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

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

Kotisivut, webmaster
Marko Laaksonen
absolute@phnet.fi

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

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

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

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

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

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

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 yhdistyksen jäsenille. On tärkeää jakaa kokemuksia
omista lemmikeistä, voi olla, että jotakuta askarruttaa juuri samat asiat.
SATHY yhteystiedot
SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

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

Puheenjohtaja
Raimo Kallio
bulldog@pp.nic.fi
p. 050 500 4422
Terapiakoiravastaava ja varapuheenjohtaja
Jonna Dunkel
jtm@nic.fi
p. 045 630 4345

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

Sponsorivastaava
Eira Sukki
esukki@welho.com

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

Tapahtumavastaava
Matti Lehtinen
lehtinen2000@yahoo.com

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

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

Patterdalenterrieri-asiantuntija
Miika Daavittila
miika28@virpi.net

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

SATHY Uutiset -lehti

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

Materiaalia SATHY Uutiset lehteen ja SATHY
ry.:n kotisivuille voit lähettää s-postitse tai
postitse:
SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

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

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

Vuoden kolmas lehti
Hyvä SATHY ry.:n jäsen, käsissäsi on vuoden
2007 kolmas SATHY Uutiset -lehti. Tässä lehdessä on runsaasti työkoiramaisia artikkeleita,
ajankohtaisia uutisia sekä hauskoja juttuja.
• Sivulla 4-5 kerrotaan toukokuun lopussa Riihimäellä vietettävästä SATHY Kevätkinkereistä.
Kyseessä on Suomen suurin ulkoilma työkoiratapahtuma, johon saat vapaalipun tämän lehden
mukana. Älä missaa tätä!
• Sivulla 6 on artikkeli Satakunnan kansan koiraartikkelista, jossa myös SATHY ry. oli mukana.
Mielenkiintoista ja ajankohtaista asiaa.
• Sivulla 8 on reportaasi APBT SF Pitbull päivästä. Kivaa tekemistä ja hienoja koiria!
• Sivulla 9 löytyy asiaa amerikankarvatonterrieristä.
•Vuoden
Sivulla toinen
10-11 on
yleisön pyynnöstä artikkeli
lehti
taakanvedon treenaamisesta.
Hyvä SATHY ry.:n jäsen, käsissäsi on vuoden
•2007
Sivulla
12 on
englanninkielinen
toinen
SATHY
Uutiset -lehti.reportaasi
Tässä lehtaakanvetokisoista
dessä on runsaasti Tanskassa.
amerikanbulldoggi-asiaa,
talvisia kuulumisia sekä infoa tulevista työkoi•ratapahtumista
Sivulla 14 kerrotaan
taakanvedosta
meillä juttua
ja muualla.
Laita nämä
amerikankääpiöterrierin
kanssa.
tärkeät päivämäärät heti ylös
omaan kalenteriisi,
näin tapahtumat eivät sujahda sivu suun! Lisäksi
•tässä
Sivulla
16 on pitbull-asiaa.
lehdessä
on paljon muuta mukavaa ja
tärkeää asiaa.
• Sivulla 18-19 on artikkeli amerikankääpiöterrierin dieetistä, sekä tärkeää asiaa muutenkin
koirien
ylipainosta ja ihannepainon tärkeydestä.
APBT-SF
•SATHY
Sivullary.:n
20-21
onkin kansikuvakoiramme, vanAmerikanpitbullterrieri-Suomihaenglanninbulldoggi
Finland (APBT-SF) onLolita.
amerikanpitbullterrieri-

• Sivulla 22-23 on tarkassa syynissä eräs kevään
puhutuimpia kirjoja, Mirja Pyykön koirakirja
Avec Lulu.
• Sivulla 23 kerrotaan Ruotsin poliisin viimeisimmästä tempauksesta, tällä kertaa kärsiä sai
viaton koira.
• Sivulla 24 on rotuesittelyssä uusi SATHY-rotu,
bandoggi.
• Sivulla 25 kerrotaan ajankohtaista asiaa eläinten hylkäämisen yleistymisestä.
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 yllämainittuun postiosoitteeseen tai sähköisesti sähköpostiosoitteeseen info@sathy.fi
Kaikki
kivatjajutut
julkaistaan,
pitkät
ja lyhyet!
omistajien
harrastajien
oma
eksklusiivinen
klubi, jossa puidaan erityisesti pitbull-asiaa.
Tapahtumiin
kannattaa
osallistua. Tapahtumat
Lisäksi APBT-SF
pyrkii järjestämään
hauskanjärjestetään
vain ja
ainoastaan
Sinua
ja
pitoa, tapaamisia,
välittää
tietoa jajuuri
edistää
pitbulltyökoiraasi
varten. Ota osaa, se
tuleonmukaan,
asiaa. Liity APBT-SF-klubiin,
maksutonyhdessä
meillä ononhauskempaa!
Jos oletrekiskiinta.Edellytyksenä
ainoastaan omistaa
nostunut
tapahtumisen
järjestelyyn
osallistumiteröity, aito
amerikanpitbullterrieri.
Liity
kätevästi
sesta,
ota yhteyttä info@sathy.fi
Internet-osoitteessa:
www.sathy.fi/apbtsf
SATHY ry. tarvitsee koko ajan aktiivisten jäsenten
apua ja tukea,
lehden tekemisessä, tapahPitbull-päivä
maaliskuussa
tumien järjestelyssä, sekä yhdistyksen asioiden
selvittämisessä.
Mikäli klubin
olet aktiivinen,
iloinen,
SATHY ry.:n APBT-SF
Pitbull-päivä
järtomera
ihminen
ja pidät
työkoirista,
ota rohkeasti
jestetään
seuraavan
kerran
maaliskuussa.
Päiyhteyttä
ja katsotaan
yhdessä
vämääräinfo@sathy.fi
on lauantai 10.3.2007.
Pitbull-päivä
mikä
olla Sinun
panoksesi
yhdistyksesalkaavoisi
klo 12.00
ja jatkuu
niin kauan
kuin kivaa
sämme.
riittää. Vain osallistumalla voit vaikuttaa!
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Tapahtumat & treenit
SATHY ry. järjestää jälleen tänä vuonna Euroopan komeimmat ja parhaimmat työkoiratapahtumat – täällä Suomessa! Käy katsomassa
tapahtumakalenteri ja uusimmat tiedot aina
Internet-sivuiltamme osoitteesta www.sathy.fi
ja pysyt ajan tasalla mitä ja missä tapahtuu.
Kisakausi on jo alkanut ja tapahtumia on tuutin
täydeltä vuoden loppuun saakka. Joka kuukausi
järjestetään yhdet isot kisat, sekä muita pienempiä tapahtumia. Tule mukaan!
Lähde mukaan myös SATHY treeneihin.
Treeneissä on hyvä hioa kisakuntoa tai tulla
mukaan katselemaan, miten koiraa voisi ylipäätään treenata ja opettaa SATHY-kisalajeihin.
Treenitiimejä on ympäri Suomen ja treenejä
järjestetään useita per joka ikinen viikko. Tule
mukaan mukaviin treeneihin ja osallistuminen
kisoihinkin on näin paljon helpompaa! Katso
uusimmat treenit, tarkat ajat ja paikat aina
Internet-sivuiltamme http://treenit.sathy.fi
Tervetuloa
mukaan
mukavan
koiraharrastuksen
Paikka on vielä
avoin
ja ilmoitetaan
suoraan
pariin!
osallistujille. Luultavasti Pitbull-päivä järjestetään
Etelä-Suomessa, Helsinki tms.
Ohjelmassa on grillausta (ota makkarat
EWPF
mukaan), hangtime, taakanvetoa, voimavetoa,
slat milli kokeilua, pitbull-juttuja ja -keskustelua
SATHY
on liittynyt
mukaan
+ muutary.
kivaa.
Säävaraus
on. uuteen eurooppalaiseen suureen taakanvetojärjestöön, European Weight Pulling Federation. Kaikki SATHY
-tapahtumien taakanvetokisat kerryttävät osallistujille tästä lähtien SATHY Ranking-pisteiden
lisäksi myös kansainvälisiä EWPF-pisteitä.
Vertaa oman koirasi pistesaalista ulkomaisiin
vetäjiin sivuilla www.ewpf.org
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SATHY ry.:n vuosittainen kevät/kesäkauden avaus, eliSATHY Kevätkinkerit, järjestään
tänä vuonna lauantaina
26.5.2007 klo 10-17 Riihimäellä, Eläin!-messujen yhteydessä
Tiedossa on siis mahtavan
paljon kaikkea kivaa koko perheelle sekä todella upeat kisat
kaikille SATHY-työkoirille!

säänpääsyn. HUOMIO! Tämä
koskee vain ja ainoastaan etukäteen ilmoittautumista, jos et
ilmoittaudu etukäteen ja jos Sinulla ei ole vapaalippua, joudut
maksamaan sisäänpääsystä
normaalihinnan, eli 10 e.

Tule mukaan!

• Klo 10.00 alkaa ilmoittautuminen kisoihin
• Klo 12.00 taakanvetokisat, painoluokka A
• Klo 12.00 voimavetokisat, kaikki painoluokat
• Klo 13.00 taakanvetokisat, painoluokka B
• Klo 14.00 tuholaistorjuntakisat
• Klo 15.00 taakanvetokisat, painoluokka C sekä loput vedot painoluokasta B
• Klo 16.00 kaikkien kisojen voittajat julkistetaan sekä palkitaan
• Klo 17.00 SATHY Kevätkinkerit
loppuvat.

Kevätkinkerit RIihimäellä
Jokakeväinen mahtitapahtuma työkoirille on jo vuosikausien
ajan ollut SATHY Kevätkinkerit.
Useimmiten Suomen työkoirien
kerma on toukokuun korvilla kokoontunut kisailemaan ja pitämään hauskaa Helsinkiin, mutta
tänä vuonna SATHY ry. sai kutsun Eläin!-messuille ja päätimme
pitää Kevätkinkerit siinä samassa syssyssä. Eli tänä vuonna
kevätkausi pamahtaa käyntiin
Riihimäellä, mikä on reilumpaa
hieman pohjoisemmasta tuleville
työkoiraharrastajille.
Riihimäki onkin erinomaisten
kulkuyhteyksien varrella, sekä
maanteitse että rautateitse. Riihimäki onkin rautateiden helmi.
Riihimäki sijaitsee 3-tien varrella,
alle tunnin ajomatkan päässä
Helsingistä. Riihimäelle on lyhyt
matka myös mm. Turusta, Tampereelta, Porvoosta, Jyväskylästä, Porista jne.

SATHY Kevätkinkerit
alustava ohjelma

SATHY Kevätkinkereillä järjestetään viralliset SATHY-kisat
seuraavissa SATHYtyökoiralajeissa
• Taakanveto™, luokat A, B, C,
kaikki SATHY-rodut
• Voimaveto™, kaikki SATHYrodut
• Tuholaistorjunta™, amerikankääpiöterrierit, amerikankarvatonterrierit ja patterdalenterrierit

Lauantaina 26.5.2007
SATHY Kevätkinkerit

Lisäksi kisaillaan seuraavissa
SATHY-työkoiralajeissa

Koskapa SATHY Kevätkinkerit järjestetään samassa paikassa kuin Eläin!-messut, on tiedossa todella paljon kaikkea kivaa
koko perheelle. On erityyppisiä
eläinesityksiä, tapahtumia, näytöksiä jne. Lisäksi samassa tapahtumassa on Piha!-messut,
joten koko perheelle riittää koko
päiväksi varmasti tekemistä!
Itse Eläin!-messut ovat kolmipäiväiset ja SATHY ry. on paikalla
lauantaina, 26.5.2007 klo 10-17.

• Koirapussijuoksu, kaikki
SATHY rodut
• Pienten koirien nopeusjuoksu,
amerikankääpiöterrierit, amerikankarvatonterrierit ja patterdalenterrierit

Sisäänpääsymaksu
Tämän lehden mukana saat
vapaalipun Eläin!-messuille lauantaiksi, normaali sisäänpääsymaksu on 10 e. Muista siis ottaa
tämä vapaalippu mukaasi!
Jos olet osallistumassa
SATHY Kevätkinkereille kisamielessä, yhden tai useamman koiran kanssa, ilmoita tästä etukäteen SATHY ry.:lle kotisivujen
kautta osoitteessa: www.sathy.fi
-> Kevätkinkerit 2007 (linkki etusivulla). Kun ilmoittaudut etukäteen, saat oman nimesi listalle
sisäänpääsyn yhteyteen ja takaat itsellesi maksuttoman siSATHY Uutiset 3/2007

SATHY Kevätkinkereille Riihimäelle on helppo tulla! Lyhyt matka Helsingistä, Turusta, Tampereelta, Porvoosta, Jyväskylästä, Porista jne...
SATHY Kevätkinkereiden tarkka osoite on: Tehtaankadun messupuisto,
osoite Tehtaankatu 25 (Suomen lasimuseon ja Suomen Metsästysmuseon
vieressä), Riihimäki.
Erinomaisten liikenneyhteyksien varrella sijaitseva Riihimäki on kätevästi
3-tien varrella, alle tunnin matkan päässä Helsingistä.

SATHY Kevätkinkereillä, Eläin!-messuilla ja Piha!-messuilla riittää tekemistä,
kokemista, näkemistä ja puuhaa koko perheelle koko päiväksi.

SATHY Kevätkinkerit &
Eläin!-messut ohjelmaa
• SATHY-rotuesittelyjä
• Todella iso määrä näytteilleasettajia
• SATHY-kisaajille sponsoreilta
massiiviset palkinnot
• Kaikenmoisia eläimellisiä tuotteita ja tarvikkeita
• Mukavia ihmisiä
• Paljon koiria!
SATHY Kevätkinkereille
mukaan
• Oma koira hyvässä kisakunnossa
• Tarpeeksi vaatetta
• Kamera, kakkipusseja, rahaa
• Koiran rokotustodistus sekä
SATHY Easy Entry kortti (tai koiran rekisteripaperit)
• Koko perhe, erityisesti lapset!

Koko perheen Eläin!-messut sekä Piha!-messut tarjoavat virikkeitä koko
perheelle. Ota oma koirasi ja perheesi mukaan, tule mahtaviin SATHY
Kevätkinkerit-työkoirakisoihin ja nauti samalla messujen muusta annista
– samalla vapaalipulla!
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Maksuton sisäänpääsy kaikille SATHY-jäsenille vapaalippu (arvo 10 e) tämän SATHY Uutiset -lehden välissä
Maksuton sisäänpääsy kaikille ennakkoon ilmoittautuneille
SATHY-kisakoirille & handlereille - ennakkoilmoittautuminen
Internetissä osoitteessa www.sathy.fi
Aukioloajat
lauantaina 26.5. klo 10-17
Lippujen hinnat
• Samalla lipulla ELÄIN! ja
PIHA!-messut
• Aikuiset 10 e
• Lapset 7-17 v. 4 e
• Perhelippu 20 e (2 aikuista
ja alle 18-vuotiaat lapset)
• Ryhmälippu 6 e/hlö
(min.10 henkilöä, tilataan
etukäteen)
• Paikoitus 4 e
Huomaa: Maksuton sisäänpääsy kaikille SATHYjäsenille – vapaalippu (arvo
10 e) postitetaan tämän
SATHY Uutiset -lehden
välissä

Ennen
SATHY Kevätkinkereitä
• Osallistu treeneihin
• Treenaa kotona
• Laita koiran rokotukset ja madotukset kuntoon - nämä tarkistetaan sisäänpääsyn yhteydessä!
• Hanki koiralle SATHY Easy Entry kortti ja
pääset vaivatta kisoihin
• Jos koiralla ei ole vielä taakanveto-lisenssiä,
varaa tarpeeksi aikaa ennen kisoja, jotta
koirasi ehtii suorittaa lisenssin ennen kisaa

Tule avustajaksi!
Saat Kinkeri-paidan ja muuta
kivaa. Lisätiedot www.sathy.fi
info@sathy.fi

Huomaa: Maksuton sisäänpääsy kaikille ennakkoon kisoihin ilmoittautuneille SATHY-kisakoirille &
handlerille – ennakkoilmoittautuminen Internetissä
osoitteessa www.sathy.fi -> Kevätkinkerit
2007
Eläin!-messut
ELÄIN! on lemmikkejä harrastuksenaan pitävien ja niiden parissa työskentelevien uusi tapahtuma. Kaikkien
eläinystävien iloista ELÄIN!-tapahtumaa
rakennetaan yhdessä lemmikkialan yhdistysten ja valtakunnallisten järjestöjen
sekä kaupan kanssa.
ELÄIN!-tapahtumassa nähdään
suurten ja pienten eläinten esityksiä ja
leikkimielisiä kilpailuja, saadaan runsaasti
asiantuntevaa neuvontaa lemmikkien
hankinnasta, kasvatuksesta ja hoidosta
ja päästään tutustumaan eri lemmikkilajeihin ihan paikan päällä. Messuilla
järjestetään myös seminaareja ja tietoiskuja ajankohtaisista
eläinaiheista.

SATHY Kevätkinkerisponsorit:

Lapsille monenlaista
hauskaa tekemistä ja nähtävää. Ilmainen lapsiparkki.
Tule ELÄIN!-tapahtumaan
hakemaan uusia ideoita, tekemään hyviä ostoksia ja
viihtymään vehreään messupuistoon ystävien tai perheen kanssa koko päiväksi.
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SATHY ry. esillä
suomalaisessa mediassa
Satakunnan Kansa sanomalehden sunnuntailiite
22.4.2007 esitteli Suomen kansalle ison artikkelin koirista, niiden vaarallisuudesta, maineesta
ja myyteistä. Tähän isoon, kahden aukeaman artikkeliin Satakunnan kansan toimittaja Kaisa
Ylhäinen halusi haastetella muiden asiantuntijoiden lisäksi
SATHY ry.:n sihteeriä. Toimittaja
Ylhäinen oli bongannut Internetistä sekä SATHY ry.:n Internetsivuilta että muilta koirasivuilta
Paul Dunkelin kirjoittaman
“Tappakoira – median luoma
myytti” kirjoituksen ja tätä haluttiin referoida Satakunnan Kansan kirjoituksessa. Tässä
toimittaja Ylhäisen kirjoitus kokonaisuudessaan.
Pureeko se?
Kaikki koirat osaavat purra, mutta vain osa joutuu taistelemaan
maineensa tai jopa henkensä
puolesta.
Kaisa Ylhäinen
Noormarkku
Suomessa luotetaan
koiraihmisiin
Suomessa ei ole rajoituksia
koirarotujen suhteen. Kennelliiton mukaan suomalainen koiraharrastus on vastuuntuntoista.
Eräissä Euroopan maissa rajoituksia on esimerkiksi näiden koirarotujen omistamisessa: pitbull,
dogo argentino, fila brasileiro ja
japanilainen tosa. Koirarajoitukset ovat saaneet pontta paitsi
paljon julkisuudessa olleista onnettomuuksista, myös laittomista
koiratappeluista, joissa voimakkaita koiria on käytetty.
Koira Fortuna Niks Laska
Snow ei lain mukaan saa matkustaa Norjaan. Yhdelläkään
Fortun rotusisarella tai -veljellä
ei ole maahan menemistä, sillä
ajatellaan, että harvinaisista dogo argentinoista voisi kouluttaa
vaarallisia.
Noormarkkulainen Fortu tuskin tietää Norjan lainsäädännöstä katsellessaan keittiöön, jossa
emäntä Niina Hane juo kahviaan. Keittiöön koirlta on pääsy
kielletty, joten sen on pakko tyytyä heiluttamaan avoimella ovella häntäänsä.
Fortun pitkien valkoisten jalkojen juuressa riemuitsee toinen
otus, staffordshirenbullterrieri
Kolmenässan Mystic Park, alias
Tico. Sen lihaksikas pieni vartalo
liikahtelee, kun se yrittää kiinnittää huoneessa olevien huomion. Keittiö on sillekin kiellettyä
aluetta, koirat syövät muualla ja
vain, kun niillä on laumanjohtajansa lupa.
“Kävin tutustumassa kasvattajan luona rotuun vuoden päivät, ennen kuin otin Ticon. Jouduin myös aika kuulusteluun,
miksi staffi eikä joku muu rotu.
Se on suuri koira pienessä koossa ja suurella sydämellä”, Hane
kertoo. Hänen mukaansa koirarotuun pitäisikin ainakin perehtyä, eikä hankkia eläintä vain
SATHY Uutiset 3/2007

komean ulkonäön takia. Pennun
kasvattajalla ja omistajilla on
suuri vastuu, varsinkin jos pelissä on myös koirarodun maine.
“Vika on usein hihnan toisessa päässä, ei koirassa tai tietyssä rodussa”, Hane muistuttaa.

