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SATHY Uutiset
SATHY Uutiset on Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry:n virallinen äänitorvi.

2002 numero 1/2002 6,50 €

Lisää toimintaa
SATHY ry:n ACB-klubin järjestemä Pulkkarieha oli todellinen menestys! Paikalla oli valtaosa Suomen
amerikanbulldoggeja ja ensi kerralla paikalla on vielä enemmän!
Asiaa lehdestä
ja yhdistyksestä

Uusia koiria

Käsissäsi on vuoden 2002
ensimmäinen SATHY Uutiset.
Lehteen on koottu paljon tuhtia
asiaa ja uutuutena lehdessä on
mm. tästä eteenpäin säännöllisesti ilmestyvä VEB-palsta.
Tällä palstalla keskitytään vain
vanhaenglanninbulldoggeihin
ja niihin liittyviin asioihin.

Suomeen on tullut tänä
vuonna jo todella monta uutta
ja upeaa koiraa. Tammikuussa
Suomeen tuli kaksi uutta amerikanbulldoggia, kaksi uutta
amerikanpitbullterrieriä ja yksi
uusi vanhaenglanninbulldoggi.
Helmikuussa Suomeen tuli yksi uusi amerikankääpiöterrieri,
yksi uusi amerikanpitbullterrieri ja jatkoa seuraa. Kevään

Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen
harrastajayhdistys ry. ajaa niiden koiraharrastajien asiaa,
joiden mielenkiinnon kohteena ovat amerikanbulldoggit, amerikankääpiöterrierit, amerikanpitbullterrierit, vanhaenglanninbulldoggit ja monet muut työkoirarodut.
Yhdistyksestämme saa paljon hyvää tietoa myös monista
muista ei-FCI-koiraroduista.
Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä yhdistyksen toimihenkilöihin ja kertomalla yhteystiedot. Jäseniltä peritään
vuosittainen jäsenmaksu, erillistä liittymismaksua ei ole.
Yhdistyksen toimintaan on
helppo osallistua. Ainoa mitä
tarvitaan on aktiivisuus - kanna
kortesi kekoon. Tekemistä riittää yhdistyksen toiminnassa,
roduista tiedottamisessa ja yhteyksien ylläpitämisessä - ota
epäröimättä yhteyttä.

Painavaa asiaa
SATHY ry.stä

Amerikankääpiöterrieri
Benjamin saapui Suomeen
USA:sta 8.2.2002.

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

aikana Suomeen tulee lisäksi
ainakin kaksi uutta amerikankääpiöterrieriä, kaksi uutta
amerikanpitbullterrieriä ja kolme uutta amerikanbulldoggia!
Kaikki nämä koira aitoja
SATHY koiria. Koirat on ostettu hyviltä, arvostetuilta kasvattajilta. Koirat ovat laatukoiria, rekisteröityjä ja kunnon
sukupuilla varustettuja rotukoiria. Lisää asiaa ja kuvia
uusista hienoista tulokkaista
sisäsivuilla.

Uutuutena SATHY ry:ssä
on se, että tänä vuonna tulemme laajenemaan rajusti. Oireita
tähän on ollut näkyvissä jo pari
vuotta mutta nyt selvä käännös
uuteen on tapahtumassa.
Merkkeinä on SATHY koiria
kohtaan huimasti lisääntynyt
kiinnostus, median positiivinen suhtautuminen SATHY:n
ja sen edustamiin koirarotuihin
sekä SATHY:n entistä suurempi jäsenmäärä.
Tänä vuonna SATHY järjestää enemmän tapahtumia
kuin koskaan. Ensimmäisenä
oli tammikuussa järjestetty
ABC-klubin pulkkarieha, josta
lisää sisäsivuilla. Seuraavaksi
järjestämme SATHY:n Kevätkinkerit huhtikuun 21. päivä.
Tästä hienosta ja laajasta tapahtumasta lisää sisäsivuilla.
Kesällä, myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, järjestetään jo neljäs SATHY Expom
jossa on tänä vuonna mukana
EWDA (European Working
Dog Association) sekä todella
paljon lisää hienoja tapahtumia!
Nyt jos koskaan on hienoa
ja ajankohtaista liittyä SATHY
ry:n jäseneksi!

SATHY ry.:n löydät internetistä osoitteesta http://WWW.SATHY.ORG kuvia ja tekstiä voit lähettää s-postitse osoitteeseen info@sathy.org
Toimituksellinen materiaali osoitteeseen SATHY, Mannerheimintie 93 c 147, 00270 Hki. SATHY:n puhelinautomaatti (09) 5301 751.
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Lyhyitä uutisia
Kasvisruualla koiralle
isommat aivot?
Uusimmat tutkimukset
osoittavat, että runsaasti kasvispitoinen ruokavalio voi lisätä koiran älykkyyttä. Joissain
tapauksissa koiran henkinen
vanheneminen voidaan pysäyttää ja jopa ehkäistä joitain
vanhenemiseen liittyviä sairauksia, kuten huonoa näköä.
Useiden opistojen tiedemiehet kokoontuivat North American Veterinary Associationiin Orlandoon, Floridaan,
tammikuussa 2002 keskustelemaan aiheesta “brain aging in
dogs”, eli vapaasti käännettynä
“koiran dementoituminen”.
Lääkäri ja neurologi Norton
Milgram Toronton Yliopistosta sanoo, että vanhakin koira
voi vielä oppia uusia temppuja.
Milgramin vuoden kestäneessä
tutkimuksessa ko. aiheesta tutkittiin 48 armeijan beaglea,
iältään yhdeksästä 14 vuoteen
saakka.
Beaglet jaettiin neljään ryhmään. Jokaiselle ryhmälle annettiin erilaista ruokaa ja erilaisia älyllisiä virikkeitä. Kahta
näistä ryhmistä ruokittiin tavallisella kaupan koiranruualla
ja kahta näistä ryhmistä ruokittiin samannäköisillä papanoilla, jotka sisälsivät antioksidantteja (hedelmiä ja
vihanneksia, C- ja Evitamiineja, DHA- ja EPArasvahappoja, karnitiinia ja
alpha lipo-happoja).
Yksi ryhmä kummastakin
ruokakategoriasta altistettiin
lisäksi kehittävälle toiminnalle.
Viidestä kuuteen päivänä vikossa nämä koirat saivat tehtäväkseen oppimistehtäviä, kuten piilotettuja makupaloja.
Vuoden lopussa kaikki neljä
ryhmää testattiin ja tulokset
osoittivat että antioksidanttipitoiselle ruokavaliolle sekä
aivoja kehittävälle toiminnalle
altistetut koirat olivat muita
koiria huomattavasti oppineempia ja älykkäämpiä.
SATHY:n desantit
USA:ssa
SATHY:n urhoolliset maailman matkaajat, paatuneet pittiukkelit, ovat paraikaa matkalla rapakon takana, USA:ssa,
pitbullien luvatussa maassa.
Herrojen on tarkoitus tavata

maailman kuuluisimpia pitbullkasvattajia, mm. herra
Clemmons ja turista mukavia
ja ottaa runsaasti hienoja kuvia. Kuten jokainen aidon rekisteröidyn pitbullin omistaja
tietää, toiseksi parasta koko
amerikanpitbullterrierin omistamisessa on juuri hyvät kontaktit muihin pittien omistajiin!
Parasta on tietenkin omistaa
aito pitbulli...
Sathy:n toimihenkilöt kartoittavat uusia mahdollisia
kontakteja, mistä voisimme
saada lisää hienoja koiria Suomeen. Samalla kertaa he mahdollisesti tuovat tuliaisina pari
hienoa koiraa. Jäämme odottelemaan pittimiesten rantautumista Suomeen ja raportoimme asiasta ensi SATHY
Uutisissa.

