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

2002 numero 3/2002 6,50 ¤

Toimintaa ja tapahtumia!
Asiaa lehdest

kuten vanhainkotien - on mahdollisuus sopia SATHY
ry.:n kanssa terapiakoirien vierailuista. Kyse on hyv luontoisista ja
vieraiden ihmisten
kanssa hyvin toimeen tulevista
koirista, jotka jo
pelk ll l sn olollaan saavat ihmiset
ja laitosten asiakkaat - jopa henkil kunnan - hyv lle
mielelle. Asiasta
lis infoa sis sivuilla.

K dess si on t m n vuoden kolmas
SATHY Uutiset
lehti. T h n lehteen
olemme koonneet
kivan paketin kev n ja kes n tapahtumista. SATHY
Kev tkinkerit pidettiin Helsingin
Vuosaaren Rastilassa sunnuntaina
21.4. T st hienosta
tapahtumasta
olemme koonneet
kattavan kuvakavalkadin sis sivuille. Tapahtuma oli
niin onnistunut, ett Amerikank pi terrieri Elvira ponnistaa t ss taakanvetoon! Kaikille
SATHY koirille on luvassa j lleen kivaa toimintaa sunnuntaina 2.6 ABCt st
l htien
klubin Nyyttikesteill ja Mostly Weightpulling -tapahtumassa.
SATHY j rjest
Kev tkinkerit joka
kev t!
nyyttikestit yhdistettyn Most- Silloin kisataan taakanvedossa,
SATHY Uutiset numeroon l y
W e i g h t p u l l i n g - voimavedossa ja tuholaistor4/02 on tulossa mahtava VEB- tapahtumaan. Paikalle odotam- junnassa. Kaikissa n iss laSHOP.SATHY
paketti, jossa perehdyt n rome suurta osaa Suomen ame- jeissa jaetaan Kisap iv n
dun saloihin aina alkul hteilt
rikanbulldoggeista sek kaikis- Ranking-pisteit — joten t t
SATHY Kev tkinkereill
saakka ja luvassa on t ysin t a m u i s t a k i n S A T H Y ei todellakaan kannata j tt
ensi-esittelyss olleet hienot
ennenn kem t nt , t h n asti
ty koirista. Asiasta lis tietoa
v liin! Ranking-taulukosta on ja uniikit SATHY t-paidat ovat
salattua materiaalia!
t m n lehden mukana tulevaslis tietoa t m n lehden sis nyt
myynniss
sa erillisess liitteess - tervesivuilla sek erillisess RanSHOP.SATHYssa.
tuloa mukaan!
king-liitteess .
SHOP.SATHY tilauksia voi
Lis tapahtumia
T ss lehdess on my s tatehd Internetiss sivulla
pahtumakalenteri, josta n et
http://shop.sathy.org tai t m n
SATHY j rjest jatkuvasti
kaikki t h n menness lukTerapiakoiratoiminta
lehden liitteen tulevan esitenemm n ja hienompia tapah- koon ly dyt t m n vuoden tateen avulla. SHOP.SATHYtumia. Seuraava yhteinen ta- pahtumat. Pid itsesi ajan taSATHY on kev n aikana
tuotteet ovat kotimaista laatupahtuma on t m n viikon losalla ja osallistu jokaiseen! aloittanut uuden ty koiratoi- ty t ja ne teetet n vain tilapussa, sunnuntaina 2.6.
Kes n t rke tapahtuma on
minnan, terapiakoiratoimin- uksesta. Kommentteja ja ideKyseess on ABC-klubin Kisap iv , sunnuntaina 4.8.
nan. Yhteis jen ja laitosten - oita otetaan mieluusti vastaan.

Suomen amerikkalaisper isten ty koirarotujen harrastajayhdistys˚ry. ajaa niiden
koiraharrastajien asiaa, joiden mielenkiinnon kohteena ovat puhdasrotuiset ja rekister idyt amerikanbulldoggit, amerikank pi terrierit, amerikanpitbullterrierit,
vanhaenglanninbulldoggit ja monet muut
ty koirarodut.
Yhdistyksest mme saa paljon hyv tietoa my s monista muista ei-FCIkoiraroduista.

J seneksi voi liitty ottamalla yhteytt
yhdistyksen toimihenkil ihin ja kertomalla
yhteystiedot. J senilt perit n vuosittainen
j senmaksu, erillist liittymismaksua ei ole.
Yhdistyksen toimintaan on helppo osallistua. Ainoa mit tarvitaan on aktiivisuus
- kanna kortesi kekoon. Tekemist riitt
yhdistyksen toiminnassa, roduista tiedottamisessa ja yhteyksien yll pit misess - ota
ep r im tt yhteytt .
Oletko muuttamassa?

Jos yhteystietosi ovat muuttumassa tai
tuntuu silt , ett postisi tulee v r n osoitteeseen, niin ilmoita meille uusi osoitteesi.
Onko kerrottavaa?
Jos on kivaa tai v hemm n kivaa kerrottavaa niin siit kannattaa kertoa my s muille
yhdistyksen j senille. On t rke jakaa kokemuksia omasta lemmikist , voi olla, ett
jotakuta askarruttaa juuri samat asiat.

SATHY ry.:n l yd t internetist osoitteesta http://WWW.SATHY.ORG kuvia ja teksti voit l hett s-postitse osoitteeseen info@sathy.org
Toimituksellinen materiaali osoitteeseen SATHY, Mannerheimintie 93 c 147, 00270 Hki. SATHY:n puhelinautomaatti (09) 5301 751.

NABA
rekister inti
NABA:sta ilmoitettiin 17.5. SATHY:lle
suomalaisten amerikanbulldoggien
j lkirekister innin edenneen nyt siihen
vaiheeseen, ett papereita postitetaan juuri
parhaillaan. Ensimm iset paperit ovat jo koirien
omistajilla. Suomalaisten koirien papereiden
l hetys jaksottuu NABA:ssa kahden viikon
ajalle, joten viimeiset paperit ovat t ll heti
kes kuun alussa (vko 23).
Viimeist n t ss vaiheessa omistajan on
syyt karhuta kasvattajalta korvausta
rekister innist aiheutuneista kuluista.
NABA:sta kerrottiin mm., ett yksik n
suomalainen kasvattaja ei ole koskaan ollut
yhteydess heihin - rekister innin venyminen
t llaisiin mittasuhteisiin on pelk st n
kasvattajien toimettomuutta.

Taistelukoirat?

Tarkkasilm iset nettisurffailijat ovat l yt neet huolestuttavia tietoja
Suomen oikeusministeri n kotisivuilta. Onneksi kyse on vanhoista asioista
mutta silti on rsytt v lukea viranomaisten yll pit milt sivuilta
seuraavanlaista teksti :
Taistelukoirat (SM). Ministerineuvoston kokouksessa on tarkoitus k yd
keskustelua my s taistelukoirista. ... Pitbull-koiriksi tai niiden tapaisiksi
koiriksi luetaan usein amerikan bulldogi (AB), amerikan pitbullterrieri
(APBT) ja vanha englannin bulldogi (VEB). ... Taistelukoirat voivat aiheuttaa
vaaraa ihmisten terveydelle sek yleiselle j rjestykselle ja turvallisuudelle,
jos ne on koulutettu ja harjoitettu toimimaan siten, ett ne saattavat k yd
ulkopuolisten ihmisten kimppuun. Koirat ovat rakenteeltaan, luonteeltaan
ja puruvarustukseltaan sellaisia, ett ne voivat saada aikaan vakavia, jopa
kuolemaan johtavia vammoja. Toisaalta koirat voivat olla my s hyvi ja
uskollisia perheenj seni . Ulkomailla taistelukoiria pit v t hy kk ys- tai
puolustusv lineen saatujen tietojen mukaan esimerkiksi er t skinheadit,
jalkapallohuligaanit, rikolliset ja huumeongelmaiset.
SATHY otti asiasta selv ja ihmetteli miksei asiasta ole keskusteltu mm.
Suomen maa- ja mets talousministeri n kanssa, joka Suomessa hoitaa koiraasioita. Oikeusministeri st ei osattu sanoa mit n j rkev syyt koko
taistelukoirakeskustelulle ja vakuutettiin, ett Suomessa ei ole mit n
mielenkiintoa koko asiaan. Merkillist oli se, ett kukaan ei tied kuka on
ottanut aikoinaan esille koko taistelukoira-asian tai kirjoittanut t m n tekstin.

