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

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

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

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

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

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

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

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

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

• suunnitteilla kevääksi 2008 upeita pentuja, lisää tietoja 
kotisivuillamme www.toyfoxkennel.com

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

Terveitä työkoira-amerikankääpiöterriereitä • Pienten terriereiden kasvatusta vuodesta 1992

Toy Fox Terrier KennelToy Fox Terrier Kennel
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SATHY ry.

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

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

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

SATHY jäsen, oletko muuttamassa?

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

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

SATHY yhteystiedot

SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

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

Sähköposti info@sathy.fi
SATHY ry.:n kotisivut: www.sathy.fi

Kotisivut, webmaster
Marko Laaksonen
absolute@phnet.fi

SATHY-koirarodut

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

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

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

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

Patterdalenterrieri-asiantuntija
Miika Daavittila
miika28@virpi.net

Vanhaenglanninbulldoggi-asiantuntija
Raimo Kallio
bulldog@pp.nic.fi
p.�050 500 4422

SATHY Uutiset -lehti

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

SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

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

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

SATHY ry. yhteyshenkilöitä

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

Varapuheenjohtaja
Katja Kokki
katja.kokki@dnainternet.net
p. 0400 473 496

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

Tapahtumavastaava
Matti Lehtinen
lehtinen2000@yahoo.com

Sponsorivastaava
Juhani Eerola
jussie.e@elisanet.fi
p. 040 723 4811

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

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

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

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

Vuoden kuudes lehti

Hyvä SATHY ry.:n jäsen, käsissäsi on vuoden
2007 kuudes ja tämän vuoden viimeinen SATHY
Uutiset -lehti. Tässä lehdessä on runsaasti
erittäin mielenkiintoisia työkoiramaisia artikke-
leita, ajankohtaisia uutisia sekä hauskoja juttuja.
Lisäksi kerromme vuoden 2008 tulevista, tär-
keistä tapahtumista.

Vuonna 2008 SATHY jäseniä muistetaan uu-
denuutukaisella rotukirjasarjalla! Olemalla jäsen
saat omasi maksutta kotiinkannettuna, sillä
yhden rotukirjasarjan hinta sisältyy vuoden
jäsenmaksuun. Nyt jos koskaan siis kannattaa
olla SATHY jäsen!

Koko syksyn on koiramaailmaa Suomessa tun-
tunut puhuttavan mahdolliset koiratappelut
Suomessa. Eräiden erittäin ilkeämielisten taho-
jen toimesta myös SATHY ry. ja eräitä yhdistyk-
sen puuhahenkilöitä on yritetty sotkea mukaan
tälläiseen erittäin paheksuttavaan ja tuomitta-
vaan, rikolliseen toimintaan. Poliisi ja syyttäjä
on nyt kuitenkin saanut omat tutkintansa pää-
tökseen ja nyt on selvinnyt se, minkä kaikki
normaalijärjellä varustetut ihmiset ovat koko
ajan tienneetkin, eli että SATHY ry.:llä taikka
kenelläkään sen jäsenistä (ei hallituksen jäsenillä
eikä rivijäsenillä) ole mitään tekemistä koko
kohun kanssa. Toivomme että syyttäjä ja Suo-
men oikeuslaitos tuomitsee syylliset ja että
mahdollinen koiratappelutoiminta Suomessa
saadaan tyrehtymään heti alkuunsa.

Tässä lehdessä on kooste SATHY Expo työkoi-
rien suurtapahtumasta. Lue ja kummastele sekä
muista katsoa mahtavat kuvagalleriat Internet-
sivuilta www.sathy.fi

Tässä lehdessä on useita erittäin hyödyllisiä ja
tärkeitä artikkeleita koskien koiran terveyttä.

Kerrotaan iho-ongelmista, koiran yleiskunnosta
ym.

Lisäksi tässä lehdessä on muita hyviä ja mie-
lenkiintoisia työkoira-artikkeleita ja tietoa mm.
Puolassa järjestettävistä Euroopan Mestaruus-
kisoista.

Uusia hienoja työkoiria on tulossa Suomeen
USA:sta helmikuussa 2008, rotuina vanhaeng-
lanninbulldoggi sekä amerikankarvatonterrieri.
Ensi lehdessä tästä lisää!

 Jäsenille tiedoksi

SATHY Uutiset lehteen voi ja kannattaa lähettää
juttuja ja kuvia meidän kaikkien iloksi. Kynä

käteen ja kirjoittamaan tai näppis sauhuamaan,
siitä se lähtee. Lähetä juttusi ja kuvasi yllämai-
nittuun postiosoitteeseen tai sähköisesti sähkö-
postiosoitteeseen info@sathy.fi
Kaikki kivat jutut julkaistaan, pitkät ja lyhyet!

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

SATHY ry. tarvitsee koko ajan aktiivisten jäsen-
ten apua ja tukea, lehden tekemisessä, tapah-
tumien järjestelyssä, sekä yhdistyksen asioiden
selvittämisessä. Mikäli olet aktiivinen, iloinen,
tomera ihminen ja pidät työkoirista, ota rohkeasti
yhteyttä info@sathy.fi ja katsotaan yhdessä
mikä voisi olla Sinun panoksesi yhdistykses-
sämme. Vain osallistumalla voit vaikuttaa!

Tapahtumat & treenit

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

Lähde mukaan myös SATHY treeneihin.
Treeneissä on hyvä hioa kisakuntoa tai tulla
mukaan katselemaan, miten koiraa voisi ylipää-
tään treenata ja opettaa SATHY-kisalajeihin.
Treenitiimejä on ympäri Suomen ja treenejä
järjestetään useita per joka ikinen viikko. Tule
mukaan mukaviin treeneihin!

Suomalaisia hienoja SATHY-koiria, vasemmalla
amerikanbulldoggi, oikealla amerikanpitbullter-
rieri. Kuvan koirat leikkivät keskenään taakan-
vetotreenien päätteeksi.
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Vuoden 2008
työkoiratapahtumia

Vuodeksi 2008 on kaavailtu
jälleen vino pino vallan mahtavia
työkoiratapahtumia. Vuosittain
SATHY ry. järjestää Suomen se-
kä myös koko Euroopan hie-
noimmat ja parhaimmat tapah-
t u m a t  k a i k i l l e
amerikkalaisperäisille työkoirille
ja näiden koirien harrastajille.

Vuoden 2008 aloittaa rävä-
kästi jokavuotinen SATHY Pulk-
karieha. Tämän lehden mennes-
sä painoon ei tapahtuman
tarkkaa päivämäärää eikä paik-
kaa ole lyöty lukkoon, mutta ajoi-
tus on varmasti helmikuussa
2008.

Keväällä kannattaakin pitää
koirat hyvässä kisakunnossa,
sillä tiedossa on todella räjähtä-
vää toimintaa kaikille sitä himo-
itseville! Tiedossa on kevätkau-
d e n  a v a a v a  S A T H Y
Kevätkinkerit, joka on perintei-
sesti pidetty toukokuussa, Hel-
singissä. Toukokuussa kisail-
laankin ihan tosissaan myös
Euroopan Mestaruudesta, nimit-
täin Puolassa. Paikalla on läh-
dössä näillä tietämin aika iso
lasti suomalaisia supervetäjiä,
ja vielä on hyvää aikaa saada
omakin koira kisakuntoon ja läh-
teä matkaan mukaan!

Kesällä vietetäänkin perintei-
siä SATHY Kesäpäiviä sekä Su-
perkisoja, ennen vuosittaista työ-
koirien suurtapahtumaa, SATHY
Expoa. SATHY Expossa järjes-
tetään tänä vuonna viralliset
Pohjoismaiden Mestaruuskisat,
EM kisojen ollessa siis Puolassa
toukokuussa. SATHY Expo on
perinteisesti järjestetty syyskuus-
sa Helsingissä.

Tule mukaan mahtavaan
SATHY meininkiin, liity jäsenek-
si, tule mukaan tapahtumiin,
osal l istu koiratoimintaan!

Liity SATHY-
jäseneksi NYT!
SATHY ry.

SATHY on lyhenne Suomen
amerikkalaisperäisten työkoira-
rotujen harrastajayhdistys
r.y.:stä. Yhdistys on ensisijaisesti
perustettu niiden harrastajien
tarpeeseen, joiden koirat edus-
tavat sellaisia alkujaan Ameri-
kasta kotoisin olevia rotuja joita
rekisteröidään muissa kuin FCI
:n alais issa jär jestöissä.

SATHY:n perustamisen,
1990-luvun alussa, sai aikaan
tiettyjen koirarotujen omistajien
huoli siitä tosiasiasta, että ku-
kaan ei tuntunut tietävän eikä
välittävän näistä koiraroduista
kovinkaan paljoa. Asian tekee
kiusalliseksi myös se, että näistä
koiraroduista antavat asiantunti-
jalausuntoja herkästi sellaiset
ihmiset, jotka eivät asioista mi-
tään tiedä (hyvän esimerkin an-
taa mm. Helsingin Sanomat, po-
liitikot, Suomen kennelliitto ry,
yms.).

Edelleen SATHY ry.:tä huoles-
tuttaa poliittiset tai taloudelliset
vaikuttimet omaavat yritykset
rajoittaa tai määräillä tavallisten
lemmikkikoiraomistajien harras-
tuksia.

Toiminnan laajentuessa ilmoi-
tettiin SATHY yhdistysrekisteriin
vuonna 1996. Samalla käynnis-
tettiin määrätietoinen ohjelma,
jolla pyritään järjestämään mie-
lekästä ja mukavaa toimintaa
sekä yhteydenpitoa kaikille niille
koiraharrastajille, joiden mielen-
kiintona ovat nämä erinomaiset
koirarodut.

SATHY ry. eroaa monesta
muusta koirayhdistyksestä siinä,
että se ei pyri lisäämään tiettyjen

koirarotujen suosiota, ei tue ken-
nel- tai kasvatustoimintaa eikä
järjestä ulkomuotonäyttelyjä.
Sen sijaan SATHY ry. auttaa
mielellään tiedon hankinnassa,
neuvoo koiran hankinnassa jär-
jestää koiratapahtumia ja spon-
soroi toiminnallaan koiraharras-
tuksia.

Puhdasrotuiset
SATHY-rotukoirat

SATHY:n toiminnan pää-
huomio kohdistuu tällä hetkellä
se i tsemään ko i raro tuun:

amerikanbulldoggi (AB)
amerikankarvatonterrieri (AKAT)
amerikankääpiöterrieri (AKT)
amerikanpitbullterrieri (APBT)
bandoggi (BD)
vanhaenglanninbulldoggi (VEB)
patterdalenterrieri (PT)

Näitä rotuja harrastavat maa-
ilmanlaajuisesti useat yhdistyk-
set (Suomessa SATHY ry.) ja
osalla yhdistyksistä on omat kat-
tojärjestöt, kuten United Kennel
Club (UKC). Koirien rekisteröinti
tapahtuu omissa kansainvälisis-
sä yhdistyksissä (esimerkiksi
valtaosa amerikanpitbullterrie-
reistä on rekisteröity 1800-luvulta
lähtien UKC:ssa tai ADBA:ssa.

Kaikki SATHY ry.:n mielenkiin-
non kohteena olevat koirarodut
ovat puhdasrotuisia, rekisteröi-
tyjä koirarotuja. Kaikki nämä koi-
rat ovat siis aina rekisteröityjä
omissa kansainvälisissä järjes-
töissään. Toiset rekisteröintiyh-
distykset ovat monirotuyhdistyk-
siä (UKC, AKC, ARF) toiset ovat

tiettyjen rotujen yhdistyksiä
(BFKC, ADBA, OEBA).

Jokaisella puhdasrotuisella
jotakin ylläolevaa koirarotua
edustavalla koiralla on aina re-
kisteritodistus ja yleensä myös
erikseen hankittu sukutaulu - jos
rekisteritodistus puuttuu tai se
on jonkun muun yhdistyksen
kuin yllämainittujen, on kyseessä
mitä ilmeisimmin jonkun muun
rotuinen koira (tai monirotuinen).

Yhdistys- ja rekisteröintiasiois-
ta saa lisätietoja ottamalla yh-
teyttä SATHY-yhdistykseen.

SATHY-yhdistyksen mielen-
kiinnon kohteena on myös mo-
nia muita amerikkalaissyntype-
räisiä rotuja, kuten coonhoundit,
ajokoirat, ym. Jos Sinua kiinnos-
taa tietää lisää SATHY:sta ja sen
koirista – ota yhteyttä. Soita tai
lähetä sähköpostia.

Jäsenedut

Liittymällä SATHY-jäseneksi
varmistat itsellesi mahtavat edut
koko vuodeksi 2008. Etuihin
kuuluvat upea tietopaketti eli
kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä
SATHY Uutiset -lehti kotiinkan-
nettuna, mahtava rotukirja oman
valinnan mukaan, vapaa pääsy
kaikkiin SATHY tapahtumiin, kil-
pailuihin ja treeneihin, sekä pal-
jon muuta kivaa. Mukaan toimin-
taan pääsee helposti, vaikkapa
osallistumalla seuraaviin treenei-
hin!

Jäseneksi liityt erittäin helposti
SATHY ry.:n Internet-sivujen
kautta osoitteessa www.sathy.fi
> jäseneksi. Tervetuloa mukaan
kivaan työkoiratoimintaan!

Törkeän hieno, tuhdisti työkoira-asiaa
sisältävä SATHY Uutiset -lehti ilmestyy
kuusi kertaa vuodessa. Omasi saat vain
ja ainoastaan olemassa SATHY ry.:n
jäsen.

Kisakalenteri 2008 & SATHY Uutiset lehden ilmestyminen

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu

Pulkkarieha Hki Kevätkinkerit Hki EM Kisat Puola SU 03/08
SU 01/08 SU 02/08

Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Kesäpäivät Vihti SM Kisat & PM Kisat & SU 05/08 Kekrit Vihti SU 06/08
Superkisat Tre SATHY Expo Hki
SU 04/08
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Amerikanpitbullterrieri
Abbie
APBT Abbie

Meillä kun ei vielä riittävästi
ollut kotona jaloissa pyöri-
mässä nelijalkaisia niin päätin
sitten vielä hommata yhden
nelijalkaisen lisää. Ja minä
kun olen haaveillut siitä
amerikanpitbullterrieristä niin
monta vuotta jo niin pakkohan
se vihdosta ja viimein oli
saada!

Pentua en enään halunnut
vaan nuoren “aikuisen” koska
en enään jaksanut sitä sisä-
siistiksi opettamista, kolme
huliviliä jo opettanut niin en
jaksanut enään neljännen
kanssa sitä rumpaa.

Sisäsiistikö?

No vaikka Abbiellä sitä ikää
olikin reilu vuosi ja luulin
pääseväni helpolla ton siis-
teyden kanssa, niin kattia
kanssa.. Ensimmäinen viikko
meni ihan hyvin, pissaa ei
tullut sisälle eikä kakkaakaan,
mutta toisella viikolla se liri-
minen sitten alkoi! Ja sitä
pissaahan tulee ton kokoselta
“litrakaupalla” ja kun se pitää
aina tehdä sille matolle! Sii-
tähän se imeytyy sitten reip-
paasta parketille ja sen verran
ohut lakkakerros näköjään
lattiassa että lattia imi sen kuin
sieni, eipä siinä muu auttanut
kun tilata lattian hioja fiksaa-
maan ne ihanat ruskeat läntit.

Kun siitä sisälle pissaami-
sesta ei näyttänyt loppua tu-
levan oli otettava käyttöön
vaipat, eli ei muuta kuin kau-
pasta hakemaan pampers-
vaippoja. Eihän ne vaipat sitä
pissaamista estänyt, näköjään
märillä vaipoilla oli kiva olla?
Sisälle pissaaminen kyllä on
nyt vähentynyt ja jopa peräti
pari viikkoa on ollut niin että
sisälle ei ole tullut *koputtaa
puuta*.