“pitbullin
kaltainen”.
Koira määrit e l l ä ä n
pitbullin kaltaiseksi antamalla sille
ominaisuuksista
pisteitä. Jos
koira saa
yli 72 pistettä sadasta, se
on lain
tarkoittama vaa-

Niina Hane on kyllästynyt
joidenkin koirarotujen leimaamiseen vaarallisiksi. Vihaisen eläimen saa tosin tehtyä mistä rodusta hyvänsä. Norjan lisäksi
dogo argentino-rotua edustava
Fortu olisi laiton useassa muussakin maassa. “Se on todella surullista, kun
miettiin, miten upa koira
dogo on oikeissa
käsissä”, Hane harmittelee. Dogo argentinoa
ei ole aikanaan jalostettu taistelemaan vaan
metsästyskoiraksi.
Siinä työssä se palvelee edelleen kotim a a s s a a n .
“Järkyttävinsä on
eräällä alueella
Englannissa, jossa
tietynrotuisten koirien omistajille annettiin viikko aikaa
luopua koiristaan”,
Hane sanoo.
seysiden kreivikunnassa järjest e t t i i n
helmikuussa tehoisku, jonka aikana omistajat
saivat ilmoittaa
poliisille tiettyjä rotuja
edustavat koiransa ilman
rangaistusta. Jos poliisi
sen jälkeen löytäisi
kielletyn rotuisen koiran,
tuomiona saattaa olla
jopa puoli vuotta vankeutta tai 5 000 punnan sakot. Laki vaarallisista koirista,
dangerous dog act,
on ollut Briteissä
voimassa jo useita
vuosia. Lain mukaan uusia “pitbullin
tapaisia” koiria ei
saa hankkia tai
kasvattaa, ja jo
olemassa olevat,
vapautuksen
vaaneet yksilöt
on pidettävä
steriloituna, sirutettuna, rekisteröitynä ja tatuoituna, ja niillä
on aina pidettävä julkisella paikalla kuonokoppaan. Kielletty on
myös muutama muu koirarotu,
niiden joukossa myös dogo argentino.

rallinen koira. SATHY
ry.:n sihteerin Paul Dunkelin mukaan esimerkiksi valiomäyräkoira saa menetelmällä 68 pistettä, ja välttyy näin pitbulltuomiolta vain neljällä pisteellä.
“Kaikkien tehtyjen purematilastojen mukaan mikään koirarotu ei osoittaudu todennäköiseksi purijaksi”, painottaa
Dunkel. Dunkelin mukaan 50100 viime vuoden aikana on sattunut 4 kuolemaan johtanutta
koiran aiheuttamaa tapaturmaa.
“Samaan aikaan Suomessa kuolee vuosittain noin 2 400 ihmistä
eri tapaturmissa. Pelkästään hissitapaturmissa kuolee vuosittain
yksi tai kaksi ihmistä eli puremiin

Niina Hanen ja muiden koiraharrastajien lisäksi Suomen
amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry eli
SATHY on pyrkinyt tekemään
töitä tiettyjen koirarotujen vaarallisuuden myytin purkamiseksi.
Sen mukaan esimerkiksi Britannian koiralaissa on paljon parantamisen varaa.
Pitbull ei ole Englannin kennelyhdistyksen TKC:n rekisteröimä rotu, siitä siis lain määritelmä
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verrattuna
moninkertaisesti. Sama juttu
on vaikka vanhojen traktorien
kaatumisten ja monen muun
marginaalisen tapaturmatyypin
kanssa”, Dunkel vertaa.
Rajoituksia koirarotujen
omistamiseen on Iso-Britannian
lisäksi tehty myös esimerkiksi
Norjassa, Ranskassa ja Saksassa. Suomessa asiasta on esityslistan mukaan keskusteltu ministeritason kokouksessa vuonna
2000 – tosin varsinaisen listan
ulkopuolisena asiana. Listalla

todettiin, että tietyt koirarodut
voivat aiheuttaa vaaraa, jos ne
koulutetaan siihen tarkoitukseen.
Tekstissä mainitaan myös, että
samat koirat voivat olla myös
hyviä ja uskollisia perheenjäseniä.
“Ulkomailla taistelukoiria pitävät hyökkäys- tai puolustusvälineenä esimerkiksi eräät skinheadit, jalkapallohuligaanit,
rikolliset ja huumeongelmaiset,
todetaan sisäasiainministeriön
internetsivuilta löytyvässä tekstissä.
Suomen Kennelliiton mukaan
roturajoituksia ei ole vakavissaan
harkittu, eikä siihen ole tarvetta.
Myös noormarkkulainen koiraharrastaja Niina Hane uskoo
suomalaisten maalaisjärkeen.
“Suomessa koiraharrastus on

hyvällä mallilla, ja meidän koirakulttuurimme on erilainen kuin
joissain muissa maissa, hän
pohtii.

vauvaakin”, Kuusisto sanoo. Heidän perheeseensä kuuluu puolivuotias poika ja pian kolmevuotias tytär. Lapsia on pienestä
saakka opetettu kohtelemaan
koiria kunnioittavasti.
“En jätä lapsia silti yksin koirien kanssa. En tosin jättäisi
kultaistanoutajaakaan.”

Suuria ja voimakkaita koiria
on Niina Hanen tuttavapiirissä
paljon. Hänen ystävänsä, noormarkkulainen Liia Kuusisto, on
ihastunut kanariandoggiin. Harvinaisen rodun edustajia ei ennen viime vuotta ollut Suomessa
kuin yksi tai kaksi, mutta viime
vuonna kanariandoggeja oli rekisteröitynä jo melkein täysi tusina. Kuusistoilla niistä asuu kaksi, narttu Bia ja uros Armado.
“Koiramme ovat kuin enkeleitä, mutta kaikille koirille on tehtävä selväksi, että niiden on
kunnioitettava ihmisiä, pientä

Suuret koirat tarvitsevat
määrätietoisen koulutuksen,
mutta se ei tarkoita samaa kuin
väkivalta. Liia Kuusisto kertoo,
että jos koiralauman johtaja joutuu käyttämään voimakeinoja,
se epäilee jo silloin omaa asemaansa. “Koiran on tiedettävä
paikkansa. Se ei osaa johtaa
ihmislaumaa, ja jos se joutuu
siihen tilanteeseen, siitä tulee

epävarma”, Hane sanoo. Myös
ihmisen on tiedettävä koiransa
ominaisuuksista. Niina Hanen
koirat ovat lenkkipolulla ihmisten
ystäviä, vaikka kaikkien nelijalkaisten kanssa ei toimeen tulla.
Samoin sekä Liia Kuusiston että
Niina Hanen koirat ovat tarkoituksella eri sukupuolia, jotta reviirikiistoja ei tulisi.
“Jos koirapuistokoiran haluaa,
ei dogo argentinoa kannata
ottaa”, Hane neuvoo. Se, mikä
ensimmäisenä vetosi Haneen
Fortun rotusisarissa ja -veljissä
oli ulkonäkö. Pelkästään silmien
perusteella koiria ei kuitenkaan
voi ostaa, mutta onneksi koirassa viehätti muukin. “Se oli se
haastava, mutta avoin ja ihmisystävällinen luonne.”

Puheenjohtajan
kynästä
Käsillä on mahtava vuodenaika, kevät. Koirat puhkuvat intoa,
koiraharrastajat heräilevät horroksesta ja jopa koirankakkakeskustelu on käynnissä. Allekirjoittaneelle tämä on jo 9. kevät
SATHY-yhdistyksessä ja itse yhdistyksellä on jo reilusti toistakymmentä kevättä takana.
Kevätauringon kylkiäisenä
vaikuttaa tulevan myös yleinen
koiranhankintakuume. Ja kun
kuume on paha niin se oireilee
hourailuna. Yhdistykselle on tullut valtavasti yhteydenottoja, joissa kysytään koiria, kerrotaan
pentueista, kysytään pentueista
ja kysytään koiraroduista.
SATHY-roduista.
SATHY ry. on olemassa tiettyjä koirarotuja varten. Yhdistys
harrastaa, tiedottaa, suojelee ja
edustaa näitä koirarotuja. Ei muita. Pistää vihaksi nähdä miten
näitä meidän hienoja koirarotuja
yritetään hyödyntää myymällä
paperittomia sekarotuisia. Pitäisi
olla tyhmemmällekin vesiselvää
mikä on aito rodun edustaja. Ei

auta väärennetyt tai itse tehdyt
sukupuut.

ran hankintaa.
Huomautan, että tämä ilmiö
koskee tasan kaikkia koirarotuja,
myös kaikkia SATHY-rotuisia koiria. Amerikankääpiöterrieristä
aina vanhaenglanninbulldoggiin.

Tästä on muutama tuore esimerkkikin. Eläinlääkärin vastaanotolla näin onnellisen nuorenparin, joka esitteli koiraansa minulle
SATHY-rotuisena. Lyhyessä keskustelussa kävi ilmi, että koira
on ostettu pentuna (Suomesta)
eikä koiralla ole papereita. Myyjä
oli väittänyt ostajille, että rekisteröinti on aivan turhaa ja maksaa kuulemma satoja euroja!

Lisäksi nyt on ilmennyt ilmeisen selviä todisteita siitä, että
Suomeen on tuotu/tuodaan
myös Länsi-Euroopasta ja naapurimaista näitä jalostustaustaltaan epäselviä koiria. Uskokaa
nyt, rotukoiralla on paperit jo
pentuna.

Toinen esimerkki on yhdistykselle jatkuvasti tutkittavaksi lähetetyt venäjänkieliset sukupuut
ja rekisterikirjat. SATHY-yhdistys
on tarkastanut pyynnöstä näitä
papereita jo 10 vuotta ja kertaakaan, ei siis ainuttakaan kertaa,
ole ilmennyt muuta kuin monirotuisia koiria. Näitä epäselvän
jalostustaustan omaavia koiria
on saatavilla pilvin pimein meillä
kotimaassa ja ulkomailla. Suomessa sathy-rodut ovat harvinaisia eikä ulkomailta hankkiminen
tee sen autuaammaksi. Kysykää
yhdistykseltä neuvoa ennen koi-

Nuo ovat kuitenkin pikkuasioita verrattuna tulevan vuoden
tapahtumiin ja uutisiin. Heti alkuun meillä on SATHY Kevätkinkerit, jotka tulevat olemaan yleisömäärältään kaikkien aikojen
suurimmat.
Toinen jättitapahtuma on tämän vuoden SATHY Expo, joka
kohonnut jo virallisiksi Euroopan
mestaruuskisoiksi. Tapahtumien
lisäksi luvassa on paljon kehitystä eri harrastuksissa, lehdessä,
tuloslaskuissa ja vuorovaikutuk-

sessa muihin yhdistyksiin.
Ennen kevätlaitumia on hyvä
terästää mieliin mikä tekee meidän yhdistyksestä Suomen parhaan. Se on jäsenet, koirarodut
ja koirat. Yhdistyksessämme on
aivan ainutlaatuiset koirarodut,
amerikanbulldoggi, amerikankarvatonterrieri, amerikankääpiöterrieri, amerikanpitbullterrieri,bandoggi, vanhaenglanninbulldoggi ja patterdalenterrieri.
Vaalikaa näitä upeita koirarotuja ja ymmärtäkää niiden hienous työkoirina. On pyhäinhäväistys alentaa nämä upeat
koirat näyttelykoirien tasolle.
Tavataan SATHY Kevätkinkereillä, Riihimäellä!
SATHY ry. puheenjohtaja
Raimo Kallio

Sekarotuisten
koirien rekisteri
SATHY forumilla on käyty keskustelua siitä, pitäisikö rekisteröity SATHY-rotuinen koira
liittää turvallisuus-syistä Suomen Kennelliitton sekarotuisten koirien FIX-rekisteriin.
Suomen Kennelliitto ylläpitää
tiedostoa rekisteröimättömien ja
sekarotuisten koirien omistajista.
Tiedot tallennetaan omistajan
tekemän kirjallisen ilmoituksen
perusteella. Omistajalle lähetetään maksullinen omistajatodistus, joka maksaa Kennelliiton
jäsenelle 18,50 e ja ei-jäsenelle
25,20 e plus toimituskulut 6 e.
Koira, jolla on omistajatodistus ja joka on tunnistusmerkitty
mikrosirulla tai tatuoinnilla, voi
osallistua virallisiin tottelevaisuus-, agility- ja pelastuskoirakil-

pailuihin sekä käyttäytymiskokeisiin. Jos koira karkaa tai katoaa,
omistajan yhteystiedot löytyvät
Kennelliiton tiedostosta tunnistusmerkinnän perusteella. Tämä
edellyttää tottakai sitä, että koiran löytänyt henkilö tai taho osaa
katsoa koiran tatuointia tai ymmärtää lukea koiran mikrosirun
laitteella ja sen jälkeen vielä ymmärtää soittaa Suomen Kennelliittoon ja kysyä koiran omistajan
perään. Ikävä kyllä erittäin pieni
osa ihmisistä, jopa eläinten löytypaikoista, osaa etsiä koiran
omistajaa tällä perusteella, joten
jokaisen omaan harkintaan jää,
onko mitään hyötyä liittyä tähän
rekisteriin. Ehkä voikin sanoa
niin, että tähän rekisteriin liittymisestä tuskin mitään haittaakaan on.

Kaulapanta ja
nimikyltti
Jos ja kun koira katoaa, kuka
sen ottaa tai saa kiinni, miten
tämä taho osaa ryhtyä etsimään
koiran omistajaa jne... nämä
kaikki ovat kysymerkkejä koiransa kadottaneelle omistajalle. Kehotamme ehdottomasti pitämään koiran kaulassa aina
kaulapantaa, jossa on koiran
omistajan nimi sekä puhelinnumero. Tämä on kaikkein idioottivarmin tapa saada koira takaisin.
Toiseksi paras tapa on tatuoida
koiran korvaan omat yhteystiedot, mutta sitä harvemmin Suomessa harrastetaan.
Jos koira karkaa, kannattaa
karkauspaikalla odottaa jonkin
aikaa – monet koirat palaavat
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lähtöpaikalle. Karkaamispaikalle
voi myös jättää takin, jolloin koira
saattaa jäädä odottamaan omistajan paluuta. Kysy, onko lemmikkiäsi ilmoitettu löytyneeksi,
koska ihmiset yleensä ilmoittavat
poliisille löytöeläimet. Soita alueesi löytöeläintarhaan, kysy, ja
ilmoita lemmikkisi tuntomerkit.
Soita myös lähikuntien löytöeläintarhoihin.Kadonneen eläimen etsintää on jatkettava riittävän kauan – esimerkiksi kissojen
ja koirien tiedetään olleen kateissa jopa vuoden ja löytyneen vielä hengissä ulkoa.
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APBT-SF ja
Pitbull-päivä
APBT-SF
SATHY ry.:n AmerikanpitbullterrieriSuomi-Finland (APBT-SF) on amerikanpitbullterrieri-omistajien ja harrastajien oma
eksklusiivinen klubi, jossa puidaan erityisesti
pitbull-asiaa. Lisäksi APBT-SF pyrkii järjestämään hauskanpitoa, tapaamisia, välittää
tietoa ja edistää pitbull-asiaa.
Liity APBT-SF-klubiin, se on maksutonta. Edellytyksenä on ainoastaan omistaa rekisteröity, aito
amerikanpitbullterrieri. Liity
kätevästi Internet-osoitteessa:
www.sathy.fi/apbtsf

Pitbull-päivänä tapasi monia tuttuja pitbulleja
sekä uusia tuttavuuksia. Kaikki koirat käyttäytyivät
erittäin mallikkaasti.

Taakanvetoa treenattiin useamman pitbullin voimin, tässä kuvassa uusi tulokas treenaa ensimmäistä kertaa taakanvetoa kärryillä.

Tässä nuori pitbull kokeilee sähköistä juoksumattoa. Leveä ja pitkä juoksumatto on omiaan kunnon kohottamiseen esim. kisakautta varten.

Talvisessa säässä kuuma makkara sekä kahvit
ja kaakao sujahtivat parempiin suihin. Pitbullitkin
saivat oman osansa herkuista.

Kaksi pitbull urosta tekee varoen tuttavuutta...
Pitbullien perusvarusteena on lihaksikas kroppa
ja iloinen, energinen mieli.

Tässä nuori, kaunis narttu pitbull vetää taakkaa
kuin viimeistä päivää. Toivottavasti tämä tulokas
nähdään tänä vuonna jo kisoissakin.

Jenni oli monille pitbulleille mieleen. Lähes kaikki
kokeilivat jenniä ja jotkut, kuten tämä narttupitbull,
tykkäsivät juosta jennissä mielin määrin.

Pitbull-päivä on erinomainen tilaisuus sosiaalistaa
omaa pitbullia. Nämä koirat ovat kylläkin tuttuja
jo ennestään.

No pussaa nyt sitten... Pitbullit eivät välttämättä
tule kaikkien koirien kanssa hyvin toimeen, mutta
tämä uros ja narttu viihtyvät toistensa seurassa.

Taakkaa vedettiin lumisella alustalla useamman
tunnin ajan ja useamman koiran voimin. Tässä
nuori pitbull-uros.

Pitbulleja moneen menoon. Yleispäteväksi koiraksi
luokiteltava pitbull on sulattanut usean suomalaisen koiraharrastajan sydämen.

Tämä pieni narttupitbull kokeili taakanvetoa Pitbullpäivänä ensimmäistä kertaa. 14 kg kokoinen
pocket monster oli hauska ilmestys.

