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Vuoden toinen lehti

Hyvä SATHY ry.:n jäsen, käsissäsi on vuoden
2007 toinen SATHY Uutiset -lehti. Tässä leh-
dessä on runsaasti amerikanbulldoggi-asiaa,
talvisia kuulumisia sekä infoa tulevista työkoi-
ratapahtumista meillä ja muualla. Laita nämä
tärkeät päivämäärät heti ylös omaan kalenteriisi,
näin tapahtumat eivät sujahda sivu suun! Lisäksi
tässä lehdessä on paljon muuta mukavaa ja
tärkeää asiaa.

APBT-SF

SATHY ry.:n Amerikanpitbullterrieri-Suomi-
Finland (APBT-SF) on amerikanpitbullterrieri-

omistajien ja harrastajien oma eksklusiivinen
klubi, jossa puidaan erityisesti pitbull-asiaa.
Lisäksi APBT-SF pyrkii järjestämään hauskan-
pitoa, tapaamisia, välittää tietoa ja edistää pitbull-
asiaa. Liity APBT-SF-klubiin, se on maksuton-
ta.Edellytyksenä on ainoastaan omistaa rekis-
teröity, aito amerikanpitbullterrieri. Liity kätevästi
Internet-osoitteessa: www.sathy.fi/apbtsf

Pitbull-päivä maaliskuussa

SATHY ry.:n APBT-SF klubin Pitbull-päivä jär-
jestetään seuraavan kerran maaliskuussa. Päi-
vämäärä on lauantai 10.3.2007. Pitbull-päivä
alkaa klo 12.00 ja jatkuu niin kauan kuin kivaa
riittää.

Paikka on vielä avoin ja ilmoitetaan suoraan
osallistujille. Luultavasti Pitbull-päivä järjestetään
Etelä-Suomessa, Helsinki tms.
Ohjelmassa on grillausta (ota makkarat
mukaan), hangtime, taakanvetoa, voimavetoa,
slat milli kokeilua, pitbull-juttuja ja -keskustelua
+ muuta kivaa. Säävaraus on.
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SATHY ry.

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

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

SATHY ry.:n jäseneksi voi liittyä ottamalla yh-
teyttä 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 osal-
listua. Ainoa mitä tarvitaan on aktiivisuus –
kanna kortesi kekoon. Tekemistä riittää yhdis-
tyksen toiminnassa, roduista tiedottamisessa
ja yhteyksien ylläpitämisessä – ota epäröimättä
yhteyttä.

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 yhdis-
tyksen jäsenille. On tärkeää jakaa kokemuksia
omista lemmikeistä, voi olla, että jotakuta as-
karruttaa juuri samat asiat.

SATHY yhteystiedot

SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

SATHY ry.:n puhelinvastaaja ja faksi
(09) 2247 317

Sähköposti info@sathy.fi
SATHY ry.:n kotisivut: www.sathy.fi

Kotisivut, webmaster
Marko Laaksonen
absolute@phnet.fi

SATHY-koirarodut

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

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

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

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

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

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

Patterdalenterrieri-asiantuntija
Miika Daavittila
miika28@virpi.net

SATHY Uutiset -lehti

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

SATHY ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

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

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

SATHY ry. yhteyshenkilöitä

Puheenjohtaja
Raimo Kallio
bulldog@pp.nic.fi
p.�050 500 4422

Terapiakoiravastaava ja varapuheenjohtaja
Jonna Dunkel
jtm@nic.fi
p. 045 630 4345

Sponsorivastaava
Eira Sukki
esukki@welho.com

Tapahtumavastaava
Matti Lehtinen
lehtinen2000@yahoo.com

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

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

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

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

Vuoden neljäs lehti

Hyvä SATHY ry.:n jäsen, käsissäsi on vuoden
2007 neljäs SATHY Uutiset -lehti. Tässä leh-
dessä on runsaasti työkoiramaisia artikkeleita,
ajankohtaisia uutisia sekä hauskoja juttuja.
Lisäksi kerromme tulevista, tärkeistä tapahtu-
mista.

Kevään tärkein työkoiratapahtuma, SATHY
Kevätkinkerit on herättänyt paljon kohua sekä
työkoirapiireissä että suomalaisessa mediassa.
Positiivista julkisuutta on ryöpynnyt SATHY ry.:n,
taakanvedon sekä omien rotujemme päälle
runsain mitoin. Poikipa SATHY Kevätkinkereistä
sekä Suomen ja Euroopan taakanvedon™ en-
nätysten rikkomisesta positiivinen artikkeli jopa
Suomen johtavaan iltapäivälehteen.

Seuraavia tapahtumia ovat aivan nurkana taka-
na oleva SATHY Kesäpäivä, joka on koko per-
heen hauska, kesäinen tapahtuma työkoiraki-
soineen. Paikalla grillausta, koirien uima-allas
ja mukavaa kesäistä meininkiä, tervetuloa mu-
kaan oman koirasi kera!