Koiraverenluovutus

Asiasta voi kysy lis tietoja mm. ylitarkastaja Jouko Huhtam ki,
(09) 160 8290.

Keskiviikkona 22.5.2002
pitbullterrieri Midayah, "aateloitiin" virallisesti YESin sankarikoiraksi, kun se vihdoin
viimein p si luovuttamaan
verta yliopistollisen el insairaalan py ritt m koirien veripankkia varten. Koiran veri
testattiin veriryhm lt n yleisluovuttajalle sopivaksi jo vuosi
sitten, mutta vasta nyt k vi
kutsu saapua antamaan verta.
4,5 dl verta
pakkiin
Kerralla koiralta otetaan 4,5
dl verta talteen, joten verenluovuttajan tulee olla v hint n 30 kg:n painoinen. Talvidieetti oli purrut aavistuksen
liian hyvin, kun koira punnituksessa ylsi tyhj ll vatsalla
vain 29,7 kiloon. Onneksi ei
sent n 300 g:n takia tarvinnut
tyyty hukkareissuun vaan laiheliinin veri kelpasi kuitenkin.
Tapahtuma oli koiralle uusi
ja j nnitt v siksikin, ett sit
ei koskaan aiemmin oltu rauhoitettu. Se suhtautui rauhoittamiseen kuitenkin kuin kunnon pitti ja sinnikk sti taisteli
unta vastaan koko toimenpiteen ajan yritt en tasaisin v liajoin v env ng ll nyki k p li n tai edes h nn np t
liikkeelle (pitbull; per nantamaton taistelija...).

Nopea
juttu
Vaikka verenluovuttaja-pitti
ei malttanutkaan nukkua rauhassa, toimitus sujui yll tt v n
nopeasti ja helposti. Ainoastaan omistaja alkoi loppuvaiheessa voida pahoin ja joutui
istuutumaan hetkeksi alas. Hevosklinikallakin ty skennellyt
ja leikkauksiakin n hnyt omistaja meni kalpeaksi oman koiran veren n kemisest ... (s litt v ...).
Her tys
tokkurasta
Koira sai veren oton j lkeen
her tyspiikin, eik aikaakaan,
kun se ilokseen huomasi h nt ns tottelevan komentoja! Ja
oitis n htiin toinen pittien tavaramerkki toiminnassa; vaikkei p t viel jaksanutkaan
kannatella, niin h nt tarmokkaasti pehme peti tampaten
verenluovuttaja ilmaisi kaikille
l sn olijoille, ett oli hereill
ja ettei toimenpide ollut ollut
yht n kamala kokemus.
Tovin p st alkoivat tassutkin toimimaan ja koira kampesi itsens kintuilleen ja oli oitis
valmis l htem n liikenteeseen. Hoiperrellen se vaappui
ulos klinikalta ja vaikkei tavalliseen tapaansa jaksanutkaan
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vet remmiss , niin kyll autolle silti mentiin juoksuh lkk kuin humalainen kunnon
my t laitaisessa. Tassut siin
meni ristiin, eik kurssikaan
oikein pit nyt, mutta sinnikk sti siksakaten p stiin perille ja em nn n avustuksella
jaksettiin nousta auton kyytiin.
Koko matkan ajan se sitten
vetikin sikeit ja kotona se
raahautui suoraan sohvan
nurkkaan nukkumaan.

veripankki tarvitsee lis luovuttajia, sill esim. kolareissa
loukkaantuneet tai rotanmyrkky nielleet koirat tarvitsevat
joskus mittaviakin verensiirtoja selviyty kseen. Sit paitsi
joku p iv verta tarvitseva koira voi olla oma tai tutun koira...
T ll jutulla haastetaankin
nyt kaikki 2-8 -vuotiaat, yli 30
kg painavat SATHY-koirat ilmoittautumaan el insairaalan
veripankin luovuttajarekisteriin!!! Etenkin AB:t ovat riitt v n kookkaita ja ainakin
Sankarin
SATHY-tapahtumissa n hdyt
palkkio!
koirat eritt in terveen ja hyv kuntoisen n k isi ! Siis juuri
Palkkioksi sankarity st
luovuttajaksi soveltuvia. Likoira sai pussillisen Hill’sin s ksi yleishy dylliset teot ovat
koiranruokaa sek veren- positiivista PR: mediassa
luovuttajan punaisen syd n- parjatuille koirille.
tunnuksen. El inl k ri m r si uupuneelle koiralle kaksi
viikkoa lepoa ja reippaasti ra- Lis tietoja
vitsevaa ruokaa kunnes puna- saatavilla
solut ovat taas uusiutuneet.
Seuraavan kerran saa luovuttaa
Lis tietoja verenluovuttajaverta aikaisintaan puolen vuo- p r o j e k t i s t a o s o i t t e e s t a
den kuluttua.
www.elainsairaalanystavat.
com tai puhelinnumerosta
050-5975680.
Mukaan
Omistaja onnittelee sankaria
luovutukseen
ja on h nest sanoinkuvaamattoman ylpe !
Sankarimme taitaa olla toistaiseksi ainoa APBT-rotuinen
verenluovuttaja? Yksi amerikanbulldoggi l ytyi ilokseni
sankarikoirien listalta! Koirien

SATHY Kev tkinkerit
Kev t paukahti reippaasti k yntiin SATHYn Kev tkinkereill sunnuntaina 22. huhtikuuta Helsingin Rastilan leirint alueella!
Reipas aurinkoinen p iv oli t ynn toimintaa ja ihmisi ja koiria oli paikalla runsaasti ennakko-odotuksia enemm n. Mukana
oli my s vieraita ulkomailta! Tapahtuman j lkipuinti on ollut pelk st n positiivista ja n in jatkamme hyvill mielin SATHY
Expoa kohden — matkan varrella j rjestet n runsaasti toimintaa, mm. useita Mostly Weightpulling-treenej sek SATHY
Kes tapahtuma Keski-Suomessa keskell kes !
Taakanvetoa
ja muuta kivaa
Kev tkinkerit alkoi kello 11
ja aamup iv n aikana paikalle
virtasi runsaasti hienoja suomalaisia ty koiria omistajineen. Paikalle saapuivat amerikanbulldoggit,
amerikanpitbullterrierit, amerikank pi terrierit ja vanhaenglanninbulldoggit. Kahvi
maistui ja ilmoittautuminen
kisoihin p si k yntiin. Kello
12 menness oli suurin osa
koirista ilmoittautunut taakanvetoon ja n in kisa p si k yntiin. Taakanvetoon osallistui
aivan ehdoton enn tysm r
koiria — 24 kappaletta! Koirat
jaettiin kolmeen eri painoluokkaan. Ensin p siv t vet m n
kevyimm t koirat, alkaen 16
kg. Luokan kahdeksan koiraa
olivat ehdottomat hyvi ja voiton t ss luokassa vei amerikanpitbullterrieri Attila. Toisen
painoluokan koirat kisailivat
my s eritt in tasav kisesti ja
tunnelma sen kuin tiivistyi.
Voittajaksi nousi amerikanpitbullterrieri Kirppu, mestari jo
monena vuonna. Kolmannen
painoluokan massiiviset edustajat toivat katsojille paljon
silm n iloa. Massaa ja voimaa
oli kuin isossa kyl ss ! Voiton
vei varmuudella amerikanbulldoggi Bumba. Taakanveto
kiinnosti kaikkia eritt in paljon
ja t st poiki paljon uusia kiinnostuneita, jotka toivottavasti
n hd n Mostly Weightpulling -treeneiss ! My s piskuiset amerikank pi terrierit saivat kimmokkeen kokeilla
taakanvetoa ja osa omistajista
tilasi koirilleen jo valjaatkin
valmiiksi.
Tuholaistorjunta
kiinnosti
Amerikank pi terriereille
SATHYss varta vasten kehitetty oma laji, tuholaistorjunta
oli Kev tkinkereill ensiesittelyss . Ideana on se, ett akt
jahtaa tuholaista toisensa j lkeen, kunnes kaikki on pyy-

