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

Hyvää Uutta Vuotta 2003!
Paras aika vuodesta!
Vuoden viimeinen kuukausi
on käsillä ja vuoden 2002 aikaansaannokset alkavat hahmottua. Lyhyesti sanottuna hyvin menee! Kotimaassa on
ollut enemmän tapahtumia
kuin koskaan, ensimmäiset
amerikanpitbullterrieri- ja
amerikankääpiöterrieripentueet ovat syntyneet, tuontikoiria on tuotu luultavasti
ennätysmäärä kaikissa
SATHY-koiraroduissa, yhdistys on onnistuneesti polkaissut
käyntiin lukuisia uusia harrastus- ja toimintamahdollisuuksia, terapiakoiratoiminnasta
aina voimavetoon saakka.
Energinen asenne heijastuu
ulkomaille asti. Norjassa on
perustettu SATHYn sisaryhdistys, NAHF. Virossa työkoiratoiminta on saanut turbovaihteen silmään ja Ruotsissa
sekä SPF ja ABS valmistelevat
vuoden 2003 työkoirajättitapaamista.
Asiaa lehdestä
Tässä lehdessä käsittelemme syyskuun lopun megalomaanista SATHY Expoa sekä
kuvin että tekstein. Itse
SATHY Exposta voi jokainen

Lisäksi lehdessä on aina
suosittu Pittimuorin tarinat
-palsta, tärkeää asiaa Ruotsin
mönkään menneestä koirien
rekisteröintiohjelmasta, hienoja kuvia Suomen kuuluisimmasta SATHY työkoirasta sekä liitteenä tuorein Rankinglista.
Vuonna 2003

Suomeen syntyi 19.12.2002 ensimmäinen rekisteröity
amerikankääpiöterrieri-pentue.
halutessaan ostaa Pohjoismaiden Taakanvetomestaruuden
videokoosteen joko VHS tai
DVD muodossa. Katso lisää
http://shop.sathy.org.
Lehdessä käsitellään myös
Ruotsin ja Norjan tulevia tapahtumia sekä muuta yhteistyötä SATHY ry.:n kanssa.Yhteistyö Eestin työkoirien
kanssa on edelleen tiivistynyt,
josta lisää tietoa sisäsivuilla.
Usein SATHYn puoleen
käännytään kiperissä koiran
omistukseen liittyvissä ongelmissa. Nyt olemme koonneet

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.

parhaat vinkit vuodelta 2002
tämän lehden sivuille.
Suomeen on syntynyt rutkasti uusia SATHY koiria.
Amerikanpitbullterrierikanta
on vahvistunut kahdella huippupentueella, amerikankääpiöterrierit ovat vahvistuneet megaisolla kuuden pennun
pentueella ja amerikanbulldoggit ovat myöskin saaneet lisää
koiria riveihinsä. Kaikista pentueista tiedotetaan aina ensimmäisenä SATHYn nettisivuilla
mutta SATHY ei välitä pentuja.

Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä
yhdistyksen toimihenkilöihin ja kertomalla yhteystiedot. Jäseniltä peritään
vuosittainen jäsenmaksu, 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.

Vuonna 2003 SATHY ry.
levittää toimintaansa entistä
laajemmalle. Kiinnostus kunnollisiin, rekisteröityihin työkoiriin on lisääntymään päin
koko Euroopassa ja SATHY
etunenässä johtaa tätä työkoiraharrastajien joukkoa aina uusiin hienoihin tapahtumiin ja
muihin mukavuuksiin.
Kevään ja kesän aikana järjestettäviin tapahtumiin sekä
Suomessa että Ruotsissa, Eestissä että Norjassa odotamme
ennätysmääriä innokkaita työkoiria omistajineen. Toivomme että mahdollisimman moni
harrastaja saisi uusia kontakteja sekä hyötyä SATHYn
kautta ja että me kaikki saisimme nauttia upeasta koiravuodesta 2003! Onnea Uudelle
Vuodelle!

Oletko muuttamassa?
Jos yhteystietosi ovat muuttumassa
tai tuntuu siltä, että postisi tulee väärään
osoitteeseen, niin ilmoita meille uusi
osoitteesi.
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 osoitteeseen SATHY, Mannerheimintie 93 c 147, 00270 Hki. SATHY:n puhelinautomaatti (09) 5301 751.

Lyhyitä uutisia
Uusia koiria

S A T H Y s t a
(http://shop.sathy.org) upouusi
taakanvetovideo, johon on
koostettu kaikki SATHY Expossa tehdyt hienot taakanvedot. Kyseessä on vuoden 2002
Pohjoismaiden mestaruuskisat
ja vedot ovat toinen toistaan
hienompia. Taakanvetovideon
saa VHS ja DVD formaateissa.

Suomeen syntyi 19.12.2002
ensimmäinen rekisteröity amerikankääpiöterrieri-pentue.
Pentueessa on kuusi pentua,
joista neljä on tyttöjä ja kaksi
poikia. Kuuden pentueen pentue on amerikankääpiöterriereillä erittäin suuri, sillä yleensä pentueiden koko on 1-4
pentua. Emo ja pennut voivat
erittäin hyvin. Pennut tullaan
rekisteröimään UKC:ssa. Onnea uusille koirille!
Suomen amerikanpitbullterrieri tilanne on tällä hetkellä
Euroopan paras. Meillä on pieni määrä koiria, mutta ne ovat
erinomaisia laadultaan! Jokainen SATHY pitbulli on rekisteröity joko ADBA:ssa tai
UKC:ssa on täten rotunsa aito
edustaja. Hieman osviittaa
Suomen upeasta pittitilanteesta antanee se, että
meille tulee jatkuvalla syötöllä
kyselyjä ulkomailta myydä
koiriamme heille.
Nyt Suomeen on syntynyt
jo toinen rekisteröity pitbullpentue, josta pennut menevät
yhtä lukuun ottamatta suoraan
USA:han. Pennut ovat maailmankuulua SixBits-linjaa ja
ne on rekisteröity
American Dog Breeder’s Associationissa.
Suomeen on myös tuotettu
lisää ADBA-pitbull-koiria
USA:sta. Kyseessä ovat aikuinen Nigerino-linjaa edustava
narttu-pitbulli, kaksi MayDaylinjaista uros pentua ja yksi
Chinaman/Frisco-linjainen
narttu pentu. Paljon onnea kaikille uusille tulokkaille!
Terveisiä
SATHY:lle!

Metsästyskoiria

Suomeen syntyi ensimmäinen rekisteröity akt-pentue.

Ruotsalainen
työkoirapentue

Suomeen on syntynyt toinen rekisteröity pitbull-pentue.

Ruotsissa on syntynyt pitbullpentue. Pennut ovat ADBA-koiria ja tätä kirjoitettaessa
kaikki ovat päätyneet uusiin
koteihin.
Tässä pentueessa sovellettiin ainoata oikeata pentujen
myyntitekniikkaa: myy kaikki
pennut etukäteen, näin tiedät,
ettei niitä jää omiin nurkkiin
pyörimään.
SATHY-tarroja

Terveisiä Karen Larsonilta.

Terveisiä kaikille SATHY:n
jäsenille ja lehden lukijoille ja
erityisesti kaikille amerikankääpiöterriereiden ystäville!
Kuvassa maineikas aktkasvattaja Karen Larson palk i n t o h a i amerikankääpiöterrierinsä
Presciouksen kanssa Uuden
Vu o d e n t u n n e l m i s s a . . .

Nyt on saatavilla upouusi taakanvetovideo,
johon on koostettu
vuoden 2002 Pohjoismaiden taakanvedon
mestaruuskisat. Taakanvetovideon saa
VHS ja DVD formaateissa.

Taakanvetovideo
Nyt on saatavilla SHOP
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Amerikanpitbullterrierit eivät ainoastaan ole erinomaisia
työkoiria taakanvedossa, voimavedossa ja pulkan vedossa,
ne tuntuvat olevan myös erinomaisia metsästäjiä!
Vuoden 1999, 2000 ja 2002
Taakanvedon voittaja metsästi
taannoin yöllisellä lenkillä
kiinni supikoiran! Omistaja oli
enemmän kuin ihmeissään,
mutta koira kyllä tuntui olevan
elementissään.
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SATHY-tarroja on nyt saatavilla. Tarroja on testattu ankarassa syys- ja talvisäässä ja
ne kestävät hyvin esimerkiksi
ajoneuvokäyttöä. Tarkempia
tietoja eri tarroista sivulla
http://shop.sathy.org

Lyhyitä uutisia
Amerikanbulldoggipentue

fight this battle again, perhaps
you can help us. I would like
to gather more information and
be ready for any additional
problems we may encounter
in the future.
Thanks!
D. Randy Wagley”

14.12.2002 syntyi Suomeen
uusi amerikanbulldoggipentue.
Pentueessa on viisi urosta ja
kaksi narttua. Koko koiraperhe
voi hyvin! Kaikki pennut
tullaan rekisteröimään
NABA:ssa kasvattajan
toimesta.
Pentuja voi kysellä
numerosta 0400 122230.
Terveisiä Ricon
omistajalta
“Minulla on kohta 12
vuotias Pit-bull herra Rico.
Ricolla alkaa olemaan kohta
parhaat vuodet takana, joten
on aika hankkia uusi Pitti.
Tarjolla olisi ollut monia
muitakin koirarotuja, mutta
olen rotu-uskollinen ja
pitäydyn Pitissä, joka
mielestäni on käsittämättömän
kaunis, uskollinen ja
rakastettava koirarotu.
Terveisin J. M..”

SATHYn ja monien muiden
yhdistysten avustuksella
Louisianan koiravastainen
lakiehdotus saatiin kumottua.

Päivän saalis... Pitbulli nappasi kiinni supikoiran!
Supikoira päästettiin kuvan oton jälkeen matkoihinsa.

Ruotsissa on jälleen syntynyt pitbullpentue.

