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Suomen ensimmäinen
vanhaenglanninbulldoggi
-pentue

Valitut Palat:
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Kreikka ei ole
lomailua
kulkukoirille

Vuoden 2002
SATHY saavutukset
Uusi palsta:
Koiran terveyden hoito

Kirjeenvaihtoa
Terveisiä lukijoilta

ten ne eroavat toisistaan?”

“Moro! Kiitos asiallisista ja
kiihkottomista Internetsivuista.Teette hienoa työtä
tässä kateuden ja rahastuksen
maassa (lue Suomen Kennelliitto). Meillä olla mollottaa
staffi uros ja meinattiin sille
kaveriksi pitbull tyttöä.”

Vastauksena:
Linjajalostettu koira tarkoittaa sitä, että koiran isän ja
emän puolelta sukupuusta löytyy samoja koiria.
Sukupuu kirjoitetaan yleensä näin, tässä vaikka Kerttu:

***
“Kasvatan venäjän toyterrierejä ja nyt olisi hakusessa
toinen rotu rinnalle. Amerikan
kääpiöterrieri vaikuttaisi muuten hyvältä, mutta miten on
sen rekisteröimisen kanssa
Suomessa. Kasvattajana ei riitä
että pennut ovat puhtaita vaan
niille täytyy myös saada paperit sen takeeksi. C.F.”
Vastauksena:
Amerikankääpiöterrieri on
hyväksytty ja virallinen rotu
Suomessa. Puhdasrotuinen
AKT on aina rekisteröity joko
UKC:ssa tai AKC:ssa (tai molemmissa). Sen sijaan Suomen
Kennelliitto ry. ei rekisteröi
niitä mutta sillä nyt ei ole mitään merkitystä.
***
“Asia, joka on ollut hämärän peitossa jo pitkän aikaa,
on pittien linjat.
Uudessa lehdessä mainittiin
mm. seuraavia linjoja:
SixBits
Nigerino
MayDay
Chinaman/Frisco
Mitä nämä linjat ovat? Mi-

Nippe x Venlan pentujen
sukupuu näyttäisi tältä:
putte
kalle
venla
nippe
simo
venla
noora
pennut
hessu
simo
maija
venla
adolf
noora
jutta

isänisä
isä
isänemä
Kerttu
emänisä
emä
emänemä
... ja niin edespäin. Yllä oli
kaksi sukupolvea taaksepäin.
Tässä keksitty esimerkki linjajalostetusta nippe-koirasta:

Idea tässä on yksinkertaisesti se, että Nippe saa Venlalta
(ja sen suvun) tulevan perimän
sekä isän, että emän kautta.
Todennäköisyys piileville ominaisuuksille pienenee. Eli jos
Venla oli hyvä koira perimänsä
puolesta niin todennäköisyys
sille, että Nippe saa näitä hyviä
perintötekijöitä on suurempi.
Eritoten jos Nippe osoittautuu hyväksi niin kannattaisi
ehdottomasti astuttaa Venla
Nipellä. Tällöin Nippe X Venla pentue on mitä suurimmalla

mismaksua 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.
Oletko muuttamassa?
Jos yhteystietosi ovat muuttumassa
tai tuntuu siltä, että postisi tulee väärään
osoitteeseen, niin ilmoita meille uusi
osvoitteesi.
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ovat silti risteytyskoiria (tässä
tapauksessa 1. sukupolvi olisi
tosin tasalaatuinen). Sisäsiitosaste putoaa aina nollaan jos
vanhemmat ovat eri sukua.
Lisää lukemista linjoista ja
jalostuksesta löytyy linkistä
http://www.sathy.org/jalostus
.pdf
***

Näitä pentuja voisi kutsua
jo venla-linjaisiksi. Eli linjan
nimi tulee useimmiten siitä,
että suvussa on paljon jotakin
tiettyä koiraa. Esim. Friscolinjassa on kyse Garnerin Frisco koiraan perustuvassa linjajalostuksesta. Garnerin Frisco
puolestaan oli Chinamanlinjainen koira.
Six Bits on kuuluisa koira
ja Six Bits -linjaisissa koirissa
löytyy suvusta juuri tuota Six
Bitsiä. Six Bits puolestaan on
Eli-linjainen, ns. Eli-koira.
Ei-linjajalostettu koira on
puolestaan tämän vastakohta,
risteytysjalostettu.
Risteytysjalostetun koiran
sukupuussa on eri koirat emän
ja isän puolella. Merkittävää
on se, että vaikka emä ja isä
itsessään olisivat linjajalostettuja (esim. isä chinaman koira
ja emä six bits) niin pennut

putte
kalle
venla
nippe
simo
venla
noora

Suomen amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen harrastajayhdistys ry. ajaa niiden koiraharrastajien asiaa, joiden mielenkiinnon kohteena ovat puhdasrotuiset ja rekisteröidyt amerikanbulldoggit,
amerikankääpiöterrierit, amerikanpitbullterrierit, vanhaenglanninbulldoggit
ja monet muut työkoirarodut.
Yhdistyksestämme saa paljon hyvää
tietoa myös monista muista ei-FCIkoiraroduista.
Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä
yhdistyksen toimihenkilöihin ja kertomalla yhteystiedot. Jäseniltä peritään
vuosittainen jäsenmaksu, erillistä liitty-
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todennäköisyydellä hyvä ja
vielä lisäksi tasalaatuisen hyvä.

“Heipsan !
Haluan kertoa että hyvin
kasvatettu/koulutettu AB tulee
toimeen kaikkien kanssa.
Aluksi arvellutti hankkia ABuros koska perheessä oli jo
Rottweiler uros.
Pojat tulevat kuitenkin todella hyvin toimeen, vaikka
DJ (amerikanbulldoggi) on jo
1,5 vuotias ja hormoonit hyrrää. Tässä kuva jossa DJ:n kaverina 6 vuotias Slovakian Kuvac uros. Ilman suurempia
erimielisyyksiä.”

Kuvassa vasemmalla amerikanbulldoggi DJ kaverinsa Slovakian Kuvacin kanssa.

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.
SATHY yhteystiedot
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, Arolantie 48, 03400 Vihti.
SATHY:n faksi (09) 2247 317.

Terapiakoirat vanhainkodissa
SATHY Terapiakoirat
jälleen vierailulla
SATHY ry:n koulutetuilla
Terapiakoirilla ohjaajineen on
riittänyt alkuvuodesta vipinää.
Yksi vierailuista tehtiin Kustaankartanon vanhainkotiin,
dementoituneiden vanhusten
osastolle. Pyynnön tarpeellisesta vierailusta SATHY:lle
teki erikoissairaanhoitaja Tuula Savolainen, joka työskentelee Kustaankartanossa.

maistuivat vanhusten tarjoamat marie-keksit vallan erinomaisesti ja vanhukset saivat
palkkioksi kekseistä useita
lempeitä nuolaisuja. Vierailulla
vierähti aikaa useita tunteja.
Sekä vanhukset että henkilökunta saivat päiväänsä uutta
puhtia SATHY:n Terapiakoirien myötä. Uusinta visiitille
pyydettiinkin tulemaan saman
tien.
“Tuhannet kiitokset!

Kaksi SATHY rotuista
koiraa mukana
Tällä kertaa vierailulle lähdettiin kahden koiran voimin,
mukana olivat amerikanpitbullterrieri ja amerikankääpiöterrieri. Vierailu sujui erinomaisesti kuten aina ja paras
anti oli vanhusten huomattava

Oli ihan mielettömän hieno
kokemus minulle ja vanhuksille tämä SATHY ry.:n Terapiakoira-vierailu. Varmaankaan
nämä koirien omistajat eivät
nähneet mitä tekivät, kun eivät
tunteneet näitä vanhuksia - tosi
väsyneitä ja sairaita. Mutta
minä näin! Ihmeellisesti heräsivät monet. Eräskin, joka ei

Elli muisti Elli-koiran vierailun vielä päiväkausien päästä
kun muisti normaalisti riittää vain parin minuutin tapahtumiin. Kuvassa vasemmalla koulutettu SATHY ry:n Terapiakoiraohjaaja, keskellä Elli & Elli ja oikealla Kustaankartanon erikoissairaanhoitaja.

