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Vielä ehdit tilata upeat
joululahjat SHOP SATHY:stä!

Tuontikoiran kirous:
Babesia!

SATHY Expo 2003
tulokset ja kuvakollaasi

Tulossa ensimmäinen kunnollinen
suomenkielinen kirja
amerikanpitbullterrieristä
Omistajat kertovat
“Tällainen on Olde!”

Lukijalle
Lukijalle
Käsissäsi on vuoden 2004
neljäs SATHY Uutiset-lehti.
Kannessa komeilee amerikankääpiöterrieri Benjamin,
SATHY Expon multivoittaja!
Vuoden suurin työkoiratapahtuma, SATHY Expo 2003 saatiin vietyä kunnialla läpi. Seuraava suurempi tapahtuma
onkin Pulkkarieha tammihelmikuussa, riippuen lumitilanteesta. Pulkkarieha on tarkoitettu kaikille SATHY rotuisille koirille omistajineen ja
tarkoituksena on harjoitella
talvitaakanvetoa, eli pulkanvetoa hauskoissa merkeissä.
Paikka ja aika on vielä auki,
mutta selvinnevät lähempänä
ajankohtaa ja niistä ilmoitetaan
seuraavassa lehdessä sekä
S AT H Y: n n e t t i s i v u i l l a .
SATHY Expo 2003
SATHY Expo 2003 tapahtuma vietettiin Espoossa, Soukan Kartanon hallissa. Tapahtuma oli jymymenestys, josta
suurkiitos kaikille avustajille!
Paikalle oli kerääntynyt väkeä
enemmän kuin koskaan, reilusti yli 200 ihmistä ja lähes
100 koiraa. Makkara ja kahvi
maistui mestaruuskisojen lomassa ja palkinnot menivät
jälleen kerran parhaille koirille. Palkintojen määrä oli tänä
vuonna aivan omaa luokkaansa ja siitä yhdistys sai jälkikäteenkin runsaasti positiivista
palautetta. Pokaalit, koiranruokasäkit, diplomit, lelut ja luut
olivat tervetulleita palkintoja
Pohjoismaiden työkoiramestareille. SATHY Exposta on täs-

sä lehdessä runsas artikkeli
monine kuvineen ja kannattaa
pitää silmät auki tammikuussakin, jolloin lehtihyllyihin
ilmestyy Lemmikki-lehti, joka
sisältää artikkelin SATHY Exposta.
Ensimmäinen kunnollinen
suomenkielinen kirja
amerikanpitbullterrieristä
ja amerikanbulldoggista!
Hei kaikki amerikanpitbullterrierin ja amerikanbulldoggin ystävät! Nyt on ilmestymässä ensimmäinen
kunnollinen, oikeilla tiedoilla
varustettu kirja molemmista
roduista! Kirjat tekee ja kustantaa kirjakustantamo. Kirjat
ovat 200-sivuisia, monilla kuvilla varustettuja ja ne tehdään
yhteistyössä tietenkin SATHY
ry.:n kanssa. Kirjat ovat paraikaa käännöstyön alla jonka
jälkeen käymme tekstit tarkkaan läpi kustantamon kanssa.
Lisäksi molemkiin kirjoihin
tulee 32-sivuinen Suomi-osio,
jossa kerrotaankaikki tärkein
rodusta ja sen mahdollisuuksista Suomessa. Rotukirja sisältää tärkeää tietoa koirarodusta, vinkkejä ja ideoita sekä
yhteistietoja. Kirjassa käsitellään mm. rodun historiaa, rodun määrityksen, ruokavalioasiaa, koulutusta, sairauksia,
pennun hoitoa ja paljon muuta
hyödyllistä rodun omistajalle.
Rotukirjasarja tulee Suomessa myyntiin kirjakauppoihin kautta maan. Jokainen koiranostaja, joka tosissaan on
kiinnostunut rotukoirasta, tarvitsee tämän omaa rotua käsittelevän kirjan. Rotukirjoja saa

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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myös rotuyhdistysten, eli
SATHY:n kautta. Myös kenneleillä on mahdollisuus myydä
kasvattamansa rodun omaa
kirjaa.
Lisäksi kirjaan tulee mainoksia. Nyt jos koskaan kannattaa laittaa mainos omasta
kennelistä, työkoiratarvikkeista sekä kaikesta muusta työkoiriin liittyvästä toiminnasta
ja tuotteista, sillä näitä kirjoja
tullaan käyttämään referenssinä kaikissa medioissa, keskusteluissa ja muussa käytössä
ympäri Suomen ainakin seuraavat 10 vuotta!
Jos haluat olla mukana
käännöstyössä, Suomi-osiossa
tai mainostajana, ota välittömästi yhteyttä SATHY ry.:hyn.
Tässä vaiheessa Kustannusosakeyhtiö Perhemediat Oy ei
ole tekemässä omia kirjoja
amerikankääpiöterrieristä eikä
vanhaenglanninbulldoggista.
Tällainen on OLDE!
Nyt kertoo vanhaenglanninbulldoggin omistaja, millainen
koira tässä todellisuudessa on
kyseessä. Hieno kertomus koiran alkutaipaleesta uudessa
kodissa ja perheessä valottaa
meille kaikille, millainen OLDE oikeasti on.
Babesia reportaasi
Kaikkien tuontikoirien uusi
vihollinen, babesia on nyt syynissä. Kerromme kaiken ajankohtaisen tiedon tästä vaikeasta, parantumattomasta ja
tarttuvasta taudista. Babesia
on koirien AIDS ja sitä tulee

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
osoitteesi.
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varoa ja välttää kaikin keinoin.
Lue tarkka artikkeli sisäsivuilta.
Kennelliitto on
vihamielinen
Tietoomme tuli erikoinen
tapaus: Suomalainen kasvattaja halusi laittaa työkoiristaan
pentuilmoituksen Kennelliiton
Koiramme-lehteen. Ilmoitus
otettiin vastaan ja se maksettiin
- kesäkuussa 2003. Lehtiä tuli
ja meni, mutta ilmoitusta ei
näkynyt. Vihdoin syyskuussa
kasvattaja rupesi ihmettelemään asiaa, otti yhteyttä Koiramme-lehteen, mutta ei saanut vastausta. Lehtiä taas tuli
ja meni, mutta ei ilmoitusta,
eikä vastausta Koirammelehdestä. Marraskuun puolessavälissä kasvattaja hermostui
ja rupesi selvittämään asiaa
oikein kunnolla. Useiden puhelinsoittojen ja sähköpostien
jälkeen Koiramme-lehden päätoimittaja Tapio Eerola laittoi
sähköpostin, jossa ilmoitettiin
seuraavaa: “Koiramme-lehti
ottaa vastaan rivi-ilmoituksia,
joissa myydään puhdasrotuisia
FCI:n rekisterissä olevien rotujen pentuja. Tämä on kustantajamme eli Suomen Kennelliiton säännöistä asti lähtevä
periaatteellinen linjanveto.”
OK, mutta miksi tätä ei ilmoitettu kasvattajalle kesäkuussa? Miksi rahat kelpasivat? Miksi Kennelliitto pitää
rotukoiria ei-puhdasrotuisina?
Omituista ja vihamielistä meininkiä. Ja miksi rahoja ei vieläkään ole palautettu kasvattajalle???