dystetty tai kaikki tuholaiset
ovat paenneet piiloon. Vieheit
vet tuholaistorjuntakone ja
n in saadaan automaattisesti
katsottua vieheiden pyydyst miseen kulunut aika. Koirat
tajusivat melko pian mist on
kysymys ja siit sit riemua
riitti! Pienet valkoiset koirat
juoksivat vaihtelevalla menestyksell pienten valkoisten vieheiden per ss yleis n seuratessa tarkkana vierelt .
Tuholaistorjunta on her tt nyt
runsaasti mielenkiintoa ulkomaita my ten ja siksi SATHY
tekeekin tuholaistorjuntakoneesta myyntiin tulevan version, jonka voi jonkun ajan
kuluttua ostaa itselleen
SHOP.SATHY:sta. T ten varmistaa itselleen Tuholaistorjunnan mestaruuden — tai ainakin k rkisijan!

tel . Voimavetoon koiria osallistui kaikkiaan 28 kappaletta
ja kullakin tuntui olevan oma
tekniikka vet k ytt . Koirat
jaettiin kolmeen painoluokkaan ja kussakin painoluokassa koirat asetettiin pari kerrallaan toisiaan vastaan kunnes
l ytyi luokan voittaja. Voimaveto on sellainen laji, ett se
vaatii paljon v hemm n tekniikkaa kuin esimerkiksi taakanveto tai tuholaistorjunta.
Siksip sit on helppo harjoitella kotona. SATHY Expossa
voimavetoon voi osallistua
mill SATHY koiralla tahansa! Kevyimm n painoluokan
voittajaksi selvisi amerikanbulldoggi Ire. Ire on vasta 8
kk ik inen! Keskimm isen
painoluokan voittajaksi itsens
veti amerikanpitbullterrieri Tyson ja painavimman painoluokan mestaruuden itselleen nappasi amerikanbulldoggi Bao.

Voimavetoa
ty koirille
Uutena lajina esiteltiin my s
ty koirille varta varten kehitetty voimaveto. Kello 15 p si
voimien mittel alkamaan ja
t st sukeutuikin Kev tkinkereiden suosituin laji! Kyseess
on k ydenveto sein m n l pi,
eli n in koirat eiv t p se n kem n toisiaan ja siten kyseess on tosiaan voimien mit-

Myyntip yt
houkutteli
Kev tkinkereill oli ensimm ist kertaa myynniss uusia
SATHY tuotteita. Myynniss
oli uusia hienoja SATHY tpaitoja eri logoilla varustettuina. Jos oma j i jostain syyst
ostamatta, voi paidan tilata
hyvin viel
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SHOP.SATHY:sta. Myynniss oli ensi kertaa my s hienoja
tauluja, joissa oli uusia ja hieman vanhempia koiria hienoissa kehyksiss . SATHY p yd lt l ytyi my s
erotuskapuloita, SATHY Uutisia, uudistettuja esitteit ,
k yntikortteja sek viralliset
s nt vihkoset taakanvedosta,
voimavedosta ja tuholaistorjunnasta. N it vihkoja voi
tilata itselleen my s postitse.
Tilauksesta pystyi my s koiralleen hankkimaan ehdat hienot taakanvetovaljaat. Moni
ottikin tilaisuudesta vaarin ja
otatti paikan p ll mitat koirastaan.
Kiitos ja ensi kev n
uudelleen
Kaiken kaikkiaan s oli eritt in suosiollinen, tapahtuma
oli oikein menestyksellinen,
ihmisill ja koirilla oli paljon
mukavaa tekemist ja kahvia
ja makkaraa riitti hyvin.
SATHY Kev tkinkerit j rjestet n t st l htien joka vuosi,
sill tapahtuman saama my nteinen palaute on ollut eritt in
rohkaisevaa! Kiitos kaikille
osallistujille!

Amerikanpitbullterrierit tekiv t tuttavuutta auringon
paisteessa.

Suomeen on tullut uusia tulokkaita my s
amerikanbulldoggirintamalla.

Koirien punnitus tapahtui ammattimaisella vaa alla.

Koiran on hyv k lli l mpim ss kev tmaassa!

Amerikanbulldoggit olivat Kev tkinkereill tapaamassa
vanhoja tuttuja ja tutustumassa uusiin kavereihin.

Taakanvetoa yleis n tiukan valvonnan alla.

Kev tkinkereille kokoontui l hes 200 SATHY
koiraharrastajaa Etel -Suomesta.

Amerikanbulldoggit osaavat ryhmitty my s

4 perhepotrettiin!

Tallinnan vieraamme osallistuivat ensi kertaa
taakanvetoon.

Amerikank pi terrieri kiinnosti
vanhaenglanninbulldoggia.

Rastilan kartanon piha antoi oivat puitteet Voimavedolle.

SATHY ry.:n amerikank pi terriereille kehitt m n
Tuholaistorjunnan vauhti oli huimaava!

Er skin amerikanbulldoggi pomppasi metrin verran ilmaan
huomattuaan takanaan tulevan taakanvetok rryn...

Voimaveto her tti monissa koirissa uusia piirteit esiin
- t m h n on kivaa!

Amerikank pi terrierit selvisiv t Tuholaistorjunnasta
upeasti!

Suurin osa Suomen vanhaenglanninbulldoggeista saapui

5 Kev tkinkereille.

SATHY vieraana Ruotsissa
SATHY ry:n edustajia kutsuttiin vierailulle Ruotsiin usean yhdistyksen toimihenkil iden taholta ja niinp p timme
l hte matkaan. Vietimme
Ruotsissa muutaman p iv n
huhti- toukokuun vaihteessa,
jona aikana p simme tutustumaan Ruotsin amerikanbulldoggi- ja amerikanpitbullterrieri-yhdistyksiin. Lis ksi
saimme kontaktin auki muutamaan ruotsalaiseen amerikank pi terrierin omistajaan!

Linda Johnson, ABS:n puheenjohtaja.

Ruotsin
amerikanbulldoggit
Ruotsalaiset ovat hankkineet
amerikanbulldogginsa p asiassa Tanskasta. Koko abkantaa verottaa roimasti se, ett
Ruotsiin on eritt in hankala
hankkia huippukoiria esimerkiksi USA:sta tai Ven j lt .
P asiassa Ruotsin ab-kanta
perustuu muutamaan hienoon
koiraan ja koiria on t ll hetkell m r llisesti noin 50 - 70
kappaletta. Toiminta on osittain
Svenska Hund Klubbenin n yttelyiden varassa ja ehk sen
takia toiminta on luisunut yh
enemm n koirien ulkomuoton yttelytoimintaan. Ei hyv
asia kun muistaa, ett amerikanbulldoggi on ty koirien
eliitti . Joka tapauksessa Amerikanska Bulldogs Sverigen toimihenkil t puheenjohtajaa
my ten toivottivat SATHY:n
tervetulleeksi Ruotsiin ja p simme tutustumaan heid n toimintaansa eritt in l helt . Keskusteluissa l pik ytiin
mielenkiintoisia asioita, joista
hy tyv t kaikki - erityisesti
bulldoggin omistajat. Jopa
alustava suunnitelma vuoden
2003 yhteisest tapahtumasta
(Ruotsissa) on jo vireill .
Ruotsinvierailulla mainostimme SATHY:n Kev tkinkereill hyv n vastaanoton saanutta koirien voimaveto“