Edellinen yhdistyksen pankkitili ei vastannut enää yhdistyksen tarpeita ja siksi päätettiin etsiä sellainen pankki, joka
on tarpeeksi nopea ja edullinen. Monimutkaisen vertailun
tuloksena valittiin Ålandsbanken, jossa yhdistyksen tiliä voi
pitää käytännöllisesti katsoen
ilmaiseksi. Muissa pankeissa
kulut nousivat aina 15 €/kk!!!

Porrastettu
jäsenmaksu

Heti vuoden vaihteen jälkeen pidettiin sääntömääräisten kokousten lisäksi muutama
hallituksen kokous. Työkiireiden takia osa hallituksen jäsenistä siirtyi aktiivijäseniksi ja
puikkoihin astuin uusia puuhamiehiä ja naisia. Koko
SATHY ry strategia on uusittu
ja nyt tarkoituksena on aikaansaada yhtenäisyyttä koiraharrastajien rivissä ja yhdistykselle kasvua. Kaiken
tarkoituksena on varmistaa
harrastajille lisää kivaa toimintaa ja kaikille koiraroduille
varma tulevaisuus.
Kasvua varten on hyvät
merkit - yhdistykselle tulee
jatkuvasti lisää yhteydenottoja,
harrastajia, koiranomistajia ja
koiria on enemmän kuin koskaan. Nyt voidaan varmuudella sanoa, että kaikki SATHY
ry pääkoirarodut ovat ehdottomasti varmistaneet jalansijansa
Suomessa. Mukavaa on myös
se, että kaikista paperisotkuista
ollaan pääsemässä eroon ja
kaikki jalostustaustaltaan selvät koirat on kohta rekisteröity
asianmukaisesti.

SATHY ry. uusi ja ainoa
tilinumero on tästä lähtien
660100-3041043.
Tälle tilille maksaessa on
aina syytä käyttää viitenumeroa, jotta selviää mistä maksusta on kyse.
Kuivaa
yhdistysasiaa

Aikaisempina vuosina
SATHY:n uusia jäseniä on
hieman kaihertanut se epäkohta, että kesken vuotta
SATHY:yn liittyneet jäsenet
ovat joutuneet maksamaan koko vuoden jäsenmaksun, vaikka vuotta olisi enää muutama
kuukausi jäljellä. Nyt olemme
korjanneet tämän seikan.
Jatkossa, ja alkaen siis kuluvasta vuodesta, tulee
SATHY:n jäsenmaksu olemaan sellainen, että maksu
porrastetaan jäljellä olevan kalenterivuoden mukaan.
Enää ei tarvitse lykätä jäseneksi liittymistä vuodenvaihteen yli vaan vastinetta rahoille
tulee aina tuutin täydeltä!
Tietenkin ne, jotka ovat olleet mukana vuoden alusta,
säästävät maksussa hieman ja
saavat ennen kaikkea kaikki
parhaat edut koko vuodeksi
käyttöönsä, kuten ilmaisen sisäänpääsyn kaikkiin
SATHY:n järjestämiin tapahtumiin (SATHY Kevätkinkerit, SATHY Expo, Mostly
Weightpulling-tapahtumat,
ABC-klubin tapahtumat, jne.)
sekä ennen kaikkea koko vuoden kaikki SATHY Uutiset
aina ensimmäisten joukossa
kotiin kannettuna.

SATHY
puhelinautomaatti
(09) 5301 751
Yhdistys yrittää kovasti oikoa kaikki mutkat suoriksi kasvun tieltä. Yksi uudistus on
puhelinautomaatin käyttöönotto. Kyseessä on monimutkainen puhelinvastaaja, jonka

SATHY:lla
uusi tili

2

käyttö on tarkoitus tehdä helpoksi. Tätä kirjoitettaessa laite
on vielä kokeiluasteella ja ongelmia tuottaa mm. epäselvä
äänen laatu mutta vekotinta
säädetään jo. Puhelinautomaatin muita tulevia uudistuksia
on enemmän toimintoja, palvelu muilla kielillä (kyllä,
SATHY saa paljon yhteydenottoja ulkomailta!), yms.
Automaatin kautta on pyydetty jo nyt lisätietoja monesta
eri SATHY-rodusta ja samoin
olemme saaneet muutaman
uuden jäsenen yhdistykseen.
Puhelinautomaatti otettiin
siksi käyttöön, että pelkkä vastaaja ei riitä. Koirista kiinnostuneet haluavat paljon erilaisia
tietoja ja osaan puhelinautomaatti pystyy vastaamaan heti.
Jos esimerkiksi haluaa tietoa
tulevista tapahtumista niin
kannattaa soittaa (09) 5301
751 ja painaa numeroa 2. Tietoja päivitetään ja pidetään
ajan tasalla.
Yksi merkittävimmistä puhelinautomaatin eroista tavalliseen vastaajaan on se, että
sinne jätetyt viestit lähtevät
heti eteenpäin kyseistä asiaa
hoitaville henkilöille. Näin yhdistys pyrkii pienentämään
vasteaikaa.
Tällä hetkellä SATHYpuhelinautomaatissa on yhdistys- ja rotutietoa, mahdollisuus
tapahtumien ennakkoilmoittautumisiin, jäsen, yms. asiaa.
Seuraavat valinnat toimivat
“päävalikosta”, toiminnot
vaihtelevat hiukan riippuen
mistä asiasta on kyse.
1 yhdistystietoa
2 tapahtumat
3 ABC-klubi
4 jäseneksi/muutos
5 viesti yhdistykselle / viesti
ABC-tiimille
6 rotutietoa
7 ennakkotietoa tapahtumista
8 ABC-jäseneksi
9 AB-rekisteröintiohjelma
0 puhelun lopetus
* valikko
Puhelinautomaattia saa vapaasti kokeilla niin paljon kuin
lystää ja jos tulee mieleen parannusehdotuksia niin ne kannattaa jättää – puhelinautomaattiin! Soitellaan!
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Suomalaisten vanhaenglanninbulldoggien juurilla
Muutama vuosi sitten Suomessa ei ollut tietoakaan vanhaenglanninbulldoggikoirarodusta. Tänään tilanne on

Kevin Larsonilta tuodut
koirat:

Meku, isä Tazmania,
emä Chevy (ei kuvaa).

aivan toinen, veb-koirarodun
jalansija Suomessa on vankka.
Suomalaisten vanhaenglanninbulldoggien keski-ikä on tänään
huimat vuosi ja kuukausi, vanhimman koiran käydessä jo kolmatta vuottaan.
Näkymät suomalaisten kannalta ovat erittäin positiiviset.
Suomeen koirat ovat rantautuneet useasta eri huippukennelistä ja toistaiseksi kaikki koirat
ovat edustaneet erinomaisesti
omaa rotuaan.
Kasvattajien ehdotonta kärkeä on VEB-koirien huippunimi, Kevin Larson, jolta on tullut
Suomeen kaksi tuoreinta koiraa.
Kaikki Suomeen tuodut koirat
on muutenkin hankittu suunnitelmallisesti muodostamaan
maahamme omaa VEB-kantaa.
Vanhaenglanninbulldoggi
saavutti Yhdysvalloissa nopeasti bulldoggi-harrastajien suo-

sion. Vanhaenglanninbulldoggikoirarotu on tänä päivänä ehdottomasti yksi varteenotettavimmista työkoiraroduista.
Ei niin paljon hyvää, ettei
jotakin pahaakin. VEBmenestystarinan varjopuoliin
Amerikassa kuuluu rodun harrastajien sirpaloituminen, jotkut
kasvattajat ovat riitaantuneet ja
tuloksena on syntynyt VEBrekisterien kirjo ja ikävä kyllä
joukossa on jopa huonoja koirankasvattajia. Ennen mahdollista koiran hankintaa kannattaa
ehdottomasti ottaa yhteyttä esimerkiksi SATHY:yn, josta löytyy paljon ajan tasalla olevaa
tietoa.
Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan ja koirat osoittautuvat odotetusti terveiksi ja mieleltään reippaiksi niin kohta on
odotettavissa kotimaisia vanhaenglanninbulldoggeja.