Terveisiä USA:sta

Terveisiä Minnesotasta!
Tämän akt-Hugo-pojan
kasvattajalla on parhaillaan 16
piskuista akt-vauvaa kotona,
jotka menevät uusiin koteihin
sopivasti uudeksi vuodeksi.
Vielä lisää tulokkaita

Rico-pitbullista ja sen
omistajasta oli juttu
vuoden 1996 SATHY
Uutiset -lehdessä
numero 2.

Terveisiä Australiasta

Syyskuisena lauantaina
saapui Suomeen Thaimaasta
uusin MayDay-linjainen
pitbullterrieri. Uusi narttu on
neljän kuukauden ikäinen ja
osoitti jo heti lentokoneesta
saavuttuaan kiinnostusta
uuteen kotimaahansa.

H e i ! Vi e r a i l i n j u u r i
Suomeen on syntynyt uusi amerikanbulldoggipentue.
kotisivuillanne ja löysin hienot
amerikankääpiöterrierit!
Meillä Australiassa on
Terveisiä Australiasta,
samankaltainen rotu, joka on
Christine Crawford, Mini
nimeltään Mini Foxie, mutta
Foxie Club of Australia Inc.”
ne kasvavat aikuisena hieman
korkeammiksi kuin akt.
Meidän Mini Foxiet ovat kovia
Avunpyyntö USA:sta
pyydystämään rottia. Lisää
infoa koiristamme ja
“I am an attorney in
yhdistyksestämme Mini Foxie
Louisiana, representing dog
Club of Australia Inc. löytyy
owners (Pit Bull owners)
kotisivuiltamme
against breed specific laws.
w w w . g e o c i t i e s . c o m / Kuvassa australialainen We have a trial tomorrow,
minifoxie.
minifoxie01
however, should we have to

Thaimaasta Suomeen
saapunut Mayday-koira.
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SATHY vinkkejä koiranomistajille vuodelta 2002
Vinkki nro 1:
Häkki.

Vinkki nro 2:
Vaipat.

Jos koirasi aiheuttaa kotona
enemmän tai vähemmän haittaa, voi ratkaisuna olla häkki.
Yleensä koirat tekevät pahojaan ollessaan yksin ja nämä
tuhot saattavat olla taloudellisesti huomattaviakin. Eräskin
SATHY koira tuhosi neljä sohvaa ennen kuin omistaja totesi
tosiasiat ja osti koiralleen häkin. Häkki on koiran oman
paikka, sen oma rauhoittumis
ja nukkumispaikka, eikä mikään vankila, kuten jotkut ilkeämieliset ihmiset vihjaavat.
Häkki tekee selvän pesäeron
koiran omalle ajalle ja ajalle
omistajan kanssa. Videovalvonnalla on huomattu, että koira nukkuu suurimman osan
ajasta, jonka se viettää ilman
omistajaa, eikä häkki ole nukkumisen kannalta sen kehnompi paikka kuin mikään muukaan.
Hyviä ja erityisesti
SATHY:n jäsenille edullisia
häkkejä saa ostaa Feanor
Oy:stä, jonka alennuksiin oikeuttava arvoseteli seuraa tämän lehden mukana.
www.feanor.fi

Jos tuntuu siltä että pentukoirasi ei opi heti ensimmäisen
tunnin aikana sisäsiistiksi ja
tykkää mieluummin repiä pissapaperit kuin tehdä niihin tarpeensa, tai että juoksuisen narttukoirasi pöksyt vaativat pesua
liian useaan otteeseen, on helppo ja yksinkertainen ratkaisu
laittaa koiralle vaippa. Vaipaksi käyvät samat hienot vaipat,
jotka on tarkoitettu ihmislapsillekin, joskin koiran hännälle
on vaippaan syytä leikata sopivan kokoinen reikä.
Vaippa on helppo vaihtaa ja
kertakäyttöisenä helpottaa
juoksujen jo muutenkin mukanaan tuomaan riesaa. Pentukoiran omistajilla taas säästyy
aikaa mattopyykiltä ja ulos ei
tarvitse juosta pissittämässä
koiraa joka viides minuutti.

Vaippa voi olla koiravauvallekin hyvä apu sisäsiistiksi opetellessa.

Vinkki nro 3:
Kuonokoppa.
Kun koiran mielipuuhaa on
järsiä jokaista mahdollista keppiä, kiveä, kantoa, käpyä, remmiä, hihnaa ja kaikkea muuta

Kuvassa Feanorin suurin häkkimalli ja sisällä amerikanpitbullterrieri. Häkin päällä on kokoon taitettuna kaksi
samankokoista häkkiä jotka menevät aika pieneen tilaan.
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mitä mieleen juolahtaa, saattaa
lenkityksen aikana hermo hieman kiristyä. Koiran purukalustokaan ei välttämättä kestä
iän kaikkista kivien ja keppien
järsimistä. Tiedossa on
SATHY- koira aiheutti omistajalleen surua ja murhetta ja
muhkean 320 euron hammaslääkärilaskun purressaan kiven
mukana kulmahampaansa
poikki.
Tähän riesaan on kuitenkin
olemassa helppo ratkaisu, kuonokoppa. Kuonokoppa on koiralle ei välttämättä niin kiva
lisävaruste, mutta yleensä koira kuin koira tottuu siihen
muutamassa päivässä. Kuonokoppia on olemassa useita erilaisia, nailonista, nahasta ja
teräksestä tehtyjä ja monia eri
mallisia. Useaa mallia on saatavissa mm. 4 Pets eläinliikkeistä.

Ennenkuin koira oppii olemaan vetämättä, voi tilanteen
korjata tilapäisellä vedonestolla. Koukkaa talutin koiran
jomman kumman etujalan alta kuvien osoittamalla tavalla.
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Vinkki nro 4:
Ovistoppari.
Koirien mielipuuhaa on etsiä koko ajan uutta tekemistä.
Moni koira osaa avata ovet
kotona, ainakin sisäovet. Kun
koiralla on koiruudet mielessä,
voi oven takaa löytyvä likapyykkikasa, lehtipino tai ruukkukasvi saada tuta koiran purukaluston.
Tästä riesasta pääsee asentamalla oviin ovistopparin. Tämä käy kätevästi laittamalla
ylös oven ja karmin väliin
esim. johdon pätkästä, kuminauhasta tms. tehdyn pienen
palasen, jonka voi kiinnittää
karmiin vaikka voimanitojalla
tai naulalla. Kumin pala pistää
oven niin kiinni, että koira ei
pääse ovista enää ainakaan niin
helpolla läpi kuin ennen ja ennen pitkää koira yleensä lakkaa
edes yrittämästä.
Vinkki nro 5:
Tilapäinen vedonesto.
Lenkillä ulkoiluttajaansa
hurjasti eteenpäin vetävä koira
saattaa varotoimista huolimatta
aiheuttaa noloja ja jopa vaarallisia tilanteita vetäessään ulkoiluttajan nurin. Vastaavanlaisia tilanteita on jokainen
koiranomistaja varmasti joskus
kokenut. Murtunut häntäluu ei

kokemuksen mukaan estäneet
jo moniaita onnettomuuksia.
Vinkki nro 7:
Power Walk – kuntoa
kävelemällä.

Liukuesteet voivat estää vakaviltakin onnettomuuksilta.
Kuvassa muutamia erilaisia liukuesteitä.
ole kovin kiva juttu. Ennenkuin (jos koskaan) koira oppii
olemaan vetämättä, voi tilanteen korjata nopeasti tilapäisellä vedonestolla. Tämä tapahtuu
koukkaamalla talutin koiran
jomman kumman etujalan alta
kuvien osoittamalla tavalla.
Tämä keino hillitsee yleensä
koiran kuin koiran vetämästä
enää niin kamalan kovaa.

kautta, sillä liukkaat kelit vievät kulkijan helposti nurin.
Tapaturma-alttiutta lisää vielä
hihnan päässä tiiviiseen tahtiin
eteenpäin ja välillä taaksepäin
kulkeva koira.
Jotta pahoilta tapaturmilta
välttyisi, on liukkaisiin keleihin syytä varautua hyvin. Tämä tapahtuu mm. varustamalla
ulkokengät liukuesteillä. Näitä
irrotettavia liukuesteitä on
myynnissä kaikissa hyvin varustetuissa tavarataloissa ja
hintakaan ei ole päätä huimaava. Muutamalla eurolla saa
itselleen tukevan askeleen ja
turvallisen mielen. Liukuesteen piikit pureutuvat jäähän
ja lumeen erinomaisesti ja ovat

Vinkki nro 6:
Liukuesteet.
Liukkaat kelit ovat jälleen
täällä. Moni koiranomistaja ja
muu liikkuja on saattanut ehkä
jo kokea tämän ns. kantapään

Suomalaisten ikioma sauvakävely jäänee koiran omistajilla hieman vähemmälle, mutta se ei estä silti ottamasta
täyttä hyötyä irti tavanomaisista koiran kävelytyslenkeistä.
Oma kunto kohoaa kun ryhtyy
harrastamaan tavanomaisen
koiran pissitys-lompsuttelun
sijaan power walkia, eli kävelemään erittäin reippaaseen
tahtiin. Käytännössä power
walk -kävelijä kävelee niin
lujaa kuin pystyy, mutta tahti
tasaantuu kyllä ensimmäisten
minuuttien aikana reippaaksi
tarpomiseksi. Huomattava
hyöty on huomattavissa kunnon kohoamisessa jo ensimmäisten päivien jälkeen, olettaen että lenkkien pituus on
vähintään 30 min. Kunto kohoaa ja mieli reipastuu ja koirankin into on suurempi kun
se pystyy käymään läpi laajempia alueita tavanomaisen
talon ympärystän sijaan. Power walk kävely on hyvä aloittaa esimerkiksi juuri nyt tai
viimeistään sitten, kun lumi
on keväällä sulanut.

