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Vuoden 2007
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Vuoden 2006
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SATHY ry.
Reviiri-lehdessä

Koiratuote

®

Meillä voit maksaa turvallisesti VISA-kortilla,
jolloin tilaus käsitellään
välittömästi. Toimitus
jopa samana päivänä!
Suomen nopein toimitus!

Koiranomistajan, Sinun, asialla!
Laadukkaat työkoiratarvikkeet Suomen talveen!
Paljon ihania uutuustuotteita!

Uutta! Laadukkaat, käsintehdyt Senefi-kaulapannat. Pienille ja isoille koirille. Yksinoikeudella Koiratuotteesta.
Arctic mantteli

Polar mantteli

Siberia sadetakki

Siberia
takki

Arctic haalari

Polar haalari

punainen
fleecehaalari

Arctic
takki

Uutta! Laadukkaat, suomalaiset Hurtta-koiravaatteet koirille ja omistajille. Suunniteltu Suomen talveen.

Uutta! Uudet Kong-tuotteet, sulakuppi talvikeleihin ulkokoirille, jussi-paidat pienille koirille ja PALJON muuta!

Muista SATHY-jäsenten omat sivut www.koiratuote.fi/sathy
Puhelin / faksi: (09) 2247 317 • GSM: 045 636 0596, 045 630 4345
Varastomyymälä: Arolantie 48, 03400 Vihti
Sähköposti: info@koiratuote.fi • Kotisivut: www.koiratuote.fi

www.koiratuote.fi

SATHY ry.

SATHY ry.:n kotisivut: www.sathy.fi

SATHY eli Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry. ajaa niiden
koiraharrastajien asiaa, joiden mielenkiinnon
kohteena ovat puhdasrotuiset ja rekisteröidyt
• amerikanbulldoggit
• amerikankääpiöterrierit
• amerikanpitbullterrierit
• vanhaenglanninbulldoggit
• amerikankarvatonterrierit
• patterdalenterrierit
ja monet muut työkoirarodut.

Kotisivut, webmaster
Marko Laaksonen
absolute@phnet.fi

Yhdistyksestämme saa paljon hyvää tietoa
myös monista muista ei-FCI-koiraroduista.

SATHY Uutiset mediamyynti
Markku Laihinen / Motodos Oy
ich@luukku.com
p. 0400 521 170

SATHY-koirarodut
Voit aina kysyä info@sathy.fi tai suoraan ko.
rodusta tietäviltä asiantuntijoilta:

SATHY ry. yhteyshenkilöitä
Amerikanbulldoggi-asiantuntija
Jukka Autio
jukka@snowwhitekennel.com
p. 040 506 6184

SATHY ry.:n jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä yhdistyksen toimihenkilöihin ja kertomalla
omat yhteystiedot tai Internet-sivuilta
www.sathy.fi
Jäseniltä peritään vuosittainen jäsenmaksu,
erillistä liittymismaksua ei ole.
SATHY 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.

Amerikankarvatonterrieri-asiantuntija
Sari Uusitalo
sari_uusitalo@kolumbus.fi
p. 040 848 5678

SATHY jäsen, oletko muuttamassa?
Jos yhteystietosi ovat muuttumassa tai tuntuu
siltä, että postisi tulee väärään osoitteeseen,
niin ilmoita meille uusi osoitteesi.
Jos on kivaa tai vähemmän kivaa kerrottavaa
niin siitä kannattaa kertoa myös muille yhdistyksen jäsenille. On tärkeää jakaa kokemuksia
omista lemmikeistä, voi olla, että jotakuta askarruttaa juuri samat asiat.
SATHY yhteystiedot
SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

SATHY Uutiset graafinen suunnittelu, toimittaja
Tapani Utriainen
info@sathy.fi
p. (09) 878 2006

Puheenjohtaja
Raimo Kallio
bulldog@pp.nic.fi
p. 050 500 4422
Terapiakoiravastaava ja varapuheenjohtaja
Jonna Dunkel
jtm@nic.fi
p. 045 630 4345

Amerikankääpiöterrieri-asiantuntija
Emma Mussalo
emma.mussalo@gmail.com
p. 040 583 7371

Sponsorivastaava
Eira Sukki
esukki@welho.com

Amerikanpitbullterrieri-asiantuntija
Irmeli Harlin
harlin@mappi.helsinki.fi

Tapahtumavastaava
Matti Lehtinen
lehtinen2000@yahoo.com

Vanhaenglanninbulldoggi-asiantuntija
Janne Karvonen
janne.karvonen@saunalahti.fi
p. 0440 706 097

Sihteeri
Paul Dunkel
pdunkel@nic.fi
p. 045 636 0596

Patterdalenterrieri-asiantuntija
Miika Daavittila
miika28@virpi.net

Jäsenrekisteri, jäsenasiat
Matti Koponen
matti.koponen1@luukku.com tai info@sathy.fi

SATHY Uutiset -lehti

Ulkomaan kirjeenvaihto ja PR
Foreign correspondence
Antonio Martinez
antoniomartinez77@gmail.com

Materiaalia SATHY Uutiset lehteen ja SATHY
ry.:n kotisivuille voit lähettää s-postitse tai
postitse:
SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

Taakanveto™ asiantuntija
Petri Helevirta
helepete@netti.fi
p. 050 520 5556

SATHY ry.:n puhelinvastaaja ja faksi
(09) 2247 317
Sähköposti info@sathy.fi

Jäsenmaksu 2007
Hyvä SATHY ry.:n jäsen. On aika maksaa
SATHY ry.:n vuotuinen jäsenmaksu. Jäsenmaksun maksamalla olet mukana nauttimassa tuntuvista eduista, kuten maksuton sisäänpääsy
jokaiseen SATHY ry.:n tapahtumaan, upea
SATHY Uutiset lehti monta kertaa vuodessa,
hienot työkoiratapahtumat, työkoiratreenit, olet
aina ajan tasalla mitä työkoiramaailmassa tapahtuu jne. SATHY ry.:n jäsenenä todella kannattaa olla.
Tämän lehden mukana saat jäsenmaksukupongin vuoden 2007 maksua varten. Kun maksat
tämän maksun, saat koko vuoden 2007 edut
käyttöösi heti. Jos jätät maksun maksamatta,
on tämä lehti viimeinen joka luukusta tipahtaa
eikä karhuja perään kuulu.

Vuoden ensimmäinen lehti
Hyvä SATHY ry.:n jäsen, käsissäsi on vuoden
2007 ensimmäinen SATHY Uutiset -lehti. Tässä
lehdessä infotaan tärkeistä vuoden 2007 työkoiratapahtumista, joten laitathan nämä tärkeät
päivämäärät heti ylös omaan kalenteriisi. Näin
tapahtumat eivät sujahda sivu suun! Lisäksi
lehdessä on paljon muuta mukavaa ja tärkeää
asiaa.
Mennyt vuosi
Vuosi 2006 oli monella tapaa merkityksellinen.
SATHY työkoirat ovat niittäneet mainetta ja
kunniaa useassa eri tapahtumassa ja mediassa,

Muistathan että jos osoitteesi muuttuu, ilmoita
siitä aina meille kirjallisesti / postitse osoitteeseen:
SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi
Jäsenille tiedoksi
SATHY Uutiset lehteen voi ja kannattaa lähettää
juttuja ja kuvia meidän kaikkien iloksi. Kynä
käteen ja kirjoittamaan tai näppis sauhuamaan,
siitä se lähtee. Lähetä juttusi ja kuvasi yllämainittuun postiosoitteeseen tai sähköisesti sähköpostiosoitteeseen info@sathy.fi Kaikki kivat jutut
julkaistaan!

kiitos siitä kuuluu kaikille aktiivisille SATHY ry.:n
jäsenille, mutta eritoten aktiiviselle porukalle,
joka pitää meidät kasassa. Kiitos teille kaikille,
jotka olette nurisematta olleet mukana järjestämässä maailman upeimpia työkoirakisoja ja tapahtumia pitkin vuotta. Kiitos teille kaikille,
jotka tulitte mukaan tapahtumiin oman koiranne
kanssa, joko yleisöksi tai osallistumaan kisoihin.
Kiitos teille kaikille, jotka olette lähettäneet
hengen tuotteitanne SATHY Uutiset -lehtiin
meidän kaikkien iloksi ja hyödyksi. Kiitos teille,
hyvät SATHY yhdistyksen jäsenet. Ilman teitä
yhdistyksemme ei pyörisi näin hyvin. Toivomme
että olette mukana jengissä myös jatkossa, ja
toivomme, että näemme teitä sankoin joukoin
kaikissa hienoissa tapahtumissa, sillä nämä
tapahtumat järjestetään juuri teitä varten!
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Tapahtumiin kannattaa osallistua. Tapahtumat
järjestetään vain ja ainoastaan juuri Sinua ja
työkoiraasi varten. Ota osaa, tule mukaan,
yhdessä meillä on hauskempaa! Jos olet kiinnostunut tapahtumisen järjestelyyn osallistumisesta, ota yhteyttä info@sathy.fi
SATHY ry. tarvitsee koko ajan aktiivisten jäsenten apua ja tukea, lehden tekemisessä, tapahtumien järjestelyssä, sekä yhdistyksen asioiden
selvittämisessä. Mikäli olet aktiivinen, iloinen,
tomera ihminen ja pidät työkoirista, ota rohkeasti
yhteyttä info@sathy.fi ja katsotaan yhdessä
mikä voisi olla Sinun panoksesi yhdistyksessämme. Vain osallistumalla voit vaikuttaa!

