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Vilkkupanta heijastimella isoille koirille
TESTIVOITTAJA!!! RAJOITETTU ERÄ!
AINOA PANTA MARKKINOILLA, JONKA NÄKYVYYS 360°

sa imm
ens

SHOKKI-TUOTE!
KOIRAMAAILMAN COOLEIN VAATE!
Jälleen saatavilla, koirayleisön pyynnöstä,
supersuosittu SATHY huppari!

Supernäkyvä ja erittäin edullinen vilkkupanta heijastimella, SATHY:n testivoittaja!
Säädettävä vilkkupanta koko pannan pituisella heijastimella ja vilkulla vaativiin
olosuhteisiin, näkyy vaikka hiilikellarissa. Sopii koiralle, joka kulkee vapaana
tai taluttimessa. Turvaa koirasi ulkoilut pimeällä ja hanki nyt koirallesi todella
näkyvä vilkkuva kaulapanta heijastimella.
Panta ja kirkas punainen vilkkuvalo ovat sateen- ja rännänkestäviä. Pannassa
on muovinen pikalukitus. Panta on mustaa nylonia.
Vilkkuvalon paristot ovat vaihdettavat, joten tämä panta kestää vuosia. Panta
sopii roduille apbt, veb ja ab - mittaa kuitenkin koirasi kaulan ympärys.
Myynnissä niin kauan kuin tavaraa riittää. Koko: 56-66 cm. Hinta: 13 €.

Hupparissa edessä kestävä metallivetoketju, materiaalina 70 % puuvilla, 30
% polyester. Kangas tuhtia 280 gm/m2. Kaksinkertainen huppu, jossa kankaan
värinen kiristinnauha. Isot etutaskut. Ribbineulos hihansuissa ja helmassa.
Kaksoistikkaukset kaikissa saumoissa. Painatukset pienellä eteen ja isolla
selkään.
HUOMIO! Tilaus- ja maksuaika ainoastaan marraskuun loppuun saakka.
Muista maksaa tilauksesi 30.11.2005 mennessä, tämän jälkeen maksettuja
tilauksia emme enää huomio, vaan rahat palautetaan. Toimitusaika joulukuun
alussa, joten hupparit ehtii hienosti pukinkonttiin! Koot: S, M, L, XL, XXL. Värit:
meleerattu harmaa, royal blue, navy, musta, khaki, punainen, viininpunainen.
Hinta: 45 €.

Vilkkupanta heijastimella pienille koirille
TESTIVOITTAJA!!! RAJOITETTU ERÄ!
AINOA PANTA MARKKINOILLA, JONKA NÄKYVYYS 360°

Supernäkyvä ja erittäin edullinen vilkkupanta heijastimella, SATHY:n testivoittaja!
Säädettävä vilkkupanta koko pannan pituisella heijastimella ja vilkulla vaativiin
olosuhteisiin, näkyy vaikka hiilikellarissa. Sopii koiralle, joka kulkee vapaana
tai taluttimessa. Turvaa koirasi ulkoilut pimeällä ja hanki nyt koirallesi todella
näkyvä vilkkuva kaulapanta heijastimella.
Panta ja kirkas punainen vilkkuvalo ovat sateen- ja rännänkestäviä. Pannassa
on muovinen pikalukitus. Panta on mustaa nylonia.
Vilkkuvalon paristot ovat vaihdettavat, joten tämä panta kestää vuosia. Panta
sopii akt ja akat koirille. Myynnissä niin kauan kuin tavaraa riittää.
Koko: 31-41 cm. Hinta: 10 €.

SATHY Collegehousut - VIHDOINKIN!
Tätä on odotettu - nyt saatavilla, koirayleisön pyynnöstä - SATHY
Collegehousut! Nämä collegehousut sopivat täydellisesti yhteen SATHY
Hupparin kera. Täydellinen joululahjapaketti! Collegehousujen materiaalina
70 % puuvilla, 30 % polyester. Kangas tuhtia 280 gm/m2. Istuva, mukavan
väljä malli. Joustava vyötärö, jossa kankaan värinen kiristysnyöri. Syvät
sivutaskut. Saatavilla kaksi mallia: lahkeensuissa kuminauha tai suorat
lahkeet. Painatukset pienellä eteen vasempaan lahkeeseen.
HUOMIO! Tilaus- ja maksuaika ainoastaan marraskuun loppuun saakka.
Muista maksaa tilauksesi 30.11.2005 mennessä, tämän jälkeen maksettuja
tilauksia emme enää huomio, vaan rahat palautetaan. Toimitusaika joulukuun
alussa, joten collegehousut ehtii hienosti pukinkonttiin! Koot: S, M, L, XL, XXL.
Värit: meleerattu harmaa, navy, musta. Hinta: 25 €.

Vilkkupanta musta, kapea
Super-kestävä!

Laadukas, säädettävä vilkkupanta pimeään talveen! Turvaa koirasi ulkoilut
pimeällä ja hanki nyt koirallesi kaulapanta vilkkuvalolla. Panta ja kirkas
vilkkuvalo ovat sateen- ja rännänkestäviä, vilkkuvalo vilkkuu punaisena ja
näkyy hyvin. Pannassa on muovinen pikalukitus. Panta on pehmeää, mutta
tukevaa nylonia. Vilkkuvalon paristot ovat vaihdettavat, joten tämä panta
kestää vuosia. Koko: 35-55 cm (lev 2 cm), 45-65 cm (lev 2 cm).
Värit: musta. Hinta: 17 €.

Hinta todellakin vain 25 €

Vilkkupanta musta, leveä
Super-kestävä!

SATHY-lippis

Laadukas, säädettävä vilkkupanta pimeään talveen! Turvaa koirasi ulkoilut
pimeällä ja hanki nyt koirallesi kaulapanta vilkkuvalolla. Panta ja kirkas
vilkkuvalo ovat sateen- ja rännänkestäviä, vilkkuvalo vilkkuu punaisena ja
näkyy hyvin. Pannassa on muovinen pikalukitus. Panta on pehmeää, mutta
tukevaa nylonia. Vilkkuvalon paristot ovat vaihdettavat, joten tämä panta
kestää vuosia. Koko: 40-60 cm (lev 3.5 cm), 50-70 cm (lev 3.5 cm).
Värit: musta. Hinta: 31,50 €.

Päähine ympärivuotiseen käyttöön - SATHY-lippis.
Suojaa helteeltä ja tuiskulta lenkillä ja työkoiraharrastuksissa. Materiaali erikoiskestävää kangasta tuhdilla
brodeerauksella. Edestä tuhtia kangasta, takaa hengittävää verkkokangasta. Värit: musta. Hinta: 15 €.

Made in USA - rajoitettu erä.

Hurtta pehmustettu huomiopanta fluorinkeltainen
Tyylikäs, näkyvä ja käytännöllinen, koiran kaulalle miellyttävä Hurtta huomiopanta. Pehmusteena fluorinkeltainen. Pannan väri musta. Pistolukko. HUOM!
Tarjoushinta kaikki koot nyt vain 12 euroa, normaalihinta pannan koosta
riippuen 17-22 euroa! Koko: 20-30, 25-35, 30-40, 35-45, 40-50, 45-55, 5060, 55-65. Värit: fluorinkeltainen pehmuste, musta panta.
TARJOUSHINTA: 12 €.

Rotu-tarrat
Karlie koirankenkä
Kätevät ja koiran tassuja erinomaisesti suojaavat Karlie koirankengät ovat
joka koiran paras valinta syyssateisiin ja talvenlumipyryihin. Pakkauksessa
kaksi koirankenkää. Materiaali neopreeniä, kiinnitus tarralla. Kuvan koiralla
M-kokoiset koirankengät. Esim. S-koko sopii amerikankääpiöterriereille ja
amerikankarvatonterriereille. Esim 2. L sopii amerikanpitbullterriereille. Koko:
S 2 kpl, M 2 kpl, L 2 kpl, XL 2 kpl, XXL 2 kpl. Värit: musta. Hinta: 11,30 €.

Nämä tarrat ovat erinomainen ostos. Säänkestävä muovipintainen tarra vaikka auton puskuriin
tai tuulilasiin. Koko 296 x 72 mm. Hinta: 4,55 €/kpl.

Olde English Bulldogge-pipo
Aito Olde-pipo aidoille oldefaneille. Selkeän tyylikäs teksti. Materiaali miellyttävää puuvillaa superkestävällä silkkipainatuksella.
Värit: musta,valkoinen, sekä uutuusväri roosa. Hinta: 14,55 €.

Supa-cool! Katso myös muut rotu-pipot netistä.

SATHY-tarra
Ylpeän työkoiraomistajan valinta - tarra, joka kertoo kaiken. Säänkestävä, muovipintainen tarra sopii
hyvin esim. auton takalasiin tai puskuriin. Koko 296 x 72 mm. Värit: valkoinen. Hinta: 3,55 €.

Hello American Bulldog -paita
Valkeaan t-paitaan painettu upean hellyyttävä neliväripainatus. Laadukas
t-paita. Koot: lasten koot, S, M, L, XL, XXL. Huom! Myös lasten kokoja, tarkka
koko kysytään tilausvahvistuksessa. Värit: valkoinen. Hinta: 20 €.

SATHY-pipo
Maailman paras pipo SATHY-brodeerauksella. Hanki itsellesi
arvostusta ja kunniaa, osta SATHY pipo. Tätä pipoa käyttävät
vain maailman paatuneimmat koiraharrastajat. Materiaali tosi
paksua ja lämmintä, mustaa puuvillaa. Valkoinen, superkestävä
brodeeraus.
Värit: musta. Hinta: 15 €.

Katso myös muut rotu-t-paidat netistä.

OWNED BY A PIT BULL -t-paita
Rotukohtaiset vihkot
Työkoiraomistajan tyylikäs muistiinpanoväline - A4 ja A5 kokoiset
SATHY vihkot. Vihkoissa on kovat kannet, kierresidonta ja tietenkin
kannessa jäyhä suomalainen SATHY-rodun edustaja.
Koko A4 ja A5. Hinta: 4,55 € - 7,95 € /kpl.

Owned by a Pit Bull - valkoinen t-paita mustalla tekstillä tai
musta t-paita valkoisella tekstillä. Niille ihmisille jotka tietävät,
kuka on omistaja ja kuka on lemmikki. Lasten paitojen värit
valkoinen ja meleerattu harmaa. Koot: lasten koot, S, M, L, XXL
Huom! Myös lasten kokoja, tarkka koko kysytään tilausvahvistuksessa. Värit: valkoinen,harmaa,musta. Hinta: 20 €.

Amerikanbulldoggi, amerikankääpiöterrieri, amerikankarvatonterrieri, amerikanpitbullterrieri, vanhaenglanninbulldoggi... shop.sathysta alan releet!

Internetissä http://shop.sathy.fi paljon lisää upeita tuotteita!
Katso lisää ja tee tilauksesi osoitteessa http://shop.sathy.fi

Mukavaa ja lämminta alkavaa talvea!
Hyvä lukija, käsissäsi on SATHY Uutiset-lehti
numero 5/2005. Nyt valmistaudumme talveen,
käymme SATHY treeneissä ja odotamme innolla
SATHY Joulumyyjäisiä! Tähän lehteen olemme
koonneet paljon tärkeää ja ajankohtaista työkoiratietoutta, mm. seuraavat työkoira-artikkelit:

Lemmikki-messujen kohokohta. Jos et ollut itse
mukana, lue reportaasi ja katso upeat kuvat.

SATHY treenit s.5 ja s.9
Uudet SATHY treenit ovat lähteneet hienosti käyntiin.
Todisteena mm. tämän lehden upea kansikuva, jossa
aito amerikanpitbullterrieri halaa aitoa amerikanbulldoggia treenien tuoksinnassa. Lähde Sinäkin koirasi
kanssa mukaan treeneihin treenaamaan taakanvetoa,
voimavetoa, tuholaistorjuntaa ja nopeusjuoksua, näin
kisoihin osallistuminenkin on helpompaa!

AKAT-koirat karavaanareina s.16-17
Karvattoman koiran kanssa voi harrastaa vaikka mitä,
mm. karavaanari-elämää. Tarvitset vain muutaman
amerikankarvatonterrierin, lämmintä vaatetta ja paljon
reipasta seikkailumieltä.

Työkoira-AB kennel s.14-15
Suomen johtava amerikanbulldoggikennel esittäytyy.
Lue artikkeli ja tiedät, mistä on työkoiraamerikanbulldoggit tehty.

SATHY testaa vilkkupannat s.17
Pimeä vuodenaika on ikävä kyllä vasta aluillaan. Nyt
on aika laittaa heijastimet heilumaan itselle ja tietenkin
koiralle. Lue tiukka testi uusista heijastavista koirien
tuotteista.

Pittimuorin tarinat s.6-8
Mitä tekemistä Martti Ahtisaarella on työkoirien
suhteen? Lue ja tiedät.
FCI ja VEB s.8
FCI suosii vanhaenglanninbulldoggeja. Miksi? Mistä
on kysymys? Työkoira on jälleen kerran osoittanut
paremmuutensa näyttelykoiriin nähden.

APBT Hesarissa s.18-19
Amerikanpitbullterrieri Sofi, virallinen SATHY
Terapiakoira™ Suomen medioiden ykköspaikalla,
Helsingin Sanomien esittelyssä. Mutta miksi juuri
pitbulli on Hesarissa? Lue taustat ja tiedät.

Paukkuarasta pomminvarmaksi s.10
Valmistaudu vuoden vaihteeseen paukkuaran koirasi
kanssa jo nyt.

Suklaa, koiran myrkky s.20
Varaudu joulun aikaan, älä syötä koirallesi tappavaa
suklaata.

AKT-koiran väritys s.11
Syksyn kuumin puheenaihe USA:ssa, AKC
amerikankääpiöterrierin chocolate-väritys. Mikä se
sellainen on? Lue tämä artikkeli ja tiedät.

SATHY osto ja myynti s.21
Uusimmat koirien käytetyt kamat kierrossa.
SATHY ry. Joulumyyjäiset s.21
Nyt kukkaronnyörit kireälle ja löysäksi vasta su 11.12,
SATHY Joulumyyjäisissä! Lue missä ja mitä, ja tule
paikalle.

SATHY ry. Lemmikki 2005-messuilla s.12-13
SATHY ry.:n esitykset ja upeat työkoirat olivat

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

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

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

SATHY yhteystiedot

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

SATHY ry.:n löydät internetistä osoitteesta
http://WWW.SATHY.FI kuvia ja tekstiä voit lähettää
s-postitse osoitteeseen info@sathy.fi
To i m i t u k s e l l i n e n m a t e r i a a l i o s o i t t e e s e e n
SATHY
Arolantie 48
03400 Vihti.
SATHY:n puhelinvastaaja ja faksi (09) 2247 317.
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Lähde mukaan treenaamaan
SATHY-lajeja!

UA varten!

ovat SIN
thy-Treenit

Sa

SATHY ry.:n uusin lanseeraus, paikalliset SATHYtreenit ovat lähteneet tosi hienosti käyntiin. Koirilla ja omistajilla on ollut treeneissä mukavaa ja jo heti ensikokeiluista
lähtien on koirille tullut varmuutta mm. taakanvetoon ja
tuholaistorjuntaan. Treenitapahtumat on tarkoitettu pienimuotoisiksi, helpoksi osallistua ja hauskaksi tavaksi
kokeilla ja harjoitella työkoiraurheilua. Koirilla ja omistajilla on takuu-kivaa!
Koiranomistajan kannattaakin hyödyntää treeniohjelmaa
ja vaivautua osallistumaan lähimpään SATHY-treeniin, koira on takuulla ansainnut sen.
Jahka ensimmäiseen treeniin
on jaksanut tulla niin
“koukkuun” on helppo jäädä!

