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SATHY EXPO ‘99

SATHY EXPOa suosi hyvä sää,
hienot koirat ja mukavat ihmiset.
SATHY EXPO ‘99 oli Suomen amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen harrastajayhdistys ry.:n historian virstanpylväs. Tapahtuma ylitti monen ennakko-odotukset ja
sujui vähintäänkin mukiinmenevästi. Paikalle saapui useita
kymmeniä pitbulleja ja amerikanbulldogejaa. Yleisöä oli
parhaimmillaan satakunta.
Paikan päällä saattoi helposti
todeta, että nämä koirarodut
ovat vakiinnuttaneet paikkansa Suomen koiramaailmassa.
Samalla oli huojentavaa nähdä, että nämä koirat edustavat
rotunsa maailman ehdotonta

parhaimmistoa.
Kuka oli
paikalla?
EXPO:ssa oli mahdollisuus
tutustua koiriin, ihmisiin,
Husse-koiranruokaan,
SATHY-yhdistykseen, suojelukoiratoimintaan, taakanvetoon, jne. Ihmisillä tuntui olevan mukavaa ja tapahtuma
kesti koko päivän. Koko tapahtuma sujui hyvin ilman
pienintäkään välikohtausta,
mikä oli arvattavissa kun näki
miten hyvissä käsissä suomalaiset koirat ovat.

Aidatun alueen ulkopuolelle
eksyi jossakin vaiheessa muutama örisijä samoin kuin yleisön joukossa oli kuulemma
joku “koira-asiantuntija”, joka
haukkui EXPO:ssa olleiden
koirien olemusta. Ilmeisesti
joillekin on kova pala kun
EXPO paljasti suomalaisten
amerikanbulldog- ja pitbullomistajien olevan todellisia
koiraystäviä!
Lue
lisää

tämän lehden sisäsivuilta.
Väreissä kuvia pääsee ihailemaan yhdistyksen kotisivuilta
www.sathy.org
Kaikkia kuvia ei ole vielä
edes ehditty kehittää ja osa
filmistä on vielä kameroiden
sisällä. Kaikille paikalle olleille koiranomistajille on jo
lähetetty postitse omat kopiot
kuvista (jos on sattunut tarttumaan filmille tunnistettavasti). Jos kaipaat lisää kuvia
voit kysellä niitä SATHY:sta.
Ja nyt itse asiaan!

Tapahtumasta tallentui paljon
kuvia ja juttuja. Osa löytyy

Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys r.y. ajaa niiden
koiraharrastajien asiaa, joiden mielenkiinnon kohteena ovat amerikanbulldogit,
amerikankääpiöterrierit, amerikanpitbullterrierit ja monet muut työkoirarodut.

meille uusi osoitteesi.

Yhdistyksestämme saa paljon hyvää tietoa myös monista muista ei-FCIkoiraroduista.
Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä yhdistyksen
toimihenkilöihin ja kertomalla yhteystiedot. Jäseniltä peritään vuosittainen jäsenmak-

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

su, erillistä liittymismaksua
ei ole.
Yhdistyksen toimintaan on
helppo osallistua. Ainoa mitä
tarvitaan on aktiivisuus - kanna kortesi kekoon. Tekemistä
riittää yhdistyksen toiminnassa, roduista tiedottamisessa
ja yhteyksien ylläpitämisessä

- ota epäröimättä yhteyttä.
Oletko
muuttamassa?
Jos yhteystietosi ovat
muuttumassa tai tuntuu siltä,
että postisi tulee väärään
osoitteeseen, niin ilmoita

Onko kerrottavaa?

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

Uutisia lyhyesti
Koirarotuvastainen
laki kumottu!
“Thought you may want to
know that the ban law in Lawrence, KS against "pit bull
dogs" has been put off. The
commission is now going to
look at a law similar to the
non-breed specific law the
state of California has.”
Näin raportoi amerikkalainen pitbull-harrastaja
SATHY:lle. Rotukohtaisia lakeja siis kumotaan ympäri
maailmaa yksinkertaisesti siitä syystä, että ne ovat tarpeettomia. Esimerkiksi IsoBritanniassa otettiin vuonna
1991 vaalihumussa käyttöön
pitbull-vastainen laki vaikka
maassa oli sattunut vain kaksi
(siis 2) tapausta, joissa pitbulli
oli purrut ihmistä (vuosittain
Iso-Britanniassa kuolee n. 2
ihmistä koiranpuremiin). Laki
on maksanut briteille n. £10
MILJOONAA vuodessa ja yli
5500 koiran hengen. Tästä
huolimatta koirat ovat purreet
ihmisiä aivan yhtä paljon kuin
ennenkin.
Rotukohtaisilla koirakielloilla ei ole vaikutusta mihinkään - varsinkaan jos ne kohdistuvat rotuihin, kuten
pitbullterrieri, jotka eivät pure
ihmisiä.

koirarotujen rajoitusta” vastaan. Argumentteina he käyttävät kaikkia koiraihmisten
hyvin tuntemia faktoja. Ei ole
vaarallisia koirarotuja, on vain
leväperäisiä koiranomistajia!
Ongelman ytimeksi Belgiassa
muodostui jälleen kerran ilmiö kun poliitikko - maatalousministeri Mr Pinxten, vaalihumussa keksi kalastella
suosiota koirarotujen kieltoaikeilla. Alunperin koirakieltokeskustelu lähti liikkeelle kun
rotevat rottweilerit näykkäsivät hölkkääjää siten, että tämä
pakeni puunoksalle istumaan.
Lopulta Mr Pinxten päätyi
ehdottamaan 13:sta koirarodun kiireellistä kieltoa Belgiassa!
BGR sai kuitenkin osoitettua,
että Mr Pinxtenin kieltolista
perustuu johonkin täysin
muuhun kuin faktaan - tässä
oli apuna mm. SATHY ry.:n
toimittama fakta-materiaali.
Nyt koko koirakielto on unohtunut otsikoista ja belgialaiset
koiranomistajat huokaavat
hetken helpotuksesta.
BGR:n puuhamies kertoo, että
oman ongelman muodostaa
koiraharrastajien eripuraisuus... Vaikka ensin saatiin
koottua kaikki koiraharrastajat

se tosiasia, että joissakin maissa yritetään saada aikaiseksi
pakollisia koiran luonnetestejä. Vaikka tämä voisi olla ratkaisu joissakin tapauksia ei
sellainen voi olla hyväksi esimerkiksi Suomessa. Kuka
koiria testaisi? Suomen Ken-

Tässä osa Etelä-Suomen pitbull-harrastajista tyhjentämässä
pöytää BBQ-eineksistä. Näiden äijien kanssa ei kannata
taittaa sanan peistä pitbulleista, koska he (luulevat) tietävät
kaiken koirista!
nelliiton kouluttamat “koiraasiantuntijat”? Esimerkiksi
Saksasta eräs pitbullin omistaja kertoi kauhuissaan miten
hänen koiraansa “testattiin”,
koira omistajineen oli parkkihallissa, johon saapui koiraasiantuntija. Asiantuntija jutteli mukavia ja kysyi saako
koiraa silittää. Kun omistaja
antoi luvan, alkoi testaaja kirkumaan ja hakkaamaan koiraa
kirjalla päähän! Testattava
koira läpäisi testin mutta kysymys kuuluu mitä järkeä
moisessa on?
Nyt on olemassa teoreettinen
vaara, että EU:n myötä jossakin Brysselissä päätetään tällaisen testin olevan hyvä.
Asiaa seurataan.