NKC American Bulldogs Finland
SATHY ry. on aloittanut yhteistyön NKC American Bulldog’s Finlandin kanssa. Tiedossa on
Euroopan komeimmat amerikanbulldoggitapahtumat, upeita kisoja ja näyttelyitä, lisää treenitiimejä SATHY-työkoiralajeista kiinnostuneille,
lisää tuhtia amerikanbulldoggi-asiaa, sekä paljon, paljon muuta. Tiedossa on siis auvoisat
ajat amerikanbulldoggeille, ab-koirien omistajille
sekä rodusta kiinnostuneille. Tarkoituksena on
jakaa oikeaa tietoa amerikanbulldoggi-rodusta,
positiivisessa hengessä. Tervetuloa mukaan!
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SATHY Kisapäivät ja
Suomen Mestaruuskisat
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Kisojen jälkeen parhaat työkoirat tietenkin palkittiin Lemmikkijengin lahjoittamilla hienoilla
pokaaleilla sekä Royal Caninin
ruokasäkeillä ja Koiratuotteen
lelu- ja namipalkinnoilla. Kiitos
sponsoreille! Kiitos myös avustajille, jotka olivat rakentamassa
SATHY ry.:n osastoa torstaista
lähtien ja purkamassa ostastoa
sunnuntai-iltaan saakka. Kiitos
kaikille osallistujille, avustajille,
toimitsijoille ja yleisölle. Hienot
Suomen Mestaruuskisat!
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Lauantaina 21.10. pidetty
tuholaistorjunnan™ ja pienten
koirien taakanvedon™ viralliset
SM-kisat olivat vetonauloja. Tulokset olivat päätähuimaavia ja
taso oli kivikova. Koirat ovat todella kehittyneet vuosien varrella
ja silti uusi tulokas jokainen on
tervetullut osallistumaan. Ihmiset
suorastaan haukkoivat henkeään kun pienet koirat painoivat
menemään kärryt perässä – täydellisiä ammattilaisia kaikki! Tulipa moni kysymään kisan jälkeen, että miten on mahdollista,
että näin hienoja työkoiria on
edes olemassa... Kyllä niitä on,
ja nimenomaan meillä Suomessa.
Tuholaistorjunta oli todellinen
hitti. Ihmiset eivät uskoneet etukäteen, millaisia tuholaisten torjujia pienistä työkoirista voi löytyä. Kisan aikana ja sen jälkeen
amerikankääpiöterrierit herättivät
hämmästystä jopa metsästyskoirien omistajissa. Tulipa muutama
vannoutut russeliharrastajakin
ihastellen ihmettelemään amerikankääpiöterrierin kyvykkyyttä
oikeana työkoirana.
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Sunnuntain
superkisat
Sunnuntaina 22.10. pidettiin
isojen koirien, yli 10 kg,
taakanvedon™ viralliset Suomen mestaruuskisat. Kaikki osallistuneet koirat olivat mahtavan
erinomaisia ja tulokset hipovat
ehdottomasti jo maailman kärkituloksia. Mainittakoon, että kaikki
ne koirat, jotka olivat osallistuneet myös SATHY Expoon, paransivat omia tuloksiaan. Mukana oli myös koiria, jotka rikkoivat
omia aikaisempia henkilökohtaisia ennätyksiään. Aivan älyttömän mahtavia vetoja nähtiin läjäpäin, yleisön haukkoessa
henkeään. Koirat olivat hyvässä
timmissä SATHY Expon jäljiltä
ja todella hyviä suorituksia nähtiin kerta toisensa jälkeen.
Taakanvedossa kärryinä olivat
SATHY ry.:n hienot kiskokärryt,
jotka takaavat tasaisen ja reilun
tuloksen kaikille kisaajille. Painoina taakanvedossa käytettiin
ihmisiä. Lemmikki-messut on
erittäin suuri yleisötapahtuma ja
näin osa yleisöstä pääsi mukaan
osallistumaan taakanvetoon. Tämä on erittäin tärkeää ja hyvää

SATHY-koiria esittelyssä. Vasemmalta: amerikankääpiöterrieri, vanhaenglanninbulldoggi, amerikanbulldoggi, amerikanpitbullterrieri. Koiria käytiin
ihastelemassa pitkin lauantaita ja sunnuntaita.

Amerikankääpiöterrieri Rocky, todellinen työkoira. Rocky voitti Suomen
Mestaruuden Tuholaistorjunnassa™ ja tuntuu siltä, että moni koira ei
enää pysy Rockyn tahdissa mukana... hyvä Rocky!
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Lemmikki-messuilla, Myyrmäkihallin isolla näytöskentällä
SATHY ry. järjesti oman yhdistyksensä koirille SATHY Kisapäivät. SATHY Kisapäivillä järjestettiin virallinen Suomen
Mestaruuskilpailu palkintoineen
ja
rankingpisteineen

a s a p b t- n

nin

SATHY
Kisapäivät

oit o k

an

SATHY ry. esitteli edustamiaan koirarotuja omalla, jättisuurella osastollaan. Kaikki SATHYrotuiset koirat oli joko lauantain
tai sunnuntain aikana esillä ja
yleisö pääsi tutustumaan koiriin
henkilökohtaisesti. Mukana oli
myös kaksi virallista SATHy Terapiakoiraa, toinen lauantaina,
toinen sunnuntaina. SATHY ry.:n
terapiakoiratoiminta herättikin
paljon kyselyitä ja tiedusteluja ja
uusia terapiakoirakäyntejä sovittiin jo paikan päällä.
SATHY:n osastolla oli tungokseen asti koirista kiinnostuneita
ja koirarotutietoutta jaettiin ajoittain kaksin käsin. Lisäksi SATHY
ry. esitteli yhdistyksen toimintaa
ja edustamiaan koirarotuja isolla
näytöskentällä sekä lauantaina
että sunnuntaina. Paikan päälle
oli kerääntynyt aimo joukko
SATHY-roduista ja -toiminnasta
kiinnostuneita ihmisiä ja molempina päivinä yli tuhatpäinen yleisö pääsi tutustumaan tassusta
pitäen maailman parhaisiin työkoiriin. Ehkä eniten mielenkiintoa
herätti iso amerikanbulldoggi,
tuo valkoinen sydäntenmurskaaja, sekä amerikankääpiöterrieri,
pieni työkoira vailla vertaa.
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Toiminta ja rodut
esittelyssä
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Mahtava Lemmikki 2006 tapahtuma veti lokakuussa paikalle
Etelä-Suomen lemmikki-aktivistit
ja etenkin koirista kiinnostuneet
ihmiset. Supersuma ihmisiä näki
myös SATHY yhdistyksen toimintaa sekä koiria. SATHY ry.
sekä yhdistyksemme edustamat
koirat tulivat todella positiivisella
tavalla esille ja monet ihmiset
olivat hämmästyneen iloisia,
kuinka hienoja koiria Suomestakin löytyy! Erityisesti sunnuntain
taakanvetokisa veti paikalle käytännössä koko Myyrmäkihalliin
kerääntyneen yleisön, eikä aivan
turhan takia! Koirat ja kisat olivat
kerrassaan mahtavat!

julkisuutta meidän upeille koirillemme sekä SATHY ry.:n työkoiralajeille. Oli mahtavaa, että yleisön joukosta löytyi jonoksi asti
halukkaita “painoja” Suomen
parhaiden työkoirien taakanvetoja varten.

Ta a

Mahtava
meininki

Ta a k a n v e d o s s a ™ s e k ä
Tuholaistorjunnassa™.
Yleisömäärä näihin kisoihin
oli todella järkyttävän suuri ja
etenkin sunnuntain isojen koirien
taakanvetokisat veti paikalle lähes kaikki Myyrmäkihallin ihmiset! Ei ihan huono saavutus, kun
kyseessä on kuitenkin harvinaisten työkoirarotujen omat kisat!
Tuhansien ihmisten silmien
alla käydyssä kisassa on aivan
eri fiilis, kuin pienemmissä tapahtumissa. Tästä sai myös koirat
ja handlerit hyvää treeniä!

e ll

Lokakuussa, 21.-22.10.2006
Vantaan Myyrmäkihallissa järjestettiin SATHY Kisapäivät.
Kisapäivillä kisailtiin Suomen
Mestaruuksista Lemmikki
2006 suurtapahtuman yhteydessä. Upea tapahtuma keräsi
paikalle kahden päivän aikana
yli 17 000 lemmikeistä kiinnostunutta ihmistä! Lisäksi paikalla kisaili Suomen parhaat työkoirat.

6

SATHY SM-kisojen
viralliset tulokset
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Koiran paino kg.
18,0
24,8
24,5
18,0

Aika s.
8,00
36,78
7,50
6,93

Taakka kg.
671
716
650
165

Kerroin
37,30
28,90
26,50
9,20

Taakanveto™, Heavy Weight -painoluokka
Sija
Koiran nimi
Koiran paino kg.
1*
Dana
29,3
2
Pölkky
38,9
*Suomen mestari 2006

Aika s.
8,00
8,37

Taakka kg.
1 035
1 014

Kerroin
35,30
26,10

BEST IN SHOW - HELLU
Sija
Koiran nimi
1
Hellu

Koiran paino kg.
18,0

Aika s.
8,00

Taakka kg.
671

Kerroin
37,30

Tuholaistorjunta™
Sija
Koiran nimi
1*
Rocky
2
Pipari
3
Dali
4
Benjamin
5
Bullet
*Suomen mestari 2006

Koiran paino kg.
3,3
2,5
2,5
4,5
1,7

Aika s.
2,28
4,13
12,00
12,00
0,00

.

Kerroin
33,50
28,00
28,00
23,30
20,00

sää n

Taakka kg.
57
70
70
77
90

el is

Aika s.
22,00
12,00
90,00
19,00
8,00

li v

mi

Koiran paino kg.
1,7
2,5
2,5
3,3
4,5

ir a

at

Taakanveto™, Light Weight -painoluokka
Sija
Koiran nimi
1*
Bullet
2
Pipari
3
Dali
4
Rocky
5
Benjamin
*Suomen mestari 2006
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Sija
Koiran nimi
1*
Hellu
2
Erkki
3
Xena
4
Lily
*Suomen mestari 2006

n

Taakanveto™, Medium Weight -painoluokka

SATHY SM-kisojen
2006 sponsorit:
Amerikanpitbullterrieri Hellu teki SATHY Kisapäivillä näyttävän come
backin. Todella mahtavat vedot toivat Hellulle Suomen Mestaruuden
Taakanvedossa™ sekä Best In Show pokaalin!