Treenien on tarkoitus pysyä
pienryhminä vaikka ylärajaa
treeniosallistujien määrässä ei
ole. Aktiivinen treenaaja voi
osallistua ohjattuun toimintaan
vaikka viikottain.
Nyt mukaan
toimintaan!
Osallistuminen SATHY
työkoiratreeneihin on maksutonta. Sinun ei tarvitse olla
SATHY ry.:n jäsen, mutta koiran on oltava SATHY- rotuinen. Nämä treenit ovat tarkoitettu vain SATHY-rotuisille
koirille.
Treeneissä on mukavaa, tapaat muita koiranomistajia ja
näet muita koiria. Mukaan
mahtuu aina – tervetuloa!

Team Gamedog!
Sunnuntai 6.11. klo 14.00
Helsinki
Taakanvetoa isoille koirille
Omat valjaat mukaan!

Team Bulldog!
Keskiviikko 9.11. klo 12.00
Nummela
Taakanvetoa isoille koirille
Taakanvetoa pienille (alle 10 kg) koirille
HUOM! ARKIPÄIVÄTREENIT!
Team Gamedog!
Lauantai 12.11. klo 14.00
Helsinki
Taakanvetoa isoille koirille
VIELÄ MAHTUU MUKAAN!!

Ilmoittaudu näin
Treenitiimit
Treenitiimejä on jo neljä
kappaletta, kaikki EteläSuomen alueella. Tarkoitus on
saada näitä tiimejä lisää ja eri
paikkakunnille.
Jo nyt on tullut kyselyjä
mm. Tampereelta, Turusta,
Oulusta ja Imatran seudulta.
Kyselijät ovat udelleet missä
heidän treenitiiminsä ovat! Jos
Sinä olet innostunut aloittamaan oman paikkakunnan
treenit niin tee se nyt.
SATHY:lta saa tarvittavan
opastuksen ja joissakin tapauksissa jopa treenivälineet. Ota
yhteyttä nyt.
Treeni-tiimit
Treeneihin voi osallistua kuka tahansa SATHY-koiran
omistaja, ei tarvitse kuulua
tiettyyn tiimiin.
Talveksi tiimit puuhaavat
myös sisähallitreenejä, Espoon
Viherlaaksoon upouuteen koirahalliin. Minimiosallistujamäärä on 6 treenaajaa/treeni,
hinta 5 e/treenaaja/tunti. Ajat
arki-iltaisin ja viikonloppuisin.
Tiimin
vetäjäksi
Tiimin vetäjä voi olla kuka
tahansa SATHY ry.:n jäsen,
jolla on intoa, mahdollisuuksia
ja kalustoa järjestää treenejä
SATHY työkoirille. Ota yhteyttä info@sathy.fi ja ilmoittaudu tiimin vetäjäksi!

Ilmoittaudu treeneihin
Internetissä
http://treenit.sathy.fi

Surffaa Interneto s o i t t e e s e e n
http://treenit.sathy.fi ja
1) Valitse Sinulle sopivin
treenitapahtuma.
2) Eri treeneillä on eri vetäjät, voit osallistua mihin tahansa tai vaikka kaikkiin.
3) Ilmoittaudu treeneihin.
Huom! Jos et pääse treeneihin,
joihin olet ilmoittautunut, niin
ilmoita asiasta treenivastaavalle.

HUOM!
Ajan tasalla olevat
tiedot Internetissä
http://treenit.sathy.fi

Team Thunder!
Lauantai 12.11. klo 14.00
Helsinki
Taakanvetoa isoille koirille
Taakanvetoa pienille (alle 10 kg) koirille

Treeneissä on
kivaa!
Team Gamedog!
Useimmissa on
Lauantai 19.11. klo 13.00
Helsinki
paikalla grilli,
Taakanvetoa isoille koirille
makkaraa, mehua
Team Terrier!
ja kahvia!
Sunnuntai 20.11. klo klo 11.00
Helsinki
Taakanvetoa pienille (alle 10 kg) koirille Ilmoittaudu ja
Voimavetoa pienille (alle 10 kg) koirille tule mukaan!
Tuholaistorjuntaa

Osallistumisestä
pisteitä!

Nopeusjuoksua

Tulossa on osallistumista
kannustava pisteytysjärjestelmä. Mitä aktiivisempi osallistuja, sitä enemmän hyötyä!
Näillä näkymin näyttää siltä,
että kahdesta osallistumisesta
saa jo kouriintuntuvaa palkitsemista, muutama kerta lisää
poikii tiimi-lippiksen, t-paidan
ja hupparin yms.

Team Bulldog!
Keskiviikko 23.11. klo 18.00
Nummela
Taakanvetoa isoille koirille
Voimavetoa isoille koirille
Treenien jälkeen jutustelua koirista!
Team Gamedog!
Sunnuntai 27.11. klo 13.00
Helsinki
Taakanvetoa isoille koirille

Tiedot uusimmista
treeneistä
saat ilmoittautumalla
treeni-listalle
http://treenit.sathy.fi

Team Terrier!
Sunnuntai 4.12. klo 11.00
Helsinki
Taakanvetoa isoille koirille
Taakanvetoa pienille (alle 10 kg) koirille
Voimavetoa pienille (alle 10 kg) koirille
Tuholaistorjuntaa
Nopeusjuoksua
Kaikki mukaan treenaamaan!

Peruutukset ja
säävaraukset
Internetpohjainen
(http://treenit.sathy.fi) treeniallakka mahdollistaa treenitiimien vetäjille ilmoittaa kaikille
osallistujille mahdollisista
muutoksista, peruutuksista
tms. Tällä tavalla kuka tahansa
kiinnostunut voi ilmoittautua
mukaan ja saada ajankohtaista
tietoa.

Ryhdy tiimi-vetäjäksi!
Kysyntää on mm.
Tampereella,
Turussa,
Oulussa,
Imatralla, ...

Team Terrier!
Maanantai 19.12. klo 17.30
Helsinki tai Vantaa
Taakanvetoa pienille (alle 10 kg) koirille
Voimavetoa pienille (alle 10 kg) koirille
Tuholaistorjuntaa
Nopeusjuoksua
HUOM! Arkipäivätreenit.
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Pikkuleipärohmu

Morjens!
Tämä viikko alkoi meillä
hyvin, pitbullini oli taas oma
peräänantamaton itsensä, hehheh, ja piti vaikka miten kauan
kiinni kepin toisesta päästä,
kun isompi koira kiskoi toiseen suuntaan. Leuat varmaan
lukkiutuivat tai jotain... Lopulta keppi oli katkennut ihan
pieneksi pätkäksi, jota koirani
yhä uudelleen tarjosi toisen
koiran suuhun (pittini on niin
leikkisä), ja kun ei toisella enää
ollut mitään, mistä ottaa kiinni,
ryöhäsi koiruus sen niskaan ja
aloitti reippaan painimatsin.
Toinen sitten hetken kuluttua lähti kotiin lepäilemään,
mutta pitbullini oli vasta alkanut lämmetä. Se juoksi itsekseen pari kertaa puiston ympäri, retuutti hetken remmiään
jotta hampaani kalisivat ja olkapää oli vähällä irrota, ja loikkasi sitten puisen koirapatsaan
selkään, liukastui savisilla käpälillään, putosi, loikkasi uudestaan jne. Aloin kaivaa namipussia taskustani
palkitakseni loistokkaan esityksen, jolloin koira innoissaan
heitti voltin, kaikki neljä jalkaa
osuivat keskivartalooni, namipussi hajosi ja sisältö vieri pitkin maata, mutta koira söi
palkkionsa silti erittäin hyvällä
halulla. Maiskutti oikein.
Että näin kuritonta menoa
meillä – pittini tosin saa ruotuun kurtistamalla rumasti kulmiaan, jos siis ihan välttämättä
haluaa pilata pienen hyvän
mielen. Erittäin harvoin olen
niin julma. Onhan toisaalta
hyvä asia, että koiralla on tarmoa ja aloitekykyä (varjelen
näitä ominaisuuksia kuin kukkaa kämmenellä, siltä varalta,
että joskus saamme hankittua
tytölle vetovaljaat...)
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mannut Mopsi-parkaa, R.I.P.).
Näky tänä aamuna oli kauhea, lastuvillaa pitkin lattiaa,
yhdessä nurkassa märkä, pureskeltu nahka (riekaleina, totta kai), ja jopa Mopsin pieni
vaaleanpunainen sydän, äänirasia, oli pureskeltu siruiksi.
Ja pitti veti sikeitä oikeana
viattomuuden perikuvana – oli
tietysti suuresti ilahtunut löytäessään uuden (siis 40vuotiaan!!!) lelun pöydän alta,
tai minne nyt oli Mopsipoloinen mahtanut vierähtääkään. Ehkäpä annan pitbullini
syödä vielä vanhan Skippyn
ja Petronellankin – siis en. Ainakaan tarkoituksella.
Yritän nyt kotiin palattuani
katsoa saisiko riekaleista vielä
kasattua jotain Mopsin tapaista, mutta, suoraan sanoen, en
elättele suuria toiveita.
Mistä tuli mieleen, että pitää
myös kohtapuolin mennä ostamaan täkki ja pari tyynyä
tuhottujen tilalle, yöt alkavat
olla jo sen verran kylmiä....

Illalla vein koiran pikku lenkille
ja kotiin tultuamme huomasin,
että tarjoilupöydälle oli jäänyt
lautasellinen
pikkuleipiä.
Ajattelin, että
ehtiihän nuo korjata pois myöhemminkin, ja menin saman tien
suihkuun. Millä välin oli
koira kiivennyt nojatuoliin
ja napsinut lautaselta parempiin suihin kaikki marengit.
Vain herrasväenleivät olivat
jäljellä. Meidän pitbullilla ON
mielipiteitä, monista asioista,
ja olisin niin mielelläni halunnut nähdä sen itse teossa, valkkaamassa suosikkipikkuleipiään, mutta ehkä sitten
seuraavalla kerralla. Aika mainio tyyppi, tosiaan.
Sattumanvaraisia
kavereita

Vielä
Expo-asiaa

Koirapuistossa oli tänään
harvinaisen paljon porukkaa,
oli staffi, kaksi rottweileria,
pari noutajaa, ynnä pittini vakituiset, taustoiltaan epämääräisemmät kaverit, ja tyttö oli
elementissään. Se paini kaikkien kanssa ja selätti vuorollaan jokaisen, juoksi kilpaa ja
useimmiten voitti, vahvisti niskalihaksiaan kiskomalla keppiä, sanalla sanoen piti hauskaa sydämensä kyllyydestä.
Jotenkin sain sen käsityksen,
että muillakin koirilla oli hauskaa, ainakaan ei kukaan päässyt liikaa uupumaan, ja erityisesti painotan vielä sitä, että
koirani touhuissa ei ole häijyyden häivääkään – mutta kun
tänään toiveikkaina menimme
puistoon, siellä ei ollut ketään.
Ei yhtäkään koirani eilisistä
leikkikavereista. Ei yhden yhtä. Sattumaa? No toivottavasti...

SATHY Exposta vielä sen
verran, että kyllä Plexiepitbulli vain on mainio koira.
Laskin just, että meidän pitin
pitäisi Plexien tasoon yltääkseen vetää yli 1000 kg, mitä
ei kyllä tule koskaan tapahtumaan, sen voin vakuuttaa tässä
ja nyt. Onneksi ei kuitenkaan
oululaisten ystäviemme päätä
palella, ovat rakentamassa vajaansa ihan oikeita taakanvetokiskoja, ja parin vuoden kuluttua monsterit vetävät 5000
kg ja sillai... Kannattaa pysytellä hengissä ihan tuon nähdäkseen.
Suloinen
hännänheiluttaja
Pieni koirani kunnostautuu
muutes vain: tänään odotettiin
liikennevalojen vaihtumista,
ja siinä vieressämme oli rouvashenkilö, jota tyttöpitti katsoa tapitti kovin toiveikkaana
ja häntä heiluen, ja kun ei mitään vastakaikua tullut, istahti
pitti takamukselleen ja nosti
molemmat etutassunsa ylös.
On vissiin todennut, että kaikenlaista hauskaa tapahtuu,
kun näin tekee, mannaa sataa
taivaasta ym. ym. No, ei mennyt hukkaan tälläkään kertaa
esitys, rouva oli erittäin ihastuksissaan, kysyi saako koiraa

Mopsi-vainaa
Viime yönä koirani teki selvän Mopsista, 40-vuotiaasta
veteraanilelustani, joka löytyi
yhdestä laatikosta muuton yhteydessä, ja jonka pesin ja pöyhötin... Mopsin siis... ja sitten
ilmeisesti eilisiltana olin pudottanut Mopsin pöydältä
(olinkin kuulevinani, että jokin
kopsahti, mutta en sitten huo6

paijata, ja vastasin, että se vissiin olisi toiveena... Pitti oli
niin riemuissaan, että hyvä kun
ei mennyt solmuun. En kyllä
aina käsitä mitä sen mielessä
liikkuu. Toisaalta sen kasvomuisti on parempi kuin omani,
ehkäpä rouva muistutti jotakuta henkilöä, jonka olimme joskus jossain miellyttävässä yhteydessä tavanneet. Tai sitten
ei.
Ekat
juoksut
Pittini eka juoksu alkoi nyt.
Pieni nypylä koiran peräpäässä on ollut möyheä jo muutaman päivän, ja olen aamuin
illoin paperinenäliinan kanssa
tarkistanut joko on aika, kuten
myös tänään töistä tultuani, ja
ei, siistiä oli, lähdimme siis
kohti koirapuistoa. Matkalla
pitti pissasi, ja katso, punainen
tippahan siinä nypylän päässä
oli. Kohta toinenkin. Emme
siis menneet puistoon, harmin
paikka – jos olisin arvannut,
olisin kyllä laittanut vähemmän vaatetta ylleni, olin LÄKÄHTYÄ sinänsä varmaan
ihan terveellisellä marssillamme.
Tytöllähän oli jo keväällä
jonkinlaista turvotusta, taisin
siitä mainitakin, ja odotin juoksun alkavan hetkenä minä hyvänsä, mutta näin ei käynyt,
vaan kaikki palautui
“normaaliksi”. Jotain hormonitoimintaa tähän varmasti liittyi. No, nyt on kyseessä aito
juoksu. Saas nähdä kestääkö
säädetyt kolme viikkoa, vaiko
jotain muuta. Kohta sen tiedämme.
Eilen käytiin vielä puistossa. Kavereita siellä ei ollut,
mutta muuan rouvashenkilö
tuli autolla ja alkoi paukutella
nitojalla ilmoitustauluun koirakoulun mainoslehtisiä. Koirani ryntäsi paikalle urheasti
räyskyttäen. Haa! Potentiaalinen asiakas!
Sanoin, etten usko meidän
koskaan ilmoittautuvan millekään tottelevaisuuskurssille
(samalla pyysin pittiäni hyppäämään koirapatsaan selkään,
minkä se tekikin, öhöm...),
mutta rouva sanoi kaipaavansa
koiria tänään maanantaina
nauhoitettavaan ohjelmaan,
joka esitetään tiistaina AamuTV:ssä. Ja pitbullin näköistä
koiraa ei hänen ryhmässään
vielä ole.
Hmm... Mahdollisuus päästä televisioon kieltämättä kuu-