Koirahäkeistä SATHY:n jäsenille huimat alennukset!
SATHY ry. on tehnyt
1.1.2003 alkaen sopimuksen
Feanor:in kanssa koirien häkeistä. Kaikki SATHY ry.:n
jäsenet jotka ostavat koirahäkin Feanorilta saavat nyt häkkien hinnoista huimat alennukset.
Feanor tarjoaa SATHY
ry.:n jäsenille helmikuun
2003 loppuun asti:
-15 % mallista D800
-15 % mallista D801
-10 % mallista D802
-10 % mallista D803
-10 % mallista D804
-10 % mallista D805
Feanor antaa ko. alennuksen
jäsenyydestä mainittaessa
(myös siis ilman kuponkia).
Maaliskuusta 2003 lähtien
alennus on:
-15 % malleista D800/801
-10% malleista D802/803
-5% malleista D804/805
Tilaaminen
Tuotteiden tilaaminen käy

ta Susitiellä, Herttoniemessä.
Kuljetuskustannukset kotiinkuljetuksessa ovat Helsingin
seudulla 5 ja Espoo/Vantaa
7 . Muualle maahan Feanor
toimittaa tuotteet joko postipakettina tai Matkahuollon kautta
bussirahtina lähimpään Matkahuollon toimipisteeseen.
Koiranhäkit
Koiranhäkissä lemmikkisi
kulkee automatkat kätevästi ja
turvallisesti. Kotona häkki on
se koiran oma paikka, koria
kestävämpi ja suojaisampi.
Feanor tuo erittäin laadukkaat
häkit Malesiasta, suoraan niiden valmistajalta Rexmanilta,
jonka eläintarvikkeita arvostetaan ympäri maailman.
Koiranhäkeissä on pintakäsitelty, helposti kokoontaitettava metallirunko ja irroitettava lattia. Ovet saa auki
yhdelläkin kädellä ja oviaukot
ovat helposti koiran kuljettavia. Häkeissä on kaksi ovea,

Feanorin Herra Gleishner
esittelee häkkimallistoa.
helpoiten sähköpostilla feanor@feanor.fi tai puhelimitse
(09) 2243 0808. Tuotteiden
toimitusaika on noin kaksi arkipäivää. Kun tilaat sähköpostilla, Feanor lähettää vahvistuksen tilauksestasi.
Pääkaupunkiseudulla Feanor
toimittaa halutessanne tuotteet
suoraan kotiin/työpaikalle tai
voitte sopia noudosta varastol5

mikä tekee niistä entistä mukavampia esimerkiksi autokuljetukseen.
Feanorin asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä häkkien
huomattavaan kestävyyteen.
Tyylikäs musta epoksipäällysteinen häkki on osoittautunut erittäin suosituksi, joten
sitä on helpoiten saatavilla.
Pyynnöstä voi tilata myös kullanvärisiä, metallinhohtoisia
tai antiikinvärisiä häkkejä,
mutta tällöin kannattaa varautua pidempään toimitusaikaan.
Feanor, T:mi Tiina Salo
Susitie 28 F 42, 00800 Hki
Puhelin (09) 2243 0808
040 532 7445, 040 716 7927
s-posti feanor@feanor.fi
Feanor D-800 häkkisarjan
hinnat ilman alennusta:
D-800 (51 x 38 x 46 cm) 45
D-801 (61 x 47 x 54 cm) 60
D-802 (76 x 54 x 61 cm) 80
D-803 (90 x 61 x 71 cm) 95
D-804 (105 x 71 x 80 cm) 115
D-805 (122 x 76 x 86 cm) 135
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SATHY E
Heti Kevätkinkereiden jälkeen oli SATHY ry.:ssä Expovalmistelut jo kovassa tohinassa. Alustavia suunnitelmia oli
tehty välittömästi jo edellisen
Expon jälkeen mutta kuten aina, kiire tiivistyy tapahtuman
lähestyessä. Vuonna 2002 oli
ensimmäinen kerta kun
SATHY Expo pidettiin sisätiloissa. Aikaisemmin Expo on
aina ollut ulkona – yleensä
auringonpaisteessa ja välillä
sadekuurojen armoilla. Pitopaikan löytäminen oli yllättävän työlästä. Useimmat urheiluhallit ja messutilat ovat
tiukasti koirakielteisiä. Esimerkiksi Helsingissä urheiluhalleja pidetään mieluummin tyhjänä ja suljettuina kuin että
koiraväki maksaisi tapahtuman
ajalta vuokraa. Expo-paikaksi
valikoitui lopulta pääkaupunkiseudun suurin maneesi, Espoonlahden kartanon maneesi.
Valintaan vaikutti myös se,
että paikalle oli helppo tulla
läheltä ja kaukaa. Esivalmistelut etenivät mallikkaasti ja
kohta olikin jo käsillä syyskuun 22. päivä, Exposunnuntai!
Merkittäviä
uudistuksia
Ensimmäistä kertaa
SATHY toimi Expon järjestelyissä yhdessä muiden työkoirayhdistysten kanssa. Mukana
oli mm. maailman suurin työkoirajärjestö United Kennel
Club, joka rekisteröi yli 250
000 koiraa vuodessa! Pohjoismaisista yhdistyksistä mukana
oli Amerikanska Bulldogklubben Sverige ja Svenska Pitbull
terrier Föreningen. Vuoden
2002 SATHY Expon järjestelyihin oli panostettu ja sen
huomasi. Taakanvedossa oli
käytössä kiskoja pitkin kulkevat taakanvetokärryt, jotka takasivat jokaiselle koiralle yhtävertaiset vedot. Expossa oli
käytössä myös kisapäivillä
koekäytössä olleet hiekkasäkit.
50 ja 25 kilogramman painoiset säkit mahdollistivat tarkan
painon kärryille. Koirat pun-
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nittiin ennen kisaa joko elektronisella sikavaa’alla tai perinteisemmällä riiputettavalla
koiravaa’alla. Näin taattiin kisakoirien jakautuminen oikeisiin painoluokkiin. Voimavedossa oli käytössä uudet aidat,
jotka tulisivat pitämään kisakoirat tarkemmin vetoalueella.
Tuholaistorjunnassa oli ensimmäistä kertaa käytössä kokonaan aidattu yli 30 neliömetrin
alue.
SHOP SATHY, PitbullFinland™ ja SuperCollar©
olivat mukana muhkeilla tarvikeanneillaan. Tarjolla oli hienoa koiratavaraa vahvasta koirapannasta ja työkoira-tpaidasta aina erikoistarvikkeisiin asti. Järjestelypuolelta on
vielä kerrottava, että mukana
oli monia koiraharrastajia yhdistyksestä ja sen ulkopuolelta.
Lisäksi tapahtumasta oli tiedotettu hyvissä ajoin alan lehdissä ja uutisissa. Expon aattona
ilmassa väreili suuren tapahtuman tuntua!

kua hieman jarrutettiin.
Tuholaistorjunta™
Tuholaistorjuntakisat saatiin
käyntiin ja meno oli hurjaa!
Kaikki osallistujat eivät ehkä
olleet alussa aivan juonessa
mukana mutta asia korjaantui
pikaisesti. Kiinnostunutta yleisöä kerääntyi paikalle huomattavasti odotettua enemmän.
Tuholaistorjunnan ideahan
on, että kukin koira omalla
vuorollaan pysäyttää mahdollisimman monta yht’aikaa pakenevasta keinovieheestä. Kisa
tapahtuu aidatulla alueella ja
vieheet on kytketty elektroniseen ajanottoon, joka antaa
lahjomattoman tarkan lopputuloksen. Jos vieheitä pääsee
karkuun, saa koira kustakin
karanneesta vieheestä ns. sakkosekunteja.
Vikkelimmät amerikankääpiöterrierit vipeltävät vieheiden perässä niin nopeasti, ettei
silmä ehdi mukana!
Jännittävintä kisassa taisi
olla koirien omistajilla. Muutamat handlerit olivat silminnähden huolissaan oman koiran tulevasta suorituksesta!
Tuholaistorjunnassa on tärkeää, että koira tietää mistä on
kyse: vieheet on napattava
mutta niitä ei saa jäädä mutustelemaan koska muuten loput
vieheet karkaavat. Eppu-koira
oli ymmärtänyt tämän erinomaisen hyvin, parhaimmillaan Eppu napsi vieheitä yhden
sekunnissa!

Tapahtumat
alkavat!
Suuri osa tapahtuman järjestäjistä oli paikalla jo aamuvarhaisesta. Pöytien esillelaitto,
tieviitat, taakanvetopaikka, tuholaistorjuntapaikka, voimavetopaikka ja kaikki muut tarvittavat olivat asemissaan jo
hyvissä ajoin, sillä työt aloitettiin jo aamuneljältä. Taakanvetoon osallistuville koirille järjestettiin lisenssitaakanvedot
alkaen kello 9. Tarkoitus on,
että kaikki saavat osallistua
taakanvetoon kunhan kokeilee
edes kerran valvonnan alla,
jotta koirien turvallisuus voidaan taata. Expon avajaiset
pidettiin kello 10 ja H-hetken
lähestyessä alkoi ihmisiä koirineen kerääntyä paikalle. Aikatauluun oli pakko tehdä hienoisia muutoksia heti alkuun
kun ilmeni, etteivät kaikki tuholaistorjuntaan osallistuvat
amerikankääpiöterrierit muuten ehtisi paikalle. Onneksi
Expossa riitti ihmeteltävää ja
katsomista kun ohjelman kul-