Amerikanbulldoggi Dana voitti Suomen Mestaruuden Taakanvedossa™.
Mahtava koira ja mahtavat vedot! Danan meriitteihin voidaan laskea
vuonna 2006 useita voittoja taakanvedon saralla ja mielenkiinnolla
odotamme ensi kisoja ja Danan suorituksia.
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Elämää amerikankääpiöterriereiden
sekä yhden “vääränrotuisen” kanssa
Koiran hankinta
edessä
Jaahas mistähän sitä alottais...?
Noin neljä vuotta takaperin
sitten päätin että koira on tultava
taloon eikä rodusta ollut vielä
mitään tietoakaan. No onneksi
on tämä internetin ihmeellinen
maailma ja sieltähän löytää vaikka mitä. Eihän siinä sitten muu
auttanut kuin ruveta etsimään
sitä oikeaa rotua itselleen sieltä
ja löysinkin sieltä sitten tämän
iki-ihanan amerikankääpiöterrierin.
Yritin lukea kaiken mahdollisen tiedon mitä netistä vaan löysin akt:stä ja määhän kun en
halunnut nurkkiin mitään mamin
“pikku fifiä” niin tämä rotu sopi
mulle kuin nenä päähän. Pieni
koira mutta ison koiran luonne.
Seuraavaksi otinkin sitten yhteyttä kasvattajaan ja sovimme
että menisin tutustumaan heidän
koiriinsa, jotta näkisin luonnossa
minkälaisesta koirasta on kyse
ja tietysti kasvattajan piti nähdä
voiko mulle edes koiraa myydä.

rata jatku kuin edelliselläkin kerralla eli kova pentukuume päällä
ja koira olis pitänyt saada taas
heti! Jokusen kerran siinä sitten
tuli sanottua kasvattajalle että
ota mut pois jonosta, mutta eipä
se sitten enään viimesillä kerroilla enään ottanutkaan – hyvä
niin. Muuten ei olis tullut tota
ihanaa Blackie poikaa, joka vallotti mun sydämen ihan kertaheitolla, enkä ollut ainut kenen sydämen vei mennessään.
Kotona
Viikot ja kuukaudet kulu opetellessa sisäsiisteyttä, minkä
kanssa menikin tosi pitkään ennen kuin oppi että sisälle ei tehdä
hätiä, 10 kuukauden iässä vasta
oli täysin sisäsiisti!! (kyllähän se
isompi hätä vielä välillä sisälle
tulee vaikka herra on jo yli vuoden ikäinen). Ja taisipa siinä
aika alkuvaiheessa jo käydä niin
että Blackie vei Maxilta herruuden kertaheitolla pois ja Blackie
onkin ärhäkkä pomo, jos sen
kauneusunia kehtaa joku häiritä

Amerikankääpiöterrieri Mocca sekä alla varaemon virkaa toimittava
amerikanbulldoggi Dana.
sovittua hinnoista sun muusta.
Sitten kesä jo tekikin tuloaan
ja Toy Fox Terrier Kennelissä oli
TFT-päivä minne Blackien kanssa sitten mentiinkiin, ja tietysti
siellä piti olla pentuja pihalla
aitauksessa päivää paistattelemassa ja siinä mua taas vietiin...
Yksi amerikankääpiöterrieri
oli vielä saatava, ja taas olin
pentujonossa, mutta tällä kertaa
maltoin ihan rauhassa odottaa
pentua tän pitkän ja kuuman
kesän.
Oma pentu
syntyy
Elokuussa sitten syntyi white
& tan pentue, 2 tyttöä ja 1 poika
ja tuo poika oli MINUN. Ihana
pieni paksukainen, aina maitobaarissa syömässä, ja sen kyllä
huomaa että ruoka on pojalle
maistunut. Maistuu meinaan kotonakin.
Moccaa tulikin sitten käytyä
katsomassa aika useesti kun
Vihdissä tuli käytyä taakanvetotreeneissä.
Ja tulihan sekin päivä viimein
kun Mocan oli aika tulla kotiin.

Mocca ja samassa pesässä “vääränrotuinen”, mutta silti terrieri, Max.

Tutustumisreissu
No tutustumassa käytiin ja
sen reissun jälkeen olin ihan
myyty. Sen jälkeen olinkin sitten
jo pentujonossa. Amerikankääpiöterrierin pentuja oli suunnitelmissa, mutta ei hetkeen. Siinähän sitten oottelin aikani ja
kun rotu kerran silloin oli vielä
erittäin harvinainen (harvinainen
on vieläkin) niin hirveä pentukuume kun oli päällä ja jos joku luulee että mää pystyn odottaan
niin väärässä on... Ja tästä voimme arvata että akt:tä ei tullut
vaan tulikin cairnterrieri ensimmäisenä taloon.
Kyllähän Max ihana oli ja on
vieläkin sitä (vaikka herne sen
kanssa välillä nenään meneekin)
niin kyllä se akt kummitteli siellä
mielessä vielä. Joten kun Max
oli noin vuoden ikäinen päätin
ottaa yhteyttä uudestaan kasvattajaan Toy Fox Terrier Kenneliin
ja taas olin jonossa, no sama
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niin turpaan tulee.
Blackie on luonteeltansa kuin
sekameteli soppa, osaa olla todella sylivauva välillä ja sitten
välillä se piru iskee sinne aivoihin.
Toisia uroksia ei oikein siedä
mutta aah... nuo ihanat tytöt, ne
on Blackielle mieleen.

Kotiutumista
Ihan helposti kotiutuminen ei
lähtenyt käyntiin, tai siis Mocca

kyllä kotiutui hyvin, mutta Blackie
oli vähän eri mieltä tästä uudesta
tulokkaasta joka saakin sitä huomioo tällä hetkellä enemmän
kuin muut. Max hyväksyi palleron kyllä heti joukkoon mutta
Blackie on Mocan kanssa koko
ajan varuillaan.
Kun Blackie on esimerkiksi
pedissä ja pallero uskaltaa mennä pedin lähelle niin pedistä kyllä
kuuluu sellaset vastalauseet että. Mocca siitä tietenkin innostuneena on ruvennut myös murmuttaan Blackielle vähän
kauempaa takasin.
Vahingoiltakaan ei olla säästytty. Blackie oli alussa niin pirun
tarkka siitä että Mocca ei saa
tulla liian lähelle silloin kun se
nukkuu tai syö esimerkiksi luuta,
on siinä Mocalta silmäkulma vähän auennut kun Blackie on
päättänyt näykkästä kun liian
lähelle on kehdannut tulla.
Mocca
Mocasta onkin löytynyt tuota
luonnetta erittäin paljon. Vaikka
se onkin pieni niin koon ei saa
antaa hämätä!
Meillä tässä olikin jo yksi taistelu joka alkoi hampaiden pesusta, Mocca oli sitä mieltä että nyt
saa luvan riittää tää hampaiden
jynssääminen ja päätti ruveta
muriseen ja puremaan ja voin

Pentukuume
jälleen
Ja yllätys yllätys pentukuume
yllätti taas aika pian Blackien
tulon jälkeen. Silloin kyllä jo mietin, että jos tällä kertaa tulisi
vähän isompi koira taloon ja olin
jo pitkän aikaa miettinyt amerikanpitbullterrieriä ja lukenut kaiken mahdollisen tiedon mitä siitä
vaan löysin. Aika moneen kasvattajaankin tuli otettua yhteyttä
mutta kun tuo englannin kielen
taitoni ei ihan parhaimmasta
päästä ole, niin vaikeeta hommaa se oli. No sai ne mun meileistä kuitenkin jotain selvää kun
yhden kasvattajan kanssa tuli jo

Pienet miehet sulassa sovussa. Samassa pedissä amerikankääpiöterrierit
Blackie ja Mocca.
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sanoa että tollasella alle kymmenviikkoisella vielä kun noi
maitohampaat on niin ne on neulan terävät! Eihän siinä sitten
auttanut muu kuin hakea nahkahanskat käteen ja jatkaa hampaiden pesua... Meinaan muahan ei tollanen pieni poika rupea
pomottaan, sen kun antaa pomottaa niin siinähän sitä sitten
ollaan todellisen ongelmakoiran
kanssa.
No hampaat saatiin pestyä
loppuun hanskat kädessä. Mutta
eihän se murina ja pureminen
siihen loppunut, jos koskin Moccaa pannasta tai muuten vain
niskasta niin johan oli kädet taas
ottamassa purukalustoa vastaan. Se ilta menikin sitten Moccaa kouluttaessa tavoille ja seuraavana päivänä pikku-ukko
olikin kuin mitään ei olis ikinään
tapahtunutkaan. Koskin pannas-

taisi tykästyä Danaan jonkun
verran kun piti tätä “äitinään”.
Mocca kiipesi Danan selän päälle ja pisti siihen nukkumaan...
tästä tapahtumasta sain jopa
räpsästyä kuvankin.
Sitten Mocca jo hokasikin että
JEE täällä on tisukat niitä onkin
hyvä imeä! Mutta MITÄ ihmettä?
Näistähän ei tuu MAITOA!
Oli se kyllä vaan aika söpön
näköstä kun toinen yrittää imeä
toisen nisiä mutta mitään ei vaan
niistä tuu. Harmi vaan että tosta
toimituksesta en saanut yhtään
kuvaa muistoksi.
Harrastuksia
Blackien kanssa on tullut treenattua taakanvetoa, korkeushyppyä ja tuholaistorjuntaa, tuholaistorjunnassa Blackie jopa ylti

Amerikankääpiöterrieri Mocca, tuleva taakanveto-hirmu? Mocca on
ainakin hirmu syömään!
kasvanut kuin Blackien kanssa.
Makupaloja ei tuu käytettyä Mocan kanssa, oli sitten kyse koulutuksesta tai ihan mistä vaan,
makupaloja ei vaan tipu.

teenahan tietysti olisi että voitetaan SATHY Expo 2007 ja Suomen Mestaruus 2007...
Kuvittelenkohan mää nyt vähän liikoja? Hmm... no sehän
nähdään noin vuoden kuluttua
kuvittelinko vai en?

Kiltti poitsu

Vasemmalla akt Blackie, oikealla akt Mocca. Ukot tulevat nykyään
mainiosti toimeen, vaikka alussa Blackie ei meinannut hyväksyä uutta
tulokasta.

Kavereita
Sattupa tässä yksi ilta hassu
juttu, kaverini tuli amerikanbulldogginarttunsa (Dana) kanssa
käymään ja tää oli ensimmäinen
kerta kun Mocca näki Danan
sisätiloissa. No kuitenkin Mocca

3:teen sijaan SATHY Expossa
ja korkeushypyn se voittikin sitten omassa luokassaan.
Taakanvedon kanssa meillä
on vähän ongelmia, kyllähän
Blackie vetää jos sen nyppäsee
pannasta vauhtiin ja hyvin sitten
jaksaakin vetää, mutta kun pannasta ei saa nyppästä ja muuten
sitä ei saa lähteen vetämään
niin päätin että taakanveto jää
siltä pois. Keskitytään vaan korkeushyppyyn ja tuholaistorjuntaan.
Mocasta on sitten tarkoitus
tulla se taakanvetäjä. Oon alottanut Mocan kanssa leikkimielisesti jo ton taakanvedon ettei
siitä tule sitten samanlaista ongelmaa kun on tuosta vähän

Taakanvetoa
Taakanvedon harjoittelun olen
aloittanut jo Mocalla, ja nyt kaikille tiedoksi että emme todellakaan vedä millään ISOILLA painoilla vaan ihan tuollasen niin
sanotun narulelun vai mikä lie
köysi onkaan niin olen sen laittanut valjaisiin kiinni ja sitä ollaan
sitten vedetty perässä pitkin
kämppää ja toistaiseksi on ihan
hienosti mennyt. Katsotaan niitä
painoja sitten kun ikää on kertynyt kunnolla ensin lisää. Tavoit-

“Jotta sädehoito olisi tehokasta, sitä on annettava useita annoksia. Hoitoa varten koiran on
oltava muutoin terve”, kertoi sairaalan johtava eläinlääkäri Nanna Åkerlund Ruotsin television
haastattelussa.
Hoito maksaa noin 25 000
kruunua eli noin 2 700 euroa.
Ensimmäisten sädehoitopotilaiden joukossa on koira nimeltä

Katja K
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Sädehoitoa

k oi

ri l l e

?