WWW.SATHY.ORG
Yhdistyksen kotisivuilla on
jatkuvasti lisää materiaalia.
Nyt siellä on mm. EXPOkuvia väreissä ja uusi taakanveto-opas, jonka on kirjoittanut alan spesialisti. Lisäksi
sivuilta löytyy uusia linkkejä
ja käännös Västra-Nylandin
lehtijutusta (josta on juttua
sivulla 3).
Jos SATHY:n kotisivuilta etsii
uutuuksia kannattaa aina katsoa “uutiset” sivua.
Uutisia
Belgiasta
Belgiasta kuuluu hyviä uutisia. Sikäläiset pitbullaktivistit, Jan Houblon, Jean
Loeckx ja Peter Schotte, ovat
perustaneet muiden koirarotuyhdistysten kanssa organisaation (BGR), joka taistelee aiottua “vaarallisten

mielikuva perustuu täysin
väärälle tiedolle.
Myönteistä tässä tapauksessa
on se, että toimittaja ylipäätänsä vaivautui soittamaan
SATHY:lle.
Toinen myönteinen juttu on
se, että tätä kirjoitettaessa

Tässä erään belgialaisen
aktivistin koira.
yhteen rintamaan alkoivat rivit rakoilemaan kun eri rotujen harrastajat alkoivat panetella toisiaan!
Nämä samaiset herrat olivat
hyvin pahoillaan kun olivat
kuulleet suomalaisen kansanedustajan puhuneen tiettyjä
koirarotuja vastaan, lähettivät
kuitenkin terveisiä kaikille
suomalaisille koiranomistajille.

Radiotoimittaja
kysyi SATHY:lta
Tiistaina toimittaja soitti
SATHY:yn ja kysyi faktaa tulevaan uutis-juttuunsa. Mielenkiinto oli saanut alkunsa
Ruotsissa sattuneesta onnettomuudesta. SATHY:lta kerrottiin paljon faktaa ja nähtäväksi
jää, menikö asia perille. Kiusallista tällaisissa haastatteluissa on se, että toimittajalla
on jo haastattelua tehdessään
niin selvä mielikuva, että
usein koko juttu perustuu siihen. Asiaa pahentaa se, että

EU:n pakolliset
koiratestit?
Erään ongelman muodostaa
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näyttää siltä, ettei suomalainen lehdistö ylipäätänsä ole
lähtenyt seuraamaan ruotsin
uutisotsikointia.
Etelä-Suomen
pitbull-harrastajat
Jälleen kerran vietettiin grillijuhlia Etelä-Suomen pitbullharrastajien toimesta. Paikalle
kokoontui koko joukko sellaisia, jotka ainakin omasta mielestään tietävät yhtä sun toista
amerikanpitbullterriereistä.
Ohjelmassa oli perinteistä
makkaransyömistä ja saunomista. Paikalla oli ainostaan
yksi - grillijuhlien isännän koira, aito amerikanpitbullterrieri.
Pihvien lomassa ruodittiin läpi
monta tärkeää asiaa, mm. koiranjalostus, suomessa olevat
koirat, jne. Samalla käsiteltiin
visaiset pulmat kuten naapurimaan koirat, yms.
Grilli-juhlista on tullut jo perinne ja huhut kertovat, että
pitbull-äijille on luvassa vielä
yhdet grilli-partyt ennen pimeätä syksyä - pysykää kuulolla.

Ruotsissa riehutaan
Perjantaina heinäkuun loppupuolella sattui Ruotsissa vakava koiraonnettomuus. Kylässä ollut koira puri talon
emäntää ja tämän sylissä ollutta vauvaa. Onnettomuuden
jälkeen neljän kuukauden ikäinen poikavauva toimitettiin
sairaalaan, jossa todettiin, että
vammat eivät olleet hengenvaaralliset mutta tarvitsivat
vaativaa sairaalahoitoa.
Heti tapahtuman jälkeen
uutisvälineisiin levisi tieto,
että kyseessä oli pahamainenen pitbull-terrieri, tämä tieto
takasi sen, että seurauksia puidaan Ruotsin mediassa pitkään. Kun koirarodun maine
on tarpeeksi huono niin riittää,
että uutisvälineille vihjataan
kyseessä olleen juuri tuo huonomaineinen rotu ja taas voidaan kirjata muistiin todiste,
joka pönkittää huonoa mainetta.
Ruotsin
pitbullterrierit
Ruotsissa amerikanpitbullterriereiden alku oli masentava. Rotu tuli ruotsalaisten tietoisuuteen 90-luvun alussa
iltapäivälehtien kautta kun IsoBritanniassa puitiin heidän
koiralaki-farssia. Ilmeisesti
ruotsalaisten uutiskulttuuri
eroaa esimerkiksi suomalaisesta niin paljon, että naapurimaassamme todella uskotaan
isoja otsikoita. Tästä syystä
Ruotsiin saatiin aikoinaan hyvin nopeasti - yhden
“asiantuntijan” lausunnon tukemana runnottua läpi eräänlainen amerikanpitbullterrierikielto (tämä asetus kumottiin
myöhemmin).
Kielto itsessään toimi kuitenkin eräänlaisena todisteena
koirarodun hurjasta luonteesta

ja samalla Ruotsiin alkoi ilmestyä kuin tyhjästä
“täysiverisiä” pitbullterriereitä.
Koirista, jotka edes vähän
muistuttivat pittiä muuttuivat
aidoiksi pitbulleiksi ja pentueita syntyi kuin liukuhihnalta.
Pennut menivät myös kaupaksi! Sekarotuiset pitbullin näköiset koirat, jolla oli naurettavan huonosti väärennetyt
sukupuut, vaihtoivat omistajaa
jopa 10 000 mk kappalehintaan!
Uudet ostajat olivat useimmiten koirista mitään tietämättömiä hölmöjä, jotka luulivat
saavansa hurjia ja pelottavia
vahtikoiria. Kun koirat aikuistuivat yritettiin nämä saada
vastaamaan mielikuvia täysin
vääränlaisella koulutuksella,
jne. Toisaalta, eiväthän nämä
ostajat aitoja amerikanpitbullterriereitä halunneetkaan - he
halusivat Ruotsin lehdistön
luoman mielikuvapitbullin.
Tässä vaiheessa on hyvä
mainita, että Ruotsissa on
myös vakavamielisiä pitbullharrastajia, joilla on hyviä koiria. Tämä on se ihmisryhmä,
joka kärsii eniten edellä mainituista torvista.
Jos haluaa epäillä joidenkin
ruotsalaisten ajatustenjuoksua
voi asiasta ottaa selvää juttelemalla koirista esim. swn e t . h u s d j u r. h u n d a r uutisryhmässä, siellä todella
uskotaan, että amerikanpitbullterrieri on verenhimoinen
ja arvaamaton aikapommi.