Voimaveto™
Seuraavana vuorossa oli
voimaveto. Osallistujia oli paljon ja painoluokat jaettiin siten, että eri luokkiin saatiin
saman verran osallistujia. Voimavedossa on kyse koirien
“köydenvedosta” siten, että
keskenään kisaavat koirat eivät
näe toisiaan. Voimavedossa on
tarkat säännöt mutta tärkeintä
on kuten muissakin kisoissa,
että osallistujilla on hauskaa.
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Jostakin syystä voimavedon
alku oli hiukkasen vetelää mutta kuten aina pudotuskilpailussa (parempi koira pääsee siis
jatkoon) niin myös nyt taso
kiristyi loppua kohden. Lopulta käsillä oli varsinainen titaanien taistelu!
Vaikka voimaveto vaikuttaa
helpolta on se kisapaikalla
merkillisen vaativa, harva koira keksii mistä on kyse ja varsinkin kun siellä näköesteen
toisella puolella on vastustaja,
joka toimii juuri toisella tavalla
kuin olisi tarkoitus!
Taakanveto™
Harva koiranomistaja arvaa
miten vaikea laji taakanveto
oikeastaan on. Varsinkin kisatilanteessa kaikki tuntuu olevan moninkerroin ongelmallis e m p a a . S AT H Y E x p o
2002:ssa oli kaikkien aikojen
tiukin kisa mitä taakanvedossa
on koskaan pidetty Suomessa.
Loppukilpailuissa oli 13
osanottajaa, pienin oli amerikankääpiöterrieri ja suurin oli
amerikanbulldoggi. Koirat
jaettiin neljään, mahdollisimman tasasuureen painoluokkaan. Keveimmässä luokassa
(AA) ei tosin ollut kuin yksi
3 kg painoinen osallistuja!
Kisa oli erittäin jännittävä
vaikka venyi turhan pitkäksi.
Kisan venyminen johtui osittain siitä, että ensimmäistä kertaa kilpailijat osasivat kunnolla
taktikoida oman koiransa taakat – valittiin tarkkaan sellainen paino, jonka koira jaksoi
vetää mutta silti enemmän
kuin lähimmällä kilpailijalla.
Hermopaine osallistujille
oli myös suuri. Sivustakatsojan
on vaikea ymmärtää, että kun
on vain kolme yritystä ja kisoihin on tultu pitkänkin matkan päästä niin tuijottavan ja
hurraavaan yleisön edessä tilanne saattaakin olla täysin eri
kuin omalla takapihalla. Pahimmassa tapauksessa unohtuu jopa millä vieheellä se oma
koira oikein lähteekään liikkeelle!

xpo 2002
TAAKANVETO, alle 5kg
(AA)

TAAKANVETO, 5 - 22 kg
(A)

TAAKANVETO, 23 - 29 kg
(B)

TAAKANVETO, yli 29 kg
(C)

Sija, Koiran nimi, Koiran
paino, Taakka, Aika

Sija, Koiran nimi, Koiran
paino, Taakka, Aika

Sija, Koiran nimi, Koiran
paino, Taakka, Aika

Sija, Koiran nimi, Koiran
paino, Taakka, Aika

1. ELLI, 4 kg, 120 kg, EI
TULOSTA - NO RESULT

1. BOOGIE *, 22 kg, 445 kg,
56 sek
2. HELLU, 18 kg, 370 kg,
15 sek
3. PENNY, 19,5 kg, 320 kg,
11 sek
4. DOLLY, 22 kg, 270 kg,
9 sek

1. NAPERO *, 28,5 kg,
495 kg, 22 sek
2. DECEMBER, 24,5 kg,
445 kg, 12 sek
3. TYSON, 27,3 kg, 370 kg,
7,5 sek
4. VENLA, 24,5 kg, 295 kg,
26 sek

1. BUMBA *, 37 kg, 520 kg,
39 sek
2. IRE, 30 kg, 495 kg, 8,5 sek
3. SUZY, 31 kg, 395 kg,
6,5 sek
4. DAYAH, 30 kg, 170 kg, EI
TULOSTA

kertoa koiransa rodun, pitää
päällään paitaa jossa lukee pit
bull, ynnä muuta mitä ei tuolla
tavallisten ihmisten keskellä
oikein viitsi. Kun siinä niin
äkkiä joutuu selittelemään ja
olemaan puolustuskannalla, ei
jaksa vanha ihminen...
Mieluummin sitä joo sitten
tosiaan sanoo, että koira on
huntsvillenajokoira... Kiitokset
vielä kerran Expon

järjestäjille!!!!
Kiitos mahtavasta Exposta.
Oli mukavaa ja kiva nähdä
uusia naamoja ja ulkomaisia
vieraita. Ulkomaisista vieraista
johtuen voisitteko laittaa infoa
netti sivuille mitä pitää hoitaa
jos menee koiran kanssa
muihin pohjoismaihin kun
pitäis lähteä koiran kanssa
Osloon ensi keväänä.

* = POHJOISMAIDEN VIRALLINEN MESTARI

Muutama palaute SATHY
Expo kävijöiltä:
Kävin katsomassa Expokuvia, nopeaa toimintaa. Omaa
koiraa sieltä nyt oli turha
yrittää bongata, mutta komeita
ne ovat muutkin. Toistan vielä,
että vaikka tämä Expo oli
kaikin tavoin erilainen kuin
aiemmat (sisätiloissa, koira

kotona, jne.) niin kokemus oli
jälleen kerran antoisa.
Näköjään ovat erilaiset
näkökulmat hyväksi näissä
asioissa. Sitä alkaa toivoa, että
Expo olisi kerran kuussa vaikka ehkä siihen sitten
melko pian kyllästyisi. Yksi
uusi pointti näiden Sathyjuttujen tiimoilta juolahti
jälleen mieleen. On nimittäin
ihmeen rentouttavaa, kun voi

SATHY Expo 2002 järjestäjät, tuki- ja taustavoimat:

7

SATHY Uutiset 6/2002

SATHY E
TUHOLAISTORJUNTA
Sija, Koiran nimi, Aika
1. EPPU,11,87 sek
2. NEKKU, 15,00 sek
2. ELLI, 15,00 sek
2. NICKY, 15,00 sek
VOIMAVETO, BPAINOLUOKKA
Voittaja: DOLLY *
VOIMAVETO, CPAINOLUOKKA
Voittaja: BUMBA *
* = POHJOISMAIDEN VIRALLINEN MESTARI

SATHY Expo 2002
yhteenveto
Kisojen ohella Expossa oli
paljon mielenkiintoista nähtävää. Muut koiranomistajat, joita ei ole ehtinyt nähdä arjen
tuoksinassa ja muiden omistajien koirat. Vuoden 2002 Expossa eksoottisin anti oli naapurimaiden koiranomistajat ja
koirat. Expon ohessa solmittiin
kontakteja Norjaan, Ruotsiin
ja Viroon – näiden uusien tuttavuuksien tulokset on jo nyt
nähtävillä (kts. tulevat tapahtumat, NAHF, yms.).
Mielenkiintoinen ilmiö oli
myös monen työkoirista kiinnostuneen uuden harrastajan
läsnäolo. Expo onkin koiran
hankintaa harkitsevan ykköspaikka – missä muualla voi
oikeasti nähdä yhdellä kertaa
yhtä monen amerikkalaisperäisen työkoiran.
Myös yhdistyksen kannalta
Expo oli menestys. Koiria ja
osallistujia oli paljon, ulkopuolista yleisöä oli paikalla noin
kolmannes enemmän kuin
koskaan aikaisemmin. Järjestelykulut saatin katettua lipputuloilla yhdistystä tai sen jäseniä rasittamatta. Järjestelyt
itsessään sujuivat mallikkaasti
– erityiskiitos kaikille avusta-
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Tämäkin amerikanbulldoggi
tapasi SATHY Expossa useita uusia tuttavuuksia. Kai- Tuholaistorjunta oli kiivasta meininkiä koirille ja
kenkarvaiset kaverit olivat handlereille!
mukavia!
jille! Expo toi amerikkalaisperäisille työkoirille lisää positiivista julkisuutta, Exposta kirjoitettiin useassa eri
sanomalehdessä (oheisessa liitteessä yksi tyypillinen juttu),
paikalla oli useita toimittajia
– jopa eläinsuojeluyhdistyksen
edustaja – ja kaikki olivat yhtä
innoissaan. Koiratapahtuma,
jossa hauskaa pidetään koirien
kanssa!
Tätä kirjoitettaessa on vuoden 2003 Expo-järjestelyt jo
alkaneet. Jo nyt voidaan luvata
ennätysmäärä osallistujia ja
luultavasti myös ennätysmäärä
juuri näistä koirista kiinnostuneita ihmisiä yleisönä.

Amerikanpitbullterrieri Dolly päihitti
vastustajansa voimavedossa ja nappasi itselleen
Pohjoismaiden mestaruuden!

Taakanvedon tekee jännittäväksi se, miten isoja taakkoja pienetkin koirat vetävät.

8

xpo 2002

Tuholaistorjunta kiinnosti yleisöä ja median edustajia erityisen paljon.
Oikealla: Amerikanbulldoggi
Bumba oli mitä
mainioimmassa
Expo-vedossa
ja suorastaan
kahmi palkintoja.
Ylhäällä: Taakanveto keräsi huippu-osaajia
sekä isoista että pienistä SATHY roduista.
Paikalla oli ennätysmäärä uusia
koiria.

Oikealla: Taakanvedon riemuhetkiä koettiin yksilötasolla yhtä
paljon kuin mestaruusluokassakin.
Alhaalla: Moni
kyseli avustajilta,
miten moiset suuret taakat ovat
mahdollisia veVanhaenglanninbulldog- tää. No, kyseessä
gien ystävät löysivät ovatkin PohjoisVEB koirat omalta osas- maiden mestatoltaan.
ruuskisat!
Oikeall a :
Pitbulli
valmistautumassa
taakanvetoon.