losti houkuttelevalta. Mutta
sitten ajattelin, että eivät ne
meitä suloisten pörriäisten
seasta huomaa kuitenkaan, tai
vielä pahempaa, huomaavat,
ja äimisteleville katsojille jää
vaikutelma, että siellä nyt amerikanpitbullterrierini ammattilaisten ohjauksessa opiskelee
yhteiskuntakelpoisuuden alkeita.... Ei, ei, ei! Ei käy tuommoinen! Joten jätimme siis
väliin. Juoksuinen pittini joka
tapauksessa olisi ollut ryhmässä osapuilleen yhtä toivottu
kuin hius sopassa...
Koirakoulu löytyy muutes
osoitteesta www.koirakoulu.
com ja vaikuttaa oikeastaan
ihan mielenkiintoiselta paikalta. Melkein toivon, että olisi
koira, jonka kanssa osallistua
jollekin kurssille, näkisi tilat
livenä. Pitbullini kanssa kun,
ikävä kyllä, ei ole mitään on- Herra Martti Ahtisaaren silhuetin löytyi kirjasta “Bully: it's the pits”. Kuka olisi
gelmia, emmekä aio ruveta Ahtisaaresta uskonut?
harrastamaan agilityä tai kisaamaan tokossa. Lainaisikohan
joku esim. yliaktiivista irlan- telin sen olevan tyylikäs mat- ja VARJELE....
keet, jotka luultavasti ovat jo
ninsetteriään hyvään tarkoituk- kavaate talvipakkasilla – siinä
Meillä on myös suloiset, ennalta tuomitut epäonnistuseen?
on kaulus ja kaikkea... Mutta vaaleanpunaiset rimpsu- maan, hahhahah....
voi suurta surkeutta, muistelin juoksupöksyt, mutta en uskalla
No niin, eilisiltana pimeän
koirani PALJON pienemmäksi jättää niitä koiran ylle työ- turvin käytiin kuitenkin siellä
Martti Ahtisaaren
kuin se todellisuudessa on, se päivän ajaksi – pahoin pel- onnettomassa puistossa, jotta
salattu elämä
ei mitenkään tule ikinä, kos- kään, että tyttö näpsäkästi rii- koira sai vähän verrytellä raakaan ja milloinkaan mahtu- suisi ne ja tekisi selvän saman jojaan, mutta eihän se siellä
Katsokaas millaisen silhue- maan ylellisen pehmeään Hus- tien. Seuraukset voi kuvitella, yksin kauan viihdy. Hyppää
tin löysin uudesta kirjahankin- ky-turkkiinsa, ei vaikka mutta onneksi koira ei vielä vain koirapatsaan selkään ja
nastani “Bully: it's the pits”. aloittaisin sille (siis koiralle) vuoda kovin runsaasti. Minkä odottaa palkkiota, eli tästähän
Kuka olisi Martti Ahtisaaresta millaisen nälkäkuurin – tuskin lisäksi se on jatkuvasti nuoles- nyt riesa kehittyi... Remmiä
uskonut?
koira sentään pituudessa kutis- kelemassa ja tutkailemassa pe- kiskoimme vähän ja lähdimme
Oikein hyvä kirja muuten, tuisi... Ei auta muu kuin pa- räpäätään, naksutellen ihastu- pois. Ja kun olimme jo pahuukuvia, haastatteluja, pieniä tie- lauttaa turkki, katkerin mielin. neena hampaitaan, ja minä den tielle astuneet, eli menneet
toiskuja ja jutunpätkiä – mah- Isompia kokoja niillä varmaan vain myötäilen, että eikö ole- juoksuisina koirapuistoon, löin
taisiko olla syntynyt Mark Jo- ei ole, nyyh, mutta katsotaan kin HYVÄN hajuinen koira, lopullisesti läskiksi ja päästin
sephin “American Pitbullin” nyt.
todella MIELLYTTÄVÄ yk- koirani pusikossa irti. Sehän
innoittamana, ehkä, ehkä ei...
Olenko muutes kertonut, silö – vaikka mielessäni olen- todellakaan ei lähde omille
Kirjoittaja Paul 107 haluaa kun joskus vuosia, vuosia ta- kin mietiskellyt, että voisiko- teilleen. Yhtenä päivänä menjostain syystä vetää mukaan kaperin odottelin pysäkillä ra- han tytölle laittaa kaulurin.... tiin metrin päästä oravan ohi
myös staffit (ehkä, kun omis- tikkaa, ja eläinaktivisti alkoi No, en aio tehdä sitä, tieten- (orava oli voittanut jättipotin,
taa itsekin sellaisen, luulisin) esittää vihamielisiä huomau- kään.
sillä oli suussaan peräti kaksi
ja niillä nyt ei kyllä ole mitään tuksia turkistani. Kuuntelin
tammenterhoa), eikä pittini
tekemistä minkään kanssa, aikani, ja kerroin sitten ystäsuonut pörröhännälle kuin vilmissä on mukana sana “pit”. vällisesti, että tää on TEKO- Pitkiä lenkkejä
kaisun. Osaa pittini silti vauhVaikka voisihan sen useimpien turkki, by the way, ja siitäkös ja uusia kontakteja
dikas olla. Hyppäsi kävelytien
“pittienkin” nimestä pudottaa raivostui aktivisti ihan tosisvarrella olleelle penkille takapois ja ruveta puhumaan ame- saan, tuolla tavalla ihmisiä häVietän vapaapäivää, emme kautta, siis selkänojan YLI, ja
rikanbullterriereistä tai jostain mätään, eikö ole enää mitään koiran juoksun takia lähteneet jäi vielä hetkeksi mahastaan
– sanoilla kun on se ikävä puo- rajaa... Hassu tapaus. Muisto maalle, mutta eiköhän aika killumaan ennen kuin tavoite
li, että ne saattavat jopa tarkoit- lämmittää mieltäni vieläkin. kulu tässäkin. Siivota pitäisi oli saavutettu. Juu, palkkaa tuli
taa jotain...
Mistä taas tuli mieleen, että ym. tylsää, ja tehdä pitkiä lenk- taas, mutta nyt piti jo varoittaa,
yhtenä päivänä nähtiin koirani kejä pitin kanssa. Poloinen on että ei IHAN noin. Alkaa olla
ikäinen staffinarttu, pittiäni pakon edessä sopeutunut sii- jo terveydelle vaarallista. OnTurkkeja
matalampi ja kolme kiloa pai- hen, ettei pääse koirapuistoon neksi kuitenkin vältyttiin sisäja pöksyjä
navampi, että voi kuvitella kavereita tapaamaan. Mutta elinvaurioilta, huhhuh...
millainen pallero pienillä tik- hyvänen aika miten se VESitten kun vihdoin ja viiSitten kävin lauantaina kujaloilla, korvat lähtivät suo- TÄÄ – tähän voisi nyt joku mein päästiin kotiovelle ja
Stockalla ostamassa kaiken- raan harteista jne. Omistaja irvileuka todeta, että eikös alettiin kaivaa avaimia taskuslaista mukavaa koiralleni, Ex- oli kuitenkin hyvin ylpeä, kun mestarillinen koirankouluttaja ta, ilmestyi kulman takaa joukpo-tuliaiset on jo melkein kaik- koira oli niin vahvarakentei- saa vetämistä loppumaan, mitä ko möykkääviä tummaverisiä
ki syöty tai ainakin rikottu. nen, ja lohdutteli, että kyllä häh, mutta suoraan sanoen en nuorukaisia, miten MUKAJa, en voinut vastustaa, ostin minunkin koiralleni vielä iän ole koskaan edes yrittänyt. VAA... tai sitten ei... Mutta
tytölle Husky-tekoturkin, ajat- myötä tulee massaa – siis Luo- Osaan kyllä jättää väliin hank- koirani mielestä ne olivat iha7
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nia ihmisiä, se veti remminsä
piukeaksi ja levitti suunsa korviin, mikä oli oikein hyvä juttu, kun vierashan ei välttämättä
osaa ollenkaan aavistaa sen
aikeita (ellei nyt ymmärrä katsoa hölmönä viuhtovaa häntää
ja vetää tiettyjä johtopäätöksiä), ja etninen vähemmistö
sitten kiersi pienen, toiveikkaan koiraparkani soveliaan
välimatkan päästä. Vaikka olisivathan ne tietysti voineet
kiertää muutenkin, yhä parempi.
Niin, koirien ihmistuntemusta usein ylistetään, mutta
en välttämättä oikein luota siihen, sitäpaitsi pitbullit ovat
kuulemma erilaisten epäsosiaalisten ainesten lemmikkikoiria, niin että...
En sitten tiedä millaisia viboja koirani sai siitä onnettomasta naisihmisestä, jonka kättä nuolaisi varoittamatta

liikennevaloissa. Tarkkaavaisuuteni hetkeksi herpaantui.
Nolo juttu. Toisaalta kukapa
käski tulla ihan kylkeen kiinni... Nuolaistu sanoi inhoten
“iiih”, enkä ehtinyt edes anteeksi pyytää, kun valot vaihtuivat ja uhri vipelsi tiehensä.
Seurailin muutaman päivän
ajan yleisönosastoja melkoisin
kauhuntuntein, mutta ei tapauksesta sitten mitään lehtiin
tullut kuitenkaan.

etsinyt useita kuukausia, eikä
kuviollisia, luun muotoisia
keksirasioita, mitäs peliä tämä
nyt on, mutta sitävastoin kylläkin juoksuhousuihin tarkoitettuja koiran siteitä, NYT olen
nähnyt kaiken sitten...) Eipä
vaites, löytyi sentään lämpömantteli koirani kokoa, tosi
hieno, punaisen ja mustan kirjava, heijastinnauhat sivuilla
ja kaikkea. Sitä sitten EI revitä
koirapuistossa, kiitos mielellään.

Fifi-liike
Sillihaarukka
ja pikajuna

Kävin sitten shoppailureissulla palauttamassa koirani turkin. Varmuuden vuoksi mittasin tytön ennen lähtöä, jos olisi
vaikka ollut isompia turkkeja
varastossa, mutta ei. Stockan
maine fifi-kauppana sai vahvistusta. (Eikä niillä ollut koiran hajuvettäkään, mitä olen

Niin pitbullini on niskasta
hännäntyveen mitattuna 50 cm
pitkä, ja sen rinnanympärys
on 67 cm – olin aika ihmeissäni näistä lukemista, mutta
näin se vain on. Pään ympärystä en mitannut, hahhah...

Mutta hampaat ovat kuin vampyyrilla, pitkät ja terävät. Yhtenä iltana katselin, kun koira
jäysti puruluitaan, ja totesin
että herrajumala, sen alaleukahan on kuin jättiläismäinen
sillihaarukka, kaksi piikkiä
pystyssä...
No, nyt täytyy lähteä lenkille koiran kanssa. Tyttö merkkailee kovasti ja pysähtyy välillä mietteissään tuijottamaan
kaukaisuuteen, mitä se ei ole
aiemmin harrastanut ollenkaan. Saanhan siinä sitten pienen hengähdystauon, kun kohta taas painetaan pikajunan
vauhdilla kohti uusia seikkailuja. Varsinaiset hullut päivät
osuvat ensi viikon lopulle, saas
nähdä miten kaukaa pittini onnistuu bongaamaan mahdolliset isäehdokkaat...
Terveisin pittimuori
pitbulleineen

FCI suosii vanhaenglanninbulldoggeja
Sveitsiläinen englanninbulldoggi-kenneli nimeltään
Pickwick Bulldogs mainostaa
koiriaan erikoisella iskulauseella: Meillä on maailman
terveimmät englanninbulldoggit, sillä ne polveutuvat
englanninbulldoggeista JA
vanhaenglanninbulldoggeista!
Tarkempi selvitys paljastaa,
että kyseessä on kennel, joka
sekoittaa englanninbulldoggeihinsa aitoja vanhaenglanninbulldoggeja, ja tämä kaikki
FCI:n kirjallisella suostumuksella ja hyväksynnällä. Mitä
ihmettä on tapahtumassa? Ei
mitään sen kummempaa kuin
koskaan aikaisemminkaan koirien historiassa – piloille, sairaaksi jalostetut näyttelykoirat
yritetään pelastaa terveillä työkoirilla. Mutta se mikä on
kummaa, on että FCI kirkasotsaisesti kääntyy hyljeksimiensä tiukasti linjajalostettujen
työkoirien puoleen kun kyseessä on heille arvokkaan
näyttelykoirarodun terveyden
pelastaminen. Arvokkaalla tässä tarkoitetaan FCI:lle rahallisesti arvokasta, kyllä.
Pentutehtailija
Pickwick Bulldogs
Pickwick Bulldogs kennelin
kasvattaja (jonka nimeä ei etSATHY Uutiset 5/2005

sinnöistä huolimatta tunnu löytyvän) kertoo kasvattaneensa
koiria jo vuodesta 1966 ja tehneensä siitä lähtien tähän päivään mennessä yli 250 pentuetta. Eli neljänkymmenen
vuoden aikana 6-7 pentuetta
per vuosi. Englanninbulldoggien pentueet ovat kokoa 5-10
pentua, eli Pickwick Bulldogs
harrastaa aikamoista pentutehtailua.
Kasvattajan tavoitteena on
hänen omien sanojensa mukaan alkuperäisen määritelmän mukainen englanninbulldoggi, joka on terve, hyvän
näköinen ja jolla on bulldoggin
temperamentti. Viime vuosina
tähän tähtäimeen on yritetty
päästä sekoittamalla englanninbulldoggeihin hänen
USA:sta tuomiaan vanhaenglanninbulldoggeja. Kasvattaja
itse kuvailee tätä uutta, entistä
parempaa rotua nimituksellä
“uuden tyypin bulldoggi”.

vuoden aikana. Englanninbulldoggi ei ole enää sitä mitä se
oli joskus aikoinaan ja tähän
asiaan tulisi saada muutos.
Mutta se muutos on tehty jo,
uusi rotu on nimeltään vanhaenglanninbulldoggi! Eikös
Pickwick Bulldogs ole tätä
huomannut?
Upeita
kokemuksia

FC
Kah I, halo
d
o?
risteen rodu
ytys n
?

Omilla kotisivuillaan Pickwick Bulldogs kasvattaja kertoo laajasti omista upeista kokemuksistaan yhdistää
vanhaenglanninbulldoggi englanninbulldoggiin. Useiden
vuosien ajan, itse asiassa vuodesta 2000, on Pickwick Bulldogs astuttanut VEB ja EB
koiria keskenään tuloksena 13
pentuetta, ja 68 pentua. Kasvattaja kehuu vuolaasti VEB
narttujen upeita pentuja, helppoja synnytyksiä ja terveitä
koiran alkuja. VEB urokset
sen sijaan ovat suoriutuneet
astutuksista ennennäkemättömän hienosti.
Pickwick Bulldogs sai yksinoikeudella erikoisluvan
FCI:ltä Euroopassa tehdä VEB
ja EB risteytyksiä. Alun hienon
startin jälkeen erikoislupaa jatkettiin ja FCI:n ollessa todella
hämmästyneen tyytyväinen
risteytyksen tuloksiin, tullaan
risteytyksiä jatkamaan tulevina Ohessa muutamia Pickwick Bullvuosinakin.
dogs VEB ja EB risteytyksiä.