Vaikka Suomi ja Ruotsi ovat naapurusmaat ja ainakin
kauempaa katsottuna meistä löytyy paljon yhteistä niin
myös eroavaisuuksia on. Yksi asia, joka Ruotsissa on
ehdottomasti huonolla tolalla on amerikanpitbullterrierin
maine julkisuudessa.
viin. Tälle tutulle tuli tärkeämpää tekemistä ja kiikutti koirat
puolestaan kaverinsa hoitoon.
Kaveri piti koirista huolta ja
meni koirineen kylään naisen
luokse. Perjantai-iltana naisen
lapsi alkoi itkemään viereisessä huoneessa ja äiti meni lohduttamaan lasta. Ovella seissyt
uroskoira hyökkäsi naisen käteen kiinni kun tämä nosti lasta
syliinsä. Samassa koira puri
myös vauvaa kasvoihin - onneksi naisen käsi oli välissä ja
esti suurempien vammojen
synnyn.
Vauva vietiin sairaalaan ja
koira toimitettiin poliisin huostaan. Juuri nämä poliisin koiraasiantuntijat sanoivat kyseessä
olevan pitbullterrierin vaikka
omistajan kaveri kertoi kyseessä olevan amerikanstaffordshirenterrierin. Myöhemmin koira lopetettiin.
On pakko huomauttaa, että
esim. amstaffia ja pittiä ei voi
erottaa toisistaan ulkonäön perusteella. Lisäksi, onko sillä
väliä minkä rotuinen lasta pureva koira on? (Kyllä on, pitbullista saa isommat otsikot).
Mitä nyt
tapahtuu?
SATHY:n yhteyshenkilö
kertoi, että mm. ruotsin lehdistö luulee, että Ruotsissa on
edelleen pitbull-kielto ja hämmästelee miten Ruotsissa voi
olla pitbulleja. Tämä todistaa
jotakin, jopa TT (Ruotsin
STT) journalistien tarmokkuudesta - ei osata faksata oman
maan ministeriöön ja kysyä

Mitä tapahtui?
Jutun alussa mainitun traagisen onnettomuuden tapahtumakulku oli kutakuinkin seuraavanlainen. Kahden koiran
omistaja matkusti Ranskaan
ja jätti koiransa tuttunsa hoi-

molemmat koirat kainaloonsa
ja pelasti ne ulos talosta.
Haastattelussa samainen
sankari kertoo, ettei hänellä
ollut aikaa ajatella minkärotuisia koirat ovat. Hän vain otti
yhden koiran kumpaankin kainaloonsa ja poistui liekkimerestä lyhintä tietä.
- Ilmeisesti kyseessä on varsinainen sankari! sanoo pitbullien ystävä Henke “Swebull”
Benke, kuka tahansa ruotsalainen palomies ei ilmeisesti uskaltaisi näitä koiria liekkien

Palomies pelasti
pitbullit!
Ruotsista kuuluu lisää uutisia. Juhannuksen jälkeisellä
viikolla ruotsalainen sanomalehti kirjoittaa “Palomies pelastaa kaksi amerikanpitbullterrieriä!”.
Göteborgissa sattui tulipalo

ja paikalle saapui asianmukaisesti paikallinen palokunta.
Palomies ehti sammutustöiden
lomassa havaita savun keskeltä, rakennuksen sisältä, kaksi
koiraa. Ripeänä toiminnan
miehenä palomies kaappasi
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onko lakia! Ruotsin maatalousministeri on antanut tvhaastattelun, jossa mainitsi,
että jonkinlainen rajoitus tulisi
saada Ruotsin pitbulleille.
Suuri pelko on tietenkin se,
että vastuuttomien koiranomistajien sijaan huomio kohdistuu yksittäiseen koirarotuun...
Kaikesta tästä huolimatta
ruotsalaiset pitbull-harrastajat
luottavat tulevaisuuteen ja uskovat selviävänsä tästäkin
skandaalista. Pidämme peukkuja!
Entä Suomessa?
Västra-Nyland -lehti, ruotsinkielinen lehti, joka ilmestyy
Länsi-Uudellamaalla, raportoi
Ruotsin koiraonnettomuudesta
jo sunnuntaina. Juttu oli kaksipalstainen eikä asiaa hehkuteltu sen enempää. Vaikka jutussa toistuivatkin
ruotsalaisten alkuperäiset virheet: (mm. ei tiedetty, että koira ei ollut pitbulli, että pitbullia
ei ole kielletty Ruotsissa, ja
ettei asiantuntija voi julistaa
koiraa pitbulliksi, ...) niin
Västra-Nylandin toimittajat
eivät myöskään lisänneet mitään höpö-asiaa (kuten esim.
Ilta-Sanomat aikoinaan teki).
Tästä huolimatta on tietenkin mahdollisuus, että pitbulleista tulee uutispula-uutinen,
josta saadaan palstan täytettä.
Silmäilkää medioita ja pitäkää
varanne.

lomasta pelastaa!
Vaikka tämä hellyyttävä tositarina sai onnellisen lopun
niin se osaltaan todistaa miten
syvälle ruotsalaiseen mediaan
on juurtunut sairaalloinen käsitys tästä koirarodusta. Jos
palomiehellä olisi ollut enemmän aikaa ajatella tai jos hän
ei olisi ollut epätavallisen rohkea niin luultavasti nämä kaksi
pientä, emäntäänsä liekkien
keskellä peloissaan odottavat
pitbullit olisivat saaneet kokea
karmean kohtalon.

Amerikanbulldogeja oli paikanpäällä erittäin paljon. Aktiiviset koiranomistajat olivat tuoneet paikalle
valtaosan Suomen tämän rotuiset koirat. Muutenkin amerikanbulldogit olivat ilo silmälle. Jos vertaa
suomalaisia amerikanbulldogeja koko maailman tämän rodun yksilöihin niin suomalaiset ab-koirat
sijoittuvat rodun ehdottomaan eliittiin. Ei siis ole kumma miksi suomalainen ab-kasvattaja on
onnistunut myymään koiria takaisin rodun alkuperämaahan. Paikalla oli muiden ab-koirien joukossa
myös USA:ssa palkittu valioyksilö.
Tarkkasilmäinen EXPO-vieras pystyi tekemään todellisia
löytöjä. Tämä Suomeen tuotu amerikanpitbullterrieri edustaa
rotunsa valioita. Kaikenlisäksi myös omistajat olivat mukavia
ja kertoivat saaneensa monta uutta tuttua uteliaista koiraharrastajista.

Alla olevat kaverukset tulivat koiransa kanssa julkisilla kulkuneuvoilla
pitkän matkan takaa. Tässä he seurasivat näytöstä vähän etäämmältä.
Koira on kuulemma niin innokas tapahtumassa, että sitä sai suorastaan
pidätellä taakanvetokilpailun aikana.
Omistaja muistutti, että juuri tämä
koira tulee kuulemma olemaan Suomen taakanvetomestari ensi vuonna!

Parhaimmillaan näytöksiä seurasi niin tiivis yleisö, ettei
lihamuurin takaa juuri koiria näkynyt!

Jotkut koiraharrastajat olivat tulleet
paikan päälle todella kaukaa. Vaiva
palkittiin sillä, että omaa lemmikkiä
pääsi vertailemaan muihin samanrotuisiin koiriin. Suomessa nämä koirat
kun eivät ole kovin yleisiä.
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SATHY EXPO ‘99
Sathy:n ensimmäinen useamman koirarodun suurtapahtuma. SATHY EXPO ‘99,
järjestettiin aurinkoisena sunnuntaina. Väki saapui tapahtumapaikalle tasaisesti
valuen ja lopulta yleisöä ja koiranomistajia oli paikalla enemmän kuin uskalsimme
odottaa. Osa yleisöstä tuli jopa reilusti myöhässä! Tässä osa kertyneistä
valokuvista, jotka eivät tee oikeutta tapahtumalle. Ehkä tämä palauttaa mieliin
hauskoja hetkiä ja kertoo niille, jotka eivät olleet paikalla mistä jäivät paitsi.