Pitbull-meininkiä maaliskuussa
Lauantaina 10.3.2007
APBT SF vietti vuoden
2007 ensimmäistä Pitbulltapahtumaa. Pitbullpäivässä oli paikalla reilu
kymmenen aitoa, rekisteröityä, suomalaista
amerikanpitbullterrieriä
sekä parisenkymmentä
ihmistä.
Mukavaa ohjelmaa riitti
koko päiväksi, ja pelkästään
pittijuttua olisi riittänyt pitkälle
iltaan. Päivän aikana grillattiin
makkaraa, syötiin herkullisia
pöydän antimia, treenailtiin ja
kokeiltiin taakanvetoa, kokeiltiin
hang timea, juostiin jennissä, kokeiltiin slat milliä, kokeiltiin carpet milliä ja
paljon paljon muuta.
Kaikki paikalla olleet koirat kokeilivat
ainakin joitain pittijuttuja ja kavereita moikkailtiin puolin ja toisin. Ihmisillä tuntui juttua
riittävän sekä omasta että muiden koirista
sekä yleisesti vaan pitbull-juttua riitti.
Mukava päivä kaikin puolin, sekä ihmisille
että koirille.
Hieno kuvakavalkadi tapahtumasta löytyy
Internetistä SATHY ry.:n sivuilta www.sathyfi APBT SF -linkin alta.
Seuraava Pitbull-päivä
kesäkuussa
SATHY ry.:n APBT-SF klubin Pitbull-päivä
järjestetään seuraavan kerran kesäkuussa.
Päivämäärä on sunnuntai 3.6.2007. Pitbullpäivä alkaa klo 12.00 ja jatkuu niin kauan
kuin kivaa riittää.
Paikka on vielä avoin ja
ilmoitetaan suoraan osallistujille.
Luultavasti Pitbullpäivä järjestetään
Etelä-Suomessa,
Helsinki tms.
Ohjelmassa on
grillausta (ota
makkarat mukaan), hangtime,
taakanvetoa,
voimavetoa, slat
milli kokeilua,
pitbull-juttuja ja
-keskustelua +
muuta kivaa.
Säävaraus on.
Ilmoittaudu
osoitteessa:
w w w. s a t h y. f i /
apbtsf
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Asiaa amerikankarvatonterriereistä
Suomessa

Karvaton amerikankarvatonterrieri.
Amerikankarvatonterrieri
Amerikankarvatonterrieri
(American Hairless Terrier, AHT)
on puhtaasti amerikkalainen koirarotu, joka on syntynyt rottaterrieristä, Rat Terrier, karvattomana muunnoksena. Rottaterrieri
on paitsi seurakoira niin myös
terhakka tuholaisten hävittäjä
(rotat, paikalliset oravat jne.).
1970-luvulla ryhdyttiin tutkimaan karvattomuuden periytymistä, missä Scott-niminen perhe ja sen karvaton rottaterrieri
Josephine olivat avainasemassa.
Vuoden 1999 alusta Rat Terrier -koirat alettiin rekisteröidä
UKC:ssä, karvattomat lisämaininnalla hairless. Vuoden 2004
alusta American Hairless Terrier
rekisteröidään omana rotunaan
United Kennel Clubissa (UKC).
Myös Suomessa syntyvät amerikankarvatonterrierit rekisteröidään UKC:ssä.
Karvattomia amerikankarvatonterriereitä elää USA:ssa noin
800-900, karvallisia noin 150200 (tieto vuodelta 2004).

nen koiran kokoon nähden sillä
on suuret hampaat, varsinkin
kulmahampaat.
Karvattomien amerikankarvatonterrierien vanhempien kaikki
syntyvät poikaset ovat karvattomia. Jalostustyössä käytetään
myös karvallisia karvattomuusgeenin kantajia: Kun karvaton
ja karvainen karvattomuusgeenin kantaja risteytetään, syntyy
pentueeseen sekä karvattomia
että karvaisia pentuja, todennäköisyydellä 50/50. Samoin kaksi
karvaista karvattomuusgeeninkantajaa saavat pentueen, jossa
on sekä karvattomia että karvaisia yksilöitä, todennäköisyydellä
25 % karvattomia. Amerikankarvatonterrierin karvattomuuden
aiheuttama geeni on resessiivinen – muilla tunnetuilla karvattomilla koiraroduilla se on dominoiva.
Amerikankarvatonterrierit ovat
energisiä ja älykkäitä koiria, jotka
kaipaavat mielekästä
tekemistä. Terrierinä
amerikankarvatonterrierin sosiaalistamiseen
kannattaa kiinnittää
riittävästi huomiota.
Amerikankarvatonterrieri on myös työkoira,
jonka ominaisuudet
tulee säilyttää jalostuksessa.
Ja mikä tärkeintä:
amerikankarvatonterrierit ovat mitä ihanimpia seuralaisia!

Amerikankarvatonterrierien
historia
S u o messa
a l k o i
vuonna
2 0 0 3
huhtikuussa,
jolloin
S u o m e e n
saapui
Sallin
( C H
WMK's
H a v e
Mercy)
kanssa
Kaarina
Naaralaisen Sunny (Lar-Mons Valentina 'n Finland) ja Hanna Sjöblomin Jimmy (Flinthill's American
Dream).
Tätä aikaisemmin Euroopassa oli ainoastaan yksi amerikankarvatonterrieri, joka oli muuttanut Tanskaan vuonna 1999
USA:ssa asuneen henkilön mukana. Koiran kasvattaja on Shelley Schuler kennel Horizonista.
Ulkoisesta olemuksesta
ja luonteesta

Karvallisia
koiria
Oletko kiinnostunut karvallisesta amerikankarvatonterrieristä (American Hairless Terrier)
tai rottaterrieristä (Rat Terrier)?
Pyrimme kasvattamaan erisukuisten amerikankarvatonterrierien kantaa tuomalla silloin tällöin
maahan karvallisia amerikankarvatonterriereitä ja mahdollisesti
rottaterrierejäkin. Geneettisesti
ne ovat samoja rotuja poikkeuksena mahdollinen karvattomuusgeeni.
Kaksi karvallista (narttu ja
uros) mahdollisesti saapuvat vielä ennen kesää Suomeen. Amerikkalaiseen tapaan näiden
karvallisten tuontikoirien hännät
on typistetty. Uros on väriltään
melko harvinainen sinivalkoinen; nartun valintaa ei ole
vielä tehty. Uros saattaa olla
karvattomuusgeenin kantaja.

SaKaTe ry. ja
SATHY ry.

Amerikankarvatonterrierit syntyvät karvallisina. Karvapeite
alkaa kuitenkin vähentyä heti
syntymän jälkeen siten, että 8viikkoisilla pennuilla karvaa on
yleensä enää vain jaloissa ja
usein 10-12-viikkoiset ovatkin jo
täysin karvattomia. Aikuisen koiran ihoa saattaa kokonaan tai
osittain peittää “peach fuzz” –
persikkamainen nukka. Amerikankarvatonterrierin iho on pehmeämmän tuntuinen kuin muilla
karvattomilla.
Amerikankarvatonterrierin
hampaisto on täydellinen ja pie-

Suomeen on perustettu SAKaTe ry –
Finnish American Hairless Terriers Club.
Amerikankarvatonterrierit kuuluvat yhtenä Rottaterrieri.
rotuna SATHY ry:hyn,
jonka puitteissa on mukavaa
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä
harrastustoimintaa kuten taakanSariin, Kennel Sarantais
vetoa ja tuholaistentorjuntaa ym.
sari_uusitalo@kolumbus.fi tai p.
SaKaTe ry. ja SATHY ry. tekevät
040 848 5678.
yhteistyötä amerikankarvatonterrierirodun hyväksi Suomessa ja
Euroopassa.

SKL kopioi jälleen
SATHY ry.:tä
Uusin Koiramme-lehti
04/2007 kertoo uudesta Suomen
Kennelliiton harrastusmuodosta,
kuormanvedosta. Jälleen uusi
asia, minkä SKL on suoraan kopioinut SATHY ry.:ltä. Aiemmin
SKL kopioi SATHY ry.:n terapiakoiratoiminnan ja nimesi sen
kaverikoiratoiminnaksi. Nyt on
kopioitu taakanveto ja nimetty
se kuormanvedoksi. On se kumma että ihmiset eivät osaa kehittää omia harrastusmuotoja, vaan
pitää kopioida muiden hienoja
kehittämiä harrastusmuotoja.
No, ehkä tästä seuraa jotain positiivistakin? Artikkeli kertoo:
Alaskanmalamuutti Hugo eli Salomaan Boss teki maaliskuun
alussa virallisen suomenennä-

tyksen kiskomalla liikkeelle 1
018 kilon kuorman eli 27,51 kertaa oman painonsa kuormanvetokilpailuissa rotuyhdistyksen
talvipäivillä. Hugo on lajissaan
suorastaan ylivoimainen, omistajansa Marko Vesterisen mukaan aiempi ennätys on kiloissa
vain 630 kiloa. Tie huipputuloksiin ei kuitenkaan kulje kotiovelta
postilaatikolle.
“Syksy juostaan normaalisti
ja kun lihakset alkavat olla paremmassa kunnossa, ruvetaan
tekemään lajitreeniä raskaammilla painoilla. Hugo on mahtava
koira ja eikös sitä niin sanota,
että ennätykset on tehty vain
rikottaviksi”, Vesterinen tuumii.

SKL rekisteröidyt alaskanmalamuutit kuormanvetokisoissa.
Kuva © Petri Hynynen.
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Taakanvedon
treenaaminen
SATHY Uutisten lukijoiden sekä uusien jäsenien sekä uusien taakanvetäjien useista
pyynnöistä johtuen julkaisemme tässä lehdessä uusintana
artikkelin taakanvedon treenaamisesta. Artikkelia on hieman päivitetty sitten viime julkaisukerran. Sama artikkeli
julkaistiin SATHY Uutisissa
muutama vuosi sitten ja sama
artikkeli löytyy virallisilta
taakanveto™ Internet-sivuilta
osoitteessa www.taakanveto.fi
Treenaaminen
Voit aloittaa taakanvetoharjoittelun missä koiran iässä tahansa, kunhan se on ensin oppinut
perustottelevaisuuskomennot.
Riippuu siis
koirasta yksilönä, milloin se voi
opetella alkeita
taakanvetoon
liittyen. Neljän
kuukauden iästä
alkaen periaatteessa mihin
ikään tahansa
koira on kuitenkin pystyväinen
oppimaan pikkuhiljaa hyväksi
taakanvetäjäksi.
Kaksitoistavuotiaatkin koirat
ovat olleet vielä
mukana kilpailuissa tekemässä hyviä tuloks
i
a
.
Taakanvetoharjoittelu ei vahingoita koiraa, mikäli koira koulutetaan hitaasti ja
varmasti.

kouluttamalla koira peruskomentoja tottelevaisuudessa.

puolentoista litran muovinen limupullo, jonne on laitettu hiekkaa sisään. Se on kevyt, mutta
siitä lähtee ärsyttävää ääntä ja
näin koira tottuu ääneen jo alusta
alkaen. Laita pullon kaulaan riittävän pitkä naru, noin 120 senttiä
pitkä, jotta se ei missään tapauksessa osu koirasi takajalkoihin!
Aloita taakanvetoharjoitukset
tämän sorapullon kanssa viemällä koirasi lyhyille kävelylenkeille. Koira on luonnollisestikin
kiinnostunut siitä, mikä on tarrautunut sen taakse ja mikä pitää
ääntä. Anna sen rauhassa tarkkailla tilannetta, jotta se tajuaa,
ettei pullossa ole mitään pelättävää tai vahdittavaa. Tärkeintä
on se, että koira ei tunne oloaan
tukalaksi, vaan että sillä on haus-

Aloitus
Kun koira on käynyt läpi perustottelevaisuuskoulun, on se
valmis pistämään ylleen taakanvetovaljaat. Alussa voit vielä
unohtaa painot ja taakat ja keskity vain totuttamaan koirasi uusiin taakanvetovaljaisiin. Laita
nämä uudet valjaat päälle joka
kerta, kun viet koirasi lenkille.
Näin koira vähitellen tottuu niihin.
Vie koirasi lenkille nämä valjaat
päällä mahdollisimman erilaisiin
olosuhteisiin, jotta se ei häiriintyisi mistään. Vie se eri koirapuistoihin, kaupunkialueelle,
paikkoihin, jossa on paljon muita

koiria ja mölyä. Tästä on apua
myöhemmässä vaiheessa, jos
viet koirasi taakanvetokilpailuihin, jossa on paljon muita koiria
ja ihmisiä.

kaa koko ajan. Tee tästä taakanvetoharjoituksesta koirallesi leikki.
Tarvitset aivan oman komennon taakanvetoa varten. Sen
olisi syytä olla lyhyt ja ytimekäs,
kuten “veto” tai “vetoa”. On tärkeää toistella tätä komentoa jatkuvasti, kun koiralla on taakka
takanaan ja varsinkin alkuvaiheen harjoittelussa sen on syytä
oppia, mikä komento yhdistyy
juuri tähän omituiseen, rahisevaan pulloon pepun takana.

Koulutus
Ensimmäinen asia, jota tarvitset taakanvetokoulutuksessa,
on äärimmäinen kärsivällisyys.
Jos Sinulla ei ole kärsivällisyyttä,
älä kouluta koiraasi itse.
Toinen asia, jota tarvitset taakanvetokoulutuksessa, on hyvä
työkoira hyvästä työkoirapentueesta, jolla on hyvä henkinen ja
ruumiillinen tasapaino ja kunto.
Kolmas asia, jota
tarvitset taakanvetokoulutuksessa, on taakanvetovaljaat. Tässä
asiassa voit ottaa yhteyttä SATHY ry.:hyn ja
sieltä saat tarvitsemasi
avun päästäksesi alkuun.
Ensimmäisenä kuukautena nämä kolme
asiaa riittävät, jotta
pääset alkuun.

Ensimmäiset
painot
Kun koirasi on tottunut täydellisesti uusiin taakanvetovaljaisiinsa, on aika siirtyä seuraavaan
vaiheeseen taakanvetokoulutuksessa. Laita hieman pientä painoa valjaiden taakse. Hyvä ensimmäinen paino on

Perustottis
kuntoon
Aluksi koiran täytyy
osata muutamia peruskomentoja, kuten istu,
paikka, tänne, seuraa.
Mikäli nämä komennot
ovat Sinulle ja koirallesi
tuntemattomia, on ne
välttämätöntä käydä läpi
SATHY Uutiset 3/2007
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Lisää
painoja
Kun Sinä ja koirasi olette tottuneet täydellisesti tähän ensimmäiseen vaiheeseen, on aika
siirtyä seuraavalle asteelle. On
aika lisätä painoja. Tässä vaiheessa suurin osa noviisitaakanvetäjäharrastajista tekee
isoimmat virheet, joten toimi erittäin maltillisesti. Kun kyseessä
on SATHY-rotuinen koira, eli esimerkiksi amerikanbulldoggi tai
amerikanpitbullterrieri, lisätään
painoa kerrallaan 2,5 kiloa, ei
enempää, eikä vähempää. Älä
huolehdi siitä, että painoa tulisi
liikaa. Vankkarakenteinen ja hyväkuntoinen koirasi kyllä kestää
sen. On kuitenkin syytä huomata, että aivan pentua ei voi kovilla
painoilla treenata. Koiralla
olisi syytä olla
ikää vähintään
vuoden verran,
joissain tapauksissa jopa kaksi
vuotta. Riippuu
todella paljon
koiran koosta ja
rakenteesta,
mikä on hyvä ikä
aloittaa vetämään isompia
painoja.
Hanki sellaisia painoja, jotka
on helppo sitoa
valjaisiin, ja jotka
eivät takerru
lenkillä ollessasi
maastoon.
Muista, että samalla kun lisäät painoa, lisäät
koirasi itseluottamusta. Jokainen
painonlisäys tulisi olla painoltaan
2,5 kiloa ja jokaisen painonlisäyksen välillä tulisi olla ainakin
kaksi viikkoa totuttelua uuteen
painoon. Hyvä treeni taakanvetoa varten on vetää perässä painavaa rengasta. Koiran kunnon
karttuessa voi rengasta suurentaa ja vedettävää matkaa pidentää. Kovakuntoiset kisakoirat
vetävät perässään painavaa rengasta, epätasaisessa maastossa
jopa puolen tunnin – yhden tunnin lenkkejä kerrallaan.
Nyt kun koirasi valjaissa raahautuu suurempia painoja, tarvitsee koirasi
erittäin paljon rohkaisua
o s a k s e e n . To i s t e l e
opettamaasi komentoa
erittäin useasti ja anna
koiran tottua tähän uuteen leikkiin pikkuhiljaa.
Ensimmäisen 2,5 kilon
painonlisäyksen jälkeen
olisi hyvä antaa koiran
vetää taakkaa kuusi
metriä. Tarvitset luultavasti pannan ja taluttimen, jotta koirasi seuraa
vierelläsi. Muista hokea
opettamaasi taakanvetoon liittyvää komentoa
koko sen ajan, kun koira
aktiivisesti vetää taakkaa. Kun kuuden metrin
raja on ylitetty, kehu
koiraasi ylenpalttisesti.
Yritä saada koirasi
vetämään taakkaa yhtäjaksoisesti mahdolli-

simman pitkiä matkoja. Pyri siihen, ettei koirasi pysähtyisi ollenkaan ennen viivaa. Älä pakota koiraa, älä houkuttele sitä
lelulla tai ruualla, vaan hauskanpidon muodossa kannusta koiraasi aina vain parempiin suorituksiin.
Koirasi tekee kovemmin töitä vain ja ainoastaan Sinun
vuoksesi, joten muista olla pitkäjännitteinen, älä säästele kehuissa, äläkä koskaan hermostu
koiraasi.
Pidä taakanvetoaikataulu
mahdollisimman säännöllisenä.
Päivittäinen treenausaika riippuu
kustakin koirasta yksilönä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä,
että lopeta harjoitukset, ennen
kuin koiran kunto ja innostus
loppuu.
Kun vedätät taakkaa koirallasi
muualla, kuin omalla takapihalla,
pienennä painoja, jotta koirasi
itsetunto ei romahda.

henkistä puolta ja tässä vaiheessa ei ole tärkeää, kuinka painavia lasteja se vetää.

Kovaa
treeniä
Kun ruvetaan olemaan kovalla taakanveto-tasolla, treeniä
pitäisi aina vaan lisätä ja parantaa, vaikka välillä ei innostaiskaan. Kuitenkin täytyy myös
muistaa treenata välillä pienemmillä painoilla, jotta ei tule "sokeaksi". Koiran lihaksen syntyy
ja kasvaa pienemmillä ja useilla
toistoilla. Välillä on paussin ja
levon aika, sekä koiralle että
omistajalle. Vaikka taakanveto
olisikin jo vakava harrastus, täytyy silti pystyä pitämään hauskaa!

Hitaasti
hyvä tulee
Jos etenette hitaasti ja varmasti, työkoirasi itseluottamus
kasvaa terveesti ja siitä kehkeytyy ja kypsyy raudanluja taakanvedon ammattilainen! Jos missään vaiheessa treenausta
hermostut tai turhaudut, lopeta
harjoittelu siltä päivältä ja aloita
seuraavana päivänä jälleen puhtaalta pöydältä.
Tämä artikkeli on erittäin yleispätevä ja ei välttämättä toimi
kaikille koirille, mutta jos Sinulle
on hyvä työkoira, tarpeeksi innostusta ja kärsivällisyyttä, niin
suosittelemme kokeilemaan pikkuhiljaa tätä hienoa harrastusta
koirasi kanssa!