Raportteja
englanninbulldoggista
Pickwick Bulldogs on kirjoittanut aiheesta useita artikkeleita sveitsiläisiin enkkujulkaisuihin sekä omaan kirjaansa Rasseporträt – English
Bulldog ja näissä kasvattaja
korostaa sitä, kuinka paljon
englanninbulldoggi on muuttunut huonompaan ja sairaampaan suuntaan viimeisen 50
8

SATHY treeneissä on mukavaa!
Kahden SATHY-treenin jälkeen voidaan todeta, että jopa
minun umpijukureista koirista
saattaa tulla urheilijoita!
Alku
vaikeaa
Alku oli tosi kankeaa, koiriani ei kiinnostanut taakanveto lainkaan ja toinen koirista
jopa hieman pelkäsi perässä
tulevaa kärryä. Sain hyvin ohjeita treenien vetäjilta ja ryhdyin ottamaan selvää taakanvedon alkeista. Luin
taakanveto-ohjeita kovasti
SATHY Uutisista ja nettisivuilta läpi ja uhrasin koirille
aikaa. Vedimme kotona iltalenkillä ketjua perässä ja pikkuhiljaa takana tuleva möykkä
ei enää ollut niin omituista.
Arempikin koira meni jo aika
kivasti, vaikka perässä tuli
muovinen mehukanisteri puolillaan ikävästi rahisevaa hiekkaa.
Omat
taakanvetovaljaat
Tilasin koirilleni yhteiset
taakanvetovaljaat ja niiden
avulla treenit ovat lähteneet
sujumaan aivan uudella tavalla. Jotenkin koiratkin tietää,
että nyt kun valjaat on esillä,
on tiedossa jotain erilaista. Ja
muutaman viikon sisällä tämä
erilainen on tarkoittanut samaa
kuin jotain kivaa. Kun pakkaan taakanvetovaljaat mukaan, on koirat innosta tohkeissaan.
Vieheitä
Treeneissä meillä on ollut
mukana aina nakin paloja, tyttöpittimme kun on aika perso
ruualle. Nakin palojen avulla
se ei ole huomioinut kärryä
nimeksikään ja nyt vedot alkaa
sujumaan jo aika kivasti. Meidän poikapitti ei ruuasta niin
piittaa, mutta eipä se ole taakanvetokärrystäkään ollut
moksiskaan, lähinnä ihmetellyt, että miksi pitää vetää kun
ei omasta mielestään pääse
liikkeelle! Nyt useiden treenien jälkeen ukko jo tietää, että
kyllä se kärry liikkeelle lähtee,
kun vaan jaksaa hieman käyttää voimaa ja kävellä eteenpäin. Tämä on ainoastaan har-

Tässä kuva Team Gamedogin treeneistä ja osallistujista.
joituksen tulos, eli hyvä että
olemme olleet mukana treeneissä.
Kivoja
treenejä
Nämä treenit ovat olleet
meille tosi kiva juttu, ja olen
ollut aivan innoissani kun pääsee treenaamaan hieman pienemmässä valokeilassa ja kun
saa ohjeita viisaammilta, miten
taakanvedossa kannattaisi edetä. Jatkossa pyrimme pääsemään eroon nakinpaloista, jotta se kärry kiskaistaisiin
liikkeelle ilman vieheitä. Tilauksessa on myös tytölle omat
taakanvetovaljaat, se kun on
hieman pidempi rungoltaan
kuin meidän poikapitti. Tytölle
tulee tietenkin vaaleanpunaiset
valjaat.

Ensimmäistä kertaa taakanvedossa!

Jatkossakin
mukana
Olemme tulossa kaikkiin
mahdollisiin treeneihin jatkossakin, on tämä sen verran mukava harrastus ja puhde näin
koiran omistajallekin. Tulee
tehtyä muutakin kuin istuttua
kotona telkkarin ääressä tai
sitä ainaista iltalenkkiä jäähallin ympäri. Koirat ovat kuntoutuneet jo nyt aivan silmin
nähden ja olen myös ollut huomaavinani meidän ukolla takareisien lihasten kasvua. Kiitos
treenien järjestäjille, treeneissä
nähdään!

Taukojumppaa Team Bulldoggin treeneistä.

U. H.

Amerikanbulldoggi parantaa tuloksiaan.
9
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Paukkuarasta pomminvarmaksi
Paukkuarasta
pomminvarmaksi
”Viisi, neljä, kolme, kaksi,
yksi, hyvää uutta vuotta”, kajahtelee joka puolelta. Lasit
kilisevät, pommit paukkuvat
ja noitapillit suhisevat ympärillä. Ihmiset halailevat toisiaan ja katselevat hymyillen
taivaalle. Sisällä makuuhuoneessa on kuitenkin toisenlainen tunnelma. Seitsemän kuukauden ikäinen irlanninsetteri
narttu Rosa, makaa sängyn alla. Se tärisee, läähättää ja kuolaa. Roosan pupillit ovat laajentuneet, häntä on painunut
jalkojen väliin ja korvat ovat
päätä myöten. Tämä on Rosan
ensimmäinen uusivuosi ja tulee jättämään pitkään kestävän
trauman sen mieleen.
Ääniherkkä vai
äänikammoinen
Uusivuosi, ukonilma ja laukaukset ovat tavallisimmat pelonkohteet ääniherkille koirille. Näistä koirista käytetään
montaa nimitystä ja pahimmassa muodossa puhutaan
paukkuarasta tai äänikammoisesta koirasta. Sellaisella koiralla pelko ei ole enää normaalin rajoissa, vaan koira reagoi
liioitellusti verrattuna todelliseen uhkaan. Koira voi jähmettyä kauhusta menettäen
kokonaan toimintakykykynsä.
Koirassa näkyy myös stressin
merkkejä, se voi täristä, läähättää, vinkua, juosta pakoon,
kuolata, menettää ruokahalunsa, nostaa hilseen pintaan, ripuloida tai piiloutua sängyn
alle tai komeroon. Koiraan on
lähes mahdotonta saada kontaktia, se on täysin omassa
maailmassaan.
Miksi koira
pelkää ääniä?
Syynä pelkoon voivat olla
perinnölliset taipumukset. Aggressiivisuuden, arkuuden ja
hermostuneisuuden lisäksi
paukkuarkuus on yksi voimakkaasti periytyvistä ominaisuuksista. Äänistä paniikkiin
menevää yksilöä ei tule käyttää jalostukseen. Myös roduissa on eroja. Paimenkoirista
löytyy enemmän ääniherkkiä
yksilöitä kuin muista roduista.
Koiran pelästyminen 7-10
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viikon ikäisenä aiheuttaa usein
pysyvän pelon, mikäli koiraa
ei vastaehdollisteta pelon kohteeseen mahdollisimman nopeasti.
Koiran kohdatessa jonkin
muun traumaattisen tapahtuman kovan äänen yhteydessä,
se voi yhdistää tapahtuman
tähän ääneen ja pelätä myöhemmin kaikkia kovia ääniä.

aloittaa
sellaisena
aikana,
ettei koira
joudu altistumaan
p e l o n
kohteelle.
Poisherkistäminen

Minäkö
syyllinen?

Poisherkistäminen perustuu
eläinten
tavallisimpaan
oppimiseen, habituaatioon eli tottumiseen.
Kerrostalossa asuva koira ei
reagoi rappukäytävistä kuuluviin ääniin, koska se on tottunut niihin. Jos omakotitalossa
asuva koira viedään kerrostaloasuntoon, se voi saada haukkukohtauksen jokaisesta hissinkolahduksesta, koska ne
ovat sille uusia ääniä, eikä se
tiedä kuinka niihin tulisi suhtautua ja reagoida.
Poisherkistämisessä eläin
altistetaan päivittäin äänille,
jotka sille aiheuttavat pelkoa.
Äänet tulevat kuitenkin niin
hiljaa, ettei pelkoreaktiota synny. Helpointa tämä on tehdä
ääni cd:llä, jolloin äänen voimakkuutta pystytään säätelemään joka harjoituksessa..

Yksi yleisimmistä pelon
vahvistajista on kuitenkin
omistajan käytös. Koira kuulee
pamauksen, katsoo omistajaansa ja reagoi seuraavalla kerralla omistajan käyttäytymisen
mukaan. Jos omistaja ei ole
huomaavinaankaan ääntä, ei
siihen koirankaan mielestä tarvitse reagoida. Sen sijaan, jos
omistaja katsahtaa heti koiraan
ja pahimmassa tapauksessa
menee vielä silittämään koiraa
ja rauhoittamaan sitä: ”Mikä
se oli, ei tarvitse pelätä, voi
meidän pientä mussukkaa”,
niin koira yhdistää omistajan
omituisen käytöksen kuultuun
pamaukseen. Koira ei ymmärrä mitä ihminen puhuu, vaan
ihmisen säälittelevä ja huolestunut äänensävy vaikuttaa.
Omistajan rauhoittelu siis itse
asiassa palkitsee koiraa pelkäämisestä ja vahvistaa koiran
pelkoreaktiota entisestään.
Voiko pelkoon
vaikuttaa?

Vastaehdollistaminen
Hermorakenteeltaan viallinen koira menee sokkiin kovan äänen kuullessaan. Se voi
juosta kilometrejä pysähtymättä, purra omistajaansa tämän
yrittäessä viedä sitä pihalle,
kieltäytyä täysin syömästä tai
liikkumasta ja sen palautuminen tilanteesta kestää suhteettoman kauan. Koira ei ole normaali paukuttelun loputtua,
vaan paniikki voi kestää monta
tuntia äänien loppumisen jälkeen. Tällaista koiraa ei voida
totuttaa sietämään ääniä.
Jos taas koira ei vain ole
tottunut koviin ääniin tai se on
pelästymisen yhteydessä saanut äänikammon, se voidaan
poisherkistää ja vastaehdollistaa sietämään ääniä. Hoitoon
pitää minimissäänkin varata
muutama kuukausi ja se tulee

Vastaehdollistamisessa pelon kohde aletaan yhdistämään
koiralle mieluisiin asioihin;
ruokaan, leikkimiseen, omistajien kotiin tuloon tai mihin
tahansa mikä on koiran mielestä tosi hauskaa. Tarkoituksena on korvata äänen aiheuttama pelko hyvänolontunteella. Harjoituksia tulee
tehdä päivittäin 3-4 kertaa,
vähintään 10 minuuttia kerrallaan.
Hui kauhistus-cd sisältää
parikymmentä sivuisen oppaan koiran äänikammon hoitoon. Ohjeet sisältävät sekä
poisherkistämisen, että vastaehdollistamisen. Cd:ssä on neljä ääniraitaa; vihellyksiä, suhauksia, rasahduksia,
räjäytyksiä, pamauksia ja ilo10

tulitusta.
Cd:n hinta on noin 40 e,
mikä on pieni hinta koiran
stressin vähentämisestä.
Apua uudeksi
vuodeksi
Jos ei koulutusta ehditä tehdä, niin koiraa voidaan auttaa
myös rauhoittavilla lääkkeillä.
Tietyt lääkkeet kuitenkin lamauttavat koiran toimintaa ja
se voi edelleen pelätä yhtä paljon, pystymättä kuitenkaan toimimaan sen mukaan. Jotkut
ovat saaneet apua D.A.P.haihduttimesta. Feromoni vaikuttaa koiraan siten, että se
tunnistaa pelottavat asiat ítuttuina ja turvallisinaí. Adapterin
käyttö tulee aloittaa vähintään
kahta viikkoa ennen uuttavuotta.
Koira ulkoilutetaan ajoissa
ennen kuin paukuttelu pahimmillaan alkaa. Verhot suljetaan
ja valot sytytetään, jotta koira
ei näe raketteja. Radio tai levy
laitetaan soimaan, jolloin ulkoa kuuluvat äänet eivät kuulu
niin voimakkaina. Koiralle voi
myös laittaa pumpulista korvatulpat. Koiralle annetaan
mieluista puuhaa kuten namipalojen etsimistä tai joku aktivointi lelu. Missään tapauksessa koiraa ei jätetä yksin, vaan
omistajien tulee olla paikalla
koiran tukena, aiheuttamatta
kuitenkaan lisäpelkoa säälimisellä tai hyssyttelyllä.
Koiranomi-koiraterapeutti
Janita Leinonen

Amerikankääpiöterrierin väritys
Yhdysvalloissa on koko
syksyn herättänyt suurta keskustelua amerikankääpiöterrierin erilaiset värimuunnokset. United Kennel Club
hyväksyy kolme erilaista väriä: tri-color (valkoinen kroppa, musta pää ruskein merkein,
kropassa voi olla mustia laikkuja), white & tan (valkoinen
kroppa, ruskea pää, kropassa
voi olla ruskeita laikkuja ja
white & black (valkoinen
kroppa, musta pää, kropassa
voi olla mustia laikkuja).
American Kennel Club, joka
on rekisteröinyt amerikankääpiöterriereitä vasta pari vuotta,
hyväksyy edellä mainittujen
lisäksi myös värin white &
chocolate & tan (valkoinen
kroppa, suklaa ja ruskea pää,
kropassa voi olla suklaanruskeita laikkuja).
AKC
ja UKC
American Kennel Club on
ainoastaan näyttelykoirayhdistys, eikä tiedä työkoirista tai
niiden jalostuksesta mitään.
AKC ei arvostele koiria näyttelyissään muun kuin ulkomuodon mukaan. United Kennel Club on työkoirayhdistys,
joka rekisteröi vain ja ainostaan työkoiria. Työkoira on
jalostettu terveen fysiikkansa
ja terveen mielensä perusteella, ei niinkään sen mukaan,
että miltä koira näyttää. UKC
arvostelee koiranäyttelyissään
koirat ensisijaisesti terveyden
mukaan, toissijaisesti ulkonäön mukaan. Lisäksi UKC:lla
on paljon työkoirille tarkoitettuja kisoja ja harrastuksia, kuten taakanveto, agility, toko ja
paljon muuta.
Nyt nimenomaan UKC:n
työkoirakasvattajien keskuudessa paljon närää herättänyt
AKC:n hyväksymä white &
chocolate & tan väri amerikankääpiöterrierillä voi ensi alkuun vaikuttaa todella vain
ulkonäköön liittyvältä seikalta.
Mistä siis on kysymys?
White & chocolate
& tan
White & chocolate & tan
värimääritelmä pitää sisällään
suklaan värisen pään, poskissa,
huulissa ja silmien ympärillä
olevien ruskein merkein. Ame-

rikankääpiöterrierin historiassa
tiedetään rodun polveutuvan
sileäkarvaisesta kettuterrieristä. Useita vuosia sitten vanhan
UKC rotumääritelmän mukaisesti, white & chocolate & tan
värinen amerikankääpiöterrieri
oli värivirheellinen. Jotkut kasvattajat joille tuli tämän värisiä
koiria, rekisteröivät koirat white & tan värisiksi. Siksi tänä
päivänä vanhat UKC sukupuut
voivat olla hieman epäselviä
lukea, koska osa koirista saattaa olla oikeasti white & chocolate & tan värisiä. Kysymys
kuuluukin, onko koirasi sukupuussa olevat white & tankoirat todella valkoruskeita,
vai suklaanruskeita. Eräiden
pitkään amerikankääpiöterriereitä kasvattaneiden kasvattajien mukaan suklaanruskea väritys tuli amerikankääpiöterrierin geenipooliin mukaan
chihuahua-rodusta. Tästä ei
ole kuitenkaan mitään kirjallista faktaa ja tänä päivänä asia
on täysin mahdoton selvittää.
Kuitenkin totta on, että sulkaanruskea väri löytyy chihuahua ja rottaterrieri-roduista, eli
välttämättä chihuahua ei ole
tuonut tätä väriä amerikankääpiöterrieri-rotuun.