Peter Coreyland on erikoistunut bulldoggeihin
ja erityisesti sydäntä lähellä on vanhaneglanninbulldoggit. Suomeen
häneltä on tullut kaksi
VEB-koiraa, Alma ja
Bruce, joiden isä on Popeye ja emä Tancy.

Alma

Suomen ensimmäinen
vanhaenglanninbulldoggi
tuli amerikanbulldogeista
tuttujen Larry Kouran ja
Kragenskjöldin ystävän
Jodin kennelistä.
Bruce
Vasemmalla Suomen 1.
vanhaenglanninbulldoggi,
Tankki.

Donna, isä Tazmania,
emä Tequila.

Tazmania
Popeye

Tequila.

Tankin isä, Chaos.

Tankin emä, Cecelia.

3
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Tuoreimmat tulokkaat
Amerikankääpiöterrieri
Benjamin laskeutui Suomeen perjantaina
8.2.2002.
Tässä Benjaminin
sopeutumistapahtumia:
Pe 8.2.02
Ensivaikutelma oli oikein myönteinen. Iloinen
ja terhakka koira.
Ensimmäinen yö sujui
hyvin. Benjamin nukkui
hyvin suuressa kuljetuskopassa (edellisen koiran),
jonka sisällä on Benin oma
peti. Aamulla silmät kirkkaana tervehtimässä ja
nuolemassa.
La 9.2.02
Ulkoiluun totuttelua.
Liian sateista. Kotiin johtavat reitit heti hyvin haltuun.
Innokas leikkijä. Useita
koiran katsojia kävi ihailemassa pientä tulokasta.
Su 10.2.02
Samantapainen päivä
kuin lauantai, joskin aamulla Beni pääsi hetkeksi
sänkyyn, jossa nukkui onnellisena selällään.
Ma 11.2.02
Ensimmäinen
”työpäivä”. Iloisena mukana. Kaikkien lemmikki.
Nukkui sylissä aina, jos
tein työtä istuen. Piti koko
ajan tarkkaa huolta siitä,
missä liikuin.
Tuntee jo omistajansa

erinomaisen hyvin ja ulkoillessa vauhti kiihtyy,
kun lähestytään kotiporttia.
Illalla koiratuttavat kävivät katsomassa Beniä.
”Tyyppi” riehuikin itsensä
väsyksiin ja nukkui koko
loppuillan ja yön.

kahville.

Ma 18.2.02
Uusi työviikko alkoi.
Beni tervehti innostuneesti
Ninan ja Annen, kun he
saapuivat. Nukkui päiväunet aina sen sylissä, joka
teki istuen työtään.
Ti 12.2. 02
Lelut kovassa käytössä.
Taas vähän rohkeampi. Taitaa hampaiden vaihtoAlkoi jo tutkia uusia paik- viikot olla parhaimmillaan.
koja itsekseen.
Kädetkään eivät säästy
Illalla kun TV:stä etsit- naskaleilta.
tiin sopivaa kanavaa ja Beni nukkui Olavin sylissä, Ti 19.2.02
sille tuli äkkiherätys, kun
Beni on mukana kaikesyhdeltä kanavalta tuli jenk- sa, mitä tapahtuu. Penttikin
kileffa, puhuivat tuttua kävi firmassa, kun on lokieltä. Ohjelma kiinnosti malla omasta työstään. Sykovasti.
lissä oli ”pakko” käydä
nukkumassa.
Ke 13.02.02
Benjamin on saanut jo
Kolmannen työpäivän m o n e n a
päivänä
päätteeksi Benjamin alkoi melkoisia”hepulikohtauk
vahtia. Kun Olavi tuli fir- sia”, kun intoa on niin palman ovesta sisään, eikä jon, että kesken leikin on
Beni tiennyt kuka sieltä vaan juostava täysillä ymtuli, se alkoi haukkua ja pyrää matalana.
murista.
Illalla, kun teimme vaan
remonttia, emmekä koko
To 14.02.02
ajan leikkineet tai istuneet,
Nyt Beni uskaltaa jo että olisi päässyt syliin,
kulkea raput ylös ja alas Benjamin päätti mennä
itse. Tähän asti piti aina omaan petiinsä nukkukantaa alaspäin.
maan. Tunnin nukkuttuaan
Pe 15. La 16 Su 17/2 se tuli kuumana ja pöppeUlkona liikkuminen su- röisenä katsomaan: mikä
juu jo paremmin, metsässä tilanne? Joko kohta menkiinnostaa muukin kuin nään yöunille?
kotiinmeno.
Lauantaina ja sunnuntai- Ke 20.2.02
na Beni pääsi aamulla vieEnergiaa on riittänyt.
reen nukkumaan ja jäikin Firman takasta löytyi kivosinne kun menimme aamu- ja hiilen palasia, joita voi
pureksia. ( Ikävää
vaan, että takka
heti tyhjennettiin
ja imuroitiin.)
Päiväruokailu on
alkanut ajoittua
samaan aikaan
kuin toisillakin
täällä töissä. Samalla on hyvät
mahdollisuudet
saada jotain
ekstraa, kuten
juustonpaloja tai
hedelmänpaloja
(omena ja päärynä ovat suosikkeja).

Beni ei anna armoa satunnaisen vierailijan hihoille!

Amerikankääpiöterrieri Benjamin tulee
maailman parhaimmalta ja maineikkaimmalta amerikankääpiöterrierikasvattajalta,
Margo Carterilta, Phoenix Rising Kennelistä. Kuvassa itse rouva Carter ja sylissä
Benjamin lähdössä matkalle Suomeen.

Benjamin uuden omistajansa sylissä!

4
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Moni amerikkalaisperäinen työkoira aloittaa uransa näin. Tullimies, Uudet omistajat kävivät hakemassa lentorahdista
Raimo Kekäläinen, pitää huolta Suomeen tulevista koirista. Kuvassa uunituoreen Saksasta lennätetyn amerikanbulldogginmyös tuore suomalainen amerikanpitbullterrieri (kts. alla). sa.
Koiran nimi on Chiva’s Wayland, isä AL’s Bad to the
Bone/Bully ja emä Chiva’s Sage.

Tämä May Day -linjainen amerikanpitbullterrieri
huokaisi helpotuksesta kun pääsi pitkän matkansa
(Sacramentosta) päätteeksi Helsinkiin.