Ruotsalainen amerikanpitbullterrieri.
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Ilse ja Mikael Carlsson, aktiivi-ab-harrastajia.
urheilua. Voimavedon etu on
helppo osallistuminen ja nopeat
j rjestelyt. Voimavedon t rke
erityispiirre on se, ett se ohjaa
koiranomistajat enemm n koiratoimintaan ja pois koiria degeneroivasta ulkomuoton yttelytoiminnasta.
Nyt n ytt silt , ett Ruotsin amerikanbulldoggeista iso
kourallinen tuleekin paikan
p lle SATHY Expoon syys-

kuussa mittel im n taakanvedon ja voimavedon Pohjoismaiden mestaruudesta. Eli nyt
jos koskaan on syyt meid n
suomalaisten aloittaa ty koiriemme kova treenaus, muuten
saattaa mestaruus livahtaa
naapurimaahan
Ruotsin
vanhaenglanninbulldoggit

T ll hetkell tilanne on se,
ett Ruotsissa ei ole yht n
ainutta vanhaenglanninbulldoggia. T ss kin syyn on
Ruotsin koiramaahantuonnin
est v tiukka rabiesm r ys ja
Ruotsin kennelliiton m r v
asema tiedotuksessa - tietoa
ulkomaailman koirista ei ole.
Kiinnostusta kuitenkin l ytyy
ja kyselyj Suomeen p in on
tullut - milloin t nne syntyy
ensimm inen pentue? On
suuresti todenn k ist , ett
vanhaenglanninbulldoggien
SPF:n nykyinen puheenjoh- naapurinmaan valloitus tataja, Malin Forsberg, yksi pahtuu nimenomaan Suomen
monista Expon taustavoimis- kautta.

– hienoja koiria ja lisää yhteistyötä

Yll : Dunder ja Tuffy -pitbullit. Tuffy on
Novosell-koiria, eli tuttuja monelle suomalaisharrastajalle. Oik: Daniel Wegan ja Catella-pitti.
Ruotsin
amerikanpitbullterrierit
Svenska Pitbullterrier F reningen on menestyksekk sti hoitanut ruotsalaisten
pitbullien asioita jo useiden
vuosien ajan. SATHY:ll on
tiivis ja hyvin toimiva yhteisty SPF:n kanssa. SATHY
tapasi sek pitbullin omistajia
ja SPF:n edustajia - kaikki
innokkaita yhteisty h n ja
luottavaisia tulevaisuuden

Jenny B., ja Albin-ab.

suhteen. Pohjolassa on kohta
maailman parhaat amerikanpitbullterrierit!
SPF on j rjest nyt useita
tapauksia ja tempauksia rodun
puolesta ja pitbullien julkinen
kuva on t t my t k ntynyt
huomattavasti parempaan
p in. Ongelma Ruotsissa on
valtava m r monirotuisia
koiria, joita Ruotsissa myyd n pitbulleina . N it sekarotuisia koiria pennutetaan
kaikkein innokkaimmin ja
myyd n arveluttavin perustein - vahtikoirina, yms. Tiet m tt m t ostajat saattavat

maksaa suuriakin summia
koirista, joilla ei ole mit n
tekemist pitbull-rodun kanssa. Suomeen t m ongelma
on vasta tulossa mutta selvi
merkkej on jo olemassa paperittomia koiria myyd n
puhdasrotuisina.

rierit. Tiedet n, ett Ruotsissa on muutama n it Skandinaviassa viel harvinaisia minity koiria ja etsint johtaa
t ll hetkell ABS:n puuhamiehet. Toivomme, ett l yd mme n m akt-koirat ajoissa ennen SATHY Expoa!

Ruotsin
amerikank pi terrierit
Parhaillaan on k ynniss
kova etsint . Tarkoituksena
on l yt Ruotsista siell piileksiv t amerikank pi ter-

Ruotsin 1. voimaveto™-kisa!

Mie Jagne (ent. ABS pj) ja
Ozzy (monen ruotsinkoiran
kantais ).

Kohta SATHY:n vierailun
j lkeen j rjestettiin Ruotsissa
11.5.ensimm inen
voimaveto“-kilpailu. Kilpailuun osallistui 12 amerikanbulldoggia ja innostus oli kova. Ilmi oli sama kuin meill
Suomessa Kev tkinkereill ,
yksinkertaisesti menestys!
Ruotsin kisassa koirat jaettiin kolmeen painoluokkaan,
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A-luokka alle 40 kg, Bluokka 40-45 kg ja C-luokka
yli 45 kg.
Voittajat olivat:
35-40 kg: Jagnes Trixie
40-45 kg: Kragenskj lds
Bonzo
yli 45 kg: Jagnes Chance.
Onnea voittajille!

Jenny Nilsson ja kuuluisa
Dixie-ab!

Tapahtumakalenter
N m tapahtumat on ly ty lukkoon
(osa jo pidetty). Tulossa/suunnitteilla
on tapaamisia ja kokoontumisia kunhan
harrastajien menot ja kiireet selkiintyv t.
¥ ABC-pulkkarieha, 21.1.2002, amerikanbulldoggien talvireipastelu.
¥ Kev tkinkerit, kev tkauden avaus
21.4.2002. Jaossa Ranking-pisteit .
¥ Mostly Weight Pulling (MWP),
taakanvetoharjoitukset, 1-2 kert/kk
- lauantaina 18.5.2002
- sunnuntaina 2.6.2002
- sunnuntaina 30.6.2002
- sunnuntaina 28.6.2002.
¥ ABC-nyyttikestit, 2.6.2002, bulldoggeja, juttuja ja kivaa.
¥ Tuholaistorjuntaharjoitukset,
1-2 kert/kk, seuraava viikolla 21.
¥ Kes tapahtuma, sunnuntaina
14.7.2002:
- Jyv skyl , Joensuu tai Loimaa.
¥ Virallinen kisap iv : taakanveto“,
voimaveto“ ja tuholaistorjunta“,
sunnuntaina 4.8.2002. Jaossa Ranking-pisteit .
¥ SATHY Expo 2002, sunnuntaina
22.9.2002. Jaossa Ranking-pisteit .

jo sen verran suuri, ett harkinnan alla
on pit seuraavat SATHY Expot isommissa puitteissa. T m n vuoden Expoj rjestelyt on jo kovassa vauhdissa ja
tietoja saa mm. Internetist , osoitteesta
http://EXPO.SATHY.ORG
Expoon on tulossa vierailevia koiria
ja harrastajia ja kilpailuun osallistuvia
kaikista naapurimaista.
Taakanveto“, voimaveto“ ja
tuholaistorjunta“ virallinen kisap iv , sunnuntaina 4.8.2002
(Paikka t t kirjoitettaessa viel
avoin.)
Ranking-pisteit jaossa. WPkisap iv n otetaan mittaa Suomen parhaista taakanvetokoirista - eli kaikki
SATHY-koirat tervetulleita. Kisassa
vaaditaan WP-lisenssi, jonka voi suorittaa MWP-harjoituksissa, Kes tapahtumassa tai ajan salliessa ennen kisaa.
Taakanvedon lis ksi mukavaa koiraasiaa, herkkuja ja virvokkeita, kivoja
koiria ja ihmisi . Nyt on siis juuri oikea
aika harjoitella kisap iv varten!
Mostly
Weightpulling!

SATHY Expo
22.9.2002
Expo on ehdottomasti suurin ja kaunein vuosittainen SATHYsuurtapahtuma. Paikalla on kaikki
SATHY-rotuiset koirat, paljon mukavia
ihmisi ja kivaa ohjelmaa. Osallistujam r on vuosi vuodelta kasvanut ja
vuonna 2001 mukana oli satoja koiranomistajia ja runsaasti ty koirista kiinnostunutta yleis . Osallistujam r on

Kerran - kaksi kuukaudessa (viikonloppuisin) j rjestetty tapahtuma, jonne
kaikki amerikanbulldoggi-, pitbulli-,
k pi terrieri- ja vanhaenglanninbulldoggiomistajat ovat koirineen tervetulleita juttelemaan koirista ja harjoittelemaan taakanvetoa. MWP-paikka
vaihtelee ja kaikki toiveet huomioidaan.
Paikalla on mahdollisuus suorittaa WPlisenssi (kts. alla).
Ilmoittaudu nyt heti seuraavaan

Risteily?