röidä AKC:ssa ja tämä kertoo
aika paljon AKC:n periaatteista. American Kennel Clubin
mielestä white & chocolate &
tan on normaali väritys amerikankääpiöterrierillä ja sitä pitäisi löytyä jokaisen amerikankääpiöterrierin sukupuusta.
Terveysongelmia
Vaikkakin suurin osa amerikankääpiöterrierin kasvattajista ovat sitä mieltä, että white
& chocolate & tan värisillä
amerikankääpiöterriereillä ei
ole mitään erityisiä terveydellisiä ongelmia, on jokainen
kasvattaja kuitenkin yhtä mieltä siitä, että white & chocolate
& tan värisiä koiria ei missään
nimessä pidä astuttaa keskenään. Tällaista väriyhdistelmää
ei pidä koskaan saattaa yhteen
kun kyseessä on resessiivisen
geenin aiheuttama väri, sama
geeni joka voi aiheuttaa tiettyjä
terveysongelmia. Näitä ongelmia ovat erittäin vaalea väritys,
häviävä väritys, iho-ongelmat
ja tietyt silmäongelmat. Näin
tottakai voi ja todennäköisesti
ilmeneekin terveysongelmia,
kun AKC kasvattajat astututtavat keskenään white & chocolate & tan värisiä koiria.
Se geeni joka tuottaa juuri
suklaanruskean värin, on mutaatio ruskeasta väristä joka
löytyy tri-color amerikankääpiöterriereistä. Eräs kuuluisa
amerikankääpiöterriereiden
kasvattaja Barbara Andrews
Yhdysvalloista sanoo, että hän
on huolestunut white & chocolate & tan koirien silmiin
liittyvistä ongelmista. Näillä
koirilla tuntuu olevan heikko
näkökyky ja mitä vaaleammat
silmät ympärillä olevat ruskeat
renkaat ovat, sitä sokeampia
koirat ovat. Andrews on ulkomuototuomarina sekä UKC:n
että AKC:n näyttelyissä ja pitää suklaakoiria isona virheenä.
Toinen amerikankääpiöterriereiden kasvattaja Dana L.
Plonkey sanoo, että hänen
mielestään white & chocolate
& tan on mielenkiintoinen väritys ja että hän on iloinen koska AKC on ottanut sen mukaan amerikankääpiöterrierin
rotumääritelmään. “Teen kaikkeni, jotta UKC hyväksyisi
tämä värimuunnoksen myös”
Plonkey summaa.
Kolmas amerikankääpiöter-

UKC ei
hyväksy väriä
Kun UKC:n rotumääritelmää amerikankääpiöterrieristä
tarkistettiin ja päivitettiin joku
aika sitten, white & chocolate
& tan väritys ja sen rekisteröiminen nousi esille. UKC päätti, että white & chocolate &
tan väritys ei ole se aito, alkuperäinen amerikankääpiterrierin väri, koska se ei periydy
suoraan sileäkarvaisesta kettuterrieristä, josta amerikankääpiöterrieri on aikoinaan kehitetty. UKC on sitä mieltä, että
white & chocolate & tanamerikankääpiöterrierissä on pakko olla sukupuussa jotain muuta, kuin pelkkää silekäarvaista
kettuterrieriä, eikä tällainen
amerikankääpiöterrieri ole sukupuultaa aukottomasti aito
työkoira. Siis tänä päivänä
United Kennel Club ei hyväksy amerikankääpiöterrierin väriksi white & chocolate & tan
väriä. Tämän väristä koiraa ei
voi rekisteröidä UKC:ssa,
vaan se on värivirheellinen
koira. White & chocolate &
tan värisen koiran voi rekiste11

rierikasvattaja, Margo K. Carter, joka on kasvattanut amerikankääpiöterriereitä jo 1960luvulta lähtien ja on tällä hetkellä Yhdysvaltojen ehkä arvostetuimpia AKT-kasvattajia,
sanoo, että koko white & chocolate & tan väri pitäisi hävittää amerikankääpiöterriereistä
kokonaisuudessaan. Carterin
mukaan kyseessä on ainoastaan taloudelliset seikat, sillä
kasvattajat ja erikoisuuden tavoittelijat maksavat maltaita
white & chocolote & tan koirista, narttujen hinnat ovat
luokkaa 5000 $. Carterin mielestä white & chocolate & tan
väristä amerikankääpiöterrieriä kasvattavat kasvattajat ovat
ahneita ihmisiä, jotka eivät
välitä tuon taivaallista rodun
parhaasta.
“Amerikankääpiöterrierin
jalostus tulisi tähdätä terveeseen, tempperamenttiseen terrieriin, työtä tekevään pieneen
koiraan. Minun kriteereissäni
värillä ei ole niin väliä, vaan
sillä, että koira todella on
terve”, Carter pamauttaa.
Jatko kiinni
vastuuntuntoisista
kasvattajista
Jatkossa amerikankääpiöterrierin terveys on edelleen kasvattajien käsissä, ja ennen
kaikkea UKC kasvattajien käsissä. Täytyy ottaa selvää amerikankääpiöterrierin historista,
jotta voi selvitä tämän päivän
ja ennen kaikkea tulevaisuuden haasteista. Näitä haasteita
mm. AKC laittaa tiellemme
hanakkaan tahtiin.
Terveiden koirien jalostaminen on todella kovaa työtä. On
paljon helpompi jalostaa koiria
ulkomuodon perusteella ja antaa piupaut terveelle kropalle
ja terveelle päälle. Työkoirien
jalostaminen on todella paljon
isompi asia kuin astuttaa narttu
uroksella.
Tämän artikkelin tarkoitus
on olla apuna amerikankääpiöterrierin kasvattajille. Minulla
on ollut ilo ja kunnia haastatella tätä artikkelia varten yli
60 amerikankääpiöterrierin
kasvattajaa, joista suurin osa
kasvatti AKT-koiria kun minä
en ollut vielä edes syntynyt.
Anne Gendron
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Massiivinen yleisömenestys!

SATHY ry. Lemmikki 2005-messuilla
monen lapsen
ykkössuosikki.
Amerikankääpiöterriereitä
oli Lemmikkimessuilla paikalla todella
paljon ja pienet
työkoirat pitivät yleisön
mielenkiintoa
yllä aamusta
iltaan koko
messujen ajan.

Upeat SATHY-koirat olivat tietenkin SATHY-osaston
ehdoton vetonaula. Vasemmalla APBT, keskellä AKT ja
oikealla VEB.

SATHY
esitykset
S AT H Y
esitykset lauantaina ja sunnuntaina olivat
yhtään liioittelematta koko
LemmikkiAmerikankääpiöterrieri nousi nuoremman messujen suomessuyleisön suosikiksi, eikä syyttä! s i t u i m m a t .
Katsomo oli
viimeistä
SATHY ry. oli mukana Suo- penkkiä myöten ahdettu täymen suurimmilla Lemmikki- teen katsojia ja loput halukkaat
messuilla 21. - 23.10.2005 seisoivat aitauksen takana
Vantaalla, Myyrmäkihallissa. kurkkien uteliaina esityksen
SATHY ry.:n erittäin suuri kulkua. SATHY esitteli yhdismessuosasto veti valtavasti tyksen toimintaa, työkoiraroyleisöä puoleensa. Koiraro- tuja sekä muutamia työkoiraduista oltiin todella kiinnostu- harrastuksia. Taakanveto
neita, kysymyksiä sateli jat- herätti mielenkiintoa yleisössä
kuvasti kaikille koiran ja tuholaistorjutaan löytyi palmukanaan tuoneille SATHY jon halukkaita treenaajia muisihmisille.
takin kuin SATHY-rotuisista
koirista. SATHY esitysten aikana erityisesti yleisön suurSATHY-koirat
suosikeiksi nousivat ihanat
hyvin esillä
amerikanpitbullterrierit, suloiset amerikankääpiöterrierit ja
Amerikankarvatonterrierei- ystävällinen vanhaenglannintä oli paikalla lauantaina ja bulldoggi.
sunnuntaina useita kappaleita
ja nämä kauniit, erikoisen näköiset kaljut työkoirat herätti- Kiitos avustajille
vät paljon kysymyksiä. Ame- ja osallistujille
rikanbulldoggeja oli paikalla
lauantaina ja sunnuntaina pari
Kiitokset jälleen kerran
kappaletta ja komeat valkoiset SATHY ry. aktiivisille jäsenilbulldoggit herättivät messu- le, jotka olivat pystyttämässä
yleisössä huomiota. Amerikan- mahtavaa SATHY osastoa
pitbullterriereitä oli paikalla torstaina, pitivät yhdistyksen
perjantaina, lauantaina ja sun- lippua korkealla perjantaista
nuntaina muutamia kappaleita sunnuntaihin, toivat esittelyija pitit osallistuivat myös hin omia lemmikkikoiriaan ja
SATHY taakanvetonäytök- purkivat osaston sunnuntain
seenja terapiakoiranäytökseen. ja maanantain välisenä yönä.
Pitbullien ystäviä löytyi mes- Lemmikki-messujen yleisö sai
suvieraiden joukosta useampi varmasti tuhdin annoksen
kappale. Vanhaenglanninbull- SATHY-tietoutta ja pääsi tudoggeja paikalla oli parisen tustumaan Suomessa erittäin
kappaletta ja jäyhä, ystävälli- harvinaisiin, upeisiin työkoiranen isopäinen bulldoggi oli rotuihin.
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SATHY-esitykset olivat koko Lemmikki-messujen suosituimmat. Yhdistyksen toiminta ja upeat koirat herättivät
paljon mielenkiintoa yleisön keskuudessa.

Tyylikäs SATHY ry.:n osasto aikaisin perjantai-aamuna,
ennen messujen avautumista yleisölle.

Amerikanpitbullterrierin ystävällinen olemus veti puoleensa lapsia ja nuorisoa.
12

Morjens! Amerikanpitbullterrieri vasemmalla ja hauvan Vanhaenglanninbulldoggin häkin päällä oli paras paikka
uusi ystävä oikealla.
vaihtaa pienokaisen vaipat.

Yleisön joukosta saavuttiin jonoksi asti taakanvetokärryyn Anna mulle rakkautta... ystävällinen ja ihmisrakas amepainoiksi, ja tämä pittihän veti!
rikanpitbullterrieri ja koiran uusi tuttavuus.

“Aika pehmee tää pitbulli” tuumii Lemmikki-messujen Amerikankarvatonterrierit (oikealla) tekevät tuttavuutta
kävijä, SATHY-osastolle lähes pesiytynyt poika. karvaiseen “serkkuunsa”, amerikankääpiöterrieriin.

Amerikankarvatonterrierit saivat paljon silityksiä osak- Amerikanbulldoggeja ihmeteltiin SATHY-esityksessä,
seen, säämiskämäinen iho oli miellyttävä kokeilla. Yleisö Yleisöä oli pakkautunut joka paikkaan, eikä istumapaikkoja
oli yhtä mieltä siitä, että AKAT on tosi jees! riittänyt kaikille.
13
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Snow White Kennel on SATHY-laatukasvattaja

Työkoira-amerikanbulldoggikennel
Yhteistä kaikille SATHYrotuisille koirille on se, että
kyse on työkoiraroduista.
Suomessa harvinaisina nämä
koirarodut saattavat innostaa
erikoisuuden tavoittelijoita
mutta todelliseksi kasvattajaksi tuleminen vaatii selkärankaa, rodulle omistautumista ja selvää päämäärää.

ovat lähetysmaan lähtötarkastus.
Jos hakee koiran itse, säästää joissakin kuluissa eikä
muodollisuudet ole niin tiukat
rajalla, mutta jos laskee omat
lentoliput ja poissaolon töistä
yms. on rahtina tuonti usein
halvempaa.
Suuremman ongelman kuin
EU säädökset saattaa muodostaa sopivan lentoyhtiön löytäminen, kun on kyse amerikanbulldoggeista.

Suomen johtava amerikanbulldoggikenneli on SATHYlaatukasvattaja Snow White
Kennel. Työkoirarodun erityisominaisuuksia vaalittaessa kasvattajan tie saattaa olla
kallis ja kivinen, siitä huolimatta Snow White Kennelin
suunta on pysynyt samana jo
vuosia. Ilman kompromisseja.
SATHY otti selvää mikä on
Snow White kennelin motiivi.
Snow White Kennelin perustaja, Jukka Autio, miten
kiinnostuit koirista?
Olen ollut kiinnostunut koirista pienestä pitäen ja vaimollani Juulialla on ollut koiria
koko ikänsä.
Mistä kuulit/näit amerikanbulldoggin? Miten päädyit
amerikanbulldoggiin ja miksi
ihmeessä amerikanbulldoggi?
Vuosia sitten luin lehdestä
amerikanbulldogeista ja silloin
päätin että tuollaisen koiran
haluan vielä jonakin päivänä.
AB vaikutti mielestäni täydelliseltä koiralta.
Onko kyseessä Sinun juttu
vai koko perheen juttu?
Kyseessä on nimenomaan
koko perheen juttu. Itse olen
päivittäin töissä, joten koirien
hoitoon liittyvät rutiinit ja koulutus jäävät paljolti Juulian
harteille. Vuoden ikäinen tyttäremme osallistuu myös jo
kovasti. Tänäänkin aamuna
heti herättyään hän lähti hakemaan hihnaa eteisestä ja alkoi
sovittelemaan sitä Bonnien
kaulaan.
Olet kasvattaja, mistä tämä
sai alkunsa?
Ihastuimme ensimmäiseen
amerikanbulldoggiimme Robiin niin paljon, että halusimme toisen AB:n ja samalla
aloimme miettimään myös
kasvatusta. Olin yhteydessä
Robin kasvattajaan Angelika
Shubertiin (White Bandits),
SATHY Uutiset 5/2005

White Bandit Penelope aka Penny (vasemmalla) ja
Snow White Mollie of Alan Scott aka Mollie (oikealla).
jolle kerroimme aikeistamme.
Hän sanoi, että hänellä on
meille narttupentu, mutta ehtona on tosiaan se että todella
pennutamme, sillä hänen mielestään Bonnie oli liian hyvä
pelkäksi lemmikiksi. Aloimme
alusta pitäen miettimään sitä
että yhdellä tai kahdella koiralla toiminnallamme ei todennäköisesti olisi jatkuvuutta ja
sen vuoksi aloimme lähes heti
etsimään uusia koiria. Se oli
sinänsä onni, koska kaikki kolme ensimmäistä narttuamme
ovat kaikki pois kasvatusohjelmastamme syystä tai toisesta.

vat koirat. Rodun fyysisten ja
psyykkisten ominaisuuksien
säilyttäminen. Ettei lähdetä
jalostamaan rotua johonkin
suuntaan sen mukaan millaiset
koirat juuri sillä hetkellä menestyvät näyttelyissä ja menevät helpommin kaupaksi.
Luonteen ja käyttöominaisuuksien korostaminen valittaessa kasvatustyössä käytettäviä yksilöitä.
Missä yhdistyksessä teidän
kennelin koirat on rekisteröity?
Koiramme on rekisteröity
NKC:ssa (National Kennel
Club) ja ABA:ssa (American
Bulldog Association). Olemme kuitenkin siirtämässä kaikkien koirien papereita
NKC:hen, selvyyden vuoksi.

Onko Sinulla tavoitteita
kasvattajana?
Tavoitteenamme on kasvattaa fyysisesti ja psyykkisesti
terveitä amerikanbulldoggeja,
joilla on halu ja valmius suoriutua ja selviytyä tehtävistä
joita se on joutunut suorittamaan vuosisatoja USA:n eteläosien maatiloilla.