Omen-koira on koirista mukavin. Hyvin ystävällinen ja erittäin
reipas nuori koira, joka on herättänyt suurta hämmästystä
naapuritalon koirissa.

Nämä kaksi amerikanpitbullterrieriä saivat mahtavan vastaanoton! Pennyä ja Baby-Dollia olivat vastassa koko perheen
voimin uudet omistajat. Ensikosketus uuteen kotimaahan. Koirilla saattaa olla pieni kulttuurishokki siirtyä aurinkoisesta
synnyinmaasta suoraan pahimpaan vihmaan ja räntään. Sen minkä häviää huonossa säässä saa moninverroin takaisin
uusista kavereista. Lapset osaavat suhtautua koiriin välittömästi ja luonnollisesti - samoin koirat tuntuvat heti tietävän
mitkä ovat pelisäännöt. Kivaa!
5
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EABC:n
Rekisteröi amerivirallinen edustus kanbulldoggisi!
EABC (European American
Bulldog Club) muodostettiin
vuonna 2000 ja on nyt Euroopan suurin ab-koiria rekisteröivä järjestö. EABC on koostettu
eri maitten entisistä ABA:an
kuuluneista kerhoista. Tästä
syystä jäsenistöön kuuluukin
mm. monta ABA:n ja NKC:n
kanssa tiiviisti yhteistyötä tekevää amerikanbulldoggiasiantuntijaa.
SATHY:n yhteys EABC:hen lähti lyhyesti kerrottuna liikkeelle suomalaisten
amerikanbulldoggien rekisteröintiasioista, ollessamme yhteydessä NABA:an (National
American Bulldog Association). Tällöin selvisi että Kragenskjöldin luotsaama EABA
ei enää ollut kuvioissa ollenkaan mukana vaan on kokonaan lopettanut toimintansa.
Tästä huolimatta on edelleen
käynnissä siirymäkausi EABA:sta EABC:hen. Ei siis ole
mitään syytä paniikkiin jos
oma koira on EABArekisteröity, se on käytännössä
sama asia.
SATHY:n ABC-tiimin puuhahenkilöt olivat yhteydessä
EABC:n Luxempurgissa sijaitsevaan päämajaan ja kirjeenvaihdon ja puhelinkeskustelu-

Etelä-Suomen taakanvedon
harrastajat kokoontuvat kohta
jälleen harjoittelemaan taakanvetoa Mostly Weightpulling,
eli tuttavallisemmin MWP, tapahtumissa. Tervetuloa mukaan. Ilmoita yhteystietosi info@sathy.org tai SATHY:n puhelinautomaattiin, puh. (09)
5301 751 ja paina numeroa 7.

jen EABC:n kanssa on nyt sovittu, että SATHY on EABC:n
virallinen edustaja Suomessa.
Aloitimme virallisen yhteistyön järjestössä johon kuuluu
eri maiden yhdistyksiä, muun
muassa seuraavista maista:
Belgia, Luxemburg, Hollanti,
Ranska, Saksa, Tanska, Ruotsi
sekä Venäjän/Kasachstani. Eli
amerikanbulldoggi-yhteistyötä
yli rajojen!
EABC eroaa esimerkisi European Working Dog Associationista siinä, että EABC on
koiria rekisteröivä järjestö kun
taas EWDA on eri rotu- ja työkoirayhdistysten yhteistyötä
ylläpitävä järjestö.
Tämä tulee luonnollisesti
edistämään asiointia kuten esimerkiksi koirien rekisteröinnissä, astutus asioissa, ja myös
tietenkin silloin kun joku on
kiinnostunut koiran ostosta jostakin maasta joka kuuluu järjestöön niin tällöin saadaan
myös korrektia asiaankuuluvaa
tietoa, etenkin kenneleistä mutta eritoten koirista.
Toivomme siis yhteistyön
olevan antoisaa puolin ja toisin.

Kaikille vanhoille ja uusille
MWP-harrastajille ilmoitetaan
heti kun kelit sallivat tapaamisten alkavan.
Amerikanpitbullterriereiden
ja amerikanbulldoggien omistajille tämä on tuttua puuhaa,
mutta myös vanhaenglanninbulldoggien omistajia kaivataan
paikalle.
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Kaikille SATHY:lle yhteystietonsa antaneet amerikanbulldogginomistajat saivat
noin viikko sitten kirjeen
ABC-tiimiltä ja rekisteröintilomakkeen. Lomake täyttämällä ja ajoissa palauttamalla
on mahdollista saada oma abkoira NABA:n rekisteriin.
Mikäli amerikanbulldoggisi
on vielä rekisteröimättä niin
nyt on kiire.
Paperiton amerikanbulldoggi on mahdollista rekisteröidä
SATHY:n avustuksella NABA:aan vain tämän kerran.
Toimi ripeästi, täytetyn rekisteröintilomakkeen on ehdottomasti oltava SATHY ry.:llä
viimeistään torstaina,
28.2.2002 aikana.

!
28.2.2002
Lisätietoja saat sähköpostitse osoitteesta abc@sathy.org
tai soittamalla SATHY:n puhelinautomaattiin (09) 5301
751 ja paina 9.

Amerikanbulldoggiklubi
American Bulldog Club

ABC

ABC-klubi ajaa amerikanbulldoggiomistajien asiaa ja järjestää koirille puuhaa.
Jos omistat amerikanbulldoggin ja haluat entistä enemmän sisältöä elämääsi niin lmoita yhteystietosi ABC-klubille:
• puh.(09) 5301 751, paina 8
• s-postitse abc@sathy.org
• postitse SATHY ry./ABC,
Mannerheimintie 93 c 147,
00270 Helsinki.

Ilmoittamalla tietosi pääset
ABC-postituslistalle ja saat aina
ensimmäisenä tietää tulevista
amerikanbulldoggitapahtumista ja uutisista.
Seuraavaksi ilmestyy jo kolmas ABC-uutiset -lehti!
Huom! ABC-listalta poistetaan automaattisesti ne, jotka
eivät ilmoita yhteystietojaan.

Huomioitavaa on, että
MWP-tapahtuma on täysin vapaaehtoisvoimin järjestettävä
tilaisuus ja on täysin sallittua
kantaa oma kortensa kekoon
(ei tosin ole pakko!).
Jos et ole koskaan kokeillut
koirasi kanssa taakanvetoa, se
ei missään nimessä ole este tulla
paikalle. Päinvastoin - tässä

oiva tilaisuus ryhtyä harrastajaksi! Paikalla on joka kerta
Suomen taakanvedon eksperttejä ja paikalla on mahdollisuus
tilata itselleen ehdat taakanvetovaljaat, joiden avulla harjoittelua voi jatkaa kotona.
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ABC-tiimi kutsuvieraana Virossa

Saimme tuossa talven aikoihin pakkasten paukkuessa iloiseksi yllätykseksi kutsun katsastamaan amerikanbulldoggikantaa sukulaismaahan etelään,
tarkemmin Tallinnaan. Tiesimme jo etukäteen että siellä on
jonkin verran koiria, mutta emme läheskään tunteneet kaikkia.
Saatuamme kaikille sopivan
viikonlopun vapaaksi, sekä
“hoitotädin” koirillemme, niin
karautimme autolla lautalle ja
yli Viroon.
Heti passintarkastuksen jälkeen meitä oli vastassa opas,
jonka tunnistimme auton perusteella. Lähdimme heti matkaan
ja ajoimme pienoiskaravaanina
kohti ensimmäistä tapaamispaikkaa. Jännittävää!
Paikan päällä meille esitteli
koiria Viron numero yksi bulldoggi-asiantuntija, Elo Rahmägi. virolaiset saavat kiittää juuri
Rahmägeä mainion ab-rodun
tuonnista maahan. Samalla Elo
on myös ensimmäinen joka uskalsi tehdä pentueen maassa
jossa kyseistä rotua ei mitenkään tunnettu aikaisemmin.