Talvitreenit
Talvella treenataan enemmän
kovaa kuntoa ja pitkäjänteisyyttä.
Pienemmillä painoilla useampi
kerta viikossa, vaikka kärryä kolme kertaa viikossa sellaisella
suhteellisen sopivalla painolla,

Taakanvetokärryt
Kun koirasi vetää taakkaa,
jonka paino on sen oman painon
verran, on aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen. On aika hankkia taakanvetokärryt. Rakenna
kärryt itse tai osta ne valmiina.
Jos rakennat kärrysi itse, huomioi, ettei niistä tule liian korkeat,
ja että kärryjen ja valjaiden välinen kiinnike ei petä saaden painon vyörymään koirasi päälle
pelästyttäen sen pahanpäiväisesti. Painoina voit käyttää hiekkasäkkejä, vesikanistereita ja
melkeinpä mitä tahansa. Pidä
huoli omasta ja koirasi turvallisuudesta.
Hyvä olisi myös hankkia sellainen alusta, josta koirasi kynnet
saavat pitävän otteen ja jossa
on hieman kitkaa koiran vetää.
Seuraavaksi koirasi täytyy totuttaa kärryihin. Vaikka tiedät
koirasi pystyvän jo vetämään
taakkaa, täytyy Sinun edelleen
olla kärsivällinen koirasi kanssa
ja antaa sille aikaa totutella uusiin asioihin. Paras tapa on laittaa kärryt koiran valjaisiin kiinni,
laittaa koiralle panta ja talutin ja
kävellä pieniä lenkkejä koiran
kanssa. Näin se ei saa päähänsä juosta kärry perässään vaan
tottuu heti alusta alkaen maltilliseen vetämiseen.
Kun koira on tottunut kärryihin
– ja tämä saattaa viedä pitkänkin
aikaa – on aika laittaa kärryihin
hieman painoa. Kärryt luonnollisestikin kulkevat jouhevammin,
kuin maata viistävä paino, joten
laita tarpeeksi painoa kärryihin.
Muista käyttää sitä samaa vanhaa, tuttua taakanvetokomentoasi useasti, jotta koira tajuaa,
mistä on kysymys. Voi olla hyvä
käyttää jotakuta apuna työntämässä kärryä alussa, jotta koira
luulee vetävänsä sitä itse, eikä
menetä itseluottamustaan.
Pidä taakanvetojen välillä minuutin pausseja. Vetojen määrä
päivittäin riippuu tietysti koirastasi, mutta aloita varovasti pienillä painoilla siten, että koirasi
jaksaa vetää kärryä hyvin perässään 12 - 16 kertaa hengästymättä kovin.
Kun lisäät painoa, anna
koirasi vetää kärryä vain kaksi
kertaa viikossa ja jatka "tavallisella", vanhalla tutulla maata
viistävällä painolla harjoituksia
kolme kertaa viikossa. Muista,
että treenaat erityisesti koiran

toja paljon isommilla painoilla
kun talvella. On tärkeä saada
koiralle vedon liikkeellelähtökynnystä treenattua ja se onnistuu isoilla painoilla. Muuten koira
saattaa luovuttaa kisatilanteessa, koska sen oma usko horjuu.
Tässäkään ei kuitenkaan saa
liioitella, vaan täytyy aina olla
koiran puolella ja kannustaa sitä
positiivisesti hyvään treeniin ja
hyvään tulokseen.
Myös pieniä painoja on tärkeä
vetää, ettei koiralla mene into
kokonaan, sillä taakanvedon pitäisi kuitenkin olla mukava harrastus sekä koiralle että omistajalle. Kesällä ei tarvita ihan niin
monipuolista treeniä kuin talvella, sillä talvikausi on meillä Suomessa erittäin pitkä.
Kisaan
valmistautuminen
Kisoihin valmistautuminen on
syytä aloittaa neljä viikkoa ennen
itse kisaa. Ensin aloitetaan kovemmalla treenillä, jota jatkuu
noin kolmen viikon ajan. Välillä
vedetään aivan äärirajoilla. On
syytä treenata useita kertoja viikossa, ja koira täytyy lämmitellä
hyvin ennen treenejä ja palauttaa ja jäähdyttää hyvin treenien
jälkeen. Tärkeää on myös treenin jälkeinen lihasten hieronta.
Tämän kolmen viikon aikana
treenataan pelkästään kisamatkan pituisia vetoja ja isoja painoja, ei mitään muuta.
Viikko ennen kisaa kevennetään treeniä kevyeksi treenaamiseksi kevyillä painoilla. Pari
kolme päivää ennen kisaa kannattaa ottaa testin vuoksi
“kisavedot” ja katsoa koiran kisakunto, että tietää mikä olisi
mahdollinen kisan vetotulos, millä vetopainoilla on hyvä aloittaa
ja että koiran paikat on varmasti
vetreinä ja kunnossa.
Kilpaileminen

Mukaan
treeniporukkaan

esimerkiksi 40-50 kiloiselle koiralle 250-300 kg. Näitä vetoja
useita toistoja ja pitempää matkaa, 20-30 metriä per veto. Puolessa välissä voi pysäyttää ja
ottaa lähtöjä näin enemmän.
Mutta esimerkiksi kerran viikossa olisi hyvä vetää painavia vetoja, kuten kisoissa. Tämän lisäksi ilman kärryä, eli
esimerkiksi autonrengas perään
ja rengaslenkkejä 3-5 kertaa viikossa, 30-60 minuuttia suhteellisen ripeää vauhtia. Tämä on
mukavaa puuhaa, pysyy itsekin
kunnossa. Näiden lisäksi tietenkin normaalit lenkit ja riehumiset,
muistaen kuitenkin pyhittää lepopäivä.

Taakanvetotreenejä vetää tällä hetkellä kuusi erillistä taakanvetoporukkaa ympäri Suomea.
Lähtemällä mukaan treeneihin
pääset mukaan aitoon taakanveto-fiilikseen, kyselemään neuvoja ja ohjeita taakanvedon
asiantuntijoilta ja ylipäätään vain
pitämään mukavaa koirien kanssa. Treenikalenterin ja Sinulle
parhaiten sopiva treenit löydät
aina Internet-sivuilta osoitteesta
www.sathy.fi/treenit
Pidemmälle edistyneet
treenaajat
Tässä pitkälle edenneille taakanvetoharrastajille erittäin tiukkoja treeniohjeita, miten valmistautua kisoihin ja miten
menestyä kisoissa. Ohjeiden takana P.H.

Kilpailussa kannattaa aina
muistaa tehdä asiat samalla tavalla kuin treeneissä. Äärettömän tärkeä asia on muistaa pitää yhteys koiraan koko ajan,
vaikka olisi millainen hälinä ympärillä. Kisatilanne on koiralle
kuitenkin aivan eri juttu kuin kotitreenit, ympärillä on paljon vieraita ihmisiä ja koiria ja tilanteesta riippuen jopa tosi kova häly.
Kovat vetäjät, mutta ei välttämättä niin kokeneet, ovat sortuneet
itse siihen hälinään ja menneet
sekasin. Samalla koira ei tiedä
enää mitä tehdä. Kuitenkin jännittää saa ja pitää, mutta yrittää
pitää pää kylmänä.
Kisassa ei muuta kuin kokeillaan sitä painoa, mitä itse luulee
että koira vetää, esimerkiksi kolmannella yrityksellä. Jos koira
onnistuu ja vetää yli odotusten,
niin mikäs sen hienompaa. Mutta
kannattaa odottaa vähemmän
kuin treeneissä, niin ei pety eikä
tule yllätyksiä.
Muistakaa: ei se niin vakavaa
ole, vaikka onkin kisatilanne. Ja
sitten ei muuta kuin treenaamaan ja kilpailemaan tosissaan!

Kesätreenit
Kesällä on parempi keskittyä
enemmän siihen taakan suureen
painoon ja oikeaan tekniikkaan.
Treeneissä on syytä ottaa tois11
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Taakanvetokisat
Tanskassa
WeightpullDanmark
WeightpullDanmark saw first
light early 2006, and was formed
by 3 guys who wanted to introduce competitive weightpulling
in Denmark. Competitions held
by WeightpullDanmark are sanctioned by United Pulling Federation, and results and titles
achieved is recognized world
wide.
Casper from Denmark with handler
Martin Leihoej.

Lex from Sweden with handler Pelle
Martinsson.

Zoey from Denmark with handler
Martin Thomsen.

Plexie from Sweden with handler
Christian Karlsson.

Chief Judge an UPF boardmember
Steve Owen from England.

Valle from Denmark with handler
Jacob Rasmussen. Best in show
p4p was Valle.

Texas from Sweden with handler
Sivert Toutin.

After the show there was made some
fun for the kids.

2nd Weight Pulling
show
WeightpullDanmark hosted
their second weightpullshow April 21. 2007. The show had entrys from Sweden and Denmark,
and the judge was brought in
from England. As the pictures
tell, it was a day with some fine
dogs laying it all down on the
track, and the spectators that
counted around 50 or 60 people
helped to create a great atmosphere.
More shows in Denmark
and in Sweden
Should you perhaps be interested in entering a UPF show,
WeightpullDanmark have two
more shows this year on June
16. and September 1. in Copenhagen, Denmark.
Also Sweden has two more
UPF shows planned for 2007;
in Stockholm July 7. and in
Halmstad September 8., hosted
by UPF Sweden.
Weight Pulling
in Denmark
The sport of weightpulling is
growing steady in Denmark, and
two guys from WeightpullDanmark have travelled to Finland
earlier this year to visit some of
the SATHY training sessions.
On WeightpullDanmark´s website you can find some photos
from that day.
Trips to Sweden are starting
to get regular, and the Danes
have started to bring dogs over
for competitions now. The most
recent being for the SWBA Euro
Grand Prix held in Norrköping
last weekend of April, where they
entered two dogs. For that show
there were also entrys from Finland, and it was nice to see three
different nationalitys competing
at the same show.
Hopefully that will be the rule
more than the exception in the
future – Let this wonderfull sport
of Weightpulling bring us all together!
Jacob Rasmunssen
WeighpullDenmark
Please visit these Internetwebsites for more information:
www.weightpulldanmark.com
www.k9pulling.com
www.upfsweden.se
SATHY Uutiset 3/2007

Dogs from various countries.

Kwesi from Denmark with handler Thomas Frandsen.
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Myrkyllistä
koiraruokaa
Huhtikuussa uutiskynnyksen
ylitti jopa täällä Suomessa Yhdysvalloissa esiintynyt ongelma myrkyllisissä koiranruuissa. Uutissa kerrottiin asiasta
usean päivän aikana, Internetin keskustelyryhmät kävivät
kuumina... mistä on kysymys?
Menu Foodsin tuotteita
vedetty pois markkinoilta
U.S. Food and Drug Administrationin
mukaan
(www.fda.gov) Menu Foods on
vetänyt markkinoilta useita lemmikeille tarkoitettuja tuotteita sen
jälkeen, kun eläimiä oli kuollut
munuaisongelmiin niiden syötyä
Menu Foodsin valmistamia tuotteita. Menu foodsin tuotteita
myydään lukuisilla eri tuotemerkeillä.
Lista Menu Foodsin markkinoilta vetämistä tuotteista löytyy
I n t e r n e t - s i v u l t a
www.menufoods.com/recall
Purkkiruokia ja
kuivamuonia
The American Veterinary Medical Association (AVMA):n Int e r n e t - s i v u s t o l t a
www.avma.org/default.asp löytyy lisäksi monia muitakin tuotteita, jotka tuotteiden valmistajat
ovat vetäneet markkinoilta. Tuotteet ovat valtaosaltaan olleet
purkkiruokia, mutta joukossa on
myös kuivamuonia.

Nutro vetää ruokia
markkinoilta

Menu Foods Inc., toimittamista
raaka-aineista.
Haluamme selventää, että
kaikki Euroopan, Lähi-Idän ja
Etelä-Afrikan markkinoilla olevat
Iams ja Eukanuba tuotteet ovat
turvallisia lemmikkieläinten käyttää, eikä niissä esiinny Amerikassa todettua ongelmaa.
Nämä Euroopassa myytävät
tuotteet on valmistettu Procter
& Gamble Pet Care:n toimesta
EU:n sisällä, eivätkä kuulu takaisinvedettyjen tuotteiden piiriin.
Pohjois-Amerikan markkinaalueen Procter & Gamble Pet
Care, on mukana USA:n, Kanadan ja Meksikon markkinoiden
osalta vapaaehtoisessa tuotteiden takaisinvedossa, haluten
varmistaa lemmikkieläinten hyvinvoinnin Iamsin ja Eukanuban
mission mukaisesti.
Ystävällisin terveisin,
Severa Pet Foods Oy, Iams ja
Eukanuba maahantuoja, Suomi

Nutro Choice kertoo “Tämä
tiedote koskee kaikkia vehnägluteenia sisältäviä palatyyppisiä
kissan märkäruokia, koska Yhdysvaltalaisen ChemNutra:n
vehnägluteenista on löytynyt
vaarallista melamiinia, jota käytetään lannoite- ja muoviteollisuudessa. Nutro haluaa varmuustoimenpiteenä poistaa
kaikki vehnägluteenia sisältävät
tuotteet markkinoilta, koska se
ei kykene takaamaan niiden 100
%:sta moitteettomuutta.”
Eukanuba
turvallinen
SATHY ry.:n yhteistyökumppani Eukanuba ei käytä Euroopan tuotteissaan lainkaan ongelmia aiheuttaneita gluteiinituotteita, eikä näin ollen ole joutunut vetämään markkinoilta mitään tuotteita. Tämä on hyvä
tietää, Eukanuban tuotteet ovat
siis turvallisia. Tässä asiasta
vielä virallinen tiedote:
Aihe: Vapaaehtoinen Menu
Foods Inc. valmistamien P&G
Pet Care eläinruoka-tuotteiden,
Iams ja Eukanuba, takaisinkutsu
Pohjois-Amerikan markkinaalueella.
Procter & Gamble Pet Care
Europe on saanut tiedon Pohjois-Amerikassa suoritetusta takaisinkutsusta Iams ja Eukanuba
kissojen ja koirien märkäruokien
osalta. Samaisessa takaisinvedossa on mukana yli 40 muutakin brandia, jotka on valmistettu
saman raaka-ainetoimittajan,

Ongelmana
melamiini
Vaikuttaa siltä, että ongelmien
aiheuttaja olisi melamiini ja sen
sivutuotteet, cyanuric acida ja
amilorini. Melamiinin (joidenkin
tietojen mukaan melamiinia käytetään Aasian maissa lannoitteena) lähteeksi epäillään Kiinasta
tuotua saastunutta gluteiinia, eli
vehnä-, riisi ja maissigluteiinia.
Mahdollisesti Kiinasta on viety
gluteiinia myös Etelä-Afrikkaan,
koska myös siellä lemmikkejä
on sairastunut ja kuollut ja myös
siellä lemmikkieläintuotteita on
vedetty markkinoilta.
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Täyttä varmuutta eläinten sairastumisien syistä ole kuitenkaan vielä saatu ja asiaa tutkitaan edelleen. AVMA:n mukaan
kuolleiden lemmikkieläinten virtsasta ja munuaisista on kuitenkin
löytynyt melaniinia. Samoin sioista, joille oli syötetty riisiproteiinitiivistettä. Joitain lemmikkieläintuotteita on myös vedetty
markkinoilta, koska ne ovat sisältäneet riisiproteiinitiivistettä.
Suomalaisia lemmikkieläimien omistajia huolestuttaa tietysti
se, voiko myös Suomessa olla
myynnissä eläimien terveydelle
vaarallista ruokaa. Tämän lehden painoon mennessä tietoon
on tullut vain se, että useiden
ruokavalmistajien edustajat Suomessa ovat vetäneet osan tuotteistaan markkinoilta pois.
Tosiaan lisätyn vehnägluteiinin lisäksi USA:ssa myynnistä
on poistettu ne tuotteet, jotka
sisältävät lisättyä maissi tai riisigluteiinia. Niitä on myös joissain
kuivamuonissa. On valmistajalta
vastuuntuntoista vetää myynnistä tuotteet, joiden turvallisuutta
ei voi taata. Voihan olla, etteivät
kaikki lisättyä gluteiinia sisältävät
tuotteet sisällä melaniinia. Mutta
tuossa asiassa ei todellakaan
kannata ottaa mitään riskiä. Toivottavasti samaa kontaminoitua
gluteenia ei ole käytetty esim.
euroopassa valmistetuissa tuotteissa.
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Taakanvetoa amerikankääpiöterrierin kanssa
Aloittaminen
Aloitin ensimmäisen amerikankääpiöterrierin kanssa taakanvedon harjoittelun vuonna
2005 kun Blackielle oli kertynyt
ikää 5 kuukautta. Ja voin sanoa
että se ei todellakaan ole helppoa, ei ainakaan Blackien tapauksessa!
Ihan ensimmäiseksi piti tilata
valjaat ja niitä jouduin odottamaan pari kuukautta ennen kuin
sain ne, mutta ostin sitten väliaikaset valjaat oikeita varrotessa,
ja kyllä nekin aiansa ihan hyvin
toimitti.
Toisen amerikankääpiöterrierini kanssa aloitin taakanvedon harjoittelun vuonna 2006 ja
Moccan kanssa tulikin aloitettua
se heti kun Moccan kotiin sain,
eli ihan pennusta lähtien.

Amerikankääpiöterrieri Mocca taakanvetotreeneissä. Pojan perässä
tulee ketju, jota vedetään tietyn matkaa, pysähdytään ja sitten taas
lähdetään liikkeelle.

Vieheitä ja
treenivinkkejä

Harjoittelua
Blackien kanssa aloitettiin
suorilta käsin taakanvetokärryillä
(tyhjillä), ei vedetty välillä mitään
pulloa sun muuta kun lenkillä tuli
käytyä (ehkä olis pitänyt)... No
treenaamassa käytiin 2-3 kertaa
viikossa ja sillon olikin tosi mukavat paukkupakkaset, mutta
treenaamassa piti käydä.
Treenaaminen on ollut alusta
asti tosi hankalaa Blackien kanssa, se on todella vaikea tapaus!
Aina sitä joutu auttamaan vauhtiin pääsyyn, eli toisin sanoen
pannasta oli pakko nyppästä se
liikenteeseen, mutta heti kun sen
alkusysäyksen sille sai niin kyllähän se veti. Tätä me sitten
jatkettiin siihen saakka kun
Blackie oli jotain 1 v ja jokunen
kuukausi päälle.
Sitten päätin että nyt saa luvan loppua taakanveto Blackien
osalta, alkoi hermot olla jo sen
verran kireellä se vetämisestä
kun välillä se veti ilman mitään
apuja ja välillä (suurimmaksi
osaksi) se ei vetänyt yhtään mitään, ei korvaansa lotkauttanutkaan mun veto käskyille eikä
edes namipalan/hiiren avulla sitä
saanut liikkeelle, joten oman
“mielenterveyteni” takia päätin
että nyt saa luvan riittää, ei
enään taakanvetoa Blackien
kanssa vaan poika saa keskittyä
pelkästään tuholaistorjuntaan.
Pikku Mocca
Moccan kanssa siis aloitettiin
treenaaminen heti kun se pääsi
kotiin, Mocca kun sai niin hienot
valjaat lahjaksi pentuna (ne oli
kyllä tarkoitettu koristeeksi) mutta päätin kuitenkin hyödyntää
ne.;) Ajattelin että jos Moccan
kanssa aloitan harjoittelun heti
niin se olisi ehkä vähän helpompi
tapaus kuin Blackie.
Kotona sitten harjoteltiinkin
Moccan kanssa, ensin puettiin
valjaat päälle ja niillä se sitten
sai tallustella pitkin kämppää,
heti kun Mocca oli tottunut valjaisiin laitoinkin jo vähän painoa
perään, painona toimi ihan sellainen koirien narulelu vai mikä
lie köysilelu onkaan. Siitä se
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Tällä hetkellä treenataan joka
viikko pariin otteeseen, kun olen
huomannut jos treenataan
enemmän niin into loppuu kummaltakin äijältä ihan totaalisesti.
Ei se vieläkään mitään helppoa
Blackien kanssa ole ja hermot
on yhä edelleen kovilla sen
kanssa, mutta ei auta muu kuin
harjoitella vaan niin maan pirusti.
Tehdään noin kymmenen toistoa kerralla ja sitten vaihtuukin
vetäjä toiseen ja toinen lepää
sen aikaa, ennenkuin taas on
toisen vuoro. Siinä mää innostuessani saankin sitten ääneni käheeksi kun pitää pikkuäijille
“huutaa” veto, veto, veto... jne
jne. Ja kauhee kehuminen hyvän vedon jälkeen.

Amerikankääpiöterrieri Blackie taakanvetotreeneissä.

Mocca treenaa taakanvetoa kärryt perässään. Kärryt ovat kevyet ja
antavat vain hieman vastusta koiralle, tärkeintä on tekniikan treenaaminen.
sitten lähti, laitoin Moccan istumaan ja sanoin heti perään veto
ja kyllähän se siitä liikkeelle lähtikin, sen jälkeen olikin aivan
mieletön kehuminen että Mocca
tajusi että näinhän mun pitääkin
tehdä. Ja kyllähän Mocca aika
nopeasti ymmärsikin mistä on
kysymys. Koitin vielä jokusen
kerran treenata Blackien kanssa,
mutta ei siitä tullut yhtään mitään

lisenssivetojen aika tuli, Blackie
veti lisenssivedon kertalaakista
ja intoa täynnä puolen vuoden
tauon jälkeen! Kyllä mää olin
ihmeissäni että mistäs tuuli nyt
oikein puhaltaa... Saihan se
Moccakin sen lisenssivedon vedettyä, vaikka ei mun silloin vielä
pitänyt Moccaa kilpaileen laittaa,
mutta toihan sekin kokemusta.
Treenaamista

SATHY
Pulkkarieha 2007

SATHY Pulkkariehan jälkeen
sitten aloitettiinkin taas harjoittelu
Blackien kanssa uudestaan,
Moccan kanssahan ollaan koko
ajan treenattu, välillä vähän vähemmän ja välillä taas enemmän.