En kyllä yhtään ihmettele
tota pissaamisen määrää kun
jostain kumman syystä Abbie
ei muuta tekiskään kuin joisi
joisi vaan koko ajan, aivan

sama mistä se sen veden
löytää niin kaikki kelpaa, pi-
halla kaikki kuralätäköt ja jos
lunta sattuu olemaan niin
sitten mennään kieli lipoen
lumessa koko ajan (voin sa-
noa että rasittavia ulkoiluilmoja
jos tulee vettä tai on lunta
maassa) kotona kylpyhuo-
neen lattialta nuollaan vedet
pois ja kuusenjalastakin piti
käydä maistamassa vettä.
Että näin meillä.

Sohvaperuna

Abbie on kunnon sohva-
peruna, luulin saavani itselleni
oikein kunnon “työjuhdan”
minkä kanssa olisi päässyt
harrastamaan taakanvetoa,
hangtimea ja korkeushyppyä,
mutta kuinkas kävikään? Mi-
kään noista asioista ei vois
vähempää neitiä kiinnostaa,
patukasta ei edes yritetä ottaa
kiinni ja taakanveto on jotain
niin hirveetä että oksat pois
eikä niitä hyppyjäkään ole
pahemmin näkynyt.

Onkohan Abbiessä jotain
vikaa?  No ei ole, se vaan
tykkää olla sohvaperunana,
pusutella kaikkia ja olla halit-
tavana. Perusluonteeltaan
Abbie on mitä ihanin tyttö, kiltti
ja kuuliainen eikä turhia höt-
kyile, eli aivan omiaan mulle.

Katja

Meidän suloinen sohvaperuna Abbie, aito amerikanpitbullterrieri.
Tuleeko Abbiesta vielä kova työkoira? Aika näyttää. Nyt tärkeintä on
olla perheenjäsen ja halia kavereiden kanssa.

Vasemmalla amerikanpitbullterrieri Abbie. Oikealla amerikankääpiöterrieri
Mocca. Nämä kaksi ovat parhaimmat kaverit ja leikkiä pelmuuttavat
aamusta iltaan.

Suomeen maahantuodussa
koiranpennussa on todettu rai-
votauti eli rabies. Pentu tuotiin
Intiasta vastoin voimassa olevia
määräyksiä ja puutteellisilla asia-
kirjoilla.

Eläinlääkäri lopetti koiran
9.11.2007, koska se oli huono-
kuntoinen ja tuotu maahan mää-
räysten vastaisesti. Intiassa rai-
votautia esiintyy erittäin paljon.
Lopetettu koira lähetettiin tutki-
muksiin Elintarviketurvallisuus-
virasto Eviraan.

Lokakuussa 2007 todettiin
Belgiassa raivotauti Marokosta
vastaavasti maahantuodulla koi-
ranpennulla.

Raivotauti on maailmanlaajui-
sesti erittäin yleinen sairaus, joka
vaatii vuosittain satojen tuhansi-

en ihmisten hengen. Raivotauti
on viruksen aiheuttama kaikkiin
tasalämpöisiin eläimiin ja ihmi-
seen tarttuva keskushermosto-
sairaus. Tauti leviää tavallisesti
sairastuneen eläimen puremas-
ta. Tartunnan levittäjinä ovat ta-
vallisesti luonnonvaraiset peto-
eläimet sekä rokottamattomat
koirat ja kissat. Oireiden puhjet-
tua tauti johtaa aina kuolemaan
niin eläimillä kuin ihmisillä. Tau-
din itämisaika on pitkä (jopa yli
kuusi kuukautta) ja eläin voi le-
vittää tartuntaa jo ennen oireiden
ilmaantumista. Viruserityksen
pituus ennen oireiden alkamista
vaihtelee yksilöittäin.

Raivotautialueilta lemmikkejä
tuotaessa on ehdottomasti huo-
lehdittava eläimen tarpeellisista

r o k o t u k s i s t a  j a  v a s t a -
ainetutkimuksesta. Tuoja on vas-
tuullinen tuontiehtojen selvittä-
misestä ja noudattamisesta. Kun
koira tuodaan EU:n ulkopuolelta
Suomeen, se on tuotava hyväk-
sytyn tullitoimipaikan kautta, jos-
sa eläin on esitettävä tulliviran-
omaisen tarkastettavaksi.
Eläimen mukana on oltava läh-
tömaan virkaeläinlääkärin tai
muun toimivaltaisen viranomai-
sen hyväksymän eläinlääkärin
antama todistus, josta käyvät
ilmi eläimen tunnistusta, raivo-
t a u t i r o k o t u s t a ,  v a s t a -
ainetutkimusta ja heisimatolää-
kitystä koskevat tiedot. Eräistä
turvallisiksi katsotuista EU:n ul-
kopuolisista maista tuotaessa
raivotautivasta-ainetutkimusta

ei vaadita, muualta tuotaessa
se on pakollinen.

Raivotautia esiintyy myös
Suomen lähialueilla kuten Venä-
jällä ja Virossa. Vuodesta 1991
Suomi on ollut virallisesti raivo-
tautivapaa maa. Viimeksi raivo-
tauti todettiin Suomessa vuonna
2003 tuontihevosessa.

Lisätietoa raivotaudista:
www.evira.fi > Eläimet ja ter-

veys > Eläintaudit > Rabies

Lisätietoja koirien ja kissojen
maahantuonnista:

www.evira.fi > Eläimet ja ter-
veys > Tuonti ja vienti > Koirat,
kissat ja fretit

Lähde: EVIRA

Raivotautia Suomessa
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SAB ry. ja SATHY ry.
tiivistävät yhteistyötään

SAB eli Suomen Amerikan-
bulldoggit ry. sekä SATHY ry.
tiivistävät yhteistyötään. Seuraa-
vassa SATHY Uutiset -lehdessä
on jälleen tuhti SAB paketti, uu-
s ine  amer ikanbu l ldogg i -
uutisineen ja tapahtumatietoi-
neen. Ole mukana Suomen suu-
rimmassa amerikanbulldoggi-
rintamassa ja lue seuraava
SATHY Uutiset -lehti!

Suomen amerikanbulldoggit
ry. ja SATHY ry. yhteistyössä

    Suomen amerikanbulldog-

git ry. on perustettu joulukuussa
2006 edistämään suomalaisten
amerikanbulldoggi-kasvattajien
yhteistyötä rakentavalta pohjalta,
sekä helpottamaan yhteydenpi-
toa ulkomaisiin yhteistyökump-
paneihin ja amerikkalaiseen
emojärjestöön. Tämä emojärjes-
tö on NKC, eli National Kennel
Club.

Tarkoituksena on tuoda ame-
rikanbulldoggi tutuksi suomalai-
sille ja saada amerikanbulldog-
g i l l e  s e n  a n s a i t s e m a a
myönteistä julkisuutta, sekä pois-
taa ennakko- ja harhaluuloja joita
rotua kohtaan saattaa olla ole-

massa.
Suomen amerikanbulldoggit

ry. järjestää vähintään yhden
NKC sanktioidun amerikanbull-
doggi-näyttelyn ja kisapäivän
joka vuosi. Toimimme tiiviissä
yhteistyössä SATHY ry.:n kans-
sa, joka on ansiokkaasti ajanut
amerikkalaisten työkoirien asiaa
jo yli vuosikymmenen ajan Suo-
messa. Suomen amerikanbull-
doggit ry.:n ja SATHY ry.:n yhtei-
set treeni- ja kisatapahtumat
tulevat toivottavasti kaikille tutuk-
si tulevina vuosina.

Henkilöt, jotka ovat kiinnostu-
neet Suomen amerikanbulldog-

git ry.:n toiminnasta Suomessa
voivat ottaa yhteyttä SnowWhite
amerikanbulldoggi-kasvattajaan.
Kaikkia tarvitaan.

Jukka Autio
SnowWhite American Bulldogs
SATHY ry. amerikanbulldoggi-
asiantuntija
SATHY ry. Laatukasvattaja
National Kennel Clubin virallinen
edustaja Suomessa
www.snowwhitekennel.com

Euroopan Mestaruuskisat
Puolassa 3.-4.5.2008
EWPF EM kisat

Euroopan taakanvedon™ kat-
tojärjestö European Weight Pul-
ling Federation (EWPF) on va-
linnut vuoden 2008 taakanvedon
Euroopan Mestaruuskisojen pi-
topaikaksi Puolan.

Suunniteltu ajankohta on vii-
konloppu 3.-4.5.2008.

Suomesta kisaajia
Puolaan

Puolan etu kisojen viralliseksi
pitopaikaksi on sen keskeinen
sijainti Euroopassa. SATHY:sta
paikalle lähtee kisaamaan koko
joukko maailman parhaita taa-
kanvetäjiä, totta kai. Näyttää
varmalta, että Suomi puolustaa

mestaruutta hyvin, vastassa on
kisaajia lähes jokaisesta Euroo-
pan maasta.

Lisätietoja tulossa...

Kisalajit

Kisalajeina Puolan EM kisois-
sa on taakanveto, taakkasprintti,
raskasveto, korkeushyppy, voi-
maveto, pitbull-näyttely ja paljon
muuta kivaa. Tuomarit tulee pai-
kalla todennäköisesti USA:sta.

Suomesta lähtee paljon po-
rukkaa kisaamaan Puolaan, li-
sätietoja seuraavassa SATHY
Uutiset lehdessä ja SATHY In-
ternet-foorumilla. Lue myös lisä-
t i e t o j a  I n t e r n e t - s i v u i l t a
www.ewpf.org

Huolestuttavia uutisia
Suomen kennelliitosta

Suomen kennelliitto ry. (SKL)
on lähestynyt oikeusministeri
Tuija Braxia ja ehdottanut, että
SKL alkaisi ylläpitämään pakol-
lista, jokaisen suomalaisen koi-
ran koirarekisteriä ja että jokai-
nen koira tulisi tunnistusmerkitä
mikrosirulla.

SKL:n motiivin ymmärtää,
helppo raha, Suomessa n. 30-
40 % koirista ei ole SKL-koiria
ja kaikki tämä raha valuu SKL-
yhdistykseltä täysin hukkaan!

SKL on yrittänyt samaa jo ai-
kaisemmin, kuusi vuotta sitten
vuonna 2001 samainen yhdistys

lähestyi maa- ja met-
sätalousministeriötä
samoin aikein mutta
ministeriö nauroi silloin
SKL-edustaja pihalle.

MMM sanoi, että
yhdistykset eivät ole
viranomaisia. Saa
nähdä miten käy nyt,
onko maaperä otolli-

sempi koirarekisterille, tunnistus-
merkinnöille ja ehkä uudelle val-
takunnalliselle koiraverolle!

SKL ehdotti samalla myös
kieltoa laittomalle (?) pennutta-
miselle, tiettyjen koirarotujen kiel-
lolle (mm. taistelukoirat vaikka
suurin osa ns. taistelukoirista on
ko. yhdistyksen omia rotuja!)
yms. Erittäin huolestuttavaa.

Mainittakoon, että jos SKL
ehdotus menisi läpi niin Suomi
olisi käytännössä ainoa maa ko-
ko maailmassa, jossa olisi valta-
kunnallinen rekisteröintipakko
koirille.

Ruotsissahan samaa yritettiin
n. 10 vuotta sitten mutta homma

ei koskaan alkanut toimia.
Lisätietoja asiasta saa sähkö-

postitse tuija.brax@om.fi tai tui-
ja.brax@eduskunta.fi

Samaiseen osoitteeseen voi
ja kannattaa lähettää lyhyt kom-
mentti siitä mitä mieltä on asias-
ta.

Jos SKL suunnitelmat toteu-
tuvat niin tulevaisuus näyttää
nykyistä synkemmältä, yhdistys
ylläpitäisi pakollista rekisteriä,
jonka tuotto käytännössä käytet-
täisiin SKL-rotujen aseman vah-
vistamiseen ja muiden heikentä-
miseen.

Nyt jos koskaan on mahdolli-
suus vaikut taa as io ih in.

N
o

vo
ih

an
räh

mä tota kennelliiton rahankeruuta...

Huh hah hei ja rommia pullo, tämä tyttö lähtee Puolaan kisaamaan Euroopan
Mestaruus-tittelistä toukokuussa 2008! Vai votkaako ne siellä Puolassa juo...
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Meidän lauma
laavuilemassa

Vihdoinkin jotain koiraäksöniä
täällä Keski-Suomessakin. Olim-
me Pepen, Emmin ja Mantan
kanssa ranskistapaamisessa
(ranskanbulldoggitapaaminen)
naapurikylän laavulla. Kaikki sai
alkunsa, kun ehdotin ranskisfoo-
rumilla jotain suurempaa tapaa-
mista kuin jokasunnuntaiset koi-
rapuistoilut, mihin emme edes
olleet osallistuneet moneen kuu-
kauteen yhden sun toisen juok-
sujen takia. Suurkokous- ehdo-
tus sai tulta alle.

Mikäs juttu
tämä on?

Tämähän ei nyt varsinaisesti
liity niin paljon vanhaenglannin-
bulldoggeihin tai muihin SATHY
koiriin, mutta malttaka lukea lop-
puun asti.

Pakkasimme siis eväät rep-
puun ja koirat autoon ja suunnis-
timme laavulle. Jätimme autot
viereisen koulun pihaan, ja siellä
olikin jo odottamassa 3 ranskan-
bulldoggia ja yksi pieni spanieli
omistajineen. Olimme jo aikai-
semmin kysyneet muilta osallis-
tujilta luvan Pepen mukaan otta-
miseksi, koska vanhalla herralla
on karhua suurempi ego.

Noh, päästimme koirat autos-
ta pihalle ja irrotimme remmit,
niin kas kummaa, alkoi vain in-
nokas haisteluhärdelli ilman rä-
hinöitä. Kävelimme koulun pi-
hasta muutaman metrin laavulle,
ja koirat olivat innoissaan, kun
saivat juosta ja leikkiä vapaana.
Ja kuinkas sitten kävikään... Pe-
pen ego alkoi nostaa päätään
Möhkö-ranskisurosta kohtaan,
ja rähinät alkoi. Tässä astuu ku-
vioihin Manta (vanhaenglannin-
bulldoggi). Kun meidän koirista
ensin Pepe alkoi ottaa Möhkön
silmätikukseen niin kohta oli jo
Manta ja Emmikin täysiä kur-
muuttamassa viatonta Möhköä.
Piti lausua ääneen, että ilmei-
sesti meillä on selkeä lauma
kasassa, koska ne yksissä tuu-

min kävi Möhkön kimppuun. Että
vaikka kotona jaksavat toisilleen-
kin ärähdellä, niin kodin ulkopuo-
lella pidetään yhtä. Onneksi pa-
hoilta vaurioilta vältytti in,
muutama vekki tuli sekä Möhköl-
le että Pepelle naamaan. Ottihan
ne toisistaan useamman kerran
mittaa, mutta pääasiallisesti kaik-
ki käyttäytyivät rauhallisesti.
Manta haastoi myös örisemällä
pientä 6kk vanhaa Lenni-poikaa
leikkiin, ja siitä ei voinut olla var-
ma, tuliko se murina hyvällä vai
pahalla. Onneksi tämä Lenni
uskalsi välisti tuhahtaa Mantalle
vastaan, jolloin Manta otti aina
pari vaihtoaskelta taaksepäin.
Pahin tilanne taisi syntyä, kun
laavun sisällä alkoi episodi, jossa
pieni spanieli Ben jäi alakynteen,
kun meidän lauma oli taas suuna
päänä ilmoittamassa, että ketkä
täällä määrää. Manta oli jo ker-
ran Benin villapaidassa siihen
malliin kiinni, että tuli emännälle
hoppu.