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.FI kuvia ja
tekstiä voit lähettää s-postitse osoitteeseen info@sathy.fi
Toimituksellinen materiaali osoitteeseen SATHY, Arolantie 48, 03400 Vihti.
SATHY:n faksi (09) 2247 317.

Kirjeenvaihtoa
Terveisiä Australiasta!
Thank you very much for
your help, SATHY! Also your
links were very helpful, and I
found two illuminating articles
on TFTs. Still trying to find
more historical record on the
breed's development in
Australia, so if you find
anything interesting in your
travels, please, please let me
know.
I love your website. What
cute little creatures! They do
indeed look very much like the
Australian Mini Fox. Our
website you can find from:
www.minifoxie.org
Thanks again for all your
help!
Aleta Curry,Mini Foxie
Club of Australia Inc. (MFCA)

Va s e m m a l l a
pitbulli valmistautumassa taakanvetoon.
Alla amerikanbulldoggi vetämässä taakkaa.

Kuvassa Aletan australiankääpiöterrieri Papoose.
and American Bulldogs there.
Love,
Toni Yoakum

Terveisiä USA:sta!
Hi SATHY!
Sending a few pics from the
weight pull two weeks ago. I
was judging this weight pulling
and spent the rest of my time
taking pictures of it for you
guys. These are some of the
dogs pulling. We had Pit Bulls

Yllä ryhmä taakanvetäjiä turisemassa juttuja.
Vasemmalla kuvassa taakanvedon painoja tuodaan paikalle.

Jatkoa aikaisemmin julkaistulle 1. osalle.

Väinö amerikanbulldoggin päiväkirja, osa II
Meikäläinen on nyt asustanut jonkin aikaa näiden uusien
ihmisten kanssa, ja kaikki on
sujunut oikein mukavasti. Joka
aamu (saan ruokaa!) noi lähtee
johonki ja laittaa mut HÄKKIIN, mut ei se mitää. Siel on
pehmee alusta ja aina kun sitä
vähän kaivelee niin löytyy
muutama pipana!
Päivä menee sitten nukkuessa ja kuunnellessa kun Brutus kuorsaa, olen kyllä kovasti
opetellut pitämään samanlaista
ääntä… harjoitus tekee mestarin!!!
Kun mun ihmiset tulee takas ne vie mut ULOS, ja piru
että siel on kylmä! Oon yrittäny selittää että voin pissiä paperille tai matolle tai lattialle
(mikä nyt sattuu olee kohdalla), mutta ei se ilmeisesti
käy?!? Ja Brutukselle se on
kuulemma mahdoton tehtävä,
en ymmärrä, toi on varmaankin jotain aikuisten juttuja jot-

ka ymmärrä sit joskus…. Mut
hei oikeesti, helppo juttu: istahdat vaan (on lämmintä),
päästät lirut ja joku tulee siivoomaan sen pois!
Nyt tapahtuu jotain, ollaa
taas peltipurkissa (oliko se auto?) ja menty jo pitkän aikaa
eteenpäin. En muuten suosittele sivuikkunasta ulos katselua: puut vilistää silmissä ja
tulee paha olo…
MAKEE mesta. Pelkkää
valkosta pehmeetä juttua (lunta), tosin kylmää, mutta siinä
on kiva juosta ja pyöriä, eikä
nenäänkään satu kun lentää
turvalleen, ja sit tääl on tollanen pieni talo mihin me kaikki
ängetään. Nää puhuu
talvilomasta…mikä
lie…Syötävää? Brutus ainaki
on innoissaaan, juoksee eestaas ja pitää ihan outoa ääntä!
Brutus, ihmiset ja mä ollaa
jossain tosi kuumassa huoneessa, noi pöljät heittää vettä

tollaseen laatikkoon (siinä voi
muuten polttaa kuonon) ja sit
se laatikko sihisee, kummallista. Tää on kyl rentouttavaa,
taidan käydä maate….
Oon muuten oppinu suomee
esim. istu = peräpää alas, maahan = koko kroppa alas niinku
pötköttää ja tänne = juokse
hullun lailla kutsujan luo,
yleensä meenkin koska sieltä
saa aina taputuksia ja kehuja
jopa herkkuja joskus, mutta
toisaalta eteen saattaa tulla
muutakin tekemistä kesken
matkan esim. joku haju tms.
Silloin yleensä koitan viestittää
noille että tulen kohta, mut ei
se taida mennä jakeluun!
Tääl on muuten seki hyvä
juttu että ihmisetkin joutuu
myös lähtee ulos kun hätä tulee! Tosin ne menee tollaseen
koppiin mitä kutsuvat huussiksi, mutta kyl ois niilläki helpompaa päästää vaan
paperille…. joka tapauksessa
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mä meen aina mukaan sinne
huussin luo ettei vaan tuu jotai
susia tai karhuja, mitä lie neki?
Mut pois ajan kuiteski, sen
verran kova jätkä oon!
Ihmiset kattelee tosta valolaatikosta jotain mitä se kutsuu
lätkäksi. Mä oon kyl yrittäny
päästä kiinni aiheeseen mut en
kyl kauaa jaksa kattoo…se on
kiva kohta kun ihmiset huutaa
“MAALI” ja kaikki pomppaa
ylös, saa haukkua ja hyppiä ja
kaikil on kauheen kivaa!
Mikäköhän se maalikin on?
Ei ainakaan syötävää, koska
mun maha ei ainakaa täyty,
mut ei se mitää,p ääasia että
on kivaa!
Tuleekohan tääl ikinä lämmin?????
Palailen asiaan tuollempana.....
Väinö
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Tuontikoiran kirous – BABESIA!
Viime SATHY Uutisissa kerroimme tuontikoirilla esiintyvästä loisesta, sydänmadosta.
Nyt kerromme tuontikoirien
uudesta, erittäin vaarallisesta
ja erittäin helposti tarttuvasta
veriviruksesta, babesiasta.
Kumpaakaan ei esiinny Suomessa luonnostaan, vaan ne
ovat tuontikoirien vitsauksia.
Uusi virus
Babesia on koirilla verrattain uusi virus, eikä siitä tiedetä vielä kovinkaan paljoa. Varsinkin Suomessa tietämys on
todella alkeellista ja ihmisten
“tiedot” ovat usein pelkkää
kuulopuhetta. Babesiaa on kuitenkin esiintynyt esimerkiksi
lehmillä ja lampailla jo pitkään
ja ensimmäiset babesiadiagnoosit tehtiin näille jo
vuonna 1966.
Koirista babesiaa esiintyy
yleisimmin amerikanpitbullterriereillä ja greyhoundeilla.
Jostain syystä juuri näillä koiraroduilla on havaittu verrattain paljon babesiaa. Luultavasti tämä johtyy siitä, että
näiden rotujen suorituskykyä
tarkkaillaan erityisen tarkasti
ja terveydentilan poikkeamat
otetaan kasvattajien kannalta
erittäin vakavasti. Saattaa siis
olla, että muissa koiraroduissa
muhii babesia-pommi, jota ei
vain havainnoida millään tavalla.
Miten babesia
leviää
Babesia leviää veren mukana ja limakalvojen kontaktissa.
Voisi sanoa, että babesia levittyy kuin AIDS ja muutenkin
on jossain määrin samankaltainen verivirus. Babesia ei ole
parannettavissa, ainoastaan sen
oireita voidaan hoitaa - kuten
AIDSissa. Babesiaan kuolee
ennemmin tai myöhemmin kuten AIDSiin. Babesia leviää
siis esim. punkkien ja kirppujen välityksellä. Jos babesiaa
kantavasta koirasta hyppää
punkki Sinun koiraasi, on koirallasi babesia. Babesia leviää
myös muussa verikontaktissa,
esim. koirapuistojen koiratappeluissa. Babesia leviää myös
astutuksessa ja emolta pennuille kohdussa tai synnytyksessä.
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testiä. Näistä luotettavimpana
pidetään IFA testiä.
Ei rokotetta eikä
parannuskeinoa
Babesiaa vastaan ei ole rokotetta, eikä babesia todellakaan ole parannettavissa. Tänä
päivänä vielä kuulee useiden
kennelien omistajien sanovan,
että heillä kyllä on babesiaa,
mutta ei se haittaa, koska se
ei tartu.
Ei pidä paikkansa.
Älä osta koiraa kennelistä,
jossa edes yhdellä koiralla on
babesia. Todennäköisyys on,
että noin 40 % sen kennelin
muista koirista on myös babesia. Älä siis osta tällaista koiraa, äläkä auta osaltasi levittämään babesiaa Suomeen.
Osa kennelien omistajista
ja lemmikkikoirien omistajista
on yrittänyt hoitaa koiransa
babesiaa Imizol ja Berinilnimisillä lääkkeillä, mutta nämä eivät siis paranna babesiaa,
vaan voivat ainoastaan lievittää oireita.
Babesian oireiden kehittyminen ja taudin kulku on omiaan synnyttämään mielikuvia
toimivista hoidoista. Ensimmäisten, usein dramaattisten
babesia-oireiden ilmaannuttua
saattaa koira tervehtyä täysin
normaalikuntoisen oloiseksi.
Tässä vaiheessa omistajan/kasvattajan on vaikea hyväksyä tosiseikkaa, että koira
on kuolemaan johtavan veriloisen kantaja.

