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Bullterrieri
Harkitse

tko

rotua

Samankaltainen vihkonen julkaistiin ensimmäisenä Englannissa The Bull Terrier Clubin 
laatimana. Sen jälkeen Ruotsin Bullterrieriyhdistys julkaisi oman käännöksensä ja nyt 

vihkonen on luettavissa Suomen Bullterrieriyhdistyksen tekemänä.

Tämä vihkonen on Suomen Bullterrieriyhdistyksen 
työstämä ohje niille, joista ehkä tulee bullterrierin 

tai kääpiöbullterrierin omistajia. Tämän 
tarkoituksena ei ole puhua ympäri tai yllyttää 

ottamaan bullterrieriä, vaan kehottaa miettimään 
ja uudelleen läpikäydä eri rotuvaihtoehtoja josko 

bullterrieri olisi se oikea rotu.
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Ehkä hankit bullterrierin luettuasi pienen 
oppaamme. Koiran ostaminen on tärkeä 
päätös ja se ei koskaan saisi olla vain 
hetken mielijohteesta tehty hankinta. 
Bullterrierin ottaminen 
voi olla parasta mitä 
olet koskaan tehnyt, 
tai sitten se voi 
johtaa suoranaiseen 
katastrofiin…

Ne, jotka luulevat 
bullterrierin olevan helpon 
rodun kulkevat väärää 
raidetta. Rotu voi kuitenkin 
olla oikea valinta jo ensimmäistä koiraa 
hankkivalla, mikäli rodun erityispiirteet on 
otettu huolella ennakkoon selville.  

Bullterrierin omistamisessa voi olla omat 
hankaluutensa. On tärkeää myös tunnistaa 
ne ongelmat. Jos koira on hankittu heppoisin 
perustein, huomataan hyvinkin nopeasti, 
että rotuvalinta oli erehdys. Tämä voi olla 
traumaattinen kokemus niin isännälle kuin 
koirallekin. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että 
bullterrieri ei joutuisi nk. väärään perheeseen. Jos 
niin käy, voi koiran kasvatus olla työlästä. 

Uskokaa siis kasvattajaa, jos hän sanoo teille 
ettei bullterrieri olekaan teidän rotunne ja ette 
ehkä ole sopivia ottamaan sellaista koiraa. Älkää 
kokeko tätä loukkaavana, vaan muistakaa, että 
kasvattaja ajattelee vain teidän ja kasvattinsa 
parasta.

Ne, jotka joka tapauksessa ottavat bullterrierin 
ja törmäävät ongelmiin, saavat luonnollisesti 
apua ja neuvoja ottamalla yhteyttä koiransa 
kasvattajaan. Neuvot auttavat sinua pennun tai 
aikuisen koiran kanssa jatkamaan yhteiseloanne 
aina paremmin. Vastuunsa tunteva kasvattaja ei 
koskaan evää apuaan kasvattiensa omistajilta. 

Kerhon pentuvälitys ja jalostuksesta vastaavat 
henkilöt ovat myös sinun käytettävissä kaikissa 

rotuun liittyvissä asioissa.
Pentusi mukana tullut Suomen Kennelliiton 

esite ”Iloinen Pentu” antaa uudelle 
koiranomistajalle myös yleisohjeita koiran 

pidosta. Tästä esitteestä löytyy myös 
yhteystiedot ja liittymiskaavakkeet 

Suomen Kennelliittoon. 

ENNAKKOAPUJA ENNEN 
VARSINAISTA PÄÄTÖSTÄ

Haluaako perheessä kaikki 
koiran? Usein perheessä on 
joku innokkaimmin haluamassa 

koiraa. Monesti kuitenkin koiran 
hoito ja huoltaminen jää kuin jääkin 

perheen äidin huolehdittavaksi. Tässä 
kohden tulisi jo miettiä, oliko se äiti 

laisinkaan alussa koiraa ottamassa? Eli; kaikkien 
perheenjäsenten tulee haluta koiraa perheeseen 
ja kaikkien tulee myös sitoutua koiran hoitoon.

MIKSI SITTEN BULLTERRIERI

Tämä kysymys kaikkien aiemmin luettujen jälkeen 
on kuitenkin vielä esitettävä. Ehkä vastauksesi 
voi myöhemmin olla, että kun ensimmäisen 
vuoden taistelun jälkeen yhteiselo rauhoittuu, 
huomaa olevansa ”nalkissa” rotuun. Samoin, 
jos kuvitellaan tupakoitsijan luopuvan viimeisen 
savukkeen jälkeen tupakoinnista, huomaakin 
aloittavansa jo uutta savukeaskia. Niin yhden jos 
toisenkin rotua omistaneen henkilön kommenttia 
on uskominen, bullterrierin jännittävässä ja 
ihastuttavassa luonteessa on jotain sellaista, joka 
ei jätä ketään kylmäksi. Bullterrieri on, kuten sitä 
kuvataan, mahtavan persoonallinen ja erikoinen. 
Omistamalla tällaisen koiran kerran, on hyvin 
vaikeaa kuvitella ottavansa jonkin muun rodun 
bullterrierin tilalle. 