SATHY EXPO:ssa oli paikalla
myös koiratuote-esittelyjä. Eniten
oli panostanut Husse-koiranruoka.
Kyseessä on aivan uudenlainen
yritys, joka toimittaa tuotteet suoraan kuluttajalle asti. Ei hassumpi
idea, jos oma lemmikki sattuu olemaan suurempaa kaliiperia ja ruokaa kuluu ... On aivan pakko mainita, että EUKANUBA perui oman
esittelynsä ennakkosopimuksesta
huolimatta aivan viime metreillä.
Ilmeisesti SEVERA PET FOODISSA pidetään työkoiria vain marginaaliryhmänä, joihin ei tarvitse
panostaa. Choke on your damn’
foods, sanoo SATHY.

EXPO todisti vääräksi kaikki ne väitteet,
joita pahat kielet näistä koiraroduista
joskus puhuvat. Eräs Suomen johtavista
koirayhdistyksistä on sanonut, että
SATHY ry.:n koirarodut eivät sovi perhekoiriksi. Ilmeisesti nämä vieraat eivät
ole kuulleet asiasta kun ovat näin mallikkaasti. Nämä koiranomistajat edustavat aktiivisia amerikanbulldogomistajia, jotka ovat olleet tekemisissä
rodun kanssa jo vuosia. Eivät kadu
valintaansa sanovat yhteen ääneen!

Tärkeän osan EXPO:sta muodosti koiranomistajien saamat kontaktit. Kerrankin oli
tilaisuus nähdä enemmän oman lemmikin
rotuisia koiria yhdellä kertaa. Monet omistajat
ja yleisön edustajat pääsivätkin tutustumaan
koiriin lähietäisyydeltä. Toivottavasti myös
ennakkoluulot karisivat. Eräs kommentti yleisön joukosta kuului “-ainoa, joka puuttuu on
kansanedustaja Marjaana Koskinen!”. Jostakin syystä tämä ei ollut vaivautunut paikalle
vaikka hänet oli kutsuttu.
Pitbullinomistajat vaihtoivat kuulumisia. EXPO:ssa kohtasivat monet sellaiset,
jotka eivät olleet toisiansa koskaan aikaisemmin tavanneet. Oli mukava nähdä
miltä Suomen toisella laidalla asustavat koirat näyttävät. Koiraharrastajan
iloksi on pitbullien kohdalla todettava sama kuin amerikanbulldogien kohdalla
- Suomen koirat ovat huippuluokkaa!

Tilaisuudessa koiria ei laitettu minkäänlaiseen paremmuusjärjestykseen
- ja mahdotonta se olisi ollutkin, niin
hienoja olivat koirat. Sen sijaan toisten
lemmikkejä vertailtiin hyvinkin tarkkaan ja vaihdettiin kuulumisia ja kokemuksia.
Vaikka koiria ei siis arvosteltu millään
tavalla saivat kaikki EXPO:on osallistuneet koirat vaivannäöstään todistuksen. Jos Sinä olit mukana EXPO:ssa
ja livahdit koirasi kanssa pois paikalta
ennen kuin sait käteesi diplomin, ota
yhteys SATHY:yn.
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Ihmiset seurasivat tapahtumien kulkua. Tässä osa yleisöstä
on siirtynyt seuraamaan suojelukoiranäytöstä sille varatulle alueelle. Omat koirat oli
syytä jättää kauemmaksi tai
viedä hetkeksi autoon koska
koirat tuntuivat innostuvan
kaikesta jännittävästä aivan
erityisesti. Tapahtumassa järjestettiin myös taakanvetonäytös, siitä enemmän toisaalla tässä lehdessä.

Välillä paikalla oli
ihmisiä aivan tungokseen asti. Koirat
eivät kuitenkaan jääneet jalkoihin. Alueella jaettiin mm. rotuesitteitä,
yhdistysinfoa ja lisätietoa koirista. Paikalle oli myös pystytetty tauluja, joista
pystyi lukemaan taakanvedosta ja suojelukoirista.

Tässä koiranomistajat
ihmettevät
mitä kaempana järjestettävässä tapahtumassa
oikein tapahtuu.

Tapahtumissa esiintyvät koirat eivät juuri
eroneet muista “tavallisista” pitbulleista
ja amerikanbulldogeista. Omistajat eivät
poteneet sen enempää ramppikuumetta
kuin koiratkaan, jotka odottivat innoissaan
taakanvetoa ja muuta toimintaa. Oikealla
näkyy nuori amerikanbulldogi, jolle omistaja kertoo viimeiset ohjeet tulevaa suojelukoiranäytöstä varten.

Kuvassa eräs
eniten huomiota herättänyt pitbulli.
Koira oli upea
ja hyväkäytöksinen. Juuri tämä koira oli
monen vierailijan suosikki.
Koira on hyvin
koulutettu ja
kokeili ensimmäistä kertaa
mm. taakanvetoa. Ja tulos
oli erinomainen! Koira veti
suurimman
taakan kaikista!
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Tämä viirusilmä oli luultavasti koko EXPO:n
symppis ja pilasi lopullisesti amerikanpitbullin
hurjan maineen!
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Utelias katsoja hämmästelee
amerikanpitbullterrieriä. Koirat
itse tekivät parhaimman prtyön, koirat olivat kuin kotonaan ihmisten joukossa ja viihtyivät hyvin!

Amerikanbulldogi retuttaa
hihaa suojelukoiranäytöksessä, tässä vaiheessa maalimies on jo ottanut jalat alleen ja poistunut paikalta!
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Päivä oli pitkä ja pienelle pitbullille riitti paljon
nähtävää. Kun on omistajan olkapäällä niin näkee vähän paremmin, eiv ä t k ä j a l a t v ä s y,
ajattelee tämä nuori lady amerikanpitbullterrieri.

Monien havitteleman HURRICANE KENNELSin
valmistaman hienon pannan voitti arpajaisissa tämä
pariskunta. Panta tulee tarpeeseen, nuoren parin
pitbulli on kuulemma itse Houdini-kahlekuningas!

SATHY EXPO ‘99

Nämä koiranomistajat olivat tuoneet
mukaanaan erään EXPO:n hienoimmista amerikanpitbullterriereistä. Koira
tuotiin Suomeen ulkomailta ja on omistajien lemmikkikoira numero yksi. Mukava nähdä muita pitbulleja!

SATHY Expo ’99 tilaisuudessa järjestettiin taakanvetonäytös, johon osallistui muutama amerikanbulldogi ja
muutama amerikanpitbullterrieri. Musta, voimakas pitbulli
nimeltään Kirppu oli tällä kertaa kovin vetojuhta, mutta
muiden koirien haluttomuus
taakanvetoa kohtaan johtui ainoastaan niiden tottumattomuudesta tätä Suomessa vielä
uutta lajia kohtaan.

teydenottoja innostuneilta koiranomistajilta juuri taakanvetoa koskien. Koskapa laji on
Suomessa uusi ja tuntematon,
tässä tietoa taakanvedosta ja
yksityiskohtainen taakanvetoharjoitusohjelma, jonka jokainen taakanvetoa kohtaan kiinnostusta tunteva voi lukea läpi.
Mutta mikäli tunnet halukkuutta treenata amerikanbulldogiasi tai amerikanpitbullterrieriäsi taakanvetoa ajatellen
lue tämä artikkeli ajatuksella.