Babesia bigemina
punaisen verisolun sisällä
lehmän
veressä.
Verisolussa on kaksi
babesia virusta.

Onko Sinun
koirallasi babesia?
Suomessa ei ole koirakantaa, jolla olisi babesia. Suomessa on kuitenkin muutamia

Tässä verisolussa on neljä
babesia virusta.
koiria, joilla on babesia ja nämä koirat siis kantavat tätä
virusta. Suurin osa näistä koirista on tuontikoiria ulkomailta.
Jos jostain syystä epäilet
koirallasi olevan babesia, testaa koirasi välittömästi. Älä
päästä koiraasi kosketuksiin
minkään muun eläimen kanssa
ennen kuin tiedät varmuudella,
että koirallasi ei ole babesiaa.
Suomessa ei ole instanssia,
joka tekisi babesia-testejä,
mutta eläinlääkärisi voi ottaa
koirastasi verinäytteen ja se
lähetetään Saksaan tutkittavaksi.
Tällä hetkellä käytetään kolmea eri testiä babesian todentamiseen. IFA (Indirect Fluorescent Antibody Assay)-testiä,
Giemsa Smear -testiä ja PCR
(Polymerase Chain Reaction)-

Ensin koira saa babesia viruksen, jollain edellä mainituista tavoista. Tämän jälkeen
kuluu viikkoja tai jopa kuukausia ja koira saa babesian
ensioireet. Sen punaiset verisolut vähenevät dramaattisesti,
yleiskunto tippuu nollaan ja
koira on kaikin tavoin voimaton ja heikko. Oireet ovat saman kuin anemiassa. Suurin
osa koirista kuolee tähän vaiheeseen babesiaa.
Koska babesian voi tunnistaa vain erityisellä babesiatestillä tulkitaan koiran oireet
täysin väärin. Moni babesiakoiran omistaja on siis täysin
tietämätön koiransa vakavasta
sairaudesta.
Se osa koirista, jotka selviävät hengissä tästä ensimmäisestä vaiheesta, ovat nyt babesia-viruksen kantajia ja tulevia
potentiaalisia tartuttajia. Koiran yleiskunto kohenee riippumatta sille mahdollisesti annetusta lääkityksestä ja kunto
pysyy hyvänä tämän jälkeen
jopa vuosien ajan. Juuri tässä
vaiheessa babesiaa ovat esim.
ne luovutusikäiset pennut, joiden emolla on babesia. Pennun
ostaja ei siis tiedä mitään mistään babesiasta, ihmettelee
vaan, mihin koira kuoli .
Sitten seuraa seuraava punasolujen romahdus ja tämä
on se viimeinen vaihe. Tähän
kuolevat lopulta nekin koirat,
jotka selvisivät hengissä ensimmäisistä oireista.

Babesian kulku
Babesiaa tunnetaan koirilla
tällä hetkellä kahta eri virusta:
Babesia Canis ja Babesia Gibsoni. Molemmat aiheuttavat
koiran kuoleman.

Babesia canis trophosiittejä
koiran veren punaisissa
verisoluissa.
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Testaa koirasi, jos edes
epäilet sen kantavan
babesiaa.

Lukijoiden juttuja & kuvia
Dog Haiku
I love my master;
thus I perfume myself with
this long-rotten squirrel.
I lie belly-up
in the sunshine,
happier than you will ever be.
Today I sniffed many dog butts
- I celebrate by kissing your
face.
I sound the alarm!
Paberboy - come to kill us all
- Look! Look! Look! Look!
Look!
I sound the alarm!
Mailman friend - come to kill
us all - Look! Look! Look!
Look!
Look!
I sound the alarm!
Meter reader - come to kill us
all - Look! Look! Look! Look!
Look!
I sound the alarm!
Garbage man - come to kill us
all - Look! Look! Look! Look!
Look!
I sound the alarm!
Neighbor's cat - come to kill
us all - Look! Look! Look!
Look!
Look!
I lift my leg and wiz on every
bush- Hello Spot snif this and weep.
How do I love thee?
The ways are numberless as
my hairs on the rug.
My human is home!
I am so ecstatic I have made
a puddle.
I hate my choke chain Look, world, they strangle me!
Ack! Ack Ack Ack Ack Ack!
Sleeping here, my chin on
your foot - no greater bliss well, maybe catching cats.
Look in my eyes and deny it.
No human could love you as
much as I do.
The cat is not all bad she fills the litter box with
tootsie rolls.

