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Expo 2000 lähestyy
Yhtä varmasti kuin kevät jää
taakse lähestyy Suomen työkoiraharrastajien huipputapaaminen
SATHY EXPO 2000. Ennen tuota
pitbullien ja bulldogien juhlaa ehtii
ilmestyä vielä yksi SATHY Uutiset
-lehti (3/2000) mutta on syytä
muistuttaa jo tässä vaiheessa expon
yksityiskohdista.
Paikka on tämänhetkisten suunnitelmien ja paikkavarausten mukaan täsmälleen sama kuin viime

vuonna, eli Järvenpää. Tarkempi
osoite on Vanhankyläntien jättimäinen aidattu koirapuisto. Paikka on
helppo löytää ja tarkemmat ohjeet
toimitetaan seuraavan jäsenlehden
mukana. Parkkitilaa on runsaasti
ja auton saa aivan lähelle. Koko
paikka on sen verran väljä, että
sinne mahtuu vaivatta kaikki Suomen ab, apbt, akt ja veb -koirat
omistajineen.

monennen sukupolven taakanvetohirmu, joka on kahminut roppakaupalla palkintoja USA:ssa.
Ei paniikkia - oman koiran treenauksen saa hyvään alkuun kun
lukee tämän lehden 2. sivulla olevan haastattelun, jossa alan ammattilaiset kertovat SATHY:lle omista
kokemuksistaan. Tavataan viimeistään taakanvedon SM-kisoissa!

Expo järjestetään sunnuntaina,
9.7.2000. Tapahtuma alkaa kello
10.00 ja toiminta on luvattu alkaa
heti. Tarkka ohjelma ensi lehdessä.
Kannattaa siis vaivautua paikalle
hyvissä ajoin. Aikaa toiminnalle
on varattu noin kuusi tuntia ja siihen on mahdutettu tällä kertaa taakanvedon sm-kisat, kunkin rodun
esittely yleisölle, suojelu/turvakoira
näytös, yms.

Taakanveto käy tarvittaessa myös
näin! Eli valjastetaan
amerikanbulldogi itsetehtyjen kärryjen eteen ja loskakelin sen enempi vaivaamatta juostaan pitkin peltoa. Se mikä tässä treenissä jää
puuttumaan on mahdollinen mölyävän yleisön aiheuttama häiriö ja
mekastus.

Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys r.y. ajaa niiden koiraharrastajien
asiaa, joiden mielenkiinnon kohteena ovat amerikanbulldogit, amerikankääpiöterrierit, amerikanpitbullterrierit, vanhaenglanninbulldogit ja monet muut työkoirarodut.
Yhdistyksestämme saa paljon
hyvää tietoa myös monista muista ei-FCI-koiraroduista.
Jäseneksi voi liittyä ottamalla
yhteyttä yhdistyksen toimihenkilöihin ja kertomalla yhteystiedot.
Jäseniltä peritään vuosittainen
jäsenmaksu, erillistä liittymis-

maksua 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

Mikä on se asia, joka saa
SATHY-koirien omistajat tarttumaan puhelimeen ja soittamaan yhdistykselle? No sehän
on tietysti Keltaisen Pörssin
ilmoitukset!
“AMERIKANPITBULLTERRIERI, valk., kaunis, hyvin koulutettu taistelua varten,
h. 5000, Imatra, 040-7168679”