Olet tuonut maahan useita
amerikanbulldoggeja. Miten
onnistuu koirantuonti EU:n
ulkopuolelta nykyisillä säädöksillä?
Koirantuonti onnistuu nykyisilläkin säädöksillä suhteellisen hyvin, kun vaan paperityöt on tehty kunnolla. Koiran
matkustaessa yksin sovelletaan
kaupallisen tuonnin sääntöjä
ja silloin tärkeimpiä asioita
tuonnin onnistumisen kannalta

Mitä asioita kasvattajan tulisi ottaa huomioon koirarotua
jalostettaessa?
Tärkein on ehdottomasti terveys, yrittää löytää mahdollisimman terveet saatavilla ole14

Sinulla on useita amerikanbulldoggeja. Mikä on koiravolyymin merkitys kasvatustyössä? Päätyvätkö kaikki
hankkimasi/kennelin koirat
kennelinne jalostusohjelmaan?
Sehän olisi ideaali tilanne
jos niin kävisi, että kaikkia
hankittuja koiria voisi käyttää,
mutta valitettavasti se taitaa
vaan käytännössä olla mahdotonta.Niin kuin aikaisemmin
jo mainitsin esim. kolme ensimmäistä narttuamme ovat
kaikki pudonneet pois kasvatusohjelmastamme, syitä: lonkat, allergia, arkuus, sikaripunkki. Meillä on nyt kolme
nuorta narttua jotka on valittu
tarkkaan USA:sta ja Saksasta,
toivomme että niihin voisimme perustaa tulevaisuuden
työmme. Lisäksi on vielä nuori
komea uros Tanskasta.
Monikoiranomistajana Sinulle on varmasti sattunut
amerikanbulldoggien kanssa
jotakin mieleenpainuvaa?
Päällimmäisenä tulee tietysti mieleen aina koirien kovimmat keskinäiset ottelut, joita
kaikkien kannattaa yrittää välttää, niissä erotuomarina oleminen on suhteellisen kovaa
hommaa. Hämmästyttävin taikatemppu mitä koirat ovat tehneet, oli se kun söivät sisällä
olevista amppeleista kukat.
Amppelit olivat noin kahden
metrin korkeudessa. Amppelit
olivat koskemattomat, mutta
kukat mystisesti kadonneet,
heh.
Olet tavannut amerikkalaisia amerikanbulldoggikasvattajia. Kerro lyhyesti
heistä. Miten he näkevät amerikanbulldoggi-koirarodun?
Tapasin viimeksi Floridassa
Alan Scotin ja Lem Millerin
(Joshua Kennels). Molemmat
olivat tyytyväisiä siitä että me

täällä pohjoisessa Euroopassakin olemme kiinnostuneita
amerikanbulldoggista, mutta
pyysivät hartaasti kunnioittamaan amerikanbulldoggin historiaa ja säilyttämään sen ominaisuudet työkoirana. Alan ja
Lem sanoivat, että heitä harmittaa se että esim. Saksassa
ei aina muisteta että kyseessä
on amerikanbulldoggi eikä
“saksanbulldoggi”, tämän sanoivat hieman naureskellen.
Kunnioittavat kyllä monien
eurooppalaisten kasvattajien
hyvää työtä, mainitsivat moneen kertaan White Banditsin
Angelika Schubertin loistavana esimerkkinä.
Alanin ja Lemin mielestä
AB uros saa olla korkeintaan
hieman yli 40 kg, jotta sitä voi
käyttää työkoirana etelän vaativissa olosuhteissa. Kaikki
AB:t joita näin heillä olivat
korkeintaan keskikokoisia,
erittäin hyvärakenteisia ja lihaksikkaita. Varsinkin Lem
Miller on kova lonkkakuvausten puolestapuhuja ja oli sitä
mieltä että terveyskysymyksissä ei pidä tehdä kompromisseja.
AKC/FCI jäsenyyden hakemisesta amerikanbulldoggille
he eivät olleet innostuneita.
ABA:n presidentti Casey Couturier piti tahoja jotka hakevat
AB:lle AKC jäsenyyttä rodun
pettureina.
Millainen amerikanbulldoggi on Sinun mielestäsi? Mikä
mielestäsi erottaa amerikanbulldoggin muista koiraroduista?
AB on luonteeltaan tasapainoinen ja luotettava, viisas,
innokas ja helppo kouluttaa.
AB rakastaa omaa perhettään
yli kaiken ja on hellyyden kipeä. Ei tarvitse juurikaan motivointia rynnätäkseen tehtäviin jotka ovat rodulle
luonteenomaisia. Toisaalta AB
voi olla erittäin koira/eläin agressiivinen, kehittyy hitaasti
ja kypsyy noin kaksi vuotiaana
jolloin luonteen kaikki puolet
alkavat vasta paljastua. Nuorempana saattaa vaikuttaa jopa
aralta hötkyilessään uusia asioita, näkee potentiaalisia uhkia
joka paikassa. Vaaran uhatessa
panee 110 % likoon perheensä
puolesta.
Fyysisiltä ominaisuuksiltaan AB on ylivoimainen lähes
kaikkiin muihin koirarotuihin
nähden. Erittäin voimakas,
mutta samalla kimmoisa, nopea ja notkea. On kuin olisi
yhdistetty krokotiilin pää ja

vattamaan itselleen AB:stä todella hyvän koiran. Se mikä
täytyy muistaa on AB:n koiraagressiivisuus, joka alkaa tulla
kunnolla esiin ensimmäisen
ikävuoden jälkeen. Monien
amerikanbulldoggien kanssa
koirapuistot on syytä unohtaa
tässä vaiheessa.

Autio’s Yucca aka Sonny (edessä) ja Laura’s Honey Girl
aka Hilma (takana).
käärmeen kroppa. Uskomattoman näköistä kuinka 40 kg
koira voi hypätä kevyesti paikaltaan noin kahden metrin
korkeuteen.

Floridassa ja Alabamassa
muutama kasvattaja yrittää pitää yllä todella vanhaa White
English linjaa,joka oli alkuperäinen farmien koira ennenkuin Scotista ja Johnsonista
oli kuultu mitään.

Millainen on täydellinen
amerikanbulldoggi?
Mielestäni meidän koirista
Robi ja Robin veli Atze ovat
aika lähellä täydellisyyttä. Vähän yli 40 kg, pelkkää lihasta,
loistavia liikkumaan, nopeita,
ketteriä, terveitä.
Robi ei ole ollut päivääkään
sairas vajaan kolmen vuoden
aikana, lukuunottamatta lievää
silmätulehdusta 1,5 vuotiaana.
Todella kova saalisvietti ja täysin peloton. Käy vaikka panssarivaunun päälle tarvittaessa.
Ja mikä energia, Robi riehuu
aitauksessaan aamusta iltaan
heitellen pakettiauton rengasta.
Atze on tällä hetkellä Floridassa Lem Millerillä, aikoo
laittaa Atzen töihin vaikka
aluksi oli epäillyt sen olevan
hieman liian iso. Nähtyään sen
juoksevan oli tullut toisiin aatoksiin, sanoi ettei ole oikeastaan koskaan nähnyt yli 40 kg
bulldoggin liikkuvan niin loistavasti.

Monen koirarodun kohdalla
(spanielit, noutajat, russellit
ym.) on tapahtunut kahtiajakautuminen, on näyttelykoiria
ja työkoiria. Voiko tällainen
tapahtua amerikanbulldoggin
kohdalla?
Mielestäni se on jo tapahtunut. Mielestäni vain osaa näyttelyissä tavattavista amerikanbulldoggeista voisi oikeasti
käyttää alkuperäisissä työtehtävissään. Selvennyksenä: kun
työtehtävillä tarkoitetaan AB:n
käyttöä vahteina, taakanvedossa yms. varmasti monet pärjäävät. Kun työtehtävillä tarkoitetaan AB:n käyttöä
karjanajossa, villisian metsästyksessä, catch workissa, eli
työssä missä vaaditaan voiman
lisäksi myös nopeutta, ketteryyttä ja ennen kaikkea kestävyyttä, monikaan AB ei tänä
päivänä enää pärjää.
Mitä amerikanbulldoggia
hankkivan kannattaisi tietää?
Onko jotakin hyviä vinkkejä?
Mihin ostajan tulisi kiinnittää
huomiota
koirassa/kasvattajassa?
Kannattaa tutustua rotuun
huolella ja sen hyviin/huonoihin puoliin. AB on
koira siinä missä muutkin, eikä
se vaadi mitään erikoistaitoja
omistajaltaan. Maalaisjärkeä
käyttämällä, toimimalla loogisesti ja pitämällä johtajuuden
itsellään jokainen pystyy kas-

Mitä mieltä olet
“standard”, “Johnson” ja
muista eri amerikanbulldoggimalleista?
Nykyäänhän lähes kaikki
amerikanbulldoggit ovat
ns.hybridejä eli niissä on molempia, standardia ja classic/Johnsonia. Itse pidän
enemmän koirista jotka ovat
ns.standardeja. Uusi narttumme Mollie on aivan puhdas
Scott/standard, siinä ei ole yhtään classic/Johnson linjaa.
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Mitä vinkkejä sinulla on
amerikanbulldoggin pennutusta aikovalle?
Jos hermot eivät kestä takaiskuja, älä pennuta, sillä todennäköisesti niitä tulee aina
jossain vaiheessa. Älä pennuta
vaan sen takia että se tuntuu
kivalta ajatukselta, mieti kaikkea mitä pennuttamiseen liittyy ja ota asioista selvää. Jos
pennutat, etsi terve hyvä uros
joltain kokeneelta kasvattajalta, kuvauta lonkat ennen astutusta, äläkä pennuta ensimmäisistä juoksuista. Markkinoi
pentuja riittävän aikaisin, jotta
olisi mahdollisimman monta
ostajaa jo valmiina. Älä myy
pentuja puoli-ilmaiseksi vaan
siksi että saisit ne pois käsistäsi. Siinä nyt muutama vinkki
alkuun!
Mitkä ovat lähivuosien
suunnitelmat?
Lähivuosina olisi tarkoitus
kehittää toimintaa edelleen,
perustuen lähinnä nyt hankittuihin koiriin, lisäksi olemme
varanneet Alan Scotilta yhden
pennun. Odottelemme kun
Scotilta tulee sopivasta yhdistelmästä pentu ja noudamme
sen itse hänen kennelistään
Valley Headista Alabamasta.
Yritämme kehittää Suomeen
“performance american
bulldog”-linjaa, jossa on pääosin Scott/standardia ja White
Englishia. Tavoitteena olisi
keskikokoinen, lihaksikas ja
hyvin liikkuva AB, jolla on
korkea saalisvietti.
Voiko kenneliinne tulla tutustumaan koiriin?
Koiriimme voi tulla tutustumaan koska vaan, kannattaa
soittaa minulle tai Juulialle
etukäteen, jotta osaamme olla
paikalla. Jukka 040 5066184
Juulia 045 6384042.
Lopuksi vielä – Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta
kaikille SATHY Uutisten lukijoille toivottaa Jukka, Juulia,
Mimosa ja Snow White American Bulldogs.
Kiitos haastattelusta Jukka
Autio, Snow White Kennel!
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Amerikankarvatonterrierit
karavaanareina
Pidämme matkustelemisesta – ja siitä nauttivat myös
perheemme nelijalkaiset. Matkan ei tarvitse olla Atlantin
taakse ulottuva – pieni pyrähdyskin kotiympyrän ulkopuolelle tekee välillä hyvää.
Amerikankarvatonterrierit
soveltuvat reissulasse-tyypeille
hyvin. Pienen kokonsa puolesta niiden – useammankin kuin
yhden – kanssa ”kehtaa” yöpyä hotelleissakin. Tosin neljän koiramme, joista yksi on
vielä melko suuri perulainen,
ja kissan kanssa alkaa tulla
omituinen olo hotellihuonetta
bookatessa. Näiden aatosten
myötä päätimmekin syyslomailla karavaanareina viisi nelijalkaisen perheenjäsenemme
kanssa.
Matka
alkaa
Matkamme alkoi perjantaina iltapäivällä – tosin pääsimme kunnolla matkaan vasta
puoli viiden maissa Sipoon
kodistamme. Ensimmäinen
etappimme tuli olemaan Suolahdella karvattomien koirien
tapaamisessa – sinne ehtisimme vasta pimeän tultua, mutta
mitäpä siitä, olihan kokonainen lomaviikko edessä!
Ajomatka sujui rattoisasti –
koirat auton takaosassa omilla
paikoillaan ja kissanpentunen
omassa boksissaan auton takapenkillä. Koirien tyytyväisestä
yninästä päätellen, ne olivat
vähintään yhtä innoissaan kuin
me! Asuntovaunu rullasi kevyesti automme perässä – not
any problems!
Leiripaikalla
Saavuimme leiripaikalle
varsin myöhään ja päätimme
irrottaa vaunun veturista vasta
päivänvalolla. Koirat remusivat muiden karvattomien koirien kanssa – saattoi siellä karvaturrejakin olla. Loppuilta ja
alkuyö kuluivat leppoisasti turinoiden koirajuttuja leiripaikan tuvassa…
Aamulla sitten herätimme
koko tienoon: Ari hyppäsi
reippaasti sängystä ylös, mikä
täräytti vaunua että siinä vielä
kiinni olevaa autoa. Ja varashälytin parahti soimaan! Missä
SATHY Uutiset 5/2005

avaimet? Ok – vihdoin häly
saatiin loppumaan.
AKAT koirat
energisiä
Amerikankarvatonterrierit
erottuivat muiden nakukoirien
joukosta erittäin energisinä,
touhukkaina, hiukan ehkä toisia koiria haastavinakin. Meidän tyttömme Salli, Hertta ja
Milla muodostavatkin aikamoisen lauman, jonka jäsenenä on helppo myös ”hieman
isotella”.
Aika perjantai-illasta sunnuntaipäivään kului kuin siivillä – oli aika jatkaa matkaa.
Koirat ja kissa bokseihin ja
menoksi. Mutta lyhyet yöunet
viikonloppuna kostautuivat ja
ajoimme vain hetken ja sinä
pienenä hetkenäkin olimme
ehtineet käydä pizzalla huoltoasemakeitaassa.
Upea
leirintäalue
Pysähtymispaikkamme oli
Pyhäjärven rannalla sijaitseva
Marjoniemen leirintäalue, jota
olimme kuulleet kehuttavan.
(katso www.marjoniemi.com)
Oi sitä ihanaa autuutta: Koko
alueella oli ainoastaan kaksi
vaunua, meidät mukaan lukien! Paikan omistaja oli erittäin
ystävällinen ja leirintäalueella
oli varattuna iso peltoaukea
koirien leikkejä ja juoksuttamista varten. Otimme kaiken
irti ihanasta nurmikentästä!
Koirat nauttivat karavaanari-elämästä – olimme tästä nyt
täysin vakuuttuneita. Mikä onkaan koiralle mukavampaa
kuin asustaa pienessä tilassa
koko lauman kanssa? Ja ekstrana tietysti vielä se, että koirat saivat nukkua kanssamme
samassa pedissä – mikä ei tule
kuuloonkaan arkielämässä.
Seuraavana päivänä jatkoimme reippaasti matkaa
kohti Rovaniemeä, joka oli
pohjoisin etappimme. Täällä
viettäisimme muutaman päivän Mummon luona.

haan kauniiseen pihapiiriin.
Koirat tervehtivät Mummon,
pusuttelivat ja hyppelehtivät
iloisesti. Koirat rakastavat
Mummon mattoja – omassa
taloudessamme ne ovat erittäin
harvinaisia, kynnysmattoja ehkä lukuun ottamatta. Mattojen
päällä on aivan pakko ”uida”
takajalat suorina sätkien, niiden hapsuja pitää maistaa ja
niiden päälle on mukava nostaa ruokakupista…

Mummolle
Saavuimme perille ja parkkeerasimme vaunumme van16

Lapissa
Seuraavana päivä lähdimme
jo varhain kohti Sonkajärvellä
olevaa mökkiä, joka tuli nyt
laittaa talvikuntoon sekä potut
nostaa maasta. Päivä oli niin
kuulas ja raikas kuin vain syyskuun loppupuolella Lapissa
voi olla. Sää oli sen verran
kirpsakka, että puimme fleecehaalarit päälle. Kuuntelimme
lähestyviä poronkellojen kilkatusta pitkään puuhastelumme lomassa. Harmiksemme

kellojen kilinä alkoi jälleen
loitota, emmekä tavanneet poroja tällä kertaa.

simme auton ja vaunun kevyesti ylös.
Rentouttava
loma
Matkamme oli sujunut juuri
niin leppoisasti kuin olimme
toivoneet – ilman mitään erityistä meininkiä tai tekemistä
ja ehkä juuri siksi se olikin
niin rentouttava. Palasimme
kotiin perjantaina ja viikonloppuna ehdimme vielä kaikessa
rauhassa pestä ja puunata
asuntovaunun sekä palauttaa
sen omistajalleen.