Dig under fence - why?
Because it's there.
Because it's there.
Because it's there.
I'm your best friend,
now, always, and especially
when you are eating.
You may call them fleas,
but they are far more I call them a vocation.
My owners mood is romantic
- I lie near their feet.
I fart a big one.
Author Unknown
***

Mason ja Kiia tyttö.

Eräänä yönä murtovaras
murtautui taloon. Hän katseli
taskulampunvalossa ympärilleen etsien arvoesineitä.
Juuri kun hän oli nostamassa CD-soitinta säkkiinsä, kaikui pimeydestä outo ääni sanoen
“Jeesus katselee Sinua”.
Murtovaras sai melkein sydänkohtauksen, sammutti taskulamppunsa ja jähmettyi paikalleen. Kun hetkeen ei
kuulunut mitään, jatkoi hän
etsimistään. Juuri kun hän oli
irrottamassa stereon johtoja,
kuului pimeydestä kirkas ääni
“Jeesus katselee Sinua”.
Täysin sekopäisenä pelosta,
murtovaras alkoi katsella taskulampun valossa ympärilleen
etsien äänen alkuperää. Lopulta taskulampun valokeila osui
huoneen nurkassa olevaan papukaijanhäkkiin. “Sinäko puhuit äsken?”, murtovaras kysyi
papukaijalta. “Minä se olin”,
papukaija tunnusti, “Yritän
vain varoittaa sinua”.
Murtovaras rentoutui,
“Varoittaa minua,kuka sinä oiken luulet olevasi.”
“Mooses”, vastasi papukaija. “Mooses!”, murtovaras
nauroi, “Minkälaiset ihmiset
antavat papukaijalleen nimeksi
Mooses?”
“Sellaiset, jotka antavat
vanhaenglanninbuldogilleen
nimeksi Jeesus”, vastasi papukaija.

poika Mason on fiksu, kiltti ja
erittäin lapsirakas koira. Meillä
on 1,5 vuotias tyttö jota meidän pitbulli hoivaa ja vahtii.
Koira ei välitä vaikka sitä
kuinka lällyttelee ja rutistaa.
Mason ei ole ikinä ollut ilkeä
tai epäluuloinen meidän lasta
kohtaan.
Talvisin terveisin, P.M.,
Karhula
***
Amerikankääpiöterrieri Tara lähettää onnitteluja siskoille
ja veljille joulukuisen 1vuotispäivän johdosta. Tara
tahtoo lähettää bobtailkavereidensa Elmon & Masin
sekä kotijoukkojen kanssa
myös hyvän joulun toivotukset
kaikille amerikankääpiöterriereiden omistajille sekä ihailijille.
Terveisin Tara & P.V., Hyvinkää

Oik.: Tara ja bestis Elmo.

***
Hei SATHYlaiset!
Minulla on kolmevuotias
amerikanpitbullterrieri Mason.
Ilokseni kerron, että meidän

Yllä: Tara 8-viikkoisena Elmon hellässä huomassa.
5
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Moros
kaikille!
Eikös vain ollut onnistunut
SATHY Expo! Hiukan jäi
kaivelemaan oman koiran
taakanvetotulos, mutta pääasia
että tulos saatiin. Koira veti
pelkästään vanhasta muistista
ja silkkaa hyväntahtoisuuttaan.
Mainio otus!
Pittiä hankkimassa?
Meiltä kyseltiin Expossa,
mistä koira on hankittu. No
joo, niistä pitin ostajista... Ei
siinä mitään, joskushan
ihmisten on hankittava eka
koiransa, tai eka pittinsä, mutta
epäilyttää ovatko nämä ekaa
pittiään havittelevat
ostajaehdokkaat aina täysin
tietoisia siitä mihin ovat
ryhtymässä... Pitti kun on pitti
24h vuorokaudessa, ei vain
silloin kun omistajalle sopii ja
olosuhteet ovat muutoin
otolliset. Olosuhteet voivat
joskus olla kaikkea muuta kuin
otolliset - esim. kaivat
alaovella avaimia taskustasi,
ja takaa kulkee vieras koira,
jonka pitti huomaa hetkeä
ennen kuin sinä itse... Ei
mitään, kun remmi on
lyhyellä, mutta kiusallista se
on, HYVIN kiusallista...
Kun odotimme bussia
Soukan kartanon pysäkillä,
tapasimme
nuoren
pariskunnan, joka oli
ottamassa itselleen pittiä.
Kyselivät syövätkö pitit jotain
erikoisruokaa (joo, koiran
makuinen on erittäin suosittua,
hah, huono vitsi, en minä niin
sanonut tietenkään)
Taakanvedosta
Oihoi, nyt keljuttaa se
meidän
pitbullin
taakanvetoesitys. Miksi, oi
miksi aloitin vedättämisen 100
kilosta, kun koira jo kärryjä
kokeillessaan oli tuon
kuorman vetänyt... Hiukan nyt
uskoa siihen omaan koiraan,
kelpo pahvipää omistaja! No,
ehkä jonain päivänä vielä
lakkaa
ohjaajakin
töttöilemästä...
SATHY Uutiset 4/2003

Muuten
Expoon
treenatessamme valjaat olivat
maalla mukana, no, olivathan
ne hetken koiran päälläkin, ja
se sitten siitä. Meidän äiti oli
muutes sitä mieltä, että koiraa
ei saa pakottaa rehkimään yli
voimiensa. Hahhahhaa! Yli
voimiensa! Meidän koiraa!
Siis sitähän ei kukaan pysty
pakottamaan edes liikkeelle,
mikäli sille päälle sattuu.
Valitettavasti...