Mikä on WPlisenssi?

SATHY ry. j rjest j senilleen
vuoden 2002 my h issyksyll tai
alkutalvesta risteilyn! Mukaan
voivat osallistua vain ne henkil t,
jotka ovat maksaneet SATHY:n
j senmaksun koko vuodelta 2002.
SATHY kustantaa j senille risteilyn,
luennon ja varojen mukaan jopa
ruokailun. Kyseess on 20 tunnin
risteily luultavasti Viking Line
Cinderellalla. Asia varmistuu
lopullisesti SATHY Expon j lkeen,
joten asiaan on mahdollisuus
vaikuttaa viel suuresti. SATHY:n
j senen p see nauttimaan
runsaista eduista! Risteilyst tullaan
informoimaan lis syksyll .

Taakanveto“ on kehittynyt hurjasti
viime aikoina. SATHY on ottanut
k ytt ns kiskoilla kulkevat
taakanvetok rryt, jotka takaavat kaikille
koirille samat vetomahdollisuudet. En
ei vetosuoritus riipu siit mit nurmikolla
syntynytt kaviouraa pitkin k rryjen
renkaat kulkevat.
WP-lisenssin (l. taakanvetolisenssin)
tarkoitus on turvata koira vetotilanteessa
ja nopeuttaa kisaj rjestelyj . On
ensiarvoisen t rke , ett kisoihin
osallistuva koira (ja omistaja) on
kokeillut ainakin kerran aikaisemmin
ter ksisi kiskok rryj ja ett koira
todella osaa/haluaa vet k rryj .
Taakanvetokilpailulisenssi on siis
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MWP:hen tekstiviestill 041 513 7153,
puhelimitse (09) 5301 751, s hk postitse
info@sathy.org ja saat tarkemmat tiedot
tulevista taakanvetoharjoituksista.
Tuholaistorjunta (tt)
harjoitukset
Tarkoitus on treenata k pi terrierit
uusiin suoritustehoihin, siell miss koirille parhaiten sopii. Jos Sinua kiinnostaa
kokeilla/harjoitella oman akt-koirasi
kanssa, niin ilmoittaudu heti tekstiviestill 041 5177 257, puhelimitse (09)
5301 751, s hk postitse info@sathy.org
Sathy-kes tapahtuma
14.7.2002
Paikka viel avoin - toivotaan Keski
tai Pohjois-Suomea. Kes tapahtuman
ohjelma tulee olemaan pitk lti sama
kuin hyvin sujuneilla SATHY Kev tkinkereill mutta kes isemmin - mukavaa
koira-asiaa, herkkuja grillist , kivaa
puuhaa.
Paikalla on mahdollisuus suorittaa
taakanvetokilpailulisenssi (kts. alla).
Mahdollisuus lisenssin hankkimiseen
on nimen omaan Mostly Weightpulling
-tapahtumissa, mahdollisuuksien mukaan ennen kisoja ja kisojen j lkeen,
ym. tapahtumat. Kysy lis info@sathy.org
HUOMIO!!! Jokunen kes tapahtumapaikka on jo ehdolla mutta jos
SIN haluat tapahtuman omalle paikkakunnallesi ja olet kiinnostunut osallistumaan j rjestelyihin niin ilmoittaudu heti s hk postitse
info@sathy.org tai puhelimitse (09)
5301 751.
koirakohtainen maksuton todistus, ett
koira osaa taakanvedon perusteet.
Lisenssin tarkoitus on poistaa turha
s hl ily kisoista ja varmistaa, ett
kisoihin osallistuvat koirat tiet v t mist
on kyse ja kaikki sujuu hyvin. Lisenssin
hankkiminen on helppoa, t ytyy vain
tulla paikalle ja osoittaa, ett koira osaa
vet taakanvetok rryj .
Osallistu!
Mahdollisuus lisenssin hankkimiseen
on Mostly Weightpulling -tapahtumat.
Tule koirasi kanssa paikalle - siin kaikki.
Mahdollisuuksien mukaan lisenssin
voi suorittaa my s muissa tapahtumissa,
ennen kisoja ja kisojen j lkeen.
J rjestelyist on syyt ottaa selville
etuk teen - lisenssivedot saattavat olla
jo edellisen p iv n .
Kysy lis info@sathy.org tai j t
soittopyynt (09) 5301 751.

Terap ako ratoiminta
Vas.:Maaliskuusssa
100 vuotta t ytt neen Irja Enervin ja
terapiapitbullterrierin ensikohtaaminen. Yst v llinen ja
rauhallinen ty koira
pystyy koskettavaan
l heisyyteen, jossa
ei tarvita sanoja.

Oik.: Vanhainkodin johtajatar, Elsa Mattila, pit
SATHY:n terapiakoiratoimintaa loistavasti toimivana j rjestelyn . SATHY:n
terapiakoirien tasainen
luonne on ainutlaatuista.
Pitk n kokeilun j lkeen SATHYterapiakoiratoiminta on nyt t ytt
totta. Terapiakoiratoiminnassa on
lyhyesti sanottuna kyse koiran ja
omistajan vierailusta vanhainkotiin
tai muuhun vastaavaan laitokseen.
Pieni asia koiranomistajalle mutta
ilahduttaa asukkien p iv suuresti.
Osallistu!
Niiden SATHY-rotuisten koirien
omistajat, jotka haluavat lis sis lt el m ns , tutustua uusiin ihmisiin ja tehd moni koiraton ihminen
onnelliseksi, kannattaa liitty mukaan mukavaan toimintaan.
Kokemukset ovat eritt in hyv t
ja pelk st n positiivisia. Jo nyt
kahden eri hoitolaitoksen kanssa
yhteisty ss tehdyt terapiakoiravierailut ovat tuottaneet paljon my nteist palautetta.
Koira on ihmisen paras yst v ja
rauhallinen terapiakoira pystyy luomaan yst v llisen kontaktin ilman
sanoja - kokemus, jolla ei ole vertaa.
SATHY-terapiakoira
toiminta

Laitokset voivat ottaa yhteytt
SATHY ry.:hyn ja kertoa miten heille sopisi vierailu tai kysy mit tahansa tarkempia lis tietoja terapiakoiratoiminnasta. Yhdess laitoksen
ja terapiakoiran omistajan kanssa
sovitaan tarkempi vierailuaikataulu
ja menettelytapa.
Koko terapiakoiratoiminta on vapaaehtoisty h n perustuvaa ja maksutonta. Laitoksen toivotaan maksavan koiranomistajalle muodollinen
kulukorvaus.
Terapiakoirien omistajiksi ovat
ilmoittautuneet sellaiset henkil t,
joiden koirat ovat varmoja ja luotettavia. Koirat ovat eritt in tottuneita
toimimaan ihmisten kanssa ja ty koiratausta takaa jo itsess n moneen muuhun koirarotuun verrattuna
eritt in rauhallisen ja tasaisen luonteen.
T ll hetkell terapiakoiriksi on
ilmoittautunut kaikkia SATHYkoirarotuja, pienest amerikank pi terrierist aina reilusti halattavaan
amerikanbulldoggiin.
Terapiakoiratoiminnasta saa lis tietoja info@sathy.org tai
http://www.sathy.org

SATHY ry. terapiakoiratoiminta
jakantuu kahteen osaan:
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Yll : Moni laitoksessa asuva on joutunut
luopumaan omasta lemmikist ja terapiakoiran lyhytkin k ynti koetaan arvokkaana kokemuksena. Yst v llinen koira on
vieraista parhain.

Tikkurilantie

Samalla j rjestet n jo t m n vuoden toinen Mostly
“ABC-nyyttikestit”
Weightpulling -tapahtuma,
ja
“MOSTLY
jossa vedet n taakkaa oikein
tosissaan ja harjoitellaan voi- WEIGHTPULLING”
Sunnuntaina
mavetoa. Tule mukaan — ota
alkaen kello 11.
mukaan omat ev t ja iloinen
mieli!