Boy.
“Se on hyvä metsästystoveri
ja mukava kaveri, joka merkitsee
minulle tosi paljon”, sanoo Boyn
isäntä.
Lähde Verkkouutiset

y ll

K

Jönköpingin eläinsairaalassa
annetaan sädehoitoa syöpää
sairastaville koirille ja kissoille.
Hoito tuli mahdolliseksi, kun
eläinsairaala peri tarvittavan välineistön paikalliselta lääninsairaalalta. Kyse on historiallisesta
aluevaltauksesta, sillä aiemmin
Pohjoismaissa ei ole annettu
kotieläimille sädehoitoa.

Jep, eiköhän tässä ollut jo
ihan riittävästi juttua mun kääpiöistä.

??

Syöpää sairastavilla koirille
sädehoitoa Ruotsissa

Mocca on ruuan suhteen tosi
hotko, sillon kun ruoka-aika on
niin vois kuvitella että Mocca ei
oo ikinään ruokaa saanutkaan.
Yhtenä iltana tuli annettua
kuivattuja kanankauloja koirille
ja kun nämä kaksi vanhempaa
söi ne ihan rauhallisesti niin eikös se Mocca tullut hetken päästä olkkariin vinkuen ja rääkkyen
vähintään niin että sitä tapettais.
No siitähän mää sitten hätäännyin kunnolla kun näytti siltä että
nyt Moccaa sattuu ja PAHASTI,
kunnes sitten tajusin että kanankaulahan sille oli jäänyt kurkkuun
jumiin. Siinä sitten piti hieroa
toisen kaulaa että sen kanankaulan sai siitä kurkusta alas
sinne masun suuntaan minne
sen pitikin mennä eikä jäädä
jumiin kurkkuun. Ja kyllähän se
sinne loppujen lopuksi meni, onneksi! Mocalle ei näköjään voi
antaa kuin todella KOVIA luita
mistä se ei pahemmin saa paloja
irti.
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”

ta ja niskasta, mutta poika oli
kuin ei mitään... Saas nähdä
jatkuuko sama rata aina kun
hampaita pestään? Periksi en
anna missään vaiheessa, se
olen minä joka määrään ei Mocca vaikka niin se tällä hetkellä
“luulee”.
Turhat luulot otetaan kyllä
nopeesti pikku-ukolta pois!

Ahmatti

“A

Mocan kanssa on noita yhteenottoja sattunut jo vähän
enemmänkin hampaiden pesun
yhteenoton jälkeen, mutta todella nopeasti Mocca on oppinut
(yhden illan aikana) että mulle
ei kannata mieltänsä pahemmin
näyttää koska nenillensä Mocca
siinä vaan saa.
Istua Mocca osaa jo hienosti,
senkin se oppi todella nopeesti
ja ulkona kulkee nätisti vapaana
vierellä (katsotaan nyt kuinka
nätisti kulkee kun ikää tulee lisää?) Maahanmenon kanssa
sitten onkin ollut ongelmia, ei
millään meinaa mennä pojalle
kaaliin että mitä se maahan sana
oikein tarkoittaa? No toivon että
oppii senkin vielä tässä jossain
vaiheessa.

ä

ne
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Vuoden 2006 työkoirat
SATHY ry.:n jäsenet ovat äänestäneet ja päättäneet, ketkä
hienoista työkoiristamme ovat
vuoden 2006 paksuinta kermaa. Vuoden 2006 työkoirat
ovat oman rotunsa erittäin hienoja edustajia, usein ansioituneita monella eri saralla ja ennen kaikkea tietenkin suuren
yleisön mieleen.
Vuoden 2006
amerikanbulldoggi
Vuoden 2006 amerikanbulldoggi on huimalla äänienemmistöllä amerikanbulldogginarttu
Dana. Dana komeilee myös lehtemme kannessa.
Dana on SATHY ry. kisoissa
tuttu näky, tämä amerikanbulldoggi osallistuu aina taakanvetokisoihin sekä korkeushyppykisoihin. Onpa Dana ollut mukana
koirapussijuoksussakin! Dana
on vielä nuori koira ja Danan
parhaat saavutukset ovat varmasti vielä edessä päin.
Ihan huonosti ei vuonna 2006
silti mennyt, sillä Dana pokkasi
kotiin Pohjoismaiden Mestaruuden Taakanvedossa™ omassa
luokassaan, Suomen Mestaruuden Taakanvedossa™ omassa
luokassaan, sekä useita muita
voittoja useissa muissa SATHY
kisoissa. Onnea Dana, olet erinomainen työkoira, jatka samaan
malliin!
Vuoden 2006
amerikanpitbullterrieri
Vuoden 2006 amerikanpitbullterrieri on runsaalla äänisaaliilla
amerikanpitbullterrieriuros Erkki.
Erkki on valloittanut suuren
yleisön sydämet jo kauan aikaa
sitten, sellaisia kommentteja äänestäjät Erkistä antoivat. Erkki
on virallinen SATHY terapiakoira,
eikä suotta. Tämä herra kun katsoa tillittää silmiin ja hymyilee,
on silittäjälläkin hymy herkässä.
Erkki osallistuu usein myös
SATHY kisoihin ja on saavuttanut taakanvedon saralla jo muutamia hienoja meriittejä. Erkki
pääsi vuonna 2006 Pohjoismaiden Mestaruuskisojen kakkoseksi Taakanvedossa™ heti Plexien
jälkeen, eli ei ollenkaan hassumpi suoritus. Lisäksi Erkki pääsi
vuonna 2006 Suomen Mestaruuskisojen kakkoseksi
Taakanvedossa™ heti Hellun
jälkeen, ei mitään hävettävää
tässäkään meriitissä.
Kuitenkin Erkin tärkein meriitti
on olla iloinen ja reipas oman
rotunsa edustaja, kuten esimerkiksi Lemmikki-messuilla näimme. Erkki ottaa yleisönsä hyvin,
lapsista vanhuksiin. Kuten oikean terapiakoiran kuuluukin.
Onnea Erkki!
Vuoden amerikankääpiöterrieri
Vuoden 2006 amerikankääpiöterrieri on ylivoimasella äänisaaliilla amerikankääpiöterrierinarttu Pipari. Pipari on todellinen
työkoira, konkari jo monen vuoden ajalta, eikä tytöllä ole ikää
vielä montaa vuotta! Pipari on
mahdottoman kova taakanvetäjä
SATHY Uutiset 1/2007

Vuoden Työkoir
Ota yhteyttä in a 2006 omistaja!
fo@s
koirallesi upean athy.fi ja saat
diplomin!

ja tuholaistorjuja ja plakkarissa
on Pohjoismaiden Mestaruuksia
jo monen vuoden ajalta. Pipari
on vuosien saatossa hankkinut
itselleen huimien meriittien lisäksi vankan ja ison kannattajoukkion. Ehkä juuri tästä syystä Pipari voi nyt lisätä yhden meriitin
lisään painavaan palkintohyllyynsä, vuoden 2006 työkoira.
Vuonna 2006 Pipari nappasi
kotiin mm. Pohjoismaiden Mestaruuden Taakanvedossa™
omassa luokassaan. Onnea Pipari!
Vuoden vanhaenglanninbulldoggi
Vuoden 2006 vanhaenglanninbulldoggi on täysin ylivoimaisesti vanhaenglanninbulldogginarttu Pölkky. Pölkky on tuttu
näky kaikille SATHY-kisojen kävijoille, eikä Pölkyn lempeä olemus jätä ketään kylmäksi. Lemmikki-messujen parasta antia oli
etenkin nuoremman yleisön mukaan Pölkyn lämpöinen halaus.
Pölkky on ollut SATHY-kisojen
kunniakas osanottajan jo monen
vuoden ajan ja pikkulinnut ovat
kertoneet, että parhaat meriitit
olisivat vielä vasta edessä päin...
aika näyttää mihin Pölkky vielä
pystyykään!
Vuoden 2006 Pölkky voi heittää ylpeänä taakseen, onhan
taskuun tullut parisen palkintoa,
kuten Pohjoismaiden Mestaruus
Voimavedossa™ omassa luokassaan, Pohjoismaiden Mestaruuskisojen kolmas sija
Taakanvedossa™ omassa luokassaan, Suomen Mestaruuskisojen
toinen
sija
Taakanvedossa™ omassa luokassaan sekä useita muita palkintoja ja meriittejä.
Onnea Pölkylle, olet erinomainen työkoira!

Vuoden 2006 amerikanbulldoggi, Dana.

Vuoden 2006 amerikanpitbullterrieri, Erkki.

Vuoden amerikankarvatonterrieri
Vuoden amerikankarvatonterrieri-äänetys jäi hieman vaisuksi,
johtue tottakai siitä, että amerikankarvatonterriereitä ei SATHYtapahtumissa ole vuonna 2006
liiemmin näkynyt. Mistä tämä
johtunee, emme tiedä, mutta
toivomme runsaampaa osanottoa vuoden 2007 SATHYtapahtumiin. Karvattomat työkoirat ovat aina tervetulleita SATHYtapahtumiin ja treeneihin! Amerikankarvatonterriereitä äänestettiin niin hajaäänin, että SATHY
ry. päätti jättää myöntämättä arvonimeä työkoira koko amerikanvatonterrieri-rodulle. Toivomme parempaa äänetyssumaa
ensi vuodelle!

Vuoden 2006 amerikankääpiöterrieri, Pipari.

Vuoden
patterdalenterrieri
Vuoden patterdalenterrieriksi
valittiin yksimielisesti patterdalenterrieri Untti. Untti on vielä
nuori uroskoira, jonka osanottoa
toivomme SATHY-tapahtumiin
vuonna 2007. Patterdalenterrieri,
tuo tiukka työkoira, antaa varmasti arvoisensa vastuksen
muille SATHY-roduille! Onnea
Untti!

Vuoden 2006 vanhaenglanninbulldoggi, Pölkky.
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Vuoden 2007
työkoira-tapahtumia
Suuri osa vuoden 2007
SATHY työkoiratapahtumista on
jo lyöty lukkoon. Ota kalenteri
esille ja merkkaa nämä tärkeät
päivämäärät jo nyt muistiin, niin
ei pääse unohtumaan!

• Spring Pull, 19.5.2007,
Englanti. Osallistumismaksu 10
£. Lisätietoja s-postiosoitteesta
info@northernplayers
abclub.com. Muista että Englannissa on tiettyjä roturajoituksia
koirien suhteen.

Vuoden 2007 tulevat
SATHY-tapahtumat

• Weight Pull Danmark's Summer Pull, 1.9.2007, Tanska.
Osallistumismaksu 100 DKR.
Lisätietoja
sivulta
www.weightpulldanmark.com.
Muista että Tanskassa on tiettyjä
roturajoituksia koirien suhteen.