Eräs asia mikä kannattaa mainita on se että uros ja narttu
mitä astutuksessa sitten käytettiin olivatkin tarkoin valittu
siihen. Jopa meillä täällä Suomessa on muutama hänen kasvattama pentu.

uroksia astutukseen tarvittaessa.
Silmiinpistävin ero suomalaisiin koiriin oli se että suurin
osa koirista on ns.pihakoiria eli
toimivat kodin vartiontitehtävissä, mikä tuli lähinnä esille
siinä että osa koirista olivat
huomattavasti äkeämpiä kuin
mitä meillä ollaan totuttu näkemään. Suurin osa oli puhtaasti
standardi linjaa, mutta myös
johnson sekoituksia esiintyi.
Joka tapauksessa hienoja yksilöitä! Elo se vaan jaksoi hymyillä ja tulkkasi aina tarvittaessa, siis melkein koko ajan.

Kaikki tiedossa olevat virolaiset amerikanbulldoggit omistajineen olivat kerääntyneet jo
valmiiksi eri tapaamispaikkoihin. Siirryimme aikataulun mukaan katsastamaan näitä harrastajia ja koiria - samalla
kerroimme uutisia Suomesta.
Hienoja koiria ja mukavia ihmisiä!
Tallinna on muuten yllätyksiä täynnä, ydinkeskusta on yksi maailma täynnä vanhoja rakennuksia mitä kunnostetaan
tai sitten ei, mutta laitamilla
näkee taas kokonaan toisenlaisen maailman, uusia huviloita
ja muita rakennuksia mitä harvemmin näkee edes meilläpäin,
matkailu avartaa sanotaan ja se
tosiaan pitää myös paikkansa.
Asiasta kolmanteen, voi jopa
suositella siellä olevia hienoja

Mitä jäi käteen? Tällä reissulla saimme mm. sovittua sen
että Baltian maitten tapahtumista saamme nyt viralliset infot
asioista, esim. Viron, Liettuan
ja Latvian tapahtumaaikataulut. Parantuneen tiedonkulun ansiosta voimme nyt
suunnitella jopa yhteisiä tapahtumia ja toimintaa.
Sääli että vuorokausi on joskus niin lyhyt, koska aika tie7

tysti katkaisi kaiken mukavan.
Meidänkin oli sitten pakko
aloittaa suunnistus takaisin lautalle mutta sitä ennen tietysti
pysähdys Saku hallilla ostarilla
josta vielä tehtiin pikainen piipahdus lauttarannan lähellä olevaan meritorille katsastamaan
koiratarvikkeita, halli oli auki
mutta se koirapuoti oli jo mennyt kiinni, joten jäi remmit ostamatta tälläkertaa.
Varmaa kuitenkin että Tallinnaan palataan ja useammin.
Erityisesti Suuri Kiitos Elo
Rahmägelle kaikesta, sekä tietysti myös kaikille upeitten abkoirien omistajille jotka olivat
nähneet vaivaa ollakseen paikalla.
t.ABC-tiimi
Riiassa on seuraava abharrastajia kiinnostava koiratapahtuma on 09.03.2002 järjestäjänä toimii Latvian Kennelliito. AB-asiantuntijana paikalla
on Valentina Ivanisheva Venäjältä.
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Ironheart's Kennel, Mike & Nadya Egoroff
Historiikkinen haastattelu. Tammikuussa 2002.

Nadya & Mike Egoroff.
Aina askarruttanut tietty
idea siitä miksi joku perustaa jonkun kennelin, onko
siinä vain rahanhimo vai
onko siinä sitä oikeata tahtoa, sitä mikä tulee viemään
loma-ajat vapaa-ajat, yleensäkin kaikki aikasi, jotta saavutat sen lopullisen tavoitteen, tavoitteena tietysti
mahdollisimman terve amerikanbulldoggirotu.
Koska suomeen ensimmäiset
ab:t tulivat venäjältä niin
luonnollisesti ensimmäiseksi
mieleen tuli haastattelu kasvattajilta. Tilanne kypsyi
edelleen ajatusta pidemmälle käytyämme itse pietarissa
vierailulla kyseisillä henkilöillä, ja kuten kaikki jo varmasti arvasi niin tarkoitan
tällä henkilöt nimeltään
Mike & Nadya Egoroff,
Ironheart's kennelin perustajat.
Vietimme viikonlopun Pietarissa, siellä ollessamme nähtävää oli kuitenkin niin paljon ja aikaa niin vähän että
haastattelu tehtiin jälkikäteen emailin avulla, paikanpäällä me emme muuta ehtineet kuin kiertää
katsomassa koiria ja koiriin
liittyviä ihmisiä. Herra Egoroff toimi oppanamme ja
jaksoi meidän kaikki oikut
mukisematta hymyillen. Joka tapauksessa toivotan rattoisaa lukuhetkeä pienen
historiikin kera....
Mistä ihmeestä ensimmäisen
kerran kuulit amerikanbull-

Prebenin miettimättä sitä sen
kummempaa. Toisin sanoen,
meillä kävi vain erittäin hyvä
onni – siihen aikaan olimme
todella noviiseja rodusta, joten
yksinkertaisesti meillä oli mukana vain iso määrä onnea.

doggista?
Vuonna 1992 Venäjällä
käännettiin ja painettiin kirja
"Small Atlas of Dog breeds",
siellä näimme valokuvan
Leclerc's Snow Chief’ista ja
lyhyen artikkelin. Olimme todella innostuneita tästä koirasta
– hän näytti erikoiselta ja suorastaan uhkui voimaa joten tulimme kiinnostuneiksi rodusta.
Siihen aikaan olimme valitsemassa uuden koiran itsellemme
ja olimme harkinneet joko Fila
Brasileiroa tai Tosa Inua. Mutta, kun me näimme amerikanbulldoggin valokuvan, päätimme suoraan hankkia
samanlaisen!

Miksi juuri täältä kennelistä
koirat?
Pitää muistaa että siihen aikaan John oli ensimmäinen ja
myös ainoa kasvattaja Euroopassa (tai me emme ainakaan
tienneet ketään muuta) ja sitä
paitsi olimme jo ihastuneet hänen koiriin valokuvien perusteella, mitkä hän oli lähettänyt
meille.

Miksi kuitenkin päädyit amerikanbulldoggiin?
Ensinnäkin suoraan valokuvan perusteella, siitä miltä ne
näyttivät. Lisäksi, kun rupesimme saamaan lisää tietoa rodusta
(luonne yms.) niin päätimme
sen olevan juuri oikea rotu
meille.

Olivatko kaikki koirat hienoja vai oliko se joku tietty joka
muistuu mieleen?
Kaikki koirat olivat erittäin
hienoja, minulla on edelleen
albumi täynnä koirien kuvia
mitkä me näimme Kragenskjöld'in paikalla, mutta ehkä eniten muistuu mieleen Gorm.
En ikinä ollut nähnyt niin
voimakasta koiraa ennen sitä.
Ei kovin korkea, mutta erittäin
raskas ja näytti luodilta.
Täyttä lihasta, ja kuitenkin
erittäin tasainen luonne. Nukuin Gormin kanssa samassa
sängyssä kun olin heillä.