Keh III

jatkossakin j rjest erilaisia
hienoja ja mukavia tilaisuuksia
SATHY koiraharrastajille. Arpajaisiin tuodaan palkintoja
lahjoituksina. Palkinto voi olla
esimerkiksi itse leivottu piirakka, ty kalusarja, t-paita, koiran
remmi, koiran ruokaa, karkkipatukka, lelu, tms. Arpoja voi

Arpajaiset
ABC-Nyyttikesteiss ja
Mostly Weightpullingtapahtumassa j rjestet n ensimm ist kertaa arpajaiset.
Tarkoituksena on ker t rahaa
yhdistykselle, jotta voimme

Veromies
Virkatie

Toinen savu

Tikkurilantie

Mostly Weightpulling

Pakkala

toas
em a

Tieto
tie

Lentokentt

tie

tie

an

seman

in

Lentoa

tri

Pakkalantie

ABC Amerikanbulldoggiklubi j rjest Nyyttikestit
sunnuntaina 2.6 alkaen kello
11. Sijainti on HelsinkiVantaan lentokent n l heisyydess sijaitsevalla todella isolla hiekkakent ll . Tarkan sijainnin n et oheisesta kartasta.
Nyyttikestien tarkoituksena
on koota paikalle amerikanbulldoggeja, vet taakkaa,
harjoitella voimavetoa ja nauttia nyyttien antimista. Jokainen
tuo paikalle jotain hyv sy t v tai juotavaa! Paikalla on
grilli, jossa voi paistaa omia
makkaroita.
Tervetuloa mukaan kaikki
amerikanbulldoggit!!!

Ka

Len

ABC-nyytt kest t
– tule mukaan!

Tikku

Tuusul

a

Keh

jokainen ostaa yhden euron
kappalehintaan. Arvonta suoritetaan tilaisuuden loppupuolella ja jokainen palkinto arvotaan. Arvontaa on helppo
osallistua ja palkinnot ovat
runsaita!

SATHY Kesätapahtuma 14.7
Kes n ollessa kuumimmillaan SATHY j rjest KeskiSuomessa Kes tapahtuman
sunnuntaina 14. hein kuuta.
Kes tapahtuman on tarkoitus
tuoda SATHY l helle heit ,
jotka eiv t asu etel isimm ss
Suomessa. SATHY-koiria ja
koiraharrastajia asuu pitkin
poikin Suomea ja n in keskipisteeksi heihin n hden tullee

Keski-Suomi.
Kes tapahtuma j rjestet n
niin, ett paikallinen harrastaja
etsii sopivan paikan, jossa tapahtuma voidaan j rjest , varaa sen ja ilmoittaa asiasta
SATHY:lle. T m n lis ksi
paikallisesta hotellista tms.
t ytyy etsi koirayst v llinen
vaihtoehto, jotta matkalaiset
voivat tarpeen vaatiessa y py

paikkakunnalla. Vaiva on siis
todella pieni.
Etel -Suomesta paikalle
saapuvat SATHY toimihenkil t vastaavat tilaisuuden tiedottamisesta, taakanvedosta, voimavedosta, tuholaistorjunnasta
ja tarpeen vaatiessa jopa makkaran paistosta.
Ik v kyll t ll hetkell
yksik n harrastaja Keski-

tai Pohjois-Suomesta ei ole
ollut halukas tarttumaan tilaisuuteen.
Nyt tarvitaan en se aktiivinen SATHY henkil (Sin ?),
joka l yt Kes tapahtuman
paikan ja varaa sen 14.7 tilaisuutta varten. Jos Sin olet se
henkil , ota v litt m sti yhteytt SATHY:yn! Heti!

Saksan paperittomat koirat
SATHY ry:n tarkkasilm iset tv:n katselijat n kiv t toukokuun alussa Deutche Wellekanavalla uutisohjelman, jossa
k siteltiin Saksan paperittomia
koiria, niiden maahantuontia
ja j lleenmyynti . Ohjelman
tekij t olivat selv sti huolissaan t st Saksassa yleistyneest ongelmasta. Ohjelman
aikana selvisi, ett suurin m r paperittomia koiria tuli maahan Ven j lt ja Baltian maista.
Laiton koirabisnes
rehottaa
Markkinat paperittomille
koirille Saksassa ovat valtavan
paljon laajemmat kuin esimerkiksi Suomessa. T m johtuu
osittain kahden vuoden takai-

sesta staffi-insidenssist , joka
on saanut macho-pellet haluamaan itselleen egon kohottajaksi pitbull-tyyppisi koiria.
Ns. Keltaisen P rssin koirabisnes rehottaa, urpot ostavat paperittomia rakkeja ja toiset urpot rikastuvat.
Saksan viranomaisia huolettaa l hinn lain rikkominen
siin mieless , ett ostajat saattavat saada itselleen jotain ihan
muuta kuin mit v rennetyiss papereissa lukee ja ett koirien mukana maahan tulee tauteja ja sy p l isi .
Ensimm inen kohta pit
tietysti kutinsa, toisesta kohdasta ei ole olemassa kunnon
todisteita.

Aidon rotukoiran tae
ovat rekister intipaperit
Rotukoira on aina rekister ity kunnon isoon yhdistykseen ja koiralla on paperit t st
todisteena. Jos koiralla ei ole
papereita tai paperit ovat v rennetyt, niin koira on sekarotuinen. Niin yksinkertaista.
Useimmiten pentujen myyj
pyrkii vilpillisesti harhauttamaan ostajaa v itt m ll papereiden olevan tulossa tai kertomalla muita h p -juttuja
ostajille. Koiran mukana tulee
olla aina paperit, ostohetkell .
Tietoinen ostajan harhauttaminen on itse asiassa my s Suomessa rikos.
On my s tapauksia, joissa
myyj todella uskoo koiriensa
olevan tietyn rotuisia...
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Sek Suomessa ett Saksassa ihmisten onkin syyt kiinnitt huomiota t h n kaikkein
t rkeimp n seikkaan: rekister im t n koira ei ole rotukoira,
so. sekarotuinen.
Jos juuri Sin olet nyt ostamassa itsellesi koiraa, ota etuk teen selv , onko koira rotunsa edustaja. Aidolla
rotukoiralla on aina paperit
kunnossa. Esimerkiksi amerikanpitbullterrieri on aina rekister ity joko ADBA:ssa (American Dog Breeders
Association) tai UKC:ssa
(United Kennel Club).
Koira ei tietenk n ole sen
huonompi oli se mit tahansa
rotua tai monirotuinen mutta
monirotuinen ei muutu puhdasrotuiseksi. Tied mit ostat.

ta

juntansa. Kyll h n p v
raikkaassa ulkoilmassa
voimille k y, etenkin
jos viel vaaditaan
tekem n riivatun
vaikeita temppuja.
Mit n perustavaa
laatua olevaa vikaa
meid n koirassa kuitenkaan ei taida olla,
se iltasella teki kahden
tunnin lenkin h nt
kaarella ja korvat askelten
tahdissa l psytt en, ja olisi
varmaan lenkkeillyt toisetkin
kaksi tuntia, mutta kun oli
omistajalla ty p iv edess ,
niin piti l hte nukkumaan v lill . Ja vetik koira, kun tapasimme pupuja... Kaikki 26
kiloa valjaiden varaan ja menoksi, voimaa on kuin pieness
kyl ss , saisi vain t m nkin
tarmon joskus esille silloin
kuin pit . Tai no, koiran kannalta katsoen varmaan n in
tapahtuukin. Mit p sit joutavia hyppim n... Jos omistaja
haluaa leikki vetoleikkej
kuolaisella motivointipatukalla, niin siit p sitten vain, kyll
se koiralle sopii, vaikka v h n
ihmetytt kin... Mielenkiintoinen havainto junassa: aina kun
mentiin toisen junan ohi rupesi
koira t risem n. Olisiko jokin
ilmanpainejuttu kyseess ? Onkohan koira k rsinyt kovin lentokoneessa, silloin pienen kun
tuli Amerikasta - kukapa tiet .
No niin, ty kutsuu, ehk kirjoitan p iv st joskus pitk nkin version, ehk en.T ss nyt
kuitenkin t rkeimm t, eli kiitokset j rjest jille. Ai niin, juuri muiden kuin pitti-ihmisten
kanssa en siell jutellut, mutta
vaikuttivat edelleen mukavilta
yksil ilt . Hienoa. Ehk tilanne muuttuu, kun ruvetaan tosissaan kilpailemaan rankingpisteist ? Me nyt kuitenkaan
emme uhkaa ket n, hahhah...
(Emme viel , mutta katsotaanpa syyskuussa...)