to on suosittu koiraurheilu Yhdysvalloissa, myös Euroopassa
sitä harrastetaan jonkin verran.
Taakanveto sopii kaikille vahvoille työkoiraroduille, mutta
suosituimmat rodut ovat amerikanpitbullterrieri ja
amerikanbulldogi.
Taakanvetokoiralta vaaditaan muutakin kuin pelkästään
voimaa, koiralla on oltava erittäin hyvä kunto ja pitkäjännitteisyyttä, sekä ennen kaikkea
halu vetää. Taakanvetokoiran
omistajalta vaaditaan erittäin
paljon kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.
Voit aloittaa taakanvetoharjoittelun missä koiran iässä

Kiinnostus Suomessa
heräämässä
Taakanvetokoirat

Koulutus
Ensimmäinen asia, jota tarvitset taakanvetokoulutuksessa, on äärimmäinen kärsivällisyys. Jos Sinulla ei ole
kärsivällisyyttä, älä kouluta
koiraasi itse.
Toinen asia, jota tarvitset
taakanvetokoulutuksessa, on
hyvä työkoira hyvästä työkoirapentueesta, jolla on hyvä
henkinen ja ruumiillinen tasapaino ja kunto.
Kolmas asia, jota tarvitset
taakanvetokoulutuksessa, on
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Weight pulling eli taakanve-

SATHY EXPO ´99

SATHY ry on saanut Expon
jälkeen useita innostuneita yh-

tahansa, kunhan se on ensi oppinut perustottelevaisuuskomennot. Riippuu siis koirasta
yksilönä, milloin se voi opetella alkeita taakanvetoon liittyen. Neljän kuukauden iästä
alkaen periaatteessa mihin
ikään tahansa koira on kuitenkin pystyväinen oppimaan pikkuhiljaa hyväksi taakanvetäjäksi.
Kaksitoistavuotiaatkin koirat ovat olleet vielä mukana
kilpailuissa tekemässä hyviä
tuloksia.
Taakanvetoharjoittelu ei vahingoita koiraa, mikäli koira
koulutetaan hitaasti ja varmasti.

hyvät, hyvin istuvat taakanvetovaljaat. Tässä asiassa voit
ottaa yhteyttä SATHYyn ja
sieltä saat tarvitsemasi avun
päästäksesi alkuun.
Ensimmäisenä kuukautena
nämä kolme asiaa riittävät,
jotta pääset alkuun.
Aluksi koiran täytyy osata
muutamia peruskomentoja,
kuten istu, paikka, tänne, seuraa.
Mikäli nämä komennot
ovat Sinulle ja koirallesi tuntemattomia, on ne välttämätöntä käydä läpi kouluttamalla
koira peruskomentoja tottele12

vaksi.
Aloitus
Kun koira on käynyt läpi
perustottelevaisuuskoulun, on
se valmis pistämään ylleen
taakanvetovaljaat.
Alussa voit vielä unohtaa
painot ja taakat ja keskity vain
totuttamaan koirasi uusiin taakanvetovaljaisiin. Laita nämä
uudet valjaat päälle joka kerta,
kun viet koirasi lenkille. Näin
koira vähitellen tottuu niihin.
Vie koirasi lenkille nämä
valjaat päällä mahdollisimman

paljon eri paikkoihin. Totuta
koira erilaisiin olosuhteisiin,
jotta se ei häiriintyisi mistään.
Vie se eri koirapuistoihin, kaupunkialueelle, paikkoihin, jossa on paljon muita koiria ja
mölyä.
Tästä on apua myöhemmässä vaiheessa, jos viet
koirasi taakanvetokilpailuihin,
jossa on paljon muita koiria
ja ihmisiä.
Ensimmäiset
painot
Kun pitbullisi tai amerikan-

set tämän sorapullon kanssa
viemällä koirasi lyhyille kävelylenkeille. Koira on luonnollisestikin kiinnostunut siitä,
mikä on tarrautunut sen taakse
ja mikä pitää ääntä. Anna sen
rauhassa tarkkailla tilannetta,
jotta se tajuaa, ettei pullossa
ole mitään pelättävää tai vahdittavaa. Tärkeintä on se, että
koira ei tunne oloaan tukalaksi,
vaan että sillä on hauskaa koko
ajan. Tee tästä taakanvetoharjoituksesta koirallesi leikki.
Tarvitset aivan oman komennon taakan vetoa varten.
Sen olisi syytä olla lyhyt ja
ytimekäs, kuten “veto”. On
tärkeää toistella tätä komentoa
jatkuvasti, kun koiralla on
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bulldogisi on tottunut täydellisesti uusiin taakanvetovaljaisiinsa, on aika siirtyä seuraavaan
vaiheeseen
taakanvetokoulutuksessa.
Laita hieman pientä painoa
valjaiden taakse. Hyvä ensimmäinen paino on puolentoistalitran muovinen limupullo,
jonne on laitettu hiekkaa sisään. Se on kevyt, mutta siitä
lähtee ärsyttävää ääntä ja näin
koira tottuu ääneen jo alusta
pitäen.
Laita pullon kaulaan riittävän pitkä naru, noin 120 senttiä pitkä, jotta se ei missään
tapauksessa osu koirasi takajalkoihin!
Aloita taakanvetoharjoituk-

viikkoa totuttelua uuteen painoon.
Nyt kun koirasi valjaissa
raahautuu suurempia painoja,
tarvitsee amerikanbulldogisi
tai amerikanpitbullterrierisi
erittäin paljon rohkaisua osakseen. Toistele opettamaasi komentoa erittäin useasti ja anna
koiran tottua tähän uuteen
leikkiin pikkuhiljaa.
Ensimmäisen 2,5 kilon painonlisäyksen jälkeen olisi hyvä antaa koiran vetää taakkaa
kuusi metriä. Tarvitset luultavasti pannan ja taluttimen, jotta koirasi seuraa vierelläsi.

taakka takanaan ja varsinkin
alkuvaiheen harjoittelussa sen
on syytä oppia, mikä komento
yhdistyy juuri tähän omituiseen, rahisevaan pulloon pepun takana.
Lisää
painoja
Kun Sinä ja koirasi olette
tottuneet täydellisesti tähän
ensimmäiseen vaiheeseen, on
aika siirtyä seuraavalle asteelle.
On aika lisätä painoja. Tässä
vaiheessa suurin osa noviisitaakanvetäjäharrastajista tekee
isoimmat virheet, joten toimi
erittäin maltillisesti. Kun ky-

seessä on SATHY rotuinen
koira, eli amerikanbulldogi tai
amerikanpitbullterrieri, lisätään painoa kerrallaan 2,5 kiloa, ei enempää, eikä vähempää. Älä huolehdi siitä, että
painoa tulisi liikaa. Vankkarakenteinen ja hyväkuntoinen
pittisi tai amerikanbulldogisi
kyllä kestää sen.
Hanki sellaisia painoja, jotka on helppo sitoa valjaisiin,
ja jotka eivät takerru lenkillä
ollessasi maastoon. Muista,
että samalla kun lisäät painoa,
lisäät koirasi itseluottamusta.
Jokainen painonlisäys tulisi
olla painoltaan 2,5 kiloa ja
jokaisen painonlisäyksen välillä tulisi olla ainakin kaksi

kts. seuraava sivu.

