toisen koirarodun.
Ihan mikä muu tahansa, mutta
ei pitbullia. Tämä Yhdysvaltain
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kansalliskoira on saanut päälleen niin paljon lokaa mm. median taholta viimeisen kymmenen vuoden aikana, että on
suoranainen ihme, että rotu on
enää olemassa. Mutta se on,
hyvänä, elinvoimaisena, upeana,
aitona: amerikanpitbullterrieri
elää!
Onneksi.
T.D.

Eläinten hyvinvointi
Alkaen 1.5.2006 eläinten hyvinvointia, vientiä ja tuontia ym.
käsittelevitä asioita ei Suomessa
enää hoida maa- ja metsätalousministeriö. Uusi elänten lakisääteisiä asioita hoitava instanssi
on elintarviketurvallisuusvirasto
Evira. Aina eläinten hyvinvointi
ei ole meillä päällimmäisenä
mielessä. Kuitenkin on syytä
muistaa, että karvaiset koirakumppanimme eivät osaa puhua
ja vaatia ruokaa kuppiin kun on
nälkä, tai pyytää ulos kun on
hätä. Koiran ja muiden eläinten
hyvinvointi on meidän ihmisten
vastuulla, pitäkäämme parasta
ystäväämme hyvin hoidettuna.
Eläinten hyvinvoinnin
merkitys kasvaa
Eläinsuojelussa on tapahtunut voimakasta kehitystä kaikkialla Euroopassa. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevista
tieteellisistä tutkimuksista on
saatu paljon uutta tietoa hyvinvoinnin edellytyksistä ja eläimille
oleellisen tärkeistä perustarpeista. Myös ihmisten näkemykset
eläimille kuuluvasta arvosta sekä eläinten oikeasta kohtelusta
ja käsittelystä ovat muuttuneet.
Elintason nousu ja ihmisten
hyvinvoinnin parantuminen ovat
saaneet aikaan vaatimuksia
myös eläinten elämänlaadun
parantamiseksi. Ihmisillä on moraalinen velvollisuus kunnioittaa
kaikkia eläimiä ja ottaa huomioon niiden kyky muistaa ja tuntea kärsimystä.
Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta
sekä edistää eläinten terveyttä
ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.
Eläinten hyvinvointi
on tarkkaan valvottua
Viranomaisten tehtävänä on
valvoa, että eläimiä kohdellaan
eläinsuojelusäädösten mukaisesti. Lääneissä eläinten hyvinvoinnin valvonta kuuluu läänineläinlääkärin tehtäviin. Kunnissa
eläinsuojeluviranomaisia ovat
kunnaneläinlääkärit, terveystarkastajat ja poliisi. Teurastamoissa ja teurastuspaikoilla lain noudattamisen valvonta kuuluu
tarkastuseläinlääkäreille. Rajanylityspaikoilla ja eläinlääkinnällisillä rajatarkastusasemilla lain
valvonta on rajaeläinlääkärin
tehtävä. Eläinkuljetuksia maanteillä valvoo poliisi.
Lisäksi on olemassa joukko
koulutettuja eläinsuojeluvalvojia,
joilla on oikeus tehdä eläinsuojelutarkastuksia, mutta ei oikeutta ryhtyä toimenpiteisiin eläinten
olojen parantamiseksi.
Eläinsuojelutarkastus
Jos on aihetta epäillä, että
eläintä hoidetaan, kohdellaan,
käytetään tai kuljetetaan säädösten vastaisesti, on eläinsuojeluviranomaisilla sekä eläinsuojeluvalvojilla
oikeus
tarkastukseen.
Tarkastajalla on oikeus eläi-

men, sen pitopaikan tai kuljetusvälineen tarkastamiseen. Tarkastajalla on oikeus tarkastaa
myös eläimelle tarkoitettu ruoka,
juoma ja eläimen hoidossa käytetyt välineet ja laitteet. Tarkastuksia voidaan tehdä myös ilman
epäilyä sellaisiin paikkoihin, joiden toiminta edellyttää luvan
hakemista lääninhallitukselta tai
ilmoituksen tekemistä lääninhallitukselle. Tällaisia paikkoja
ovat esimerkiksi sirkukset,
eläintarhat,
eläinnäyttelyt,
eläinkilpailut,
suuret kennelit,
eläinkaupat,
pieneläinhoitolat sekä ratsu- ja ravitallit.
Poliisi voi tarkastaa myös
eläinkuljetuksen ilman
epäilyä. Sama
oikeus on tarkastuseläinlääkärillä teurastamossa
sekä rajaeläinlääkärillä
rajaylityspaikoilla sekä
eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla.

takseen eläimen hyvinvoinnin.
Eläimelle voidaan omistajan kustannuksella hankkia hoitaja paikan päälle tai viedä eläin hoidettavaksi muualle. Jos tämä ei ole
mahdollista, voidaan eläin myydä, viedä teuraaksi tai lopettaa
paikan päällä.
Eläinsuojelurikos ja lievä
eläinsuojelurikos ovat rikoslain
alaisia tekoja. Jos henkilö tuo-

pidetään esimerkiksi seuran,
harrastuksen, kasvattamisen ja
myymisen takia. Seura- ja harrastuseläimiin kuuluvat viranomaisten työkoirat, opaskoirat
ja muut avustuskoirat.
Seura- ja harrastuseläinten,
kuten kaikkien muidenkin eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja
käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus ja ase-

Toimenpiteet,
kun
eläinten hyvinvointia
on laiminlyöty
Eläinsuojelutarkastusten
yhteydessä
annetaan ohjeita ja neuvoja
eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Neuv o n t a a n
ryhdytään kun
eläinsuojelulainsäädäntöä
ei ole rikottu,
mutta eläinten
hyvinvointia
voidaan parantaa opastamalla eläinten
hoitajaa vähäisten epäkohtien kor- Tällä amerikankääpiöterrierillä on pullat hyvin uunissa. Kotona saa ruokaa kun nälättää,
j a a m i s e k s i . madotukset ja rokotukset on kunnossa, kynnet leikataan viikottain ja hampaat harkataan
Jos eläin- päivittäin. Lisäksi kotona saa roppakaupalla rakkautta!
suojelusäädöksiä on rik o t t u ,
eläinsuojeluviranomainen voi antaa eläimen
mitaan eläinsuojelurikoksesta,
tus eläinten kuljetuksesta. Seuomistajalle kiellon jatkaa määrävoidaan hänet samalla tuomita
ra- ja harrastuseläinten pidosta
ysten vastaista toimintaa sekä
menettäneeksi oikeutensa pitää
säädetään lisäksi maa- ja metmäärätä eläimen olosuhteet patai hoitaa eläimiä. Eläintenpitosätalousministeriön päätöksesrannettaviksi tietyyn määräpäikielto voi olla joko määräaikaisä, jossa asetetaan mm. koirien,
vään mennessä. Määräajan umnen tai pysyvä.
kissojen ja muiden pienikokoispeuduttua
tehdään
ten seura- ja harrastuseläinten
uusintatarkastus, jolla valvotaan
häkkikokoja, tarhoja, hoitoa, käettä määräystä on noudatettu.
Lemmikkieläinten
sittelyä ja kohtelua koskevat ykTarvittaessa määräystä voidaan
hyvinvointi on
sityiskohtaiset vaatimukset. Päätehostaa lääninhallituksen antaomistajan vastuulla
tös sisältää myös suosituksia,
malla uhkasakolla tai teettämijotka eivät ole sitovia.
suhalla.Jos eläinsuojelulliset syyt
Seura- ja harrastuseläimillä
vaativat, voi viranomainen ryhtyä
tarkoitetaan koiria, kissoja ja
välittömiin toimenpiteisiin turvamuita pienikokoisia eläimiä, joita
13
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Uusi ohjelma alkaa:
Koiralle Koti
TV 2:sen uudessa televisiosarjassa “Koiralle Koti”, etsitään
jokaisessa jaksossa yhdelle koiralle uusi hyvä koti. Sadat suomalaiset perheet joutuvat luopumaan vuosittain elinikäiseksi
tarkoitetusta lemmikistään eri
syistä. Koiralle Koti -sarjan kuvaukset alkavat elokuussa 2006
ja sarja tulee ulos alkuvuonna
2007 TV2:ssa.
On allergiaa, perhe- tai työtilanne muuttuu. Jostain syystä
rakkaalle lemmikille ei voidakaan