merossa, mutta m nk p m n
asialle mahdan. Vapaa maa.

rin

Pi

o

tt

rin at

Olen taas selaillut koirakirjoja, t ll kertaa Anders Hallgrenin koirapsykologin sanakirjaa, tai mit lie, p svenska.
Pitbulli ei sovellu perhekoiraksi, sanoo h n, no, riippuu kai
v h n perheest ja perheen
asenteista, minun puolestani
ottakoot vain ihan suosiolla
jonkin muun rodun, ei itket
yht n, MUTTA... Tiesitk ,
ett maailmassa on kolmisensataa koirarotua joista valita,
ei ole mit n v ltt m t nt
tarvetta ottaa juuri pitbullia.
T m h n mielenkiintoista. Ei
tietysti ole my sk n tarpeen
ottaa juuri dobermannia, petit
basset griffon vendeeni , schapendoesia tai hovawartia. Vai
kuin? (Sit paitsi, mit helkkareita ne yleens edes ovat...)
Her kysymys onko Hallgrenilla ennakkoluuloja my s nk.
n yttelyjalostettuja bulltyyppej kohtaan — ehk on,
sit ei vain k y neen sanominen, ellei halua kimppuunsa
raivostuneita kennelklubilaisia.
Ja eik ole hupaisaa, ett pitbulleista,
noista
arvaamattomista aikapommeista , on ilman mit n
risteytyksi ja pelk st n ulkomuotojalostuksella kehitetty
ah niin yst v llinen ja luotettava perhekoira, siis amstaffi...
Edes hiukan nyt logiikkaa, ihmiset! Historia on kuitenkin
kaikkien lukutaitoisten tarkistettavissa...

Luontoemo
Meill p in voi nyt joku
tarkkaavainen luontoharrastaja
l yt maastosta isohkon el imen pes kuoppia. Koiran
EMOtionaalinen vaihe on parhaimmillaan. En tied onko
t ss mit n j rke , mutta jos
nyt annan t m n tilan jatkua
kuvitteellisten pentujen vieroittamiseen saakka, ehk seuraava juoksu siirtyy Sathy-Expon
yli. Tai ehk ei. Jossain vaiheessa ved n meid n hormonihirvi n kokonaan julkisuudesta, kun uusia koiriakin on
tullut niin paljon. Jos sinne
Expoon nyt kuitenkin t hd tt isiin...
Ai niin, koira on my s eritt in taitava vainuamaan vett
janoonsa, ihan pienet mutalammikotkin riitt v t. Jos sill
olisi v h n paksumpi turkki,
ja se osaisi tappaa saalisel imi , se saattaisi p rj t luonnossa oikein hyvin. T t olen
miettinyt, koska meid n koirapuistosta karkasi pari viikkoa
sitten vuoden vanha sekarotuinen mastiffiuros, eik siit sen
j lkeen ole kuulunut tiett v sti
yhtik s mit n. Jos meid n
koira nyt p sisi karkuun, niin
liikkuisiko l himetsik ss parin vuoden kuluttua verenhimoinen bandoggilauma...
Yksi juttu mik harmittaa
on se, etten vienyt koiraa aikoinaan kurssille, jolla opeteltiin etsim n kadonneita koiria. Jos olisimme l yt neet
mastiffin, olisi meist tullut
sankareita...
Koirapuiston
vaarat
Tuli taas todistettua, ett
koirapuistot ovat vaarallisia
paikkoja. Kahdelle isolle urokselle tuli riitaa, joten l hdin
viem n meid n koiraa sivummalle ettei se tunkisi v liin ja
k rjist isi tilannetta mitenk n.
Kompastuin kantoon. Kyll .
Kaaduin suoraan sel lleni, ja
sen verran keljutti, ett ajattelin
j d siihen ja tehd mutaan
pari enkelinkuvaa, mutta kun
oli se koira huolehdittavana...
Tosin koira tuli oitis nuolemaan naamaa ja kaikin tavoin
yritti osoittaa, ettei se ainakaan
h nen syyt n ollut. Koira on
aina niin yst v llinen. Otin
sitten tukea koiran valjaista ja

Lehti-ilmoittelu
Kev tkinkerit
Kiitokset j lleen kerran kaikille asianosaisille hauskan
ohjelman j rjest misest koirille & omistajille. Oikein kiva
paikka, s miellytt v , kahvia riitt v sti. Koira nyt oli
j lleen tapansa mukaan t ysin
oppositiossa, mink sille mahtaa, j r mik j r . Kun
p stiin kotiin se kiipesi s ngylle odottamatta edes valjaiden riisumista, ja menetti ta-

Joku ilmoitti hiljan Hesarissa myyt v ksi pitbullin pentuja, hinta 1000 , huippuvanhemmat. Onko mit n tietoa
mist on kyse? Olen itse liian
ujo soittelemaan tarkistussoittoja, kun ei ole aikomustakaan
ostaa. Aina vaan n kyv t nuo
pitinpennut olevan myynniss ,
jopa suojelu- ja vartiokoiriksi!
Siis pitbullit! Henkil kohtaisesti en oikein hyv ksy t llaista ilmoittelua maan suurimman
sanomalehden sunnuntainu11

nkes n tsen pystyyn, ja samaan aikaan portilla toisen
uroksen omistaja sel tti omaa
koiraansa, ja jonkun ohikulkijan mielest touhun t ytyi
n ytt kerrassaan kummalliselta.
Jokainen tietty tyylill n,
mutta olen kait tottunut sen
verran tulisiin koiriin, ett ikin en p st isi yhteen kahta
urosta (tai narttua, tai urosta
ja narttua) jotka jo aidan l pi
risev t toisilleen. Harvoin
siit mit n l mmint yst vyytt kehittyy, ja miksi ihmeess pit edes kokeilla, en
k sit . Tai onko jotain logiikkaa siin , ett vied n koira
tilanteeseen, miss se voi kohdata vieraita, mahdollisesti
ep yst v llisi koiria, ja sitten
ruvetaan kurittamaan sit , jos
se yritt puolustaa kunniaansa
(tai keppi , koirille osapuilleen
yht kallisarvoisia, hahhah...)
Niin yksinkertaista olisi a)
v ltt t llaisia tilanteita ja b)
mik li jotain sattuu erottaa koirat ja l hte sitten tyynesti
kumpikin omaan suuntaansa.
Eik aloittaa painimatsia oman
koiran kanssa, esimerkiksi. On
t m kin erikoinen muoti, t m
alfakieritt minen...
Ja lopuksi:
Olimme eilen menossa koirapuistoon, pys hdyin portille
kuten tavallista, tarkistamaan
oliko ket n sis ll , ja saman
tien meid n koira hypp si n.
metrin ilmaan ja kaikin tavoin
k ytt ytyi niin, ett nyt oli jotain kamalaa tapahtunut. En
vain k sitt nyt mit . Kunnes
koskin paljain k sin porttiin —
siin oli s hk lataus!!!! En
laske leikki . Ilmeisesti oli
valaisinpylv ist maahan pudonneissa johdoissa virtaa, joka sitten m rk maata my ten
v littyi aitaan. Jestas. Koirani
olisi voinut kuolla, ja arvaa
vain pel styik , ja kuka tiet
meneek se en ikin puistoon... Olen tietenkin tehnyt
vikailmoituksen, saa n hd tapahtuuko mit n. lk siis
ihmetelk , jos n ette kohta
Ilta-Sanomissa j rkyttyneen
keski-ik isen t din ja sekarotuisen koiran tilitt m ss kauhunhetki n... No, se oli vitsi,
tietenk n emme halua julkisuutta, mutta niiden hemmetin
johtojen ON syyt olla jossain
muualla kuin maassa t n iltap iv n .