aina käsitä. Mutta pahoin
pelkään, että muuan koirarotu
on koirani silmissä nyt
lopullisesti leimattu...
Moniaita kissoja
Tämä aamuna, kun olin
kylppärissä harjaamassa
hampaitani, kuulin miten koira
rupesi yökkäilemään. Oli
oksentanut yön aikana
nauttimansa nappulat petilleen,
ja utelias kissamme loikkasi
petin laidan yli suoraan siihen
puolisulaneeseen
ravintolammikkoon. Minkä
jälkeen kissa loikki ympäri
kämppää ja merkkasi reittinsä
tuoksuvilla käpälänjäljillä...
En tiedä mikä koirulia vaivasi,
toivottavasti jokin tilapäinen
häiriö vain, tai liian
täysinäinen mahalaukku.
Meidän koiraparka saa
varmaan ihan liian vä hän
raitista ilmaa, eilen vielä
kaiken huipuksi iltalenkin
jälkeen nukahdin, eikä koira
päässyt myöhäisiltalenkilleen.
Kun sitten kolmen aikaan
aamuyöllä heräsin podin niin
huonoa omaatuntoa, että
teimme aamuyölenkin... Ei
sinänsä mitään tavatonta, ja
ajankohtahan on koiran
(ainakin meidän koiran)
ulkoiluttamiseen mitä sopivin
ja miellyttävin. Tällä kertaa
vain, ikävä kyllä, tapasimme
pusikossa kyyristelevän
hirveän,
kauhean,
jättiläismäisen KISSAN.
En liioittele.
Karvat pystyssä kissa oli
melkein meidän koiran
kokoinen... Ikävää tässä
tapaamisessa oli se, että
meidän koira ei tykkää
vieraista kissoista ja alkoi
rähistä riidanhaluisella äänellä
- sopii kuvitella, aamuyöllä,
jonkun alimmassa kerroksessa
asuvan ressukan ikkunan alla...
Sitten vielä, kaiken huipuksi,
koira yritti kiertää pensasaidan
kissan tykö päästäkseen, ja
kissa valitsi saman suunnan
poistuakseen vaivihkaa
paikalta (minkä liikkeen olisin
itsekin halunnut mieluusti
tehdä), seurauksella, että ne
pensasaidan päädyssä
huomasivat tuijottavansa
suoraan toistensa kiiluviin
silmiin... Hehhehee. Kumpikin
järkyttyi kovin (minusta nyt
puhumattakaan). En tiedä
olisiko lopulta seurannut
verilöyly, jos en olisi saanut
kiskottua koiraa kauemmas,
mutta hiukan epäilyttää...
Remmi oli muutaman hetken
epäilyttävän löysällä, ikään
kuin joku olisi hiukan

Rottia junassa
Maalta tullessamme
tapasimme junassa rotan. Istui
pentele meidän paikallamme,
tai siis omistaja istui, ja rotta
oli häkissä paikalla, jonka olin
suunnitellut meidän hauvalle.
Omistaja pystyi siirtymään
tieltämme, häkki ei, mutta
lupasin, että kyllä kaikki hyvin
menee, ei pittini ahdistele
pikkueläimiä, mikäli ne ovat
häkissä tms. kuljetuskorissa.
Ja hyvinhän kaikki menikin.
Keljutti, etten voinut kysyjille
kertoa koirani olevan suuri ja
vaarallinen pitbulli... Koskaan
ei voi tietää onko seuraavalta
asemalta tulossa osastoon
toinen tyttökoira, ja silloinhan
meidän meidän vaarallinen
pitbulli vähän tuppaa
ääntelehtimään.
Kanssamatkustajat olisivat
epäilemättä
olleet
kauhuissaan...
Varpaat ojennukseen!
Ai niin, saksanpaimenkoira
puri koiraani varpaaseen.
Olimme koira-aitauksessa, kun
paimenkoira kulki ohi, ja
pittini nähdessään se sai
kauhean raivarin, jolloin
omistajalle tuli nk.
pitovaikeuksia, eikä
meidänkään koira malttanut
laskea kymmeneen, jne. ne
sitten kohtasivat aidalla
hirmuisesti rähisten. Koirani
ilmeisesti oli työntänyt
käpälänsä verkon silmistä
kiskoakseen vastustajan
hellään syleilyynsä, ja siinä
vaiheessa paimenkoira puri.
Pittini pitäisi olla
varovaisempi, ihan oikeasti.
No, huomasin itse asiassa
vasta paimenkoiran jo
poistuttua, että lemmikkini
tassusta vuoti verta. Pelkkä
naarmu, onneksi. Kotona sitten
huomasin toisenkin asian,
nimittäin peukalonkynteen oli
takertunut
nippu
saksanpaimenkoiran karvoja.
Mitä IHMETTÄ se oikein on
yrittänyt? Ei näitä ihminen
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menettänyt motivaatiotaan...
No, sivallus kynsillä kuonoon
olisi varmaan kohottanut
motivaation jälleen taivaisiin,
mutta sitähän emme tietenkään
jääneet odottamaan. Ei siinä
keskellä yötä, jonkun
onnettoman ikkunan alla, jne.
Eikä tietysti muutenkaan.
Pieniä leikkikavereita
Älykäs koira kuitenkin
vaivattomasti tunnistaa toisen
koiran, kuten kävi ilmi sillä
kertaa, kun olimme puistossa
samaan aikaan kahden
pikkuruisen chihuahuan
kanssa. Tai siis ei meidän koira
niitä ainakaan minkäänlaisina
riistaeläiminä pitänyt, ja
kaikesta näki, että sen teki
oikein kovasti mieli mennä
leikkimään. Chichut vain
olivat niin pienenpieniä,
olemattoman pieniä, että en
uskaltanut meidän koiralle
lupaa antaa. Joo, meidän koira
uskoo kyllä toisinaan, jos sille
jotain sanoo. On sillai
p o h j i m m i l t a a n
hyväntahtoinen...
Ruokavaliosta
Niin, yksi juttu selvisi tässä
päivänä muutamana: Hertta
syö mielellään mazariinileivoksia. Ovatko ne muka
sopivaa ravintoa atleetille?
Olen kyllä sittemmin yrittänyt
pitää huolen, ettei koira saa
leivoksista yhtään suurempaa
osuutta kuin sille painonsa
mukaan kohtuudella kuuluu itsellä ei ole niin väliä,
valmentajathan monasti ovat
hiukan päässeet vuosien myötä
tuhtiutumaan...
Ja vielä hevosia
Koiramme tässä eräänä
päivänä murahti varovaisesti
polliisihevoselle... Oikeastaan
olisi kyllä kaikin tavoin
enemmän kehumisen arvoista
mikäli pittini jahtaisi vaikkapa
villisikoja. Etenkin kun ei niitä
loiki vastaan jokaisen kulman
takaa, päinvastoin kuin
jäniksiä... Koira saa norsun
voimat pupujen perään
ryysiessään, erittäin mukavaa
liukkailla kallioilla, varsinkin
pimeässä. Suosittua on myös
syöksyä päistikkaa pusikoihin,
mieluiten sellaisiin, joissa
kasvaa tiheässä nokkosta ja
vadelmaa.
Ensi numeroon!