Muista hokea opettamaasi
taakanvetoon liittyvää komentoa koko sen ajan, kun koira
aktiivisesti vetää taakkaa. Kun
kuuden metrin raja on ylitetty,
kehu koiraasi ylenpalttisesti.
Yritä saada koirasi vetämään taakkaa yhtäjaksoisesti
mahdollisimman pitkiä matkoja. Pyri siihen, ettei koirasi
pysähtyisi ollenkaan ennen
viivaa. Älä pakota koiraa, älä
houkuttele sitä lelulla tai ruoalla, vaan hauskanpidon muodossa kannusta koiraasi aina
vain parempiin suorituksiin.
Koirasi tekee kovemmin töitä

vain ja ainoastaan Sinun vuoksesi, joten muista olla pitkäjännitteinen, älä säästele kehuissa, äläkä koskaan
hermostu koiraasi.
Pidä taakanvetoaikataulu
mahdollisimman säännöllisenä. Päivittäinen treenausaika
riippuu kustakin koirasta yksilönä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että lopeta harjoitukset, ennen kuin koiran
kunto ja innostus loppuu.
Kun vedätät taakkaa koirallasi muualla, kuin omalla takapihalla, pienennä painoja,
jotta koirasi itsetunto ei ro-

mahda.
Taakanvetokärryt
Kun koirasi vetää taakkaa,
jonka paino on sen oman painon verran, on aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen. On aika
hankkia taakanvetokärryt.
Rakenna kärryt itse tai osta
ne valmiina.
Jos rakennat kärrysi itse,
huomioi, ettei niistä tule liian
korkeat, ja että kärryjen ja valjaiden välinen kiinnike ei petä
saaden painon vyörymään
koirasi päälle pelästyttäen sen
Jatkuu seuraavalle sivulle …
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...jatkoa edelliseltä sivulta.

pahanpäiväisesti.
Painoina voit käyttää hiekkasäkkejä, vesikanistereita ja
melkeinpä mitä tahansa. Pidä

kevat jouhevammin, kuin
maata viistävä paino, joten
laita tarpeeksi painoa kärryihin. Muista käyttää sitä samaa

TCK-kennelin "Baby Girl" amerikanpitbullterrieri vetää
100-kertaisesti oman painonsa painoista taakkaa!
huoli omasta ja koirasi turvallisuudesta.
Hyvä olisi myös hankkia
sellainen alusta, josta koirasi
kynnet saavat pitävän otteen
ja jossa on hieman kitkaa koiran vetää.
Seuraavaksi koirasi täytyy
totuttaa kärryihin. Vaikka tiedät koirasi pystyvän jo vetämään taakkaa, täytyy Sinun
edelleen olla kärsivällinen
koirasi kanssa ja antaa sille
aikaa totutella uusiin asioihin.
Paras tapa on laittaa kärryt
koiran valjaisiin kiinni, laittaa
koiralle panta ja talutin ja kävellä pieniä lenkkejä koiran
kanssa. Näin se ei saa päähänsä juosta kärry perässään vaan
tottuu heti alusta alkaen maltilliseen vetämiseen.
Kun koira on tottunut kärryihin - ja tämä saattaa viedä
pitkänkin aikaa - on aika laittaa kärryihin hieman painoa.
Kärryt luonnollisestikin kul-

vanhaa, tuttua taakanvetokomentoasi useasti, jotta koira
tajuaa, mistä on kysymys. Voi

Viikko onkin mennyt niin
tiiviisti heinäpellolla heiluessa, ettei ole ehtinyt edes sähköpostia lähettää. Kun itse
aikaisemmin toimin aktiivisesti erään yhdistyksen erinäisissä tehtävissä, huomasin ettei palautetta koskaan tule, ei
hyvää eikä huonoa. Silloin
päätinkin itse vastaisuudessa
aina antaa palautetta jos jotain
sanottavaa on. Joten tässä sitä
palautetta nyt tulee, halusitte
sitä tai ette!
... aktiivisia toimihenkilöitä
on varmasti hyvin vähän, kun
kaikki jäsenet ovat hajallaan

Hitaasti hyvä tulee
Jos etenette hitaasti ja varmasti, pitbullisi tai amerikanbulldogisi itseluottamus kasvaa terveesti ja siitä kehkeytyy
ja kypsyy raudanluja taakanvedon ammattilainen!
Jos missään vaiheessa treenausta hermostut tai turhaudut, lopeta harjoittelu siltä
päivältä ja aloita seuraavana
päivänä jälleen puhtaalta pöydältä.
Tämä artikkeli on erittäin
yleispätevä ja ei välttämättä
toimi kaikille koirille, mutta
jos Sinulle on hyvä työkoira,
tarpeeksi innostusta ja kärsivällisyyttä, niin suosittelen
kokeilemaan pikkuhiljaa tätä
hienoa harrastusta koirasi
kanssa!

Taakanvetotuloksia, 2:sta eri kilpailusta
Vertailun vuoksi

kärryillä vedettäessä
Koiran
paino
alle 15 kg
alle 15 g
15-20 kg
15-20 kg
20-25 kg
20-25 kg
25-30 kg

taakka
790 kg
490 kg
1 000 kg
900 kg
1 015 kg
1 015 kg
1 440 kg

rotu
Pitbull
Pitbull
Pitbull
Pitbull
Pitbull
Pitbull
Pitbull

kisan
keskiarvo

taakka

rotu

kisan
keskiarvo

135 kg
135 kg
415 kg

Husky 74 kg
Husky
Husky 227 kg

216 kg
489 kg
385 kg
500 kg

Tässä muutamia maailman kovimpia taakanvetotuloksia. Pitbullit
antavat tässä lajissa ylivoimaisen vastuksen muille koiraroduille.

SATHY EXPO -palautetta
Tervehdys!

olla hyvä käyttää jotakuta
apuna työntämässä kärryä
alussa, jotta koira luulee vetävänsä sitä itse, eikä menetä
itseluottamustaan.
Pidä taakanvetojen välillä
minuutin pausseja. Vetojen
määrä päivittäin riippuu tietysti koirastasi, mutta aloita
varovasti pienillä painoilla
siten, että koirasi jaksaa vetää
kärryä hyvin perässään 12 16 kertaa hengästymättä kovin.
Kun lisäät painoa, anna
koirasi vetää kärryä vain kaksi
kertaa viikossa ja jatka
“tavallisella”, vanhalla tutulla
maata viistävällä painolla harjoituksia kolme kertaa viikossa. Muista, että treenaat erityisesti koiran henkistä puolta ja
tässä vaiheessa ei ole tärkeää,
kuinka painavia lasteja se vetää.

ympäri Suomea, niin on peräti
hienoa että siitä huolimatta
on saatu järjestettyä tällainen
Sathy Expon kaltainen tapahtuma. Tuoreena AB:n omistajana oli mukava nähdä muita
lajitovereita, eikä nuo pititkään yhtään hassumpia otuksia olleet. Ja erityisesti huomiota kiinnitti se miten
rauhallisia ja "yhteiskuntakelpoisia" kaikki koirat olivat!
... Ehkäpä AB:n ja pitin omistaja joutuu tavallista enemmän
kiinnittämään huomiota tällaisiin asioihin, kun välillä tuntuu että lähes puolet vastaantulevista ns. "tavallisista"
koiranomistajista on täysiä

ääliöitä.
Seuraavaa kertaa varten olisi ehdotuksena jonkinlainen
selostus näytöksiin (jos joukosta löytyisi joku kovaääninen ja asiaa tunteva henkilö).
... silti eri osien välissä olevat
perusteellinen selostus antaisi
hommasta varsin asiallisen ja
ammattimaisen kuvan.
Kunniakirjat olivat peräti
hienot! Papukaijamerkki hänelle joka on nähnyt vaivaa
niiden eteen!
-terveisin: L.K.
Kiitos paljon palautteesta
- otamme kiitoksella vastaan
aivan kaiken tiedon. Osuitte
naulan kantaan - tai naulojen
- koko palautteessa. Myös järjestäjille oli yllätys koirien

naurettavan hyvä käyttäyminen, vastaavaa ei ole nähty
edes kääpiökoirien ulkomuotokehässä! Ja aivan oikeassa
olette myös järjestelyjen puutteessa. Lyhyesti sanottuna,
kyseessä oli ensimmäinen
suurempi tapahtuma ja vielä
viime hetkinä oli epävarmaa
osallistujien määrä - tästä
syystä muutama asia kämmäsi. Seuraava vastaavanlainen
tapahtuma tulee olemaan järjestelyiltään aivan eri luokaa.
Olemme käyneet tarkkaan läpi kaikki osatapahtumat ja
esim. SATHY EXPO 2000
järjestelyt on jo aloitettu.
Vielä kerran kiitos palautteesta.
- EXPO järjestäjät.