enää tarjota niin hyvää ja virikerikasta elinympäristöä kuin aluksi
toivottiin. Tällaisille koirille etsitään nyt uutta kotia.
Koiralle Koti -sarjassa koirastaan luopuja valitsee yhdessä
tuotantoyhtiön kanssa kaksi koiralleen sopivaksi katsomaansa
uutta kotia. Koira tutustuu kumpaankin näistä minkä lisäksi koiran potentiaaliset uudet isännät/emännät vierailevat koiran
kanssa myös koirapsykologin/kouluttajan luona, joka arvioi

koiran käytöstä ja suhtautumista
uuteen perheeseen. Kamera
seuraa tiiviisti koko prosessin.
Ohjelman lopussa koirastaan
luopuja tekee päätöksen, kumpi
kodeista on hänen koiransa uusi
koti.
Koiralle Koti -sarja ei ole tositv:tä, jossa kilpaillaan eläin- tai
rahapalkinnoista. Lähtökohtana
on aina koiralle sopivin uusi elinympäristö. Kyse ei ole myöskään
pentuvälityksestä tai muusta taloudellisesta toiminnasta - koiri-

en tulee olla aikuisia ja terveitä
ja niiden siirtyminen kodista toiseen tulee olla maksutonta.
Koiralle Koti -sarjan kuvaukset
alkavat elokuussa 2006 ja sarja
tulee ulos alkuvuonna 2007
TV2:ssa. Ohjelman alkuperäisformaatti on ruotsalaisen Strix
AB:n kehittämä ja Suomessa
sen tuottaa Susamuru Oy. Ohjelman juontajana ja toimittajana
toimii mm. Suuri kupla tvsarjasta tuttu Tuulianna Tola.

Sekarotuinen, monirotuinen, rotukoira?
Rotukoirat
Suomessa
Tällä hetkellä suomalaisista
koirista löytyy noin 300 eri koirarotua. Näiden rotukoirien lisäksi
on olemassa koko joukko eri
koirarotujen yhdistelmiä, sekarotuisia ja monirotuisia. Kaikki
nämä nelijalkaiset ovat koosta,
luonteesta ja ulkonäöstä riippumatta helposti koiraksi tunnistettavia ja näillä kaikilla on myös
hyvin paljon yhteistä. Koira on
ihmisen paras ystävä!
Koirarodut ovat koiramaailmassa omiksi ryhmiksi luokiteltuja pienempiä joukkoja. Yleensä
koirarotu on kehittynyt jonkin
tietyn käyttötarkoituksen mukaan
tai vaikkapa maantieteellisen
eristyneisyyden takia. Onhan
meillä esimerkiksi useampia
noutajarotuja, jotka kaikki ovat
kehittyneet saman tarpeen mukaan mutta eri paikoissa. Lopputulos on useampi eri koirarotu.
Kun saman rotuisia koiria risteytetään keskenään on tuloksena puhdasrotuisia, tietyn rodun
pentuja. Kun kaksi erirotuista
koiraa risteytetään keskenään
on tuloksena sekarotuisia koiria,
nykyisin käytetään mieluiten sanaa monirotuinen.
Rotua pienemmät
ryhmät
Joillakin koiraroduilla koirarotu
itsessään on jakaantunut vielä
pienempiin osasiin. Samasta koirarodusta voi olla esimerkiksi

karkea-, pitkä- tai lyhytkarvainen
versio tai samasta koirarodusta
voi olla normaalikokoinen ja kääpiökokoinen versio.
Joillakin koiraroduilla jako
saattaa olla vielä hienojakoisempi, silloin kyse on usein rodun
jakaantumisesta eri linjoihin.
Näissä saattaa olla tapauksia,
joissa eri linjat eroavat toisistaan
näennäisesti vain sukupuun mukaan.

Tulisiko meidän kutsua tätä koiraa tietyn rotuiseksi?
Kummassakin tapauksessa
vastaus on ei. Koirarotua voidaan ajatella ikäänkuin valmistajan merkiksi. Tietyn valmistajan
tuotteet ovat tietyn merkkisiä.
Jos taas joku toinen valmistaa
samankaltaisen tuotteen, ei tällä
tuotteella ymmärrettävästi ole
mitään tekemistä tuon alkuperäisen merkin kanssa.
Tässä
esimerkissä
”valmistaja” oli siis koirarotu, ei
kasvattaja.

Eri rodut ja
samat rodut
Hyvä esimerkki kahdesta aikaisemmin samasta koirarodusta mutta nykyään eri koiraroduista on amerikankääpiöterrieri ja
kettuterrieri. Pitkään amerikankääpiöterrierit rekisteröitiin kettuterrierin kääpiömuunnoksena.
Nykyään on itsestäänselvyys,
että amerikankääpiöterrieri on
oma rotunsa, luultavasti on aina
ollutkin.
Se mikä joillekin tuottaa päänvaivaa on käsite siitä voiko koira
vaihtaa rotua? Tuntuu itsestään
selvältä, että ei voi mutta käytännön elämässä asiat mutkistuvat. Kuvitellaan, että kettuterrierin pentueessa on
poikkeuksellisen pieni yksilö ja
kasvattaja päättää jalostaa tästä
uuden kääpiöversion. Tulisiko
jossakin vaiheessa nämä kääpiökettuterrierit yrittää rekisteröidä amerikankääpiöterriereinä?
Entä jos meillä on tunnetusti
monirotuinen koira, joka kovasti
muistuttaa jotakin koirarotua.

Koiraharrastajia
on moneksi
Koirarotukäsite on yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä.
Rotukoiran tunnistaa helposti
rekisteröintipapereista, joiden
lisäksi kasvattaja pystyy esittämään koiran sukuhistorian.
Yleensä kasvattajalla on selkeä
tavoite ja syy miksi teettää tietyillä koirilla pentueen eikä tässä
ole mitään sen kummempaa.
Ongelman koiramaailmassa
muodostavat ne pennuttajat, joiden ajattelutapa on takaperoinen
tai muuten vaikeaselkoinen. Joskus kyse on pelkästä tietämättömyydestä mutta on myös tapauksia, joissa pennuttaja
tietoisesti väittää pentujen olevan eri rotua kuin mitä ne oikeasti ovat. Suomessa on lukuisia
pennuttajia, jotka myyvät monirotuisia koiria rotukoirina.
Ihmisimieli on siitä kumma,
että jos ostaja oikein kovasti

Taakanvetoa Puolassa
Viikkoa ennen Pohjoismaiden
Mestaruuskisoja ja SATHY Expoa Euroopan amerikanpitbullterrierit kisailevat taakanvedossa
ja muissa lajeissa Puolassa. Kyseessä on Puolan mestaruuskisat ja lajeina on taakanveto, korkeushyppy, sprinttijuoksu ja
ulkomuotonäyttely. Lauantaina
9.9. kisaohjelmassa on taakanveto, korkeushyppy ja sprinttijuoksu. Sunnuntaina 10.9. ohjelmassa on ulkomuotonäyttely.
Puolan Pit Bull Show kisojen
kunniavieras ja tuomari on Tom
Garner, huippu-APBT-kasvattaja
USA:sta. Kisat järjestää IDBA,
Kosa Kennel ja Forest Hill Kennel. Kisat pidetään Puolassa,
Zbroslawicessa, 9.-10.9.2006.
SATHY Uutiset 3/2006

Kisailijoita
Keski-Euroopasta

Taakanvedossa ei
painoluokkia

Jokavuotinen APBT-kisailu
Puolasta kerää osanottajia ja
yleisöä paikalle keskiEuroopasta. Paikalla on paljon
puolalaisia ja saksalaisia kisaajia.
Kisaan osallistuvan koiran
täytyy täyttää seuraavat kriteerit.
Koiran täytyy olla vähintään yksi
vuotias. Narttukoira ei saa olla
tiineenä tai juoksussa. Ihmisille
vihaista koiraa ei oteta kisaamaan. Kisaajalla täytyy olla
omat, oikeat taakanvetovaljaat.