• SATHY Pulkkarieha tammihelmikuussa 2007 (paikkana
luultavimmin Espoo, K9-halli).
•SATHY Kevätkinkerit toukokuussa 2007: 25.-27.5.2007, Riihimäki, ELÄIN!-messujen yhteydessä.
• SATHY & NKC Finland amerikanbulldoggi -suurtapahtuma
9.-10.6.2007: SATHY ry. & NKC
American Bulldogs Finland kaksipäiväinen suurtapahtuma koko
Euroopan amerikanbulldoggeille
(paikkana luultavimmin Helsinki,
Purina Areena).

men Mestaruuskisat lokakuussa
2007 (paikkana luultavimmin
Vantaa, Myyrmäkihalli, Lemmikki-messujen yhteydessä).
Lisäksi useat sadat SATHYtreenit ympäri Suomen.

•SATHY Kesäpäivä heinäkuussa 2007 (paikkana luultavimmin Vihti, iso nurmi- ja hiekkakenttä).

Lisäksi useat kymmenet pienemmät tapahtumat ja tapaamiset, kuten koirakävelyt, grillipartyt, kääpiöriehat, APBT-SFtapaamiset, jne.

• SATHY Superkisat elokuussa 2007 (paikkana Tampere, iso
hiekkakenttä).

Ulkomaiden
kisoja

• Weight Pull Danmark's
Spring Pull, 21.4.2007, Tanska.
Osallistumismaksu 100 DKR.
Lisätietoja
sivulta
www.weightpulldanmark.com.
Muista että Tanskassa on tiettyjä
roturajoituksia koirien suhteen.

• SATHY Expo 2007 & Pohjoismaiden Mestaruuskisat –
SATHY Expo 10:ttä kertaa!
Syyskuussa 2007: lauantai
22.9.2007, Helsinki, Purina Areena.
• SATHY Kisapäivät & Suo-

Muut isommat työkoiratapahtumat, kuten taakanvetokisat,
tullaan infoamaan SATHY jäsenille SATHY Uutiset lehdessä
pitkin vuotta 2007, kunhan päivämäärät varmistuvat. Nyt jo
tiedossa on muutamia kisoja,

• February Pull, 17.2.2007,
Englanti. Osallistumismaksu 10
£. Lisätietoja s-postiosoitteesta
info@northernplayers
abclub.com. Muista että Englannissa on tiettyjä roturajoituksia
koirien suhteen.

joihin taakanveto-koirien kanssa
voi osallistua ja niittää mainetta
ja kunniaa Suomeen saakka.
Tässä lehden painoon menessä tulleet tiedot vuoden 2007
ulkomaisista tapahtumista, nämä
kaikki ovat UPF:n tapahtumia
(United Pulling Federation):

• UK National Championship,
29.9.2007,
Englanti.
Osallistumismaksu 15 £. Lisätietoja s-postiosoitteesta info@northernplayers
abclub.com. Muista että Englannissa on tiettyjä roturajoituksia
koirien suhteen.
APA:n - American Pulling Alliance ja SWBA - Swedish Working Bulldog Association, ja muiden Eurooppalaisten järjestöjen
kisoista infoamme heti kun järjestöt ovat lyöneet päivämäärät
lukkoon.

Tulevia SATHY
työkoiratreenejä
Vuoden 2007 alun SATHY työkoiratreenejä on jo lyöty lukkoon. Katso aina uusimmat
lisäykset ja mahdolliset muutokset Internetistä
www.sathy.fi
Samasta osoitteesta näet treenipaikkojen tarkat osoitteet,
treenipitäjien yhteystiedot, ja
paljon muuta.
Ja sitten vain treenaamaan!

ja voimavetoa isoille koirille.
Treenit Nr.199 - team Bulldog!
Sunnuntai 28.01. klo 12.00, Vihti.
Taakanvetoa isoille koirille ja
taakanvetoa pienille (alle 10 kg)
koirille.
Treenit Nr.202 - team Bullpower!
Sunnuntai 28.01. klo 13.00,
Tampere. Taakanvetoa isoille
koirille ja taakanvetoa pienille
(alle 10 kg) koirille.

Treenit Nr.196 - team Bulldog!
Sunnuntai 07.01. klo 14.00, Vihti.
Taakanvetoa isoille koirille ja
taakanvetoa pienille (alle 10 kg)
koirille.
Treenit Nr.197 - team Bulldog!
Sunnuntai 14.01. klo 12.00, Vihti.
Taakanvetoa isoille koirille ja
taakanvetoa pienille (alle 10 kg)
koirille.
Treenit Nr.200 - team Bullpower!
Sunnuntai 14.01. klo 13.00,
Tampere. Taakanvetoa isoille
koirille ja taakanvetoa pienille
(alle 10 kg) koirille.

Treenit Nr.205 - team Terrier!
Lauantai 03.02. klo 12.00, Vihti.
Taakanvetoa pienille (alle 10 kg)
koirille. Kääpiöille löytyy kärryt
ja lainavaljaita!
Treenit Nr.204 - team Terrier!
Lauantai 20.01. klo 11.00, Vihti.
Taakanvetoa pienille (alle 10 kg)
koirille. Kääpiöille löytyy kärryt
ja lainavaljaita!

Treenit Nr.201 - team Bullpower!
Sunnuntai 21.01. klo 13.00,
Tampere.
Taakanvetoa isoille koirille ja
taakanvetoa pienille (alle 10 kg)
koirille.

Treenit Nr.198 - team Bulldog!
Sunnuntai 21.01. klo 12.00, Vihti.
Taakanvetoa isoille koirille ja
taakanvetoa pienille (alle 10 kg)
koirille.

Treenit Nr.203 - team Gamedog!
Lauantai 27.01. klo 15.00, Helsinki. Taakanvetoa isoille koirille
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Treenit Nr.206 - team Gamedog!
Lauantai 10.02. klo 15.00, Helsinki. Taakanvetoa isoille koirille
ja voimavetoa isoille koirille.
Tervetuloa mukaan treenaamaan, olitpa vasta-alkaja tai
jo melkoinen konkari! Uusia
treenitiimejä on tulossa eri
paikkakunnille keväällä 2007...
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Nyt niitä saa: Suomessa tehdyt, laadukkaat

TAAKANVETOVALJAAT

pienille ja isoille koirille!
Valmiit koot ja mittatilauskoot, sama hinta!
Värit: nauhan väri musta, pehmusteen väri
musta, sininen tai punainen, kapulan väri
musta (tai pehmusteen värinen).
Tilauksesta saatavilla myös muita värejä.
VALMIIT KOOT JA HINNAT:
• pienet koirat I (1-3 kg koirat) 50 €
• pienet koirat II (3-4 kg koirat) 55 €
• pienet koirat III (5-6 kg koirat) 60 €
Tarkoitettu amerikankääpiöterriereille,
amerikankarvatonterriereille ja
patterdalenterriereille.
• keskikokoiset koirat I
(15-20 kg koirat) 90 €
• keskikoiset koirat II
(20-25 kg koirat) 100 €
• keskikoiset koirat III
(25-30 kg koirat) 110 €
Tarkoitettu amerikanpitbullterriereille.
• isot koirat I (30-40 kg koirat) 120 €
• isot koirat II (40-50 kg koirat) 130 €
• isot koirat III (50-60 kg koirat) 140 €
Tarkoitettu amerikanbulldoggeille ja vanhaenglanninbulldoggeille.
Tilaukset Internet-sivuilta
www.koiratuote.fi/sathy
Anna tilauksen yhteydessä tarkat mitat.
HUOM! HUOM! HUOM!
Taakanvetovaljaisiin saatavilla myös oma
BRODEERAUS, esim. koiran nimi.
Toimitusaika noin 1-2 viikkoa.
Hintoihin lisätään toimituskulut.

Tarjouksena tammikuun ajan
SATHY ry.:n jäsenille hinnoista -10 %!
Tilaa heti osoitteesta
www.koiratuote.fi/sathy
SATHY Uutiset 1/2007
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Kotonamme jo neljä
amerikankääpiöterrieriä
Kun minua pyydettiin kirjoittamaan juttua, kuinka elämä sujuu
monen amerikankääpiöterrierin
kanssa niin aloin miettimään mitä kaikkea sitä voisi kertoa. Juuri
viime viikolla miehen kanssa
muisteltiin vanhimman koiran
pentuaikaa kuinka helppoa se
oli ja miten pieni ja suloinen poika oli. Nyt kun katselee lattialla
taapertavaa neljättä pikkuista,
ei muista että noin pieniä ja lutusia olivat nuo isotkin körmyt
aikoinaan. Nyt rontit löhöilevät
sohvalla ja nauttivat olostaan.
Aika kultaa muistot eikä huonoja
muistoja muista koskaan käyneen.
Ensimmäinen akt
Ensimmäinen amerikankääpiöterrierimme Dali tuli pienenä
aivan loistavasti toimeen naapurin kissojen kanssa ja kyllä nauratti kun näki koiran kissan painivan keskenään (sitä ei
kauhean usein kyllä tapahdu).
Muistan niin hyvin kun jostain
kumman syystä en nostanut Dalia aidan raosta naapurin puolelle
vaan nostin kevyttä aitaa, jonka
alta pieni poika vipelsi naapurin
pihalle moikkaamaan naapurin
kissaa, tästä voi siis arvata mistä
koiran sen jälkeen löysin jos huomasin että naapurilla oli kissa
ulkona. Dali oppi itse nostamaan
kevyttä aitaa sen verran että
pääsi kyläilemään. Taitaapa melkeinpä kaikissa opuksissa aina
lukea älä opeta koiralle tapaa
mitä et halua sen myöhemmin
tekevän, niin jälki käteen tuo on
ihan hyvä neuvo mutta eipä se
silloin tullut mieleen. Onneksi
Dali ei ole keksinyt miten nykyisen asunnon takapihalta pääsisi
naapuriin kyläilemään ja enpä
taida sitä opettaakaan.
Toinen akt
Kun toinen poika saapui taloon, oli se aivan toista maata
kuin ensimmäinen. Sen kanssa
oli niitä hetkiä kun toivoi, että voi
kun tuo joskus kasvaisi ja tulisi
järkiin. Hyperaktiivinen koira,
jolla keskittymiskyky nolla ja kaikesta räyhätään. Nykyään tuo
räyhääjä poika on niin suloinen
ja nukkuu mieluiten sylissä mikä
ei aikoinaan tullut edes kysymykseenkään. Luultavasti tämän
pienen ruskeapäisen monsterin
syytä voi olla että vanhin poikamme ei niin ole ihastunut pieniin
pentuihin, joutuihan se aina
monsterin jyrän alle.
Vielä lisää koiria?
Vaikka tuntuu että koiria jaloissa pyörii mutta silti näiden kahden monsterin jälkeen on myös
tyttö energiaa saatu mukaan.
Pojat ottivat todella hyvin vastaan hieman vajaa yksi vuotiaan
neitosen ja sen jälkeen taloon
saapui vielä pienen pieni tyttöpentu (tällä hetkellä on hieman
alle kolme kuukautta eli pieni).
Kolmannen koiran jälkeen meillä