Makkaraa ja
mukavaa

Leikkien jälkeen koirien mie-
lenkiinto onneksi siirtyi nuotio-
makkaran suuntaan, josta jokai-
nen pääsikin nauttimaan.
Nuotion sytyttäminen oli myös
kohokohta, ja piti varoa, että ei
tule montaa hotdoggia, kun ne-
nät ja villapaidat vaan pyöri nuo-
tion ympärillä.

Kaikenkaikkiaan laavuretki oli
onnistunut ja erittäin mukava
tapa viettää sunnuntai-iltapäivä.
Kyllä maistui koirille heti autossa
uni ja koko iltakin meni sikeästi
koisatessa. Lauman omistajan
roolissa totesimme, että nyt on
meidän osalta koirapuistoilut
puistoiltu ja kun on oma lauma,
niin ei siinä muita koirakavereita
tarvita.

Salla Partanen

Kaikenmoista koiraporukkaa, vasemmalla vanhaenglanninbulldoggi
Manta.

Manta pitää jöötä perheen ulkopuoliselle koiralle.

Ruskea koirapunkki
Koirien mukana ympäri maa-

ilmaa, myös Suomeen levinnyt
ruskea koirapunkki (Rhipicepha-
lus sanguineus) on lähtöisin
Pohjois-Afrikasta. Luontaisilla
esiintymisalueillaan ruskea koi-
rapunkki on useiden villien ja
kesyjen nisäkkäiden loinen. Kau-
punkiolosuhteissa se on ennen
kaikkea koirien vaivana. Suo-
messa normaalin puutiaiskau-
den ulkopuolella koirassa tavatut
punkit ovat todennäköisesti rus-
keita koirapunkkeja.

Ruskea koirapunkki muistut-
taa tavallista puutiaista (Ixodes
ricinus). Ruskean koirapunkin
voi erottaa punaruskeasta väris-
tä ja kylkien silmäkuvioista. Li-
säksi sillä on pidemmät jalat kuin
tavallisella puutiaisella, jolloin
se liikkuu myös nopeammin.

Suomeen ruskea koirapunkki
saapui 1970-luvulla ja on nyky-
ään levinnyt ympäri maata. Suo-

men olosuhteissa se menestyy
vain sisätiloissa. Asuntojen kui-
vassa ja lämpimässä huoneil-
massa ruskea koirapunkki säilyy
aktiivisena ympäri vuoden. Kai-
kissa kehitysmuodoissaan eli
toukkana, nymfinä ja aikuisena
punkki tarvitsee nisäkkään verta,
jota se imee tavallisimmin koi-
rasta. Väliajat punkit piileskelevät
asuntojen listojen takana, huo-
nekaluissa ja seinien raoissa.
Aikuinen punkki voi elää huo-
neistossa jopa 18 kuukautta il-
man verta. Veren imemisen jäl-
keen naaras munii huoneistoon
ja kuolee.

Ruskea koirapunkki ei yleen-
sä tartu suoraan koirasta toi-
seen, vaan koira saa tartunnan
oleskellessaan tiloissa, joissa
punkit viettävät väliaikoja. Touk-
kana ja nymfinä punkki kiinnittyy
etenkin koiran korviin ja varpai-
den väleihin. Samassa koirassa

voi olla punkkien eri kehitysvai-
heita, ja punkkien määrä eläi-
messä voi olla huomattava. Rus-
kea koirapunkki voi kiinnittyä
myös ihmiseen, erityisesti jos
punkin lähellä ei ole koiria. Punkit
poistetaan käyttäen punkkipihte-
jä.

Ruskea koirapunkkitartunta
ei sinänsä aiheuta merkittäviä
oireita. Se voi kuitenkin aiheuttaa
paikallista ihoärsytystä. Sen ter-
veydellinen merkitys liittyy pun-
kin toimimiseen verisoluja infek-
toivien taudinaiheuttaj ien
siirtäjänä. Näistä tunnetuimmat
ova t  Eh r l i ch ia  can i s  -
rikettisiabakteeri ja Babesia ca-
nis -alkueläin. Koiran monosy-
tääristä ehrlichioosia (E.canis)
ja koiran babesioosia (Babesia
ssp.) on Suomessa toistaiseksi
todettu yksittäisinä ulkomailla

saatuina tartuntoina.
Ruskean koirapunkin
ei ole osoitettu levittävän Suo-
messa esiintyviä punkkivälitteisiä
tauteja, kuten borrelioosia.

Koirasta punkit saa hävitettyä
tarkoitusta varten olevilla lääke-
valmisteilla. Reseptivapaita
punkkeihin tehoavia valmisteita
ovat esim. Scalibor®, Exspot®
ja Frontline®. Ongelmalliseksi
koirapunkkitartunnan tekee huo-
neistossa piileskelevien punkki-
en hävittäminen. Punkkien hä-
vittäminen kodista tms. on
vaikeaa ja vaatii perusteellisen
käsittelyn pyretriinejä sisältävillä
hyönteistorjunta-aineilla, esim.
Raid®, Baygon®. Käsittely voi-
daan joutua uusimaan 2-4 viikon
välein kunnes punkit on saatu
hävitettyä.

Lähde: EVIRA

Punkki peeveli minkä teit...
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SATHY Expo 2007
kisaraportti

SATHY Expo 2007 työkoirien
suurtapahtumassa nähtiin osal-
listujia, yleisöä, kisaajia ja avus-
tajia hieman vähemmän kuin
edellisenä vuonna. Juuri ennen
SATHY Expoa tapahtumaa oli
televisiossa näytetty BBC
ohjelma, jolla oli täysin turhaan
negatiivista vaikutusta SATHY
koiriin ja lajeihin. Kaikesta huo-
limatta SATHY Expossa nähtiin
huimia tuloksia joka lajissa.

Alkutohinaa

Avustajien lisäksi paikalla oli
myös eläinlääkäreitä kaksin kap-
palein sekä Suomen eläinsuoje-
luyhdistyksen valvoja. Kaikilta
heiltä saimme positiivista palau-
tetta sekä järjestelyistä että la-
jeista.

Sisääntulijoilta tarkastettiin
SATHY Easy Entry kortti tai sen
puuttuessa rekisteripaperit sekä
taakanvetoon osallistujilta tuli
olla voimassa oleva taakanveto-
lisenssi, jonka voi myöntää ai-
nostaan SATHY ry.:n toimihen-
kilöt.

Paikalla oli hieman edellis-
vuotta vähemmän pieniä valkoi-
sia amerikankääpiöterrierejä
mutta amerikanbuldoggeja ja
amerikanpittbullterrierejä oli si-
täkin enemmän. Vanhaenglan-
ninbuldoggejakin oli kisailemas-
sa mukavasti mutta tänä vuonna
ei paikalle päässyt yhtään pat-
terdalenterrieriä eikä bandoggia
mutta ehkäpä ensi vuonna.

Kyseessä oli Euroopan mes-
taruuskisat ja jokaiseen lajiin
osallistui mukava määrä koiria.
Osa paikalle tulijoista oli tullut
tarkkailemaan ja katselemaan

tapahtumaan mutta rohkeasti
kannattaa osallistuja eri lajeihin.

Tuholaistorjunta™

SATHY  Expon aloitti pienten
koirien Tuholaistorjunta™. Mu-
kana oli noin 10 amerikankää-
piöterrieriä ja taso oli todella
kova. Välillä kisan tuomarikaan
ei pysynyt kellon kanssa mukana
mutta voittaja oli todella nopea
ja ammattilainen. Huippukoiria
kerrassaan.

Voimaveto™

Tänä vuonna Euroopan mes-
taruus meni todellakin ansaitusti
parhaalle vetäjälle. Pienten koi-
rien kohdalla ei kummempia ve-
toja nähty mutta hieman kehitys-
tä on vuosien aikana tapahtunut.
Voimaveto oli todella jännittävä
ja ammattimainen, huomaa että
koiria on treenattu.

Koirapussijuoksu

Koirapussijuoksu on saavut-
tanut oman jalan sijan vuosien
aikana eri SATHY tapahtumissa
ja näin oli myös SATHY Expos-
sa. Kisa hauska ja nopeatempoi-
nen, jossa omistajat koirat pää-
sevät kokei lemaan omia
rajojaan.

Nopeusjuoksu

Pienille koirille tarkoitettu no-
peusjuoksussa otettiin mittaa
kuka on Euroopan nopein. Pie-

net koirat sujahtivat kyseisen
matkan todella nopeasti ja kisa-
tulokset olivat todella mahtavia.

Taakanveto™

Tapahtuman päätöslajina oli
taakanveto™, joka keräsi paikal-
le odotetusti kisaajia ja yleisöä.
Ennen kisan alkua eläinlääkärit
tarkastivat koirien iät sekä valjaat
millä kisataan. Kisaajia ei tänä
vuonna ollut kovinkaan monta
mutta tuloksia saatiin sekä pie-
ni l le et tä isoi l le koir i l le.
Taakanveto™ on SATHY ry.:n
Suomeen tuoma ja nykyiseen
muotoonsa Suomessa kehittä-
mä väkivahvojen koirien oma laji
on upea, kovaa treeniä vaativa
tekniikkalaji, jossa koiran voima
ei aina ratkaise kisatuloksia.

Taakanveto-kisassa pienet
koirat kärsivät todella raskaasta
veto alusta ja tulokset olivat sii-
hen nähden todella hyvät. Pieni
ja sisukas poika AKT veti tällä
kertaa eniten taakkaa painoonsa
nähden ja nappasi Euroopan
voittaja tittelin.

Isot koirat olivat todella am-
mattimaista tasoa vedoissaan.
Koiria oli kisaamassa vain kou-
rallinen mutta tulokset olivat ko-
vaa luokkaa. Isoilla koirilla oli
käytössään SATHY ry.:n todella
hienot taakanvetokärryt (kanta-
ma 5 000 kg) ja kiskot, joilla
kärry kulkee herkästi ja hienosti
eteenpäin ilman töyssyjä. Koiris-
ta näki, että lajia on aikaisem-
minkin harjoiteltu, niin ammatti-
maiset vedot olivat. SATHY ry.
järjesti vuonna 2007 noin sadat
treenit eri puolilla Suomea ja
osallistujia treeneissä on ollut

todella mukavasti. Treeneihin
voi aina lähteä mukaan, vaikka
olisi kuinka aloittelija.

Arpajaiset
ja buffet

Tänä vuonna arpajaisiin oli
panostettu ja se saikin runsaasti
kehuja jokaiselta. Arvan oston
jälkeen pääsi heti hakemaan
palkintonsa ja sai monet osta-
maan uuden arvan kun palkinnot
olivat todella houkuttelevia. Tu-
hannet kiitokset avustajalle, joka
jaksoi tehdä työtä arpajaisten
eteen niin paikan päällä kuin
ennen tapahtumaa.

Hyvä ruoka ja juoma kuuluvat
myös SATHY expoon. Kisojen
välissä on hyvä syödä ja juoda
hieman jotta jaksaa turista Sat-
hylaisten kanssa.

Kiitokset

Suuri kiitos kaikille kisaajille,
osanottajille sekä yleisölle. Erit-
täin iso kiitos kaikille avustajille,
kisatoimitsijoille ja henkilökun-
nalle, jotka teitte tapahtumasta
totta, ilman teitä ei tapahtumia
olisikaan. Iso kiitos kaikille jotka
olitte mukana SATHY Expossa.
Ensi vuonna jälleen expoillaan,
kisaillaan, pidetään hauskaa ja
nautitaan koiristamme ja hyvästä
SATHY-hengestä!

Matti Lehtinen
SATHY ry. tapahtumavastaava

SATHY Expo 2007 viralliset kisatulokset

Taakanveto, Light Weight -painoluokka Nopeusjuoksu
Sija Koiran nimi Koiran paino kg Aika s. Taakka kg. Kerroin Sija Koiran nimi Aika s.
1* Mocca 1,8 3,34 20  11,11 1* Siiri 2,91
2 Rocky 3,2 18,69 34 10,63 2 Rambo 3,03
3 Dali 2,4 7,00 20 8,30 3 Dali 3,19
4 Rambo 3,6 23,43 29 8,06 4 Mirka 3,82
5 Blackie 2,8 20,79 20 7,10 5 Belle 4,06
*Euroopan Mestari 2007 6 Rocky 4,66

7 Mocca 7,50
Taakanveto, Medium Weight -painoluokka 8 Vani -
Sija Koiran nimi Koiran paino kg. Aika s. Taakka kg. Kerroin
1* Dana 29,0 9,15 1 810 62,41
2 Xena 27,0 9,09 1 542 57,11
3 Pölkky 36,0 46,15 1 650 45,83
4 Lily 20,0 0,00 516
*Euroopan Mestari 2007

BEST IN SHOW -  DANA
Sija Koiran nimi Koiran paino kg. Aika s. Taakka kg. Kerroin
1 Dana 29,0 9,15 1 810 62,41

Tuholaistorjunta
Sija Koiran nimi Koiran paino kg. Aika s.
1* Mocca 1,9 0,94
2 Rocky 3,2 1,31
3 Blackie 2,8 2,05
4 Dali 2,4 12,6
5 Belle 3,2 18,0
*Euroopan Mestari 2007

Voimaveto Koirapussijuoksu Voimaveto pienet koirat
Sija Koiran nimi Sija Koiran nimi Sija Koiran nimi
1* Pölkky 1* Snapper 1* Dali
*Euroopan Mestari 2007 *Euroopan Mestari 2007 *Euroopan Mestari 2007
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SATHY Expo 2007
kisaraportti

Katso upea kuvagallerianetistä www.sathy.fi

SATHY Expo 2007
noviisin silmin

Koittihan se päivä vihdoin!
22.9.2007 aamuna aikaisin lai-
tettiin vanhaenglanninbulldoggi
Manta autoon ja lähdimme aja-
maan kohti Helsinkiä. Olimme
jännittäneet koko syyskuun, että
tuleekohan Mantalle juoksut ja
meiltä jää tuo kauan odotettu
tapahtuma väliin, mutta onneksi
niin ei käynyt. SATHY Expo
TÄÄLTÄ TULLAAN!

Matkalla
ja perillä

Matka oli nuorelle neidille vä-
hän pitkän tuntuinen, ja takakon-
tista kuului milloin minkäkin laista
valitusta. Sääkin tuntui taas ole-
van meitä vastaan, mutta kaikes-
ta huolimatta perille pääsimme
ja vieläpä suht ajoissa.

Astelimme sisään halliin ja
siellähän oli jo täystohina päällä.
Oli koiria, ihmisiä, entuudestaan
tuttuja ja tuntemattomia. Manta
luonnollisesti keräsi huomiota,
ja oli todella mukava rupatella
rodusta kiinnostuneiden kanssa.
Ja sitten kisoja seuraamaan. Itse
olen tykästynyt SATHY ry.:n

kautta uutena tuttavuutena tul-
leisiin pienimpiin pirpanoihin eli
amerikankääpiöterriereihin. Niitä
olikin paikalla sankoin joukoin
omistajineen päivineen. Tuho-
laistorjuntaa emme ehtineet seu-
raamaan, mutta nopeusjuoksu
katsottiin. On se huikeaa, miten
nopeasti koirat omistajiensa
luokse pinkaisivat. Toki yleisön
hauskuuttamiseksi kaikki eivät
juosseet niin suoraan, vaan ve-
tivät ihan oman shown!

Mantakin
kisailee

Kisailijoiden vähyydestä joh-
tuen Mantakin pääsi koittamaan
lajia jos toistakin. Isäntä ja Manta
pääsivät testaamaan koirapus-
sijuoksua, joka ei ole niin helppo
laji mitä voisi ajatella. Ei muuta-
kun isännän jalat pussiin ja koi-
ran kanssa menoksi. Mantalle
taisi olla vähän paniikin paikka
se pussin rahina, ja muutama
muu kilpailija taisi jäädä ihan
lähtöviivalle miettimään, että on-
ko tämä nyt vaivan arvoista. Ei-
hän Manta voittoa saanut, mutta
juoksivat maaliin asti ja se oli
ensikertalaiselle hieno suoritus.
Voiton vei amerikanpitbullterrieri

omistajineen huikealla maalivii-
van yli syöksymisellä.