PENNUN HANKINTA

Suomessa rekisteröidään vain muutamia 
kymmeniä pentuja vuosittain, kääpiömuunnosta 
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vielä vähemmän. Henkilö, joka haluaa tietyn 
värisen pennun, voi joutua odottamaan jopa 
vuodenkin pentuaan ennen kuin jostain 
yhdistelmästä halutun värinen syntyy.  Pentuja 
syntyy Suomessa vuodenajasta riippumatta. 
Usein perheet haluaisivat koiran lomien alkaessa. 
Monissa muissa roduissa tämä onkin mahdollista, 
bullterriereissä ei. Vuodenajasta riippumatta 
tulisi uudella omistajalla olla sama mahdollisuus 
uhrata uudelle perheenjäsenelle alussa paljon 
aikaa. 5-6 kuukauden ikäinen pentu on jo paljon 
itsenäisempi kuin 8-10 viikkoinen, joka tarvitsee 
paljon ohjausta ja huolenpitoa. 

Bullterrieripennut maksavat n. 1000€-
1500€. Kääpiöbullterrierit voivat maksaa 
tätäkin enemmän. Yleinen käytäntö on, 
että kasvattaja käyttää koko pentueen 
eläinlääkärillä tarkastettavana ennen luovutusta. 
Kasvattaja luovuttaa pennun sirutettuna, 
eläinlääkärintodistuksen, rekisterikirjan ja hoito-
ohjeiden kanssa aikaisintaan seitsemän (7) 
viikon iässä. Pentu tulisi olla mielellään myös 
kuulotestattu (BAER-testi) mahdollisen rodussa 
esiintyvän kuurouden tai puolikuurouden takia.
Mikäli kasvattaja on Suomen Kennelliiton jäsen, 
tulee hänen myydä pentu kennelliitossa laaditulla 
”Sopimus koiran kaupasta” – lomakkeella.

Koiralle on aina hyvä ottaa vakuutus. Useat 
vakuutusyhtiöt antavat vakuutuksesta alennusta 
mikäli vakuuttaja on Suomen Kennelliiton jäsen. 
Vakuutus tulisi ottaa koiralle jo ennen kuin se 
täyttää neljä kuukautta. Bullterrierin kohdalla on 
syytä ottaa nk. kaikenvaravakuutus, eli vakuutus 
joka kattaa niin sairaskulut, koiran aiheuttamat 
vahingot, kuin koiran menettämisenkin varalta.

Täysipainoinen muona, liha, puruluut myös 
maksavat. Puhumattakaan koiran varusteista; 
kaulapannat, remmit, astiat, lelut, pedit, ym.  
Mitään näistä ei saa ilmaiseksi. 

Kasvattaja neuvoo pennun ruokinnassa eri 
ikäkausina. Ensihoito-ohjeet saat jo pentua 
hakiessasi. Kotipaikkakunnastasi riippuen 

myös koiravero tulee muistaa. Suurimmissa 
kaupungeissa koiraveroa kantaa kaupungin 
rahatoimistot ja kunnissa kunnanvirastot. 
Koiraveron suuruudet määräävät kaupungit ja 
kunnat itse. 

Ilman koiraansa lomalle lähtevä voi viedä 
koiransa joko hoitokenneliin tai ehkä käyttää 
paikallisen 4-H yhdistyksen koulutettuja Dog 
Sittereitä. Hoitokenneleiden maksut liikkuvat 
10-25€ ja Dog Sittereillä maksu määräytyy usein 
tarvittavien vuorokausien mukaan.  Bullterrieriä ei 
kuitenkaan suositella täysin rotua tuntemattoman 
hoitajan kaitsettavaksi. Hoitokenneleistä on hyvä 
tehdä hieman omaa gallupia ennen kuin koiran 
hoitoaika tulee ajankohtaiseksi.

BRINDLE, MUSTABRINDLE VAI VALKOINEN

Valkoisten vanhempien pennut ovat aina 
valkoisia. Valkoinen bullterrieri voi olla 
varustettu pienellä päämerkillä. Merkki voi olla 
brindle (tiikerijuovainen), punainen, musta tai 
mustabrindle.

Värilliset vanhemmat saavat omasta 
perimästään riippuen pentuihin omat 
värikoodinsa. Mikäli vanhemmilta puuttuu 
valkoinen tekijä, ei pentuihinkaan sitä tule. Eli, 
toisin sanoen pennut ovat kaikki silloin värillisiä. 

Pentua tiedustellessasi voit jo ennakkoon 
kasvattajalta kysellä mitä värejä olisi 
odotettavissa. 