Suurin osa Kustaankartanon vanhainkodin vanhuksista
viettää aika hiljaista elämää. Yllättävä Terapiakoiran
vierailu sai vanhuksillekin hymyn kasvoille!
piristyminen ja ilahtuminen,
kun koirat saapuivat paikalle.
Pienempää amerikankääpiöterrieriä oli helppo nostaa sänkyyn ja syliin ja isompi amerikanpitbullterrieri istuskeli
lattialla silitettävänä. Koirille

pysty katsettaan kohdistamaan
mihinkään vaikka haluaisi, eikä pysty hallitsemaan liikkeitään - hymyili ja lopulta pystyi
silittämään... Itkua väänsin. Ja
hauska juttu oli vielä se, että
sattui niin että “koirahullu”
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Amerikanpitbullterrieriä on
mukava silitellä tuolissa istuessa. Kiltti koira odottaa
vastapalkaksi vain paria
keksiä. Tämä amerikanpitbullterrierinarttu on vieraillut jo useassa Terapiakoirapaikassa.

Erikoissairaanhoitaja Tuula Savolainen Kustaankartanon vanhainkodista otti
SATHY ry:n Terapiakoirat
ilolla vastaan. Vastaavanlaisia koiratapaamisia vanhuksille ei kukaan muu Suomessa järjestä, kuin SATHY
ry.

Elli sai viereensä samannimisen koiran ELLIN! (terveisiä
koiranomistajalle Ellin puolesta...)
Upeita ihmisiä sellaiset, jotka jaksavat ja haluavat tehdä
tällaista työtä – ja vielä ilmai-

seksi!
Terveiset ja kiitokset!!!
Tuula Savolainen
Kustaankartanon vanhainkoti
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Etuja Vixen eläinkaupasta!
Mäntsälän isoin eläinkauppa Vixen ja omistaja
Jarkko Virtanen toivottavat
SATHY ry:n puuhaporukan tervetulleeksi upeisiin
uusiin tiloihinsa. Vixen on
juuri muuttanut ja uusissa
tiloissa on kaksi kerrosta,
runsaasti tavaraa koirille,
kissoille, hevosille, jyrsijöille ja muille eläimille, oma
satulaseppä jolta voi tilata
myös koirien valjaita ja
eläinasiantuntemusta vaikka muille jakaa.
Oy Vixen Ab on erikoistunut hevosrehun maahantuontiin ja hevostenruokintaohjelmaan. Tulossa on myös
koirienruokintaohjelma, joka
takaa kasvattajille ja koiranomistajille koirien oikean ja
tasapainoisen ruokinnan. Ohjelmat tekee Vixenin kanssa
yhteistyössä Norjan maatalousyliopiston ravitsemustieteilijät. Koiranruokintaohjelma
valmistuu testikäyttöön ja ensimmäisinä maailmassa sitä
testaavat SATHY ry. kasvattajien avustuksella sekä Vixen.
Lisätietoja koiranruokintaohjelmasta seuraavassa SATHY
Uutiset lehdessä.

Vixen Oy:n Jarkko Virtanen tietää mikä on hyvää koiranruokaa. Erityisesti hän suosittelee kaikille työkoirille
Suomen Armeijan työkoirillakin käytössä olevaa Frank’s
Pro Gold Activea.
Tällä hetkellä Vixen eläinkaupan valikoimissa on työkoirien
ruokintaan parhaiten soveltuvia merkkejä myynnissä, kuten
Nutro (USA), Proformance
(USA), Frank’s Pro Gold (Hollanti), Mervo (Hollanti), Royal
Dog (Hollanti). Frank’s Pro
Goldin Active on korkealuokkainen ns. premium-tason koiranruoka raskasta työtä teke-

ville koirille. Tämä ruoka on
Suomen Armeijan omille työkoirilleen valitsema ruoka. Vixenin valikoimissa koirille löytyy myös kuivattua irtolihaa,
kuivattua mahaa jonka rasvaprosentti on 50, Yrjölän puuroseosta valmiina, pakastettua
lihaa ja paljon muuta. Koirien
ravintolisistä ja vitamiineista
löytyy erikoisvalikoima joiden

Koiranruokintaohjelman
tietokantaan tulee syötettynä
yli 70 koirien kuivamuonaa.

Kuljetus viikottain
Helsinkiin
Vixen kuljettaa SATHY ry:n
jäsenille tilauksesta koiranruokaa ja muita tuotteita Helsinkiin viikottain. Kuljetus on
maksuton, jos asuu matkan
varrella, eli kannattaa soittaa
ja kysyä lisää.

Vixenillä on koirien sidetarpeiden maahantuonti, tanskalainen Kruuse. Valikoima
on laaja, sisältäen kaikenlaisia siteitä, taitoksia, desinfiointiaineita yms.

Kaikista tuotteistaan Vixen
antaa SATHY ry:n jäsenille
5% alennuksen jäsenyydestä mainitessa.
Työkoirille runsas
valikoima

hinnat ovat apteekin hintoja
noin 30 % edullisemmat. Vixenillä on myös koirien sidetarpeiden maahantuonti, tanskalainen Kruuse. Jossain
vaiheessa koirien sidetarpeet
hinnoiteltiin niin ylös, että ihmiset ryhtyivät ostamaan koirilleen apteekista ihmisten sidetarpeita. Nyt Vixenin kautta
tähän on tullut muutos ja valikoima on todellakin laaja, sisältäen kaikenlaisia siteitä, taitoksia, desinfiointiaineita yms.
Koirille ja muille lemmikeille
löytyy valjaita, taluttimia, kaulapatoja, ruokakuppeja, leluja,
turvavöitä ja kaikkea muuta
hyödyllistä Vixenin suurista
valikoimista. Kaikista näistä
tuotteista Vixen antaa SATHY
ry:n jäsenille 5% alennuksen
jäsenyydestä mainitessa.

Koirille Vixenistä löytyy runsas valokoima valjaita, taluttimia, kaulapatoja, ruokakuppeja, leluja, turvavöitä ja
kaikkea muuta hyödyllistä. Lisäksi Vixenissä on töissä
oma satulaseppä jolta voi tilata myös koirien valjaita,
kaulapantoja ja taluttimia.
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Oy Vixen Ab
Osuustie 1
Mäntsälä
Puh. 019 688 0595
www.vixen.fi

Kreikka ei ole lomailua kulkukoirille tai -kissoille
Eläinten pahoinpitely, mikä
käsittää nälkiinnyttämistä, hylkäämistä, julmuutta ja myrkyttämisiä, on yleistä Kreikassa.
Sekä kulkukoirien ja -kissojen,
että lemmikkieläinten myrkyttämisiä tapahtuu päivittäin;
dokumentoituja todistajanraportteja tästä on runsaasti, ja
niitä on myös näytetty Kreikan
televisiossa. Syyllisiä ei syyte-

voi saada useat pennut vuodessa, kulkukoirien ja -kissojen
määrä kasvaa jatkuvasti.
Kreikkalainen eläinkontrolli
perinteisesti käsittää myrkyttämistä, pieneksi hakatun lasin
syöttämistä ruoassa ja eläinten
ampumisia. Ironista on, että
maassa pidetään ilkeänä eläinten kastroimista, mutta ei pentueen jättämistä muovipusseis-

kieläimet ovat aina myös vaarassa.
Ratkaisu Eläinten turvakotien perustaminen olisi sekä
kallis, että tehoton ratkaisu
ongelmaan, sillä eläinten lukumäärä on niin suuri, että vain
hyvin pieni osa niistä saisi kodin. Suurin osa kissoista on
villiintyneitä, eikä niitä voida