Itse taakanvetomatka on 4,5
metriä ja aikaa yhteen vetoon
on 90 sekuntia. Koiraa ei saa
vedon aikana vetää tai puristaa
kaulapannasta vaan koiran tulee
vetää käskystä. Taakanvedossa
ei ole painoluokkia, ainoastaan
urokset ja nartut. Voittaja on se,
joka vetää eniten taakkaa
omaan painoonsa nähden.
Puolaan kisaamaan on Suomestakin lähdössä pari pitbullia,
ehkä saamme kuulla heidän fiiliksiään Puolan matkasta ensi
SATHY Uutisissa!
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haluaisi uskoa myyjää niin ostaja
sulkee pois mielessään soivat
hälytyskellot. Pahimmassa tapauksessa pennunostaja jatkaa
perinnettä ja myy aikanaan omia
paperittomia ”rotukoiriaan”.
SATHY-rotuiset koirat
hyvässä asemassa
Suomessa ovat moneen
muuhun koirarotuun verrattuna
amerikankääpiöterrierit, amerikankarvatonterrierit, amerikanbulldoggit, amerikanpitbullterrierit, vanhaenglanninbulldoggit
ja patterdalenterrierit hyvässä
asemassa. Tämä johtuu siitä,
että näiden koirien suosio ei ole
läheskään yhtä suuri kuin suosituimpien koiriarotujen, SATHYrotuja voisi kutsua jopa erikoistuneemman koiraharrastajan
koiraroduksi. Tästä seuraa se,
että monirotuisten myyjät saavat
koiransa helpommin myytyä väittämällä pentuetta vaikkapa noutajiksi.
Harmillista kyllä, myös
SATHY-rodut saavat osansa
pentutehtailusta ja trokauksesta.
Parhaillaankin on myynnissä
”pitbullin pentuja”, jotka ovat todellisuudessa jotakin muuta koirarotua. Tällaista pentua ei
kannata ostaa koska sillä varmistetaan se, että kohta on
myynnissä taas toinen monirotuinen pentue. Älä osta koiraa
säälistä.

Kohti koiran
luonnonmukaisempaa ruokintaa
Koiran ruokinta on yksi sellainen asia joka varmasti eniten
jakaa koiraharrastajien mielipiteet. On niin monta oikeaa ruokintatapaa kuin on myös ruokkijaakin. Yksi painottaa ainoana
oikeana pelkällä teollisella kuivamuonalla syöttämistä, toinen
sekaruualla ja kolmas ns. erikoisruokinnalla kuin esim. BARF
(Bones And Raw Food tai Biologically Appropriate Raw Food).
Ennen kuin jatkamme tästä
eteenpäin haluan vielä sanoa,
seuraavassa esittämäni ajatukset ovat yksin omaan minun näkemyksiäni koiran ruokinnasta.
Tämä on meidän tapamme ruokkia nelijalkaisia ystäviämme.
BARF, sekaruoka tai luonnonmukainen ruokinta ovat vain yksi
monista vaihtoehdoista kuinka
koiran voi ruokkia "oikein".
Mistä kaikki alkoi
meidän kohdalla?
Koiran luonnonmukaiseen
ruokintaan tutustuin ensimmäisen kerran vuonna 1997 kun
sain käsiini Ulla Kivimäen kirjoittaman kirjan “Koiran Luonnonmukainen hoito”. Tuo kirja oli
alusta lähtien isku takaraivoon
ja siitä tulikin meidän “ruokinnan
raamattu”. Koirat alkoivat saamaan kuivamuonan lisäksi raakaa lihaa, sisäelimiä, erilaisia
vitamiini- ja hivenaineita ja öljyjä.
Kirja todellakin muutti ajatuksiani
koiran teollisesta ruokinnasta
kohti luonnonmukaisempaan
ruokintaa. Tuota ennen koiramme olivat pääasiassa syöneet
markkinoiden “parhaimpiin
lukeutuvaa” kuivamuonamerkkiä. Hyvin ne olivat silläkin tulleet
toimeen, mutta nyt kun koiramme ovat syöneet sekaruokaa
(enemmän muita aineita kuin
kuivamuonaa) voin todeta että
ne voivat mielestäni paremmin
kuin pelkän kuivamuonan aikakautena.
Vaikka ruokatottumuksemme
eivät ole muuttuneet yhdellä kertaa vaan muutos on tapahtunut
vaiheittain voidaan vuotta 1997
pitää meidän ruokintatapojen
taitekohtana. Kun olin saanut
uusia ajatuksia siitä, kuinka monella tavalla me voimme ruokkia
koiramme oikein aloin kiinnostua

asioista lisää. Seuraavana vuonna kuulin ensimmäisen kerran
termin BARF. Ensialkuun ajatus
pelkästään luilla, rustoilla, lihalla,
hedelmillä ja vihanneksilta tuntui
hurjalta. Ensimmäinen tutustumineen BARFismiin ei tuottanut
uutta meidän koirien ruokatottumuksiin, kuin sen verran että
korvasin perinteiset puruluut
suurilla, raaoilla naudan reisiluilla.

ran/suden ruuansulatus ja sisäelimet eivät poikkea toisistaan.
BARFistit lähestyvät koiranruokinta-ajatustaan näkökulmasta
että villikoirat ja sudet syövät
saalistaan melkein kaiken: sisäelimet, vatsalaukussa puoliksi
sulaneen kasvisaineksen, lihan
ja luut riippumatta siitä oliko saaliina hirvi, jänis tai lintu.
• Koira on ensisijaisesti lihansyöjä, kasvissyöjä ja raadonsyöjä eli kaikkiruokainen. Vilja ei
kuulu koiran luonnolliseen ravintoon.
• Aina kun ruoka-aineksia
paistaa tai keittää niistä häviää
ainakin joku ravinne.
BARF on vielä monipuolisempi asia kuin edellä esittelin, mutta
toivottavasti tämä pieni katsaus
antoi jo jonkinnäköisen mielikuvan siitä millainen ruokintatapa
on BARF.