Voittajan on helppo hymyillä.
Eppu oli Tuholaistorjunnassa
ylivoimainen voittaja.
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On pitänyt useana päivänä
kirjoittaa, mutta aina on ollut
kone varattuna, tai sitten niin
myöhäinen iltapäivä, että olen
päättänyt lähteä kotiin katsomaan pientä pitbull-koiraa.
Olisin tietysti aikani kuluksi
voinut aloittaa hirmuisen bestseller-romaanin kirjoittamisen
(Perheeseemme kuuluu pitbullterrieri, esim.), mutta kammottava migreeni on vaivannut
iltaisin, ei juokse ajatus. Varmaan kuitenkin näemme pikapuoliin taakanvedon merkeissä? Mikäli sää tällaisena pysyy,
niin ainakin minä ja koira tulemme paikalle. Katsotaan mitä koira muistaa, yritetään nyt
lähinnä saada se liikkeelle ja
toivottuun suuntaan. Oikein
hauskaa siitä tulee, jee!
Olen just ilmoittautunut koirapsykiatri Mugfordin luennolle voittajanäyttelyn yhteydessä
sunnuntaina 8.12. Vähän vakoilemaan, jne. Vaikka luultavasti Mugford keskittyy lähinnä mainostamaan omia
tuotteitaan, saas nähdä. Yhdessä kirjassaan puhui kerrassaan
rumasti pitbulleista, kuuluu
sittemmin kääntäneen kelkkansa, ja omin korvin olen
kuullut hänen sanovan, että
yes, they are very good with
people... Mistähän mahtaa tuuli puhaltaa tällä kertaa, se on
saatava selville...
Joulukiireitä
Joulukiire pukkaa päälle.
Sitten jos yrität nipistää koiran
ulkoilutuksesta, niin huono
omatunto soimaa, ja loppujen
lopuksi yllätät itsesi istuskelemassa autiossa koirapuistossa
kolmen aikaan aamuyöllä...
Mutta hei, kohta helpottaa,
voidaan katsella kevään saapumista ja hiirenkorvien puhkeamista kaikessa rauhassa.
Kävin eilen joulushoppailemassa, ja toissapäivänä, ja taidan käydä vielä tänään ja huomennakin, että kaikki on
varmasti kasassa, no mutta
kuitenkin, kun jäin ratikasta
SATHY Uutiset 6/2002

tavaratalon edessä, kaikui
kaiuttimista Nisse-polkka,
juuri parahiksi kohdassa
“pienet on vaarassa jäädä
alle”. Aivan. Siinä se
tulikin joulushoppailun
perusperiaate kerralla
selväksi...
Saatiin eilen uusi
kaulapanta, erittäin upea,
olisi oikeastaan pitänyt
teettää vetovaljaat saman
väriset, siis viininpunaiset. Ei
olisi koira kuin kimmeltävä
joulukoriste vihreissään. Mutta
ehkä nämä sävyt jotenkin saa
keskenään sopimaan, jospa
reunustaisin valjaa viinipunaisella... Tai jospa en. Mitäs me
välineurheilijat...

teesta janutex.com koiralleni
kokonaisen puvuston...
Koiratuttavuuksia
Koira-paran kuonossa on
tällä hetkellä kaareva etuhammasrivin jälkikuvio, varsin huvittavan näköinen sinänsä. Iso
uroksenrohjo puolusti keppiään. Ei olisi kannattanut. Pitbullini suuttui kovasti ja jahtasi
uroksen koirapuistosta ulos.
Ja vei kepinkin. Muuten hyvin
pitkäpinnainen tämä meidän
koira. Terhakka terrieripentu
roikkui sen poskinahoissa ja
yritti kaikin tavoin korostaa
persoonaansa, ja kun koirani
sai tarpeekseen, se yksinkertaisesti myttäsi terrierin pieneksi kasaksi ja istui päälle.
Ei purrut. Pitbullini ymmärtää
kyllä leikkiä...
Miellyttävän kostea ilma
eilen (siis ei...) Keksin kuitenkin miksi pitilläni on niin pieni
pää ja ohuet raajat: ne ovat
kutistuneet sateessa. Takkihan
suojaa vain vartalon, ja se on
edelleen suuri, hahhah...

Koiranäyttelyssä
Olin viime viikonloppuna
koiranäyttelyssä, siellä sitä oli
monennäköistä hännänheiluttajaa, jotkut suuria kuin sohvan
puolikkaat, toiset taas reilun
sämpylän kokoisia vekkuleita,
ja tungoksessa väistin kohteliaasti erästä rouvaa, jolla näytti
olevan käsissään kaksi hattaraa, kunnes tajusin, että hän
kantoikin sylissään bichon frise-rotuisia koiria (en tarkoita
tällä mollata niitä koiria millään tavoin, mutta ihan vilpittömästi erehdyin...)
Kaikki rahat menivät, ja nyt
on flunssa. Sain sentään ostettua pittikalenterin, niitä oli
kahdenlaisia, toisessa jykeviä
koiria leikatuin korvin, toisessa
sutjakampia, ja korvatkin liehuivat valtoimenaan, joten otin
tietysti sen jälkimmäisen,
muistuttavat koirat edes vähän
meidän hauvelia. Täytin myös
pitbullini puolesta kyselykaavakkeen, jolla mitattiin koiran
stressaantumisen astetta – eipä
tuolla mitään isompia ongelmia tunnu olevan, ihan kuten
arvelinkin. Mitä nyt voisi ehkä
puuttua siihen toisille koirille
rähisemiseen, no, katsotaan
nyt...
Koirapsykiatri Mugfordin
luentoa kävin kuuntelemassa
toisena päivänä, sivulauseessa
sanoi pitävänsä pitbulleista ja
omistavansa yhden itsekin, jihuuu!! Käännynnäinen!
Ai niin, olisin mielelläni ostanut koiralleni haalarin, mutta
vähän vaikea oli silmämääräisesti valita sopivaa, ja myyjäkin sanoi, että juu, ei ole helppoa, pitbullille, kun on jykevä
vartalo ja matalat raajat... Pardon? Matalat? Raajat? Meidän
pitbullilla? Mutta kuis vain,
kaikkihan on suhteellista. Nyt
mittaan koiran, ja tilaan osoit-

Median pauloissa
Luin tässä eräänä aamuna
Metro-lehteä ja huomasin otsikon: “Kymmenet tuhannet
joutuvat vuosittain koiran puremaksi.” En tiedä onko juttuun saatu inspiraatio pari päivää sitten samassa lehdessä
olleesta toimittaja Kari Tervon
kolumnista, missä hän kertoo
juoksulenkillä joutuneensa
keski-ikäisen tädin ulkoiluttaman terrierin puremaksi (ei,
se en ollut minä, todellakaan).
Juttelin tästä yhden koiratuttavan kanssa, ja olimme molemmat sitä mieltä, että jotkut ohittavat koiran tarkoituksella
aivan kylkeä hipoen, ehkä
miljoonakorvausten toivossa,
ehkä osoittaakseen että ei meillä pelätä, ehkä vain silkkaa
ilkeyttään. Tai typeryyttään.
Omistaja vastaa aina koiransa tekemisistä, kyllä, eivätkä
koirat saa purra ihmisiä, tietenkään, mutta koirat itse eivät
tällaisista asioista ymmärrä
yhtikäs mitään... En tietenkään
väitä, että toimittaja Tervo olisi
toiminut jotenkin ajattelemattomasti. Eikä meidän koira välitä hölkkääjistä, juoksijoista,
rullalautailijoista tahi sauvakävelijöistä, että siinäkään mielessä ei juttu minua henk.koht.
kosketa. Tuli vain mieleen.
Mutta kuitenkin. Se puremajuttu. Lainataan: “Vakavat
ja pikaista hoitoon hakeutu10

mista vaativat vammat aiheutuvat vahvaleukaisten koirarotujen, kuten saksanpaimenkoiran, dobermannin, rottweilerin
tai pitbullterrierin puremista,
sanoo lääketieteen tohtori Maire Kask Lääkärikeskus Pulssista.”
Jeps. Taas se pitbullterrieri.
Voisinko nyt vähän arvailla:
tohtori noin yleisesti ottaen ei
ole mikään koira-asiantuntija?
Tohtori ei ole ikinä nähnyt yhtään pitbullterrieriä? Tohtori
ei oikeastaan edes tiedä miltä
pitbullterrieri näyttää? Rohkenisinko mennä arveluissani
jopa niin pitkälle, että tohtori
ei ole ikinä nähnyt edes yhtään
pitbullterrierin puremaa? Että
tohtori vain siteeraa jotain lukemaansa julkaisua, jonka tiedot ovat peräisin tavanomaisista samean veden lähteistä,
eivätkä ne nykyään olisi täydellisiä ilman mainintaa pitbullterriereistä tahi rottweilereista... Tosiasia tietenkin, että
iso koira puree lujemmin kuin
pieni. Mutta pienetkin koirat
voivat purra pahasti, etenkin
pieniä lapsia. Suurin osa koirista ei koskaan pure ketään,
ihan niin kuin suurin osa ihmisistä ei pahoinpitele vastaantulijoita. Suurin osa koiranpuremista on pieniä nipistyksiä
etuhampailla, ei todellisia kiinnikäymisiä ollenkaan. On
myös kuultu/luettu tapauksista,
joissa varsin lempeässä maineessa olevien rotujen edustajat ovat tarrautuneet ihmisiin
hampaillaan. Että siis, tuollaiset rotuluettelot (tämä puree,
tämä ei, tuo tekee sinusta hakkelusta), ovat yhtä tyhjän kanssa. Normaalisti koira ei pure
asiallisesti käyttäytyvää ihmistä. Tervettä itsesuojeluvaistoa
omaava ihminen ei yritä väkisin tunkea itseään vieraan koiran suuhun. Koiran omistaja
tekee viisaimmin, kun pitää
jokaista vastaantulijaa potentiaalisena idioottina... Etenkin
tuo viimeinen sääntö on hyvin,
hyvin tärkeä. Noudatan sitä
aina kun liikun jossain koiran
kanssa...
Meidän vahti
Edelliseen tekstiin viitaten:
Meillä ei ole kilttiä koiraa.
Kun ovikello soi, uskoo pitbullini, että oven takana on MÖRKÖ. Ja sitten HAUkkumaan.
Yleensä se kyllä nykyään nopeasti rauhoittuu, paitsi jos on
kyseessä täysin vieras henkilö,
jolloin koirani murisee kuin
susi, ja selitä siinä sitten, että
se on vain näin pentuna hiukan

leikkisä... Pitbullini on erittäin
territoriaalinen koira. Ja kuljettaa reviiriään mukanaan.
Sekin kerta, kun oltiin käymässä hiljattain edesmenneen tätini luona, ja kodinhoitaja tuli
sisään omilla avaimilla, kääk...
No niin, taas rönsyilee.
Näittekö muutes hiljan Baben
suurkaupungissa? Siis sen possuleffan? Nimittivät bullia pitbulliksi, ei se mitään, eipä ole
eka kerta, kummin päin tahansa, mutta ärsyttävintä oli, että
pitti/bullin ainoa päämäärä ja
mielihalu tässä elämässä oli
kaiken liikkuvan tuhoaminen.
No tottahan toki, leuat louskuen läpi harmaan kiven. Eikä
itse elokuvakaan ollut ykkösosan veroinen, pah.

ten rähjäsi kuin hullu kahdelle
kiltille mummolle, jotka olivat
löytäneet postilaatikkomme
tienvarresta, ja kävivät palauttamassa sen. Alan ymmärtää
miksi tämä rotu joidenkin lähteiden mukaan on rikollisten
suosiossa...