Takaisin
etelään
Aika Rovaniemellä hurahti
ja oli aika alkaa lasketella etelää kohti. Seuraava etappimme
oli Oulun Nallikari, joka on
massiivisen suuri leirintäalue.
Siellä emme olleet ainoita –
paikalla oli vaunuja parkissa
melko tiheään, mutta harvassa
niistä oli ihmisiä. Sää oli erittäin myrskyinen! Myrskyn
meluvaikutus moninkertaistuu
asuntovaunussa, jonka kattoon
sade lyö terävästi.
Oulu oli nopeasti ohitettu
emmekä jääneet kaipaamaan
Nallikaria – sää oli kamala.

Sydämellisesti suosittelemme asuntovaunulomailua koiraperheille!
Pohdimme seuraavaa pysähtymispaikkaa emmekä voineet
ohittaa Marjoniemeä. Olipa
mukava palata näin pian! Edellisen yön myrsky ja sade oli

kastellut nurmikentät myös
Marjoniemessä ja pääsimme
auttamaan nurmikkoon vajoavaa karavaanarikaveria. Nelivedollamme kiskoen nyppä-

Sari ja Ari
Kennel Sarantais
www.kolumbus.fi/sari_uusitalo

SATHY testaa: vilkku- ja heijastinpannat
Pimeä vuodenaika on alkanut, olemme juuri siirtyneet
talviaikaan. Pimeässä tärkeintä
on se, että koira ulkona ollessaan näkyisi. Tähän tarkoitukseen on olemassa heijastinpantoja, vilkkupantoja,
vilkkuriipuksia, heijastintaluttimia ja vilkkutaluttimia. Kätevin näistä kaikista on heijastinpanta tai vilkkupanta.
Vilkkuriipuksella on tapana
roikkua kaulan puolella, eikä
se aina auta koiran näkymistä.
Sinun avuksesi SATHY ry.
testasi markkinoilla olevat
yleisimmät heijastin- ja vilkkupannat ja otti näistä parhaat
myyntiin SHOP.SATHY Internet-kauppaan.
1) Pantaan kiinnitettävät
vilkkuvalot
Näitä on saatavilla paria ei
mallia, myytävävä useimmissa
eläinkaupoissa ja esim. Prismoissa. Hinnat vaihtelevat 510 e. Hauskan näköinen killutin, mutta ikävä kyllä ei kovin
toimiva. Valon näkee lähinnä
maassa kulkevat muurahaiset
ja pikkulinnut, eivät muut
kanssaliikkujat eikä omistaja.
Ei näy, ei toimi. Jotkut mallit sammuivat tärähdyksestä
tms.
2) Heijastavat taluttimet
ja vilkkuvat taluttimet
Molempia on saatavilla paria ei mallia, myytänävä
useimmissa eläinkaupoissa ja

esim. Prismoissa. Hinnat vaihtelevat 10-50 e. Heijastintalutin on ihan ok. Jos kuitenkin
koira on edes joskus vapaana,
ei tällaisella taluttimella ole
mitään virkaa. Vilkkuva talutin
on usein aika röyhä, eikä sellaisella kehtaa koiraa taluttaa,
ei ainakaan kaupunkiolosuhteissa.
Toimii ja näkyy, jos käyttää.

pannasta kun on pimeää, eli ei
erityisen turvallinen.
Jos on valoisaa, näkyy ja
toimii. Ei toimi pimeällä.
5) Heijastavat kaulapannat

SATHY-testivoittaja vilkkuvaa
heijastinpantaa voi käyttää pienelle ja isolle SATHY-koiralle,
ja kyllä näkyy!
Näkyy ja toimii kaikissa olosuhteissa.

Hyvä ja turvallinen vaihtoehto joka koiralle. Markkinoilla löytyy useita erilaisia vaihtoehtoja, erikokoisille koirille.
Hinnoissa iso haitari, 10-100
e, kaupasta ja pannasta riippuen. SATHY ry. testasi useita
erilaisia heijastinpantoja ja paras kaikista oli sellainen, jossa
on vilkku mukana. Pelkkä heijastin ei pimeällä eroa tavallisesta pannasta, eikä näin takaa
koiran turvallisuutta kuin valojen loisteessa.
Jos on valoisaa, näkyy ja
toimii. Ei toimi pimeällä.

3) Heijastavat valjaat
Saatavilla ainakin isoissa
tavarataloissa ja hyvinvarustetuissa eläinkaupoissa. Hinnat
vaihtelevat 30 - 60 e. SATHY
ry.:n testaamat, Prismasta saatavat heijastinvaljaat olivat
heikkoa tekoa. Pitin päällä ne
eivät kestä päivääkään, ja valjaat olivat muutenkin omituisen malliset. Kuka valjaista
tykkää, löytää tästä ehkä vaihtoehdon talveksi, mutta markkinoilla ei välttämättä ole sopivia heijastinvaljaita SATHYrotuisille koirille.
Näkyy jos voi käyttää. Monet valjaat sekunda-laatua.

6) Vilkkupannat
TESTI-VOITTAJA!
Ehdottomasti paras vaihtoehto koiran ja omistajan kannalta. Vilkun voi laittaa päälle
kun siltä tuntuu, parhaissa pannoissa on vaihdettavat paristot.
Markkinoilla löytyy pari vaihtoehtoa, joista kaksi parasta
on nyt myynnissä
SHOP.SATHY Internetkaupassa. Pantojen hinnat
koosta riippuen 10-50 e. Paras
mahdollinen on vilkkupanta,
jossa on myös heijastin, ja tällainen panta on todella turvallinen koiralle ja omistajalle.

4) Huomioväriset
kaulapannat
Saatavilla muutamaa erilaista, pehmustettu versio on saavilla SHOP.SATHY Internetkaupasta. Hinnat 10-40 e.
Miellyttävä koiran kaulalle,
ehkä antaa hieman lämpöäkin?
Näkyy hyvin kaupunkioloissa,
katuvalojen loisteessa. Ei eroa
millään tavalla tavallisesta
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Heijastava vilkkupanta,
S AT H Y t e s t i v o i t t a j a .

Vilkkupanta, erinomainen
turva koiralle.
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SATHY Terapiakoira™
Helsingin Sanomissa
Suomen ehdottomasti suurin
ja luetuin sanomalehti,
Helsingin Sanomat, on tehnyt
valtavan suuren artikkelin
SATHY Terapiakoiratoiminnasta. Tarkemmin Helsingin
Sanomat esittelee yhden terapiakoiran työpäivän ja kertoo
SATHY ry.:n toiminnasta.
SATHY ry.
uranuurtaja Suomessa
SATHY ry. toi ensimmäisenä
terapiakoiratoiminnan Suomeen, 1990-luvun alussa. Mukaan toimintaan ilmoittautunut
koiranomistaja tutustutetaan
ensin terapiakoiratoimintaan.
Ohjaajakokelas suorittaa erityisen ja virallisen terapiakoiraohjaajan kurssin. Ohjaajan
koira testaan samalla sopivaksi
terapiakoiratoimintaan –
useimmat amerikanbulldoggit,
amerikanpitbullterrierit, amerikankääpiö-terrierit ja vanhaenglanninbulldoggit sopivat
erityisen hyvin toimintaan lasten, vammaisten ja vanhusten
kanssa. Työkoirien perimä takaa ihmisiystävällisen ja rauhallisen mielenlaadun. Työkoirakoulutuksen lopuksi
hoitolaitoksessa vieraillaan kokeneemman, terapiakoirakoulutuksen saaneen koiraohjaajan kanssa ja opitaan
käytännön terapiakoiratoiminta.
Terapiakoiraksi
kova koulu
SATHY ry.:llä terapiakoiratestit ovat aika kovat sekä koiralle että ohjaajalle. Koira läpikäy useita erilaisia luonnetestejä työkoirakouluttajiemme
toimesta. Koira altistetaan
stressille, paineelle, hälylle,
fyysiselle kosketukselle omituisissa tilanteilla, yms. Ohjaaja on näissä koulutuksissa aina
mukana, ollen koiran tukena
ja oppien itsekin, kuinka koira
käyttäytyy.
Terapiakoiratoiminta ei ole
mikään päiväkotijuttu, vaan
ihmislähtöinen asia. SATHY
ry. ei siis keksi koirille omistajineen kivaa puuhaa, vaan
lähtökohtana on laitostuneiden
ja syrjäytyneiden ihmisten tarve kontakteihin, läheisyyteen
ja toimintaan. Terapiakoira on
SATHY Uutiset 5/2005

olemassa näitä ihmisiä varten,
ei koiran omistajia tai koiria
varten. Tässä on iso ero.
Terapiakoira™ vs.
kaverikoira
Esimerkiksi uuden uutukaisen kaverikoiratoiminnan lähtökohta on keksiä koiranomistajlle ja koirille tekemistä.
Tämä lähtökohta täysin eri
kuin SATHY ry.:ssä toimivien
hoitoalan ammattilaisten aloittama terapiakoiratoiminta.
Näennäisen huolettomassa
laitosvierailussa on olemassa
suuret riskit. Koira saattaa
merkkata steriiliin potilassänkyyn tai pelästynyt koira puree
potilasta. Koiran haukunta säikyttää vanhainkodissa tai koira
hyppää haurasluisen osteoporoosi-potilaan päälle tai pahimmassa tapauksessa koira kaataa pyörätuolin. Vastuu on
suuri. Tästä syystä virallista
terapiakoiratoimintaa ei saasekoittaa hassunhauskaan karvaturritoimintaan.
Laitokset ja hoitokodit ovat
erittäin tyytyväisiä ja luottavat
SATHY ry. Terapiakoirien ja
näiden ohjaajien ammattitaitoon, huolellisuuteen ja vastuuntuntoon. Ei saa sotkea terapiakoiria ja epävirallisia
kaverikoiria tms. keskenään.
Sinänsä varmasti mukava kaverikoira-harrastus nakertaa
aidon, virallisen, koulutetun
SATHY Terapiakoiran työtä
ja uskottavuutta ja hämärtää
kaverikoiran ja terapiakoiran
välistä eroa.

Helsingin Sano
vassa jättiläismmat: Työkoira-artikkelien es
ittely
äinen amerikan
pitbullterrierin, pääkunassu!
niin rentoutuneen ja onnellisen oloisia kameran edessä kuin näissä kuvissa yhdessä
koiran kanssa.”
SATHY ry. vetää tästä sen
johtopäätöksen, että Helsingin
Sanomat pitää amerikanpitbullterrieriä terapiakoirana
erittäin tärkeänä ja hyvänä esimerkkinä kaikille muille koirille.

HS SATHY ry.:n
asialla

SKL yrittää sabotoida
terapiakoiratoimintaa

Toimittaja Maija Aalto Helsingin Sanomista kertoi
SATHY ry.:lle esittelevänsä
artikkelissaan laveasti
nimenomaan terapia-koiraa,
joka on todellakin varmasti
mieleltään vakaa ja rauhallinen
työkoira. “Eiköhän tuosta tule
selväksi, että koiran omistaja
ja Sofi tekevät tärkeää työtään
nimenomaan laitoksissa kohtaamiensa ihmisten tarpeista
lähtien ja että Sofi on tehtäväänsä koulutettu ja testattu.”
Aalto jatkaa: “Sen näkee etenkin valokuvaajamme Jennin
kuvista: harvoin ihmiset ovat
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Heti HS artikkelin julkaisun
jälkeen SATHY:lle tuli palautetta koiranomistajilta ja asiakkaina toimivien hoitolaitoksien
taholta. Suomen kennelliitto
ry:n taholta kuului kummia!
Kyseinen yhdistys ilmoitti ettei
hyväksy SATHY:n terapiakoiratoimintaa. Ei hyväksy? Merkillinen lausunto herätti kummastusta varsinkin
terapiakoiriin tyytyväisten hoitolaitosten ja asiakkaiden joukossa. Nämä osastot ovat jo
vuosia olleet tyytyväisiä
SATHY ry. terapiakoiriin ei-

vätkä ole kuulleet
pihahdustakaan kennelliitto
ry.:n karvakavereista tms.
Eräskin osastonhoitaja kertoi epäilevänsä kyseessä olevan SKL:n yritys sabotoida
hyödyllinen koiratoiminta pelkästään kateudesta.
Korostettakoon, että
SATHY ry.:llä ei ole mitään
kennelliitto ry.:n kaverikoiratoimintaa vastaan. Päinvastoin,
kyse voi olla hyvästä vaihtoehdosta, jos oma koira ei läpäise virallisia terapiakoiratestejä tai jos omistaja ei muista
syistä halua sitoutua pitkäjänteiseen vapaaehtoistoimintaan.
Tutustu HS
artikkeliin
Tutustu häikäisevän upeaan
kuvasarjaan terapiakoiran työpäivästä seuraavalla sivulla.
Koko kuvasarja sekä upeat kuvatekstit ovat nähtävillä Helsingin Sanomien verkkoliitteessa sekä tietenkin SATHY
ry.:n Internet-sivuilla.
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Suklaa, koiran myrkky
Mikä tekee suklaasta
vaarallisen koiralle?

Eri määriä
eri suklaissa

Suklaa itsessään ei ole koiralle myrkyllistä, vaan
theobromiini, siinä luonnollisena aineena esiintyvä komponentti. Tätä ainetta on suklaassa, teessä, kahvissa ja kolassa.
Mahdollisista sairauksista kärsivät koirat, varsinkin epilepsia-oireiset, ovat suurimmassa
vaarassa. Theobromiini saattaa
laukaista epilepsia kohtauksen.
Koiran koko vaikuttaa, mitä
pienempi koira, sitä suurempi
vaara.
Theobromiinin myrkyllisyyttä mitataan mg/Kg määritelmällä. Lisäksi theobromiini
aiheuttaa sydämen toimintahäiriöitä, varsinkin koiran innostuttua jostakin. Sydämen
toimintahäiriö voi aiheuttaa
sydänkohtauksen joka voi tappaa koiran. Theobromiini
myös ärsyttää sulatuskanavia
ja voi aiheuttaa joillekin koirille sisäistä verenvuotoa, johon koira saattaa menehtyä
muutamassa päivässä.