HIEMAN LUONTEESTA

Bullterrieri on erittäin itsepäinen ja vahvasti 
tunteva ja tarvitsee tämän vuoksi tiukan ja 
johdonmukaisen kasvatuksen. Se tarvitsee 
ympäristön, missä se saa tasapainoisesti kuria ja 
rakkautta. Rotu on ihastuttava, niin lasten, kuin 
aikuistenkin kanssa, mutta sen ollessa muiden 
eläinten sen kanssa tulisi omistajan noudattaa 
varovaisuutta. Bullterrieriin ei tulisi luottaa 
100 %. Vaikka rodun tarkalla jalostuksella on 
saatu huomattava osuus taistelukoiraperimästä 
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Kääpiöbullterrieri saattaa olla kätevä kooltaan, mutta 
ehkä vaativampi luonteeltaan. Terrierimäinen sähkäkkyys 
tiivistyys pienessä koossa.

laimennettua, tämä ominaisuus uinuu 
siellä kuitenkin. Tämä tulee omistajan 
aina muistaa. 

Bullterrieriä ei tule koskaan päästää 
tappelemaan toisten koirien kanssa ja 
koira tulee aina olla omistajan hallinnassa 
ja kontrollin alla.  Omistajan tulisi aina 
myös muistaa bullterrierille ominainen 
dominoiva luonne. Koiran tulee jo hyvin 
nuorena oppia olevansa hierarkiassa 
omistajaansa alempana. Bullterrierin 
tulee olla kiltti ja kuriin mukautuvainen. 

Kuten kaikki koirat, haluaa myös 
bullterrieri tuntea vapauden. Tietenkään 
koiraa ei voi laskea vapaaksi, jos ei voi 
olla varma siitä, että kontrolli koiraan 
pelaa. Valitettavasti aina silloin tällöin 
on tapahtunut onnettomuuksia, missä 
toisena osapuolena on ollut bullterrieri. 
Tästäkin huolimatta täytyy muistaa, että 
varsinainen syypää on kuitenkin ollut 
koiran omistaja laskiessaan koiransa 
kontrolloimattomana juoksentelemaan. 

Raskasrakenteinen vinosilmäinen 
bullterrieri on pienten lasten suuri 
suosikki. Vaikeaksi koiran ja lasten 
tutustuttamisen toisiinsa tekee se, että 
se rakastaa lapsia. Koira saattaa pelkästä 
tapaamisen riemusta kaataa keilapallon tavoin 
koko päiväkotiryhmän ja on sen vuoksi erittäin 
tärkeää, että omistaja opettaa koiralle aivan 
pennusta pitäen itsehillintää pienten ihmisten 
kanssa. 

MIKSI BULLTERRIERI ON TÄMÄN NÄKÖINEN 
TÄNÄÄN

Uusi valkoinen bullterrieri esitettiin tässä 
kuosissaan Birminghamissa toukokuussa 
vuonna 1862. Koiran esitti Mr. James Hinks 
jonka sanotaan luoneen modernin bullterrierin. 
Hinksin perhe oli aktiivinen bullterriereiden 
kasvatustyössä. Tuohon aikaan Englannissa oli 
monen tyyppistä koiraa, mm. bull & 
terrier, vanha valkoinen terrieri, black 
& tan terrieri ja bulldoggi. Näiden 
neljän koiran sanotaan olevan 
avainasemassa bullterrieriä 
luodessa. Uusi bullterrierityyppi 
vakiintui hiljalleen ja vuonna 
1887 perustettiin The Bull 
Terrier Club of England, joka 
toimii aktiivisesti yhä tänäkin 
päivänä. Tuon ajan bullterrierit 
suurelta osaltaan olivat vain 
valkoisia, värillisten sanottiin 

edustavan vanhaa tyyppiä. 1900–luvun alussa 
jalostettiin rotuun myös väriä menestyksellä 
ja nämä värivariaatiot ovat nähtävissä tänäkin 
päivänä meidän bullterriereissä. 

YHTEYSTIEDOT

Kun koko perhe on päätynyt yhdessä päätökseen 
ottaa koira ja ajatus bullterrierin valinnasta on 
kypsynyt, on aika ottaa yhteyttä henkilöihin, jotka 
tätä rotua harrastavat ja kasvattavat. Kasvattajat 
mielellään kertovat rodusta, vaikka heillä ei juuri 
sillä hetkellä olisikaan omia pentuja myytävänä. 
On erittäin suotavaa, että pentua hankkivat 
soittaisivat mahdollisimman monelle kasvattajalle 

ennen varsinaisen päätöksen tekoa. 
Suomen Bullterrieriyhdistyksellä on 

useita muitakin kerhonjäseniä nk. 
bulli-kummeja, jotka mielellään 

myös esittelevät koiriaan 
olematta itse kasvattajia. Näin 
rotua harkitseva saa realistisen 
kuvan tästä rodusta.

On itselle hyvä laittaa 
hieman ylös mitä kysyä ennen 

kuin pääsee puheisiin joko 
kasvattajan tai bulli-kummin 

kanssa. 
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