SATHY EXPO ’99 järjestäjän silmin
Ensimmäinen SATHY EXPO järjestettiin Järvenpäässä
4.7.1999 ja kuten kaikki paikalla olleet tietävätkin, se oli
jättimenestys!
Muutama hienosäätö kun
vielä saadaan ensi kertaan
mennessä selväksi, niin eiköhän SATHY- tapahtumia voi
hyvällä syyllä sanoa hyvin
järjestetyiksi.
Ongelmat
Ongelmana kaikissa tällaisissa rahaa tuottamattomissa
tilaisuuksissa on tietysti rahan
ja henkilökunnan puute. Ketään ei voi pakottaa vapaaehtoiseksi toimihenkilöksi paikalle ja niinpä mukana
ovatkin vain fanaattisimmat
koiraihmiset. Juuri nämä
muutamat kaikkein innokkaimmat saivat järjestetyksi
aivan kaiken alusta loppuun,
joten jos nurkumisen aihetta
mielestänne löytyy rutkasti,
muistakaa, että voitte aina itse
ensi kerralla osallistua järjestelyihin. Kaikki apu on aina
tervetullutta.

pailmoittelun muodossa ympäri maata, ilmoittelivat koiralehtiin tapahtumasta, pyysivät sponsoreita mukaan, ja
niin edelleen. Sinäkin, joka
sait vietyä sen yhden ilmon
kauppasi seinälle, voit olla
ylpeä itsestäsi!
Voi olla vaikea käsittää sitä
kaikkea työmäärää, mikä liittyy tällaisiin tapahtumiin.
Kaikki esitteet, lehdet, ilmoitukset ja diplomit ovat kulkeneet suuren prosessin läpi,
ennen kuin ne ovat Sinun kädessäsi. Eihän esimerkiksi
juuri jokaiselle koiralle jaettua

aikaisin aamutuimaan ja lähtivät paikan päälle Järvenpäähän valmistelemaan päivän
tapahtumaa. Suuri lakana
kiinnitettiin, tienviittaopasteet käytiin laittamassa
paikoilleen, esitepöytä pystytettiin. Kesti useita tunteja,
että kaikki saatiin paikoilleen
innokkaita koiraihmisiä varten. Ensimmäisten koirien
saavuttua paikalle olikin koko
päivä yhtä hässäkkää. Tavaroiden järjestelyä, ihmisten
opastusta, koirien tarkastelua,
valokuvausta, esitteiden jakoa, yms. Päivä hujahti ohi
kuin silmänräpäyksessä ja sitten alkoi jälkipuinti. Tavaroiden takaisin paikoilleen viemiset, kylttien poistot, alueen
siivous, kuvien kehitys, diplomien lähetys, yms. Tekeminen ei tuntunut loppuvan ikinä. Mutta kyllähän se loppui
aikanaan, jatkotoimenpiteinä
ainoastaan uuden SATHY Uutisten tekeminen!
Hyvät
puolet
Parhaimpana saavutuksena
mainittakoon koirien ja omistajien runsaslukuisuus. Suomen kaikki amerikanbulldogit
olivat saapuneet paikalle, tiettävästi kahta poikkeusta lukuunottamatta. Pitbulleista yli
puolet olivat Expossa ja tämä
on Suomen ennätys! Paikalle
oli saapunut pitbulli jopa Kajaanista saakka ja tämä osoittaa SATHYlaisten todella
mahtavan innostuksen. Vertailun vuoksi mainittakoon, että
minkälaisen legendan saisikaan aikaan vastaavat suhteelliset lukumäärät jotain toista
koirarotua, vaikkapa kerrallaan paikalla kaikki Suomen
labradorinnoutajat. Tai puolet

Suunnittelu ja
järjestely
SATHY EXPO ’99 suunnittelu lähti jo useita kuukausia takaperin ideasta, että kaikki SATHYlaiset voisivat
tavata toisiaan kerrankin yhtä
aikaa samassa paikassa.
SATHY koiria on Suomessa
kutakin rotua vain kourallinen
ja tuntuu, että varsinkin pittien
omistajat asuvat aika pitkien
matkojen päässä toisistaan,
hajallaan ympäri Suomea.
On melkeinpä mahdotonta
saada kaikkia omistajia koirineen samaan aikaan samaan
paikkaan ja kuitenkin juuri
tällaiset yhteiset kokoontumiset tuntuvat olevan ylen tärkeitä.
Ahkerat SATHY toimihenkilöt valmistelivat siis jo kuukausia etukäteen ilmoituksia
tulevasta Exposta, levittivät
näitä ilmoituksia mm. tolp-

Miksen minä päässyt mukaan?
Ihmettelee tämä AKT samalla
kun pakkaa laukkujaan jo
EXPO 2000:tta varten!

diplomia valmistnut vain joku
SATHY:n kasvoton organisaatio, vaan joku ihminen tekee sen aivan itse, suunnittelusta lähtien.
Itse
EXPO
4.7.sunnuntai aamuna toimihenkilöt, jotka olivat mukana järjestelyissä, heräsivät

SATHY EXPO 2000!
Kyllä! Järjestelyt ovat jo alkaneet.
SATHY Expo 2000 pidetään
9.7.2000 kello 10-16.
Sama paikka.
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Suomen dalmatialaisista! Että
voimme syystäkin olla ylpeitä
itsestämme! Esitteet tuntuivat
kiinnostavan ihmisiä, mikä on
hyvä juttu, jos ne menevät
tarpeeseen.
Huonot
puolet
Huonona puolena voi mainita sen, ettei yhtään amerikankääpiöterrieriä saatu paikalle. AKT koiria on
Suomessa vain muutama hassu ja kukaan omistajista ei
valitettavasti päässyt tällä kertaa tulemaan paikan päälle.
Mutta kuten jo aikasemmin
mainittiinkin, ei ketään voi
pakottaa osallistumaan mihinkään tällaiseen vapaaehtoiseen toimintaan, kuten koiratapahtuma. Tämä tiedoksi
kaikille niille, jotka haikailivat
näiden pikkuterriereiden perään. Ehkäpä ensi vuonna
saamme mukaan muutaman
innokkaan omistajan!
Samoin etukäteen mainostettu vanhaenglanninbulldogi
jäi tulematta ja istui kiltisti
vielä Yhdysvalloissa odottamassa helteiden loppumista.
Summa
summarum
Kaikki palautteet otamme
enemmän kuin mielellämme
vastaan ja toivommekin, että
antaisitte palautetta runsain
mitoin.
Paras juttu ensi SATHY
Expoa silmällä pitäen olisi se,
että tulet mukaan SATHY
koirasi kanssa.
Vuoden 2000 SATHY EXPOssa saamme nähdä vielä
enemmän koiria, koiraihmisiä
ja iloista yleisöä.