Taakanvedon
SM-kisat
SATHY järjestää Suomen ensimmäiset taakanvedon SM-kisat.
Mukaan pääsevät kaikki AB- ja
APBT-koirat (ja tietysti AKT- ja
VEB). Luokkia tullaan järjestämään näillä näkymin kaksi, urokset
ja nartut. Jos ilmenee tarvetta lisäluokille niin siitä päätetään paikan
Tämän lehden mukana tulee muu- päällä.
tama ylläolevan kaltainen ExpoTähän mennessä innostus tuntuu
tolppailmoitus. Jokaisen kynnellekykenevän on syytä nähdä sen ver- olevan vilkasta. Monilta suunnilta
ran vaivaa, että käy naulaamassa on osattu kertoa, että koiraa on
ilmon läheiseen puhelintolppaan, treenattu läpi talven. Saa nähdä
kaupan ilmoitustaululle, tms. Jos miten homma onnistuu tositilanäkillinen innostuksenpuuska on oi- teessa! Tosikovan vastuksen tulee
kein suuri niin silloin aktiivi voi antamaan pro-weightpull-luokan
monistaa ilmon ja levittää niitä amerikanpitbullterrierinarttu, joka
u s e a m m a n i h m i s e n i l o k s i . lennätettiin Suomeen n. kuukausi
sitten. Tämä koira on jo ties

Trokarit uhkana
Suomessa

yhteyttä.
Oletko muuttamassa?
Jos yhteystietosi ovat muuttumassa tai tuntuu siltä, että postisi
tulee väärään osoitteeseen, niin
ilmoita meille uusi osoitteesi.

Tämä ilmoitus sai monen
suomalaisen pitinomistajan
sydämen lyömään pari kertaa
tyhjää. Miten joku typerys voi
mainostaa koiraansa näin tyhmällä tavalla? Takuuvarmasti
ilmoitus poikii yhteydenottoja
mutta kuka haluaa ostaa viidellä tonnilla taistelua varten
koulutetun koiran? Tällainen
ilmoitus on omiaan luomaan jo
valmiiksi parjatulle koirarodulle entistä huonomman kuvan julkisuudessa.
Toinen seikka joka tällaisessa ilmoituksessa harmittaa
on se, että luultavasti kyseessä
ei ole rotunsa puhdasverisimpiä
edustajia vaikka hinta on kovempi kuin mitä ADBArekisteröity superkoira maksaa.
Kuitenkin se joka tällaisen
koiran ostaa saattaa elää siinä
virheellisessä uskossa, että on
tehnyt hyvät kaupat.
Onko kerrottavaa?
Jos on kivaa tai vähemmän
kivaa kerrottavaa niin siitä kannattaa kertoa myös muille yhdistyksen jäsenille. On tärkeää jakaa
kokemuksia omasta lemmikistä,
voi olla, että jotakuta askarruttaa
juuri samat asiat.

SATHY ry.:n löydät internetistä osoitteesta http://WWW.SATHY.ORG kuvia ja tekstiä voit lähettää s-postitse osoitteeseen info@sathy.org
Toimituksellinen materiaali postitse osoitteeseen SATHY, Mannerheiminte 93c147, 00270 Helsinki. SATHY:n vastaaja (09) 241 3339.

Taakanvedon
ammattilaiset
Greg ja Julie Hiblerin haastattelu
SATHY Expo 2000 ja taakanvedon SM-kisat lähestyvät hurjaa
vauhtia. Suomessa taakanvetoa
ei juurikaan ole harrastettu, joten
nyt on mahdollisuus kahmia kohtuullisella treenauksella omalla
koiralla SM-kultaa. Hyviä vinkkejä koiran treenaukseen saa lukemalla oheisen uunituoreen
haastattelun, jossa taakanvedon
(miltei) ammattilaiset Hiblerit
kertovat SATHY:n haastattelussa
omista taakanvetokokemuksistaan.

K. Kerro mitä tapahtuu kun
olette menossa kilpailuihin?
V. Ensimmäiseksi on tietenkin
ilmoitettava koirat kilpailuun,
maksaa osallistumismaksu ja vietävä koira punnitukseen. Jokainen
koira menee painonsa mukaan
omaan painoluokkaan. Aloituspaino ja painon lisäys äänestetään
jokaiselle osallistujalle jokaisessa
luokassa. Osallistuja kilpailee
jokaista vastaan omassa luokassaan kunnes löytyy voittaja (koira
joka vetää suurimman painon).