CIDAG (Coalition of Defence of Animals in Greece)
eläinsuojeluliittoutuma Kreikassa
Liittoutuma perustettiin kesäkuussa 2002, ja sen tarkoituksena on yrittää vaikuttaa
Kreikan hallitusta ottamaan
vastuun maan kulkukoirien ja
-kissojen hyvinvoinnista panemalla toimeen kansallinen

Koiranpentu myrkytetyn emonsa kanssa Kreikassa.
tä tai edes sakoteta tästä laittomasta toiminnasta. Ottaen huomioon jo tämänhetkisten myrkytystapausten määrän,
pelätään myös, että näiden
määrä nousee dramaattisesti
maan valmistautuessa isännöimään vuoden 2004 olympialaisia.
Bryssel - 16 joulukuuta
2002 - Kreikka on maailmankuulu sivistyksen kehtona.
Mutta tämä sivistys ei ylety
käsittämään maan lukemattomia kulkukoiria ja -kissoja.
Suuri osa näistä kulkureista on
kastroimattomien lemmikkieläinten jälkeläisiä, jotka pentuina heitteille jätetään puistoihin, rannoille ja roskapaikoille.
Kun eläintä ei enää haluta pitää, se jätetään heitteille kadulle lisääntymään. Koska naaras

sa kuolemaan tai huolehtimaan
itsestään iässä, jolloin ne eivät
vielä pysty edes ryömimään.

pitää kotona. Tämä tarkoittaisi
viimekädessä eläinten lopettamista, mikä on vastenmielinen
ja epäinhimillinen ratkaisu ongelmaan. Lisäksi eläinten poistaminen kaduilta jättäisi tyhjän
tilan, joka täyttyisi muulla tavoin, esimerkiksi rotilla. Jäljellejääneille kulkukoirille ja
-kissoille jäisi myös paljon
suurempi mahdollisuus löytää
ruokaa, mikä tarkoittaisi terveempiä eläimiä ja suurempia
pentueita. Kun tähän lisää jatkuvasti hylättyjen eläinten
määrän, olisi uusi kulkukoira
ja -kissapopulaatio valmis
muutaman vuoden päästä. Ainoa mahdollinen ja myös halvin ratkaisu ongelmaan on täysimittainen eläinten kastraatio, vapauttamis- ja tunnistamisohjelma.

Lukemattomat turistit kuin
myös monet kreikkalaiset itse
ovat kauhistuneita nähdessään
nälkäänäkeviä, janoisia ja sairaita eläimiä, mutta tähän päivään mennessä Kreikan hallitus on pysynyt toimettomana.
Eläinsuojelutehtävät on jätetty
yksityisille ryhmille, jotka kärsivät sekä rahoituksen, että
tuen puutteesta. Useat ryhmät
ovat yrittäneet ottaa tehtäväkseen kastroida eläimiä vain
huomatakseen, että nämä eläimet on jälkeenpäin myrkytetty
tavernan tai hotellin omistajan
toimesta. Eikä myrkyttäminen
koidu vain kulkukoirien ja kissojen kohtaloksi, kiusankappaleiksi katsotut lemmik5

kastraatio-, vapauttamis- ja
tunnistamisohjelma, sekä opetusohjelma vastuullisesta
eläintenpidosta, ja myös panemalla toimeen olemassa olevat
eläinsuojelulait. Liittoutuma
koostuu 22:sta eläinsuojeluryhmästä, jotka ovat keränneet
kymmeniätuhansia nimikirjoituksia kampanjansa tueksi.
Yleisön ääntä tarvitaan.
Voit lisätä äänesi kampanjaan allekirjoittamalla nettivetoomuksen osoitteessa:
http://www.petitiononline.co
m/OG2004/petition.html
Lisäinformaatiota saa ottamalla yhteyttä: cidag@paweurope.com tai Internetosoitteesta http://www.paweurope.com/olympics.html
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EI koirarekisterille!
SATHY ry. ja Suomen valtion
uusi hallitus kansanedustajineen ja ministereineen vetävät yhtä köyttä. Emme tarvitse
emmekä halua Suomeen pakollista koirarekisteriä!
SATHY ry on saanut kyselyjä koiranomistajilta koskien
valtakunnallista koirarekisteriä.
Suomen kennelliitto ry. kertoi asiasta omassa lehdessään
näin:
"...Euroopassa jo näkyvä
vaatimus yhä laajempaan tunnistusmerkintään tuo mahdollisesti myös Suomessa esiin
tunnistusmerkinnän piirin laajentamisen Ruotsin mallin mukaisesti. Tunnistusmerkinnän
yleistyessä myös Suomen kennelliitolla lienee mahdollisuus
anoa virallista asemaa valtakunnallisena koirarekisterinpitäjänä."

Tieto kuulostaa vähäjärkisen kirjoitukselta, jossa kirjoittajaan on iskenyt jonkinasteinen suuruudenhulluus.
Euroopassa ei ole näkyvää
vaatimusta laajempaan tunniststusmerkintään eikä rekisteröintiin. Esimerkiksi ruotsin
pakkotrekisteröintikokeilu lopetettiin jo muutaman kuukauden kokeilun jälkeen.
Kennelliiton mukaan Suomessa olisi syytä siirtyä pakolliseen tunnistettavuuteen, jokaisen koiran kohdalla.
Tunnistetiedot lisäisi koirien
omistajien vastuuntuntoa lemmikeistään
Yllättäen rekisterin ylläpitäjäksi kelpaa kennellitto itse.

nen taho saisi siitä rahaa. Ruotsissa vastaavasta rekisteristä
luovuttiin muutaman kuukauden kokeilun jälkeen vähin
äänin, eikä vastaavaa olekaan
missään päin maailmaa käytössä.
Lisäksi Suomessa tilanne
on se, että Suomen Kennelliitto ry. ei katso suopealla silmällä SATHY ry.:n kaltaisten aatteellisten yhdistysten voittoa
tuottamatonta toimintaa ja haluaa kaikki roposet näiltäkin
koiranomistajilta omiin taskuihinsa.

muullakaan, niin en kannata
koirarekisterin perustamista.”

Härkää
sarvista

Kansanedustaja Sari Sarkomaa: “Ei koirarekisteriä.”

Oheisen kaltaista
“neuvosto-meininkiä” ja valtavaa rahastusta on yritetty jo
Ruotsissa, mutta ehdottoman
huonoin tuloksin. Ihmiset eivät
suostu rekisteröimään koiria
vain siksi, että joku ulkopuoli-

SATHY ry. otti asiasta selvää Suomen tasavallan johtavalla poliittisella tasolla: Mitä
mieltä on Suomen kansanedustajat ja ministerit - Suomen kansan ääni? Onko oikein, että Suomen Kennelliitto
yhtenä rekisteröitynä koirayhdistyksenä saa kerätä rahat kaikilta suomalaisilta koiranomistajilta? Vastaus kuuluu: EI
SAA!

Kansanedustaja Raija Vahasalo: “Ei koirarekisteriä.”

Tässä muutama koottu vastaus kansanedustajilta ja ministereiltä:
Kansanedustaja Ilkka Taipale: “Kissaihmisenä olen esittänyt koiraveron poistoa sekä
Helsingin kaupungissa että
koiraverolain kumoamista valtakunnallisesti. En kannata
myöskään yksityisen ylläpitämää pakollista ja maksullista
rekisteriä kaikista lemmikkikoirista Suomeen.”