Rank ng p steet
– vauhtia kisoihin
SATHY Kev tkinkereill
jaettiin ensimm ist kertaa virallisia SATHY Rankingpisteit . Ranking-pisteit kertyy jokaisesta SATHY ry:n luvalla j rjestetyst taakanveto, voimaveto- ja tuholaistorjuntakilpailusta. Ranking taulukko
julkaistaan joka SATHY Uutisissa ja kaikkien tuoreimman
ranking-pistetaulukon n kee
aina SATHYn Internetsivuilta.
Mit ? Miksi?
Ranking-pisteet on otettu k ytt n siksi, ett kisoja on t t
nyky niin monta, ett mestaruuksia kertyy pitkin vuotta
useita. On kiva tiet , miten
oma koira sijoittuu muihin n hden esimerkiksi vuoden aika-

akselilla. Yksiss kisoissa hyvin p rj minen ei viel takaa
k rkisijaa Ranking-taulukossa!
Mutta jokaiseen kisaan kannattaa osallistua, sill keskitasoisestikin p rj v koira saattaa
kivuta Ranking-taulukossa
mestarin edelle, jos mestari
suvaitsee osallistua ainoastaan
esimerkiksi SATHY Expoon.
Eli Ranking-pisteet on tarkoitettu kaikille kannustimiksi,
mutta ei liian kire ll kisamielell ! Ensimm inen piste kertyy koiralle jo osallistumisesta.

Kev tkinkerit ja seuraavan kerran Ranking-pisteit on jaossa
SATHY Kes tapahtumassa
Keski-Suomessa, kisap ivill
ja SATHY Expossa Helsingiss . Pisteiden m r riippuu aina
siit miten paljon koiria kyseiseen kisaan/luokkaan osallistuu. Isomman kisan voitosta
heruu enemm n pisteit .
Miten pisteet lasketaan?
Taakanvedossa ja tuholaistorjunnassa jaetaan rankingpisteit seuraavanlaisesti: Voittajakoiralle annetaan samassa
painoluokassa osallistuneiden
koirien verran pisteit , toiseksi
tulleelle yksi v hemm n, jne.
Tasatuloksen saaneet koirat
saavat yht paljon pisteit mut-

Mist pisteit saa?
Osallistumalla koiran kanssa
SATHY ry:n luvalla j rjestettyihin kisoihin. Ensimm inen
mahdollisuus oli SATHY:n

ta seuraava sija j pois.
Esimerkiksi: Taakanvetokisan A-painoluokassa on 7 koiraa. Voittaja saa 7 pistett , toiseksi tullut 6, kolmanneksi
tullut 5, jne. Viimeiseksi tullut
saa yhden pisteen.
Voimavedossa jaetaan ranking-pisteit seuraavanlaisesti:
Osallistuminen 1 piste, jokaisesta jatkoonp syst 1 piste.
Esimerkiksi: Voimavetokisan (pudotuskilpailu) Bpainoluokassa on 8 koiraa.
Voittaja saa 4 pistett , vain
kaksi voittoa saanut 3 pistett ,
vain yhden voiton saanut 2 pistett , kaikki osallistuneet yhden
pisteen.

Mikä on SHOP.SATHY?
Harvinaisten koirarotujen
harrastajille ja omistajille ei
l ydy jokaisen valintamyym l n hyllylt tarpeeksi kivaa
oheistuotetta. Ei ole kiva koiralenkille l htiess vet p lle karkeakarvaista m ykky
esitt v t-paita kun sukulaist din mielest se oli ihan Putte-amerikanbulldoggin n k inen. Kiusalliselle ongelmalle
on nyt tullut loppu —
SHOP.SATHY.
Filosofia
SATHY:n toiminnan tukemista varten ja koiranomistajien iloksi myyt v t tuotteet

Hyv alku

on ker tty nyt yhden katon
alle, SHOP.SATHY. Tuotesortimentti kasvaa miltei p ivitt in ja laadukasta tarviketta
l ytyy joka l ht n.
Parasta SHOP.SATHY:ssa
on se, ett tuotteet myyd n
k yt nn ss omakustannushintaan ja sattumanvarainen
myyntikate ohjataan
SATHY:n toiminnan tukemiseen. Kirjanpito on tarkka ja
jokainen kertyv sentti tulee
korkoineen takaisin ty koiraharrastajalle.
Tuotevalikoima kasvaa jatkuvasti ja mukaan tulee my s
sellaisia tuotteita, joiden
myynti tapahtuu suoraan valmistajan toimesta.

SHOP.SATHY polkaistiin
k yntiin heti kun selvitykset
verottajan kanssa saatiin selviksi. Yll tys oli suuri kun
ilman suurempia tiedotuksia
SHOP.SATHY on saanut hyv n vastaanoton. Osa tilauksista on tullut ulkomailta asti,
joten tarvetta ty koiraaiheiselle k ytt tavaralle on
selv sti olemassa.
Miten SHOP.SATHY
toimii?

SHOP.SATHY:n osoite on
http://shop.sathy.org ja siell
on n ht vill tuotteet ja tiedot.
Kun haluttu tarvike l ytyy on
vain t ytett v tilausm r ja
yhteystiedot. Tilauksesta tulee
vahvistus ja lasku. Kun t m
lasku on maksettu tulee tilatut
tavarat postitse.
Tilaaminen onnistuu my s
ilman Internetti - on vain
ilmoitettava tilaus
SATHY:lle, joka toimittaa
tilauksen edelleen
SHOP.SATHY:lle.
Tulossa on my s tilausmahdollisuus puhelimitse.

Helpoiten ostaminen toimii
Internetin
avulla.

Jyrinä lähestyy – SATHY Expo 2002 tulee!
A i k a : S u n n u n t a i n a sin Amerikanska Bulldogklub22.9.2002 kello 11.00 — 18.00 ben Sverige, Svenska Pitbullterrier f reningen, ym.
SATHY Expo 2002 tulee
olemaan turbo-ahdettu suurtapahtuma suurempana kuin kos- Pohjoismaiden
kaan! Mukana paljon koiria ja viralliset
koiraharrastajia naapurimaita mestaruuskisat
my ten, Baltian maiden harrastajia sek ven l isi ty koiraSATHY Expo 2002 alustaharrastajia. Expoa j rjest m svan ohjelman t rkeimm t ovat:
s ja yhteisty ss ovat ei sen
Pohjoismaiden viralliset mesv hempi kuin United Kennel
taruuskisat Taakanvedossa“.
Club, NABA, NTFTA, Ruot- Taakanvedossa vaaditaan
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Weigh Pulling-lisenssi. Pohjoismaiden viralliset mestaruuskisat Voimavedossa“,
Pohjoismaiden viralliset mest a r u u s k i s a t
Tuholaistorjunnassa“.

satoja koiranomistajia ja runsaasti ty koirista kiinnostunutta
yleis . SATHY Expo 2002
tarjoaa my s vuoden parhaimman tilaisuuden ostaa koiratuotteita!

Ja viel - SATHY Expossa
on paikalla on kaikki SATHYrotuiset koirat, paljon mukavia
ihmisi ja kivaa ohjelmaa koko
p iv n. Osallistujam r on
vuosi vuodelta kasvanut ja
vuonna 2001 mukana oli useita

SATHY Expon l hestyess
voi uusimpia tietoja seurata
mm.
osoitteesta
http://EXPO.SATHY.ORG