K. Kuinka kiinnostuit weight
pulling kilpailuista?
V. Menimme ensimmäistä kertaa
katsomaan paikallista weight pulling kilpailua ja se näytti mukavalta ja ajattelimme että Levi
voisi olla hyvä siinä.

K. Kuinka aloituspaino määräytyy?
V. Jokaisessa luokassa koirien
omistajat äänestävät aloituspainon, määräytyen vetoalustan kunnon mukaan. Usein aloituspaino
on se määrä, jonka kärryt painaa.
Myös painon lisäykset äänestetään tällöin.

K. Kuinka kauan olette kilpailleet?
V. Kolme vuotta, pidämme tauon
kun Levi, Nemi ja Kala jäävät
eläkkeelle.
K. Paljonko pisteitä koirasi
ovat saaneet kilpailuissa?
V. Siellä ei oikeastaan lasketa
pisteitä. Koira joka vetää suurimman painon on voittaja. Jos kaksi
koiraa vetää saman painon, voittaja on se joka vetää sen kierroksen painon nopeammin.
K. Minkälaisia eri kilpailumuotoja on olemassa.?
V. Normaali pinnat ovat suosituimpia ja niitä on myös eniten,
mutta painoja vedetään myös kelkalla lumella tai kärryillä hiekalla. Joskus kärryillä vedetään
myös matolla.

suus piilee treenaamisessa. Tärkein asia on ettei yritä liian nopeasti liian paljon uudella koiralla
ja ettei koskaan pakota koiraa
vetämään rangaistuksen uhalla.
K. Kuinka sinä aloitat koirasi
koulutuksen ja minkä ikäisenä
on paras aloittaa ja minkä ikäisenä paras jäädä eläkkeelle.
V. Älä koskaan aloita liian nuorella koiralla (raskailla koirilla,
18 kuukauden iässä kevyttä treeniä ja kovia painoja noin 2 vuotiaana. Koska pitäisi lopettaa riippuu koirasta, siitä riippuu koiran
kunto ja vetohalut.
K. Mitkä ovat sinun tekniikkasi
saada koirasi vetämään.
V. Kaikista tärkein opetus on koiralle ehdoton luoksetulo, mutta
muista pitää se aina hauskana.
Toiseksi tärkein asia on, että
koirasi luottaa sinuun, että et koskaan pyydä koiraltasi liikaa. Me
suosittelemme ettei käytä kannustimena koiralle mitään rättiä tai
muuta mihin koira voi purra, ainoa kannustus koiralle tulisi olla
rakkaus vetoon ja halu tulla luoksesi. Paljon kannustusta.

K. Kuinka monta vetoyritystä
koira saa samalle painolle?
V. Jokaisella kierroksella koira
saa yhden mahdollisuuden vetää
paino 60 sekunnissa. Kuitenkin
koira saa yleensä kaksi yritystä
jonkun sotkun tai epäonnistuneen
startin vuoksi.

K. Voitko koskea koiraasi vedon aikana?
V. Harjoituksissa kyllä, mutta
kilpailuissa, ei. Jos kosket koiraasi ennen kuin koira ylittää maalilinjan, koira hylätään.

K. Kuinka sinä treenaat koiriasi?
V. Lyhyesti ja pitkästi sanottuna
se on vain paljon ja paljon treeniä.
Voittamisen tai häviämisen salai-

Tästä koirasta on tulossa yksi parhaimpia
taakanvetokoiria. Hyvän taakanvetokoiran
tulee olla terverakenteinen ja hyvä luonne.
Kovassa kisassa ei ole mahdollisuuksia jos
koira on hysteerinen hermokimppu!
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K. Tykkäävätkö koirat vetää?
V. Koirat jotka yleensä vetävät
rakastavat sitä, mutta koiratkin
ovat yksilöitä.
K. Minkä ikäisiä ovat koirat
joilla sinä kilpailet?
V. Yksi vuotiaasta kaksitoista
vuotiaaseen.
K. Oletko nähnyt loukkaantumisia vedoissa? Minkälaisia
loukkaantumisia?
V. En, en kilpailuissa, mutta tiedän että sitä sattuu kotona treenatessa jos ei ole kunnolla valmistautunut.
Kiitos oikein paljon haastattelusta.
Kiitos itsellenne, on mukava
kuulla, että SATHY on saanut
suomalaiset koiraharrastajat innostumaan taakanvedosta keep’on doing the good work!