Seuraavaksi oli vuorossa voi-
maveto-kilpailu, johon myös
Manta pyydettiin osallistumaan.
Mantahan siinä ihan ilman min-
käänlaista harjoittelua otti... ei
niinkään voittoa, mutta upean
rökäletappion suurinpiirtein sa-
mankokoista Ronia vastaan.
Saavutuksena voin mainita, että
otti kuitenkin patukan hetkeksi
suuhunsa oikeassa tarkoitukses-
sa. Voimavedon mestariksi ylsi
Pölkky.

Taakanveto on aina yhtä mie-
lenkiintoista katseltavaa. Siinä
kun jokakoiralla on mahdollisuu-
det napata voitto kotiin. Kilpai-
luun osallistuikin jo muista tapah-
tumista tuttuja konkareita.
Mantaa ei niinkään tuon kilpailun
seuraaminen kiinnostanut, vaan
taisi muut koirat ja ympärillä pyö-
rivät lapset olla paljon kivempia
seurattavia. Voiton vei isojen
luokassa amerikanbulldoggi Da-
na ja pienien luokassa Mocca.

Mukava
tapahtuma

SATHY Expo oli meille oikein
mukava tapahtuma ja mieles-

tämme hyvin järjestetty. Hieman
jäi mietityttämään, että olisiko
paikalla voinut olla useampikin
SATHY-koiralainen. Osallistuim-
me arvontaan, jossa palkinnosta
viis, kunhan sai Sathyn kangas-
kassin. Buffetista nautimme her-
kullisia voileipiä ja limua päivän
mittaan, ja pitkähän päivä se
lopulta olikin. Aika menee nope-
asti kun on hauskaa! Kotimatka
meni taas muutaman kerran
Mantan marmatusta kuunnelles-
sa, ja kotiin päästyämme tämä
meidän perheen iltatähti sam-
mahti kertalaakista. Jännittävä
päivä ja uudet ystävät oli vieneet
voimat.

SATHY Exposta inspiroitu-
neena on kotiin nyt hankittu kaksi
patukkaa ja köyttä, jotta Manta
voi ranskanbulldoggi Pepen
kanssa vähän reenailla. Samoin
nyt on hankittu Mantalle ensim-
mäiset valjaat, jotta voimme koit-
taa, mitä tyttö tykkää taakanve-
dosta. Tulevien SATHY Expojen
kisailijat: VAROKAA VAAN! ;D

Expo-terkuin
Salla Partanen

Nyt torjutaan tuholaisia, hakusessa EM
titteli sekä palkinnot!

Ekaa kertaa Expossa ja vähän jännittää...
onneksi on kavereita paikalla.

Nopeusjuoksukisailijoita, mallia amerikan-
kääpiöterrieri.

Komea vanhaenglanninbulldoggi-uros
etsii tyttöseuraa... Exposta tietenkin!

Kisaposeeraus ennen rankkaa ja tiukkaa
taakanvetoa.

Hurjaa menoa taakanvedon EM kisois-
sa... kärryssä painoa jo reilut puolitoista
tonnia.

Pari kappaletta vanhaenglanninbulldog-
geja. On kokoa ja on näköä.

Torjun vielä tämän tuholaisen, ja tämän
tuholaisen, ja tämän vielä...

Huh huh ja nyt vedetään taakkaa eikä
meinata!

SATHY Expo konkari jo vuodesta 1999. Tässä vetää EM sekä BIS. Voimallista voimavetoa.



Tämä lukupaketti on PAKKO hankkia jos on kiin-
nostunut jostakin näistä maailman parhaista koi-
raroduista. Aivan sama oletko jo rodun onnellinen
omistaja tai vasta hankkimassa jonkun kyseisen
super-koirarodun edustajaa.
Kustakin koirarodusta vuoden 2008 aikana* julkaistava rotutie-
tokirja tulee olemaan de facto ja ehdoton pakkoluettava.
Rotutietokirjan toimitus tapahtuu osissa ja osat lähetetään suoraan
tilaajalle.
Jokaisen rotutietokirjan kirjoittamiseen on osallistunut useampi
kotimainen ja ulkomainen rotuasiantuntija ja koira-alan harrastaja.
Tätä tietoa ei Internetistä löydy!

Rotutietokirja

Keräilykansio.
Saat postitse kansion,
johon voit kerätä Si-
nulle postitse tulevat
rotukirjan osat. Muka-
na on välilehdet.

Vihdoinkin suomenkielellä julkaistu koirarotukohtaiset
rotutietokirjat amerikkalaisperäisestä työkoiraroduista!

AMERIKANBULLDOGGI
AMERIKANKARVATONTERRIERI
AMERIKANKÄÄPIÖTERRIERI
AMERIKANPIBULLTERRIERI
BANDOGGI
PATTERDALENTERRIERI
VANHAENGLANNINBULLDOGGI

*) Rotutietosarjan sisältö, ilmestymisaikataulu, ulkoasu, kansion ulkoasu, välilehtien määrä ja ulkoasu yms. saattaa muuttua.
 Jäsenetuna  tai muuten tilattuja mutta ei-toimitettuja rotutietosarjoja ei hyvitetä. Lisätietoja saa info@sathy.fi.

Esimerkki sisällöstä:

Amerikanbulldoggi-rotutietokirja
Ostajalle ja omistajalle.

Amerikanbulldoggin hankinta
Kasvattajan ja kennelin valinta
Terveen koiran valinta
Rekisteröinti, takuu ja ostosopimus
Koiran hankinta kotimaasta
Koiran hankinta ulkomailta
Koira uudessa kodissa
Amerikanbulldoggikoirarotu
Historia
Amerikanbulldoggi tänään
Rotumääritelmä
Yhdistykset
Amerikanbulldoggin kasvatus
Tavoitteet kasvatuksessa
Pentuaika
Nuori koira
Aikuinen koira
Harrastukset
Ulkoilu
Taakanveto
Petojahti
Tottelevaisuus
Agility
Seurakoira
Vahtikoira
Suojelu
Amerikanbulldoggin terveys
Yleistä koiran terveydestä
Ruokinta
Hoito
Rakenne ja fyysinen terveys
Henkinen terveys ja hermorakenne
Yleisimmät sairaudet
Perinnölliset sairaudet
Tapaturmat
Amerikanbulldoggin jalostus
Jalostutavoitteet
Perinnöllisyys
Jalostuskoirien valinta
Astutus
Tiineyden valvonta
Pennutus
Pentujen hoito
Uusien kotien etsiminen

Kyllä, tämä on SATHY-jäsenelle
täysin maksuton!
Jos olet SATHY-jäsen 2008 niin voit
valita yhden rotusarjan hintaan 0,00
(sis. toimituskulut).
Ei-jäsenille, 1/2008 SATHY Uutiset -
lehden ilmesymisen jälkeen tilatut ja
ylimääräiset kappaleet maksavat ku-
kin 29,90 €/kpl (sis. toimituskulut) ja
laskutetaan erikseen.

____ kpl amerikanbulldoggi
____ kpl amerikankarvatonterrieri
____ kpl amerikankääpiöterrieri
____ kpl amerikanpibullterrieri
____ kpl bandoggi
____ kpl patterdalenterrieri
____ kpl vanhaenglanninbulldoggi

TOIMI NYT HETI!
Täytä kuponki, leikkaa irti tai kopioi ja lähetä osoitteeseen:
SATHY ry., Korkeakalliontie 69, 03300 Otalampi..

TILAAJAN TIEDOT:
Nimi:
Katuosoite:
Postiosoite:
Puhelin:
Sähköposti:

Hinta 0,-
SATHY-jäsenille

2008

Voit tehdä tilauksen
myös Interentissä
osoitteessa
www.sathy.fi/rotukirja

+ täydennysosat
ym. ym.
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Pitbull Päivä-tapahtuma
9.12.2007

Sunnuntainta 9.12.2007
APBT SF -tapahtumassa oli mu-
kana terhakoita amerikanpitbull-
terriereitä ja yllätysvieraana Kek-
ripukki. Kekripukki teki niin suu-
ren vaikutuksen, että tästä lähin
vietämme Kekrit joka vuosi. Ter-
vetuloa mukaan ensi vuonna.

Erittäin mukavaa oli nähdä
uusia, Suomeen kotiutuneita,
erittäin reippaita nuoria ameri-
kanpitbullterriereitä. Ylpeänä voi
todeta, että Suomessa on maa-
ilman hienoimmat pitbullit!

Paikalla oli taakanvetoa, pe-
tojahtia, hang-timea, amerikan-
pitbull-aiheista keskustelua ja
todella reilut syömingit.

Pitbull Päivä-tapahtuma
keväällä 2008 - Tulossa!

Ajankohta ja paikka vielä
avoin.

Ilmoittaudu nyt Internetissä
osoitteessa www.sathy.fi > APBT
SF.

APBT SF Kekrit
järjestettiin joulukuussa

Petojahti™ 2008
Tätä kirjoitettaessa vanha

vuosi on jo lopuillaan ja olemme
kerenneet kokeilla Petojahtia jo
k o l m e s s a  e r i  S AT H Y-
tapahtumassa. Kaikki kolme ko-
keilukisaa ovat vakuuttaneet
osallistujat siitä, että Petojahti
on uusi jännittävä koiraurheilulaji,
joka on koira-, osallistuja- ja ylei-
söystävällinen.

Petojahtia on kokeiltu lukuisil-
la amerikanbulldoggeilla ja ame-
rikanpitbullterriereillä. Alussa tun-
tui siltä, että amerikanbulldoggit
eivät pärjää pitbulleille mutta
toisin kävi. Viimeisissä kokeiluis-
sa amerikanbulldoggit osoittivat
oletuksen vääräksi ja saivat huo-
mattavasti parempia tuloksia.

Petojahdissa pyydystettävänä
on peto, joka on useimpia koiria
suurempi ja varmasti koiran nä-
kökulmasta melkoisen pelottava.
Vaatii siis koiralta kanttia juosta
peto kiinni ja pysäyttää se.
Useimmat, melkein kaikki, koirat
juoksevat kyllä pedon perässä
mutta vain osa uskaltaa napata
pedosta oikeasti kiinni ja pysäyt-
tää se.

Tuloksia

Petojahtirata on noin 80 met-
riä pitkä ja alussa “pedolla” on
noin 5 metrin etumatka. Peto
hurveltaa koiraa pakoon alussa
noin 20 km/h ja vauhti kiihtyy
aina yli 40 km/h nopeuteen. Koi-
ralle ei todellakaan jää aikaa
maleksimiseen! Koko 80 metri-
nen rata kestää vain alle 9 se-
kuntia.

Tähän asti parhaat tulokset
ovat olleet noin 6 sekunnin tie-
tämillä ja himpun verran alle.
Tässä ajassa peto on yleensä
kerennyt jo yli 45 metrin päähän
lähtöpaikasta. Hurjaa menoa!

Oikea laji
työkoirille

Petojahti on selvästi oikea laji
kaikille bulldog-tyyppisille työkoi-
rille. Onhan näiden rotujen yksi
tärkeimmistä, alkuperäisistä
käyttötarkoituksista ollut suurriis-
tan kiinniottaminen. SATHY-
rotuisten työkoirien perimässä

on pakostakin jäljellä koko jouk-
ko tätä bulldoggeille ominaista
perimää ja Petojahdilla näkee
onko koirassa sitä jotakin. Peto-
jahdin peto ei esimerkiksi pysäh-
dy aivan itsestään, koiran on
oltava riittävän päättäväinen eikä
välttämättä päättäväisyyskään
riitä jos on kovin pieni koira.

Petojahti muistuttaa suuresti
pienempien koirien Tuholaistor-
juntaa. Erona on ainakin mitta-
kaava ja vieheiden määrä.

Itse peto

Petojahdin petona on kokeiltu
tähän mennessä montaa erilais-
ta viehettä. Alussa kokeiltiin
suurta täytettyä lehmän vuotaa,
sen jälkeen siirryttiin mäntykui-
tutäytteiseen erikoisvahvistei-
seen säkkiin, jonka päällä on
juuttikankaasta ommeltu koira-
ystävällinen tartuntapinta. Lopul-
linen muoto on vielä hakusessa
ja samoin yritetään saada pedol-
le kulutuskestävyyttä.

Laite
kisakuntoon

Petojahti-laitetta ollaan tällä
hetkellä rakentamassa täysiau-
tomaattiseksi ja samalla hiotaan
Petojahti-sääntöjä yksinkertaisik-
si ja selkeiksi.

Petojahti-laitteen automatiikka
on tärkeä, jotta jokaiselle koiralle
tulee täysin samat olosuhteet.
Urheilulajin nopeuden takia esi-
merkiksi lähdössä tapahtuva 0,5
sekunnin ylimääräinen viive tar-
koittaisi pedolle jopa 5 metrin
etumatkaa.

Joka tapauksessa Petojahti
on valmis kisailtavaksi jo heti
vuoden ensimmäisissä tapahtu-
missa, Pulkkariehasta alkaen.

Käy katsomassa kuvia ja vi-
deo Petojahdista Internetissä
o s o i t t e e s s a
www.sathy.f i /petojahti .php

Petojahti käynnissä!

Taakanvetoa ala pitbull.

Hang-time. Aito kekripukki. Mukavaa meininkiä. Pittilikat hippasilla. Uusia tulokkaita.

Tämä pitbull suorastaan “lentää”
pedon perässä.

Amerikanbulldoggi-tytsy juoksee
pelottomasti pedon kimppuun.

Armoa ei anneta eikä oteta, tuumaa
tämä amerikanbulldoggi.

Peto melkein hampaissa...
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Petiketti
Petiketti – lemmikkien omista-
miseen liittyvä käyttäytymis-
säännöstö

Koiran omistamiseen liittyy
monia sääntöjä. Jotkut niistä
ovat laissa säädettyjä, toiset
pohjautuvat terveeseen maalais-
järkeen. Jotta koiranomistajat
pysyisivät väleissä koirattomien
kanssa eivätkä ärsyttäisi toisi-
aankaan, on sääntöjä syytä nou-
dattaa.

# Koiraa pidetään vilkkailla
paikoilla AINA kytkettynä. Jos
koiraa ulkoilutetaan kytkemättö-
mänä, tapahtuu se aina omista-
jan vastuulla. Myös kytketyn koi-
ran tulee olla ulkoiluttajansa
hallinnassa.

# Kevyen l i ikenteen
väylällä kuljet oikeaa reu-
naa pitkin. (Tätä ei tosin
enää edellytetä laissa,
mutta yhteiselo on paljon
mukavampaa, jos tiellä
säilyy jonkinlainen järjestys.)
Myös koirasi on käveltävä
oikeaa puolta, ei niin, että suljet
taluttimella kaikkien tien. Jos
haluat välttämättä kävellä va-
semmalla, siirry pientareen puo-
lelle, ettet ole muiden tiellä. (Eh-
kä olisi hyvä idea vaihtaa
kävelylenkin suuntaa?) Pyöräili-
jänä ajat myös oikeaa reunaa.
Niin pysyt itse koirasi ja vastaan-
tulevan liikenteen välissä, koska
koira juoksee pyörän oikealla
puolella. Pyöräilijän on erityisen
tärkeää pitää koiransa hallinnas-
sa jo pelkän pystyssä pysymisen
takia.

# Jos huomaat, että teitä vas-
taan tulee pyöräilijä koiran kans-
sa, siirrä oma koirasi kulkemaan
niin, että asetut itse pyöräilijän
ja koirasi väliin. Näin ei koirasi
pääse häiritsemään ohittajia.
Innostuvan penin kanssa on pa-
ras ottaa taakse poistu pienta-
reelle asti.