ei ollut tarkoitus aivan heti hankkia neljättä amerikankääpiöterrieriä, mutta neljäs koira tuli kuin
salama kirkkaalta taivaalta jouluaattoona pienenä paketissa
ovelle! Eihän kukaan raaski
moista pakettia jättää oven taakse joten pieni nyytti kainaloon ja
tutustumaan isompiin kavereihin.
Varsinkin Rocky on ominut tämän pennun omakseen (luulee
luultavasti että sai joululahjaksi
leikkivän lelun). Näyttää aika
hurjalta kun “iso” poika leikkii
pienen pennun kanssa mutta
hauskaa näyttää kaveruksilla
olevan. Tämäkin uusi koiruus on
siis jo asettunut ihan mukavasti
taloksi.
Jos nyt menneitä muistelee
niin, aika vähän on sattunut mitään haavereita (koputetaan
puuta) kun ottaa huomioon että
koirat leikkii välillä tosi rajun näköisesti ja hyppelee sohvalta
nojatuolille… Mutta täytyy tässä
yksi erikoinen haaveri kertoa
mikä tietenkin nyt sattui joulun
aikaan ja sain ikimuistoisen kinkun paistamisillan.

Amerikankääpiöterrieri-kvartettimme. Kaksi poikaa, kaksi tyttöä.

Kinkkuhässäkkä
Mekin nyt päätimme, että tänä
jouluna ollaan sitten kotosalla ja
nautitaan olostamme. Kinkku
uuniin ja joulua odottelemaan…
siis näin luulimme. Kun kinkku
oli saatu uuniin ja paketit paketoitua mietin, että nyt istun alas
ja hieman rentoudun. Koirat
leikkivät olohuoneessa, enkä
niin paljoa huomiota siihen kiinnittänyt paitsi kun, huomasin että
yhdellä on jokin hätä. Ensin ajattelin että jokin luu on kurkussa
jumissa, mutta lopulta paljastuikin leukaluu oli mennyt sijoiltaan.
Puhelin kouraan ja eläinlääkäri
hakuseen (ei niin helppo homma
lauantai-iltana yhdeksän maissa), kinkku pois uunista ja ajo
eläinlääkäriin (joka saatiin aika
monen soiton jälkeen kiinni).
Kun lopulta iltayöllä pääsimme
eläinlääkäriin, niin kaikki olikin
kunnossa. Kuinkas muutenkaan,
koira oli rentoutunut autossa ja
luut olivat loksahtaneet takaisin
omille paikoillensa. Ajoimme takaisin kotiin, ja kinkku jälleen
uuniin (ei kyllä ollut murea mutta
ihan ok). Loppu joulu sujuikin
ilman mitään sen kummempia
ongelmia mutta tämmöinen jää
hyvin mieleen.

Dali pienenä poikana sekä naapurin kissa, paras leikkikaveri.

Amerikankääpiöterrieri-äijät, Rocky ja Dali. Rocky on tässä vielä pentu.

Mukavia
perheenjäseniä
Se täytyy myöntää että hiljaista on jos koirat ovat olleet hoidossa. Nopeasti sitä tottuu, että
joku aina iloisesti odottelee sinua
kotosalla. Näitä karvakavereita
on ilo seurata ja lämmöllä muistelee niiden tohinoita vaikka eihän sillä kyseisellä hetkellä koskaan ole huvittavia tai hauskoja
juttuja mutta myöhemmin kyllä.
Mukavaa uutta vuotta kaikille
ja törmäillään tapahtumissa!
Kinkku, tänä vuonna ei-niin-murea joulupöytämme kunkku.

E.M.
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Pittimuorin tarinat

Joulu on jälleen juhlittu. Pitbullini osasi oikein hyvin tunnistaa omat pakettinsa kuusen alta,
ei tosin ruvennut availemaan
niitä ihan oma-aloitteisesti vaan
kaivoi esiin ja töykki merkitsevästi kuonollaan, ja tästä sitä
sitten tietysti kovin kehuttiin ja
annettiin paketit luvan kanssa
innokkaaseen pikku kitaan, ja
siinä ajassa kun meni muilta
vasta availla omat lahjansa, oli
koira jo tehnyt selvää ensimmäisistä pehmoleluistaan ja syönyt
pari siansaparoa – no olihan sillä
tosin vähemmän pakettejakin
kuin meillä muilla. Oikein rattoisa
aattoilta siis. Kyllä joulu on mukavaa aikaa!
Joulu oli meille erittäin suosiollinen. Olemme availleet joululahjamme ja nyt on selvää, että
pitbullistani tulee tänä talvena
koko Suomen ellei peräti koko
Euroopan ja maailmankaikkeuden tyylikkäin koira. Sen verran
upeita vaatteita koirani sai joululahjaksi! Pitti sai joululahjaksi
myös Kong lelun sekä Kong täytekeksejä. Täytteistä se ehti syödä hyvän osan ennen kuin sain
niitä tungettua sisälle Kongiin,
mistä koira sitten ahnehti niitä
lisää kuola valuen, että ilmeisen
maukkaita olivat. Ja nyt tuli kumottua sekin teoria, ettei pittini
välitä Kongeista. Kyllä välittää,
kunhan on tarpeeksi pätevä syy.
Kiva juttu. Purtavaa ja puuhasteltavaa meillä aina kaivataan.

maan aivan taivaallisilta kaiken
kinkun, karjanlanpaistin, laatikoiden,
rosollin, sienisalaatin ja erilaisten
kalalajien jälkeen –
tai sitten eivät.
Konvehdit riittävät
varmaan pitkälle
kevääseen...
No niin. Nyt tuli
nälkä taas. Olisikohan vielä jääkaapissa vähän
kinkkua ja perunalaatikkoa...
Sellainen seikka
muutes selvisi, että
jos on tarjolla
kinkkua ja herkullisia sattumia karjalanpaistista, niin
meidän koira siltikin
ottaa mieluiten
graavilohta, kiitos
mielellään. Se aivan kerrassaan
HINKUSI graavilohta, ja onneksi
olikin sitä sitten
varattu melkoinen
kämpäle, josta riitti
pienelle koiralle
osansa myös. Samoin silakkarullat maistuivat,
mutta lipeäkalan kanssa oli vähän siinä ja siinä... Vatsa kesti
tämän kaiken oikein hyvin, kuin
myös varmaan pyykkikorillisen
puruluita, joita pittini eri tahoilta
sai lahjaksi. Suklaatakin tyttö
olisi himoinnut ja varmaan syönyt itsensä myrkytyksen partaalle, jos olisi saanut, mutta otettiin
ohjat käsiin tässä suhteessa sitten kuitenkin.
Kinkun kanssa kävi vähän
huono tuuri, paistotulos oli kyllä
murea ja kaikin tavoin hyvänmakuinen, mutta ensimmäisten siivujen jälkeen paljastui, että meille olikin myyty kinkunhahmoinen
talipallo. Elikkäs rasvaa oli kerrassaan ylettömästi. Päältä katsoen sitä ei voinut mitenkään
arvata. Ehkäpä ensi vuonna pitää ottaa kinkunhankintamatkalle
mukaan sellainen vempain, millä
ihmiset mittailevat rasvaprosenttejaan....
No kuitenkin, pärjäiltiin siinä
sitten joulunpyhät, mutta heti
ensimmäisenä arkipäivänä kävin
ostamassa meille uuden kinkun
(tämä suku kun siis ei säästä)
ja paistoin sen saman tien, ja
sitten tuli hyvä. Paikallinen marketti oli arvioinut kinkkujen määrän niin tarkalleen, että jäljellä
oli vain neljä kappaletta, eikä
puhettakaan että niitä olisi saanut puoleen hintaan, niin kuin
joskus aikoinaan, mutta, kuten
sanottu, kyllä kannatti, kun oli
niin ensiluokkainen yksilö kyseessä sitten loppujen lopuksi...

Joulusyömiset

Joulu-ulkoilut

Ja purtavaa meillä myös totisesti tällä hetkellä on. Joulupukki
oli harvinaisen antelias tänä
vuonna. Kävin kaupassa ja totesin, että tarvitsen vain yhden
pullollisen kivennäisvettä ja pari
askia tupakkaa. Ensi viikon jos
yrittäisi pärjäillä hedelmillä ja
nuudeleilla, ne maistuvat var-

Joulumässäilyjen jälkeen piti
tietenkin kiirehtiä koiran kanssa
koirapuistoon. Kun juoksimme
kinkut masussa kohti puistoa,
näimme portilla että pittini uusi
amstaffikaveri oli menossa sisään, ja amstaffiuros ja bullterrieri tulossa ulos. Jepulis! Lisää
tällaista! Bulli oli kuulemma epä-