Sitten viimeinkin koitti vuoden
ensimmäiset kilpailut ja mut saatiin puhuttua ympäri että laittaisin
Blackien siellä kilpailemaan. Kyllä mulla loksahti suu auki kun
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Joskus aikoinani päätin että
määhän en mitään makupaloja
tule käyttään Blackien ja Moccan
kanssa mutta kuinkas kävikään?? Makupalat on käytössä.
:o) Jotenkin musta vaan tuntuu
siltä että amerikankääpiöterrieriä
on vaikeampi kouluttaa taakanvetäjäksi kuin amerikanpitbullterrieriä, amerikanbulldoggia tai
vanhaenglanninbulldoggia...
Voin tietenkin olla väärässä tässä asiassa, mutta enpä oo kenenkään nähnyt pahemmin käyttävän makupalaa tai
muutenkaan mitään houkutetta.
Eli jos treenaat amerikankääpiöterrieriä niin pitää vaan jaksaa
ja jaksaa sitä treenaamista. Toiset on paljon helpompia tapauksia ja sitten on näitä Blackien
tyylisiä mitkä vetää silloin kuin
niitä itseensä huvittaa, vaikka
tähänkin voin sanoa että toista
samanlaista en oo vielä tavannut. Blackie kyllä osaa vetää ja
hyvin vetääkin silloin kun vetotuulella on.
Moccan kanssa ei mitään ongelmia ole ollutkaan treenaamisen suhteen, se vetää aina. Ja
jos se ei jaksa sitä painoa niin
ainakin se yrittää kaikkenssa
että kärryn saisi liikkeelle. Painoja kannattaa vähitellen lisätä
ettei tule sitten mitään yllätyksiä
matkaan.
Lenkillä kun tulee käytyä niin
välillä Blackie saa ketjun peräänsä mitä sitten vedetäänkin rivakalla otteella, Mocca ei ole ketjua
vielä vetänyt mutta eiköhän senkin aika kohtapuoliin tule. Eli ei
muuta kuin kaikki harjoittelemaan vaan taakanvetoa ja heti
kun lumet on sulanut niin ketjulenkkiä vaan useesti joka viikko.
Talvella sitten voikin käyttää vaikka sitä täytettyä limupulloa tai
jotain muuta pänikkää minkä
pystyy täyttämään.
Nyt sitten odotellaankin
SATHY Kevätkinkereitä kieli pitkällä. Vähän kyllä mietityttää
kuinka Blackie siellä sitten vetää? Jos se vetääkin vaan silloin
kun on kilpailut.. Tiedä tuota mitä
toisen päässä oikein liikkuu?
Katja K.

Tapahtumia työkoirille
vuonna 2007
SATHY ry. järjestää jälleen tänä vuonna Euroopan komeimmat ja parhaimmat työkoiratapahtumat – täällä Suomessa!
Käy katsomassa tapahtumakalenteri ja uusimmat tiedot
aina Internet-sivuiltamme
osoitteesta www.sathy.fi ja pysyt ajan tasalla mitä ja
missä tapahtuu.
kausi on jo alkanut ja
tapahtumia on tuutin
täydeltä vuoden loppuun saakka. Tule
mukaan!

että kaikki ulkomailla olevat kisat
ovat ainoastaan taakanvetokisoja.

Tanska, 19.05.2007 Heat Slagelse
DWPAAPAtaakanvetokisat

Tanska, Kööpenhamina
16.06.2007 Weight Pull Danmark UPF -taakanvetokisat

Tanska, Kööpenhamina
21.04.2007 Weightpull Danmark
UPF Springpull -taakanvetokisat

Suomi, Riihimäki 26.5.2007
SATHY Kevätkinkerit -Suomen
suurin ulkoilmatapahtuma työkoirille

Tanska, 20-22.6.2007 PullCamp Slagelse – DWPA Summercamp, taakanveotreenausta,
seminaareja, grillausta, telttailua,
viikonlopun päättää
s u n n u n t a i n A PA taakanvetokisat
Ruotsi, 7.7.2007
Summer Pull UPF taakanvetokisat

Lähde mukaan myös
Suomi, Vihti 7.7.2007
S AT H Y t r e e n e i h i n .
SATHY Kesäpäivä Treeneissä on hyvä hioa
kesän huippuhauska
kisakuntoa tai tulla muulkoilmatapahtuma työkaan katselemaan, mikoirille
ten koiraa voisi ylipäätään treenata ja opettaa
Suomi, Tampere,
SATHY-kisalajeihin.
25.8.2007 SATHY SuTreenitiimejä on ympäri
perkisat -viimeiset kisat
Suomen ja treenejä järennen SATHY Expoa
jestetään useita per joka
ikinen viikko. Tule muSuomi, Helsinki
kaan mukaviin treeneihin
22.9.2007 SATHY Expo
ja osallistuminen kisoi2007 & Euroopan Meshinkin on näin paljon Suomalainen amerikanpitbullterrieri taakanveto-treeneissä huhtikuussa 2007. Kisakausi on taruuskisat - SATHY
helpompaa! Katso uu- alkanut ja huipentuu kaikkien hienojen SATHY-työkoirien osalta syyskuun SATHY Expo
Expo 10:ttä kertaa!
simmat treenit, tarkat ajat Euroopan Mestaruuskisoihin. Tule mukaan treeneihin ja kisoihin!
SATHY Kisapäivät &
ja paikat aina InternetSuomen Mestaruuskisat,
s i v u i l t a m m e
lokakuussa 2007 (paikkana Etehttp://treenit.sathy.fi
Tanska, 21-22.04.2007 AmeRuotsi, 26-27.05.2007 ABS
lä-Suomi, lisätietoja ilmoitetaan
Tervetuloa mukaan mukavan
rican Bulldog Club Denmark
Show APA -taakanvetokisat
myöhemmin)
koiraharrastuksen pariin!
APA-taakanvetokisat
Suomi, 3.6.2007 SATHY
Tässä hieman infoa innoikkaiRuotsi, Norrköping 28APBT SF Pitbull-päivä, taakanmille työkoiraharrastajille Euroo29.4.2007 SWBA Euro Grand
vetoa, hang time, ym. kivaa pitpan työkoirakisoista. Huomaa,
Prix-taakanvetokisat
bulleille

Koirien hyvinvointikeskus
avattu Hyvinkäällä
Koirien hyvinvointikeskus
hoitaa ja hemmottelee
nelijalkaisia
Bordercollie Ässän silmät painuvat umpeen. Läähätys vaihtuu
syviin huokauksiin, kun kipu alkaa hellittää ja se päättää rentoutua eläinfysioterapeutti rauhallisissa käsissä.
Ässä on saamassa hoitoa Hyvinkäällä avatussa koirien hyvinvointikeskus Aptuksessa. Mutta
kuten kaksijalkaistenkin kylpylöissä, toiset nauttivat vesielementistä myös huvin vuoksi.
Sileäkarvainen noutaja Börje
ottaa vauhtia ja loikkaa komeassa kaaressa altaaseen vesilelun
perässä. Napattuaan lelun hampaisiinsa iso musta nousee ylös
vedestä ja ravistaa pari litraa
lämmintä vettä ympärilleen. Ja
taas veteen lelun perässä.
Hoitohuoneen rauhassa Ventomäki tutkii Ässän lonkan liikkuvuutta ja etsii kipeytynyttä paikkaa
silkinpehmeän
valkoharmaan turkin alta. Nelivuotias Ässä on alkanut kävellä
köpöttäen ja takajalkoja viskoen
ilman näkyvää syytä. Oikea lonkka ei meinaa suoristua niin kuin
pitäisi.
“Näyttelyssä tuomari huomautti tästä takajalkojen

heittämisestä”, Ässän emäntä
on seurausta synnytyksestä.
kertoo. Vika alkoi vaivata sen
Röntgenkuvissa luustosta ei löyjälkeen,
tynyt vikun Äskaa.
sä pyöTutkiräytti
muksen,
maailvenyttem a a n
lyjen ja
ensimhieronmäiset
nan jälpentunkeen on
sa, kaikvuoroskiaan
sa vesikuusi
terapiapalleroa,
allas.
yksitoisEmänta kuunän tarkautta
jotessa
sitten.
avokätiVe n s e s t i
tomäki
makupäättepaloja,
lee käpotilas
sillä tunhuomaa
nustelun
olevansa
perushississä
teella,
matkalla
että lona l t a k a n
aseen.
Tämäkin amerikanpitbullterrieri silmin nähden
jäykkyys
Lisää
nauttii hemmottelusta, jota saa omistajansa
juontuu
makutaholta. Koiran vienti koirahierojalle, terapeutille
häpyliipaloja ja
tms. voi joissain tapauksissa olla tarpeen ja
toksen
polskis.
tehdä koiralle erittäin hyvää.
liikkuKaikki
vuudesn e l j ä
ta, joka
tassua
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ovat ensimmäisen kerran elämässä terapia-altaassa.
Altaan pohjaa lasketaan vettä
sen verran, että lämmin vesi
kastelee vatsakarvat. Juoksumatto lähtee liikkeelle ja Ässä
nostelee tassujaan kauniisti kuin
tanssija.
Ässän emäntä saa vielä jumppaohjeet mukaan ja maksaa hoitokerrasta 45 euroa. Koiran hoitoon investoiminen kannattaa
Parjasen mielestä.
“Esimerkiksi agilitykoiria hoidetaan paljon fysioterapialla.
Koiran on oltava huippukunnossa, sillä kilpailussa ratkaisevat
sekunnin osat.”
Ässäkin on palveluskoira. Se
on käynyt pennusta asti pelastuskoirakoulutusta ja sitä koulitaan hälytyskelpoiseksi kadonneiden etsijäksi. Nyt se on
äitiyslomalla ja aloittaa opinnot
taas keväällä.
Ässän emäntä kehuu nelijalkaista perheenjäsentä - yhtä viidestä perheen koirajäsenestä vilkkaaksi, miellyttämishaluiseksi ja aktiiviseksi. “Tämmöinen
koira ei varmasti pelästytä löydettävää.”
Lähde Helsingin Sanomat
6.3.2007
Toimittaja Merja Ojansivu
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Stubby amerikanpitbullterrieri,
1. maailmansodan sankarikoira tapetilla
Tieteen Kuvalehden uusimmassa numerossa, 04/2007,
kerrotaan maailmankuulusta
amerikanpitbullterrieristä,
sotasankari Stubbysta.
Stubby pitbull
Stubby amerikanpitbullterrieri
oli ensimmäisen maailman sodan sankarikoira. Pitbullit olivat
Yhdysvaltojen suosituin koirarotu ensimmäisen maailmansodan aikana. Pitbull oli USA:n
kansalliskoira ja kiitetty ja ylistetty koirarotu kaikin puolin. Yh-

dysvaltojen ensimmäinen sotakoira oli pitbulli nimeltään Stubby. Stubby suoritti useita urotöitä
rintamalla, ansaiten useita arvomitaleja ja meriittejä tehtävistään sodan aikana. Stubby vieraili valkoisessa talossa ja oli
lähtölaukaus USA:n armeijan
koirajoukoille. Myöhemmin
Stubbysta tuli Georgetownin
yliopiston maskotti ja kuoltuaan
Stubby täytettiin ja asetettiin
esille Smitsonian museoon.

Tieteen Kuvalehti
uutisoi
Tieteen kuvalehti kertoo muutamin kirjoitusvirhein Stubbysta
ja julkaisi jopa hienon kuvan
Stubbysta kunniamerkkeineen.
Ohessa on kuva Tieteen Kuvalehden artikkelista.
On erittäin hienoa, että suomalainen media kertoo myös
pitbulliin liittyviä positiivisia artikkeleita!

Koiramme:
Amerikanpitbullterrieri
DVD-dokumentti
Käteen osui aikamoinen kuriositeetti täällä Pohjolan perukoilla – suomeksi puhuttu
dokumentti amerikanpitbullterriereistä. Johan jotakin...
tämä täytyy katsastaa!
Kaupan hyllyille huhtikuun
2007 alussa pompannut Koiramme-dokumenttisarja esittelee 15 suosittua koirarotua, kaikki Suomen Kennelliiton koiria,
paitsi joukossa musta lammas
– amerikanpitbullterrieri. Suomessa äärettömän harvinainen
koira on päässyt tähän sakkiin
varmasti muin avuin kuin suosituimmuutensa tähden...
Sarjaan kuuluu myös opastusdokumentteja kuten kuinka
valita koiranpentu, koulutuksen
alkeet, yms. Kyseessä on alunperin italialainen video, joka on
nyt saatavilla suomeksi puhuttuna Suomesta isoista tavarataloista ja ainakin yhdestä Internet-myymälästä. Hinta noin 10
e. Kesto noin 30 min.
Hyvää ja huonoa
DVD-dokumentin nimi on siis
Koiramme, amerikanpitbullterrieri. Takakansi johdattelee
katselijaa näin:
“Aiotko ostaa amerikanpitbullterrierin vai omistatko jo sellaisen? Tässä filmissä käydään
läpi miltei kaikki, mitä rodusta
tarvitsee tietää. Amerikanpitbullterrierin historiaa, rodun alkuperäistä käyttötarkoitusta ja kehitystä nykypäivään asti kuvataan
mielenkiintoisesti ja pedagogisesti. Mukana on myös seikkaperäinen kuvaus rodun ulkoisista ominaisuuksista.”
Aikamoisen täydellinen pakkaus siis? No, ei ihan mahdoton
katseltava, ja pienin korjauksin
tästä saisi ihan esityskelpoisen
dokkarin vaikka Ylen ykköselle.
Dokumentti kertoo amerikanpitbullterrieristä erittäin positiivisella tavalla. Tämä on tottakai
hieno asia. Kuitenkin asiat esitetään hieman erikoisessa valossa, varsinkin kun dokumentti
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on ainakin valmistajan mukaan
tarkoitettu myös niille, jotka vasta suunnittelevat pitbullin hankkimista. Aivan ensimmäisiä lauseita dokumentissa onkin:
“Koira, joka puree ihmistä ei
todennäköisesti ole amerikanpitbullterrieri, koska se on erittäin ihmisystävällinen”. Tarvitseeko tätä aivan erityisesti sitten
painottaa? Muutenkin koko
muuten niin mainiota ja oikeita
asioita esittävää dokumenttia
vaivaa pitkin pituuttaan anteeksipyytelevä asenne ja omituisten asioiden esillepano. Ei ole
tarpeen kertoa erittäin voimallisesti pitbullin huonosta maineesta ja voimakkaasta puruvoimasta, koska tämä ei ole
tähän rotuun liittyen tärkein asia.

nut alkunsa. Dokumentissa kerrotaan selkeästi pitbullin käytöstä terapiakoirana, taakanvetäjänä, urheilijana ja koiramaailman
gladiaattorina.
Leffassa hehkutetaan
pitbullin olevan supersankari ja
koiramaailman kuningas, mitä
se myös tottakai on. Hyvinä asioina mainitaan myös, että pitbull
on huono vahti- tai suojelukoira,
koska se ei pure ihmistä. Selostaja kertoo, että pitbullit kieltäytyvät puremaan ihmistä. Tästä
syystä suojelu on erittäin huono
harrastus pitbullille. Lisäksi korostetaan moneen otteeseen,
että pitbull kuuluu koiriin, jotka
ovat vähiten vihamielisiä ihmisiä
kohtaan. Esimerkkinä kerrotaan, että villakoira tai yorkki on
todennäköisemmin tappajakoira, kuin pitbull, sillä pitbull ei
omaa muille roduille ominaista
epäluuloa ja agressiivisuutta
ihmistä kohtaan.

Paljon positiivista
Mutta keskitytään niihin hyviin puoliin, joita tässä dokumentissa on todella kiitettävä
määrä. Dokumentti kertoo:
“Vääränlaiset ihmiset ovat yrittäneet parhaansa mukaan pilata
pitbullien maineen.” Tämä on
aivan totta. Parhaita paloja on
lisäksi FCI saksanpaimenkoiran
sukupuun esittäminen, epäselvä kolmen sukupolven sukupuu
vs. ADBA amerikanpitbullterrierin sukupuu, selkeä seitsemän sukupolven sukupuu. Dokumentti kertoo, että ei siis ole
epäselvää se että pitbull on erittäin tarkoin jalostettu, oikea rotukoira.
Lisäksi dokumentissa kerrotaa, että oikean pitbullin kuuluu
olla aito, gamebred pitbull, ketterä, pienikokoinen, painon välillä 13-25 kg, lihaksikas, timmi
työkoira. Painavammat koirat
kuin 25 kg ovat yleensä sekarotuisia, eivät aitoja pitbulleja.
Tämä kaikki on hyvää, oikeaa
tietoa, joka tuodaan dokumentissa selkeästi esille. Lisäksi
kerrotaan, että amstaffi, staffi
ja bullterrieri erotettiin pitbullista
1800-1900 luvulla ja että pitbull
on se aito, alkuperäinen rotu,
josta niin moni muu rotu on saa-

Median lokasanko
Dokumentti kertoo moneen
otteeseen, että media on nopeasti omaksunut erikoisen vihan
tätä upeaa koirarotua kohtaan,
vaikka aina ei edes tiedetä mistä rodusta on kyse. Pitbullia
vastaan protestoidaan argumenteilla “se on vihainen”, “se
ei ole koulutettavissa” ja “se on
hallitsematon”. Näin ei ole.
Pitbull ei ole vihainen, pitbull on
koulutettavissa ja pitbull on hallittavissa. Itse asiassa pitbull on
paremmin hallittavissa kuin moni muu rotu.
Selostaja painottaa, että kaikki puheet ihmisen puremisesta
on vihaisellekin pitbullille vierasta. Lisäksi kerrotaan, että pitbull
rakastaa leikkiä ja on erittäin
huumorintajuinen.
Miksi pitbull?
Dokumentti ottaa vielä kantaa kysymykseen,miksi valita
pitbull tai esim. rottweiler? Siihen ei ole vakiovastausta. Jo16

kaisen täytyy valita koira joka
sopii omiin mieltymyksiin. Amerikanpitbullterrieri on tasapainoinen työkoira, atleetti, joka on
pidettävä hyvässä kunnossa.
“Pitbull on koira jolla on surullinen menneisyys, mikä ei ole
sen omaa syytä. Pitbullia ei pidä
enää pakottaa maksamaan kallista hintaa tyhmyydestä ja ennakkoluuloista, jotka ovat aina
ihmisistä lähtöisin.” Tämä on
dokumentin parhaita lauseita.
Mutta voiton vetää kuitenkin
lause, joka päättää koko leffan:
“On olemassa kahdenlaisia koiria: pitbulleja, ja niitä jotka toivoisivat olevansa pitbulleja.”
Voiko sitä enää selkeämmin
sanoa?
Katsomisen arvoinen, pitbullasiantuntijalle ei mitään uutta
antava dokumentti antaa pitbullista hyvän, totuudenmukaisen
kuvan. Negatiiviset asiat hautautuvat positiivisten alle ja tätä
videota voi suositella katsottavaksi, jos on miettinyt pitbullin
hankkimista.