Entä miten kauan olette nyt
kasvattaneet amerikanbulldoggeja?
Meidän vanhin (ensimmäinen) koira täyttää nyt tänä
vuonna 9 vuotta.
Ja meidän ensimmäinen kennelpentue syntyi vuonna 1995.
Mistä hankitte tämän ensimmäisen amerikanbulldoggin?
Tanskasta, Kragenskjöld'in
kennelistä.

Miksi päädyitet silloin Standardi linjaan eikä Johnsoniin
silloin?
Tässä on kaksi syytä,
1) siihen aikaan kun olimme
ostamassa koiria, emme edes
tienneet linjoista. Pidimme vain
siitä rodusta. Kun olin Kragenskjöld's kotona, niin puhuimme tietysti paljon bulldogeista, hän näytti minulle US
lehtiä missä oli mainoksia
kenneleistä. Niissä oli paljon
mainoksia kaikilla linjauksilla.
Ja tällöin John kertoi että Johnson's bulldogit eivät olleet hirveän terveitä, suurin osa lonkkavioilla. Koska emme tienneet
paremmin niin uskoimme häntä.
2) muutama vuosi myöhemmin tietyt ihmiset toivat amerikanbulldogeja Moskovaan.
Ilmoituksissa (ja he myös
kertoivat tämän) oli sanottu että
ne olivat Johnson's linjaa.
Näyttivät suorastaan rumilta.
Kuten ilmeni niin ne eivät olleet Johnsonia kuitenkaan.

Miten valitsit pennun, vai oliko se jo kenties hieman isompi?
Ensin, soitimme Kragenskjöldille ja siten tiesimme että
hänellä on myynnissä myös
yksi brindle narttu.
Päätimme ostaa tämän. Tällä
välin hankimme visat ja ostimme liput Tanskaan
(siihen aikaan pitkä prosessi,
kesti noin kuukauden saada luvat) ja soitimme taas Kragenskjöldille ennen lentoa,
jolloin kuulimme että hänellä myös olisi uros joka oli 6
kuukautta vanha myynnissä.
Ja näin lensimme tapaamaan
Johnia, näimme kaikki hänen
koirat ja kun sitten hän näytti
sen uroksen (Preben),
niin olimme täysin myyty,
mahtavan näköinen ja todella
kaunis, joten päätimme ostaa

Mutta silloin emme sitä tienneet ja olimme siinä uskossa
että ne olivat sitä Johnson’s
linjaa.
Siinä syy miksi emme pitäneet Johnson linjasta.
Myöhemmin, kun selvisi
minkälainen oikea Johnsonin
on niin muutimme kantamme.
Olitteko tyytyväisiä siihen
miten koira(t) muuttui kun
saavutti hieman ikää lisää?
Olemme täysin tyytyväisiä
ja myös iloisia, siitä miksi ne
ovat muuttuneet, sekä ulkonäöllisesti että myöskin luonteen
ominaisuuksista.
Mikä on mielipiteesi amerikanbulldoggin koosta, pidätkö itse isommista vai..?
Koko ei ole meille tärkeätä.
Olemme nähneet narttuja mitkä
ovat olleet 70 cm korkeita, mutta silloin se jo näytti lähinnä
tanskan dogilta. Tai pienempiä
mitkä ovat näyttäneet boxereilta. Koko ei ole tärkeä, vaan
tärkein on se että kun näet amerikanbulldoggin niin voit heti
100% sanoa sen olevan amerikanbulldoggi.
Sinun oma mielipide, mikä
olisi täydellinen amerikanbulldoggi?
Linjaa katsomatta, koko tai
kuonon pituus ei ole tärkeätä.,
täydellisen amerikanbulldoggin
pitäisi olla erittäin lihaksikas,
vahva, terve, ja taas – sinun
pitää heti olla 100% siitä että
se on amerikanbulldoggi.
Mikä sinun omista koirista
on ollut sitä lähinnä? (narttu
tai uros)
Uskomme että Preben oli
lähellä. Samaa mieltä ovat olleet monet ihmiset maailmalla
jotka tosiaan tuntevat tämän
rodun. Tietysti hänellä on omat
puutteensa, mutta sellaista koiraa ei ole olemassa joka olisi
täydellinen.
Näin päästiinkin Prebeniin,
sinun suosikkisi, hänhän on
Venäjän mestari?
Kyllä, hän tosiaan on Russian Champion.
Saavuttaessaan mestaruuden, mikä oli hänen paino ja
muut mitat samalla?
Hän painoi silloin suunnilleen 52-55 kg, korkeus 65 cm,

Jatkuu sivulla 12…
8
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Pulkkarieha aloitti kevätkauden

20.01.2002 klo:1100-1400
Paikkana oli niin sanottu kelkkamäki Hki/Kontula
ABC-tiimin toimesta järjestettiin pulkkarieha missä sitten
tuntui aika loppuvan kesken,
kaikkien kanssa kun yrittää rupatella (eipä haittaa, lisää tapahtumia on tiedossa), kivaa tuntui
kuitenkin olevan ja sehän oli
pääasia.
Ihmisiä saapui runsain määrin ja mukana oli paljon koiria!
Se mikä oli huonoa oli tuo lumi,
tuntui että suurin osa oli ehtinyt
sulaa pois, mutta niukin naukin
sen verran maassa että kelkka
liukui kuitenkin näppärästi (tapahtumasta on kuvia ja videomateriaalia SATHY:n kotisivuilla, http://www.sathy.org
kts. ABC-klubi).
ABC-tiimi oli talkoovoimin
järjestänyt paikalle lämmintä

teetä, kahvia ja kaakaota pullien
kera (mitä eräät leipoivat vielä
edellisenä yönä) sekä kuumaa
grillimakkaraa pikkunälkään,
grillimakkaraa... joopajoo, oli
muuten paikalla grilli. Jotkut
jopa yrittivät löytää jonkinlaista
mukia mihin olisi livauttanut
kolikkoja mutta kun sellaista ei
ole eikä tule.
Tarinapuoli oli se tuttu ja
turvallinen - koirat! Mikäs sen
parempi aihe mistä puhua, sehän kiinnostaa kaikkia kuitenkin. Tiesitkö muuten esimerkiksi että amerikanbulldoggi Eetu
on hypännyt lentokoneesta, 2
km korkeudelta, laskuvarjolla!

Amerikanbulldoggien kurinalaisuutta! Suurella vaivalla
saatiin osa koirista istumaan rivissä... mutta vain hetkeksi!

Juttua riitti kaikkien kesken
ja uusia tuttuja taisikin monelle
siellä tulla, joten ajatus on että
tätä jatketaan jokavuotisesti.
Jos et itse tänä vuonna päässyt
paikalle niin aina on ensi vuosi,
nähdään viimeistään silloin.

Tässä arvotaan ensimmäistä pulkanvetovuoroa – huomaa
koirien turvallinen etäisyys pulkkaan!
Alla: AB-parivaljakko tyypillisimmillään.

Todistettavasti pulkkapäivillä vedettiin myös pulkkaa.
Luultavasti väkivahvat amerikanbulldoggit olisivat vetäneet ahkiota vaikka kuivalla kestopäälysteellä!
Vasemmalla oleva kuva
osoittaa, että kaikille bulldoggeille ei ollut heti selvää
kumpaan suntaan oltiin menossa.
Huomaa myös taustalla näkyvä oikeaoppinen ote teutaroivasta koirasta.