Joululahjoja

SATHY Uutiset 1/2007

sosiaalinen, kun ei pelottavan
ulkomuotonsa takia ollut pienenä
saanut kaipaamiaan positiivisia
koirakokemuksia (olivat muuttaneet Suomeen ulkomailta). Joo
niin vissiin. Ällistyttävän paljon
kyllä ihmiset tuntuvat tähän uskovan, että kun pienenä tarpeeksi sosiaalistaa, niin rauhanomainen koirapuistoilu hamaan
tulevaisuuteen on sillä turvattu.
Onhan näitä nähty. Parin vuoden
päästä sitten ihmetellään mikä
meni pieleen – lähinnä ehkä se,
että koira kasvoi aikuiseksi, rohkenen näin huimapäisesti veikata. Ollenkaan siis epäilemättä,
etteikö bulli olisi saanut kärsiä
ulkomuodostaan.
Karsastetut
koirat?
Tästä versoi sitten pidempikin
keskustelu, kun puistoon saapui
VIELÄ yksi amstaffi lisää, niillä
täytyy olla pesä jossain tässä
lähettyvillä... Suunniteltiinkin jo
muuttaa puisto vain bulltyyppisille koirille varatuksi, muilta pääsy kielletty, mikä sitten
meni mistiin, kun amstaffiuros
joutui väistymään jonkun pienen
ja karvaisen ja tappelunhaluisen
tieltä. Elämä on.
Mutta sitä ennen omistajilla
oli kuitenkin tilaisuus kertoa ikävistä kokemuksista nk. suuren
yleisön asenteisiin liittyen. Jopa
sen laikullisen, kesyn ja ystävällisen oloisen nuoren nartun
omistajilla. Milloin oli kielletty
tulemasta koirapuistoon, milloin
vastaantulija vaihtanut kadun
toiselle puolen, ja sanottakoon,
että omistajat ovat ihan NORMAALIN näköisiä ihmisiä, ei niittejä otsassa, ei mitään... Olin
ällistynyt. Miksi ei meille ole sattunut mitään tuollaista? Olenko
niin tyhmä, että en huomaa, vai
mistä on kysymys? Joo, onhan
kerran tai pari puistossa sattunut,
että siellä on ollut meille ennestään tuntemattomia ihmisiä koirineen, ja sisään mentyämme
ovat he happamin ilmein ja mitään puhumatta koonneet kimpsunsa & kampsunsa ja poistuneet, ja olen kyllä ARVELLUT
sen johtuvan suloisesta pitbullistani, mutta varmahan en voi olla,
kukaan ei kuitenkaan ole sanonut mitään. Ja kun ei minun koirani mitään hankaluuksia aiheuta, niin en ole päätäni asialla sen
kummemmin vaivannut. Tervemenoa vain, jos siltä tuntuu.
Mutta noin muuten, ei meitä
kukaan väistele. Päinvastoin.
Koiria päästetään tervehtimään
vähän väliä. Jatkuvasti on joku
hymyilemässä koiralleni ja ihastelemassa miten se on söpö ja
suloinen. Kuten tietysti onkin...
Johtuuko tämä kenties pittini
pienestä koosta? Väristä? Liioittelemattomasta rakenteesta?
Siis onhan se toki leveäotsainen
ja lihaksikas, mutta suhteessa.
Äkkiä vilkaisten se todellakin
eniten muistuttaa koiraa, ei sarvikuonoa tai panssarivaunua...
En tiedä. Jokin meissä on vikana, ja tästä olen kyllä erittäin
tyytyväinen. Ulkoilu on yhtä juhlaa verrattuna muinaiseen kujanjuoksuun bullterrierin kanssa,
sika-huutojen saattelemana, ja
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tuolloin ei kukaan ollut vielä kuullut mistään “tappajakoirista”
edes. (Viimeinen bulli tosin oli
umpivärinen brindle, aavistuksen
verran korkeajalkainen, sitä vastaantulijat usein mainitsivat komeaksi, mistä päättelin että jahas, tämä ei sitten näyttelyissä
pärjää, ja enkös vain ollutkin
oikeassa...)
Joulupullaa
sorsille
Käytiin sitten iltasella rannassa syöttämässä sorsia. Tai siis,
on pakko pitää pullaa mukana,
jos rantaan aikoo, koska sorsat
ovat oppineet tuntemaan meidät.
Kerran EI ollut pullaa, ja meidän
täytyi kerrassaan raukkamaisesti
paeta juosten paikalta, kun sorsat alkoivat nousta rannalle ja
taapertaa perässämme, en yksinkertaisesti kestänyt nähdä
niiden pettymyksestä venähtäneitä naamoja. Mutta tätä virhettä en siis toiste tee. Oli se niin
kamala kokemus, varmaan puolin ja toisin...
Vielä sen verran kerron koirapuistoiluistamme, että puistossa
taas yhtenä iltana oli valkoinen,
ruskealaikkunen, pitbullin näköinen koira, ja ehdin jo äimistyä
että mikäs idän ihme se TÄMÄ
sitten on, mutta kyseessä olikin
ihan tavallinen suomalainen amstaffi, juniori-ikäinen narttu, siinä
vaiheessa ovat amstaffitkin vielä
oikein virtaviivaisia. Pakko sanoa, että oli nätti koira.
Luonteeltaankin se oli vielä
sosiaalinen, joten päästin pittini
leikkimään, ja oikein hauskaa
neitokaisilla oli. Kerrankin vertaista painiseuraa. Amstaffi oli
isompi ja painavampi, mutta ehkä sen nuoresta iästä johtuen ei
pitilläni ollut hädän päivää. Tai
sitten jostain muusta syystä, hehehehe...
Entäs sitten se tapaus, kun
yhden koiran omistaja yritti heittää keppiä, koiralauma pomppi
innoissaan ympärillä, ja meidän
pitbulli, joka on aina niin reipas
otteissaan, hyppäsi korkealle ja
tarrautui keppiin ja roikkui siinä
sitten, ja kun ei omistaja ollut
mikään riski bodarityyppi, niin
heittämättähän jäi sillä kertaa.
Täytyy sanoa, että onneksi. Olisi
se ollut aika hirveää, jos meidän
pieni olisi heitetty kepin mukana
jonnekin pusikkoon...
Mutta muuten ei kuulu mitään
ihmeellistä. Sulattelemme edelleen jouluvatsojamme.
Rakkain terveisin, erittäin hyvää ja menestyksekästä Uutta
Vuotta toivottaa
Pittimuori pitbulleineen

SATHY ry. esillä
suomalaisessa mediassa
Sensaatioartikkeli
haussa
Purinan laajalevikkinen Reviiri
-lehti halusi tehdä artikkelin
“vaarallisista koiraroduista” loppuvuodesta 2006. Reviirin toimittaja Annika Lehtonen otti yhteyttä SATHY ry.:hyn ja halusi
haastella useita SATHY rotuisten
koirien omistajia. Lähinnä toimittaja ajoi takaa sitä, että miten
suomalaiset suhtautuvat koirarotuihin kuten amerikanpitbullterrieri. SATHY ry. vastasi toimittajalle tyhjentävästi useisiin
väitteisiin ja kysymyksiin ja lopullinen Reviiri-lehdessä ilmestynyt artikkeli on huomattavasti
realistisempi, kuin alunperin ehkä joka sensaationhakuinen idea
artikkelista.
Reviiri-lehdessä 03/2006 ilmestyi lopulta artikkeli “Uhka
nimeltä Musti”. Useista taivutteluista huolimatta toimittaja ei
suostunut muuttamaan tätä erittäin harhaanjohtavaa ja ärsyttävää otsikkoa. Onneksi itse artikkeli on kohtalaisen asiallinen.
Kiitos tästä kuuluu SATHY ry.:n
korrektille mediakäyttäytymiselle,
sekä järkevälle toimittajalle. Seuraavaksi itse artikkeli:
Uhka nimeltä Musti
Median vaarallisiksi nostamat
koirarodut ovat useimmiten urbaania legendaa. Turhasta myytistä kärsivät koiranomistajat ja
lemmikit.
Sanomalehtien otsikoissa
nähdään toisinaan artikkeleita
“tappajakoirista”. Uutisointi on
dramaattista ja ilkeillä kuvilla
höystettyä. Ikävän usein juttujen
todellisuuspohja on kuitenkin
hutera.
Uutisointi herättää kuitenkin
huomiota – ja johtaa kummallisiin hätäratkaisuihin. Joissain
maissa on vaadittu jopa lainsäädäntöä rajoittamaan tiettyjen koirarotujen hallussapitoa. “IsoBritanniassa on menty
ääripäähän”, kertoo Matti Kopon e n
S u o m e n
amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry.:stä.
“Iso-Britanniassa on lopetettu
lähes 6 000 lemmikkikoiraa, mikä on seurausta uudesta laista,
joka muokattiin mediarevittelyn
jälkimainingeissa. Lain tarkoitus
oli estää koirien aiheuttamia tapaturmia, mutta niin ei käynytkään.”
Harhaluulot myös
houkuttavat
Koposen mielestä lukijoiden
kannattaa mediakohussa säilyttää maalaisjärki. Koiraturmia sattuu kuitenkin varsin vähän verrattuna muihin onnettomuuksiin.
“Edes kaikki koirarodut yhteensä
eivät muodosta kuin marginaalisen tapaturmamäärän”, hän sanoo. “Kannattaa miettiä, kuinka
paljon esimerkiksi kotiväkivallan
uhreista uutisoidaan.”
Eri koirarodut eivät juuri eroa
puremisalttiuden perusteella toi-

sistaan. Ei siis voi yleistää, että
joku rotu olisi vaarallisempi kuin
toinen.
Rotukohtaisten kieltojen seurauksena saattaa olla täysin
päinvastainen ilmiö kuin lainsäätäjät ovat ajatelleet. Esimerkiksi
Ranskassa, Iso-Britanniassa ja
Ruotsissa on kiellettyjen rotujen
myynti kasvanut.
“Tietyille ihmisille voi lehdistössä mainostettu “vaarallisuus”
olla tavoittelemisen arvoista. Esimerkiksi Ruotsissa ajoittaiset
kieltoehdotukset ovat johtaneet
siihen, että mitä tahansa nelijalkaista myydään väärennetyillä
papereilla varustettuna – aitona
pitbullina”, Koponen huomauttaa.
Dramatiikka lisää
koirapelkoa
Uutisten dramatisointi
huolettaa tavallisia koiranomistajia ja alan harrastajia.
Syyt yksittäisten koirien
häiriökäyttäytymiseen ovat
nimittäin muualla kuin rotukohtaisissa piirteissä.
“Tutkimusten mukaan
tapaturmassa, jossa koira
aiheuttaa vamman, on
syyllinen useimmiten
koiran omistaja eikä
koira”, Koponen valistaa.
“Hyvin koulutettu, terve
ja rakastettu koira, rodusta riippumatta, ei ole
vaarallinen.”
Vaikka koiranpuremat
ovat miten tahansa mitattuna harvinaisia verrattuina muihin tapaturmiin, ylittää koiran
aiheuttama vamma
uutiskynnyksen.
Uutiskynnys ylittyy vielä varmemmin, jos juttuun saa lisättyä
avainsanat “pitbull” ja
“tappajakoira”.
“Mediamyytin kielteisin osa
on sen sivuvaikutukset. Osin
täysin sivullisten ihmisten koirapelko lisääntyy, lemmikkikoirien
omistajien ahdistus kasvaa ja
koiria ajautuu osin täysin vääränlaisille henkilöille – sellaisille,
jotka ottavat tappajakoiraartikkelit todesta”, Koponen huokaa.
“Joku saattaa todella uskoa,
että noin 25-kiloinen pitbullterrieri
on maailman hurjin vahtikoira!”