Suomessa tehdyt, laadukkaat, mittatilaus-

TAAKANVETOVALJAAT

pienille ja isoille koirille!
Uudet värit & mallit, silti halvemmat hinnat!
Laadukkaat, kestävät, tyylikkäät, kotimaiset
taakanvetovaljaat koirallesi mittatilaustyönä.

pienten koirien perusvaljaat 40 €

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, värivalikoima todella laaja, esim. musta, punainen,
sininen, vihreä, pinkki, vaaleansininen, liekkikuvio,
pääkallokuvio, camokuvio...
Kapulan väri sovitetaan pehmusteen väriin.

keskikokoisten koirien erikoisvaljaat 80 €

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.

taakanvetovaljas-talutin 20 €

Vielä ehdit tilaamaan omat valjaat tälle
kisakaudelle, kun toimit nyt!
Tilaa heti osoitteesta
www.koiratuote.fi/sathy
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Rambo amerikankääpiöterrierin
hurja dieetti
Amerikankääpiöterrierimme
Rambo oli päässyt pulskistumaan liikaa. Laihdutusprojektimme alkoi toden teolla heti
sen jälkeen, kun Rambon kasvattaja näki koiran SATHY Expossa syyskuussa 2006 ja ehdotti tiukkaa dieettiä. Tässä
on tarina laihdutuskuurin tuloksista.
Ruoka-annokset
suurenevat
Liikalihavuus on yleinen vaiva
kääpiökoirilla, niin myös meidän
amerikankääpiöterriereillämme.
Kun Rambo oli pentu, sitä ruokittiin kasvattajalta saatujen ohjeiden mukaan ja tosi pienillä
annoksilla, olihan kyseessä pieni
koiranalku. Jossakin vaiheessa
Rambon kasvaessa kävi kuitenkin niin, että ruoka-annokset
suurenivat samassa suhteessa
kuin koiran koko ja pian oltiin
siinä tilanteessa, että Rambo sai
aivan liian paljon energiaa päivän tarpeeksi. Vaikka koirat saavat meillä ihan kohtuullisen paljon päivittäistä liikuntaa, energian
määrän ollessa niin suuri, ettei
sitä ehdi päivän aikana kuluttamaan, seurauksena on väistämättä lihominen. Päivisin, kun
me omistajat olemme töissä ja
jälkikasvu koulussa, koirat enimmäkseen makailevat ja nukkuvat. Eikä tämä “aktiviteetti” kuluta
kovinkaan paljon energiaa.
Hurjat
lukemat
Rambo painoi siis syyskuun
16.päivänä 2006 tasan 5,9 kg.
Rambo on toki isokokoinen amerikankääpiöterrieriksi muutenkin,
eli säkäkorkeus on noin 32 cm.
Näin ollen Rambo lukeutuu niihin
suuremman pään käppänöihin,
itse kutsumme Ramboa välillä
nimillä jättiläiskääpiö tai maailman suurin amerikankääpiöterrieri. Onhan tuokin kaiketi jonkinlainen meriitti, mutta totuus on,
että ennen dieettiä Rambo ei
mahtunut edes rotumääritelmän
sisään. Näistä lähtökohdista aloitimme siis laihdutusprojektin.
Radikaali aloitus
dieetille
Aloitimme dieetin todella radikaalisti: puolitimme Rambon päivittäisen ruoan määrän. Lisäksi
siirryimme light- papanoihin. Tämä ei tietenkään miellyttänyt
laihduttajaa itseään. Voitte kuvitella, millaisia seurauksia on,
kun ahne nautiskelija jätetään
ilman herkkupaloja. Kaikki ylimääräiset herkkupalat jätettiin
pois, lukuun ottamatta kynsienleikkuun yhteydessä saatavia
muutamaa koirien kevytsuklaanappia. No mässäilijähän keinot
keksii, Rambo alkoi syödä entistä useammin ulkona. Jäniksenpapanat kaivettiin kaikista koloista ja kaikki muilta pudonneet
herkut löytyivät entistä tarkemman hajuaistin ansiosta. Toisinaan Rambo kävelee löytämänSATHY Uutiset 3/2007

sä tikkari suussa, välillä löytyy
jopa puolikas suklaapatukka. Ja
omistaja on kauhuissaan – kuoleekohan se tuohon määrään
suklaata? Rambolta ei nimittäin
pysty iso mieskään ottamaan
suusta mitään, mitä se ei halua
antaa, eikä ainakaan mitään ruokaa. Rambo ei edes varoita, se
vaan käy kimppuun. Päivittäin
tulee edelleen ihmeteltyä kasvattajan tarkkaa vaistoa pennun
tulevasta luonteesta, Sylvester
Stallone kalpenee tämän taistelijan rinnalla.
Rambo nuorena poikana SATHY Kevätkinkereillä, keväällä 2005. Rambon
paino on tässä vielä aivan kohdillaan.

Ei armoa
Rambolle
Palataanpa taas aiheeseen.
Rambon sotaisasta luonteesta
saisi kirjoitettua vaikka kuinka
pitkän tarinan, mutta nyt keskitytään laihdutusprojektiin. Pidimme kuitenkin pintamme, emmekä sortuneet antamaan
enempää ruokaa tai herkkupaloja, vaikka Rambo kuinka vaikutti kärsivän näköiseltä: Antakaa nyt pliis mulle edes jotain
sapuskaa, ennen kuin mä ihan
pääsen laihtumaan! Kuten kaikki
amerikankääpiöterriereiden
omistajat varmasti tietävät, ne
penteleet osaavat todellakin
näyttää halutessaan siltä, etteivät ole ainakaan viikkoon saaneet ruokaa, vaikka olisivat juuri
tulleet ruokakupilta. Liikuntaa
lisättiin myös: lenkkejä pidennettiin ja niiden määrää lisättiin.
Arkisin ei oikeastaan pystytty
tekemään useampia lenkkejä,
eikä kauhean paljon pidempiä,
mutta viikonloppuisin kyllä.

Rambo ja Siiri kesällä 2006, ylipainoa on kertynyt jo melkoisesti... Vaikka
Siiri on hoikempi kuin Rambo, on Siirilläkin varaa tiputtaa painoa jonkin
verran.

Paino lähtee
varmaan laskuun
Rambon paino alkoi kuin alkoikin laskea, keksimäärin noin
100 gramman viikkovauhtia.
Punnitsimme koirat viikoittain,
aina samana viikonpäivänä. Joulukuun puolivälissä, kolmen kuukauden tiukan dieetin jälkeen,
vaaka näytti Rambolle lukeman
4,8 kg. Voi sitä ilon päivää! Rambo oli laihtunut jo kilon, vaikka
monet varoittelivatkin, että kääpiökoiralla on todella vaikeaa
saada kilo painosta pois. Lukema motivoi kyllä meitä jatkamaan sitkeästi dieettiä. Keventynyt olemus myös näkyi
Rambosta, se oli paljon vilkkaampi ja hyppi ja juoksenteli
enemmän kuin ennen. Se selvästi nautti hoikentuneesta olemuksestaan.

Rambo syksyllä 2006, ennen dieetin aloittamista. Rambo on tässä
todella pulskassa kunnossa, eikä koirallakaan voi olla hyvä olla näin
ylipainoisena.

Kevään 2007
painolukemia
Nyt huhtikuussa 2007 Rambo
painaa noin 4 kg. Paino vaihtelee hieman viikoittain, mutta on
keskimäärin 4 kg. Alimmillaan
Rambon paino kävi 3,9 kilossa,
jolloin eläinlääkärimme oli jo sitä
mieltä, ettei Rambon tarvitse
enää laihtua yhtään enempää.
Kokonaisuutena laihdutusprojektimme tulos oli siis, että kuudessa kuukaudessa Rambon pai-

Rambo SATHY Expossa syyskuussa 2006. Tässä Rambon paino 5,9
kg, eli todella reipas ylipaino. Ei kisatuloksetkaan voi olla kovin hyviä,
kun kerroin on pieni, koiran painon ollessa iso... SATHY Expon jälkeen
alkoi Rambon raju dieetti!
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nosta putosi 2 kiloa eli kolmasosa koiran painosta pois. Rambon dieetin sivutuotteena myös
toisen amerikankääpiöterrierimme Siirin paino laski 3,4 kilosta

2,5 kiloon. Eli Siirinkin painonpudotus oli ihan tuntuva.

Viikottaiset
punnitukset
Meillä on kotona nyt 3 kiloa
vähemmän koiraa, amerikankääpiöterrierin kilohinta pomppasi siis melko tavalla! Kaiken
kaikkiaan dieetistä oli pelkkiä
positiivisia seurauksia, eikä painonpudotus ollut ollenkaan niin
hankalaa, kuin mitä etukäteen
luultiin ja mistä skeptikot varoittelivat. Suosittelenkin kokemukseni perusteella, että kaikki kääpiökoirien omistajat punnitsevat
koiransa viikoittain tai ainakin
kuukausittain, jotta painonnousuun voidaan helpommin puuttua heti alkuvaiheessa ja pudotettavia kiloja ei vielä ole kertynyt
kovin paljon. Meillä viikoittaiset
seurantapunnitukset jatkuvat
edelleen.

Rambo hurjan dieetin jälkeen huhtikuussa 2007. Onko kyseessä edes
sama koira? Aivan mieletön muodonmuutos! Rambo on aivan nuorentunut silmissä ja hoikka olemus sopii Rambolle hienosti!

Terhi Ruuska

Läskin alta kuoriutui esiin komea amerikankääpiöterrieri! Rambo on
todella hyvän näköinen ja parin kilon painon pudotus on todella tehnyt
hyvää tälle koiralle.

Siiri dieetin jälkeen. Siirilläkin oli kertynyt ylimääräistä painoa, vaikkakaan
ei ihan siinä määrin kuin Rambolla. Hyvin on dieetti purrut Siiriinkiin,
kuvassa kaunis, sulavalinjainen nuori narttu!

Syytä dieettiin?
Ylipainoisuus on koiran ravitsemuksellisista sairauksista yleisin. Sillä on useita haitallisia
vaikutuksia elimistöön. Ylipainoisuus on yleisintä vanhemmilla
yksilöillä, nartuilla, ja se on kaksi
kertaa yleisempää kastroiduilla
ja steriloiduilla eläimillä muihin
verrattuna.
Miten ylipainoisuus vaikuttaa?
Tutkimukset ovat osoittaneet,
että ylipainoinen lemmikki elää
lyhemmän elämän normaalipainoiseen verrattuna. Ylipainoisuus altistaa mm. tuki- ja liikuntakudosten sairauksille,
hengityselinsairauksille, sydänja verenkiertoelinten sairauksille,
maksasairaudelle, sokeritaudille,
heikentää lämmönsäätelykykyä,
aiheuttaa ruoansulatuskanavan
häiriöitä, alentaa elimistön puolustusreaktioita, lisää anestesian
riskejä sekä vaikuttaa mielialaan
ja aktiivisuuteen haitallisesti.
Ylipainon syynä tavallisesti
on liiallinen energian saanti verrattuna energian kulutukseen.
Suureksi osaksi tämä johtuu
kaupallisten ruokien erittäin hy-

västä maistuvuudesta. Lisäksi
useille eläimille annetaan ruoantähteitä, makupaloja ym. normaalien ruoka-annosten lisäksi.
Lihomiseen taipuvainen lemmikki syö kerta kerralta enemmän,
koska normaali kylläisyyden säätelymekanismi liikunnan puuttesta johtuen on sekaisin.
Ylipainoisuus on yleisempää
kastroiduilla ja steriloiduilla lemmikeillä. Tämä aiheutuu muuttuneesta hormonitoiminnasta johtuvasta aktiivisuuden
vähenemisestä ja liiallisesta
energiansaannista suhteessa
aineenvaihdunnan vähenemiseen. Liikalihavuus saattaa olla
myös aiheutettua. Koiran ylisyöttäminen pentuna johtaa aikuisuuden liikalihavuuteen.

ihon ja kylkiluiden välissä tai
kylkiluita on vaikea löytää, on
lemmikkisi ylipainoinen.
Ennen kuin alat laihduttaa
lemmikkiäsi, tulisi sille tehdä terveydentilan tutkimus. Tämän tarkoituksena on sulkea pois sellaiset lihavuudelta näyttävät tilat,
joiden syynä onkin hoitoa vaativa
sairaus.
Laihtuminen perustuu energian kulutuksen kasvattamiseen,
energian saantia tulee samalla
pienentää. Energiankulutusta
voidaan suurentaa lisäämällä
liikuntaa. Joskus tämä voi olla
vaikeaa, kun kysessä on todella
lihava, huonokuntoinen lemmikki. Näissä tilanteissa dieettiä
tulee sisukkaasti jatkaa, kunnes
liikuntakin tulee vähitellen mahdolliseksi.
Kaikkein tärkeintä lemmikin
laihduttamisessa on, että koko
perhe on asiassa mukana.
Muussa tapauksessa kysessä
on ajanhukka, turha taloudellinen panostus ja seurauksena
vain mielipahaa.

Onko lemmikkisi liian lihava?
Paras tapa on punnita koira
ja verrata muihin rodun edustajiin. Lihavuutta voidaan myös
arvioida käsin tunnustelemalla.
Jos lemmikin kylkiluut tuntuvat
helposti tai jopa näkyvät, on se
todennäköisesti hieman liian laiha. Jos tunnet rasvakudosta
19

Laihduttamisen pelisäännöt
1) Syötä koirallesi tasapainoitettua, energiasisällöltään köyhdytettyä ruokaa lemmikin tavoitepainon mukaan laskettu määrä
vuorokaudessa.
2) Jätä pois välipalat!
3) Lisää liikuntaa.
4) Pidä lemmikki tarvittaessa
pois keittiöstä kun valmistat ruokaa tai tarjoat ruokaa muille.
5) Punnitse lemmikkisi kerran
viikossa ja pidä kirjaa sen painosta.
6) Älä vaihda ruokintaa kesken
kuurin, älä anna mitään muuta
kuin laihdutusruokaa, pienikin
määrä muuta voi mitätöidä hoidon.
7) Jos lemmikisi ei kaikesta huolimatta laihdu, ota yhteys eläinlääkäriin epäonnistumisen syyn
selville saamiseksi.
Laihduttaminen lemmikin aikaisemmalla ruoalla onnistuu
harvoin, tuskin koskaan. Tämä
johtuu siitä, että pienennetyn
annoksen takia sillä on jatkuva
nälkä ja toisaalta tärkeiden ravintoaineiden puutostiloja saattaa syntyä.
SATHY Uutiset 3/2007
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Lolita vanhaenglanninbulldoggi,
työkoira vailla vertaa
Pentua
hankkimassa
Hain pienen valkoisen tuhisevan vanhaenglanninbulldoggin
pennun kotio reilun kaksi vuotta
sitten yhdeltä harvoista kasvattajista jolle annan suurta kunnioitusta ja arvostusta ihmisenä
sekä kasvattajana, jolla on selkeä visio mikä on vanhaenglanninbulldoggin tulevaisuus Suomen maassa. Itse olen
harrastanut työkoirarotuja noin
11 vuotta joista ensimmäinen
rakkaus löytyi espanjalaisesta
rodusta Perro de Presa Canario
jonka jälkeen katselin paljon eri
rotuja, että mikä olisi seuraava
koira joka tulisi perheeseen. Tuli
katseltua monia eri työkoirarotuja, ja koska pienet lapset asettavat suuria vaatimuksia koiralle
niin näissä asioissa EI kannata
KIIREHTIÄ! joten kun soitin ja
tiedustelin vanhaenglanninbulldoggista, niin ei jättänyt kylmäksi
se palo jolla kasvattaja kertoi
rodusta! ja niin syntyi päätös
hankkia OLDE ENGLISH BULLDOGGE meidän perheen seuraavaksi koiraksi.

peammin kun Lolita löysi hajun
perusteella lehtikuusen taimia
jos ei kerinnyt repimään sitä juurineen irti. Mutta helpotti omaa
työtä jonkin verran.

me päässeet parempaan lopputulokseen. Kaikki jotka ovat Lolitan tavanneet varmasti yhtyvät
tähän asiaan.
Lasten kanssa ei tarvitse olla
varuillaan että näykkäseekö Lolita jos jompikumpi lapsista juoksee esimerkiksi hännän yli tai
vastaavaa. Yleinen näky on että
kolme lasta nukkuu yhdessä päiväunia, eli kaksi kappaletta nahkasia lapsia ja yksi kappale
karvainen lapsi. Ulkona ollessamme Lolita
p i t ä ä
huolen
että

Muutto takaisin
kaupunkiin
Meillä oli tapana mennä joka
paikkaan yhdessä, jopa muutaman kerran kauppaan josta lährettiin hyvin
nopeasti
ulos! Ei
n e

Ensi askeleet vanhaenglanninbulldoggin kanssa
Nimesin tulevan pennun jo
ennen syntymää Lolitaksi ja meidän yhteinen taipale alkoi metsän (Lolita oli noin 4 kk ikäinen)
keskellä kotona teltta, tein noihin
aikoihin metsurin hommia ja se
antoi minulle mahdollisuuden
tarkkailla uutta tuttavuuttani joka
oli näyttänyt jo pieniä vihjeitä
luonteestaan.
Joten kun ajattelen sitä aamua kun sain maistiaisia Lolitan
todellisesta luonteesta niin edelleen se nostattaa ison hymyn
naamalle ja kouraisun syrämmestä. Heräsin käkilinnun naputukseen aamuvarhaisella ja aukaisin teltan vetoketjun, niin
ensimmäinen näky oli nuori hirvenvasa noin 2 metrin päässä
meidän teltasta. Ainut mitä kerkesin tekemään oli vetää henkeä
kun pieni valkoinen piru ampui
teltasta ulos suoraan hirveä kohti.
Ensimmäisenä ajattelin että
nyt puukko käteen ja pitääpä
poistua itse tehdystä takaovesta
sillä tästä ei hyvää seuraa. Mutta
tapahtui täysin päinvastaista mitä ajattelin, Lolita pysähtyi ennen
hirveä ja jäi tuijottamaan, jolloin
hirvi tuijotti takaisin ja musta
tuntuu että ne kävivät pienen
keskustelun jonka päätteeksi
Lolita sanoi että otappa jolkotellen toiseen suuntaan että ei isäntä ota ja pyörry.
Hirvihän lähti toiseen suuntaan pieni valkoinen pentu perässä saattaen muutaman metrin perässä. En voinut tehdä
mitään muuta kuin pistää nokikahvit tulille ja miettiä hölmistyneenä asian kulkua. Ajattelin
vain että nyt olen löytänyt sen
rodun mitä olen etsinyt.
Muitakin asioita Lolitasta löytyi
mm. uskomattoman hyvän hajuaistin ansiosta peltoaukeen taimien esiin raivaaminen sujui noSATHY Uutiset 3/2007

kanssa verijälkeen / jäljestystä mikä kuuluukin Lolitan
luonteeseen, sillä kyllä mettässä
olo on lähellä Lolitan syräntä.
Lolita saa hajun mettässä nopeasti ja yleensä löytyypi jokunen hirvikin (taitaa Lollolla olla
joku sopimus hirvien kanssa).
Lolita on erittäin innokas tekemään töitä jos palkka on hyvä
ja tekeminen on mielenkiintoista.
Lolitan suuri intohimo on ehdottomasti suojelu / vedä-raastairrota meininki eli tyttö tykkää
käyttää vahvoja leukojansa. Ja
onhan sitä isäntä ollutkin muutaman kerran nurmikossa juuttipatukan kanssa.
Uusin harrastuksemme on
taakanveto mikä vaatii vielä harjoittelua, mutta olemme päättäneet aloittaa pitkäjänteisen harjoittelun Lolitan omaan tahtiin.
Ja meillähän onkin parhaat mahdolliset reenikaverit Team BullPower! Terveisiä sinne suuntaan.
Kahta en vaihda...

Meidän perheen nahkaiset lapset sekä karvainen lapsi. Lolita vanhaenglanninbulldoggi on tärkeä perheenjäsen.

niin nuukia ollut siellä maalla!
Tein kovasti hommia saadakseni
Lolitasta mahdollisimman sosiaalisen, Lolitan avoin luonne
myös osaltaan helpotti asiaa.
Itsepäisyys välillä vei muutaman
askeleen taaksepäin
mutta näin kahden
vuoden jälkeen en
usko että olisim-

kaikki pysyy yhdessä. Jos toinen
lapsista lähtee kauemmaksi niin
Lolita menee perässä pitämään
huolta.
Harrastukset
Olemme
harrastaneet Lolitan

Toinen on Lolita ja toinen on
OLDE ENGLISHBULLDOGGE
sillä tämän voin sanoa että toiseen rotuun en enää vaihda.
Lolita on todellinen lippulaiva
OLDE ENGLISHBULLDOGGE:
lle täällä Tampereen suunnalla,
iloinen ja avoin luonne. Päästää
tuntemattomatkin ihmiset silittelemään ja tekee suuren vaikutuksen kaikkiin ihmisiin ystävällisyydellään ja suurella
syrämmellään!
Jos aukaiset syrämmesi OLDE ENGLISHBULLDOGGE:lle
niin paluuta ei ole! Parempaa
rotua saa hakea joka olisi niin
tasapuolisen hyvä kaikessa mitä
tekee.
Suurin VASTUU on OMISTAA
SATHY-rotuinen koira! joten ainut tapa on kouluttaa ja sosiaalistaa koira MALLIKANSALAISEKSI se on AINOA OIKEA
TAPA jolla VAIKUTTAA ihmisiin
jotka eivät ymmärrä koiran luontoa tai vain pelkäävät.
Hyvää kesää toivottavat
Lolita ja isäntä
Jami Vuorenmaa

Lolita rentoutuu lasten seurassa, mutta pitää samalla aina toisen silmän
avoinna ja huolehtii perheen turvallisuudesta.
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Lolitan ja isännän uusin harrastus on taakanveto. Lolita on jo melkoinen
mestari tässäkin lajissa, iloinen ja tarmokas vanhaenglanninbulldoggi
on kuin luotu taakanvetoon.

Taakanvedon treenaamiseen kuuluu myös painojen vetäminen perässä.
Näin Lolita tottuu ajatukseen, että jotain kummaa painavaa tulee perässä
ja se tulee vetää liikkeelle.