Kansanedustaja Risto Kuisma: “Ei koirarekisteriä. Olen
ollut ja olen koiraharrastaja
koko ikäni. Meillä on jo neljäs
saksanpaimenkoira.Olen myös
eläintensuojelija mm. eduskunnan eläinsuojeluryhmän
perustajajäsen. Juristina olen
perehtynyt asiaa koskevaan
lainsäädäntöön.”
Kansanedustaja Paula Kokkonen: “Mitä ihmeen järkeä
tuollaisessa rekisterissä olisi!”

Kansanedustaja Henrik
Lax: “Ei koirarekisteriä.”
Kansanedustaja Erkki Pulliainen: “ En näe perusteita tällaisen pakollisen rekisterin perustamiseen.”
Kansanedustaja Kimmo
Kiljunen: “En ole erityinen
asiantuntija koirarekisteriasian
osalta, mutta koko rekisteriasian vastuullistaminen yhdelle
koirayhdistykselle ei tunnu hyvältä. Seuraan kuitenkin tilanteen kehitystä mielenkiinnolla,
ja tarvittaessa otan vastaan tiedonantojanne ja toiveitanne
asian kehittämiseksi täältä
eduskunnasta käsin.”

Kansanedustaja Heli Paasio:
“Tällä tietopohjalla ja tuskin

Suomen ensimmäinen OLDE pentue!
Suomeen ja samalla Pohjolaan on syntynyt ensimmäinen
vanhaenglanninbulldoggipentue! Kennel Olderanchin olde
(Olde English Bulddogge)
pentue syntyi 21.2.2003. Kaikki pennut on ARF rekisteröityjä ja eläinlääkärin tarkastamia.
Pentueen emä on Donna, joka
astutettiin Brucella
23.12.2002.
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Yhdistelmä on paras mahdollinen ja pentue on parasta
vanhaenglanninbulldoggilaatua.
Nämä pennut olivat luovutusikäisiä vuoden 2003 alkukeväästä. Kaikki pennut ovat
jo uusissa kodeissa ja toivottavasti koiria omistajineen nähdään SATHY-tapahtumissa.
Lisää tietoa vanhaenglan-

ninbulldoggirodusta ja
näistä pennuista saa
Internet-osoitteista
www.sathy.org ja
www.olderanch.com
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Valitut palat
Tarkkasilmäiset SATHY
ry.:n jäsenet näkivät yhdysvaltalaisessa Valitut Palat lehdessä
erikoisen artikkelin amerikanpitbullterriereistä. Artikkelissa
kerrottiin satoja vuosia sitten
kuolleesta harrastuksesta siten,
että artikkelista saattoi saada
käsityksen harrastuksella olevan vielä kannattajia. SATHY
ry. päätti pistää asiat ojennukseen ja ottikin välittömästi yh-

teyttä Suomen Valittuihin Paloihin. Tässä vastaus:

”harrastusta” ei tietämäni mukaan ole Suomessa. Toimituksemme pyrkii kaikin tavoin
siihen, että Valituissa Paloissa
julkaistu tieto pitää paikkansa.
Tarkistamme yleensä kaiken
aineiston useammasta kuin yhdestä lähteestä, mutta toimitusprosessissa tulee joskus tilanteita, joissa on luotettava vain
yhden asiantuntijan sanaan.
Olen pahoillani siitä, että Kun

“Hyvä SATHY ry.,
Kiitos kirjeestänne jossa toivoitte, ettemme julkaise Yhdysvaltain Reader's Digestin
artikkelia Bred to die. Voin
huojennukseksenne kertoa, että en aio julkaista sitä Suomessa, koska aihe ei täällä ole relevantti; koiratappelu

koira puree -artikkeli antoi
mielestänne virheellisen kuvan
pitbulleista.
Ystävällisin terveisin,
Anni-Marja Riikinsaari
Päätoimittaja
Editor-in-Chief
Valitut Palat Reader's Digest

Ruotsin taakanveto
Ruotsin taakanveto saamassa vauhtia rattaisiin!
Vihdoin, monen vuoden
pyyteettömän SATHY ry.:n
sponsoroinnin jälkeen on
Ruotsin taakanveto pääsemässä todella vauhtiin. Ruotsin
taakanveto-puuhamies Christian Karlsson on ollut isona
taustavoimana, kun nyt kevääl-

lä järjestetään ensimmäinen
virallinen taakanvetotapahtuma. Weight Pull päivä on lauantai, 31. toukokuuta ja tapahtumapaikka on Norrköpings
Hamn. Tapahtuma alkaa klo
10, taakanvetoon ilmoittautuminen tapahtuu klo 14 mennessä ja klo 16 alkaa itse taak a n v e t o k i s a .

Osallistumismaksu on 20
kruunua, paitsi koiran kanssa
pääsee tapahtumaan ilmaiseksi. Jos rokotukset on kunnossa
ja voit matkustaa koiran kanssa
Ruotsiin, on meidät toivotettu
erittäin tervetulleiksi tapahtumaan paikan päälle - kunhan
emme vie kaikkia palkintoja!
Lisää yhteistyötä Ruotsin

kanssa puuhataan koko ajan
ja tarkoituksena olisi järjestää
Ruotsin maassa suurempi työkoiratapahtuma kesällä/syksyllä 2003, joka korvaisi
Suomen SATHY Expon tältä
vuodelta. Eli nyt heti kaikki
rokotukset koirille kuntoon ja
valmistautumaan yhteispohjoismaiseen kisailuun!

Miksei amstaffilla voi osallistua taakanvetoon?
SATHY ry.:lle on tullut vuoden sisällä pari kyselyä amerikanstaffordshirenterrierin
omistajilta: “Voiko amstaffin
kanssa osallistua taakanvetoon?”
Vastaus kuuluu: Ikävä kyllä
ei voi. Mutta amstaffin kanssa
voi varmasti harrastaa monia
muita juttuja, agilitya, tokoa,
yms. Ydin on kuitenkin se, että
taakanveto on ADBA:n nimenomaan pitbulleille kehittämä harrastus/kilpailu. Suomessa taakanveto on SATHY ry.:n
järjestämä, joka on yhdistys
amerikkalaisperäisille työkoirille. Ruotsissa taakanvetoa
hoitaa ABS ja SPF, Norjassa
NAHD, jne. Euroopassa näiden kattojärjestö on EUWDA
(Euroopan työkoirajärjestö).
SATHY noudattaa samoja
sääntöjä.
Olisi väärin näitä SATHYkoiria kohtaan jos yhdistyksen

Kuvassa taakkaa vetää aito, rekisteröity, Suomalainen
amerikanpitbullterrieri. Taakanveto on Suomessa tarkoitettu
nimenomaan amerikkalaisperäisille työkoiraroduille, joita
ovat amerikanpitbullterrieri, amerikanbulldoggi, amerikankääpiöterrieri ja vanhaenglanninbulldoggi. Taakanvetoa
pääsee kokeilemaan seuraavan kerran SATHY Kinkereillä
7.6 Herttoniemen Sahaajankentällä.
7

(SATHY) rajattuja voimavaroja käytettäisiin muiden koirarotujen harrastuksen edistämiseen.
Kokemuksemme perusteella pittiharrastajia ei juurikaan
kiinnosta amstaffiomistajien
puuhailut. Emmekä ymmärrä
miksi amstaffiomistaja olisi
kiinnostunut työkoiraharrastuksista – käsittääksemme
lemmikkiä ostettaessa rotu pyritään yleensä valitsemaan harrastusten mukaan. Kuten sanottu, tuskin kukaan yrittää
noutajan kanssa pystykorvien
haukkukokeeseen?
Kyse ei todellakaan siis ole
siitä, että joitakin koirarotuja
syrjittäisiin tms. Kyse on siitä,
ettei SATHY ry. voi revetä
kaikkien rotujen yhdistykseksi
– toiminta on rajattu amerikkalaisperäisiin työkoiriin.
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Lukija kertoo:
Koiran terveydenhoito
Ruokavalion merkitys
koiran nivelrikon
hoidossa

käsiteltyä ruokaa. - Koskee
myös makupaloja!
2) Ei enää minkäänlaista
keitettyä ruokaa. - Kaiken ruuan tulee olla raakaa.