Mikä ihmeen BARF?
Voisin hieman heti aluksi kertoa mikä on BARF. BARF ei ole
vielä suuren yleisön tietoisuudessa ainakaan Suomessa. Yhdysvalloissa ja Australiassa tämä
ruokintasuuntaus on lyönyt itseään jo voimakkaammin läpi.
BARFin eli Bones And Raw
Food tai Biologically Appropriate
Raw Food suuntauksen isänä
pidetään australialaista Dr. Ian
Billinghurstia. BARF ruokinnassa
koitetaan jäljitellä mahdollisimman tarkasti koiran lajityypillistä
ruokavaliota.
BARFin pääperiaatteena
on,että koiralle annetaan 60 80 % raakoja lihaisia luita (kana,
lammas, nauta, härkä...) jotka
sisältävät puolet luuainesta/ydintä ja puolet lihaa. Loput
20 - 40 % ruokavaliosta koostuu
kasviaineista sekä muista elinkunnan tuotteista ja sisäelimistä.
BARF painottaa monipuolisuutta
liha- ja kasvilaaduissa. Maito- ja
viljatuotteita koiralle annetaan
vähän tai ei ollenkaan.
Vannoutuneimmat BARFistit
ruokkivat koiransa täysin tuoreilla, raaoilla ruoka-aineksilla. Se
miksi BARFistit vannovat tämänkaltaisen koiran ruokavalion nimeen löytyy seuraavista syistä:
• Teollisesti valmistettuja koiranruokia on kaupiteltu kuluttajille vasta viimeiset kolmekymmentä vuotta, ja näiden vuosien
aikana on koirien sairaudet, ihoongelmat ja allergiat lisääntyneet
(Vai onko? suom.huom.). Koirat
ovat pärjänneet ilman teollisia
koiranruokia kymmeniä vuosituhansia.
• Ihminen on voinut jalostaa
koirien ulkomuotoa, mutta niiden
sisäelimiin hän ei ole voinut vaikuttaa, niinpä koiran ja villikoi-

Miksi me syötämme
luonnonmukaista ravintoa?
Tärkein syy miksi olemme
kääntyneet luonnonmukaiseen
ruokintaa on se, että se noudattelee koirien alkuperäistä ruokavaliota. Villikoirat olivat ensisijaisesti haaskansyöjiä, jotka söivät
osittain mädäntyneitä kasvinsyöjäeläimiä ja erityisesti niiden mahalaukun sisältöineen. Näin kotikoiriemme esi-isät täyttivät
myös ruokavalionsa ruohon, vihannesten ja yrttien tarpeen.
Luut näyttelivät myös hyvin tärkeää osaa villikoirien ruokavaliossa. Luiden sisältämä kalsium
on elintärkeää sekä nuorille kasvaville koirille sekä vanhoille koirille. Luiden kaluaminen myös
piti hampaat kunnossa. Luonnossa koirat söivät myös erilaisia
ruohoja ja maahan pudonneita,
ylikypsiä hedelmiä. Tärkein asia
mikä meidän tulee muistaa, on
että villikoirien ravintoainekset
olivat raakoja. Kun ruoka kypsennetään siitä tuhoutuu kaikki
entsyymit, vitamiinit ja hivenaineet. Ruuasta tulee ”mössöä”
joka täyttää muttei ravitse. Raakaruuassa on hyvin korkea entsyymipitoisuus ja kun kypsennetystä ruuasta on tuhottu kaikki
entsyymit ei koira voi tuottaa
tarvittavia entsyymejä itse ruuan
sulattamiseen. Tästä seuraa se,
että ruoka viipyy ruuansulatuskanavassa kauan jolloin se alkaa
pilaantumaan ja pahimmassa
tapauksessa erittämään koiran
elimistöön myrkkyjä. Tässä on
ehkä yksi tärkeimmistä syistä
miksi koirat sairastuvat vaikka
ne syövät “markkinoiden
parasta” teollista kuivamuonaa.
Vielä kun lisäämme teolliseen
ruokaan kaikki niiden sisältämät
väri- ja lisäaineet olemme jo sillä
tiellä, että koiran on lähes mahdotonta sulattaa syömänsä ruoka täydellisesti ja saaden siitä
itselleen tarvitsemansa hivenja vitamiiniaineet.
Toinen tärkeä syy löytyi kun
tarkkailin koirieni käyttäytymistä
luonnossa. Koirilleni kelpaa niin
voikukanlehdet, ruhot, marjat,
maahan pudonneet omenat jne.
Minusta näytti selkeästi siltä,
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että ne hakivat itse ruokavalioonsa sellaista mitä niiden nykyisestä ruokavaliosta puuttui – vihreitä
kasveja, vihanneksia, hedelmiä
ja marjoja. Joskus olen kuullut,
että esim. ruohon syöminen on
osa koiran luonnonmukaista
suolenhuoltoa. Jos koiran ruuansulatus toimii hyvin eikä kuona-aineita ole koiran elimistöön
kerääntynyt tarpeettoman paljon
niin miksi niiden pitää puhdistaa
ruuansulatuskanavaansa puoli
vuotta? Ruohon syönti kun meillä ainakin alkoi heti toukokuussa
kestäen aina syyskuulle saakka.
Koiramme myös kävi omenavarkaissa naapurissamme. Kaikki
nämä ihmetyksen aiheet saivat
aikaan sen päätöksen, että meidän koirien ruokavaliosta puuttuu niille jotain tärkeää, eikä sitä
tavoitettaisi vain kuivamuonamerkin vaihdoksella.
Kolmantena syynä on se että
haluan tietää mitä meidän koirat
todella syövät. Kun valmistan
koirieni ateriat suurilta osin itse,
tiedän mitä ne syövät ja mistä
ruoka koostuu. Allergiselle koiralle luonnonmukainen ravinto
voi olla yksi hyvä tapa ruokkia
koiraa, sillä tällöin koiran ateriat
voidaan rakentaa itse ja pystytään todellakin välttämään niitä
aineita jotka aiheuttavat koiralle
allergisia oireita.
Miten syömme
nykyisin
Nykyisin meidän koirat syövät
ns. sekaruokaa, joka on painottunut luonnonmukaisuuteen. Tämän päivän ruokintaamme on
vaikuttanut eritoten juuri BARF
ja Ulla Kivimäen ja Hammarlundin opit. Nykyisin koiramme syövät päivän ruokamäärästä vain
noin 1/3 osa kuivamuonaa tai
jopa vähemmän ja loppu koostuukin lihasta (sian, naudan, lampaan ja broilerin), sisäelimistä
(esim. maksa, munuaiset, maha)
ja hedelmistä, vihanneksista
(esim. porkkana, omena, kaalit,
selleri, päärynä, pinaatti, persilja)
ja kalasta (esim. sei, lohi ja silakka) sekä erilaisista lisistä.
Koiramme saavat kaikki eläinproteiinit (naudanliha ja sisäelimet, mahalaukku, sydän, munuaiset, kieli, kana, kala, lammas,
muna) raakoina. Myös hedelmät,
vihannekset ja luut sekä rustot
ovat raakoja. Koiralle annettavien luiden tulisikin olla juuri raakoja, sillä kypsennettynä luusta
tulee kovaa ja se lohkeilee herkemmin teräviin “siruihin”. Raaka
luu ei säröile ja se sulaa koiran
mahassa hyvin. Tällä mm. BARFistit perustelevat miksi koiralle
voi antaa kanan luita.
Koirien päiväannoksessa on
vajaa 1/3 osa kuivamuonaa, 1/3
osa lihaa ja 1/3 osa hedelmiä,
vihanneksia tai/ja viljatuotteita.
Hapanaitotuotteita (piimä, reajuusto, kermaviili) emme juuri
anna aikuisille koirille. Näiden
lisäksi koirat saavat pari kertaa
kuussa naudan lihaisen putkiluun palasen ajanvietteeksi ja
pari kolme kertaa viikossa joko
rustoja tai kanan siipiä. Kanan-
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luita ja varsinkin siipiluita pidetään luuaterioista koirille parhaimpana, sillä siipiluut ovat
ohuita ja helposti sulavia. Myös
siipien luu-liha-suhde on siivissä
ihanteellinen (50 % / 50 %).
Alkuun minä arastelin siirtyä
raakaan sian- tai kananlihaan,
sillä niistä koira saattaa saada
trikinoosin, salmonellan, ekinokokkoosin tai lapamatotartunnan. Kuitenkin jo Ulla Kivimäki
painotti kirjassaan: “On kuitenkin
todettu, että vain harvat loiset
etenevät vatsasta pidemmälle
jos eläimen ruuansulatusneste
on tarpeeksi voimakasta. Tämä
riippuu kivennäisnestetasapainosta; jos koira on pitkään syönyt terveellisesti ja tasapainoisesti, sen kivennäistasapaino
on todennäköisesti kunnossa.
Tämän voi varmentaa vielä valkosipulilla. Murskattua valkosipulia säännöllisesti syövän koiran suolistossa eivät loiset
viihdy.” Riski sairastua salmonellaan on terveellä koiralla myös
minimaalinen, koska sen ruuansulatuselimistö on paljon lyhyempi kuin ihmisellä, vain noin
kaksi kertaa koiran ruumiin pituinen. Bakteereille ei jää lyhyessä
ruuansulatuskanavassa aikaa
kehittyä ja sitä kautta vaikuttaa
koiran terveyteen. Suomessa on
myös maailman puhtaimmat
raaka-aineet ja samoin huippuluokkaa oleva tietotaito, joten
mielestäni suomalaisia lihaa voi
antaa huoletta ja turvallisin mielin
koiralleen.
Meillä on kotona tällä hetkellä
kotona kuusi koiraa, joista nuorin
on 14 viikkoinen bordermukula.
Jokainen aikuinen koira syö päivässä noin 3 - 4 dl ruokaa. Koiramme syövät vain kerran päivässä, arkisin yleensä noin kello
17-18 ja viikonloppuna aikaisemmin (poikkeuksen tekee pentu,
joka syö nyt 14 viikon ikäisenä
kolme ateriaa päivässä.) Päivän
pääaterialla koiramme syövät
kaikkea muuta mutta eivät kuivamuonaa, sillä kuivamuonalla
ja luonnonmukaisella ravinnolla
on toisistaan suuresti poikkeavat
sulamisajat. Kuivamuonalla sanotaan jopa kestävän 12-15 tuntia kunnes se on sulanut ja kulk e n u t
k o i r a n
ruuansulatuskanavan läpi, kun
taas luonnonmukainen ruoka
kulkee alta puolet nopeammin,
noin 4-6 tunnissa. Kuivamuonaa
ei pitäisikään siis syöttää samana aikaan kuin “luomuruokia” ja
mm. BARFistit painottavat ja
omatkin kokemukset ovat osoittaneet, että on erittäin todennäköistä että ongelmia tulee jos
molempia syöttää samalla aterialla. Ongelmina on ollut kaasuvaivoja, ripulia ja joskus jopa
oksentelua.