Näin sitä mennään! Lolita on treenannut taakanvetoa kevään aikana ja
ensimmäisiin kisoihin osallistutaan SATHY Kevätkinkereillä.

Lolita vetää hirsiä sohvalla. Rankan treenin päälle on hyvä ottaa kunnon
päiväunet!

Hauvapukimo
Tassu-Tasku
Hauvapukimo Tassu-taskusta
saat käsintehdyt laatupukineet
ihmisen parhaimmalle kaverille!
Suomen kevääseen: neulepaidat,
sade/kura-haalarit, loimet, tossut...
villasta, puuvillasta, nahasta,
sadekankaasta, fleecestä...
kotisivut: www.hauvapukimo.com
sähköposti: info@hauvapukimo.com
puhelin: 0400 762 592 (iltaisin)
osoite: Heiniitty 1 C 12, Espoo
21
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Arvostelussa Mirja Pyykön uusi kirja:
“Avec Lulu”
“Jokaisella koiralla tässä maailmassa on oma tarinansa. Ja
aina se on kytkeytynyt ihmiseen.”
Televisiouransa aikana toistatuhatta ohjelmaa tehnyt sorrettujen ja vähäväkisten puolustaja, toimittaja Mirja
Pyykkö, päätti siis kirjoittaa
koirakirjan. Miksi ihmeessä?
Kun tästä kirjasta sitten alkoi
ilmestyä julkisuuteen tietoja, joiden mukaan Mirja Pyykkö sukeltaa koiramaailman syövereihin, johdattaa lukijansa
koiramaailman salatuista
ovista, paljastaa koiramaailman vaietut salaisuudet
ym.ym.ym. oli syytä odottaa
eräänlaista kirjallista jatkoa
t a a n n o i s e e n M O Tohjelmaan, aina ajan hermolla, kokenut toimittaja
osaa kyllä vainuta trendikkään aiheen – paitsi että
monet toimittajat tekisivät
ehdottomasti viisaimmin
pysytellessään omalla reviirillään, ihmislajin omia
sisäsiittoisia ongelmia pohtien. Muun luomakunnan
parissa, oli sitten kyse koiranjalostuksesta tai Korkeasaaren paviaaneista,
paljastuu tietämättömyys
usein kaikessa surkeudessaan.
Ennakkoasenteet
murtuu
Valmiiksi asennoituneena ryhdyin siis lukemaan Avec Lulua.
Mutta olin enimmäkseen väärässä. Kirjahan yllättäen on kerrassaan sympaattinen. Hauska, hellyttävä, paikoitellen liikuttava,
toisin sanoen tunteisiin vetoava,
ja luin sen loppuun yhdellä istumalla. Viimeisessä luvussa, koirien hautausmaalla, missä monia perhesalaisuuksia
mukanaan vieneet uskolliset ystävät nukkuvat tuhatvuotista untaan, kävin hakemassa paperinenäliinan.
Kokenut toimittaja osaa asetella sanansa, se on pakko tunnustaa.

ni koira, joka 30 sentin korkeudessaan yrittää omalta osaltaan
parhaansa mukaan elää sovussa maailman kanssa. Siisteyskasvatuksen kiemurat, Lulun sinnikäs oppositioasenne
koirakoulussa, äidilliset tunteet
kumikalkkunaa kohtaan, huoli
piilopaikan löytämisestä kuivatulle siankärsälle (se päätyi lopulta omistajien tyynyn alle, miten tuttua), kaikista näistä
tarinoista paistaa selvästi miten
tärkeä ja rakastettu perheenjä-

lankosken pentutehtaasta, surullisenkuuluisasta Valkealan pentutehtaasta kuitenkin on kyse.
Pyykkö tapasi huostaanotetut
koirat anjalankoskelaisessa hoitolassa, tästä ehkä väärinkäsitys.

sen Lulu omistajilleen on.
Vaikka Pyykkö itse sanoo todenneensa piankin, että yhden
koiran tarina ei pitkälle kantaisi,
niin kyllähän Lulun ja sen koirapuistokavereiden tarinat ovat
kirjan parasta antia, yhdistettynä
koiran aseman tarkasteluun ihmisen seuralaisena (ja usein
armoilla) meillä ja muualla. Näissä osuuksissa on kirjoittaja omalla alueellaan ja sitä myöten
vakuuttava. Kuvaus pen-

unohtamatta. Ihmeellisesti MOTohjelman hengessä, olisiko se
sittenkin jollain tavoin inspiroinut,
kukapa tietää.
Ei niin, etteikö koiranjalostusta
sinänsä voisi tarkastella yhtenä
ihmisen ja koiran välisen suhteen muotona, eettisestä ja moraalisesta näkökulmassa siinä
mielessä,
miten pitkälle
voi luontokappaletta
muokata
pelkästään
ihmisen
huviksi tai
jonkun
muotioikun innoittamana.

Ylilyöntejä
Kunpa kirja ei vain niin kovin
keskittyisi todistelemaan koiranjalostuksen ylilyönneistä, näyttelyitä ja sisäsiitosta tietenkään

Ei koiraihminen
Ei Pyykkö kuitenkaan mikään
koiraihminen sanan varsinaisessa merkityksessä ole, eikä sellaiseksi itseään väitäkään, vaikka ennen Lulua hänellä on
ollutkin dalmatialainen ja mopsi.
Parinkymmenen koirattoman
vuoden jälkeen astui näyttämölle
kirjan nimihenkilö, virolaissyntyinen Lulu-koira. Lulu hankittiin
lehti-ilmoituksen perusteella, kaikesta päätellen kokonaisia pentueita välittävältä jobbarilta, mitä
kirjoittaja ja hänen koiriin vielä
vähemmän perehtynyt aviomiehensä eivät tuolloin osanneet
ajatella ollenkaan ja lähettävät
jälkikäteen pahoittelunsa Lulun
tuntemattomalle emolle, siltä varalta, että ovat omalta osaltaan
olleet tukemassa pentutehtailua.
Lulu kuitenkin oli onnekas pieSATHY Uutiset 3/2007

tutehtaan
kauhuista
o
n
koskettava,
yksinkertaisesti —
vaikka
koko ajan
puhutaankin virheellisesti Anja-

Useimmat varmaan ovat
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sitä mieltä, että joku raja siinä
on, ja täytyy olla.
Mutta koiranjalostuksen menetelmät ovat eri juttu. Niistä on
kirjoitettu kokonaisia paksuja
kirjoja. Kaikkea tätä tietomäärää
ei voi kuitata ihan vain sillä, että
vältetään sisäsiitosta ja hyvä
tulee. Se edelleenkään ei ole
ihan näin yksinkertaista.
Varsinkin, kun kaikki rotukoirat
eivät ole sairaita, eivätkä kaikki
sairaat koirat ole rotukoiria.
Mikä kyllä kirjassa todetaankin: terveimpiä ovat rodut,
joita edelleen käytetään johonkin työhön. Niidenkin
tilanne huononee nopeasti,
jos koiria otetaan pääasiassa ja pelkästään sohvalla
makoilemaan.
Näinhän se menee,
vaikka sohvalla makoilu ei
sinänsä perintötekijöitä
huononna vaan pyrkimys
siihen, että seuraava sukupolvi makoilisi sohvalla
edeltäjiään tyytyväisempänä.
Ja joskus maailma
muuttuu niin nopeasti, että
koirat, saati niiden jalostus,
eivät vain ehdi pysyä mukana. Nyt on vallalla suuntaus, että koirien pitäisi olla
hiljaisia, huomaamattomia,
mielellään sosiaalisia koirapuistokoiria kaikkien – ja
ehkä niiden pitäisi, mutta kuinkas
ne kädenkäänteessä saadaan
sellaisiksi? Moni terve, tyypillinen
työkoira näissä olosuhteissa leimatuu ongelmakoiraksi. Sitä nyt
ei ainakaan pidä käyttää siitokseen. Kohta taas ihmetellään
minne ovat terveet työkoirat kadonneet. No niin.
Asiantuntijoita
apuna
Tohtoreita ja tutkijoita haastatellaan. Olisihan näiden edustamat tieteenalatkin voinut saman
tien mainita, jottei niitä olisi tarvinnut googlettamalla hakea.
Mutta kotieläinjalostustieteen
alalla ovat tittelinsä ansainneet
he. Ainakin toisella on jopa itsellään koiria – perinnöllisten vikojen riivaamia tietysti. Omituista.
Kiinnostaisi tietää mistä koirat
on hankittu. Mutta sitä ei kerrota.
Ta i
sitten
tämä
“kansainvälisesti arvostettu värigenetiikan tuntija” joka paljastuu arkkitehdiksi ja freelancekirjoittajaksi, joka on opiskellut
koirien genetiikkaa harrastuksenaan – erittäin kunnioitettavaa
sinänsä, mutta niin missä piireissä “kansainvälisesti arvostettu”?
Perinnöllisyystieteilijöiden? Ilman
virallisia oppiarvoja? Tiedemaailma on muuttunut suvaitsevaiseksi sitten viime näkemän.
Yllättäen tämän asiantuntijan
osuus kuitenkin tarjoilee ihan
järkevää tietoa ja neuvoja koiran
hankintaan. “Ostaja voi äänestää
koirien paremman elämän puolesta valitsemalla hyvän kasvattajan.” Kyllä. Valkealan
pentutehtaallakin oli asiakkaansa. Epäilemättä hyvässä uskossa hankkimassa vain mukavaa

kotikoiraa.

Eläinlääkäri
jyrähtää

“Hyvää”
tietoa

Kirjassa on myös näissä yhteyksissä pakollinen eläinlääkärin haastattelu. Kun eläinlääkäri,
joka tietenkin vastaanotollaan
näkee vain sairaita koiria, jyrähtää, että on rotuja, joiden kasvatus pitäisi eläinsuojelullisista syistä kerrassaan kieltää, on siihen
tavallisen taapertajan vaikea
väittää vastaan. Etenkin, kun
oma rotu ei tässä suhteessa ole
vaaravyöhykkeellä.
Paitsi että rodut, jotka eivät
enää kykene edes astumaan,
siispä ne keinosiemennetään,
tai synnyttämään, siispä ne keisarileikataan, tai joille pitää tehdä
erilaisia kirurgisia toimenpiteitä,
jotta ne yleensä eläisivät aikuisikään voidakseen lisääntyä ja
tuottaa lisää kaltaisiaan, eivät
olisi mitenkään edes mahdollisia
ilman nykyaikaista eläinlääketie-

Mielenkiintoinen tiedonsirunen tulee tässä: muinaiset englanninbulldoggit olivat rakenteeltaan samanlaisia kuin nykyiset
amstaffit. Tai ehkä pikemminkin
pitbullit, mutta kun hetkeä aiemmin on kerrottu näillä muinaisilla
bulldoggeilla olleen leveä rinta,
iso pää, alapurenta ja taakse
vetäytynyt kirsu, jotta ne kykenisivät hengittämään taistellessaan härkien kanssa jne.jne.jne.,
ja kuka on nähnyt pittejä tai amstaffeja, joilla olisi kuvatun kaltainen rakenne? Asian pitäisi
selvitä koirakirjojen kuvia katselemalla, eli ovatkohan jossain
koirakirjassa mahdollisesti menneet kuvat sekaisin?

dettä. Koskahan joku tämän keksii?
Vastuu on kasvattajilla, kyllä,
eivätkä eläinlääkärit voi kieltäytyä hoitamasta potilaitaan, eikä
eläinlääketieteen siunauksia koiriemme parantuneen terveyden
ja yleisen elämänlaadun muodossa käy kiistäminen, mutta
siitä huolimatta.
Sympaattinen
kirja
Avec Lulua on julkisuudessa
kovin kiitelty, eikä varmaan vähiten sen vuoksi, että kirjoittaja
on tunnettu ja maineikas televisiotoimittaja. Ja, kuten sanottu, enimmäkseen kirja onkin kovin sympaattinen ja lajissaan
toimiva puheenvuoro ihmisen
parhaan ystävän puolesta.
Koiranjalostuksen kritiikkinä
se pönkittää olemassaolevia en-

nakkoluuloja. Huippujalostetut
rotukoirat eivät nyt ole “in”. Sekarotuiset ja mielellään jostain
mahdollisimman kaukaisesta
maasta tuodut rescuet ovat.
Vaikka kirjoittaja muuta väittääkin. Tässä hän ei täysin ole ajan
hermolla.Mutta uskon edelleen,
että Pyykön tarkoitus on hyvä.
Kukaan ei voi kirjoittaa näin olematta todellinen koiranystävä.
Lulun pieni suu käy iloisesti kananuggetin loiskeessa. Kummallista. Tulee tunne, että haluaisin
itsekin syöttää Lululle kananuggetteja.
Eikö tämä nyt ole aika paljon
sanottu henkilöltä, joka tietääkseen ei katsonut Mirja Pyykön
yli tuhannesta ohjelmista yhtäkään alusta loppuun...
L.0.

Ruotsin poliisi lahtasi
seropi-pitbullin
Ruotsin poliisi näytti voimansa jälleen kerran, tällä kertaa
lahtaamalla seropi-pitbullin
11.3.2007 Malmön keskustassa.
Poliisin entuudestaan tuntema 20-vuotias maahanmuuttajamies oli ostanut seropi-pitbullin
itselleen kolme päivää aikaisemmin. Sunnuntaina koira puri
omistajaansa kävelylenkillä. Sivustakatsojat yrittivät “auttaa”
tilannetta heittämällä esineitä ja
isoja kiviä koiran päälle, mutta
se ei jostakin kumman syystä
auttanut. Vasta kun joku löi koiraa sattumalta mukana olleella
reutaputkella ja pesäpallomailalla, saatiin koira juoksemaan karkuun.
Poliisi löysi koiran ja
piiritti sen pihan nurkkaan.
Huolimatta runsaasta
kyynelkaasutuksesta
koira käyttäytyi poliisin
mielestä uhkaavasti ja
poliisi päätti ampua koiran. Koiraa ammuttiin
viisitoista kertaa kahdessa sarjassa. Tulitus
kesti noin kymmenen
sekuntia.

on myös lukenut höpöjuttuja koirista, koira sprayataan pippirisumulla ja ammutaan seulaksi, ja
sen jälkeen roskalehdistöllä on
taas kerran uusi herkullinen juttu
lehdessä -> nyt voikin hypätä
ketjun alkuun.

otettiin videolle Malmölaisen toimittajan toimesta. Kyseinen video levisi YouTuben kautta ympäri maailman ja herätti
ihmetystä ja kauhua koiran omistajissa. Eikä syyttä, sillä videolla
näkyy aivan selvästi, kuinka
Ruotsin poliisi lahtasi koiran,
koiran juostessa karkuun häntä
koipien välissä. Koira ei murise,
ei ole agressiivinen, ei hyökkää,
eikä ole mitenkään uhkaava.
Miten on silti mahdollista, että
poliisien sankka joukko ensin
sumuttaa koiran sokeaksi, juoksee koiran perässä pitkin ja poikin ja sitten ampuu sinne päin
useita laukauksia, ennen kuin
koiraan edes osuu. Lopulta koira
lopetetaan viidentoista laukauk-

Erikoista
toimintaa
SATHY ry.:n tietoon ei ole tullut yli 15 vuoden kertaakaan,
että aito amerikanpitbullterrieri
olisi hyökännyt ihmisen kimppuun missään tai millään tavalla.
Ei koskaan. On todella erikoista,
että pitbulleihin silti liittyy kaikenmoista myyttiä ja juorua, sillä on

Pitbull-analogia

kaan sekarotuinen koira, jota
media tottakai pitbulliksi kutsuu.
Itse video, joka sisänsä on kohtalaisen kamalaa katsottavaa,
löytyy kuvaajan luvalla esimerkiksi Suomen pitbull-yhdistyksen
Internet-kotisivuilta osoitteessa
www.pitbullyhdistys.fi
Odottelemme
seuraumuksia
Vaikka video kertoo karua kertomaa, on silti hyvä että se on
olemassa. Näin tällä kertaa ei
media ja poliisi voi kertoa omaa
versiotaan totuudesta. Ihmetystä
herättää edelleen se, että koiran
kolmipäiväisellä omistajalla ja
hänen ystävillään oli ihan
vaan sattumalta mukana
pesäpallomaila, rautaputki ja muuta tarpeellista
koiran kiusausvälinettä.
Onhan aivan päivänselvä
asia, että koiran omistajassa oli enemmän kuin
vikaa, oli koiran rotu tai
alkuperä tai koulutus mikä
hyvänsä.
Odotamme kauhulla,
mitä tästä seuraa, luultavasti video eisn poistetaan YouTubesta ja
Ruotsiin yritetään kehitellä
jonkintyyppinen koirakielto. Näinhän nämä
asiat yleensä etenevät,
esimerkkinä Englanti ja
heidän satumaisen uskomaton koirakieltolakinsa.

Luulisi , että yhden
koiran saa hengiltä vähemmälläkin. Ehkä analogia menee jotenkin näin:
Joku hieman tärähtänyt
tai muuten vajaa ihminen
hankkii pitbullin täysin
Ruotsin poliisi lahtasi pelkurimaisesti pitbullin kaltaisen koiran Malmössa maaliskuussa
väärin motiivein, sen jäl2007. Koko tapahtuma saatiin videokuvattua paikallisen toimittajan toimesta ja tästä
keen tämä ko. henkilö ei
sai alkunsa aikamoinen kohu koiramaailmassa. Erittäin julmaa toimintaa Ruotsin poliisin
pysty pitämään koiraa
puolelta.
hanskassa, samaan aikaan tämä ko. henkilö
alkaa uskoa roskalehdistön huraivan selvää että kaikki nämä
sen voimin.
jia juttuja tappajakoirista, josta
juorut ovat aivan perättömiä valJa täytyy muistaa, että ennen
seuraa se että ko. henkilö alkaa
heita, median keksimiä höpöjuttätä koiran oma omistaja kavepelkäämään omaa koiraansa,
tuja. Silti esimerkiksi Ruotsin
reineen on hakannut koiraa pejosta seuraa se että ko. henkilö
poliisi uskoo näitä höpöjuttuja
säpallomailoilla, heitellyt koiraa
onnistuu sekoilemaan koiran
siinä määrin, että pelkää pientä
kivillä, hakannut koiraa rautatankanssa niin pahasti että koira
koiraa, joka juoksee karkuun
goilla... ja vielä ihmetellään että
puree, jonka jälkeen koira päälle
henkensä kaupalla. Kyseinen
koira käyttäytyy omituisesti? Viheitellään kiviä ja rautaputkia,
tapaus, joka siis tapahtui Ruotsin
deon koira on pitbullin kaltainen,
sitten paikalle tulee poliisi, joka
Malmössä maaliskuun alussa,
mutta meidän tietojemme mu23
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Uusi SATHY-rotu:
Bandoggi
Bandoggi, tuo isokokoinen
työkoirarotu lisää suosiotaan
ympäri maailman. Myös
SATHY ry. saa kyselyjä bandoggiin liittyen kuukausittain
ja koskapa tämä koirarotu ei
ole näyttelykoira, vaan työkoira, otamme sen omaksemme.

vähäpätöisin
ominaisuus on koiran ulkonäkö. Tästä syystä bandoggille ei ole ulkonäkömääritelmään, vaan rodun edustajia on
usean eri näköisiä.

Historia

Luonne
ja koulutus

Bandoggi nimeä käytettiin aikaisemmin koirasta, joka oli sodittuna kiinni, “banda”, tarkoittaen ketjua. Bandoggit olivat
aikaisemmin työkoira-crosseja,
eli eri rotuisten ja eri kokoisten
työkoirien sekoituksia. Bandoggiin käytettiin usein rotuja metsästyksestä, taistelusta ja suojelusta. Eri mailla oli omat
bandoggi-kantansa. Oli englantilainen, espanjalainen, puolalainen jne. Yksi näistä bandoggin
jalostusohjelmista nousi suosiossa ylitse muiden ja se oli englantilainen bandoggi. Tämän päivän bandoggi on nimenomaan
perua tästä englantilaisesta linjasta. Euroopassa ja Yhdysvalloissa oli aika, jolloin bandoggi
oli todella yleinen koirarotu. Myöhemmin rotu on suosiossa hiipunut muiden rotujen jälkeen, mutta bandoggin aika ei suinkaan
ole ohi.