Vertailevaa journalismia
Lopetus uhkaa kerrassaan
viehättävää kaukkaria: osapuilleen kolmen vuoden ikäinen
uros, aloitti uransa 8 kk ikäisenä puremalla ohi pyöräillyttä
tyttöä, viettänyt viimeiset kaksi
vuotta häkissä, sielläkin varmuuden vuoksi ketjussa. No
nyt on isäntä muuttanut pois,
emäntä ja lapset heittelevät
koiralle lihakimpaleita aidan
yli, lopettaa pitäisi, avoinna
on vielä kuka ja miten... Jos
vieras lähestyy tarhaa, koira
hyökkää berserkkinä. Nyt seuraa kiperä kysymys: kohtaisiko
eräs koiralehteä toimittava ystävämme pimeällä kujalla mieluummin tämän kaukkarin vaiko esim.

Asusteista
Joo, olen tullut takaisin
maalta, samanlainen talvisää
näkyy täälläkin vallitsevan.
Josko kohta hiukan lauhtuisi,
toivottavasti, koira eilen painiskeli toisen koiran kanssa,
ja sen toisen takajalat luiskahtivat koirani takin sisään. Sain
irroteltua sätkivät pikku raajat,
takki vähän

Lisää vahtimista
Uhkasin muuten
joskus nuorempana, että sitten kun jään
eläkkeell e ,
muutan

meid ä n
mökille
korpeen ja
elän siellä
onnellisena
koirieni kanssa.
Valitettavasti mökki
myytiin, että pieleen meni
sekin suunitelma.
Onhan tietysti hyvä juttu,
joissain olosuhteissa, että koira
vartioi. Esim. kun ollaan käymässä kotona maalla, harva
pahantekijä uskaltautuisi taloon kuullessaan pikku pittini
karjuvan ja raastavan ovipieliä
hampaillaan... (jälkimmäinen
osio oli liioittelua, kynsillään
se raapii). Mutta. Viime syyslomalla joku pelleporukka oli
yöllä varastanut meidän postilaatikon. Lehdenjakaja oli sitten tuonut sanomalehden meidän ulko-oven kahvaan. Koira
nukkui koko ajan kuin murmeli, tai ainakaan se ei pitänyt
sellaista ääntä, että siihen olisivat ihmiset heränneet. Loistavaa. Korvaukseksi koira sit-

han ne sentään järjestäytyneen
kenneltoiminnan piiriin ja
näyttelykoirarotuihin. ;o)
SATHY tavaraa
Sain eilen postitse tilaamani
taakavetovideon ja katsoin sen
heti kaksi kertaa peräjälkeen.
Hah! Pesemme tuon porukan
viimeistään ensi syksynä...
Niin innolla odotan, että
pääsisin lukemaan Sathyuutisten uusinta numeroa, toivottavasti se on jo tänään kotona odottamassa (huomaa,
että vietämme varsin tapahtumaköyhää elämää, hah). Meilläkin ovat sitten haamupennut
pesässä, tosin kylmä sää on
hillinnyt pahinta emovouhotusta. Ei siinä etteikö jäiseen
maahan voisi kaivaa kuoppia,
kyllä voi, mutta niihin ei
viitsi jäädä pitkäksi
aikaa oleskelemaan. Vaikka
onkin takki
päällä.
Vielä

vainusta

kärsi
siinä hötäkässä, mutta koirakasa pysyi yhdessä edelleen, ja kun kumarruin tutkimaan lähemmin,
huomasin, että pittini oli tarrautunut hampeillaan toisen
leukapartaan. Hetken vääntämisen jälkeen sain sen irti,
koirani siis, ja yritin ottaa sen
tavalliseen tapaan polvien väliin kytkemistä varten, mutta
ei ollutkaan ihan helppoa sen
liukkaan talvitakin kanssa, koira luiskahteli kuin saippua.
Otin sitten kiinni kauluksesta,
ja takki kärsi vähän lisää. En
tiedä mitä toisen koiran omistaja ajatteli... Suoraan sanoen
en edes välitä tietää...

meidän hauvelin?
No eihän tässä tietysti mitään
ongelmaa ole. Pitbullit ovat
arvaamattomia, aggressiivisia
ja uhka ihmiskunnalle, kun
taas laumanvartijakoirat ovat
erinomaisia vahteja minkkitarhoille ja teollisuusalueille, ja
onpa niitä ehdotettu käytettäväksi lammaslaumojen suojaamiseksi susilta, karhuilta ja
kukaties pitbulleiltakin – puhumatta nyt marjastavista
mummoista, jotka saattaisivat
lähestyä laidunta pahoin aikein... Okei, okei, ei saa yleistää. Useat laumanvartijakoirat
ovat uskollisia perheenlemmikkejä. Tietenkin. Kuuluvat11

Uskomaton vainu
muutes meidän
koiralla, mentiin
yhtenä iltana ulos takapihan portista, ja heti
kadulle päästyään koira alkoi
puhista ja katsella tuikeasti
ympärilleen. Apteekin eteen
pysäköidyssä autossa oli koira.
Eipä mitään, on koira kerran
yrittänyt syöksyä liikenteen
sekaan kadulle, kun siellä keskikaistalla valojen vaihtumista
odottavan auton takapenkillä
istuvan bernhardilaisen tuoksu
kävi sen nenään. Näppärä otus.
Niin vaistonvarainen ja impulsiivinen. Koskahan saisi aloitettua sen jäljestämisen...
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Koiran lakeja
1. Jos pidän siitä, se on
minun.
2. Jos se on suussani, se on
minun.
3. Jos pystyn ottamaan sen
sinulta, se on minun.
4. Jos se oli minulla juuri
äsken, se on minun.
5. Jos se on minun, se ei voi
olla sinun.
6. Jos pureskelen jotain pa-

lasiksi, kaikki palaset ovat
minun.
7. Jos se vain näyttääkin siltä
että se on minun, se on
minun.
8. Jos näin sen ensin, se on
minun.
9. Jos leikit jollakin ja laitat
sen maahan, siitä tulee
automaattisesti minun.
10. Jos se on rikki, se on
sinun.

Muhku VEB Tankki
Muhkukoira!
Alkutalvesta lanseerattiin
markkinoille uusi sämpylä.
Mainostoimiston tehtäväksi
tuli luoda mainoskampanja,
jonka avulla tuore leivonnaisuutuus erottuisi kilpailijoistaan
ja samalla toisi esiin uutuuden
erityisominaisuudet. Sämpylän
nimi on Muhku joka kuvastaa
suurta, muhkeaa sämpylä ja
tulevassa mainoskampanjassa
haluttiin korostaa tätä asiaa
kaikin mahdollisin keinoin.
Mainostoimisto hankki kuva-
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uksia varten muhkean kokoisen äijän, hulppean punaisen
plyyshinojatuolin, muhkean
kylpytakin ja tossut miehelle,
tarjottimelle paljon muhkeita
Muhku-sämpylöitä sekä tietysti muhkean vanhaenglanninbulldoggin! Kuvauksiin valittiin etuoikeutetusti SATHY
rotuinen VEB siksi, että koira
on todella massiivisen ja muhkean oloinen sekä kilttinä ja
tottelevaisena koirana helppo
kuvattava. Valinta osui oikeaan
ja kuvauksissa loisti Suomen
ensimmäinen VEB koira Tank-

ki.
Tankki käyttäytyi kuvauksissa erittäin mallikkaasti eikä
oikkuillut lainkaan. Palkkioksi
Tankki lienee saanut pari pussillista Muhku-sämpylöitä...
Mainoskampanja pyöri televisiossa sekä kadunvarsien isoissa mainoksissa ja iltapäivälehdissä.
Tutkimustulokset
kertovat
Muhkusämpylän mainos-
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kampanjassa oli siis mukana
vanhaenglanninbulldoggi.
Markkinointitutkimuksissa on
todettu, että koiran lisääminen
tuotteen mainokseen lisää
yleensä positiivista imagoa.
Tämä pitää paikkansa myös
ei-koiraharrastajien keskuudessa.
Tarkkanäköiset SATHYharrastajat ovatkin varmasti
bonganneet tuttuja koiria Mukhu-mainosten lisäksi mm.
eräässä keskiolutmainoksessa.

EOEBA

Vanhaenglanninbulldoggin
jalansija Euroopassa
vahvistuu
Vanhaenglanninbulldoggiharrastajien iloksi on rodun
harrastajamäärä Euroopassa
kasvanut jo niin paljon, että
vanhalle mantereelle on perustettu bulldoggien uusvanhalle
rodulle oma kattojärjestö. Uuden rekisteröintiyhdistyksen
nimi on ”The European Olde
English
Bulldogge
Association” ja lyhennettynä
EOEBA. Uuden kattojärjestön
perustajina ovat olleet aktiiviset vanhaenglanninbulldoggiharrastajat mm. Saksasta ja
Ranskasta.
EOEBA:sta tuli yhteydenotto SATHY-yhdistykseen jo
marraskuussa 2002 ja noin
kuukautta myöhemmin ilmoitettiin EOEBA:n olevan virallisesti rekisteröity ja toiminnassa. EOEBA:n tavoitteena
kerrotaan olevan keskittää eurooppalaisten olde-koirien rekisteröinti ja yhteydenpito.
Tarkoitus ei ole kilpailla amerikkalaisten rekisteröintilaitosten kanssa vaan tehostaa toi-

Työkoiraharrastajan
talvivarustus

mintaa ja nopeuttaa rekisteröintiä.
EOEBA tulee siis toimimaan yhteistyössä muiden
vanhaenglanninbulldoggijärjestöjen kanssa, jotka pääsääntöisesti sijaitsevat Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä oldekoirat rekisteröidään joko
ARF:issa tai OEBA:ssa mutta
lähitulevaisuudessa Euroopassa syntyneet koirat on tarkoitus
rekisteröidä EOEBA:ssa.
EOEBA:lla tulee olemaan
tärkeä osa vanhaenglanninbulldoggin tulevaisuudessa.
Koirarotu on vielä verraten
uusi ja rodun kehittäminen
edelleen vaatii tarkat tiedot
kunkin koiran suvusta ja esivanhemmista. The European
Olde English Bulldogge Association kertoo omaavansa valmiudet palvella koko Euroopan olde-rodun kasvattajia
tehokkaasti.