viimeisillä viikoilla luita tai
rustoja, muuten tiineen
nartun ruokinta on samanlaista kuin muidenkin
koirieni, paitsi että kuivamuonan muutan neljännen
kantoviikon jälkeen joko
energy tai puppy laatuiseksi. Kuivamuonan suhde
on myös tiineysaikana pysynyt samalla tasolla kuin
normaalistikin. Narttujen
tiineydet ovat sujuneet
hyvin ja mitä luonnonmukaisempaa ruokaa olemme
syöneet niin sen paremmin
ruoka on myös maistunut
tiineille nartuille aina kantoajan loppuun saakka.
Muistan kun söimme ensimmäisen pentueemme
odotusaikana vielä pelkkää
kuivamuonaa, niin loppu
neljännes tiineysajasta
meni melkein kädestä
syöttämällä, kun ruoka ei
emokoiralle maistunut.
Emokoirien kuntoutuminen
tiineyden, synnytyksen ja
imettämisen rasituksesta
on ollut myös selvästi nopeampaa kun olemme
syöttäneet luonnonmukaisempaa ravintoa niille.
Pikkupentujen lisäruokinta perustuu meillä
Hammarlundin oppeihin.
Pentujen lisäruokinta aloitetaan aikaisin, jopa reilun
kahden viikon iässä, jolloin
pennut saavat raakaa
naudan jauhelihaa ja kananmunan keltuaista.
(suhde: 1 keltuainen, 50
grammaa jauhelihaa kohti).
Reilun kolmen viikon iässä
ryhdyn pentuja totuttamaan
myös mannavelliin ja kermaviiliin. Neljän viikon iässä
otamme mukaan kuivaruuan. Kuuden viikon ikäisinä pennut syövät jo lähes
samoin kuin meidän aikuiset koirat, paitsi että kuivamuonan osuus on suurempi, sen ollessa noin
puolet kokonaisruokamäärästä ja kuivamuona
on puppy - laadullista. Mutta
esimerkiksi oma pentuni, Welho,
joka nyt tätä kirjoittaessani on
14 viikon ikäinen syö luonnonmukaista ruokaa. Hänen ruokavaliossaan kuivamuonan osuus
on vain noin 1/3 osaa päivän
kokonaisruokamäärästä. Welho
syö aamuisin kuivamuonaaterian ja päivän kaksi muuta
ateriaa koostuvat lihasta/kalasta/sisäelimistä ja vihanneksista. Myös luut ja rustot ovat
tulleet hänelle tutuksi.

Tiineet nartut
ja pennut

Muutaman kerran olen törmännyt kysymykseen, että eikö
tuo ole aika vaivalloista ja aikaa
vievää, kun kerron kuinka meidän koirat syövät. Mielestäni
koiran ruokkiminen luonnonmukaisesti ei ole vaikeaa tai ajallisesti kovin raskasta. Teen kerran
viikossa tai joskus jopa joka toinen viikko isomman satsin vihannessosett jonka pakkaan sopivan kokoisiin annospusseihin
ja pakastan.
Pakkasestamme löytyy myös
aina lihaa, mahaa ja maksaa ja
yleensä myös jotain kalaakin.
Edellisenä iltana nostan aina
jääkaappiin sulamaan yhden