# Vaikka koirasi olisi mieles-
täsi kuinka kiltti tahansa, on si-
nun pyydettävä se pysymään
lähelläsi kulkiessanne toisen koi-
ran tai ihmisen ohi. Tervehtimi-
seen pitää pyytää lupa, ja kiel-
täytyminen tulee hyväksyä.
Jotkut ihmiset pelkäävät koiria,
eivätkä kaikki koiratkaan siedä
lajikumppaneitaan. Sitä paitsi
toisella koiralla voi olla kirpputar-
tunta tai muu syy, jonka takia
omistaja ei halua sen joutuvan
kosketuksiin toisten koirien kans-
sa. On todella epä-
kohteliasta
–  j a

s i t ä
paitsi lai-
tonta – antaa koi-
ransa juosta hallitsemattomana.

# Tämän säännön merkitys
korostuu, jos sinulla on useita
koiria. Vaikka ne olisivat tavalli-
sesti ystävällisiä, voivat ne hyö-
kätä laumana yksinäisen vas-
taantulijan kimppuun, jos tämä
antaa niille syyn. Anna vastaan-
tulijalle mahdollisuus ohittaa tei-
dät hyvässä järjestyksessä.

# Koiria ei päästetä leikki-
mään keskellä pyörätietä tai
muuta kulkuväylää. Lasten leik-
kipuisto ei myöskään ole koirien
leikityspaikka.

# Ihmisillä ei koskaan saa olla

mahdollisuutta kulkea sinun ja
koirasi välistä, kun olette ulkoi-
lemassa. Jos näin käy, ei koirasi
ole ainakaan vastaantulijan mie-
lestä hallinnassa. Ja vastaantu-
l i jan mielipide lasketaan.

# Koirasi ei saa haukkua räk-
syttää muille koirille eikä ihmisil-
le. Et saa missään tapauksessa
hyväksyä aggressiivisuutta mui-
ta kohtaan. Jos sinusta tuntuu,
että olet aivan koirasi armoilla,
on korkea aika aloittaa tottele-

vaisuuskoulutus ja
johtajuus-

o p e -

t u s .
Lisää tietoa

ja oppia saa koira-
kerhoista ja yksityisiltä kouluttaj-
ilta.

# Pidä yllä naapurisopua pitä-
mällä koira asunnossasi hiljaise-
na. Jos koirasi haukkuu kovin
jäädessään yksin, osoita naapu-
reille yrittäväsi tehdä asialle jo-
tain – ja tee myös. Jatkuva hauk-
kuminen voi ihan oikeasti olla
ärsyttävää.

# Jos vieras (tai tuttukin) koira
karkaa luoksesi ja sen omistaja
kutsuu sitä, älä ala silitellä kar-
kuria ja huutaa takaisin, ettei se
mitään haittaa. Tottelematto-
muutta ei saa kannustaa! Älä
ole huomaavinasikaan koiraa.

Jos se ei lähde omin neuvoin,
voit yrittää ajaa sen pois. Koiran
omistaja yrittää opettaa koiraan-
sa olemaan karkaamatta, älä
tee työtä tyhjäksi.

# Koirasi jätökset keräät luon-
nollisesti pois näkyviltä, kukaan
meistä ei pidä kakkojen katsele-
misesta tai niihin astumisesta.
Pari pientä muovipussia tai vas-
taavaa eivät taskussa paljoa pai-
na, mutta niiden merkitys on
suuri sille, joka välttää kakkaan
tallaamisen.

# Autojen, talojen, patsaiden
ja koristeistutusten päälle ei koira
saa pissata. Kaupungin keskus-
tassa kävellessä on pissaamiset

muutenkin paras rajoittaa
välttämättömiin.

# Koiraa on hyvä kou-
luttaa myös siellä, missä
on muita ihmisiä ja eläimiä,
että se tottuisi häiriöihin.
Älä kuitenkaan huuda

koirallesi äläkä muutenkaan
kiivastu, sillä koira ei tästä

opi. Ihmiset sen sijaan saavat
koiran koulutuksesta väärän ku-
van. Näytä tottelevaisen koirasi
kykyjä turuilla ja toreilla (kuvaan-
nollisesti, torillehan ei koiraa saa
viedä) ja ihastuta ihmisiä. Kerro
kiinnostuneille koiran kouluttami-
sesta ja eri koiraharrastuksista.
PR-työtä tekeviä koiranomistajia
ei koskaan ole liikaa.

# Kun kävelet koirasi kanssa
julkisilla paikoilla, et edusta vain
itseäsi, vaan kaikkia koiranomis-
tajia. Suuri yleisö on nopea piir-
tämään yhtäläisyysmerkkejä, ei-
kä vain hyvässä. Huono maine
on helppo hankkia, sen puhdis-
taminen onkin jo vaikeampaa.
Käyttäydytään ihmisiksi ja koirik-
si ja näytetään hyvää esimerk-
kiä!

Lähde: Milla Koski
Millan koirakoulu

Koira kuntoon
Kun koira aikuistuu ja ikää

kertyy niin samassa tahdissa
kertyy elämän kokemusta, vii-
sautta ja kanssa kolausten, pien-
ten ja vähän isompien vahinko-
j e n  s u m m a .  V ä ä r ä l l ä
ruokavaliolla myös ylipainoa ker-
tyy koiralle ja omistajalle, pikku
hiljaa.

Omistaja urautuu helposti koi-
ranhoidossa rutiineihin ja vuosi-
en varrella saattaa lenkit muut-
tua korttel in kierroksi ja
koirapuistokäynneiksi. Koiran
kanssa ei innostuta leikkimään
yhtä helposti koska oletetaan,
ettei vanha koira enää sillai ole
leikkisä.

Kuvatun kaltaisessa elossa
koira laiskistuu ja tavallaan kan-
gistuu kaavoihin. Tilanne on otol-
linen ennen aikaiselle kunnon
heikentymiselle.

Nivelrikko ym.

Pahin tilanne on jos vanhene-
valla koiralla on nivelrikko, kyy-
när-, polvi- tai lonkkavika, lihas-

rappeumaa, heikko kunto, kuulo-
 tai näköongelma tai jokin muu
sairaus. Kaikissa tapauksissa
on suuri mahdollisuus, että syn-
tyy noidankehä, jossa koiran
tilaa pahen-
taa se, että
koiran liik-
kuminen ja
elinpiiri ku-
tistuu enti-
sestään.

Nivelrik-
kojen ja ra-
kenteellisten
ongelmien
paras lääke
on parempi
lihaskunto.
Lihaskuntoa
voi kasvat-
taa vain liik-
kumalla.

Glukosamiini

Kivuliaasta nivelrikosta voi
päästä eroon lisäämällä ruoka-

valioon glukosamiinia (lääketie-
teellisesti todistettu toimiva ns.
nivelen voiteluaine) ja kuntout-
tamalla koiraa. Alussa pienikin
päivittäinen liikunnan lisääminen

nostaa koi-
ran l ihas-
kuntoa suu-
r e s t i .
Päivittäisten
lenkkien li-
säksi olisi
hyvä lisätä
mukaan jo-
kin koiraur-
h e i l u l a j i .
Monen koi-
ranomista-
jan on vai-
kea uskoa ja
h y v ä k s y ä
tos ias iaa ,
että esimer-
k iks i  taa-
kanvetokoi-

rilla on tähän mennessä todettu
erittäin hyväkuntoiset nivelet
(polvet, kyynärät ja lonkat), jota
vielä tukevat a-luokan lihaskun-
to. Esimerkiksi taakanveto ja sen

oheiskuntoilut nostavat lihaskun-
toa huimasti. Taakanvedon kal-
taisen urheilun ero vapaamuo-
toiseen liikkumiseen on se, että
urheilulajissa on yleensä jonkin-
lainen tulos, joka antaa absoluut-
tisen arvon suorituksesta. Koiran
kehitystä voi siis seurata ja yrit-
tää aina vain parempia tuloksia.

Paino alas,
kunto ylös!

Jos kotona makaa pulska,
harmaantunut koira, jolla on vai-
keuksia päästä pedistä ylös, niin
kannattaa välttää ettei pahenna
tilannetta toimimalla laiskasti.
Se on koiralle karhunpalvelus.
Oikea ratkaisu on koiran painon
pudottaminen, fysioterapia eli
liikunnan lisääminen, koiran in-
nostaminen ja elämänilon kaiva-
minen esiin. Ruokavalio on tär-
keä, hyväkuntoinen koira syö
riittävästi mutta ei l i ikaa.
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Kaikki SATHY-rotuiset koirat
ovat lyhytkarvaisia tai melko ly-
hytkarvaisia (patterdalella on
karkea karva) ja koiranomistaja
huomaa helposti iho-ongelmat.
Tilanne on täysin eri jos koiralla
olisi pitkä turkki, joka peittäisi
mahdollisen pälven tai punoituk-
sen.

Tilannetta pahentaa se jos
kyseessä on ns. yhden koiran
paradoksi, eli kyseessä on omis-
tajan ainoa koira ja kaikki huomio
kiinnittyy tuohon yhteen karva-
ongelmaan tai ärtyneeseen
ihoon.

Tee muistiinpanoja!

Heti ensimmäiseksi tulisi kir-
joittaa paperille päivämäärä, jon-
kinlainen kuvaus ongelmasta ja
siitä miten ongelma on havaittu
mahdolliset oireet jne. Tärkeää
on kirjoittaa ylös päivämäärä. Ei
haittaa jos tämän muistiinpanon
kirjoittaa muistiin myöhässä kun-
han vain muistaa kirjoittaa päi-
vän koska muistiinpano on tehty.

Nykyää melko monella on di-
gitaalikamera tai kännykkäkame-
ra ja voi olla hyvä idea ottaa
kuva ongelmakohdasta tai oireis-
ta.

Muistiinpanon suurin tärkeys
on siinä, että jälkikäteen pystyy
vertailemaan onko tilanne pa-
hentunut, pysynyt ennallaan tai
muuten muuttunut.

Oikeastaan voisi olla hyvä
idea pitää jonkinlaista terveys-
päiväkirjaa omasta lemmikis-
tään. Päiväkirjaan voisi kirjata
ylös pienetkin asiat kuten kyn-
nenleikkuut, korvanpuhdistukset,
pesut ja hoidot ja mahdolloset
sairastelut.

Seuraavaksi tärkein asia iho-
ongelmassa on katsoa almana-
kasta vaikka viikko eteenpäin ja
muistaa tarkistaa miten iho-
ongelma on edennyt viikon ku-
luttua. Viikko saattaa olla liian
lyhyt aika, tärkeää on kuitenkin
pitää riittävä väli ja syy on lähin-
nä estää omistajan ylireagointi.

Iho-ongelmat

Iho-ongelmat tekee monimut-
kaiseksi se, että samat oireet
voivat syntyä moninaisista eri
syistä. Sama iho-ongelma voi
jopa alkaa yhdestä syystä ja
jonkin ajan kuluttua alkuperäinen
syy on muuttunut toiseksi mutta
oireet pysyvät samana. Useim-
miten iho-ongelman todellinen
syy ei selviä.

Iho-ongelman yleinen kulku
on siis se, että ensin (1) on esi-
merksi loisia tai allergia, jonka
jälkeen (2) koiran iho ja turkki
heikkenee. Seuraavaksi (3) koi-
ran iho kuivuu ja alkaa kutia-
maan, jonka jälkeen koira (4)
raapii kutiavaa ihoa, josta seuraa
(5) naarmuja, jurmuja ja mahdol-
linen iho-tulehdus. Tämä puoles-
taan aiheuttaa (6) rupia ja iho-
muutosten kutiamista.

Lopulta ei siis ole enää mitään
tekemistä alkuperäisen (1) on-
gelman aiheuttajan kanssa.

Iho-ongelman
parantaminen

Iho-ongelmat saadaan aina
parannettua mutta se vaatii koi-
ran omistajalta pitkäjänteisyyttä
ja koiran hoitamista.

Edellä kuvatussa ja numeroi-
dussa iho-ongelmatapauksessa
on hyvä jos ensin selvitetään
mikä on iho-ongelman alkupe-
räinen aiheuttaja (1) ja samaan
aikaan aletaan hoitaa iho-
ongelman uusimpia oireita. Koi-
ran ihon raapiminen on lopetet-
tava käyttämällä kauluria, töppö-

siä ja kieltämällä raapiminen.
Tässä on oltava ehdoton ja jä-
mäkkä. Koiran kynnet tulee lei-
kata lyhyiksi ja tylpiksi, koira
tulee pestä huolellisesti. Kutinan
saa vähenemään käyttämällä
hydrokortisoonivoiteita ja kutinaa
vähentäviä shampoita.

Jos koiralla on alkanut ihotu-
lehdus niin sen saa loppumaan
antibioottikuurilla.

Varsinainen iho-ongelmien
perussyy (1) tulisi selvittää mutta
usein sitä ei saada selville.

Jos on syytä epäillä koiran
yliherkkyyttä jollekin ruoka-
aineelle tulisi toimia seuraavalla
tavalla:

- supista ruokavalio erittäin
kapeaksi ja pysy tässä ruokava-
liossa vähintään kaksi kuukautta,
mieluiten pidempään. Esimerkik-
si keitetty riisi, johon voidaan
lisätä joitakin hivenaineita ja raa-
ka kana tai sianliha. Ei muuta.

- samaa ruokaa tarjotaan joka
päivä, ei poikkeuksia, ei herkku-
paloja, keksejä, nameja tai sa-
tunnaista sian- tai lehmänkorvaa
tai kipollista kuivamuonaa. Ei
mitään ekstraa.

- iho-ongelmia hoidetaan kau-
lurilla, kortisoonilla ja mahdolli-
sesti antibiootilla

- ongelmakohdat, esimerkiksi
furunkuloosiset varpaanvälit, voi-
daan puhdistaa erikseen anti-
septisellä liuksella

- koiraa tulee pitää valvonnan
alla ja estää raapimiset, kiehnää-
miset ja hinkkaamiset

- koiralle tulisi heti alussa suo-
rittaa perusteellinen loishäätö,
ivermektiini on ehdoton, lisäksi
sisäloisten häätö axilurilla ja tar-
vittaesa jopa sulfalla.

Lyhyesti sanottuna iho-

ongelman oireet pysäytetään ja
oireiden syyt hävitetään.

Paluuta normaaliin ruokavali-
oon voi varovasti kokeilla myö-
hemmin, vasta kuukausien ku-
l u t t u a ,  j o s  s e n  k o k e e
tarpeelliseksi.

Yleisimmät virheet
iho-ongelman hoidossa

Saamattomuus. Koiranomis-
taja ei tee mitään vaan pystyy
korkeintaan turisemaan asiasta
koirapuistossa tai nettifoorumilla.

Hoidetaan vain oireita. Koiran
kutinaa lievitetään kortisoonilla
mutta varsinaista iho-ongelman
aiheuttajaa ei poisteta. Tiedossa
on koiria, jotka ovat jatkuvalla
antibioottikuurilla ihotulehduksen
takia mutta tulehduksen aiheut-
tajaa ei poisteta.

Lyhytjännitteisyys. Koiran ruo-
kavalio vaihdetaan päiväksi tai
viikoksi ja jo kohta palataan ta-
kaisin alkuperäiseen ongelma-
ruokavalioon.

Omistajan laiskuus. Koiran-
omistaja ei kykene pesemään
koiraa, leikkaamaan kynsiä tai
pitämään koiralla kauluria. Koi-
ralle syötetään nameja ja herk-
kuja vaikka se saattaa koitua
koiran huonoon kuntoon.

Iho-ongelmien
tärkeimmät lääkkeet

Kortisooni. Kortisoonia käyte-
tään eläimen immuunivasteen
alentamiseen. Esimerkiksi jos
koiran ihoa kutittaa niin kortisoo-
nivoide poistaa kutinan. Korti-
sooni ei siis poista kutinan aihe-
uttajaa vaan poistaa koiran
kehon herkkyyden kutinan aihe-
uttajalle ja vähentää siten kuti-
naa.