Vuodenvaihteen kovat pakkaset ovat asettaneet koiraharrastukselle aivan uusia vaatimuksia. Lyhytkin kävelylenkki
saattaa jähmettää ulkoilijan ja
kitkeä pois hauskuuden koko
puuhasta. Koirat selviävät
usein omistajaansa paremmin.
Vaikka amerikkalaisperäiset
työkoirat ovat lyhytkarvaisia
ja turkista puuttuu aluskarva,
tottuvat koirat pakkasiin yleensä hyvin. Vasta -20°C lämpötiloissa alkaa koiran jalkoja
kohmettaa mutta se selviää
mainiosti jos pääsee välillä
lämmittelemään. Tottumattomalle koiralle paukkupakkaset
ovat liikaa.
On hyvä muistaa, että pitbullit, kääpiöterrierit, vanhaenglanninbulldoggit ja amerikanbulldoggit tulevat kaikki
alueilta, joissa saattaa olla hyvinkin kovat yöpakkaset. Iso
koira selviää kylmästä paremmin koska sen kehon pintaalan suhde kehon massaan on
pienempi kuin pienellä koiralla
– lämpöä haihtuu vähemmän.

Työkoiraharrastajan kunnollinen talvivarustus on:
* SATHY-pipo
* Hupullinen pilkkihaalari,
alla “normaalit” vaatteet
* Vuorelliset rukkaset
* Huopavuorelliset kumisaappaat
* Liukuesteet
* Sukat ja villasukat

Ruotsin, Eestin ja Norjan
SATHY-tapahtumat
Vu o s i 2 0 0 3 o n
täynnä suuria tapahtumia SATHY-koirien
omistajille ja koirista
kiinnostuneille. Kotimaan tapahtumien lisäksi on mahdollista
osallistua naapurimaiden kokoontumisiin.

(Ruotsin pitbullyhdistys) ja NAHF (Norjasta).
Suunnitelma on
vielä tarkentamatta
mutta asiat yritetään
saada järjestettyä siten,
että suomalaisilla
(kaikki SATHY-rodut)
harrastajilla olisi
mahdollisuus osallistua
tapahtumaan.

Eesti

Amerikanska Bulldogklubben Sverige (ABS) kokeili viime syksynä

Etelänaapurimme, ensimmäistä kertaa voimavetoa SATHY:n tarkkojen ohjeiden perusteella.
Eesti, on kertonut Kokeilu meni hyvin ja nyt treenit ovat jo kovassa vauhdissa.
Norja
suunnittelevansa 1-2
päiväisiä kesätapahtuNorjalaisten uusi
mapäiviä. Tapahtumapaikka ka sisältö on vielä avoimena Ruotsi
yhdistys, NAHF, järjestää enon ilmeisesti aivan Tallinnan mutta paikalla on melko varsimmäisen tapahtumansa jo
läheisyydessä, jolloin suoma- masti mm. taakan- ja voimaLännessä jyrähtää elokuus- keväällä 2003. Suomalaiset
laisilla koiraharrastajilla on vetokisat. Tallinnan työkoira- sa. Amerikanska Bulldogklub- harrastajat ovat tervetulleita,
erittäin helppo osallistua. Tark- harrastajien edustaja kertoo ben Sverige (ABS) on järjes- koirien kanssa tai ilman. Mika aika on vielä tätä kirjoitet- paikalle saapuvan koko joukon t ä m ä s s ä s u u r e m p a a käli asia kiinnostaa ja olet kiintaessa avoimena mutta suun- paikallisia harrastajia ja har- tapahtumaa amerikkalaisperäi- nostunut lähtemään koirasi
nitteilla on toukokuun loppu rastajia muista baltianmaista sille työkoiraroduille. Tarkoi- kanssa mihin tahansa em. tatai kesäkuun alku.
sekä Venäjältä.
tus on että mukaan järjestelyi- pahtumista, ota yhteyttä
Tallinnan kesäpäivien tarkhin tulee SATHY, SPF SATHY:yn.
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Terapiakoiratoiminta leviää
SATHY ry. on saanut uskomattoman suuret määrät positiivista palautetta hyvin käyntiin pyörähtäneestä
Terapiakoiratoiminnasta. Tämän kaltaista toimintamuotoa
on Suomessa kaivattu jo pitkään. Mukaan mahtuu vielä
niin paljon ihmisiä ja koiria
kuin vain halukkaita löytyy!
Seuraava etappi on muutama hieno artikkeli vanhuksille
suunnattuissa lehdissä, ja nämä
artikkelit ilmestyvät lehdissä
ensi kevään aikana.
SATHY ry. harkitsee vakavasti myös yhteistyötä muiden
koirarotujen kanssa, sillä kysyntä on ollut niin valtava.
Ohessa muutama SATHY:n
tullut palaute:
Hei! Suunnittelemme Helsingin ja Vantaan 4Hyhdistyksissä eräänlaista terapiakoiratoimintaa, ja näissä
asioissa lähestymme teitäkin
– teillä kun on ollut vastaavanlaista toimintaa jo pitempään.

Olen työssä koulumaailmassa ja opiskelen erityispedagogiikkaa yliopistossa. Olisi
mukava saada lisää tietoa tästä
toiminnasta
Terveisin,
Mervi-Helena Keitaanranta
**********

tehtävistään ja 4H-dogsitter
(hoito)koirineen seurustelisi
asiakkaan kanssa. Eli meillä
olisi sekä kohderyhmä että tekijät valmiina.
Emme ole aikaisemmin olleet tekemisissä terapiakoirien

**********
Löysin netistä tietoa toiminnastanne. Olen kiinnostunut
terapiakoiratoiminnasta, mutta
en ole vielä onnistunut löytämään järjestöä johon liittyä.
Minulla on neljän kuukauden
ikäinen Lagotto Romagnolo
pentu. Joten mikäli hyväksytte
mukaan toimintaanne, olemme
kiinnostuneita tutustumaan toimintaanne lähemmin.

Hei, kirjoittelen täältä Porvoosta. Sain haun perusteella
yhdistyksenne sivut ruudulle,
ja olenkin kiinnostunut, miten
terapiakoiratoimintaan pääsee
mukaan, millä paikkakunnilla
ja koiraroduilla?
Olen nähnyt amerikkalaista
terapiakoiratoimintaa Animal
Planet -kanavan ohjelmissa, ja
siellä oli erilaisia rotuja käytössä, muistaakseni samojedin
tapainen ym.
Suomessa on joskus ollut
aikakauslehdissä tästä juttuja,
ja jo silloin tuntui, että tuollaista tekisin mielelläni itsenkin.
Tällä hetkellä minulla ei ole
koiraa, aiemmat ovat olleet
rottweiler, dobermann, ja muita isoja rotuja, mutta nyt etsin
sopivaa koiraa erilaisiin harrastuksiin ja tietysti kotikoiraksi.
Saisinko jotenkin lisää tietoa toiminnastanne, ja mahdollisesti kontakteja, mikäli teillä
on Porvoossa jäseniä?

Ystävällisin terveisin,
Tiina Ovaska
Ystävällisin terveisin,
Aulimarja Heino
**********
**********
Tervehdys Tampereelta!
Olen kiinnostunut terapiakoiratoiminnasta. Onko Tampereella mahdollisuutta tällaiseen
toimintaan? Olen kasvattanut
menestyksellä 10 vuotta suomalaisia pikinokkia. Käyn niiden kanssa metsällä, kokeissa,
näyttelyissä ym. Ne ovat erittäin tottuneita ihmisiin.
Nykyisin asuessani Tampereen
Kissanmaan
“keidasalueella” on vaan huomioni kiinnittynyt vielä enemmän siihen, että ihmiset kiinnittävät koiriini paljon
huomiota (positiivista) erityisesti vanhemmat ihmiset alkavat mieluusti jutella ja muistelevat, kuinka heillä silloin
lapsuudessa maalla oli pystykorvia jne. Ja kaikki pystykorvathan eivät ole varsinkin hyvin pidettyinä ja opetettuina
mitään räksyttimiä.

Ystävällinen amerikanbulldoggi Nakke on vieraillut
läheisessä vanhainkodissa jo kymmeniä kertoja.
Helsingin 4H-yhdistyksellä
on meneillään Ikäihmisten palvelu-projekti, joka välittää
vanhuspalvelutoiminnasta
kiinnostuneita nuoria lähinnä
kodinhoitotehtäviin apua tarvitseville vanhuksille. Toisaalta yhdistys kouluttaa koirista
kiinnostuneita nuoria 4Hdogsittereiksi. Suunnittelemamme terapiakoiratoiminta
yhdistäisi nämä kaksi toimintamuotoa: vanhuksen luona
vanhuspalvelutehtäviin koulutettu nuori huolehtisi omista
SATHY Uutiset 6/2002

kanssa, joten olisi luontevinta
aloittaa parin terapiakoiraohjaajan kouluttamisesta. Löysimme kotisivuiltanne maininnan aiheeseen liittyvästä
kurssista. Olisiko mahdollista
osallistua kurssille?
Kiittäen,
Mari Wikholm, Pääkaupunkiseudun 4H-dogsitterit
Minna Korhonen, 4HIkäihmisten palvelu
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Usein pelkkä läsnäolo
riittää. Koira on ihmisen
paras ystävä.