Lukijoiden kysymyksiä??? SATHY vastaa
Moi! SATHY Expo '99 oli
tosi mukava tapahtuma. Oli
oikein mukavaa tavata muita saman rodun koiranomistajia. Järjestääkö SATHY
vielä tänä vuonna lisää tapahtumia, vai onko odotettava ensi kesään saakka?
Luultavasti järjestää. Näillä näkymin suunnitelmissa
on ainakin vuosittainen BODY GUARD -tapahtuma, joka on amerikanbulldogeille.
Alkujaan kyse oli Bulldozerkennellin pentutapaamisesta
mutta nykyään se on laajentunut koskemaan käytännössä kaikkia suomalaisia amerikanbulldogeja. Tästä saat
lisätietoja Sami Makkoselta,
puh. (09) 271 252 12. Ilmeisesti on tulossa myös
SATHY:n syystapahtuma, joka on vielä vähän epäselvä.
On myös ollut puhetta
SATHY jäsenristeilystä mutta sitäkään ei ole vielä lopullisesti päätetty tai haudattu.
Jutuista ilmoitetaan kuitenkin hyvissä ajoin, lehdessä,
nettisivuilla
http://WWW.SATHY.ORG
ja kirjeitse.

Terve, sain SATHY Expossa Hurricane Kennelsin
esitteen pannoista, mutta nyt
se on hukkunut. Mistä sellaisia saa lisää, vai voiko
pantoja tilata SATHYn kautta?
Sekä HURRICANE, että
BULLDOG PRODUCT
(ent. Collect-Da-Bulls) esitteitä saa pyytämällä
S AT H Y: s t a ,
puh.
(09) 241 3339. Jaamme pelkästään näitä esitteitä, joita
meille on sattunut tulemaan,
emme siis myy tavaroita,
tms. Tottakai voimme jeesata
pantojen tilauksessa mutta
kyllä se on melko helppoa
tilata ihan suoraan noilta valmistajilta. Omasta mielestäni
tilaus on kaikkein helpointa
tehdä siten, että soittaa valmistajalle ja neuvottelee hinnasta jos ei se muuten esit-

teestä käy ilmi. Sitten joko
lähettää rahat kuoressa (riski
rahojen katoamiseen matkalla on olemassa) tai lähettää
rahat ns. MoneyGramlähetyksenä, joka maksaa
muutaman kympin. MoneyGram-lähetyksiä voi lähettää
e s i m .
F o r e x valuutanvaihtomyymälöistä,
Western Union -pankki on
toinen mahdollisuus, ja sitten
on tietenkin nämä aivan tavalliset pankit.

Kuinka usein SATHY
Uutiset ilmestyy vuosittain?
Saako lehden, jos ei ole vielä
maksanut jäsenmaksua?
Voiko jäsenmaksun maksaa
vielä loppuvuodesta? Kuinka se onnistuu?
Se ilmestyy n. 6 krt vuodessa. Esim. tämä lehti on
numero 5, sitä ennen on ilmestynyt 1,2,3,4 ja 4B. Lehti
tulee kaikille niille, jotka ovat
maksaneet jäsenmaksun.
Myös muut saavat sen jos
osaavat pyytää. Jäsenmaksun
voi maksaa myös loppuvuodesta, tärkeintä on maksaa se
omalla viitenumerolla, jonka
saat ottamalla yhteyttä
SATHY ry.:hyn.

No heippa! Näin SATHY
Expossa tosi upeita koiria
ja juteltuani ihmisten kanssa
haluaisin nyt tilata itselleni
USAsta koiran. Miten homma toimii?

Mikä on erotuskapula?
Suurin työ on tietenkin
tehdä valinta kasvattajien
kesken. Kun se on tehtnyt on
loppu helppoa. Periaate on
se, että Sinä lähetät rahat
USA:aan ja kasvattaja lähettää koiran Sinulle. Yleensä
rahat lähetetään MoneyGram
-menetelmällä tai Western
Union -pankin avulla. Koira
tulee Suomeen rahtina eikä
sen järjestämiseen tarvita mitään erityistoimia. Rabiesrokotusten tulee olla kunnossa
mutta siihenkään ei vaadita
mitään erityistoimen piteitä.
Kaikesta tästä on olemassa
erittäin yksityiskohtaiset ohjeet sekä suomeksi, että englanniksi. Saat ne ja muita hyviä neuvoja SATHY:sta.
Vaikka koko homma on
käytännössä hyvin helppoa
ja aniharvoin homma menee
mönkään on kiva jos asiaa
hoitaa yhdessä sellaisen
kanssa, joka tietää tarkkaan
miten toimia. Jo pelkästään
kasvattajan valinta voi olla
vaikeaa ja tähän auttavat vain
perinpohjaiset asian vatvomiset
kotimaisten
“asiantuntijoiden” kanssa.

Edellisessä lehdessä oli
juttu siitä mitä tulisi tehdä
kun koirat alkavat rähjäämään keskenään - no lopettaa
rähinä tietty! Jutussa mainittiin erotuskapula ja nyt muutamat ovat kyselleet lisää tästä, ilmeisesti jäi vähän
epäselväksi erotuskapulan
malli.
Oheisesta kuvasta selviää
koko ja muoto, se mikä kuvassa ei näy, on kapulan litteys. Kyse ei siis ole mistään
sorkkaraudasta vaan kapulasta, jolla säästetään sormia
JOS koiraa ei saada päästämään irti otettaan. Itselleni
kävi aikoinaan tilanne, jossa
erotuskapulaa olisi tarvittu.
Koirani, joka yleensä totteli
mainiosti, löysi pusikosta
herkullisen puolimädäntyneen luun. Koira ei irroittanut
otettaan tästä maatumistilassa
olevasta äklöttävästä linnun
jäänteestä. Yritin saada herrkua pois koiran suusta sormin
ja sain koiran poskihampaista
syvän haavan sormiini - koira
ei siis purrut minua vaan toheloin itse. Erotuskapulalla
olisin saanut koiran leuat pidettyä auki ja kakistettua luun
pois.
Erotuskapulaan liittyy
myös filosofinen ongelma,

jos kapula on mukana leimaantuu helposti hulluksi,
joka odottaa koiransa purevan jotakuta. Tähän ei auta
muu kuin vertailla tilannetta

Kaksi SATHY:n puusepän
malliksi veistämää
erotuskapulaa.
liikenteeseen - en usko, että
jokainen polkupyöräkypärän
tai autonturvavyön omaava
on hankkinut näitä osallistuakseen ensitilassa liikenneonnettomuuden. Erotuskapula
on hyvä varotoimenpide.

Expon hieno taakanvetonäytös teki minuun lähtemättömän vaikutuksen. Mistä saisin lisää tietoa tästä
mielenkiintoisesta harrastuksesta? Onko SATHYlla
omaa taakanveto-koulua?
Ei ole koulua mutta on paljon tietoa. Tässä lehdessä on
HYVÄT ohjeet taakanvedon
harjoittelua varten. Samoin
yhdistyksen jäsenien joukossa on muutama, jotka innostuivat aivan hillittömästi näkemästään taakanvedosta ja
treenaavat jo nyt koiriaan ensi vuoden mestariksi. Yhdistykseen voisi harkita erityistä
taakanvetoharrastajien yhteydenpitoa, ehkä tuossa koulussakin on ideaa...
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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