Tällainen on aito Olde!
DORIKSEN TARINA
30.9.2003
Olen töissä Agrimarketissa,
jonne eräs mies tuli ostoksille.
Puhe kääntyi koiriin ja kyseinen herra kertoi omistavansa
oldeja, joista en luonnollisestikaan ollut aiemmin kuullut.
Mentiin sitten pihalle katsomaan autossa olevia koiria.
Ensimmäinen näky oli hämmentävä, kun paksu ja pirteä
Tankki tuli luvan kanssa autosta ulos, sen jälkeen Meku ja
Donna. Bruce istuskeli auton
etupenkillä. En koskaan ollut
nähnyt niin vahvoja, iloisia,
ystävällisiä ja reippaita koiria.
Kotona kerroin vaimolle ja
lapsille tapaamisestamme.
Kasvattajan antamat Oldetietopaketit ja puhelinnumero
kädessä meni sitten pari kuukautta. Rohkaisin mieleni ja
soitin sitten Olderanchille, jossa toivottivat meidät tervetulleiksi tutustumaan uuteen
rotuun. Meillä ei ollut tarkoitus ostaa koiraa, käydä
vain katsomassa koiria.
Lapset ja vaimoni ihastuivat
myös eloisiin ja ystävällisiin
koiriin. Vaimoni ja toinen
tytöistäni ei kyllä aluksi
erityisemmin tykännyt koirien tervehtimistavasta; olkapäästä kiinni ja lukuisia
märkiä suukkoja. Pääsin ensimmäisellä kerralla kokeilemaan koirien kykyjä ja voimia
suojahihan kanssa. Mahtava
tunne, kun lähes 40-kiloinen
Tankki hyppäsi hihaan kiinni
ja puri tiukasti kiinni. Sitten
oli Mekun ja Donnan vuoro.
Vanhana vartijana ja maalimiehenä (Schäfereille) yllätyin
sitkeästä purusta. Rakkaus Oldeihin oli syttynyt.
Keväällä 2003 oli sitten Olderanchilla onnellinen perhetapahtuma. Donna ja Bruce
saivat pentueen, josta meille
sitten valikoitui pieni reipas
”Kippura”. Kasvattaja kertoi
Donnan ja Brucen olevan
luonteeltaan sellaisia, että pennut toimisivat samalla tavalla
toisen koiran kohdatessaan.
Kumpikaan vanhemmista ei
aloita tappelua toisen koiran
kanssa, vaan toisen koiran on
ensin purtava ja sitten tappelu
on valmis. Kippurasta tuli 5henkisen perheeni valloittava
Olderanch Doris, nimi päätettiin, koska ei mainiolle ja kauniille pennulle voinut muuta

nimeä antaa. Doris oli 7 viikkoa vanha tullessaan meille.
Se oli totutettu kynnenleikkuuseen ja se osasi juustonpalasta
istua, sekä tehdä tarpeensa paperille.
Kotimatkalla kennelistä istuin auton pelkääjänpaikalla
pieni tuhiseva ja kiipeilevä ja
lievästi ensimmäisestä automatkasta ja vatsanpuristelusta
pahoinvoiva koira sylissäni.
Rakentamamme pesä keittiössä riitti Dorikselle kahdeksi
päiväksi. Ensimmäisen yön
Doris nukkui vieressäni keittiön lattialla. Toisen yritin nukkua eteisessä koira
aidan takana
keittiön
puolella.
Koi-

tasolla tietenkin ja kaikki on
mennyt kuin vanhalta tekijältä.
Harjoittelussa on ollut mukana
koko perhe. Kesämökillä koiramme osallistui kaikkiin perheen askareisiin, veneen köydenvetoon, pressujen
levittelemiseen ja kuoppien
kaivuuseen. Dorista on lähes
mahdotonta estää tekemästä
samoja töitä, kuin isäntäväki.
Doris on mitä ilmeisin työkoira.
Koiran suhtautuminen
ihmisiin ja toisiin eläimiin
Doris pehmittää
kaikki

menhevosta leikkiin.
Odottamaton
luonnetesti
Eräänä lauantaina olimme
vaimoni kanssa tulossa Doriksen kanssa lenkiltä ja omakotitalon pihalta tuli kookas dalmatiankoira-uros hampaat
irvessä ja muristen aivan Doriksen kuonon eteen. Doris oli
kytkettynä hihnaan ja ei hievahtanutkaan, ei murissut tai
perääntynyt, seisoi vain ja seurasi tilannetta. Dalmatialainen
rauhoittui ja kohta koirat leikkivät dalmatialaisen omistajan
nurmikolla. 35-kiloinen uusi
kaveri oli muutaman kerran
kyljellään Doriksen käsittelyssä. Kokoerosta huolimatta painiminen oli tasaväkistä. Koiramme oli toiminut juuri sillä
tavalla, kuin kasvattaja oli
sen kertonut toimivan.
Tämä on mitä oivallisin
esimerkki onnistuneesta
jalostuksesta, vanhaenglanninbulldoggi
toimii juuri siten, kuin
sen oletetaan toimivan.
Mielipiteeni
oldeista

ranpentu
oli surkeana ja puri
minua sormesta,
kun joutui olemaan aidan
toisella puolella. Otettuani portin pois nukkui koira rauhassa
siinä missä juuri oli valittanut.
Kolmannen yön sain nukkua
sohvalla ja neljännen omassa
sängyssä. Doris valitsi olohuoneen makuupaikakseen. Kotiutuminen sujui nopeasti ja
Doris osoitti heti olevansa hyvä pentu. Sisäsiistiksi Doris
opetettiin heti rokotusten jälkeen 3:n kk:n iässä. Tähän kului vain 2 päivää.
Doris on nyt hieman yli 7
kk vanha ja painaa noin 27 kg,
korkeutta noin 45 cm. Olemme harjoitelleet suojelun alkeita; etsimistä, pakenevan kiinniottoa ja hyökkääjän
kohtaamista, kaikkea leikin

l e veällä
hymyllään ja
avoimuu-dellaan. Ainoastaan illalla pimeästä ilmestynyt romaaninainen leveine
hameineen on aiheuttanut selkäkarvojen ylösnousun. Doris
ei hypi vieraita vasten vaan
kieppuu innoissaan jaloissa ja
kellahtaa välillä kyljelleen.
Vahtimistaipumuksista on tullut merkkejä kun perheeni
nuorin 9-vuotias Teija käyttää
Dorista ulkona. Koira valpastuu ja menee Teijan eteen ja
ryhdistäytyy suojellakseen mikäli vastaantulija tekisi jotain
yllättävää. Olemme antaneet
Doriksen tutustua pennusta
lähtien ihmisiin ja toisiin koiriin, sekä lehmiin ja hevosiin.
Doris on ollut varovainen,
muttei ole pelännyt suuria eläimiä. Se jopa yritti haastaa suo7