Kasvattajana olin myös alkuun hyvin huolissani emokoirien ravinteiden saannista tiineysaikana. Siksi ehkä en ensialkuun
uskaltanut ruokkia tiineitä narttuja muuten kuin teollisella kuivamuonalla. Nykyisin kuitenkin
sekä emot ja pennut syövät meillä sekaruokaa.
En lisää emokoiran tai kasvavien pentujen ruokaan mitään
muita vitamiini tai hivenainevalmisteita kuin mitä taulukossa 1
on mainittu. Tiineille nartuille en
ole uskaltanut antaa tiineyden
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Taulukko 1
B - vitamiinit
B - ryhmän vitamiineihin kuuluu toistakymmentä eri vitamiinia.
B - vitamiinit esiintyvät ravinnossa yleensä yhdessä. Yhtä yksittäistä
B-vitamiinia ei suositella annettavaksi koiralle, sillä ne toimivat
vuorovaikutussuhteissa keskenään. Vesiliukoisena voidaan turvallisesti antaa koiralle "purkistakin". Vaikuttaa mm. hermostoon,
älykkyyteen, käyttäytymiseen, turkin ja ihon kuntoon, lihaksistoon,
näköön ja silmiin, aineenvaihduntaan, lisää vastuskykyä ... vaikuttaa
siis lähes kaikkeen.
Naukkaamme suoraan purkista B - vitamiinit. (joka päivä ruuan
seassa. 1 tablt.)
C - vitamiini
Tärkeä merkitys immuunijärjestelmälle, kudosten uusiutumiselle ja
karnitiinin muodostumiselle. Vaikuttaa positiivisesti luuston kehitykseen, alentaa veren rasva-arvoja, vähentää monien allergeenien
vaikutusta. Luonnon oma kipulääke. Tappaa viruksia ja bakteereita.
C-vitamiini on osoittautunut tehokkaaksi tueksi seuraavien sairauksien hoidossa: lonkkavika, ontuminen, halvaukset, selkäydinvammat,
allergiat, iho-ongelmat, virusinfektiot (mm. penikkatauti). Monesti
pelastanut koiran hengen.
Naukkaamme suoraan purkista C - vitamiinit. (joka päivä ruuan
sekaan 1 tablt.)
E - vitamiini
Lisääntymisvitamiini. Vaikuttaa kiimaan ja tiinehtymiseen. Ehkäisee
keskenmenoja ja syntyvät pennut ovat voimakkaita ja eläväisiä.
Vaikuttaa myös tukirakenteisiin ja lihaksistoon, sillä mm hoidetaan
lihasheikkoutta ja välilevyongelmia.
Naukkaamme suoraan purkista (Ido - E 100 mg) (3-4 krt/viik.)
Kylmäpuristettu rypsiöljy
Kylmäpuristettu rypsiöljy on tavallista rypsiöljyä terveellisempi.
Ruokalusikallinen päivässä ruuan mukana suojaa koiraa ihoongelmilta.
Päivittäin yksi ruokalusikallinen ruokaan sekoitettuna
Merilevä
Luonnon oma antibiootti: Sisältävät paljon kivennäisiä (jodia, kalium,
kalsium) ja proteiinia, mutta ei rasvaa. Niiden on todettu toimivan
elimistön puhdistajana keräämällä kertyneitä myrkkyjä ja raskasmetalleja. Tuhoavat bakteereita ja lisäävät vastustuskykyä. EI SOVI
tiineille nartuille.
Spirulina tabletteja pari kertaa viikossa.
Valkosipulinkynnet
Luonnon oma loistorjuja
Yksi kynsi päivittäin murskattuna ruokaa.

pussin kutakin lajia: vihannes,liha- ja sisäelin tai kalapaketin.
Ja noin tuntia aikaisemmin koirien ruoka-aikaa nostan pussit
vielä pöydälle hieman lämpenemään. Kun on koirien ruoka-aika
sekoitan keskenään lihat ja vihannekset ja tarjoilen koirille.
Kuivamuonaa me syömme pitkin
päivää oudolla tavalla lattialta.
Heitän aikuisille koirille silloin ja
tällöin lattialle kourallisen pipanoita jotka ne noukkivat sieltä.
Tähän outoon menetelmään on
olemassa meillä parikin puoltavaa syytä. Koiramme ovat hyvin
ahneita. Jos antaisin pipanat
kupista ne luultavasti tukehtuisivat niihin, sillä niin nopeasti ne
yrittävät ahtaa ne naamariinsa,
toiseksi kuivamuonaa ei pureskella laisinkaan jos se syödään
kupista, koiramme eivät taas
pidä pehmeästä kuivamuonasta,
joten liottaminen ei onnistu. Ja
toisaalta on helppoa heitellä.
Koirat saavat samalla hieman
virikettä kun ne etsivät viimeisiä
kadonneita nappuloita.
Tekstin välissä on välillä vilahdellut termi vihannessose. Mikä
se on ja mistä se oikein koostuu.
Vihannessose on nimensä mukaisesti sose vihanneksista. Koira ei voi käyttää vihanneksia ja
hedelmiä sellaisenaan hyväksi,
sillä koiran ruuansulatuskanavassa ei ole sellulaasi-entsyymiä

Eikö se ole
vaivalloista ja kallista?
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jota tarvitaan kasvisolujen sulattamiseen. Siksi kasvisten rakenne on rikottava, jotta koira saa
käyttöönsä niiden sisältämät ravinteet. Pelkkä pilkkominen ei
riitä, sillä veitsellä leikaten tai
mikserillä pilkkoen saadaan kasvikset leikattua vain pieniin osiin,
mutta tällöin suurin osa kasvin
soluista kuitenkin pysyy ehjänä.
Ostan aina kaupasta kerralla
enemmän vihanneksia. Viimekertainen ostoslistamme näytti
tältä:
• 2 nippua persiljaa
• 3 kpl varsisellereitä
• 3 kg porkkanaa
• 2 isoa kukkakaalia
• 3 kg omenoita
• 3 kpl parsakaalia
• 3 isohkoa keräkaalia
Kaikki nämä ainekset siis
huuhdellaan ja sen jälkeen pilkotaan pienempiin osiin. Lopuksi
ne soseutetaan monitoimikoneella. Valmis sose pakataan
annospusseihin ja laitetaan pakkaseen. Aikaa menee ehkä noin
tunti. Vihannessosetta syntyy
meillä kerralla n. 10 litraa. Tämä
määrä riittää kuudelle koiralle
pariksi viikoksi. Edellä kuvaamani vihannessoseen hinta on noin
20 e. Kesäisin ja syksyisin vihannessoseen hinta on alhaisempi
kun vihanneksia ja hedelmiä saa
edullisemmin. Luonnon ollessa
vehreä voi sieltä myös kerätä

itse koiralle syötäväksi kelpaavia
kasveja, soseuttaa niitä ja laittaa
pakkaseen talven varalle. Koiralle vihannessoseeseen voi laittaa
mm. nokkosia, vuohenputkea,
voikukanlehtiä ja muita luonnosta kerättäviä aineksia, hedelmiä
(ei sitrushedelmiä), marjoja ja
vihanneksia (vältä perunaa ja
munakoisoa)
Mitä lihat sitten maksavat?
Kalleimmaksi lihat tulevat jos
hankit ne “maitokaupasta”, mutta
suhteellisen edullisesti lihoja ja
sisäelimiä voi hankkia nykyisin
monista elinkaupoista, teurastamoista tai Kennelrehun rekasta,
jota itse käytämme.
Itse ostan lihaa ja sisäelimiä
myös läheisestä eläinkaupasta
sekä tavallisista marketeista.
Tällöin hinta on hieman korkeampi. Lihaa voi hankkia myös
alueensa pienteurastamoilta.
Kannattaakin rohkeasti ottaa yhteyttä lähialueensa lihanjalostusyrityksiin tai teurastamoihin. He
usein mielellään myyvät myös
kotikäyttöön “jämiä”. Jos sinulla
on yksi koira niin suosittelen,
että teet jonkun ystäväsi kanssa
yhteistilauksen. Suurempia määriä ostettaessa hinta on yleensä
alhaisempi ja toisaalta teurastamot eivät välttämättä suostu
myymään kuin isommissa erissä
esim. juuri viiden kilon paketeissa. Kannattaa myös seurata
markettien tarjouksia sillä silakkaa saa joskus todella edullisesti
lähikaupasta. Kuuden koiran
ruokkiminen tulee maksamaan
kuukaudessa noin 80 e.
B - vitamiinit
B - ryhmän vitamiineihin kuuluu toistakymmentä eri vitamiinia. B-vitamiinit esiintyvät ravinnossa yleensä yhdessä. Yhtä
yksittäistä B-vitamiinia ei suositella annettavaksi koiralle, sillä
ne toimivat vuorovaikutussuhteissa keskenään. Vesiliukoisena voidaan turvallisesti antaa

koiralle “purkistakin”. Vaikuttaa
mm. hermostoon, älykkyyteen,
käyttäytymiseen, turkin ja ihon
kuntoon, lihaksistoon, näköön
ja silmiin, aineenvaihduntaan,
lisää vastuskykyä... vaikuttaa
siis lähes kaikkeen. Naukkaamme suoraan purkista B - vitamiinit. (joka päivä ruuan seassa. 1
tablt.)

ongelmilta. Päivittäin yksi ruokalusikallinen ruokaan sekoitettuna
Merilevä
Luonnon oma antibiootti: Sisältävät paljon kivennäisiä (jodia,
kalium, kalsium) ja proteiinia,
mutta ei rasvaa. Niiden on todettu toimivan elimistön puhdistajana keräämällä kertyneitä myrkkyjä ja raskasmetalleja.
Tuhoavat bakteereita ja lisäävät
vastustuskykyä. EI SOVI tiineille
nartuille. Spirulina tabletteja pari
kertaa viikossa.