Kohta kymmenenvuotias
amerikanbulldoggiurokseni
Papa on kärsinyt jo pitkään
olkapään nivelrikosta. Viimeisimmissä kuvissa olkapäästä
löytyi luupiikki, irtopala ja
runsaasti artroosi-muutoksia.
Tähän asti takana on särkylääkekierre sekä useat cartrofen-piikkisarjat ja condroskuurit. Pahimmillaan Papa ei
pystynyt kävelemään paria sataa metriä enempää, kun etujalka saattoi pettää alta. Samoin jatkuvaa oli etujalkojen
nuoleminen kipujen vuoksi.
Moneen kertaan oli jo edessä
ajatus siitä, josko olisi aika
päästää Papa kipeän jalkansa
vuoksi autuaammille metsästysmaille, mutta emme antaneet periksi. Onneksi.
Ruokintamuutoksia
Yllättävästä suunnasta nimittäin löytyi apua. Perheen
koirat oli jo aiemmin siirretty
ns. kotiruokavaliolle sisältäen
Yrjölänpuuroa sekä kasviksia
ja lihaa ja sisäelimiä. Tutkin
ruoka-aihetta lisää ja melkoisten mutkien kautta päädyin
siirtymään askeleen eteenpäin;
löysimme ns. barf-ruokavalion
(kerrottu SATHY Uutisetlehdessä nro 6/02), joka koostuu pääasiassa raaoista lihaisista luista ja raaoista soseutetuista kasviksista.
Barf-ruokavalion maailmalle aikoinaan lanseerannut australialainen eläinlääkäri Ian Billinghurst oli kehittänyt
terveille koirille sopivan
“yleisbarfin” lisäksi myös dieettejä erilaisista sairauksista
kärsiville koirille. Sähköpostilistojen kautta sain kuin sainkin käsiini Billinghurstin nivelrikkoisille koirille tekemän
dieetti-ohjeen. Meillä ei ollut
mitään menetettävää ja niinpä
Papan ruokavalio laitettiin kokonaan uusiksi.

3) Ei enää mitään viljatuotteita, mukaan lukien riisi.
4) Eläinperäisen ruuan vähentäminen voimakkaasti. Punainen liha ehdottomasti
kielletty. Annettava liha on
joko kanaa tai possua, ns. valkoista lihaa, kala on myös hyvä vaihtoehto. Sisäelimien
määrän minimoiminen.
hentyä ja jalkojen nuoleminen
loppui. Siitä seurasi se, että
särkylääkkeet unohdettiin kaapin nurkkaan. Ja nyt Papa on
liikkunut puolesta tunnista aina
jopa puoleentoista tuntiin kestäviä metsälenkkejä. Ontuminen on ajoittaista ja usein syyllinen siihen löytyy ruokakupin
täyttäjästä eli minusta: olen
tällöin antanut koiralle jotain
mikä siltä dieetin perusteella
on kiellettyä.

taisilla tylon-kuureilla (antibiootti) on nyt kehittänyt oikeanlaisen ruokavalion ansiosta itselleen todellisen rautavatsan.
Ruuan merkitys
Ruuan merkitystä koiran
hyvinvoinnille ei siis sovi vähätellä, varsinkaan jos koira
sairastaa. Esimerkiksi monet
ns. furunkuloosi-koirat ovat
myös saanet avun barfista, puhumattakaan muista yleisoireista ihon ja korvien, tai vaikkapa virtsakivien, suhteen
kärsivistä koirista joille myös
löytyy oma erikoisdieettinsä
Billinghurstilta.

Tukihoitona on käytetty
akupunktiota, joka on auttanut
laukaisemaan kiputiloja lihaksistossa, joita on vuosien mittaan syntynyt kipeän jalan
vuoksi muodostuneesta väärästä kävelyasennosta. Erityisesti selän alueelta on löytynyt
kivuliaita lihasjännityksiä, joita on löysätty neulojen avulla.

Nivelrikkoisen koiran ruokavalion pääperiaatteet lyhyesti: (ohje kokonaisuudessaan
löytyy esim. Internetistä
yahoogroupsin BARFSuomilistan files-kansioista)

Sivujuonteena ruokavalion
muutoksesta seurasi myös se,
että Papa, joka on aina välillä
ripulin vuoksi joutunut olemaan jopa puolenvuoden mit-

1) Kaikki ylipaino pois. Ei
enää minkäänlaista teollisesti

6) Hedelmät ja vihannekset
muodostavat 70 - 90 %:a dieetistä. - Nämä tarjotaan soseutettuina. Kiellettyjä vihanneksia nivelvaivaiselle ovat
peruna, tomaatti ja munakoiso
(ns. nightshades).
7) Lisätään tietyt vitamiinit,
mm. c- ja e- vitamiinit ja määrättyjä öljyjä sekä jokin nivelten hyvinvointia tukeva valmiste,
esimerkiksi
vihersimpukkakapselit. Näitä
vaihtoehtoja on useita, hintaa
ja laatua kannattaa vertailla
tarkasti.
Papan tämänhetkinen päiväruoka koostuu 1 -2 kanankoivesta sekä vähintään puolesta
kilosta soseutettuja vihanneksia tai hedelmiä. Naudan rustoja annan myös mahdollisimman usein.
Käytettävä nivelvalmiste on
tällä hetkellä reseptillä saatava
Arthryl.
Mikäli siirtyminen ko. dieettiin kiinnostaa suosittelen
perehtymään ensin BARFruokavalioon itsessään esimerkiksi lukemalla Billinghurstin
Give your dog a bone tai Grow
your pups with bones kirjat.
Eläinlääkäri Tom Lonsdalelta
on juuri ilmestynyt kirja Raw
meaty bones promotes health.
Myös netistä löytyy paljon tietoa hakusanoilla barf tai Ian
Billinghurst, eikä sovi unohtaa
tätä suomenkielistä BARFSuomi-listaa. O.A.

Tämän myötä muutoksen
koiran kunnossa alkoikin tapahtua merkittävä kehitys parempaan. Ontuminen alkoi väSATHY Uutiset 1/2003

5) Ei maitotuotteita vähäkalorista jogurttia lukuunottamatta.

8

flexiremmin. Eeee-iii!
Miten ihmeessä joku voi
edes ehdottaa...
Vauhti
päällä

Moi kaikki!
Uusi kirja on ilmestynyt
markkinoille, Fatal Dog Attacks, jopas nyt jotakin... Täytyy myöntää, että sen verran
olen haaskansyöjä, että mielelläni selailisin tätä opusta. Kerrotaanko siellä hyökkäysten
taustoista? Yleensähän luemme vain, että pahoja on tehty,
ja järkyttynyt omistaja (mikäli
hänet on tavoitettu) sopertelee,
ettei voi käsittää, se oli aina
niin kiltti koira. Hölpönpölpön.
Kukaan eikä mikään ei saa
minua uskomaan, että koira
on pelkkää hymyä ja päivänpaistetta, kunnes sitten jonain
päivänä varoittamatta tappaa
jonkun. Aivokasvainkin antaa
merkkejä itsestään hyvissä
ajoin. Mutta tietenkin, varmaankin, on tarpeetonta kirjoittaa tällaisia kirjoja suuren
yleisön verenjanoa tyydyttämään ja hysteriaa lietsomaan.
Lisää
kirja-asiaa
Itse olen hiljattain käynyt
taas kirjaostoksilla. Hankin
teoksen Succesful Dog Breeding, sekä minulle tähän saakka tuntemattomaan PetLovesarjaan kuuluvan kirjan American Pit Bull Terrier.
Ihan kiva kirja tämä viimeksi mainittu, tyyliin onko pitti
sopiva sinulle ja oletko itse
sopiva pitille, historiaa, koulutusta, terveydenhoitoa (usean
sivun verran rumia värikuvia
erilaisista punkeista & suolistomadoista, nam). Erityyppisten pittien kuvat ovat kauniita.
Mutta.
Yhdessä kuvatekstissä sanotaan, että pitbullit tarvitsevat
liikuntaa. Jos ei sinulla itselläsi
ole aikaa kävelyttää koiraasi,
niin ehkä lapsesi, tai naapurin
lapsi, voi viedä pittisi kävelylle. Ja toden totta, kuvassahan
seisoo toiveikkaana noin kymmenvuotias tyttönen odottamassa, että isi saa kiinnitettyä
perheen pitbullin kaulapantaan