Jos haluaa uskollisen,
seurallisen, voimakkaan,
pelottoman ja erityisen
miellyttävän koiran kannattaa hankkia aito Olde.
Olemme Nastolassa tavanneet
englanninbulldoggeja
(3vuotiaita uroksia). Doris on
pöllyttänyt niitä minkä ehtii,
kun englantilaiset jo läähättävät lisää Olde vauhtia ja leikitellen juoksee karkuun. Välillä
voimat eivät riitä (6 kk) ja on
mentävä selälleen, mutta Doris
hengittää vapaammin ja ei
hengästy yhtä nopeasti, kuin
hengitysvaikeuksiset englannin bulldoggit, jotka joutuvat
välillä ottamaan aikalisää.
Lapsiperheeseen vanhaenglanninbulldoggi sopii erityisen
hyvin, kunhan se kasvatetaan
tavoille lempeän ankaralla kädellä. Rakkautta ja rajoja, kuten ihmislapsenkin kanssa.
Olemme erittäin tyytyväisiä
koiraamme ja ehkä joskus tulee perheeseemme toinenkin
saman rotuinen koira.
T.R., Nastola
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SATHY Expo 2003
Jymymenestys!
Vuoden 2003 suurin ja mahtavin työkoiratapahtuma
SATHY Expo 2003 järjestettiin sunnuntaina 19.10.2003
Espoossa, Soukan Kartanon
hallissa. Tapahtuma oli kertakaikkinen jymymenestys! Paikalle oli kerääntynyt väkeä
enemmän kuin koskaan, reilusti yli 200 ihmistä ja lähes
100 koiraa.
Vaikka SATHY-tapahtumat
ovat tunnettuja rennosta ja iloisesta ilmapiiristä oli tämän
vuoden Expo iloisuuden ennätys. Kiitos kaikille kävijöille
ja osallistujille.
Ennätysmäärät
porukkaa
Paikalla oli ennätysmäärä
vanhaenglanninbulldoggeja ja
amerikankääpiöterrierejä. Mukavana yllätyksenä oli aivan
uudet koiratuttavuudet, ennennäkemättömiä amerikanbulldoggeja ja amerikanpitbullterrierejä.
Yleisöä oli paljon ja varsinkin työkoiranhankintaa harkitsevia oli runsaasti paikalla.
SATHY Expo onkin yksi par-

Nimensä mukaisesti hurjaakin hurjempi Baby Doll vetää taakkaa kuin vanhat tekijät
ikään. Ilme kertoo kaiken.
haimpia tapoja nähdä työkoiria
silmästä silmään. Makkara ja
kahvi maistui mestaruuskisojen lomassa ja palkinnot menivät jälleen kerran parhaille
koirille.

oli joka lajissa runsaasti ja varsinkin Taakanveto oli erittäin
tiukkaa kamppailua. Vanhat
mestarit vetivät taakkaa erinomaisesti mutta joukkoon oli
“eksynyt” uusiakin tulokkaita,
joista osa yllätti omistajansa
ja yleisönsä huimilla taidoillaan. Taakanvedossa oli mukana runsaasti koiria, joista osa
ei valitettavasti päässyt ensimmäistä vetoa pidemmälle. Tuo-

Jännittävät kisat
Kaiken kaikkiaan kisat olivat tosi jännittävät. Osallistujia

mari oli ankara: jos koira ei
osannut vetää, ei ollut asiaa
jatkoonkaan. Ensimmäistä kertaa SATHY tapahtumassa oli
amerikankääpiöterriereille
oma taakanvetolaite. Valitettavasti suurin osa minikoirista
ei ihan tajunnut, mistä on kyse.
Ei muuta kuin kovaa harjoittelua ja uusi yritys ensi kerralla.
Myös Tuholaistorjunta oli
tiukkaa sekuntipeliä ja voitto
oli tiukassa. Kaikki pienet
amerikankääpiöterrierit saivat
tuloksen, mutta kolmen kärki
oli ehdottoman ylivoimainen
verrattuna muuhun porukkaan.
Voimavedossa nähtiin hulppeita suorituksia ja koirat loistivat voimillaan. Naruparka oli
katketa moneen otteeseen, niin
hurjia olivat parhaimmat koirat.
Palkinnot

Suuren fanijoukon lisäksi ikääntyvän mestarin, amerikanpitbullterrieri Decemberin
vetoja jännittivät omistaja, handleri ja avustajat.
SATHY Uutiset 4/2003
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Palkintojen määrä ja laatu
oli tänä vuonna aivan omaa
luokkaansa ja siitä olemme
saaneet runsaasti positiivista
palautetta. Jättimäiset pokaalit,
kymmenien kilojen koiranruokasäkit, upeat diplomit, hienot
lelut ja luut olivat tervetulleita
palkintoja Pohjoismaiden työkoiramestareille! Osa palkintokustannuksista katettiin uusilla
osallistumismaksuilla. Ensi
vuonna jatkamme samaan
malliin ja palkinnot tulevat
olemaan hulppeita!

SATHY Expo 2003
Amerikankääpiöterrieri Amerikankääpiöterrieri Benjaminin
Pipari “hiiren” kimpussa voittohyökkäys Tuholaistorjunnassa.
Tu h o l a i s t o r j u n n a s s a .
Lemmikki-lehti

Erityiskiitokset

Suomen suurimman lemmiErityisen suuret kiitokset
lehden (yllättäin lehti nimel- kaikille reippaille avustajille,
tään Lemmikki) toimittaja oli jotka olivat itseään säästelepaikan päällä SATHY Expossa mättä raahautuneet paikalle jo
tekemässä reportaasia työkoi- aamuyöstä ja avustivat purkaratapahtumasta ja Pohjoismai- misessa yömyöhään. Kiitos
den mestaruuskisoista. Kan- avustajille, ilman heitä Expoa
nattaa pitää silmät auki ei olisi mahdollista pitää.
tammikuussa erityisesti lehtihyllyjen kohdalla, sillä silloin
ilmestyy Lemmikki-lehti, joka
sisältää artikkelin SATHY Ex- Alla: Venla-pitbulli vetää
posta!
taakkaa hurjalla vauhdilla!

Yllä: Amerikankääpiöterrieri Benjamin oli
SATHY Expon multivoittaja! Tämä
kaksivuotias uroskoira vei kotiin
Pohjoismaiden mestaruuden sekä
Tuholaistorjunnassa että Taakanvedossa!

Yllä: Amerikanbulldoggi Mandy voitti oman luokkansa taakanvedossa,
eikä syyttä! Alla: Hurjien vetojen välillä on syytä hieman poseerata
kameralle, muistaa Tara-pitti!
Yllä: Ei ne kaikkein kovimmat painot, vaan se oikea tyyli,
tietää amerikanpitbullterrieri Hertta!
Vasemmalla: Eetu-pitti
valmistautumassa
hurjaan voittotaakanvetoonsa! Eetu oli
yksi kisojen yllättäjistä,
t o d e l l i n e n
ensikertalainen yllättäjä!
Tämä 25-kiloinen koira
veti voittovedossaan 450
kiloa taakkaa 4,9
sekunnissa.
7

SATHY Uutiset 4/2003

SATHY Expo 2003
Yllä: Mahtikoira Benjamin valmistautumassa
Taakanvetoon uusilla amerikankääpiöterriereiden
taakanvetokärryilla.
Vasemmalla: Taakanvedon oman luokkansa voittaja
amerikanpitbullterrieri December. December on voittaja
monelta vuodelta ja todellinen alansa konkari. Voittajan
ainoa heikkous on ruoka ja siksipä kuvassakin
Decemberin katse tähyää jo palkintoihin päin...

Oikealla: Taakanvedon yllättäjä Eetu tyytyväisine
omistajineen. Aina kannattaa osallistua!!! Alla:
Amerikanbulldoggi Mandy voitti oman luokkansa
Ta a k a n v e d o n P o h j o i s m a i d e n m e s t a r u u d e n .

Alla: Vanhaenglanninbulldoggi Tyyne ihmettelee
takaanvedon perimmäistä tarkoitusta...
Alavasemmalla: Amerikanbulldoggi Remua ohjastaa
voimavedossa oikeaan suuntaan omistaja.