9
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Kevätkinkerit 21.4.
Sunnuntaina, 21.4., järjestetään täysin uusi toimintapäivä SATHY-rotuisten koirien omistajille ja koirille. Tapahtuman
nimi on SATHY Kevätkinkerit. Tapahtuma on suunnattu nimenomaan koiranomistajille ja puuhaa riittää varmasti kaikille,
isoille ja pienille koirille. Mukaan on mahdutettu mukavaa toimintaa, johon voi osallistua oman koiran kanssa.
Eikä luvassa ole pelkkää toimintaa vaan paikalla kuulee uusimmat kuulumiset ja näkee uudet ja vanhat samanrotuiset
koirat ja niiden mukavat omistajat. Tiivis ohjelma alkaa kello 11, jotta mukaan ehtii pidemmänkin matkan päästä. SATHYjäsenet pääsevät tietysti maksutta mukaan - muilta peritään 5 € maksu.

Taakanvetoa™
Erinomainen tilaisuus kokeilla miten
taakanvetokyvyt ovat kehittyneet (tai
taantuneet).
Kevätkinkereillä järjestetään ohjattu,
sääntöjen mukainen taakanveto kunnon
varusteilla. Omat valjaat kuitenkin mukaan
jos sellaiset on.
SATHY Expo 2002 yhteydessä
järjestetään Taakanvedon™
Pohjoismaiden mestaruuskisat ja
Kevätkinkereillä näkee missä on vielä
paranneltavaa!
Ennen taakanvetoon osallistumista
kannattaa kokeilla kärryjen vetämistä
koiralla.
Viime vuoden Expossa voitti
Suomenmestaruuden amerikanbulldoggi
Suzy (nartut) ja amerikanpitbullterrieri
Kirppu (urokset). Molemmat koirat vetivät muutamalta koiralta veto pieleen kun
niin, että painot loppuivat kesken. Vaikka harjoitus oli jäänyt liian vähäiseksi. Mostly
kaikki koirat olivat hyviä ja reippaita meni Weightpull -tapahtumat antavat tilaisuuden

motivoida harjoittelua ja kevätkinkereillä
voi testata miten kävisi kisoissa.

Tuholaistorjuntaa™

Standardoitu synteettinen tuholainen. Kisassa ei ihmissilmä ehdi
juurikaan nähdä näitä
veijareita mutta
AKT:lta nämä eivät li-

Mitä, tuholaistorjuntaa? Totta,
Yhdysvalloissa paatuneimmat harrastavat lajia elävillä jyrsijöillä
mutta SATHY on kehittänyt ensimmäisenä maailmassa eläinystävällisen tuholaistorjunnan. Kyseessä
on
etenkin
amerikankääpiöterriereille sopiva
urheilulaji, jossa koira päästää
hengiltä kourallisen synteettisiä
cyber-jyrsijöitä. Kisa on erittäin
nopeatempoinen ja siinä mitataan
kääpiötyökoiran kykyjä juuri siinä
mihin se on jalostettu. Suoritus

tapahtuu koira kerrallaan ja tulos
mitataan sekunneissa.
SATHY:n kehittämä tuholaistorjuntaversio on herättänyt ansaittua huomiota maailmalla, mm.
UKC odottaa tuloksia ja tulee lanseeraamaan omalle väelleeen heti
koekisojen jälkeen. Säännöt ovat
tällä hetkellä hienosäätöä vailla
ja samoin kalustoa viritellään. Kevätkinkereillä mitataan koirien
perustaso ja SATHY Expossa on
luvassa mestaruuskisat!
Omalla koiralla tuholaistorjun-
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taa voi harjoitella vetämällä useampaa karvaviehettä vaikka käsin.
Hyvä koira ei jää natustelemaan
ensin pyydystettyä viehettä vaan
jatkaa välittömästi seuraavaan
kimppuun. Todellisessa koitoksessa - esimerkiksi kevätkinkereissä
- koiralla on vastassaan koko
komppania tuholaisia!
Jos Sinulla on amerikankääpiöterrieri on Sinun pakko kokeilla
tätä!
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kello 11.00 - 15.00!
Voimavetoa™
Tuntuuko, että koirallasi on liikaa energiaa ja vielä lisäksi aimo annos jääräpäisyyttä? Jos näin on niin lemmikilläsi on
hyvät mahdollisuudet menestyä upouudessa työkoirien kisassa,
voimavedossa™! Kyseessä on kisa, jossa
tärkeintä ei ole voitto vaan rehti peli ja
osallistuminen.
Parasta on se, että kaikki SATHYrotuiset koirat voivat osallistua voimavetoon ja taatusti myös pitävät lajista. Parasta taas omistajille on se, että koiralle
ei oikeastaan tarvitse opettaa mitään.
Kevätkinkereillä ratkotaan koirien kevään voimavetomestaruus koira koiraa
vastaan ja lopulta selviää päivän voittaja.
Koirat kisaavat omissa painoluokissaan.

Koirat punnitaan paikan
päällä ja samalla selviää,
onko talven aikana tullut
pari ylimääräistä kiloa... Itse
kisassa kevyempi paino
lasketaa eduksi, jos tasapeli
yllättää.
voimavedossa järjestetään
viralliset Pohjoismaiden
mestaruuskisat SATHY
Expon yhteydessä ensi
syyskuussa, joten kevätkinkerit on oiva tilaisuus
varmistaa suomalaisten
työkoirien voitto jo etukäteen!

Kuvan amerikanpitbullterrieri on ottanut pontevan
varaslähdön voimaveto™ harjoittelussa. Kuva
antaa vinkin mistä oikeastaan on kyse... Koiralla
on oltava aimo annos päättäväisyyttä ja kosolti

Koulutettuja koiria
Useimmat lemmikkikoirat ovat melkoisia luonnonlapsia
ja välillä tuntuu siltä kuin oma koira ei millään voisi olla
edes sukua muualla nähdyille opetetuille koirille. Kevätkinkereillä onkin mainio tilaisuus motivoida omaa koiraansa
näyttämällä – edes etäisesti – mitä joidenkin muiden koirat
ovat oppineet.
Paikalle on lupautunut tulla erittäin päteviä maalimiehiä
ja muutaman alan koiranomistaja SATHY-rotuisine koirineen (joita on koulutettu). Näiden on tarkoitus näyttää miten
kurinalaiseen toimintaan koira pystyy jos
kouluttaa koiraansa
oikealla tavalla.