WP-treenit ja pulkkavetoa
Myöhäisen syksyn pakkassäässä pidetyt taakanvetotreenit karaisivat koiria ja omistajia. Taakat olivat toki
pienempiä kuin SATHY Expossa, sillä nyt ei tavoiteltu
mestaruussijoja vaan treenattiin tekniikkaa ja paistettiin
makkaraa kavereiden seurassa.
Paikalla oli parisen kymmentä
koiraa ja kaikki vetivät taakkaa
hyvin varsinkin kovaan pakkaseen nähden. Seuraavat taakanvetotreenit lienevät ensi
keväänä, lumien sulettua ja
maan hieman kuivuttua.
Niitä odotellessa kannattaa
harjoitella kotioloissa valjaiden
kanssa ja lähteä lenkille vaikkapa pienikin paino valjaiden
perässä.
Lisäksi talven aikana
SATHY ry. järjestää ainakin
yhdet pulkkavetotreenit ja kisat, ajankohta on tammihelmikuussa.
Pulkanvetoa!
Talvi on täällä ja pakkaset
paukkuvat. Taakanvetoharjoitukset ovat toistaiseksi umpijäässä. Vaan ei hätää, ennen
kovia pakkasia oli mahdollista
kokeilla pulkanvetoa koiralla.
Pienikin koira jaksaa vetää kevyesti kuormattua pulkkaa ja
hauskaa riittää.
Pulkanvedosta onkin nyt
suunnitteilla kaikille työkoirille sopiva urheilulaji – tähtäimessä on sellainen kisa, jossa
osallistumiskynnys on mah-

dollisimman matala. Koiralle ei
tarvitse opettaa
kummoisia temppuja, koiranomistajan tarvitsisi
opetella vielä vähemmän ja varusteita ei tarvittaisi
nimeksikään.
Ta a k a n v e t o o n
nähden moni koira
ei aristele pulkkaa
lainkaan ja täten
pulkkaveto saattaa WP-treeneissä kaikki houkuttimet ovat sallittuja, mutta kisoissa
olla helppo tie ollaan ankarampia.
aloittaa orastava
taakanvetoura.
Joulukuun
alussa kerkisimme
jo kokeilla muutaman koiran
kanssa ja pulkkavedon prototyyppi
on seuraavanlainen: Koiralla vedetään ahkiota,
jossa ohjastaja istuu. Vedettävä
matka on kohtuullisen lyhyt,
noin 40 metrin pituinen suora. Aika
ratkaisee menestyksen.
Omiin valjaisiin on helppo lisätä tarvittavat pehmusteet.
Vielä on avoimena miten eri
kokoiset koirat ja ohjastajat ja nettisivuilla.
Jos tuntuu siltä, että omalla
vaikuttavat tulokseen. KevyKoirat vetivät kokeilussa koiralla on kykyjä vetää ahkioempi koira voittaa, samoin ras- ahkiota vaihtelevalla innolla ta niin tervetuloa mukaan kokaampi ohjastaja. Tammi- ja välillä vauhti yltyi huimaksi. keilemaan!
helmikuussa 2003 on ensim- Paras ahkio näyttäisi olevan
mäinen pulkanvetokisa ja tu- jarrullinen pulkka. Vetovaljaikloksista ilmoitetaan lehdessä si käy taakanvetovaljaat.

WP treeneissä saattaa tavata tuttuja koiria ja ihmisiä. Painoja laitetaan sitä mukaa kun koiran taakanvetotaidot
Monella on mukana omat eväät.
kehittyvät.
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Hyviä uutisia Norjasta
NAHF – Norsk Arbeidshundforening
Norjassa on koiraharrastus
ollut valitettavassa vastatuulessa jo 1990-luvulta lähtien.
Norjassa on tehty koirarotuvastaisia asetuksia ja säädöksiä. Aluksi poliittiset päätökset
koskivat vain muutamaa koirarotua mutta myöhemmin
kieltoja on laajennettu koskemaan yhä useampaa koirarotua.
Onneksi voimalla on aina
vastavoima – nyt joukko innostuneita koiraharrastajia on
ryhtynyt toimiin, jotka jarruttavat käsistä riistäytynyttä koi-

rakieltomentaliteettiä.
SATHY Expo 2002 tapahtumassa kävi vieraina koko joukko norjalaisia koiraharrastajia, joiden sydämiä lähellä
ovat nimenomaan amerikkalaisperäiset työkoirarodut. Expon aikana ja sen jälkeen käytiin SATHY yhdistyksen ja
näiden harrastajien välillä moniaita keskusteluja. Pohdinnan
alla olivat oikeat menettelytavat ja miten voisi turvata norjalaisen koiraharrastajan arki.
Norjalaisten toive oli saada
maahan SATHY:n alayhdistys
mutta järkevämmäksi koettiin
perustaa SATHY:n sisaryhdisN o r j a l a i n e n tys – Norjalaisten työkoiraroamerikanbulldoggi Blue. tujen harrastajayhdistys. Uusi

yhdistys saatiin toimimaan jo
kuukauden sisään ja nimeksi
tuli Norsk Arbeidshundforening (NAHF).
Tiedonvaihto SATHY:n ja
NAHF:n välillä on ollut vilkasta. NAHF on Norjassa altavastaajan asemassa kun kukaan ei ole aikaisemmin
pitänyt amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen puolia. Nyt
tilanne on päässyt jo pahaan
jamaan jo monilla on täysin
väärä mielikuva kyseisistä koiraroduista. Valoa on kuitenkin
jo näkyvissä, NAHF:n toiminta on lähtenyt lupaavasti liikkeelle, pystyssä on oma Internet-portaali, tiedottava lehti ja
tietysti monta aktiivista koira-

harrastajaa.
SATHY ja NAHF ovat sopineet monesta yhteistyöprojektista. Esimerkiksi ensimmäinen suuri kokoontuminen
pidetään keväällä 2003 johon
odotetaan saapuvaksi ihmisiä
ja koiria Norjasta ja Ruotsista.
Suomalaisten osallistujien
määrä jäännee vielä tällä kertaa melko pieneksi Norjan
tiukkojen rajanylitysmääräysten takia.
Katso NAHF-yhdistyksen
nettisivut osoitteesta
www.bullenett.org

Norjalainen pitbullterrieri
Sara.

Ruotsin koirarekisteri
Ruotsin koirarekisteri
täysi floppi
Ruotsin kennelliitto ajoi
suurella tohinalla läpi pakollisen koirarekisteröinnin Ruotsissa. Tarkoitus oli, että kaikki
koirat rekisteröidään rodusta
riippumatta yhteiseen rekisteriin, jonka ylläpitäjänä toimii
Ruotsin kennelliitto. Jokainen
ruotsalainen koira merkittäisiin
joko tatuoinnilla tai ihonalaisella mikrosirulla. Rekisteritiedoista löytyisi tarvittaessa tiedot omistajasta, yms. Syyt
rekisterin tarpeellisuuteen jäivät hämärän peittoon mutta
taitavan lobbauksen avulla asetus astui voimaan vuonna
2002.
Kansallinen koirarekisteri
oli valtavan mittava hanke,
jota ei tiettävästi ole koskaan
aikaisemmin edes yritetty missään maassa. Nopeasti laskettuna Ruotsissa on n. 700 000
koiraa, joten kyse on todellaSATHY Uutiset 6/2002

kin valtavasta operaatiosta.
Tuhannet koiranomistajat
tekivät työtä käskettyä ja kiikuttivat lemmikkikoiransa
eläinlääkärille merkittäväksi
ja täyttivät lomakkeet viranomaiseksi muuttuneelle Ruotsin kennelliittolle lähetettäväks i . Vi e l ä u s e a m m a t
koiranomistajat jättivät tekemättä rekisteröinnin ja asiasta
virisi vasta tässä vaiheessa keskustelua julkisuudessa.
Syksyllä 2002 asia oli edennyt usean yksityisen toimeksiannosta tutkittavaksi Ruotsin
valtion oikeusviranomaisille.
Tarkoitus oli selvittää onko
pakollisella ja kansallisella
koirarekisterillä minkäänlaisia
oikeudellisia perusteita. Selvityksen tulos oli yksiselitteinen:
Ruotsin koirarekisteri on Ruotsin lain vastainen. Kuukauden
kuluessa koirarekisteröintipakko haudattiin vähin äänin ja
rekisteröinti on nyt jälleen
Ruotsin kennelliiton sisäinen

rekisteri, johon myös ulkopuoliset voivat rekisteröidä koiransa.
Ilmeisesti koko rekisteröintitouhussa oli kyse vain Ruotsin kennelliiton pöhötaudista,
jossa ei enää erotettu yhdistystoimintaa viranomaistoiminnasta.
Miten
Suomessa?
Suomen kennelliitto ry. julkisti viime syksynä oman
suunnitelmansa koko Suomen
kattavasta pakollisesta koirarekisteristä, jonka ylläpitäjänä
toimisi yllättäen Suomen kennelliitto ry. itse. Tällä rekisterillä on tarkoitus rahoittaa Suomen kennelliitto ry.:n tietokantarakennelmaa, joka
kennelliiton mukaan tulee
maksamaan n. 750 000 euroa.
Omien sanojensa mukaan Suomen kennelliitto ry:llä on ta16

voitteena tulla “Suomen viralliseksi
koirarekisterinpitäjäksi”, jolloin
kennelliiton omaan rekisteriin
jouduttaisiin maksua vastaan
kirjaamaan kaikki Suomen
koirat.
Ilmoitus tavoitteesta on herättänyt hämmästystä ja paheksuntaa useissa muissa suomalaisissa koirayhdistyksissä (ml.
SATHY ry.). Onhan Suomen
kennelliitto ry. ilmoittanut
“tekevänsä kaikkensa, jotta
Suomen kennelliiton ulkopuolisia yhdistyksiä ei Suomessa
olisi”. Koiranomistaja rahoittasi siis pakollisen rekisteröinnin kautta toimintaa, joka on
suunnattu omaa koiraharrastusta vastaan.
Vielä enemmän hämmästystä herättää se, että esimerkkinä
valtakunnallisen pakkorekisterin tarpeesta pidetään juuri
Ruotsia, joka on lakkauttanut
oman rekisterinsä ennen kuin
se alkoi edes toimia.