SATHY Uutiset 4/2003
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SATHY Expo 2003
Vasemmalla: Voimavedon Pohjoismaiden mestari omassa
luokassaan, amerikanpitbullterrieri Taisto R. odottaa totisena
kuvausten päättymistä. Alla: Voimavedon Pohjoismaiden
mestari omassa luokassaan, amerikanbulldoggi Remu piti
erityisesti palkinnoksi saamastaan purulelusta.

Vasemmalla: SATHY Expon ensikertalainen, amerikankääpiöterrieri
Nugget ihmettelee kovasti, mikä on tuo omituinen voimavetolaite...
Va s e m m a l l a :
“Kerrassaan mahtavaa
meininkiä täällä
SATHY Expossa”, tuumaa amerikanpitbullterrieri Nata.
Oikealla: SATHY Expo
on tarkoitettu koko perheelle ja työkoiramaiset
harrastukset usein vievätkin mukaansa koko
perheen, koiraa myöden! Tämä amerikanbulldoggi on esittelyssä
tammikuun 2004 Lemmikki-lehdessä, lukekaa
sieltä lisää!
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Nyt varattavissa upeita Olde English Bulldogge
pentuja hienoilla värityksillä!

MAKSETTU ILMOITUS

Uusin pentue syntynyt 5.11.2003. Tämä pentue on Meku - Tankki yhdistelmä.
Nyt on mahdollisuus varata pentuja, varausmaksu 150 e. Pentujen hinta 1200 e.

Vasemmalla Meku, pentueen äiti. Oikealla Tankki, pentueen isä.

WWW.OLDERANCH.COM • 050 5004422
TOY FOX TERRIER-KENNEL
Jalostamme amerikankääpiöterrierimme ainoastaan parhaimmista mahdollisista koirista. Kaikki koiramme
on rekisteröity maailman suurimmassa työkoirajärjestössä United Kennel Clubissa (Purple Ribbon). Jalostukseen
käytettävät koirat testataan fyysisesti ja psyykkisesti. Vain 100 % terveät koirat kelpaavat. Kennelissämme
jalostetaan tri-color ja white & tan koiria.
Kennelissämme on suunnitteilla pentue alkuvuodeksi 2004. Pennut tulevat olemaan väritykseltään tri-color.
Emä ja isä sekä heidän emät ja isät ovat 100 % terveitä, erikoiseläinlääkärin virallisesti tarkastamia ja käytössä
erinomaisiksi todettuja käyttökoiria.

MAKSETTU ILMOITUS

Tulevan pentueen emä:
'PR' Rocktalk Nell of Phoenix
emän emä:
GR CH 'PR' Like a Rock of Phoenix
emän isä:
CH 'PR' Precious Grady of Phoenix

Tulevan pentueen isä:
'PR' Holmberg's Benjamin of Phoenix
isän emä:
CH 'PR' Ryan's Last of Phoenix
isän isä:
'PR' Oakwood Play It Again Sam of Phoenix

Toyfoxterrierkennelissä tarjoamme pennun ostajalle runsaasti etuja.
• pentu on 100 % terve, eläinlääkärin virallisesti tarkastamana
• pennun vanhemmat ovat 100 % terveitä
• Toyfoxterrier-kennel antaa kuuden kuukauden takuun pennun terveydestä (ei kata onnettomuuksia)
• pentu on rekisteröity U.K.C:ssä (Purple Ribbon takaa 128:n esivanhemman aukottoman sukutaulun), paperit
suoraan omistajalle kotiin
• infopaketti amerikankääpiöterrieri-koirista
• kattava infopaketti amerikankääpiöterrierin ruokinnasta, kasvatuksesta ja jalostuksesta
• penturuoka, kokonainen säkki
• virallinen Toyfoxterrierkennel-t-paita
• SUPER COLLARin valmistama amerikankääpiöterrieri työkoira-kaulapanta
• yhden vuoden jäsenyys SATHY RY. -yhdistyksessä.

WWW.TOYFOXKENNEL.COM • Puh. 045 630 4345

Vielä ehtii pukinkonttiin...

vanhaenglanninbulldoggi

amerikankääpiöterrieri

amerikanbulldoggi

amerikanpitbullterrieri

Upea SATHY kalenteri vuodelle 2004,
nyt jouluhintaan, vain 30 e sisältäen postikulut
amerikanbulldoggi

amerikanpitbullterrieri

amerikankääpiöterrieri

vanhaenglanninbulldoggi

SATHY työkoirakalenterissa esittäytyvät kaikki upeat SATHY koirarodut! Kalenterissa
ovat kuukaudet syys, loka, marras ja joulu 2003 sekä koko vuosi 2004 + bonuksena
vielä tammikuu 2005! Tilaa joululahjaksi ystävällesi tai itsellesi upea ja uniikki
koirakalenteri!
Kalenteri on suomen- ja englanninkielinen. Kuvissa esiintyvät aidot suomalaiset
työkoirat. Kuukausittain esittelyssä on aina eri rotu, esim. tammikuu =
vanhaenglanninbulldoggi, helmikuu = amerikankääpiöterrieri, maaliskuu =
amerikanpitbullterrieri, huhtikuu = amerikanbulldoggi. Hinta nyt jouluksi vain 30 e
+sisältäen postikulut. Tilaa heti, kalentereita on HYVIN rajoitettu määrä!

Vuoden 2004 uutta mallistoa,
Amerikanpitbullterrieri-t-paidat,
nyt jouluhintaan, vain 20 e kpl sisältäen postikulut
Uudet, upeat vuoden 2004 mallistoa olevat SATHY t-paidat nyt myynnissä!
Koot XS-XXL ja lasten koot. Hinta nyt jouluksi vain 20 e +sisältäen postikulut.
Tilaa lahjaksi pukinkonttiin heti!
Mallit:
• Valkoinen paita lasersiirtokuvalla, teksti: “THE AMERICAN PIT BULL
TERRIER - YOUR FRIEND AND MINE”
• Valkoinen paita lasersiirtokuvalla, teksti: “PITBULL IS MY NAME WEIGHTPULLING IS MY GAME”
• Musta paita laadukkaalla silkkipainatuksella, teksti: “MY BEST FRIEND IS
A PIT BULL”

Vuoden 2004 uutta mallistoa,
Amerikan Bulldoggi-t-paita,
nyt jouluhintaan, vain 20 e sisältäen postikulut
Uusi, upea vuoden 2004 mallistoa oleva SATHY t-paidat nyt myynnissä! Koot
XS-XXL ja lasten koot. Hinta nyt jouluksi vain 20 e +sisältäen postikulut.
Tilaa lahjaksi pukinkonttiin heti!
Malli:
• Musta paita laadukkaalla silkkipainatuksella, teksti: “AMERICAN
BULLDOGS”

Tilaa sähköpostitse osoitteesta shop@sathy.fi tai nettisivuilta http://shop.sathy.org