Koulutus
Pokerin kannalta
Tänne: "Onko pakko, olis tässä
vähän muuta?", "Tarkoitatkos,
että ihan nyt heti?"
Istu: "Minkätakia, kun ei tassuja
väsytä yhtään?", "No jos nyt, kun
tuntuis korvantaus kutisevan",
"Tänne kauasko pitäisi istahtaa ?
Ei käy, eihän tänne ylety namia
antamaan."
Maahan: "Jaa, että nurin? Enpä
tiedä, ei ole sopivaa mutalätäkköäkään kohdalla."
Sivulle: "Mikäs siellä taskussa
rapisee? Tulen, tulen, ihan tähän
liki, oikeen nojaamaan.", "Sivu
se on tämäkin, tosin lyhtypylvään.
Asioita voi katsoa monesta suunnasta."
Seuraa: "Tätä nartun hajua vai
tuota pyöräilijää?", "Seuraan aktiivisesti sunnuntaisin ja maanantaisin, Poliisikoira Rexiä ja Lemmikki TV:ta"
Seis, odota: "Joo, ihan kohta,
muutama askel vaan.", "Mennään
nyt, se ensimmäinen auto meni
jo ja kyllä toi tukkirekka väistää
meitä."
Koppi: "Kauheeta, se yrittää heittää mua jauhelihan palalla päähän,
karkuun !"

Lisää oldeja
Suomeen!
Suomeen tuli ensimmäinen vanhaenglanninbulldogi viime syksynä. Tämä Tankki-niminen koira
on tehnyt sen verran hyvää PRtyötä, että nyt on varmistunut toisen koiran saapuminen maahamme. Jos kaikki käy suunnitelmien
mukaan niin Expo-näyttelyssä on
luvassa kaikkien aikojen suurin
vanhaenglanninbulldogitapaaminen.
Tämä koirarotu on tasaisen harvinainen ympäri maailman ja siksi
on tärkeää, että Suomeen tulevat
koirat ovat parasta mahdollista
laatua.
Niille, jotka eivät tätä rotua tunne
kerrottakoon, että kyseessä on
jykevä koiraharvinaisuus, joka
edustaa fysiikaltaan ja mieleltään
sellaista koiratyyppiä, jota käytettiin 1800-luvun alussa härkätaisteluissa. Ei siis mikään turha veikko!

Saako Tankki-koira kaverin? Se
selviää viimeistään SATHY Expossa. Uuden koiran omistaja
tutustui SATHY-koiriin viimevuoden näyttelyssä.

Pitbullomistajan
kommentti
Tää juttu unohtui eilisestä valitusvirrestä: minulle sanoi yksi ihminen, ihan hyvässä tarkoituksessa
varmaan, että jos/kun pitbullini
rupeaa rähjäämään toiselle koiralle, minun pitää ottaa sitä poskinahoista kiinni ja heittää selälleen.
Siis meidän nöpönassu. Selälleen.
Ei meidän koiraa kukaan heitä
selälleen. Se sekoaa, jos joku
yrittääkin... Sitäpaitsi sen villapaita kuraantuu, ja minulta nitkahtaa selkä. Ja hei, olisi minustakin
kiva, jos koirani pitäisi VÄHÄN
pienempää ääntä julkisella paikalla, mutta asiaa ei taitaisi juuri
auttaa, että hyökkäisin pienen koirapoloni kimppuun. Tasan viimeinen asia mitä se kaipaa on
kova kuri ja alistaminen. Mutta
kerropa tämä palveluskoiraihmisille... Sillai, että menee viesti
perille. No, onneksi me kuljemme omia polkujamme.