Yhdistys koiraharrastajien asialla
Suomen amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen harrastajayhdistys ry. eli SATHY on rekisteröity
yhdistys, joka perustettiin kymmenisen vuotta sitten. Yhdistys
edistää sellaisten koirarotuharrastajien asiaa, joiden koirista ei
ollut tietoa eikä välittämistä ko-
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vinkaan paljon.
Yhdistyksen toiminta rajattiin
amerikkalaisperäisiin työkoirarotuihin, joita ovat esimerkiksi amerikanbulldoggi ja amerikanpitbullterrieri. Yhdistyksen toiminta on
laaja-alaista, terapiakoiratoiminnasta aina taakanvetoon.
Katso lisää www.sathy.fi
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NKC American Bulldogs
Finland tiedottaa
Yhdistys
perustettu
National Kennel Club American Bulldogs Finland, eli NKC
American Bulldog’s Finland on
perustettu joulukuussa 2006.
Yhdistys on perustettu ajamaan
amerikanbulldoggien asiaa Suomessa, positiivisessa hengessä.
Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä
SATHY ry.:n kanssa.
Kotisivut
avattu
NKC American Bulldogs Finlandin omat kotisivut on avattu
o s o i t t e e s e e n
www.freewebs.com/
americanbulldogsfinland
Tietoa NKC AB FI yhdistyksestä löytyy myös Internets i v u i l t a w w w. s a t h y. f i /
NKCfinland sekä SATHY Uutiset
lehdistä.

Areena. Aika on erittäin todennäköisesti kesäkuun alku, 9.10.6.2007.
NKC American Bulldogs Finland ja SATHY ry. tuovat amerikanbulldoggi-gurun, Alan Scottin
Suomeen kesällä 2007. Tämä
on ensimmäinen kerta kun Suomeen saadaan tämän tason
amerikanbulldoggi-asiantuntija,
joten paikalle odotetaan ihmisiä
ja koiria ympäri Euroopan sekä
myös Venäjältä.
Tämä ensikesän amerikanbulldoggi-suurtapahtuma tulee
olemaan todennäköisesti kaksipäiväinen. Toisena päivänä kisaillaan, toisena päivänä on ulkomuotonäyttely ja molempina

päivinä kaikkien kisojen sekä
näyttelyn päätuomarina sekä
kunniavieraana toimii itse Alan
Scott.
Lauantain tapahtuma on tarkoitettu NKC rekisteröidyille
amerikanbulldoggeille, sunnuntain tapahtuma on tarkoitettu
kaikille SATHY-rotuisille työkoirille.
Amerikanbulldoggien NCK rekisteröintimahdollisuus on molempina päivinä.

tuomarina Alan Scott ja näyttelyyn voi osallistua NKC rekisteröidyn amerikanbulldoggin kanssa. Tämä ulkomuotonäyttely on
NKC American Bulldogs Finlandin järjestämä. Ilmoittautumiset
aamusta klo 9-10, ensimmäinen
kehä alkaa klo 11.00. Ennakkoilmoittautumisia ryhdytään ottamaan vastaan helmikuussa
2007.
Lauantaina on myös mahdollisuus tutustua taakanvetovaljaisiin ja taakanvetokärryyn sunnuntain kisoja varten.

Näyttely
Lauantaina 9.6.2007 järjestetään ulkomuotonäyttely, on pää-

Työkoirakisat
Sunnuntaina 10.6.2007 järjestetään kisat, on ohjelmassa
taakanvetoa™, voimavetoa™,
korkeushyppyä sekä mahdollisesti myös muita SATHYtyökoiralajeja. Pyrimme siihen,
että kisalajit olisi sijoitettu yhdelle
päivälle ja että kaikki SATHYrotuiset koirat voisivat osallistua
näihin kisoihin. Kaikki nämä viralliset kilpailut järjestetään yhteistyönä NKC American Bulldogs Finlandin ja SATHY ry.:n
toimesta. Taakanveto™ sekä
mahdollisesti voimaveto™ tulevat olemaan virallisesti NKC saktioidut.
Tapahtumasta tullaan tiedottamaan kevään ja kesän aikana
SATHY Uutiset lehdessä.

Kesän
suurtapahtuma
Kesäkuussa 2007 SATHY ry.
sekä NKC American Bulldogs
Finland yhteistyössä järjestävät
kaksipäiväisen suurtapahtuma
koko Euroopan amerikanbulldoggeille. Paikkana tulee luultavimmin olemaan Helsinki, Purina

Täydellinen vartiointi:
koira ja hallintaohjelma

Kieltääkö EU koiran- ja
kissannahkojen kaupan?

Israelilainen yritys on suunnitunnetusti paljon ihmistä tarkemtellut turvajärjestelmän, joka pemat. Ainoa ongelma on se, että
rustuu uusimman tekniikan ja
koirat haukkuvat paljon muustaperinteisen keinon yhdistelmään,
kin kuin vaikkapa karkureista.
ja yhteen uuteen oivallukseen.
Järjestelmä hyödyntää koirien
äärimmäisen tarkkoja aisteja,
Erottaa oikean
mutta erottaa huvikseen haukhaukunnan väärästä
kumisen oikeasta vaarasta.
Bio-Sense Technologies Bio-Sense Technologies yritys kertoo, että järjestelmää
yritys kertoo tutkineensa noin
käytetään jo esimerkiksi yhdessä
350 erilaisen koiran haukuntaa.
Israelilaisessa vankilassa sekä
Tutkijat huomasivat, että kaikki
armeijan tukikohtien valvonnaskoirat kokoon ja rotuun katsosa.
matta käyttävät samanlaista
Järjestelmää käytetään perinhaukuntaa, kun ne huomaavat
teisten suojakeinojen kuten aitovaaran. Tämän perusteella on
jen ja kameroiden lisänä. Valvonrakennettu tietokoneohjelmistoa,
taa tekevät koirat, joiden
joka pystyisi tunnistamaan juuri
yönäkökyky ja varsinkin kuulo
tällaiset äänet.
ja hajuaisti
Doguard-järjestelmän ääniovat
sensorit valvovat kaikkia koiai
rien olinpaikkoja, ja kun
tarkat stit, että täs
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n niin
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n
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i
seva haukunta alta
“M
kaa, järjestelmä
hälyttää vartijan tarkastamaan tilanteen.

Uusi laki kieltäisi lemmikkiEU-maiden kuluttajajärjestöt
eläinten nylkisemisen kaupalliovat ottaneet komissioon yhteytsiin tarkoituksiin.
tä, jotta se alkaisi tehdä asialle
EU:n terveys- ja kuluttajakojotain. Myös Euroopan parlamissaari Markos Kyprianou ei
mentti ja jäsenmaat ovat kehotole huolissaan pelkästään Pohtaneet komissiota toimiin.
jois-Euroopan kännikalaparvien
Hän aikoo perustaa myös
leviämisestä Välimerelle. Nyt
EU:n laajuisen informaationvaihhän aikoo panna kuriin EU:ssa
tosysteemin, joka kerää tietoa
rehottavan kissan- ja koirannahilmiantajilta markkinoilla laittokakaupan.
masti myytävistä lemmikkieläinHän aikoo tehdä Brysselissä
ten karvoista.
lakiesityksen, joka kieltäisi rakkaiden lemmikkieläimiemme nylLähde Taloussanomat
kisemisen kaupallisiin tarkoituksiin.
Vaikka osa EU-maista on jo
kieltänyt kissan- ja koirannahkojen tuotani i r t o a i s i v a r m a s t i t u h di sti
non, markkiis es t
nah
ä
l
ä
noinnin ja
kaa
eik
,
kaupan,
“M
näissäkin
maissa
lakia
kierr e tään.
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u
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sila
noitu komission
l e ki
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va olla
havaintojen mujonkun mum mo
kaan synteettisinä turkiksina tai sitten niitä on myyty
hinnaltaan korkeampien eläinlajien turkiksina.
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Hauvapukimo
Tassu-Tasku
Hauvapukimo Tassu-taskusta
saat käsintehdyt laatupukineet
ihmisen parhaimmalle kaverille!
Suomen talveen: neulepuvut,
sade/kurahaalarit, toppahaalarit,
loimet, tossut... villasta, puuvillasta,
nahasta, sadekankaasta, fleecestä...
kotisivut: www.hauvapukimo.com
sähköposti: info@hauvapukimo.com
puhelin: 0400 762 592 (iltaisin)
osoite: Heiniitty 1 C 12, Espoo

Toy Fox Terrier Kennel
Terveitä työkoira-amerikankääpiöterriereitä • Pienten terriereiden kasvatusta vuodesta 1992
• Euroopan suurin ja johtava amerikankääpiöterrieri-kenneli
• tuotamme koiramme niiden alkuperämaasta, Yhdysvalloista, parhailta
mahdollisilta kasvattajilta, mm. Eliza Hopkins, Margo Carter, Mary
Ruth Schneider, Shirley Thompson, Karen Larson
• jalostamme amerikankääpiöterrierimme ainoastaan parhaimmista
mahdollisista koirista, jotka polveutuvat parhaimmista, terveimmistä
ja halutuimmista, superterveistä sukupuista
• kaikki koiramme on rekisteröity maailman suurimmassa
työkoirajärjestössä United Kennel Clubissa (Purple Ribbon)
• jalostukseen käytettävät koirat testataan fyysisesti eläinlääkärin toimesta
ja psyykkisesti työkoirakouluttajan toimesta. Vain 100 % terveet koirat
kelpaavat jalostusohjelmaamme.
• kennelissämme jalostetaan tri-color ja white & tan koiria.
White & tan koiria yksinoikeudella Euroopassa.
• pentumme kasvavat kotioloissa ihmisten keskellä, jotta ne saisivat
parhaan mahdollisen alun myös henkiselle kehitykselleen. Meillä
riittää aikaa ja kiinnostusta kasvateillemme myös niiden aikuistuttua.
• kasvattamamme pennut luovutetaan madotettuina, rokotettuina,
rekisteröityinä, mikrosirutettuina, luonnetestattuina ja täydellä
terveystakuulla varustettuina, tuhdin ja upean pentupakkauksen kera,
sisältäen mm. virallisen koiran EU passin, kuljetuskopan, kaikki
tarpeelliset koiranhoitotarvikkeet pennulle ja paljon muuta
• Toy Fox Terrier Kennelin tavoitteena on amerikankääpiöterriereiden
erinomainen laatu – ei määrä!
• suunnitteilla kevääksi 2007 upeita pentuja, lisää tietoja kotisivuillamme
www.toyfoxkennel.com
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• Sähköposti info@toyfoxkennel.com
• Kotisivut www.toyfoxkennel.com
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Lähettäjä:
SATHY
Suomen
amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen
harrastajayhdistys ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

SnowWhite
American Bulldogs
USA:n etelän todelliset amerikanbulldoggi-työkoirat
suoraan Suomesta, SnowWhite kennelistä.
Olemme National Kennel Clubin
virallinen edustaja Suomessa.
White Bandit's Cash & Laura's Honey Girl
narttupentuja vapaana, luovutus viikolla 7/2007.
Scott/Joshua yhdistelmä, jossa paljon
alkuperäistä Ol'Southern White verta.

Snow White
American Bulldogs
Hakalankuja 60
07190 HALKIA / PORNAINEN
FINLAND
p. 040 506 6184
www.snowwhitekennel.com
sw@snowwhitekennel.com