Meidän koira voisi ruveta kaveriksi rugbyjoukkueelle. Tyrmäsi pari päivää
sitten erään koiraystävänsä
omistajan – yhtenä hetkenä
pittini oli koirapuiston aidalla
rähjäämässä ohikulkevalle irlanninsusikoiralle, seuraavassa
silmänräpäyksessä kiitämässä
auton perässä vastakkaiseen
suuntaan, ja koiraystävän
omistaja jäi sen tielle. Koirani
ei koskaan tahallaan juokse
ihmistä päin, mutta nyt sillä
oli hyvin kiire, kaksi asiaa hoidettavana samanaikaisesti, ja
tapahtui jonkinlainen kosketus,
mikä taas suisti vanhemman
rouvashenkilön tasapainosta
kerrassaan. Täytyy sanoa, että
kyllä hymy hetkeksi hyytyi...
Onneksi ei käynyt pahemmin.
Meidän koira on kaistapää.
Mistä tulee mieleen jouluna
sattunut tapaus, kun pitbullini
halusi mahdollisimman pian
päästä sohvaan, mihin sille on
sijattu oma peti tyynyineen
kaikkineen. Sääli vain, että
suorin tie vei nojatuolissa istuvan velipoikani ylitse... Veljen
käteen tuli pitkä naarmu, ja
paitakin repesi. Siis valioluokan kaistapää...
Tänään olimme koirapuistossa puoli kahdeksaan, suurimman osan aikaa koiralla oli
keppi suussa. Välillä se tarjosi
sitä kavereilleen, muodon
vuoksi, koska melkein kaikki
ovat jo oppineet, että minkä
pittini saa sen se myös pitää.
Koko ajan se myös jäysti keppiä lyhyemmäksi, lähtiessämme keppi oli enää parinkymmenen sentin mittainen tynkä,
ja sen koirani otti mukaan matkaevääksi. Luopui siitä vasta,
kun löysi miellyttävän kasan
polliisihevosen kakkaa...
Sekaannuksia
Uusi tuttavamme koirapuistossa sanoi tässä eräänä päivänä, että aina sitä oppii uutta:
nuo pienemmät siis ovat pitbulleja, ja isommat amstaffeja
kuten minun koirani. Täytyi
sitten korjata että niin, kyllä
minunkin koirani on pitbulli.
En ole syypää tähän väärinkäsitykseen. Voin kyllä sanoa
ihmisille, että koirani on sekarotuinen, tai huntsvillenajokoira, mikäli en näe tarpeelliseksi
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sanoa sitä pitbulliksi, mutta
amstaffeina emme esiinny koskaan. Se ei olisi reilua, ei meitä
kohtaan eikä amstaffeja.
Tässä sitä sitten tasapainoillaan, yritetään olla varovaisia
sortumatta silti vainoharhaisuuteen. Sen myönnän, että
jos koirani olisi jotain muuta
rotua kuin pitbulli, olisin varmaan sen kanssa paljon, paljon
huolettomampi. Tai sitten en
– maailman sosiaalisin koirahan se ei ole millään asteikolla... Sille näkyy muutes iän
myötä tulleen jonkinlaista arvovaltaa. Urokset eivät enää
ole kovin kärkkäitä hyppimään
sen selkään, ja jos yrittävät,
niin pittini antaa niille kipakasti kyytiä. Paitsi jos ovat tuttuja,
jolloin se saattaa kävellä pitkiä
matkoja uros selässään, ihmeemmin tilanteesta stressaantumatta, kukaties samalla
keppiä pureskellen. Varmaan
masentavaa sille urokselle...
Ja keppejähän siltä ei ole toinen koira pois ottanut enää
pitkään, pitkään aikaan...
Vielä
kirja-asiaa
Emme ole useaan päivään
purreet ketään tms., vaikka
välillä on kyllä tehnyt kovasti
mieli. Siis minun. koirasta en
tiedä. Kirjakaupasta lähettivät
kirjeen, ilahduin jo, että tilaamani Fatal Dog Attacks -kirja
oli saapunut, mutta mitä vielä.
Tilapäisesti lopussa heidän toimittajaltaan. Mutta tilaus on
edelleen voimassa, sepä hauskaa, ehkä saan kirjani ennen
kesälomaa elokuussa.
Pitkä
pinna
Tässä viikolla pitbullini
leikki kavereidensa kanssa, ja
kävi mm. niin, että pittini poskessa roikkui minipinseri ja
selässä ähersi (turhaan) isompi
uroskoira, ja koirani vain tyynesti pureskeli löytämäänsä
keppiä. Toisten koirien omistajat ihmettelivät, että kyllä
pitilläni on pitkä pinna, kyllä
se on kiltti koira... Ja onhan
se. Oikea pieni päivänsäde.
Vastaavia tilanteita kun lähes
päivittäin seurailee, niin eipä
ihme jos syntyy harhakäsitys,
että lallushan tuo on, nou hätä.
No, lalluksella on kuitenkin
vaistonsa. Täytyy nyt hankkia
pari metriä pyykkinarua
“vyötärön” ympärille sitaistavaksi ja ruveta kuljettamaan
takkinsa alla erotuskapulaa.

Hädän tullen sillä voi myös
hakata mahdollista päällekarkaajaa, hahhah...
Hirviö!
Siis meidän koira on hirviö.
Täytyy ruveta varovaisemmaksi sen kanssa, tai kohta
ollaan otsikoissa... Päästin sen
eilen leikkimään puolivuotiaan
hovawart-uroksen kanssa, eipä
mitään, vähän rajua oli leikki,
mutta pentu halusi aina vain
uudestaan tulla painimaan, eikä omistajallakaan ollut mitään vastaan, päinvastoin huuteli koiralleen kehotuksia pitää
puolensa, ikään kuin tuon ikäinen pentu sellaisesta mitään
ymmärtäisi, pöh...
No kuitenkin, pentu oli niin
ihanan pehmeä ja suussasulava, että koirani meni aivan ekstaasiin. Otti kurkusta kiinni ja
alkoi ravistaa. Ikinä en ole nähnyt meidän koiran mokomaa
tekevän. Totesin, että nyt ei
enää ole kivaa, ja yritin nostaa
koirani pois – arvaat varmaan,
että se piti kiinni edelleen.
Väännettiin ja käännettiin.
Erotuskapula olisi ollut nyt
omiaan, mutta eihän sitä tietenkään mukana ollut, meidän
koirahan ei ota otetta, kuten
muistetaan. Yritin vanhaa
konstia, otin kiinni koiraani
kuonosta ja painoin huulet
hampaita vasten. Sillä ei ollut
vähäisintäkään vaikutusta.
(Mainittakoon, että pittini
ei ollut mitenkään aggressiivinen, eikä hovawart hädissään,
vaikka vikisikin hiukan siihen
malliin, että voisit jo hiljalleen
lopettaa, kiitos...) Lopulta koirani raotti leukojaan sen verran, että sain sen pyöräytetyksi
irti, pentu kömpi jaloilleen ja
tuli perässä, jolloin pitbullini
onnellisena tarttui sitä korvaan.
Missä vaiheessa yksinkertaisesti mottasin koiraani nyrkillä
otsalumpioon. Leikki loppui
sitten siihen. Eikä kukaan
loukkaantunut, fyysisesti ainakaan. Lohduttelin omistajaa,
että pentu pärjää paremmin,
kunhan vähän kasvaa. Ja varmasti pärjääkin. Tosin ei meidän koiran kanssa, koska se ei
enää sen nimenomaisen hovawart-pennun lähelle mene. Kyseessä on sentään elävä, tunteva olento, eikä mikään
purulelu. Jestas että koirat ovat
paatuneita...
No niin, nähdään ensi lauantaina, SATHY Kinkereillä!
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Tilastotietoa SATHY
SATHY
tilastotietoa
Yhdistyksen toiminta on
laajentunut ja lisääntynyt. Vuoden 2002 tapahtumat on käyty
nyt läpi tilastojen valossa. Viime vuonna tehtiin yhdistykseen paljon uudistuksia ja parannuksia mm. porrastettu
jäsenmaksu, jonka seurauksena (osittain) jäsenmäärä on
kasvanut ennätyksellisen suureksi.