AB-aakkoset
Miksi amerikanbulldogi ja millainen koira se oikein on? Kysymys,
jonka kuulee usein liikuessaan
koiramme kanssa ja tässäpä A.sta
Ö:hön miksi olemme valinneet
roduksemme amerikanbulldogin.
A Aina valmis! Lenkille, koulutukseen, syömään ja yleiseen hauskanpitoon.
B Bulldog
C Cuper cählä!
D Dodiin, tulipahan tehtyä! Olipa
kyse syödystä sohvasta tai pienimuotoisemmasta puuhastelusta.
Dodiin hommat tehdään tarmokkasti ja loppuun asti.
E Elämäniloa ja pilkettä silmäkulmassa.
F Fui! Sana joka tuli tutuksi pentuaikana ja jota koiramme varmaan luuli nimekseen ollessaan
dodiin tuulella.
G Grr! Tulee kurkusta asti kun
leikitään, tositilanteesta puhumattakaan.
H Huoleton hulttio! Ei huolen häivää kunhan on siellä missä kaikki
muutkin. Hurjuus ja hellyys kulkevat samassa "paketissa".
I Iloinen ja itsepäinen. Osaa olla
myös ilkiö ollessaan sillä tuulella.
J Juonikas tarvittaessa.
K Koirien kuningas.
L Lapsirakas ja uskomattoman
lempeä.
M Muisti on erittäin valikoiva...
jotenkin sana "syömään" on jäänyt

hyvin mieleen. Mutta ne muut:
"Seuraa"? "Istu"? "Maahan"?
"Paikka"? Tehdään kun ehditään.
Mutta pyyntö "tänne", sitä ei tarvitse toistaa. Silloin tullaan ja
vauhdilla.
N Nukkuminen ja notkeus. Eli
kuinka valutaan sängystä heräämättä lattialle ja uni jatkuu kuorsausta keskeyttämättä. Upea suoritus. Jota ihmettelemme edelleen.
Nyrkkeily: Koiramme osaa käyttää tassujaan tavalla, jota Mike
Tyson kadehtisi. Tassunläimäys!
O Oppivainen. Oppii sen minkä
haluaa, kyse on hyvin pitkälle siitä
miten asiat tehdään ja ennen kaikkea motiivi: Miksi?
P Palvelunhaluinen ollessaan työnteon lumoissa.
Q Kaikki quuluu. Jääkaappia ei
saa niin hiljaa auki etteikö quuluisi.
R Rajaton rakkaus omaa perhettä
kohtaan.
S Seurallinen. AB:n mieluisin
paikka on olla emäntänsä tai isäntänsä vierellä. Paikka voi olla ihan
mikä vain; suihku, wc, sohvasta
puhumattakaan. Yhdessä symbioosissa ollaan ja yhdessä mennään.
T Totinen torvensoittaja joskus.
Tulipahan tehtyä... Toimiva työkoira. Tarkkaavainen.
U Uskollinen ja äärettömän utelias.
V Verraton vahtikoira ja vauhdikas
veikko muutenkin.
W Wirtaa riittää tarvittaessa.
X Äkxy ei koskaan.
Y Ystävä parhaimmillaan ja mei-