Antibiootit. Poistaa basillien
aiheuttaman tulehduksen tappa-
malla bakteerit. Jos koiralla on
ihotulehdus, jonka aiheuttaa
ihossa pesivät bakteerit niin an-
tinbiottii tapaa 99,9 % baktee-
reista ja koiran oma puolustus-
järjestelmä tappaa loput.

Ivermektiini. On aine, joka
tapaa tietyt loiset ja eläimet lähes
100 % varmuudella tuhoamalla
eläimen keskushermoston. Koi-

ralle (paitsi colliet ja collie-
sukuiset monirotuiset) ivermek-
tiini on täysin harmiton. Ivermek-
tiiniä käytetään pistoksena, suun
kautta annettuna tai ulkoisesti
pesemällä. Ivermektiini on ainoa
tapa tappaa sikaripunkit ja iver-
mektiini toimii aina.

Matolääkkeet. Eri matolääk-
keet toimivat eri suolisto- yms.
loisiin. Matolääkkeet tehoavat
harvoin ulkoloisiin kuten kirppui-
hin, väiveihin, täihin tai sikari-
punkkeihin.

Hoitoshampoot. On olemassa
koko joukko kutinaa lievittäviä
shampoita. On myös erikoiss-
hampoita, jotka hoitavat ihoa.
Koiran ihon, turkin ja tassujen
pesu on tärkeää.

Allergiat ja
yliherkkyydet

Ruoka-aine ja muiden allergi-
oiden ja yliherkkyyksien veika-
taan usein olevan iho-ongelmien
taustalla. Se mikä harvoin ym-
märretään on, että jos koira on
yliherkkä tietylle aineelle tms.
niin ajan myötä yliherkkyys saat-
taa pahentua. Lopulta herkkyys-
oireita ilmenee myös muille ai-
neil le kuin alkuperäiselle
allergeenille. Esimerkiksi jos koi-
ra on yliherkkä nautavalkuaiselle
ja saa sitä päivittäin. Lopulta
koiralle ilmenee iho-ongelmia ja
muita oireita. Jos koira edelleen
saa nautavalkuaista, edes vähän
ja vaikka joka toinen päivä tai
kerran viikossa, niin yliherkkyys
pahenee. Lopulta koira saa oi-
reita myös esimerkiksi äyriäisis-
tä.

Ilmiö aikaansaa sen, että al-
lergiatestit antavat allergiatulok-
sen lopulta melkein mille tahan-
sa eikä testit siten anna mitään
järkevää tai luotettavaa tulosta.

Tämä sama allergian leviämi-
nen ilmenee myös allergisilla
ihmisillä.

Nautavalkuainen

On ilmennyt vahvoja epäilyk-
siä, että joidenkin koirien iho-
ongelmien taustalla on yliherk-
kyys nautaproteiinille eli nauta-
valkuaiselle. Tätä valkuaisainetta
löytyy naudan lihasta, rasvasta
ja kaikista koiranruoista, jossa
kyseisiä aineita käytetään.

Hämääväksi tämän yliherk-
kyyden tekee nautavalkuaisen
yleinen esiintyminen, sitä on jopa
sellaisissa koiranruoissa, joissa
ei ole käytetty nautaa (lammas-
riisi).

Loiset

Sisäloiset aiheuttavat kumma
kyllä myös iho-ongelmia heiken-
tämällä koiran yleiskuntoa. Turk-
ki saattaa olla kiilloton, eloton ja
jossakin vaiheessa voi ilmetä
karvan irtoamista ja ihon punoi-
tusta. Loiset aiheuttavat iho-
ongelmia myös välillisesti hei-
kentämällä ihon ja karvan kun-
toa, joka aiheuttaa kutinaa, jota
koira raapii ja voi saada aikai-
seksi ihotulehdusen.

Apua! Koirallani on
iho-ongelma!

Iho-ongelmat voivat koskea kaikkia SATHY-rotuisia koiria. Kuvan koirilla
EI ole iho-ongelmaa, mutta molemmat ovat SATHY-rotuisia koiria,
takana amerikankääpiöterrieri, edessä amerikanbulldoggi.



Laadukkaat, kestävät, tyylikkäät, kotimaiset
taakanvetovaljaat koirallesi mittatilaustyönä.

KOOT JA HINNAT:

• pienet koirat (1-8 kg) 40-50 €

• keskikokoiset koirat (8-20 kg) 60-70 €

• keskikoiset koirat (20-30 kg) 70-80 €

• isot koirat (30-40 kg) 80-90 €

• superisot koirat (40-60 kg) 90-110 €

Tilaukset Internet-sivuilta www.koiratuote.fi/sathy

Nauhan väri musta tai valkoinen.

Pehmusteen väri yksivärinen tai kirjava, värivali-
koima todella laaja, esim. musta, punainen,
sininen, vihreä, pinkki, vaaleansininen, liekkikuvio,
pääkallokuvio, camokuvio...

Kapulan väri sovitetaan pehmusteen väriin.

Valjaisiin on saatavilla koristeita (rusetteja, tähtiä,
helmiä) ja brodeeraus, hinnat alkaen 5 €, esim.
brodeeraus koiran nimi “Ville”, hinta 15 €.

Tilauksen yhteydessä pyydetään tarkat mitat.
Toimitusaika noin 1-2 viikkoa.
Hintoihin lisätään toimituskulut.

Uutuus! Taakanvetovaljas-talutin!
Vain pro-vetäjille, kisatalutin vailla
vertaa! Pitää valjaiden perän
ylhäällä, eikä laahaamassa maata.
Todella kätevä, kestävä, laadukas
talutin pro-taakanvetäjille.

Nyt ehdit hyvin tilaamaan omat valjaat
2008 kisakaudelle, toimi heti!

Suomessa tehdyt, laadukkaat, mittatilaus-
TAAKANVETOVALJAAT

pienille ja isoille koirille!
Uudet värit & mallit, silti halvemmat hinnat!

Tilaa heti osoitteesta
www.koiratuote.fi/sathy

pienten koirien perusvaljaat 40 €

keskikokoisten koirien erikoisvaljaat 80 €

taakanvetovaljas-talutin 20 €
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Kansikuvakoira Snapper,
Euroopan nopein pussijuoksija!
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Hauvapukimo
Tassu-Tasku

Hauvapukimo Tassu-taskusta
saat käsintehdyt laatupukineet
ihmisen parhaimmalle kaverille!

kotisivut: www.hauvapukimo.com
sähköposti: info@hauvapukimo.com
puhelin: 0400 762 592
osoite: Heiniitty 1 C 12, Espoo

Suomen talveen: neulepaidat,
sade/kura-haalarit, loimet, tossut...
villasta, puuvillasta, nahasta,
sadekankaasta, fleecestä...

KANSIKUVAKOIRA!

Äänestä vuoden 2007 ame-
rikanbulldoggi, amerikankarva-
tonterrieri, amerikankääpiöter-
rieri, amerikanpitbullterrieri,
patterdalenterrieri ja vanhaeng-
lanninbulldoggi. Voit äänestää
omaa tai kaverin koiraa mutta
jokaisella SATHY-jäsenellä on
vain yksi ääni per koirarotu.

Jos et keksi äänestettävää
koiraa niin voit käydä katsomas-
sa ehdokkaita Internetistä,
www.sathy.fi/vuodenkoira.

Samalle sivulle voit myös li-
sätä oman koiraehdokkaasi.

Äänestä

Oman äänesi voit Internetin
k a u t t a ,  o s o i t t e e s s a
www.sathy.fi/vuodenkoira.

Jos haluat, että oma tai jokin
muu koira on mukana ehdok-
kaana niin voit kertoa ehdok-
k u u d e s t a  o s o i t t e e s s a

www.sathy.fi/vuodenkoira.

Palkinnot

Palkkiona on tietysti mainetta
ja lisäksi vielä jokin mukava
y l l ä t y s  k o i r a l l e .
Osallistumis- ja äänestysaikaa
on toistaiseksi.

Mikä tekee koirasta hyvän
pussijuoksijan? Omistajan mu-
kaan kyse on koiran ja handlerin
tiiviistä tiimityöskentelystä. Sekä
koiran että handlerin täytyy tietää
missä mennään, muuten ei voit-
toon ole mitään mahdollisuuksia.

Snapper amerikanpitbullter-
rieri napsaisi itselleen SATHY
Expossa pussijuoksumestaruu-
den ja tuntui siltä, että koira oli
treenannut mokomaa lajia en-
nenkin... Tämän omistaja tiukasti
kiistää, mutta myöntää sentään,
että Snapper on toki kova poika
juoksemaan. Juoksemista tree-
nataan lähinnä lähimetsissä pit-
killä lenkeillä, jolloin Snapper
pääsee vapaana juoksemaan ja
toteuttamaan liikuntaa oman tar-
monsa mukaan.

SATHY Expon Pussijuoksu-
kisan ja Euroopan Mestaruuden
tässä hauskassa mutta vaativas-

sa lajissa ratkaisi tällä kertaa
uskomaton ponkaisu ja ilmalento
maaliviivan ylitse, joka olikin ker-
rassaan komeaa katsottavaa.
Omistaja sekä koira taisivat lait-
taa kaikkensa peliin. Hienoa!
Onnittelut Snapperille sekä
omistajalle. Snapper ansaitsi
tästä itselleen sekä mainetta ja
kunniaa että hienot palkinnot
sekä kansikuvan tämän SATHY
Uutiset -lehden kannessa.

Toivon mukaan näemme tä-
män parivaljakon SATHY tapah-
tumissa vastedeskin. Snapper
treenaa kuuleman mukaan myös
taakanvetoa, petojahtia ja hang-
timeakin...

Äänestä vuoden koira!

Oikealla Snapper amerikanpitbullterrieri, nopea
työkoira ja kerrassaan mainio lemmikki. Snapper
on vielä nuori uros, joten voimme odottaa hienoja
kisasuorituksia tältä koiralta toivon mukaan
jatkossakin.
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Pittimuori�
palaa kehiin!

Taas menossa mukana. Olen
varmaan saanut yliannoksen ko-
feiinia, sitä kun on sekä kahvissa
että nauttimassani Finrexin-
flunssalääkkeessä. No, ei se
mitään, kyllä väsy iskee parin
tunnin päästä, kun pitäisi töihin
lähteä. Ja sillai...

Pitbullini kesti lyhentyneet ul-
koiluhetkensä oikein hyvin, sel-
väpäinen koira kun on, mitä nyt
jossain vaiheessa lepäillessäni
oli hän muistanut eteisen naula-
kon alla sijaitsevan lelulaatikkon-
sa, oli pistänyt sen päreiksi ja
varmaan ilahtunut suuresti löy-
täessään vaikka mitä mukavaa
– heräsin siihen, että kasvojani
mätkittiin jouluaiheisella pehmo-
luulla. Olisi voinut olla huonom-
minkin. Naudan sääriluu esimer-
kiksi. En siis valita.

Ystävällisiä
ihmisiä

Ystävällisiä ihmisiä on tavattu,
oikeasti, mikä on aina yhtä yllät-
tävää... sitä tulee niin kyyniseksi
kaikenlaisten pulloja rikkovien
idioottien ja tappajamummojen
keskellä. Mutta toivoa siis vielä
on.

Elikkäs yhtenä aamuna mei-
dän taakanvetotiimin pienempi
puolisko kiipesi jyrkkään, pen-
saita kasvavaan rinteeseen itse-
ään keventämään, ja jotenkin
se onnistui pusikossa säntäile-
mään niin, että kun piti tulla pois,
sepä ei päässytkään. Remmi oli
kiertynyt kolmeen kertaan pen-
saan ympärille. Minä, tyhmä,
yllytin vielä vetämään kovem-
min, jolloin remmi kiristyi lopulli-
sesti solmuun, ja siinä sitten
ihmeteltiin, vaihtoehtoja punni-
ten. Kiskoako pensas irti juuri-
neen? Ryhtyäkö purra narskut-
tamaan paksua nailonremmiä
poikki? Vai oliko minun todellakin
itseni pakko kiivetä rinteeseen,
joka nyt siinä vaiheessa alkoi
näyttää lähinnä Mount Everestin

korkuiselta, ja
liukkaalta vieläpä
– kiva ryömiä
siellä nelinkontin
kuin munimis-
paikal le mat-
kaava merikilpi-
konna, mutta
kyllä vain uh-
kaavasti alkoi
näyt tää,  et tä
sellainen ope-
raatio olisi tie-
dossa. (Koira
olisi ehkä osan-
nut yhden kerran
kiertää takaisin,
mutta kolmesti,
älä unta näe...)

Ja siis sitten
tapahtui ihme:
ohi kulki kaksi
haalariasuista
miestä, kaupun-
gin tai mikä lie
firman työnteki-
jöitä, ja tilanteen
todettuaan kii-
pesi toinen ket-
terästi rinteeseen
ja selvitteli rem-
min pensaan
ympäriltä. Koiri-
en ystävä, il-

meisesti. Joka tapauksessa olin
NIIN kiitollinen, tapaus kerras-
saan pelasti päiväni ja muisto
lämmittää mieltäni vieläkin.

Tai ehkä me sitten vain näy-
tämme jotenkin avuttomilta, kun
toinen ystävällinen lähimmäinen
tarjosi meille, siis minulle ja KOI-
RALLE paikkansa ratikassa.
Kuinka usein tällaista todellises-
sa elämässä tapahtuu? En muis-
ta ikinä edes kuulleeni vastaa-
vasta ja olen täysin äimänä
edelleen. Ellei sitten tullut jon-
kinlainen väärinkäsitys, koiralla
oli nimittäin päällään heijastin-
valjaat ja keltainen huomiopanta,
ehkäpä henkilö erehtyi luule-
maan sitä opaskoiraksi tai muuk-
si viralliseksi hyötyeläimeksi.
Tätä emme saa koskaan tietää,
mutta äärettömän erikoinen ta-
paus yhtä kaikki.

Junassa on�
hauska matkustaa

Ja kerronpa nyt vielä, vauhtiin
päästyäni, viimekertaisesta me-
nomatkastamme maalle. Ovat
junissa luopuneet viheliäisistä
lemmikkihyteistä, nyt on taas
oikeat vaunut ja tilaa ojennella
koipiaan niin koiralla kuin omis-
tajalla, erittäin hyvä juttu tämä.

No kuitenkin, junassamme
kiersi vanhan hyvän ajan tarjoi-

lukärry, ja kun olo oli hiukan hu-
tera aamutuimaan, ajattelin, että
kahvi ja sämpylä pitäisivät ruu-
miin ja sielun sopivasti koossa
määräasemalle saakka. Nämä
herkut siis ostin, laskin ne vierei-
sen istuimen selkänojasta esiin
taittuvalle pöydälle, ja kun aloin
rapistella sämpylää käärestä ha-
vahtui jalkojeni juuressa torkku-
nut koira horteestaan ja pingahti
istumaan. Seurauksella, että se
iski päänsä pöytään, pöytä kip-
pasi, ja kahvimukilliseni hulahti
komeasti vaunun lattialle. Siitä-
hän seurasi pienoinen kaaos.
Kanssamatkustajat nostelivat
koiriaan ja matkatavaroitaan tur-
vaan kahvitulvan tieltä ja yksi,
ilmeisesti jonkin sortin katastro-
fikoulutusta saanut, heitti em.
tarjoilukärrystä juuri ostamansa
iltapäivälehden laajenevaan kah-
vilammikkoon, ennen kuin ehdin
sanoa että hei, minulla ON kyllä
ta louspaper ia  mukana. . .