KEVÄTKINKERIT
SATHY-koirien oma tapahtuma.
• Sunnuntaina 21.4.2002, kello 11 – 15.
• Paikka: tätä kirjoitettaessa vielä avoin
luultavasti Vantaa, Espoo, Helsinki.
• Paljon toimintaa kaikille koirille.
• Taakanvetoa™
• Voimavetoa™
• Tuholaistorjuntaa™
• Koulutettuja SATHY-koiria
• Paljon mielenkiintoista koiranomistajille.
• Uusimmat jutut, uusimmat koirat
• Kahvia, makkaraa, virvokkeita, ym.
• Koirille vettä
• SATHY-jäsenet ilmaiseksi

Koirajuttuja
Kun
omistaa
SATHY-rotuisen koiran niin kannattaa pitää
yhteyttä muihin samanrotuisten koirien omistajiin. Harvinaisen koirarodun
omistajalla on siten mahdollisuus vertaa ja jakaa tietoa
muiden rodusta kiinnostuneiden kanssa. Kevätkinkerit on
juuri oikea paikka solmia kontakteja!
Vaikka SATHY-rodut ovat alkuperältään Yhdysvalloista
on Suomessa monta todellista koirarotuasiantuntijaa, joilta
kysytään neuvoja ulkomaita myöten - nämä ihmiset tapaat
kevätkinkereillä.
Kevätkinkereihin on jo nyt ilmoittautuneet monet upouusien SATHY-koirarotujen omistajat koirineen. Koiria
on tuotu useista eri maista ja nämä harvinaisuudet ovat nyt
yhdessä paikkaa nähtävillä.
Kevätkinkereiden ovat mukava tapaaminen, jossa riittää
kivaa puhaa ja juttua. Kyse on nimenomaan SATHYrotuisten koirien omistajille ja koirille suunnattu tapahtuma,
jossa on mahdollisuus vaihtaa tietoa ja kuulumisia. Tervetuloa - nähdään kevätkinkereillä!

LISÄTIETOJA:
• SATHY Uutiset 2/2002
• ABC-Uutiset nro 3
• SATHY-puhelinautomaatista,
soita puh. (09) 5301 751 ja paina 7
• Sähköpostitse info@sathy.org
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Lukijoiden kuvia

Nimettömänä pysyttelevän omistajan ylpeydenaihe,
Yellow Mini! Kyse on Yhdysvalloista juuri tuodusta
amerikanpitbullterrieristä, jonka sukupuu on pidempi
kuin enemmistö koiranomistajilla. Tästä kauhukakarasta tullaan vielä kuulemaan!
Erään lukijan
bulldgoggilla
on jättimäinen
pallovarasto.
Yksikään palloista ei ole ehjä mutta se ei
haittaa. Nahkainen pallo on
kuulemma paras.

Voiko koiraa kutittaa? Kyllä voi!
Tämä pitti suorastaan ratkeaa
riemusta jos sitä kutittaa kainaloista.
Suomen ehdottomasti
tuorein
amerikanbulldoggi,
joka saapui
helmikuussa. Tulo oli
kelin puolesta tyly mutta
uusi koti on
mukava.

Uudet esitteet
– pyydä omasi
Esitteet, vihkot, videot ja
kotisivut uusitaan kaikki
SATHY:n toimesta.
SATHY-materiaalia on paljon ja sen takia urakka on
melkoisen suuri, homma etenee kuitenkin koko ajan ja
uudistus tulee tarpeeseen.
Ensimmäisenä uusitaan
kaikki rotukohtaiset esitteet
ja yhdistysesite. Vaikka koirarotutiedot eivät ole muuttuneet niin yhteystiedot ovat
ja samoin uusitaan kuvat.
Uutuutena on luvassa
SATHY-käyntikortti, joita
saa maksutta. Mukana kulkeva kortti selittää minkä rotuinen koira on kyseessä - ja
kyllä, pitbulli, ab, akt, vebbi
ON erittäin puhdasrotuinen
koira.
www.sathy.org-sivuilla
uusitaan lähinnä rotukohtaiset sivut ja erityisesti dokumentti-sivut, jonne lisätään
nyt kerralla kaikki uudet esitteet ja puuttuvat jo ilmestyneet SATHY Uutiset -lehdet.
Kyseiset sivut ovat aarrearkku koiratietoa etsiville ja sivuilla käy päivittäin erittäin
paljon vierailijoita. Myös sivujen ulkomaankielisiä osioita joudutaan pyynnöstä lisämään.
Videon uusi, täysin digitaalinen versio, ilmestyy Expoon mennessä.

…jatkoa sivulta 8, Nadya ja Mike Egoroffin haastattelu.
pään ympäryys n. 62 cm ja rinnanympäryys n. 90 cm.
Miten tulevaisuus hänellä nykyään, viettää eläkepäiviä kotona?
Emme oikein ymmärrä kysymystä. Mitä eläkkeellä olo
tarkoittaa? Juuri mikään ei
muutu hänellä. Ainoa mikä
muuttuu on että ei niin usein
mennä tapahtumiin eikä pääse
enää astumaan. Emme pidä
koiria siitä syystä että niitä vain
astutettaisiin tai juostaisiin
näyttelyissä, pidämme niistä
kaikista. Ja, riippumatta siitä
mitä tulevaisuudessa tapahtuu,
niin yhtään koiraa ei anneta
pois tai myydä. Ei mistään hinnasta. He asuvat kansamme aina ja tulevat myös viettämään
viimeisiään päiviään kotonamme.
Riippumatta iästä, näyttelykoira tai astutuskoira, nuori tai
vanha, jokainen koira meillä

saa päivittäin annoksensa lihaa,
vaikka me muut söisimme vain
leipää niin he syövät lihaa. Egoroff nauraa.
Sinun oma mielipide taas
mutta tällä kertaa väristä, ja
samoin prosentit väreissä?
En voi määritellä. Samoin
kuin koko – sillä ei ole väliä.
Bulldogi on bulldogi, kaikki
värit ja merkit, paitsi tietysti ne
mitkä luetaan virheellisiksi
määriteltyjen standardien mukaan.
Ok, entäpä kuinka monta
koiraa on saapunut maailmaan Ironheart’s kennelistä
tähän päivään mennessä?
Kun mietimme kysymystä,
niin sanoisimme että noin 30
pentuetta.
Entäpä valkoinen väri, onko
teillä ollut minkäänlaisia ongelmia koirien iholla tai kar12

voituksella?
Meidän mielestä ja kokemuksenkin perusteella, mikään
ei johdu väristä. Olemme nähneet koiria joitten tummempi
väritys oli jopa 75 - 80 %, joilla
kuitenkin oli ongelmia iholla
ja turkilla. Samaan aikaan,
Ricky joka on täysin valkoinen,
hänellä ei ole minkäänlaisia
ongelmia, tai allergioita. Pääsyy ongelmiin tuntuu olevan
siinä että koirilla on tällöin aivan väärä ruokavalio.
Onko mitään erikoista ruokaa mitä itse annat koirillesi,
salaisuuksia?
Me EMME anna koirillemme kuivaa ruokaa. Syötämme
ainoastaan kuivaa ruokaa pennuille, silloin tällöin, jotta se
oppii syömään kaikkea ruokaa,
koska emme tiedä mitä tuleva
omistaja tulee aikoinaan syöttämään pennulle.
Samoin, emme käytä kuivaa

ruokaa koska sen laatu mitä
tuodaan Venäjälle (tai valmistetaan täällä) ei ole mielestämme hyvää. Esimerkin takia, koiriemme tavallinen ruoka annos
sisältää - lihaa, vihanneksia,
”cereals”, ”cottage cheese”.
Lisänä tietysti vitamiineja. Keitettyjä munia. Ainoastaan vähärasvaista ruokaa bulldogille.
Rodun heikkous on heidän
maksa, sen takia ruokavalio on
erittäin tärkeätä estääkseen ennakkoon allergiat tai muita vastaavia ongelmia.

Juttua on valitettavasti
jatkettava seuraavassa
numerossa. Mielenkiintoisessa haastattelussa on
vielä mm. Johnsonkoirista, suhde RKF:ään,
asiaa suomalaisista abkoirista, vinkkejä kasvattajille, yms.