dän koiramme ystävystyy mielellään ihmisten ja toisten koirien
kanssa. Yhteiskuntakelpoinen koira.
Z Zuloinen. Kauneus on tietysti
katsojan silmässä...
Å Åih! Mikä kauhea koira! Typeriä ennakkoluuloja rotua vastaan
joihin on jo jopa törmätty kansanedustaja tasolla. Uskomatonta!
Tervetuloa tutustumaan rotuun
ensin ja sitten tuomitsemaan. Tietämättömyys luo ennakkoluuloja.
Ä Ärsyttää ennakkoluulot ja mustamaalaaminen! Älyttömän ihana
rotu!
Ö Öisin koiramme nukkuu selällään ja kuorsaa kuuluvasti. Kodikasta!
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Super-lyhyt
tositarina
Tämä sattui aivan tavallisena päivänä, keväällä 2000, Helsingissä.
Amstaffia ja staffia ulkoiluttaneen
naisen koirien kimppuun hyökkäsi vapaana juokseva belgianpaimenkoira. Koirat alkoivat tappelemaan keskenään ja kaiken
huipennukseksi bpaimenkoiran
omistaja mottasi naista turpaan.
Että semmoista, toimikoon tämä
varoituksena kaikille SATHYkoirien omistajille (osa niistä
muistuttaa erehdyttävästi amstaffi-koirarotua).

Helsingin Sanomat
pitbull-hysteerikko?
Suomalainen pitbullinomistaja on tottunut näkemään
roska-journalismin typeryyksiä
lähinnä ulkomaisissa lehdissä
ja siksi Hesarin juttu Ranskan
typerästä koiralaista aiheutti ylimääräistä hengenahdistusta –
onko Suomen suurin päivälehti
aloittanut pitti-sodan?
SATHY:n jäsenet soittivat
hätääntyneitä puhelinsoittoja ja
lähettivät sähköpostia yhdistykselle kun HS ilmoitti lehdessä,
että seuraavana päivänä tulisi
olemaan juttu pitbullterriereistä.
Monet viettivät vähäunisen yön
odottaessaan pahinta mahdollista.

Ala-arvoista
journalismia
Hesarin juttu oli toimittaja
Markku Saksan kääntämä juttu
Ranskan pitbull-laista. Lisäksi
lopussa oli haastateltu Suomen
ministeriöstä Pirkko Skutnabbia.
Lähinnä koko jutusta tuli mieleen, että siinä on yritetty tai
kokeiltu jonkinlaista hysterialuokan juttua vaarallisista koirista ja onneksi Suomen ministeriö vetää sen verran asialinjaa,
että sen kummempaa juttua ei
ole syntynyt.

Jälleen kerran ei voi muuta
kuin ihmetellä, että journalistit
eivät pysty näkemään asiaa
skandaaliotsikon takaa. Ranskan
koiralakia vastustettiin jo ennen
sen syntyä mutta vastustuksesta
huolimatta se runnottiin läpi.
Pitbullterrierit eivät ole aiheuttaneet Ranskassa sen enempää
vahinkoa kuin muutkaan koirarodut mutta rodulle on luotu
keinotekoisesti myyttinen maine
lehdistössä. Tuon virheellisen
maineen takia pitbull-koirarotua
hankitaan vahtikoiraksi ja pelotteluksi. Tästä aiheutuu kierre,
joka johtaa siihen, että lopulta
kyseinen rotu on väärissä käsissä. Nyt Ranskassa on pitbullvastainen laki ja se on johtanut
siihen, että koirarodun hinta on
noussut pilviin. Siitä seuraa, että
mikä tahansa sekarotuinen menee paremmin kaupaksi jos sille
antaa väärennetyt pitbullpaperit....

Tyhmät jutut
rodun taakkana
Toivottavasti Hesari ei jatka
tätä linjaa - on täysin turha luoda
tavalliselle koirarodulle hurja
maine pelkästään otsikoita varten.

Pitbullterrierinomistaja saa kylmän hien otsalle kun Suomen suurin
sanomalehti uhraa pitbull-vastaiselle juorulle enemmän palstatilaa
kuin esimerkiksi panttivanki-draamalle tai kotimaan työttömille!