amerikkalaisperäisille työkoirille.
Taakanveto koki viime
vuonna huiman harppauksen
eteenpäin ja harrastajat ovat
ottaneet lajin omakseen.
Useimmilla on tarkoitukseen
varta vasten mittatilauksena
teetetyt taakanvetovaljaat ja
taakkaa vedetään harjoituksissa ja kilpailuissa erityisiä kiskoilla kulkevilla kärryillä.
Erittäin ammattitaitoista
harrastusta.
Taakanvedossa järjestettiin

Toinen uusi laji, Voimaveto,
on ollut menestys alusta alkaen. Kisat ovat nopeatempoisia,
jännittäviä ja usein yllätyksellisiä. Voimavedossa ratkaistaan
koirien köydenvedon paremmuus pudotuskilpailussa. Tässäkin lajissa oli viralliset Pohjoismaiden mestaruuskisat
SATHY Expossa. Voimavedon
idea lainattiin Yhdysvalloista
ja kehitettiin edelleen. Nyt Voimavetoa harrastetaan mm.
Ruotsissa.

Tässä lyhyt kooste vuoden
2002 virstanpylväistä:
Tapahtumia järjestettiin paljon. Tärkeimpiä olivat ABCpulkkarieha (21.1.), Kevätkinkerit (21.4.), ABC-nyyttikestit
(2.6), Kesätapahtuma (14.7.),
Virallinen kisapäivä (4.8.) ja
SATHY Expo 2002 (22.9.).
SATHY Exposta on mainittava, että se pidettiin ensimmäistä kertaa vuokratuissa sisätiloissa, Expoa markkinoitiin
useassa lehdessä ja yleisömäärä oli ennätyksellisen suuri.
Expon budjetti jäi plussan puolelle eikä siten rasittanut rahallisesti jäsenmaksuista kertyneitä varoja. Yli jäänyt rahallinen
osuus Exposta siirrettiin lyhentämättömänä SATHY ry.:lle.
Isojen tapahtumien lisäksi
melkein säännöllisesti pidettiin
lukuisia Mostly Weight Pulling
taakanvetoharjoituksia, voimaveto- ja tuholaistorjuntaharjoituksia.
Kaikkien näiden tapahtumien lisäksi oli lukuisia pienempiä tapaamisia, kuten grillitapaamisia ja koiratutustumisia.
Tärkeitä ovat olleet myös
SATHY:n järjestämät tilaisuudet, joissa yksittäiset koiran
hankintaa harkitsevat henkilöt
ovat päässeet tutustumaan suomalaisiin työkoiriin.
Uusia
lajeja
Taakanveto on alunperin
ADBA:n kehittämä koiraurheilu pitbulleille. SATHY ry.
on taakanvedon virallinen järjestäjä Suomessa ja täällä urheilua on laajennettu muille
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ensimmäistä kertaa Pohjoismaiden mestaruuskisat vuonna
2002, SATHY Expossa.

SATHY Uutiset
SATHY Uutiset -lehti, yhdistyksen virallinen äänitorvi
ilmestyi vuonna 2002 tasan
kuusi kertaa. Puolueettoman
mielipiteen mukaan kyseessä
on Suomen paras koirayhdistyslehti. Yhteensä sivuja oli
lähes 100 ja lisäksi tuli lukuisat
liitteet, tuloslistat, yms. Lehdessä oli koirajuttuja yhteensä
lähes 54 tuhatta palstamillimetriä!

Tuholaistorjunta
Uusi laji, Tuholaistorjunta,
muhi suunnittelijoiden mielissä pitkään ja viime vuonna sitä
ryhdyttiin kokeilemaan käytännössä. Tätä uutta lajia varten rakennettiin erityinen laitteisto, joka oli ensimmäistä
kertaa käytössä vuoden 2002
Kevätkinkereillä. Kesän mittaan tuholaistorjuntaa harjoiteltiin vaihtelevin menestyksin
ja nyt laji sääntöineen on kehittynyt lopulliseen muotoonsa.
Tuholaistorjunta on jo levinnyt Suomen ulkopuolelle ja
Yhdysvalloissa lajin nimi on
“Rat Race”.

Ranking
-lista
Yksi uudistus monien joukossa oli ns. ranking-lista, jossa kerääntyi koirakohtaisia pisteitä sen mukaan miten koira
osallistui ja menestyi
SATHY:n järjestämissä tapahtumissa ja kisoissa. Yhteensä
ranking-pisteitä jaettiin lähes
300, eniten kertyi pisteitä taa-

Voimaveto
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kanvedosta (158). Koirakohtaisesti kertyneiden pisteiden
määrä vaihteli yhdestä 26:een.
Uusia
yhteyksiä
SATHY:n yksi tärkeimpiä
tehtäviä on tiedottaminen.
Vuoden aikana koiratietoa lähetettiin postitse valtavat määrät ja tämä tiedottaminen tuotti
myös tulosta. Yksittäisten ihmisten kyselyihin vastattiin
ahkerasti ja myös toimittajat
olivat hyvin edustettuina kyselyineen.
Kotimaan tiedottamisen lisäksi on avustettu naapurimaiden vastaavaa toimintaa ja
myös tämä on ollut
kannattavaa. Venäjän, Viron
ja Ruotsin yhdistysten kanssa
tehtiin pohjustavaa yhteistyötä
tälle vuodelle ja kaikissa näissä
maissa on käyty tutustumassa
koiriin ja koiratoimintaan useaan otteeseen vuoden aikana.
Tämä on tosin tapahtunut
SATHY-jäsenten omalla kustannuksella.
Muita tärkeitä ulkomaisia
yhteyksiä ovat suorat kontaktit
SATHY:sta seuraaviin järjestöihin: ABS, ADBA, AKC,
A R F, B F K C , E W D A ,
EOEBA, NABA, NAHF,
NTFTA, OEBA, SPF, TTKH,
UKC ja monet muut työkoiriin
liittyvät yhdistykset.
Terapiakoiratoiminta
Yksi vuoden 2002 kaikkien
aikojen merkittävimpiä työkoirasaavutuksia oli Terapiakoiratoiminnan aloittaminen. Yhteisöjen ja laitosten – kuten
vanhainkotien – on mahdollisuus sopia SATHY ry.:n kanssa terapiakoirien vierailuista.
Kyse on hyväluontoisista ja
vieraiden ihmisten kanssa hyvin toimeen tulevista koirista,
jotka jo pelkällä läsnäolollaan
saavat ihmiset ja laitosten asiakkaat – jopa henkilökunnan–
hyvälle mielelle.
Koko terapiakoiratoiminta
on vapaaehtoistyöhön perustuvaa ja maksutonta.
Kokemukset ovat erittäin
hyviä ja pelkästään positiivisia.
Usean eri hoitolaitoksen kans-