Theobromiinia esiintyy eri
määrinä erilaisissa suklaissa.
Maitosuklaassa 44-66 mg/ oz,
tummassa suklaassa 450 mg/
28 oz. ja kaakaojauheessa tai
keittosuklaassa määrä vaihtelee 150-600 mg/oz. välillä.
Mikä absoluuttinen määrä on
tappava, on vielä tutkinnan
alaisena. Kuoleman tapauksia
ei ole todettu theobriini pitoisuuden ollessa alle 200 mg/kg.

levyjä ja syötyään useita levyjä
lyhyessä ajassa. Omistajan palatessa kotiin, löytyy koira
kuolleena.
Mitä tehdä?
Jos huomaat koirasi syöneen suklaata, yritä saada koira
oksentamaan, jollei koirasi ole
tajuttomana tai menettänyt oksennus reaktion. Koiran syötyä
suuria määriä tai tästä näkyviä
merkkejä on olemassa, vie koira välittömästi eläinlääkärille.
Jos mahdollista, soita etukäteen, selvitä ongelma eläinlääkärille tai vastaanottoapulaisella, jotta he osaavat
valmistautua välittömiin toimenpiteisiin. Kyse saattaa olla
minuuteista.
Jos oireet tuntuvat lieviltä
eikä koira tunnu ylienergiseltä,
reagoi normaalisti ja vastaa
esimerkiksi kutsuun, anna koiralle ripuliin tarkoitettua aktiivihiiltä. Aktiivihiili sitoo imeytymättömän theobromiinin
itseensä ja poistuu ulostuksen
kautta.

Toiminta
koiran elimistössä
Theobriimi pysyy aineenvaihdunnassa 14-20 tuntia. Se
imeytyy verenkiertoon vatsalaukusta ja kestää kauan ennenkuin keho saa sen suodatettua elimistöstään. Syy näin
pitkään poistumisaikaan johtuu siitä, että theobromiini erotetaan maksan eikä munuaisten kautta. Useimmat
vakavista tapauksista sattuvat
koiran löytäessä kotoa suklaa-

Epäselvyyksiä
Myytävänä on suuri kirjo
erilaisia suklaata sisältäviä
herkkupaloja koirille. Jos paketissa ei erikseen mainita
tuotteen olevan theobrimiini
vapaata, kannattaa varoa.
Markkinoilla on myytävinä
tuotteita joiden raaka aineena
käytetään ihmisten makeis- ja
keksituotannon ylijäämiä,
muun muassa suklaamakeisia
ja suklaakeksejä. Nämä saattavat olla hengenvaarallisia.
Epävarmoissa tilanteissa kannattaa k.o. tuotteita välttää tai
ainakin varmistaa valmistajalta
tai maahantuojalta tuotteiden
turvallisuus koiralle. Epävarmassa tilanteessa, ota aina yhteyttä eläinlääkäriisi.

Nyt saatavilla: SATHY-kalenterit!
SATHY-kalenterit vuodelle
2006 ovat valmistuneet!
Nyt
myynnissä
SHOP.SATHY:ssa, paljon kysytyt
ja odotetut, valtavan upeat
SATHY-rotukalenterit vuodelle
2006! Mahtava joululahjaidea!
Tilaa saman tien vaikka kaksi,
itselle ja kaverille. Näitä kalentereita et muualta saa!
Upea ja laadukas
kalenteri
Kalenterin koko avattuna 2 x
pysty A4, eli todella näyttävän
näköinen ja kokoinen seinäkalenteri. Laadukas, paksu, kiiltävä
paperi, johon on tulostettuna
upeita suomalaisia SATHY-koiria
nelivärikuvin. Kalenterissa kierresidonta. Kuukaudet joulukuu
2005 - tammikuu 2007. Kalenterissa suomen- ja englanninkieliset kuukaudet ja päivät.
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Rajoitettu tilausaika
HUOMIO!
S AT H Ykalentereiden tilaus- ja maksuaika on marraskuun 2005 loppuun saakka. Tämän jälkeen
maksettuja tilauksia emme
enää voi huomioida, vaan rahat
palautetaan.
Kalenterit toimitetaan tilaajille
postitse joulukuun alussa, eli
ehtii hienosti vaikka joululahjaksi pukinkonttiin! Kalenterin hinta
á 20 € + postikulut.
Kaikille SATHY-roduille
oma kalenteri
Tilaa nyt!
Saatavilla kaikille eri SATHYrotuisille koirille oma kalenterinsa. Amerikanpitbullterrieri, amerikankääpiöterrieri, vanhaenglanninbulldoggi,
amerikankarvatonterrieri ja amerikanbulldoggi ovat omissa kalentereissaan.

Tilaa oma upea SATHYkalenterisi nyt heti, niin et jää
ilman! Kalentereita ei tehdä jälkitoimituksena.

Tilaa nyt!
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SATHY osto & myynti
Internet-osoitteessa
www.sathy.fi on avattu uusi,
maksuton koira-aiheinen osto
& myynti-palsta. Palstalla voi
ilmoittaa myytävänä olevasta
uudesta tai käytetystä koiratarvikkeesta tai palvelusta. Uusimmat ilmoitukset julkaistaan
myös SATHY Uutiset lehdessä. Koiria tai pentuja ei
saa ilmoittaa myytäväksi/ostettavaksi.
Myydään koiran häkki. esim
autoon. Alaosa sivuista ja takaa vaneria, etuosa verkkoa.
Koot syvyys 75cm korkeus
80cm ja leveys 81cm. Ollut
saksanpaimenkoira uroksella
Opel Astrassa. Auto vaihtui ja
häkki ei mahdu....Hp.200 e,
Hollola. Puh. 040 536 1658,
eeva-liisa.nylund@pp.inet.fi
Ostetaan ISO koirankuljetushäkki (bokserin mahduttava
seisomaan), noudetaan alueelta Hki-Espoo-Vantaa, tai HkiKarjaa väliltä. Soitot klo 16
jälkeen. Puh. 045 130 1460,
kvickouti@hotmail.com
Myydään koiralle talvimantelli x 2
1. Pituus 55cm, menee keskikokoiselle koiralle. Fleecekankainen, puna-, valko, vihreäkuvioinen, poolokauluksella,
tarrakiinnitys mahan alla. Hinta 15 e.
2. Pituus 53cm, menee pienelle
koiralle, esim. sheltin kokoiselle. Villaa, violetti, valkoiset

resorit, poolokaulus käyttämätön! Hinta 15 e.
Hae, tai postitetaan ennakolla.
Hinnat sisältää postikulut. Porvoo. Puh. 050 5399 636,
GooMSessan@hotmail.com

hihnoja, täyspunottuja pantoja,
kuristuspantoja,yms. Myös
mittatilaustyönä! Väreinä musta ja ruskea. Kysy ihmeessä
lisää! Keski-Suomi. Puh. 040
752 7082,
raippa82@luukku.com

Myydään Atlas 70 kuljetusboksi. Hieman naarmuuntunut,
mutta täysin toimiva. Pyörät,
vetokahva ja juomakuppi mukana. Hp.100 e. Helsinki. annu_pas@hotmail.com

Ostetaan kuljetushäkki sakemannille Vaasan seudulta. Vähäkyrö. Puh. 040 510 4558,
ninamarika1@yahoo.com
Myydään sitruunapanta koiralle niin isolle kuin pienelle.
Tarjoa! Kemi. kirffes@hotmail.com

Myydään lentokuljetusboksi
Jetbox 3, leveys 67 cm, pituus
102 cm ja korkeus 72 cm. Hinta 80 euroa. Ulvila. Puh. 045
130 7966.

Myydään iso vähän käytetty
häkki pituus: 110cm leveys:
71cm korkeus: 77cm Ovh 173
e, Hp.100 e. Helsinki. Puh.
050 563 7987,
castor696@hotmail.com

Ostetaan autohäkki Opel
Vectraan. Leveys max. 95 cm.
Irroitettavalla väliseinällä. Helsinki. Cerberos1@luukku.com
Ostetaan sitruunapanta suomenlapinkoiralle, ehdottomasti toimiva! Tarjoa. TRE. Puh.
044 3240 266,
santam@luukku.com

Myydään koiran kuljetushäkki, uutta vastaava. Soveltuu
keskikokoiselle koiralle, meillä ollut 45 kiloisella hieman
labbista isommalla. Häkin ovh
330 e ja se oli meillä Citroen
C5 farmarin tavaratilassa. Halukkaille kuvia sähköpostilla.
Häkissä on 2 avattavaa ovea,
toinen päädyssä ja toinen sivulla. Vantaa. quutamolla@gmail.com

Ostetaan kuljetusboksi westielle eli joku 60x40x40cm.
Noudan Uudeltamaalta. Nurmijärvi. Puh. 040 82 57518,
visa.kykkanen@kolumbus.fi
Myydään kotimaisia käsityönä tehtyjä laadukkaita koiran
talutushihnoja ja pantoja. Erittäin hyvälaatuista nahkaa! Saatavana mm. pyöreästä nahasta,
monitoimihihnoja, näyttely-

044 255 3430, leila.hilli@luukku.com
Myydään finnair toiseksi isoin
90 70 60 koirankuljetushäkki,
tosi hyvässä kunnossa, noin
mitat. Soita Rasmus. Hp. 85
e. Helsinki. Puh. 0400 603
908, rasmus.finnila@
unitedbankers.fi
Ostetaan Clipper 4 boxi, hyvässä kunnossa oleva. Nummela. pinuela@saunis.net
Ostetaan rottinki aisat vuoden
ikäiselle bernipojalle harjoittelua varten. Pääkaupunkiseutu.
harri.turunen@globeground.fi
Lisää ilmoituksia Internetissä www.sathy.fi!

Myydään uusi koirankoppi
eristetty sisämitat 110/80/85.
Hp 80 e. Koirankuljetushäkki
kokoonpantava mitat
90/60/70. Hp. 50 e. Oulu. Puh.

Osallistu! Tule mukaan!

SATHY Joulumyyjäiset
Joulu lähestyy - laita
kalenteriin ylös jo nyt SATHY
ry. Joulumyyjäiset!
Vuosien ajan pyydetyt, paljon
o d o t e t u t S AT H Y r y.
Joulumyyjäiset järjestetään nyt
ensimmäistä kertaa! Aika on
sunnuntai, 11.12.2005, kello
11-14. Paikka on Helsingin
Lassila, osoite Kaupinmäentie
14, kerhotila. Jätä auto
Kaupintien Teboilille ilmaiselle
parkkipaikalle ja Joulumyyjäiset
ovat parin minuutin
kävelymatkan päässä.
SATHY Joulumyyjäisissä on
myytävänä joululahjaksi itselle

tai ystävälle:
• luun muotoisia pipareita
peltipurkeissa
• jouluisia maustekakkuja
• joulutorttuja
• joulupullaa
• mokkapaloja
• lihapasteijoita
• jouluteetä & teesihtejä
• koirien ruokakuppeja
• koirien t-paitoja
• koirien kaulapantoja
• koirien vilkkupantoja
• koirien taluttimia
• koirien kankaisia ja karvaisia
petejä
• koirien nahkaisia
makuualustoja
• koirille puruluita

• koirille leluja
• herkkukoreja koirille
• koristetyynyjä
• kakkapussipussukoita.
SATHY Buffetissa on tarjolla:
• kahvia
• jouluteetä
• glögiä
• luun muotoisia pipareita
• jouluista maustekakkua
• joulutorttuja
• lihapasteijoita
• joulupullaa.
Jos haluat osallistua SATHY
Joulumyyjäisiin tuomalla
myyntiin omia leivonnaisia,
käsitöitä, koira-aiheisia tavaroita
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tai jouluaiheisia tavaroita, ota
yhteyttä mahdollisimman pian
info@sathy.fi
Myyntipöytiä on runsaasti,
mutta ei rajattomasti, eli varaa
oma myyntipaikkasi heti.
Muista ottaa mukaan omat
käytetyt koiratavarasi, sillä SATHY
Joulumyyjäisissä järjestetään
myös koirakirppis, jossa voit
ostaa, myydä tai vaihtaa omat
vanhat koiratavarasi muiden
vastaaviin.
SATHY Joulumyyjäisten tuotto
lahjoitetaan lyhentämättömänä
SATHY r y. yhdistykselle,
käytettäväksi SATHY ry. jäsenten
parhaaksi.
SATHY Uutiset 5/2005

MEGAMAGEE MEGAELÄIN –
ASIANTUNTEVA
ELÄINTARVIKEKAUPPA TYÖKOIRILLE!
TERVETULOA!

MEGAELÄIN LIIKKEET:
Megaeläin Herttoniemi
Insinöörinkatu 2
00810 Helsinki
p. (09) 693 2824

SATHY ry.:n jäsenille huippuetu:
Tätä SATHY Uutiset lehteä
näyttämällä myymälästämme
ensimmäisellä ostokerralla kaikista
tuotteista -5% alennus!

Megaeläin Itäkeskus
Tallinnanaukio 6
00930 Helsinki
p. (09) 693 2822

www.megaelain.fi

Tervetuloa tutustumaan megalomaaniseen
tuotevalikoimaamme myymälöihimme!
Tervetuloa myös tutustumaan Megaeläin
osastolle Helsingin Messukeskuksen Voittajanäyttelyyn 17.-18.12.2005! Luvassa
suurenmoisia messutarjouksia.

Syksyn viimaan ja kuraan
lampoiset ja saankestavat
hauvapukineet!
Syksyn lämpöisimmät ja tyylikkäimmät
pukineet hauvallesi saat
Hauvapukimo Tassu-taskusta.
Mallit ja värit tilauksen mukaan.
Uutuuksina kurahaalarit heijastimilla,
kuratossut, lämpöloimet heijastimilla
ja paljon muuta!
Katso lisätietoja kotisivuiltamme
www.hauvapukimo.com

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

Aidot, ARF-rekisteröidyt
villisikatestatut vanhaenglanninbulldoggit
ja ARF-rekisteröidyt, DNA-testatut villisiat

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

Toy Fox Terrier Kennel
• 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 polveutuvat
parhaimmista, terveimmistä 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 • Puhelin 045 630 4345
• Toy Fox Terrier Kennelin tavoitteena on amerikankääpiö- • Sähköposti
info@toyfoxkennel.com
terriereiden erinomainen laatu – ei määrä!
• Kotisivut
• suunnitteilla talveksi 2005 upeita pentuja, lisää tietoja
www.toyfoxkennel.com
kotisivuillamme www.toyfoxkennel.com

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

Haluatko lisäansioita Jouluksi? Haluatko lisää rahaa? Etsitkö lisäansioita?
Onko Sinulla koira? Tunnetko muita koiraharrastajia?
Ryhdy Koiratuote-edustajaksi!
Realistinen tavoite lisäansioille: useamman koirapuistotutun yhteistilauksella
tienaa satasia ja pienen yhdistyksen yhteistilauksella jo tuhansia.
Ota heti yhteyttä info@koiratuote.fi tai puh. 045 636 0596!

Koiratuote

Maailman parhaat merkkituotteet työkoirille nyt Suomessa!
Laatutietoisen työkoiraomistajan valinnat: maailman kestävimmät
Hurricane-kaulapannat ja -taluttimet, Leather worx-nahkavaljaat
ja nahkapannat mittojen mukaan, koirien omat t-paidat nyt uusilla
painatuksilla Superman ja pääkallo, koira-aiheiset tekstiilit kuten
paidat, lippikset, pipot & hupparit, Ottomaani-koirapedit ja -sängyt,
Savic-häkit, Clipper-kuljetusboksit, ym.

Tule tutustumaan
Koiratuotemerkkituotteisiin
Messukeskukseen
17.-18.12.2005!

Leather worx designnahkapantauutuus: tribal!

Leather worx designnahkapantauutuus: lightning!

Leather worx designnahkapantauutuus: nimikko!

Talven kuuma uutuus:
timanttipanta ja -talutin!

Ottomaani-uutuus:
pinkki pehmopeti!

Koirien omat t-paidat
omilla painatuksilla!

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

www.koiratuote.fi