Lukijoiden kysymyksiä??? SATHY vastaa
Mistä saa taakanvetovaljaat?
V: Ilmeisesti taakanvetoharrastus on ottanut tuulta purjeisiin
Suomessa kun meiltä on kysytty
usealta eri taholta kunnon taakanvetovaljaita. Varsinki ABkoirat tuntuvat helposti kasvavan
sen verran riskimpikokoisiksi,
että tavallisille (ruipelokokoisille?) vetokoirille suunnitellut valjaat eivät mahdu päälle.
Amerikassa on monia eri
paikkoja, jotka myyvät hienoja
ja hyviä taakanvetovaljaita mutta
ongelmaksi muodostuu aina tulli. Kun tavaraa tuodaan EU:n
ulkopuolelta rapsahtaa rahdin ja
ostoksen päälle (melkein) aina
+22% suuruinen arvonlisävero.
Tämän voi välttää VAIN jos tavara tulee toisesta euroopanmaastsa, kuten Ruotsista.
Siksi voikin surutta suositella
ruotsalaista Hurricane-kennelsiä,
joka valmistaa vaatimattomasti
sanottuna maailman parhaat valjaat ja releet.

Jos haluaa erinomaisen hienot
ja käsintehdyt mestarityönä tehdyt supervaljaat voi suositella
kanadalaista Ritch McLeania
(joka on ollut mm. Sathy ry.n
vieraana esitelmöimässä työkoirista ja myös valjaista).

Moi! Haluaisin tietää olenko
vielä SATHY:n jäsen? Olen
maksant jäsenmaksun vuonna
1999 ja saanut 3 lehteä. Tänä
vuonna olen saanut yhden lehden kehoituksella liittyä jäseneksi. Mutta mitään tietoa jäsenmaksun suuruudesta saati
eräpäivästä en ole saanut! Pitääkö jäsenyys anoa uudelleen
joka vuosi? Haluaisin olla jäsen ja saada kaikki lehdet!

Onko Suomeen tullut uusia
koiria?
V: On, Suomeen on tullut
amerikanbulldogeja, pitbulleja
ja nyt on ilmeisesti tulossa lisäystä Suomen vanhaenglanninbulldogikantaan. Näiden tiedossa olevien lisäksi on Suomeen
kaikella todennäköisyydellä tullut muita koiria, joista meillä ei
ole minkäänlaista tietoa. Toivottavasti uudet omistajat kuulevat
yhdistyksestä ja saavat sitä kautta yhteyden muihin saman koirarodun harrastajiin.

V: SATHY Uutiset -lehti ilmestyy keskimäärin kuusi kertaa
vuodessa. Lehti lähetetään jäsenille ja vähän muillekin sitä mukaa kun lehti saadaan valmiiksi.
Tämä lehti on tämän vuoden
toinen numero. Ennen SATHY
Expoa tulee kolmas numero ja
Expon jälkeen tulee neljäs. Loppuvuonna tulee sitten kaksi tai

useampi lehteä... Eli keskimäärin kuusi. Jäseneksi pääsyä ei
tarvitse anoa, yhdistys lähettää
jäsenmaksukirjeen noin kerran
vuodessa, yleensä kolmannen
lehden mukana. Jos tämän maksaa niin lehtiä tulee ainakin vuoden verran eteenpäin. Ja jos ei
tule niin ilmoittaa siitä yhdistykselle.
Jos sait 1/2000 -lehden mukana maksukehoituksen on lähettäjänä ollut joku muu kuin
SATHY tai sitten kyseessä on
jokin omituinen virhe

Onko kysyttävää tai kerrottavaa? Soita vastaajaan
(09) 241 3339
tai lähetä osoitteeseen
Mannerheimintie 93c147
00270 Helsinki
tai emailaa
info@sathy.org

SATHY ry.:n löydät internetistä osoitteesta http://WWW.SATHY.ORG kuvia ja tekstiä voit lähettää s-postitse osoitteeseen info@sathy.org
Toimituksellinen materiaali postitse osoitteeseen SATHY, Mannerheiminte 93c147, 00270 Helsinki. SATHY:n vastaaja (09) 241 3339.
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