�Ja mitäpä siinä sitten, pape-
ria vain ensiavuksi runsain mää-
rin, minkä jälkeen kiirehdin ta-
voittamaan tarjoilukärryä, jotta
saisin itselleni uuden kahvin ja
avuliaalle aatulle uuden iltapäi-
välehden, ja viimeisenä silauk-
sena sitten luuttusin vaunun lat-
tian. Tuli aika hyvä, vaikka itse
sanon. Mitä nyt kahvin tuoksu
leijui vahvana ja täyteläisenä
vielä pääteasemal lakin. . .

Koira pahoitti tapahtuneen
johdosta mielensä niin, ettei en-
sin meinannut huolia edes
osaansa sämpylästä – ymmär-
täähän sen, kaikenlaisia pyydyk-
siä viritellään pienen pään me-
noksi. Mutta kyllä se sitten
leppyi, söi sämpylää ja vielä pari
namua jälkiruuaksi, ja loppumat-
ka sujui ihan rauhallisissa mer-
keissä. Ja ensi kerralla ei yritetä
käyttää pöytää. Taitaa olla var-
mempi sillai.

Työpaikan
“virkistys”lomalla

Hengissä ollaan, virkistäyty-
mispäivästä huolimatta. Että ter-
veisiä vaan Vierumäeltä. Kuun-
neltiin pullojen kolinaa ja kollojen
pulinaa. Illalla hilpeenä kaljaa,
aamulla kalpeena hiljaa. Vanhoja
vitsejä, joo tiedän, mutta sopivat
tähän yhteyteen. Eli ei se nyt
niin kauheaa ollut kuin etukäteen
kuvittelin. Se oli kauheampaa.

No, ihmiset ovat erilaisia. Täy-
sin vai l la mitään parem-
pi/huonompi painotuksia, ihan
vain erilaisia. Demokratiassa
kuitenkin mennään enemmistön
ehdoilla, ja kun minä esim. mu-

siikkimakuni suhteen kuulun vä-
hemmistöön, niin henkinen kidu-
tus alkoi jo menomatkalla, pientä
esimakua tulevasta, hehehe...�

No ei vaites, elämässä täytyy
tehdä myönnytyksiä, ja sitäpaitsi
oliko minulla vaihtoehtoja? En-
hän voinut hypätä liikkuvasta
autosta kuullessani Loirin tulkit-
seman ratkihauskan Nauravan
kulkurin alkavan kolmatta kertaa
saman matkan aikana, ahhah-
hahhahheehheehheehhoohooo-
hohohhoho.... Vaikka harkitsin
hyppäämistä kyllä. Vakavasti.

Varsinainen virkistäytyminen
oli määrä aloittaa reippaalla kä-
velylenkillä, ja perillä sitten pe-
lattaisiin mölkkyä (???) ja pais-
tettaisiin makkaraa ym., ja kun
minulla on edelleen flunssan
jälkitautina henkiputket tukossa
ja ankara yskä, niin totta kai
tiedustelin onko määränpää mi-
ten kaukana ja vaikean taipaleen
takana. Että kannattaako lähteä
ollenkaan, jos vaikka uupuu mat-
kalle. No, vastaus oli totta kai,
että ihan lyhyt kävelymatka, nou
problem, ja niinhän sitten lähdet-
tiin taapertamaan. Taskumatit
hölskyivät iloisesti. Suuren yh-
teisen perheemme strategia oli,
että joukko hajosi heti alkumat-
kasta. Ensimmäiset, ne jotka
tunsivat tien, vetivät kärjessä
kuin olisivat napanneet amfeta-
miinia, ja loput yrittivät pysytellä
perässä minkä kerkesivät. Aina
jonkun mutkan takaa ehti nähdä
vilauksen loittonevista selkämyk-
sistä, jotta tiesi sentään mihin
suuntaan oltiin menossa. Ensi
kerralla kannattaisi ehkä ripotella
reitille vaikkapa leivänmuruja tai
jotain, tämä ihan vain niin kuin
vihjeenä...

Minä tietysti putosin piankin
jälkijoukkoon, hengitys vinkuen
ja yskänkohtausten jälkeen sil-
mät vettä vuotaen, niin että loit-
tonevat selkämykset näyttivät
epämääräisiltä väriläiskiltä vain,
mutta siinä vaiheessa kun aloin
nähdä mustia pallosia ja korvien
suhinan seasta olin kuulevinani
kauan sitten kuolleiden lähim-
mäisten kutsuvia ääniä, totesin
että lienee aika myöntää tappi-
onsa ja keskeyttää. Kärkijoukko
näkyi jossain horisontissa kiipeä-
vän reippaasti ylös pystysuoraa
vuorenrinnetta...

Että en sitten tiedä etenivätkö
loppumatkan puusta puuhun it-
seään heilautellen vaiko miten,
mutta ilmoitin joka tapauksessa
porukan häntäpäälle kääntyväni
takaisin majalle nyt, ei muuten,
mutta en kyllä ollut aamusella
ajatellut heittää koiralle ihan lo-
pullisia jäähyväisiä kuitenkaan,
että niissä merkeissä ja jälleen-
näkemisen toivossa jne.

Päätös oli erittäin oikea, kul-
jetun parin kilometrin jälkeen ei
oltu vielä edes puolimatkassa,
kuten sittemmin kävi ilmi. No,
eräille 5 km sinne ja 5 km tänne
on varmaan lyhyt matka, ja saat-
taisipa olla itsellenikin, terveenä,
mutta nyt ei onnistunut, ja hyvä
kun jaksoin sentään hitaasti tal-
lukoida majalle takaisin. Miten
kokemus edisti työkykyäni, mikä
siis oli reissun virallinen tarkoitus,
en tiedä, itselleni tuli lähinnä
tunne, että minut yritettiin tap-
paa, mutta sillai tietysti pohjim-
miltaan oma vika... mitäs läksit.

Muuttui kuitenkin iloksi, kun
työkaverit palatessaan toivat mi-

Pittimuorin tarinat
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nulle makkaraa ja perunasalaat-
tia, joita söinkin hyvällä halulla,
ja sitten saunottiin, ja kaikilla oli
taas mukavaa. Oikeast i .

Ja juhlittiin tietty aamuyöhön,
mutta ei mennä yksityiskohtiin
tässä nyt ;o)

Eli loppu hyvin, kaikki hyvin.
Kukaan ei kuollut, ja maanantai-
na pääsemme virkistäytyneinä
aloittamaan uuden työviikon
taas. Kyllä se siitä. Eläkeikään
vain on vielä niin pitkä matka.
Siis kuka nyt sinne asti selviää...

Koira
kotosalla

Niin ja pittini selvisi omalla
tahollaan mainiosti, mitään vas-
toinkäymisiä ei ollut, vaikka kyllä
se ilmeisen riemuissaan oli, kun
tavattiin taas. En tiedä oliko sen
mahdollista olla yhtä riemuis-
saan kuin minä, kovin ikävä ehti
pikkuista tulla. No, toivottavasti
ei nyt taas vähään aikaan tarvit-
se jättää sitä kenenkään hoitoon,
 kotona se parhaiten viihtyy, sel-
västikin. Mussukka.

Heti ekan työpäiväni aikana
oli koira sitten syönyt omaa kau-
lapantaansa, oksensi tänä aa-
muna isoja palasia, huhhuh...
Mutta hyvä kun pysähtyivät ma-
halaukkuun, kyllä tuollaisista erit-
täin tehokas suolentukkeuma
tulisi, ja sitten olisi edessä itku
ja paha parku... Täytyy olla vä-
hän huolellisempi nahkatavaroi-
den kanssa vastedes, koirani
tunnetusti on heikkona niihin,
mutta miten lie oli em. panta
aamusella lähtöhötäkässä latti-
alle pudonnut, en huomannut
yhtään.

Onneksi ei tullut pahempia
seuraamuksia kuitenkaan.

Herkkuja

Nyt kun näihin syömisiin
päästiin, sain yhdessä kyläpai-
kassa maistaa AIVAN ihania filo-
taikinasta tehtyjä nyyttejä. Täyt-
teenä lohta, purjoa ym. maiskis
nam...

No, ajattelin, että olisipa lois-
tava vaihtoehto meillä perintei-
sesti jouluna tarjottaville pastei-
joille, jos vain paikallisessa
marketissa olisi pakastettua filo-
taikinaa, siis, ja innoissani ker-
roin tätä sitten koirapuistossa:
teen jouluksi fila-nyyttejä.� Olin
hehkuttanut hyvän aikaa kunnes
havahduin että niin, filahan on
se brasilialainen suojeluskoira-
rotu – enpä usko, että kykenisin
tekemään sellaisesta nyyttejä.
Pikemminkin siinä taitaisi käydä
päinvastoin. Mutta kuulijoista ei
kukaan ollut huomannut mitään
erikoista, fila tai filo, sama se...
Tuli taas todistettua, että ihmiset
eivät noin yleisesti ottaen tunne
koirarotuja.

Ja lisää reseptejä! Meillä on
paksu vanha keittokirja, ennen
sotia painettu, ja sieltä saa oikein
hyviä vinkkejä joskus, kunhan
vähän pienentää annoskokoja
ja muutenkin improvisoi - kovin
moni ohje alkaa tyyliin “otetaan
puoli kiloa voita...” Varmaan her-
kullista, mutta ehkä ei kuiten-
kaan ihan näin... Ajat muuttuvat.

Minunkin lapsuudessani syö-
tiin vielä läskisoossia, silakkalaa-
tikkoa ja veripalttua, ja joskus
kauhistutan nuorempia muiste-
lemalla miten veri kaadettiin as-
tiaan ja sekaan ruisjauhot, ja
sitten hämmennettiin... Keittotai-
teen veteraani muistelee, ja nuo-

remmat hyppivät seinille, ha-
haha.

Mutta siinä historiallisessa
keittokirjassa on juttuja, jotka
saavat meikäläisenkin hyppi-
mään seinille, ja se on jo paljon
se. Kuten nyt vaikka mustakeitto.
Siihenkin tulee verta, lisäksi hy-
viä juureksia ja omenoita, kuin
myös hanhen pää ja kaula, jalat,
siipityngät ja kupu. Sitten aloite-
taan: nylje pää ja kaula, poista
silmät, raaputa nokka puhtaak-
si.... Ei, ei, ei herranjestas sen-
tään!!! Seuraava sivu, kiitos...

Löytyy näin joulun ja uuden
vuoden aikaan sopivasti varsi-
nainen dagen efter-ruoka myös.
Keitetyt vasikanaivot. Kiehauta.
Poista kalvot varovasti, keitä
kypsäksi 15 min., aseta tarjoilu-
astiaan, kaada päälle kuuma
tomaattikastike – no se tomaat-
tikastike ehdottomasti kruunaa-
kin kaiken, ja kokki kaatuu pyör-
tyneenä lattialle. Toivuttuaan hän
katsoo onko herkkua jäänyt jäl-
jelle (ei varmaan, uskon, että
menee kuin kuumille kiville) ja
mikäli on, tehdään lopusta mu-
hennos, sössätään aivot haaru-
kalla aivan hienoksi ja sekoite-
taan munamaitoon...Luojan
tähden paetkaa!!!

Pizzakulttuurillakin on puolen-
sa.

Ulkoilua

Muutoin ei taaskaan kuulu
ihmeempiä. Koirapuistossa eilen
(siellä siis tietenkään ei ollut
muita kuin me) heittelin pullapa-
loja variksille, kun koko lauma
yllättäen kohosi hätäisesti raak-
kuen siivilleen ja lähti sellaista
vauhtia kuin olisi tuli pyrstön alla.
Hyvin olin ihmeissäni, eivät ne
koiraakaan yleensä väistä kuin
lähimmälle oksalle. Mutta ilmes-
tyihän se syy puskasta sitten,
iso haukka, jolla oli pitkittäisvii-
ruinen rinta – koon ja vaakkujen
käytöksen perusteella päättelin,
että oli kyseessä nuori kana-
haukka. Varpushaukkoja vaakut
jahtaavat oikein porukalla, ja
puistoomme kerran eksynyttä
mehiläishaukkaa ne killittivät ute-
liaina viereisestä puusta, mutta
tämän tyypin ne ilmiselvästi otti-
vat tosissaan. Kyllä varikset
osaavat nämä lajinmäärityshom-
mat.

Pittiviestejä

Katsokaas millaisen viestin

sain perjantaina. Jollakulla on
taas ollut tylsää. Minnehän tuolla
numerolla pääsisi? Johonkin pi-
lailuvälinepuotiin kenties?

“Tarvitsisin urosta Pitilleni jolla
on tällä viikonlopulla juoksun
koho kohta urosta! soitatko tar-
vitsen apuasi 044-XXXX XXX.”

Niin ikävää, kun PR-syistä ja
yleisen sovun säilyttämiseksi
joudun jatkuvasti hillitsemään
luontaista ilkeyttäni, eli vastasin
vain jotta valitettavasti en voi
auttaa tässä asiassa, ystävällisin
terveisin, blaablaablaa...�

Kuten taas iltalenkillä. Jouduin
hillitsemään ilkeyttäni siis. Täti
kulki puistossa kissa flexissä,
hitaasti ja leveästi, ja vaikka koi-
rani suhtautuukin kissoihin sa-
moin kuin kaikkeen muuhunkin
ympäristössään, suvaitsevan hy-
väntahtoisesti, tiedän kissanul-
koiluttajien pelkotilat näissä koh-
taamisissa. Keräsin siis pittini
lyhyelle ja tätiä rauhoittaakseni
juttelin jotta ei, ei mennä katso-
maan suloista pientä kisumisua,
ja samalla yritin hymyillä ystäväl-
lisesti. No, ehkä täti käsitti sen
niin, että näytin hampaitani. Tai
jotain. Vastaus tuli kuitenkin ko-
leasti, kissan pörhistellessä flexin
nokassa: “Niin, ei kannata tulla,
siitä ei seuraa kuin naarmu kuo-
noon.” Dramaattinen taidepaus-
si. “Tai silmään. Se olisi ikävää.”�

Sehän todentotta olisi HYVIN
ikävää, melkein yhtä ikävää kuin
se, että tädille jäisi käteen vain
puolikas kissaa flexin nokassa,
mutta taas jouduin nielemään
sappeni ja nokkelan vastaukseni
yhtenä epämieluisana suupala-
na. Yäk. Närästää.

Ja MIHIN tämä maailma on
menossa, kun jo kissojakin käy-
tetään elvistelyvälineinä? Pitä-
nee sittenkin hankkia lisää fret-
tejä ja erityisesti painottaa, että
ne pureutuvat vastustajansa
kurkkuun eivätkä hellitä ennen
kuin ovat IMENEET SEN VE-
REN viimeistä pisaraa myöten.
Sähise siinä sitten...

(No ei vaites, tosiasiassa täti
ja kissa vain lievästi huvittivat
meitä, minkä lisäksi tiedostan
itsekin kuuluvani tätien kastiin,
mutta se ei nyt ole jutun pointti.
Hahahaha.)

Taakanveto-
aikeissa

Sovitin koiralle uusia taakan-
vetovaljaita tänään, sillai hitaasti
kiiruhtaen edetään, kylläkyllä, ja

pitbullini totta kai heittäytyi seläl-
leen lattialle ja alkoi sätkytellä
raajojaan. Ööööh... tuota.... toi-
vottavasti se ei aio toimia noin
sitten, kun lopultakin joskus ha-
massa tulevaisuudessa osallis-
tumme viralliseen kisaan. Jos
osallistumme. Muistetaan siis
kuitenkin, että olen luultavasti
maailman ainoa henkilö, joka on
joutunut KANTAMAAN koiransa
pois taakanvetoradalta, kun se
itse kieltäytyi liikkumasta, ja oh-
jaamani koira on myös kiivennyt
valjaineen päivineen kärryille,
todettuaan, että siellä oli painoi-
na tuttuja ihmisiä, että meriittejä
kyllä löytyy törttöilyn saralta...
Ja vaikka siis toivonkin (tosin
kait turhaan), etteivät taakanve-
tokisat menisi missään vaihees-
sa liian ryppyotsaiseksi puurta-
miseksi, niin joku raja sentäs...