Bandoggi, uusi työkoirarotu SATHY-rotujen joukkoon.
Yhdistelmä pitbullia
ja mastiffia

maattisesti tuota bandoggia,
vaan aito, rekisteröity bandoggi
on tulosta Swinfordin linjajalostetuista bandoggeista, 1960luvulta lähtien. Aidot bandoggiharrastajat pitävät esim. pitbullin
ja mastiffin risteyttämistä aivan
turhana, sillä tästä puuttuu työkoiramainen perintö, rodun jalostaminen johonkin tarkoituk-

Tu n n e t u i n b a n d o g g i yhdistelmä on 50 % amerikanpitbullterrieriä ja 50 % jotain
muuta rotua, kuten englanninmastiffia, bullmastiffia, cane corsoa, rottweileria, japanin tosaa,
amerikanbulldoggia, brasilian

Rodun kehittäjä
John Swinford
Rotu nimeltään bandoggi tarkoittaa tänä päivänä 1960-luvulla
linjajalostettua bandoggia, johon
on käytetty ainoastaan englantilaista bandoggi-linjaa. Rodun
kehitti omaksi rodukseen amerikkalainen eläinlääkäri John
Swinford, joka haki bandoggissa
nimenomaan vahti- ja vartiokoiraa ylitse muiden rotujen.
Vaikka bandoggien kasvattajat riitelevät edelleen mitä koiria
Swinford bandoggin jalostukseen käytti, on selvää että toinen
näistä roduista oli gamebred
amerikanpitbullterrieri ja toinen
rotuista oli todennäköisesti napolinmastiffi. Kaikki bandoggikasvattajat ympäri maailman
ovat yhtä mieltä siitä, että Swinfordin jalostussuunnitelma oli
hyvä, sillä parhaat bandoggit
tulivat juuri yhdistelmästä amerikanpitbullterrieri uros, napolinmastiffi narttu.
Ne bandoggin kasvattajat jotka pitävät itseään todellisina rodun jalostajina, käyttävät ainoastaan Swinfordin jalostamia
bandoggeja, eivätkä missään
nimessä lisää omiin koiriinsa
ulkopuolelta uutta verta. Näin
tämän päivän aito bandoggi on
homogeeninen rotukoira.
Toinen merkittävä rodun kehittäjä oli Joe Lucero, jonka kehittämä amerikanbandoggimastiffi nähdään tänä päivänä
ihanteellisena työkoirabandoggina.
On olemassa myös muita
bandoggi-linjoja, mutta Swinfordin ja Luceron linjat ovat ne kaikkein kuuluisimmat.
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Bandoggi on erinomainen suurikokoinen työkoira, jolle sopii työkoiramaiset harrastukset kuten taakanveto.
filaa, bullterrieriä, amstaffia, irlannin staffia, jne.
Yleisin bandoggi-linja on
Swinfordin linja, eli sellainen,
jossa isä on ollut pienikokoinen,
gamebred amerikanpitbullterrieri
ja emo on ollut isokokoinen mastiffi. Tänä päivänä pitbullin ja
mastiffin risteyttäminen ei auto-

seen. Ja bandoggi on jalostettu
tekemään työtä, kuten suojelua.
Aidon bandoggin tunnistaa tottakai siitä että sillä on takanaan
pitkä sukupuu aitoja bandoggeja
ja että itse ko. koira on rekisteröity aitona bandoggina. Bandoggin tärkein ominaisuus on
terve luonne ja terve rakenne,

Bandoggi on erittäin itsevarma vahtikoira, erittäin kykenevä
suojelemaan perhettään ja kotiaan. Bandoggin massiivinen ja
lihaksikas ulkomuoto riittää usein
jo itsessään häätämään varkaan
ja tunkeilijan tiehensä. Mutta jos
ei pelkkä koiran näkeminen riitä,
riittää bandoggilla hyvin massaa
hyökätä voimalla isonkin äijän
kimppuun ja pistää voro aisoihin.
Riippuen hieman oman linjansa esi-isistä ja kasvattajan mielihaluista rodun suhteen, löytyy
bandoggilta älykkyyttä suurikin
määrä ja bandoggi on yleisesti
ottaen erittäin helppo kouluttaa.
Kuitenkin bandoggille on myös
ominaista voimakas tahto ja jopa
jääräpäisyys. Bandoggin kouluttaminen vaatii omistajalta pitkäjänteisyyttä ja tuhdin annoksen
maalaisjärkeä, sillä sohvalla makaava bandoggi ei suinkaan ole
se paras mahdollinen kodin vahti.
Ilman mitään koulutusta bandoggi on erittäin rakastettava
perheen jäsen, erittäin helppo
lasten kanssa, omiin ihmisiinsä
kiintyvä lemmikki, josta saa erinomaisen seuralaisen ja kumppanin harrastuksiin. Johtuen kuitenkin
bandoggin
jalostustaustasta, tulee bandoggi
erittäin harvoin toimeen muiden
koirien kanssa, vaikka ne olisivat
eri sukupuolta. Tästä syystä bandoggi täytyy sosiaalistaa niin
paljon kuin mahdollista jo pentuna, mutta ota silti huomioon, että
bandoggi ei ole koirapuistokoira.
Ulkomuoto
Bandoggilla ei ole ulkomuotoon liittyvää rotumääritelmää.
Jotkut bandoggit näyttävät isoilta
pitbulleilta, jotkut bandoggit näyttävät pieniltä bullmastiffeilta. Kuitenkin kaikki bandoggit ovat atleettisia ja voimakkaita.
Turkki on lyhyt, kaikki värit
ovat mahdollisia. Keskimääräionen koiran säkäkorkeus on 68
cm, mutta tätä pienempiä ja suurempia koiria tavataan paljon.
Rekisteröinti

Tanskalainen bandoggi vetää taakkaa.
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Aito bandoggi on sukupuultaan 1960-luvulta lähtien bandoggi, ei mikään eri rotujen risteytys. Aito bandoggi on
rekisteröity bandoggeja rekisteröivässä yhdistyksessä kuten
OREBA, eli Old Red English
Bulldogges Association & Registry. OREBA on rekisteröinyt
vain ja ainoastaan työkoirabulldoggeja jo yli 50 vuoden ajan
ja on USA:lainen koirarekisteri.

Eläinten hylkääminen
on yleistynyt
Eläinten hylkääminen yleistyy
Helsingissä. Kolmasosa eläinsuojelun tarkastuksista johtaa
poisottoon. Yhteiskunnan ongelmat heijastuvat myös eläinsuojelutyöhön.
Noin kolmasosa Helsingin yli
200 eläinsuojelutarkastuksesta
johti viime vuonna eläimen pysyvään tai tilapäiseen poisottoon. Huostaanoton syinä olivat
joko liian huonokuntoisen eläimen pito tai omistajan kyvyttömyys hoitaa eläintä.
“Viimeisten vuosien aikana
ovat lisääntyneet erityisesti hylkäämiset. Niiden määrä on
noussut enemmän kuin tavallisten hoito-ongelmien”, eläinsuojelueläinlääkäri Tuija Saari sanoo.
Hylättyjä koiria löytyy sidottuna Helsingin puistoista, ostoskeskuksista sekä ravintoloiden
ja kauppojen edestä. “Poliisi poimii ne talteen, eikä kukaan kysele perään”, Saari kertoo. Esimerkiksi viime kesänä poliisi
pelasti sillan alle sidottuja koiria
Vuosaaresta. “Meillä ei ole nousuvettä, mutta koirat olivat vedessä, kun poliisi haki ne.”
Pieniä eläimiä hylätään usein
niin, että ne pannaan laatikkoon,
joka sijoitetaan löydettäväksi
johonkin näkyvään paikkaan.
Kissoja, kaneja, marsuja ja lintuja on löytynyt laatikoista porraskäytävistä ja eläinsairaalan
odotushuoneesta.
Omistajaa ei kiinnosta
eläimen kohtalo
Pahimmissa tapauksissa
omistajaa ei kiinnosta, löytyykö
eläin hengissä vai ei. Esimerkiksi
rautatieaseman lukitusta säilytyslokerosta on löytynyt kaksi
hylättyä kissaa. Toisen kaulaan
oli syöpynyt kiinni liian pieneksi
käynyt vaaleanpunainen kukkakuvioinen kumilenkki. Koulun
hiekoituslaatikosta on myös pelastettu sinne hylätty kani. Kani
löytyi vahingossa, kun keli kävi
jäiseksi. Aivan viime vuosien
ilmiö Helsingissä ovat ulosottomiesten käsiin jäävät eläimet.
Häädön saaneet ihmiset jättävät
kotieläimet jälkeensä.
Eläinsuojelulullisia
epäkohtia
Helsingin eläinsuojelutarkas-

tärkeää päästä ulos, syödä hyvin
ja olla puhtaassa asunnossa.”
Ihmiset usein myös vetoavat
siihen, ettei eläimestä voi luopua,
koska se on perheenjäsen. “Jos
oikeasti rakastaisi sellaista perheenjäsentä, sen antaisi parempaan paikkaan.”
Helsinki versus
muu maa

Suomessa ei ole tähän mennessä päätynyt eläinsuojelukotiin yhtään
aitoa amerikanpitbullterrieriä. Muutamia paperittomia seropi-pittejä on
hylätty ja ne ovat päätyneet joko SATHY Rescue Centerin kautta uusiin
koteihin tai löytökotien kautta usein lopetettavaksi.
tuksista runsas 130 johti viime
vuonna johonkin eläinsuojelulliseen toimenpiteeseen. Usein
törmätään vanhukseen, joka ei
kykene enää kunnolla hoitamaan kotieläintään. Tavallisimpia
epäkohtia olivat muun muassa
eläinten puutteellinen ruokinta,
liikunnan puute ja pitopaikan
likaisuus. Viranomaisten toimenpiteet vaihtelivat eläinlääkärin
antamasta opastuksesta suoriin
määräyksiin ja eläinten poisottoihin. Kymmenkunta tapausta
johti eläimen lopettamiseen.

jelutapaukset ovat hankalia.
“Eläimet eivät sovi sinne, missä
ei siivota kunnolla ja lapset joutuvat pujottelemaan pissa- ja
kakkalammikoiden välissä. Toisaalta eläimet ovat niille lapsille
tosi tärkeitä.”

Helsingissä ja maalla viranomaiset törmäävät erilaisiin ongelmakoteihin.
Tyypillinen eläinsuojelueläinlääkärin tarkastuskohde Helsingissä on mielenterveysongelmista kärsivän tai päihteiden
väärinkäyttäjän koti. Tarkastaja
näkee jo ovella, että kahden viikon posti on avaamatta. Masentunut ihminen ei yksinkertaisesti
jaksa pyörittää normaalia arkea.
Masentunut kohtelee eläintä hyvin, mutta eläin on jäänyt asunnon vangiksi. Riippuu sitten kotieläimestä, minkä verran se
kärsii tilanteesta. Narkomaaneista eläimiä on naisilla useammin
kuin miehillä. Tyypillinen eläinsuojelua vaativa tapaus on niin
sanottu vanhempi pissis. Eläinsuojelupissis on 20-30-vuotias
eläinrakas nainen, jonka huumeiseen elämäntapaan liittyy
mukana retuutettava kotieläin,
yleensä koira.
Maaseudulla eläinsuojeluviranomaiset kohtaavat yksinäisiä,
elämänhallintansa menettäneitä
miehiä. Tyypillistä on se, että
toinen tai molemmat vanhemmat
ovat kuolleet. Aikamiespoika ei
selviä navetassa olevien eläinten
hoidosta.
Pentutehtailua
ympäri Suomen

Itsekkäitä
ihmisiä
“Jos yhdellä sanalla pitäisi
kuvata, mikä kaikkia tapauksiani
yhdistää, niin se on itsekkyys.
Ettei oikeasti välitetä eläimistä”,
Saari sanoo.
Eläinlääkäri törmää tavan takaa tapauksiin, joissa eläimen
omistaja selittää sydän karrella,
kuinka hän rakastaa eläintä:
“Se nostaa niskakarvani pystyyn. Usein sanon, että rakastakaa vähemmän ja hoitakaa
enemmän. Suurin osa kissoista
ja koirista viis veisaa omistajan
rakkaudesta, mutta niille on tosi

Perustyypit aiheuttavat
ongelmia
Eläinsuojelueläinlääkärillä on
paljon samoja asiakkaita kuin
lastensuojeluviranomaisilla.
“Ihan kulkevat käsi kädessä. Kun
elämä menee tietyille raiteille,
siinä kärsivät kaikki.” Tuija Saaren mukaan eläin- ja lastensuo-

Koirien pentutehtailua on koko maassa. “Koirien kasvatuksesta on tullut harmaa ammatti,
josta verottaja ei ole kovin
kiinnostunut”, läänineläinlääkäri
sanoo. “Suomessa on isoja, jopa
kansainvälisesti tunnustettuja
kenneleitä, joiden olosuhteet
ovat ihan karmeita.” Pentutehtailijan kerrostaloasunnossa voi
olla 30 koiraa.
Lähde: Helsingin Sanomat,
toimittaja Jarmo Huhtanen

SATHY Rescue Center
SATHY Rescue Center on
SATHY ry.:n oma pelastuskoirayksikkö amerikanbulldoggeille,
amerikanpitbullterriereille, amerikankääpiöterriereille, vanhaenglanninbulldoggeille, amerikankarvatonterriereille ja
patterdalenterriereille eli rekisteröidyille koirille, sekä näiden kaltaisille paperittomille koirille.
SATHY Rescue Center on perustettu siksi, koska Suomessa
myydään ja ostetaan monirotui-

sia koiria työkoirina ja osa näistä
paperittomista ja ei-toivotuista
koirista päätyy lopulta heitteille.
Ei ole koiran syy jos omistajat
ovat tyhmiä.
Vaikka näillä koirilla ei ole mitään tekemistä SATHY-koirien
kanssa on kodittomille koirille
aina joskus SATHY ry.:n kautta
tarjolla hyvä koti.
Jos Sinulla on tarjota kodittomalle koiralle koti, ota yhteyttä
www.sathy.fi Internet-sivujen

kautta.
Jotta kodittomien/eitoivottujen koirien määrä saataisiin vähenemään toimi näin:
Älä pennuta koiraasi ennen
kuin sinulla on varma ja hyvä
koti vähintään kymmenelle pennulle. Tämä siis ENNEN astutusta.
Älä pennuta paperittomia koiria, sekarotuisilla koirilla ei ole
juurikaan kysyntää. Monirotui25

nen koira ei muutu rekisteröidyksi jälkikäteen.
Älä osta paperitonta koiraa,
se vain kannustaa uusiin monirotuisiin pentueisiin.
Jos olet hankkimassa koiraa,
perehdy asiaan hyvin. Älä tyydy
kompromisseihin vaan hanki juuri sellainen koira, jonka todella
haluat – tämä takaa sen, että
olet tyytyväinen koiraasi ja pidät
siitä hyvää huolta.
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Toy Fox Terrier Kennel
Terveitä työkoira-amerikankääpiöterriereitä • Pienten terriereiden kasvatusta vuodesta 1992
• Euroopan suurin ja johtava amerikankääpiöterrieri-kenneli
• tuotamme koiramme niiden alkuperämaasta, Yhdysvalloista, parhailta
mahdollisilta kasvattajilta, mm. Eliza Hopkins, Margo Carter, Mary
Ruth Schneider, Shirley Thompson, Karen Larson
• jalostamme amerikankääpiöterrierimme ainoastaan parhaimmista
mahdollisista koirista, jotka polveutuvat parhaimmista, terveimmistä
ja halutuimmista, superterveistä sukupuista
• kaikki koiramme on rekisteröity maailman suurimmassa
työkoirajärjestössä United Kennel Clubissa (Purple Ribbon)
• jalostukseen käytettävät koirat testataan fyysisesti eläinlääkärin toimesta
ja psyykkisesti työkoirakouluttajan toimesta. Vain 100 % terveet koirat
kelpaavat jalostusohjelmaamme.
• kennelissämme jalostetaan tri-color ja white & tan koiria.
White & tan koiria yksinoikeudella Euroopassa.
• pentumme kasvavat kotioloissa ihmisten keskellä, jotta ne saisivat
parhaan mahdollisen alun myös henkiselle kehitykselleen. Meillä
riittää aikaa ja kiinnostusta kasvateillemme myös niiden aikuistuttua.
• kasvattamamme pennut luovutetaan madotettuina, rokotettuina,
rekisteröityinä, mikrosirutettuina, 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 kesäksi 2007 upeita pentuja, lisää tietoja kotisivuillamme
www.toyfoxkennel.com

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

Tulossa lauantaina 9.6.2007 TFT-tapahtumapäivä!
Järjestäjinä Toy Fox Terrier Kennel &
Senefi’s Toy Fox Terriers
TFT-tapahtumapäivä on tarkoitettu kaikille Suomen
amerikankääpiöterriereille omistajineen. Luvassa
hiirijahtia, tunnelijuoksua, leikkikenttä, uima-allas,
huvilateltta, tikanheittoa, runsas kesäbuffet, toyfoxturinaa ja paljon muuta kivaa koko perheelle.
Paikka Vihti, Toy Fox Terrier Kennel.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Internet-osoitteessa
www.toyfoxkennel.com
Tervetuloa mukaan!
SATHY Uutiset 3/2007
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SnowWhite
American Bulldogs
USA:n etelän todelliset amerikanbulldoggi-työkoirat
suoraan Suomesta, SnowWhite kennelistä.
Olemme National Kennel Clubin virallinen edustaja Suomessa.

White Bandit's Silvester & Mollie of Alan Scott
-pentueesta vielä muutama pentu vapaana.
Luovutus viikolla 26.
Hakalankuja 60
07190 HALKIA / PORNAINEN
FINLAND
p. 040 506 6184
www.snowwhitekennel.com
sw@snowwhitekennel.com
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Olde Ran

EUROOPAN SUURIN OLDE-TAPAHTUMA
lauantaina
16.6.2007
klo
12-16
Ilmoittaeuednu! Olde Ranchillä Läyliäisissä.
etukät
Tervetuloa mukaan kaikki Olde Ranchin kasvatit,
luvassa oldemaista kivaa kuten villisika-ajelua,
tikanheittoa, mönkkäriajelua, taakanvetoa, grillausta
ja oldejuttelua. Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot
puhelimitse 050 500 4422 Raimo Kallio.
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Lähettäjä:
SATHY
Suomen
amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen
harrastajayhdistys ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

Koiratuote

®

Koiranomistajan, Sinun, asialla!

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

OUTLET-myymälä on avattu!
Isoja, superedullisia eriä luita, herkkuja ym.
Hajakokoja pantoja, vaatteita, valjaita ym.
Katsasta valikoima ja napsi parhaat päältä
www.koiratuote.fi > outlet
Laadukkaat koiratuotteet kevääseen! Runsaasti kevään uutuustuotteita!

Pyöräilykori
kahvalla 38,90 e

Pyöräilykori
ritilällä 58,90 e

Punkkipannat,
alkaen 5,90 e

Punkkipihdit,
alkaen 2,90 e

Kotimaiset kanapalat
2,90 e

Kotimainen kuivattu
sonninsuti 1,90 e

Biker Set
pyöräilyyn
25,50 e

Springer
pyöräilyyn
64,90 e

Punkki- ja täishampoo
11,90 e

Lammaspedit,
alkaen 19,90 e

Kotimainen naudan
savuluu 2,50 e

Jättipehmokoira
Samppa 9,90 e

Hi Craft turvavaljaat autoiluun,
alkaen 27 e

Raitapedit,
alkaen 22,90 e

Kestävä jättipallo
narulla 10,90 e

Muista SATHY-jäsenten omat sivut www.koiratuote.fi/sathy
Puhelin / faksi: (09) 2247 317, 045 636 0596, 045 630 4345
Katso TUHANNET
Varastomyymälä: Arolantie 48, 03400 Vihti
muut laatutuotteet ja
Sähköposti: info@koiratuote.fi • Kotisivut: www.koiratuote.fi
tarjoukset kotisivuilta!

www.koiratuote.fi