C - vitamiini
Tärkeä merkitys immuunijärjestelmälle, kudosten uusiutumiselle ja karnitiinin muodostumiselle. Vaikuttaa positiivisesti
luuston kehitykseen, alentaa veren rasva-arvoja, vähentää monien allergeenien vaikutusta.
Luonnon oma kipulääke. Tappaa
viruksia ja bakteereita. Cvitamiini on osoittautunut tehokkaaksi tueksi seuraavien sairauksien hoidossa: lonkkavika, ontuminen, halvaukset,
selkäydinvammat, allergiat, ihoongelmat, virusinfektiot (mm.
penikkatauti). Monesti pelastanut
koiran hengen. Naukkaamme
suoraan purkista C - vitamiinit.
(joka päivä ruuan sekaan 1 tablt.)

ti. Tähän hommaan kun ryhtyy
niin se vie mennessään. Koiran
luonnonmukainen ruokinta ei ole
vaikeaa eikä hankalaa, mutta
muutamia perustotuuksia koiranruokinnasta on syytä tietää. On
myös hyvä tutkia, että mitä tarjoamansa ruoka-aineet sisältävät, eli mitä koira saa mistäkin.
Koiran ravintoaineympyrän tulisi
sisältää 20-25 % proteiineja, 515 % rasvaa, 50-70 % hiilihydraatteja sekä erilaisia vitamiineja
ja mineraaleja riittävästi, muttei
kuitenkaan liikaa.
Uskalla aloittaa koiran luonnonmukainen ruokinta ja huomaat pian että koirasi hyvinvointi
on puhjennut kukkaan.

Valkosipulinkynnet
Luonnon oma loistorjuja Yksi
kynsi päivittäin murskattuna ruokaan

Linkit, lähteet
ja kirjallisuutta

Lopuksi

Jos innostuit koiran luonnonmukaisesta ruokinnasta ja haluaisit aiheesta lisätietoja niin suosittelen tutustumaan ainakin
seuraaviin teoksiin ja internetistä
löytyviin linkkeihin.

Olen ollut ruokavalioomme
hyvin tyytyväinen. Koirat ovat
vilkkaita ja terveitä. Siirryttyämme luonnonmukaisempaan ruokintaan olemme välttäneet
“turhat” eläinlääkärinkäynnit. Oikeastaan olemme käyneet lääkärillä vain tapaturmien (esim
lasinsiru tassussa) ja rokotusten
merkeissä. Koirien ihot ovat olleet kunnossa eikä omilla koirillani ole ollut allergisia oireita.
Ennen luonnonmukaisempaan
ruokintaan siirtymistä koirilla oli
joskus vatsavaivoja, tassuongelmia (mm. anturoiden välit punoittivat ja kirvelivät)... Myös koirien
uloste on miellyttävämpää (hajuttomampaa ja vähäisempää)
kuin silloin kun syötin pelkästään
teollista kuivamuonaa.
Jos sinua kiinnostaa alkaa
ruokkimaan koiraasi luonnonmukaisemmin niin ensin suosittelen
tutustumaan aiheesta käsittelevään kirjallisuuteen ja keskustelemaan ihmisten kanssa jotka
ruokkivat koiraansa luonnollises-

E - vitamiini
Lisääntymisvitamiini. Vaikuttaa kiimaan ja tiinehtymiseen.
Ehkäisee keskenmenoja ja syntyvät pennut ovat voimakkaita
ja eläväisiä. Vaikuttaa myös tukirakenteisiin ja lihaksistoon, sillä
mm hoidetaan lihasheikkoutta
ja välilevyongelmia. Naukkaamme suoraan purkista (Ido - E
100 mg) (3-4 krt/viik.)
Kylmäpuristettu
rypsiöljy
Kylmäpuristettu rypsiöljy on
tavallista rypsiöljyä terveellisempi. Ruokalusikallinen päivässä
ruuan mukana suojaa koiraa iho-

• Suomenkielinen BARF postituslista: http://www.egroups.
com/subscribe/BARFSuomi
• Give Your Dog A Bone (The
Practical Commonsense Way to
Feed Dogs For a Long Healthy
Life) by Dr. Ian Billinghurst
• Grow Your Pups with Bones
by Dr. Ian Billinghurst
• Koiran Luonnonmukainen
hoito: Ulla Kivimäki
•http://members.surfeu.
fi/keimwart/
• FINELI elintarvikkeiden
koostumustietopankki
http://www.ktl.fi/fineli/
• Mihin kasvimme kelpaavat:
Toivo Rautavaara
Sini Lindroos
Kennel Flagstones
www.flagstones.info

“Vaarallisille” koiraroduille
tiukempaa valvontaa
Ranska vaatii ns. vaarallisille
koiraroduille entistä tiukempaa
valvontaa. Kahden lapsen kuolema koirien raatelemana on
saanut ranskalaispoliitikot vaatimaan vaarallisten koirien entistä
tiukempaa valvontaa.Ranskan
pääministerin Dominique de Villepinin on määrä koota lähipäivinä (kesäkuussa 2006) ministerit
kokoukseen pohtimaan vaarallisten koirien aiheuttamia ongelmia. Sisäministeri Nicolas Sarkozy on ilmoittanut toivovansa,
että vaarallisiksi arvioitujen koirarotujen pitäminen kiellettäisiin
Ranskassa kokonaan.
Kahden viime viikon aikana
kaksi lasta on kuollut ja useita
ihmisiä loukkaantunut koirien
hyökkäyksissä eri puolilla Ranskaa.
Viimeksi perjantaina vajaan
puolentoista vuoden ikäinen tyttö
kuoli amerikanstaffordshirenbullterrierin raadeltua hänet. Lapsi
oli perheensä kanssa setänsä
luona illallisella, kun sedän koira
hyökkäsi hänen kimppuunsa.
Aiemmin kahdeksanvuotias
poika kuoli bullmastiffin raatele-

mana ollessaan leikkimässä pihalla.
Ranskassa vaarallisina pidettyjen koiratyyppien kuten pitbullterrierin, rottweilerin, staffordshiren- ja amerikanstaffordshirenbullterrierin omistajille on
asetettu jo vuonna 1999 rajoituksia. Nämä koirat on muun muassa ilmoitettava kunnan viranomaisille, niillä on aina pidettävä
kuonokoppaa ja alaikäiset tai
rikoksista tuomitut eivät saa
omistaa niitä.
De Villepin vaati maanantaina, että lain vaikutukset on arvioitava uudelleen ja ministerien
on laadittava ehdotuksia, joilla
sitä voidaan tehostaa. Tätä varten on määrä järjestää erityinen
ministerikokous.
Koirien käyminen ihmisten
kimppuun on noussut vähän väliä otsikoihin eri Euroopan maissa. Esimerkiksi vuonna 2000
Saksassa stafforshirenbullterrieri
ja pitbullterrieri-miksi raatelivat
pikkupojan kuoliaaksi, ja samana
vuonna Ranskassa kuoli vanhus
viiden koiran hyökkäyksessä.
Suomessa staffordshirenbullter-