No, perustan nyt tällaisen yh-
den hengen ryhmän, Team City-
dogin, ja alamme kokoontua lä-
himetsiköissä, tai siirrellään
vaikka öisin autoja tuossa lähei-
sellä parkkipaikalla, sitten kun
vähän pidemmälle edetään. Pie-
niä käytännön piloja siinä samal-
la, hahahaha....

Vielä SATHY
Exposta

Olimme yleisönä koiran kera
SATHY Expossa tottakai. Hyvä
taakanvetokisa, kannatti ehdot-
tomasti nähdä! Nyt jäi erityisesti
mieleen Dana, hyvänen aika,
siinä on koira, joka vetää sisulla
ja sydämellä. (Tää taisi olla jon-
kun puolueen vaaliteema mui-
naisina aikoina mutta lainaan
sitä silti, sopii nääs tähän kuin
nenu päähän.) Minkä lisäksi oli-
vat koirat erittäin treenattuja ja
tottelevaisia. Kaunista työsken-
telyä.

Aina välillähän on kuultu nari-
naa vieheen käytöstä ja joiden-
kin tahojen mukaan pitäisi taa-
k a n v e t o k i s a n  o l l a  k a i t
eräänlainen tottelevaisuuskilpai-
lu myös, mutta itselleni asia on
sinänsä aivan yksi ja hailea, jos
koira vetää käskystä niin hieno
homma, mutta jos se vetää siksi,
että TAHTOO MOTIVOINITIPA-
TUKKANSA mihin hintaan ta-
hansa, niin on sekin hieno hom-
ma, ja kertoo kyllä koirasta ja
sen asenteesta jotain, ihan var-
masti.  Tämä näin pittifanaatikon
näkökulmasta.

No, katsotaans nyt oliko siellä
vihollisia vakoilemassa ja koska
aloittavat katkeran narinansa
miten MIKÄÄN ei taas toiminut,
oih ja voih, ja happamia, sanoi
kettu pihlajanmarjoista. Erityisen
huvittava on eräs pieni pervo
nimimerkki Hevosmies, joka on
saanut bannit liki kaikille kuvitel-
tavissa oleville palstoille paitsi
yhdelle, missä omaa gurun ja
sankarin statuksen, niin vakka
kantensa valitsee, mutta onneksi
on suljettu foorumi etteivät per-
heen pienimmät pääse sitä va-
hingossa lukemaan, ja onneksi
ei herralla sentään ole Sathy-
rotuista koiraa, saati pittiä, vaan
iso sekarotuinen, kiitos Luoja
pienistä armonosoituksista....

Näihin kuviin, näihin tunnel-
miin lopettaa Pittimuori tältä
erää. Tapaamme jälleen seuraa-
valla kerralla, ennen sitä
tapahtumissa ja ehkäpä jopa
Internetin ihmeellisessä maail-
massa! Voimia ensi vuoteen.

Terveisin Pittimuori
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Viime keväänä sain todella
uskomattoman mahdollisuuden
ostaa amerikankääpiöterrierin
Yhdysvalloista yhdeltä huippu-
kasvattajalta. Mietimme hetken
ja päätimme tarttua tilaisuuteen.
Koira saapuisi maailman ykkös-
kasvattajalta Margo Carterilta
Phoenix Rising Kennelista Texa-
sista. Samalla kyydillä oli tarkoi-
tus saapua myös toinen AKT
Suomeen.

Mutkia
matkassa

Kesällä saimme kaiken sovit-
tua ja koirien piti saapua Suo-
meen elokuussa, aivan loista-
vaa. Kaikki paperit olivat
kunnossa ja koirille oli saatu
mikrosirut sekä tarvittavat roko-
tukset, mutta pieniä ongelmia
tulikin matkaan. Koirat eivät saa-
puneetkaan elokuussa sillä len-
tojen hinnoista tulikin todella suu-
ri summa. Aloimme miettiä uusia
keinoja saada koirat Suomeen.
Laskimme eri hintoja jos koirat
lähettäisiinkin Tanskaan ja haet-
taisiin sieltä, kyseltiin tutuilta
onko kukaan mahdollisesti mat-
kalla USA:han ja voisi tuoda koi-
rat. Tuntui ettei koiria saataisi
mitenkään Suomeen. Aloimme
miettiä jos lähtisimme hakemaan
koirat USA:sta. Laskimme lento-
jen hintoja ja mitä hotellit mak-
saisi. Hintaa tuli kuitenkin aika
paljon. Tuttavamme innostuivat
myös ajatuksesta lähteä New
Yorkiin joten sain kaverilta soiton
Hulluilta Päiviltä että liput olisi
nyt alle 400 euroa että lähde-
täänkö ja käykö joululoma. Vas-
tasin nopeasti että mennään
vaan, eiköhän me joku majoitus
löydetä että ota liput neljälle.
Ilmoitin asiasta Margo Carterille
että olemme tulossa New Yorkiin
jouluna että tytöt voi lähettää
sinne niinä päivinä kun siellä
olemme. Margo alkoi hoitaa asi-
oita kuntoon siellä päässä ja
minä täällä. Varasin tytöille pai-
kat koneesta, joita varmistettiin
ja vekslattiin. Majoituksenkin
New Yorkissa saimme kuntoon
ja pääsimme asumaan kaverin
tuttujen luokse Brooklyniin. Kaik-
ki tuntui olevan kunnossa, kun-
nes neljä päivää ennen matkaa
sain viestin että toinen koirista
ei voi matkustaa Suomeen. Mo-
nien mailien jälkeen sain selityk-

sen ja ei auttanut muu kuin tuoda
vain yksi koira, parempi sekin
kuin ei yhtään. Tieto ei ollut kovin
mukava mutta kaikkea sattuu ja
tapahtuu.

Matkalla
isoon omenaan

Lähtö isoon omenaan koitti ja
matka sujuikin ihan mukavasti
vaikka aikaero oli aika suuri.
Saavuimme New Yorkiin torstai
iltapäivällä kello neljän maissa,
tuntui hassulta sillä olimme läh-
teneet Helsingistä samana päi-
vänä kello kaksi. Aivan kuin aika
ei olisi kulunut ollenkaan. Muu-
taman päivän ajan tutustuimme
kaupunkiin ja sunnuntaina läh-
dimme hakemaan pientä AKT
tyttöä JFK:n continental cargos-
ta.

Amerikankääpiö-
terrieri saapuu

Tilasimme taksin ajoissa, vaik-
ka melkein tiesimme että kone
on myöhässä ja joutuisimme
odottelemaan pidemmänkin ai-
kaa. Taksikuski ei tiennyt minne
olimme menossa vaikka meillä
oli osoite ja hänellä navigaattori
jota ei voinut tietenkään käyttää
vaan pyörimme JFK alueella
noin puolisen tuntia ennen kuin
hän pyysi että voimmeko soittaa
ja kysyä ohjeita missä tämä car-
go alue on. Noin tunnin etsiske-
lyiden jälkeen löysimme oikean
paikan ja menimme sisälle odot-
telemaan. Lento, millä AKT saa-
puisi JFK:lle, oli noin puolisen
tuntia myöhässä. Virkailija kertoi
myös että, koneen laskeutumi-
sen jälkeen menisi vielä puolisen
tuntia, niin koira olisi continental
cargo talossa.

Odottelimme ja odottelimme
ja lopulta koira saapui. Emme
olleet ainoita koiran hakijoita
myös pieni koiran pentu saapui
yhdelle perheelle. Soitimme tak-
sin meidät hakemaan ja odotte-
limme pieni AKT tyttö sylissä
taksin tuloa. Aika kului ja soitim-
me uudestaan taksista ja soitim-
me vielä kolmannenkin kerran
eikä ketään näy eikä kuulu. Lo-
pulta virkailija soitti meille toisen
taksin jos se vaikka saapuisi
nopeammin kuin meidän tilaa-
mamme. Lopulta taksi saapui

pihaan ja se oli
meidän t i laa-
mamme. Taksi-
kuski pahoitteli
että on myöhässä
ja kertoi että ei
meinannut alu-
eelle päästä. To-
del la  mukava
taksikuski, pa-
hoitteli New Yor-
kilaisten huonoja
käytöstapoja ja
k e r t o i  m i s s ä
kannattaa käydä
ja missä ei. Matka
majapaikkaamme
sujui nopeasti ja
saimme mukavan
v a s t a a n o t o n .
Pieni AKT sai si-
lityksiä ja taput-

teluja.

Kaikenlaista
yllätystä

Aloin puhdistamaan
kuljetuskoppaa millä koira
saapui kentälle ja se oli
täynnä sanomalehtiä sekä
seassa oli mukava pieni
yllätys, kaksi kanan jalkaa.
Luulin aluksi niitä muovi-
leluiksi mutta aivan oikeita
ne olivat ja todella ällöttäviä.
Luin ohjeet mitä olin saanut
koiran mukana (mitä koira
oli tottunut syömään yms.)
sekä kävin paperit läpi mitä
pikkuisen mukana tuli.
Rabies rokotus oli kun-
nossa samoin mikrosiru ja
lääkitykset. Iltasella soitin
vielä Margolle ja ilmoitin
kaiken olevan kunnossa
että saimme koiran haettua.
Sain vielä ohjeet viedä
koiran eläinlääkärille ennen
lentoa Suomeen. Koira tuli tar-
kastaa 24 tunnin sisällä ennen
koneeseen nousua. Onneksi ke-
nen luona majailimme, osasivat
eläinlääkärin etsinnässä auttaa
ja sain ajan varattua samalle
aamulle kuin lentomme lähtisi
Suomeen. Seuraavat päivät kier-
telimme kaupungissa ja pääsim-
me nauttimaan perinteisestä
USA:laisesta jouluruuasta.

Visiitti
eläinlääkärille

Koitti torstaiaamu ja lähdimme
kohti eläinlääkäriä. Varasimme
hyvin aikaa sillä jouduimme täyt-
telemään papereita odotustilas-
sa. Pääsimme sisään ja eläin-
tenhoitaja tarkasti koiran
lämpötilan ja painon. Sen jälkeen
odottelimme että eläinlääkäri
vapautuisi. Huone missä odotte-
limme, oli tosi lämmin ja pieni
AKT:mmekin alkoi läähättää. Lo-
pulta eläinlääkäri saapui ja kyseli
minne olimme matkalla ja milloin
mitä kaikkea on jo hoidettu ja
mitä papereita täytellään. Eläin-
lääkäri antoi mato- sekä punkki-
lääkityksen ja tarkasti hampaat
ja kuunteli sydämenäänet. Saim-
me merkinnät papereihin ja sen
jälkeen hän alkoi kysellä että
olemmeko varanneet ajan toimi-
valtaiselta viranomaiselta. Pyö-
rittelimme silmiämme ja totesim-
me että emme ole. Saimme
numeron johon soittaa ja voim-
me varata ajan. Tämä henkilö
on JFK:lla ja moniin maihin vaa-
ditaan hänen leimansa. Soitim-
me Suomeenkin ja kysyimme
neuvoa ystäviltä osaavatko he
sanoa tarvitaanko tuota merkin-
tää vai ei. Saimme vastaukseksi
että ei tarvita. Tarkistimme vielä
kerran majapaikassamme netis-
tä Eviran sivuilta miten nuo mää-
räykset menevät. Onneksi pää-
simme pienellä säikähdyksellä
ja matka kohti JFK:ta.

Matkalla
kotiin

Kentällä kaikki sujui hyvin.
Pikkuiselle ostettiin lentolippu ja

turvatarkastuksessa tuli koira
ottaa syliin. Kentällä koira oli
nätisti kantokassissa ja ihmetteli
vilskettä. Hieman jaloiteltiin en-
nen koneeseen nousua ja sö-
pöiltiin tax free:ssa (saimme os-
toks is tamme alennusta) .
Koneessa AKT oli nätisti jalkati-
lassa melkein koko matkan, vä-
hän aikaa myös sylissä lento-
emäntien silitettävänä sekä
vierustoveri Tanskasta halusi
ottaa kuvia.

Koneen laskeuduttua nousim-
me koneesta ja menimme hake-
maan passintarkastuksen läpi
ja jäimme odottelemaan laukku-
ja. Saimme laukut ja lähdimme
kohti saapumisaulaa missä kyy-
timme jo odottelikin. Tullin koh-
dalla mietimmekin menemmekö
punaista vai vihreää linjaa ja
menimme vihreää. Tullivirkailija
pysäytti meidät ja kyseli koiran
papereita sekä mistä olemme
tulossa. Näytimme tarvittavat
paperit ja sen jälkeen tullivirkai-
lijat silittivät pikku neitokaista ja
lepertelivät sille. Pienen viivytyk-
sen jälkeen pääsimme jatka-
maan matkaamme kotia kohti.

Vihdoin
kotosalla

Kotimatka sujui loistavasti ei-
kä meillä ollut mitään ongelmia
saada uutta tyttöä tulemaan toi-
meen muiden koiriemme kans-
sa.

Yhteensä koko koiran hankin-
taan ja sen saaminen Suomeen
vei meiltä noin 7 kuukautta ja
paljon työtä niin Suomessa kuin
USA:ssa. Ilman saamiamme
apuja en usko että olisimme ko-
ko koiraa koskaan Suomeen
edes saaneet.

Niille jotka miettivät koiran
ostoa USA:sta voin sanoa että
kärsivällisyyttä ei koskaan ole
liikaa sillä mutkia matkaan tulee
joka kulmassa ja niiden selvittä-
miseen ja ratkomiseen menee
oma aikansa.

Emma

Amerikankääpiöterrieri
Texasista Vihtiin

Suloinen Peggy Sue matkalla Jenkkilästä
koto-Suomeen.

Peggy Sue lentokoneessa, matkalla New Yorkista
Helsinkiin. Pieni koira mahtuu hyvin pieneenkin
laukkuun ja pieneen tilaan.
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Hakalankuja 60
07190 HALKIA / PORNAINEN
FINLAND

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

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

Olemme National Kennel Clubin virallinen edustaja Suomessa.

White Bandit's Silvester & White Bandit's Penelope
-pentue on syntynyt.

Soita nyt ja varaa omasi.

SnowWhite
American Bulldogs

OldeRanch
Olde English Bulldogges & Wild Boars

Aidot, ARF-rekisteröidyt
villisikatestatut vanhaenglanninbulldoggit

ja ARF-rekisteröidyt, DNA-testatut villisiat

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

Katso TUHANNET
muut laatutuotteet ja

tarjoukset kotisivuilta!

Talveen, pakkaseen ja kylmään...
Kaikki tarvittava! Lämpöiset haalarit ja manttelit,
tossut, lämpimät kantolaukut, lämpötyynyt, jne.
Paljon uusia tuotteita työkoirille sekä omistajille,
kuten Hurtta Tundra asut koirille ja handlereille.

Sporting Collars on saapunut Suomeen!

Yksinoikeudella Suomessa ja koko Euroopassa
Koiratuote myy maailman tykeintä ja parasta
työkoira-kaulapantaa - Sporting Collars.
Katso lisätiedot www.koiratuote.fi tai
tule sovittamaan myymäläämme ja mykisty
upeista Sporting Collars huipputuotteista.
Vain työkoirille! Made in USA.

Turvavaljaat
autoiluun

alk. 12,90 e

Pentuvaljaat
v-pun ja v-sin
12,90 e

Hurtta Home
kantokassit
alk. 22,90 e

Hurtta Home
laatupedit

alk. 43,90 e

Koiran sähkö-
hammasharja

25,90 e

Uutuuslelu
Dog Fighter

39 e

Uutuusvärit
Flexeissä, v-pun ja ruskea
hinnat alk. 13,90 e

Kelataluttimiin
pussukka

5,90 e

Puppy
Coachies

7,90 e

Natural Menu
uutuusruuat

alk. 7 e