–toiminnasta.
sa yhteistyössä tehdyt terapiakoiravierailut ovat tuottaneet
paljon myönteistä palautetta.
Koira on ihmisen paras ystävä
ja rauhallinen terapiakoira pystyy luomaan ystävällisen kontaktin ilman sanoja – kokemus,
jolla ei ole vertaa.
Uusia
koiria
Kaikkia SATHY-rotuja tuotiin Suomeen isolla suuttimella. Tämän lisäksi Suomessa
on syntyi kotimaisia amerikanbulldoggi-, amerikankääpiöterrieri- ja amerikanpitbullterrieripentueita. Pentueiden
kasvattajina ovat olleet säntilliset työkoirakasvattajat, jotka
ovat mm. rekisteröineet pentueet asianmukaisesti ja hoitaneet eläinlääkäriasiat vastuullisesti.
Merkillepantavaa on, että
muutaman pentueen miltei
kaikki yksilöt on myyty Yhdysvaltoihin.

mitään ja sitä varten SATHY
kokosi kaikki työkoiraharrastajan ja työkoira-wannabeen
tarvikkeet saman nimikkeen
alle: SHOP.SATHY.
Kyse on yhdistyksen toiminnan tukemiseen tarkoitettu
varainkeräys, joka on keskitetty Internet-kotisivuille osoitteessa http://shop.sathy.org
Varainkeräyksen lisäksi on
SHOP.SATHY:n tarkoitus
mahdollistaa harrastajalle esimerkiksi rotukohtaisten tpaitojen hankinta ylipäätänsä
– kätevästi ja kotimaasta.

failijoita. Sivut on kehitetty
entistä nopeammiksi, selkeämmiksi ja nopeasti selattaviksi.
Tarkoitus on, että etsitty tieto
löytyy nopeasti ja mahdollisiin
kysymyksiin löytyy vastaus.
www.sathy.org-portaali onkin melkoinen tietopankki, jota
kannattaa käydä tutkimassa.
Sivuilta löytyvät miltei kaikki
mahdollinen, esimerkiksi kattava arkisto kaikista SATHYjulkaisuista.
Uusia ohjelmia,
videoita, yms.

SHOP.SATHY:n sortimentti
kasvoi nopeasti myös tarvikepuolelle, mm. erotuskapulat,
pipot, valjaat, tarrat, yms. Mielenkiintoinen piirre on, että
osa tilauksista tulee ulkomailta.
SHOP.SATHY:n tuotto ohjataan suoraan SATHY ry.:n
toimintaan.

Tulosteiden määrä lisääntyi
ohje- ja sääntövihkoilla sekä
monilla uusilla esitteillä. Vanhoja esitteitä uusittiin ja ajanmukaistettiin. Näitä dokumentteja lähetetään SATHY:lta
miltei päivittäin roduista kiinnostuneille ihmisille.
Nykyaikaisinta palvelua
edustaa SATHY:n ilmaiseksi
jakama, vuonna 2002 lanseerattu tietokoneohjelma (Windows ja Mac-koneille), jolla
voi kokeilla kuinka hyvin on
ymmärtänyt perinnöllisyystekijät koiranjalostuksessa.
Ohjelma on saatavilla suomen- ja englanninkielisenä In-

www.sathy.org
SHOP.SATHY
Mitä olisi työkoiraharrastus
ilman sopivia releitä? No ei

Yhdistyksen Internetkotisivuilla käy päivittäin lukuisia koira-asiaa etsiviä surf-

ternetistä www.sathy.org ja
shop.sathy.org -sivuilta.
SATHY-videosta tehtiin
vuoden 2002 lopulla digitaalisesti parannettu versio. Lisäksi
Expon jälkeen tuotettiin taakanvetovideo, jossa on kooste
kaikista taakanvedon Pohjoismaiden mestaruuskisoihin
osallistuneista taakanvedoista,
tuloksineen. Sama video on
saatavilla myös DVDformaatissa paremmalla kuvalla ja lisänä mm. Expossa otettuja kuvia.
Vuosi 2003
Tässä oli siis lyhyesti viime
vuoden mielenkiintoisimpia
asioita pähkinänkuoressa.
Vuosi 2003 on erilainen siinä
mielessä, että tapahtumat keskitetään mm. Expoon. Juuri
parhaillaan suunnitellaan naapurimaiden kanssa yhteisistä
suurtapahtumista.

SATHY Kinkerit 7.6.2003!
SATHY ry. järjestää vuoden
2003 Kinkerit lauantaina, 7.6,
kello 11.00 - 14.00.
Paikkana on Helsingin Herttoniemen Sahaajankentän nurmikko- ja hiekkakentät.
SATHY Kinkereillä järjestetään taakanvetoa, voimavetoa, tuholaistorjuntaa ja muuta
kivaa. Paikalla myös buffet.
Tule mukaan koirasi kanssa!
Jos osallistut taakanvetoon,
ota mukaan taakanvetolisenssi.
Paikan päällä on myös mahdollista suorittaa taakanvetolisenssi.

Sahaajankenttä sijaitsee Itäisessä Helsingissä. Jos tarvitset
tarkempia ajo-ohjeita tai muuta

tietoa, soita p. 041 513 7153,
p. 041 5177 257, tai laita sähköpostia info@sathy.org

SATHY KINKERIT 2003

Sisäänpääsy on maksuton!
Tervetuloa!!!
SATHY Kinkerit lauantaina
7.6.2003 kello 11.00 - 14.00
Sahaankentällä. Herttoniemen
11
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SHOP.SATHY
INVENTAARIO!
SHOP.SATHY tyhjentää varastoa ja nyt on
ainutlaatuinen mahdollisuus ostaa omaksi laadukkaita SATHY-paitoja alle normaalihinnoin.
Ale-hinnat koskevat vain näitä tuotteita ja myydään ensiksi tilanneelle:
AMERICAN BULLDOG FINLAND:
1 kpl L, 3 kpl XL, 1 kpl XXL
AMERICAN BULLDOGS PURE POWER:
1 kpl L, 3 kpl XL, 1 kpl XXL

Normaali hinta 20 e/kpl nyt 12 e/kpl. Toukokesäkuun aikana tilatuista paidoista 2 e lisäalennus, eli hinta vain 10 e/kpl + pk.
Tilaa soittamalla puh. (09) 2247 317, tai lähetä
s-postia shop.sathy@jippii.fi tai postitse tällä
kupongilla. Muista ilmoittaa yhteystietosi tilausvarmistusta varten.

TILAA HETI OMASI!

Varaa oma ilmoituspaikkasi www.sathy.org

KOIRAN VETOKÄRRY, KOTIKÄRRY
• SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ
• KEVYT, PAINO VAIN NOIN 6 KG
• ILMAKUMIPYÖRIN, KUULALAAKEREIN
• IRRALLINEN MUOVIKORI
• AISA IRROITETTAVISSA, ERI PITUISIA
• VALJAAT JA LASTEN TURVAISTUIN EIVÄT
SISÄLLY HINTAAN
• LISÄAISALLA TOIMII POLKUPYÖRÄN PERÄSSÄ
• HINTA 60 euroa (Hinta vapaasti Espoo.)
Lisätietoja Reima Kutila, Puh. 050 535 2968
http://personal.inet.fi/yhdistys/jylpyn.urheilijat/koirakarry.htm