rieri tappoi vauvan vuonna 1994.
Useissa maissa vaarallisiksi
arvioitujen koiratyyppien pitämistä on säännelty. Esimerkiksi Hollannissa, Norjassa ja Italiassa
joidenkin koirarotujen hankkiminen on kielletty. Myös Saksassa
ja Britanniassa niiden omistajille
on asetettu rajoituksia.
Näin uutisoi aina ajan hermolla pysyvä ykkössanomalehtemme Helsingin Sanomat kesäkuussa.2006.
Tässä asiassa hämmästyttää
se, että samaan aikaan kun ns.
vaaralliset koirarodut ovat purreet ihmisiä, ovat epävaaralliset
koirarodut tappaneet ihmisiä erittäin taajaan. Useat eri rotuiset
koirat, kuten saksanpaimenkoira, dobermanni, dalmatialainen,
saksanseisoja sekä moni muu
koira on raadellut ihmisen kuoliaaksi Ranskassa tämän kesän
aikana. Nouseeko joku näistä
koirista tai tapauksista uutisiin?
No ei tietenkään, kyseessähän
ei ole vaaralliset koirarodut! On
tietenkin paljon turvallisempaa
tulla tapetuksi sakemannin puruun, kuin staffin puruun, eikö
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totta? Kyllä Ranska on taas aivan kärkipäässä viisaita Eurooppalaisia maita päättämässä meidän kaikkien asioita. Onneksi
olemme kaikki tätä nykyä
EU:ssa ja näin ollen samoja lakeja voidaan pienin modifikaatioin soveltaa armaaseen lintukotoomme Suomeen. Mutta ei
hätää, SATHY ry. on rekisteröityjen amerikanpitbullterrierien
puolella politiikkoja ja mediaa
vastaan ja lisäksi Suomen Kennelliitto ry. ei koe tätä asiaa ongelmana lainkaan. Amstaffit ja
staffit ovat Suomessa hyvässä
asemassa. Tällä hetkellä asiat
Suomessa ovat vielä hyvässä
jamassa ja meistä jokainen voi
kantaa oman kortensa kekoon
pitämällä koirastaan hyvää huolta ja levittää oikeaa tietoa meille
tärkeistä koiraroduista.

SATHY Uutiset 3/2006

WP
valjaat

WP
valjaat

Nyt niitä saa:
Suomessa tehdyt, laadukkaat
taakanvetovaljaat pienille ja isoille koirille!
Valmiit koot ja mittatilauskoot, sama hinta!
Värit: nauhan väri musta, pehmusteen väri musta, sininen
tai punainen, kapulan väri musta.
Valmiit koot ja hinnat:
• pienet koirat I (1-3 kg koirat) 50 €
• pienet koirat II (3-4 kg koirat) 55 €
• pienet koirat III (5-6 kg koirat) 60 €
Tarkoitettu amerikankääpiöterriereille,
amerikankarvatonterriereille ja patterdalenterriereille.
• keskikokoiset koirat I (15-20 kg koirat) 90 €
• keskikoiset koirat II (20-25 kg koirat) 100 €
• keskikoiset koirat III (25-30 kg koirat) 110 €
Tarkoitettu amerikanpitbullterriereille.
• isot koirat I (30-40 kg koirat) 120 €
• isot koirat II (40-50 kg koirat) 130 €
• isot koirat III (50-60 kg koirat) 140 €
Tarkoitettu amerikanbulldoggeille ja
vanhaenglanninbulldoggeille.
Tilaukset Internet-sivuilta www.koiratuote.fi/sathy
Anna tilauksen yhteydessä tarkat mitat. Taakanvetovaljaisiin
saatavilla myös oma brodeeraus, esim. koiran nimi.
Toimitusaika noin 1-2 viikkoa. Hintoihin lisätään toimituskulut.

Tarjouksena syyskuun ajan
SATHY ry.:n jäsenille hinnoista -10 %!
WP
valjaat
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Tilaa heti osoitteesta
www.koiratuote.fi/sathy
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SATHY ry.

Toy Fox Terrier Kennel
Terveitä työkoira-amerikankääpiöterriereitä • Pienten terriereiden kasvatusta vuodesta 1992
• Euroopan suurin ja johtava amerikankääpiöterrieri-kenneli
• tuotamme koiramme niiden alkuperämaasta, Yhdysvalloista, parhailta
mahdollisilta kasvattajilta, mm. Eliza Hopkins, Margo Carter, Mary
Ruth Schneider, Shirley Thompson, Karen Larson
• jalostamme amerikankääpiöterrierimme ainoastaan parhaimmista
mahdollisista koirista, jotka polveutuvat parhaimmista, terveimmistä
ja halutuimmista, superterveistä sukupuista
• kaikki koiramme on rekisteröity maailman suurimmassa
työkoirajärjestössä United Kennel Clubissa (Purple Ribbon)
• jalostukseen käytettävät koirat testataan fyysisesti eläinlääkärin toimesta
ja psyykkisesti työkoirakouluttajan toimesta. Vain 100 % terveet koirat
kelpaavat jalostusohjelmaamme.
• kennelissämme jalostetaan tri-color ja white & tan koiria.
White & tan koiria yksinoikeudella Euroopassa.
• pentumme kasvavat kotioloissa ihmisten keskellä, jotta ne saisivat
parhaan mahdollisen alun myös henkiselle kehitykselleen. Meillä
riittää aikaa ja kiinnostusta kasvateillemme myös niiden aikuistuttua.
• kasvattamamme pennut luovutetaan madotettuina, rokotettuina,
rekisteröityinä, mikrosirutettuina ja täydellä terveystakuulla
varustettuina, tuhdin ja upean pentupakkauksen kera, sisältäen mm.
virallisen koiran EU passin, kuljetuskopan ja paljon muuta
• Toy Fox Terrier Kennelin tavoitteena on amerikankääpiöterriereiden
erinomainen laatu – ei määrä!
• suunnitteilla syksyksi 2006 upeita pentuja, lisää tietoja kotisivuillamme
www.toyfoxkennel.com
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• Sähköposti info@toyfoxkennel.com
• Kotisivut www.toyfoxkennel.com
SATHY Uutiset 3/2006

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

SATHY Expo 2006

Suomen suurin valikoima!

Koiratuote

VIRALLINEN SPONSORI

®

Koiranomistajan, Sinun, asialla!

Meillä voit maksaa turvallisesti VISA-kortilla,
jolloin tilaus käsitellään
välittömästi. Toimitus
jopa samana päivänä!
Suomen nopein toimitus!

Uutuus! Nimikoi itse pantasi!
Koiratuotteen nettisivuilla
voit itse suunnitella koiran
kaulapannan, valitse väri,
pannan leveys ja pituus, suunnittele nimikointi - helppoa ja
todella upeat pannat!

Alk. 6,90

Alk. 11,-

Alk. 36,-

Alk. 60,-

Alk. 10,90

Alk. 39,-

Uutuus! Working Collar™ pannat ovat täällä! Isoille ja
pienille koirille.
Hinnat alkaen 11 €
Tiesitkö, että Koiratuotteella on suuri koirahäkkivalikoima ja Suomen edullisimmat hinnat? Tule
sovittamaan autoon sopivaa häkkiä tai katso sopiva
häkki kätevästi netistä.

Turvallisuutta pimeyteen!
Laaja valikoima laadukkaita
vilkku- ja heijastinpantoja
sekä huomioliivejä. Edullista
ja toimivaa turvallisuutta.

Alk. 38,-

Alk. 89,-

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

www.koiratuote.fi