Heti SATHY Kesäpäivien jälkeen järjestämme
ensimmäisen vuosittaisen SATHY Taakanveto™
Boot Campin, viikonlopun mittaisen taakanve-
don tykki-treenitapahtuman. Tiedossa on tiukkaa
treeniä, taakanvedon teoriatunteja, mukavaa
jutustelua ja hyvää seuraa. Pakkaa koira ja
valjaat mukaan ja liity seuraan, nyt vedetään
taakkaa!

Elokuussa kisailemme Tampereella, SATHY
Superkisoissa. Tampereelle on helppo tulla
myös hieman pohjoisemmasta Suomesta, ja
nämä ovatkin viimeiset isommat kisat ennen
vuoden huipputapahtumaa, SATHY Expoa.

Syyskuussa, lauantaina 22.9.2007 kokoontuu
koko Euroopan työkoirien kerma Suomeen ja
Helsinkiin. On aika punnita parhaat ja erottaa
jyvät akanoista, sillä SATHY Expossa kisaillaan
tänä vuonna Euroopan Mestaruudesta. Tätä
tapahtumaa älä jätä mistään hinnasta väliin,
sillä koko päiväksi on tiedossa kivaa ohjelmaa,
tiukkoja kisoja ja Euroopan suurin ja kaunein
työkoiratapahtuma. Paikalla on paljon koiria ja
ihmisiä ja tuhti nippu näytteilleasettajia. Tarkista
uusimmat uutiset SATHY Expo 2007 työkoirien
suurtapahtumaan liittyen tapahtuman omilta
kotisivuilta http://expo.sathy.fi

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 yllämai-
nittuun postiosoitteeseen tai sähköisesti sähkö-
postiosoitteeseen info@sathy.fi
Kaikki kivat jutut julkaistaan, pitkät ja lyhyet!

Tapahtumiin kannattaa osallistua. Tapahtumat
järjestetään vain ja ainoastaan juuri Sinua ja
työkoiraasi varten. Ota osaa, tule mukaan,
yhdessä meillä on hauskempaa! Jos olet kiin-
nostunut tapahtumisen järjestelyyn osallistumi-
sesta, ota yhteyttä info@sathy.fi

SATHY ry. tarvitsee koko ajan aktiivisten jäsen-
ten apua ja tukea, lehden tekemisessä, tapah-
tumien 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 yhdistykses-
sämme. Vain osallistumalla voit vaikuttaa!

Tapahtumat & treenit

SATHY ry. järjestää jälleen tänä vuonna Euroo-
pan komeimmat ja parhaimmat työkoiratapah-
tumat – täällä Suomessa! Käy katsomassa
tapahtumakalenteri ja uusimmat tiedot aina
Internet-sivuiltamme osoitteesta www.sathy.fi
ja pysyt ajan tasalla mitä ja missä tapahtuu.
Kisakausi on jo alkanut ja tapahtumia on tuutin
täydeltä vuoden loppuun saakka. Joka kuukausi
järjestetään yhdet isot kisat, sekä muita pienem-
piä tapahtumia. Tule mukaan!

Lähde mukaan myös SATHY treeneihin.
Treeneissä on hyvä hioa kisakuntoa tai tulla
mukaan katselemaan, miten koiraa voisi ylipää-
tään treenata ja opettaa SATHY-kisalajeihin.
Treenitiimejä on ympäri Suomen ja treenejä
järjestetään useita per joka ikinen viikko. Tule
mukaan mukaviin treeneihin ja osallistuminen
kisoihinkin on näin paljon helpompaa! Katso
uusimmat treenit, tarkat ajat ja paikat aina
Internet-sivuiltamme http://treenit.sathy.fi
Tervetuloa mukaan mukavan koiraharrastuksen
pariin!

EWPF

SATHY ry. on liittynyt mukaan uuteen euroop-
palaiseen suureen taakanvetojärjestöön, Euro-
pean Weight Pulling Federation. Kaikki SATHY
-tapahtumien taakanvetokisat kerryttävät osal-
listujille tästä lähtien SATHY Ranking-pisteiden
lisäksi myös kansainvälisiä EWPF-pisteitä.
Vertaa oman koirasi pistesaalista ulkomaisiin
vetäjiin sivuilla www.ewpf.org
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SATHY ry.:n vuosittainen ke-
vät/kesäkauden avaus, eli
SATHY Kevätkinkerit, järjestet-
tiin tänä vuonna lauantaina
26.5.2007 klo 10-17 Riihimäel-
lä, Eläin!-messujen yhteydes-
sä. Sää oli erittäin extremeä
ja paikalle oli kerääntynyt tiu-
kat kisailijat ja paljon yleisöä.
Paikalla oli Suomen parhaat
työkoirat ja kaikki viralliset
Suomen ennätykset rikottiin.

SATHY Kevätkinkerit 2007

SATHY ry.:n perinteinen ke-
vät/kesäkauden avaus on Kevät-
kinkerit. Kinkereiden ajankohta
on perinteisesti kevään ja kesän
välissä. Luonto parhaimmillaan
ja ehkä ei ihan parhaimmillaan.

Kinkereiden ohjelma on kivaa
koiratapaamista ja eri työkoira-
urheilulajit. Tällä kertaa ohjel-
massa oli taakanvetoa ja voima-
vetoa. Joitakin muita ohjelmassa
olleita lajeja lykättiin tuleviin ta-
pahtumiin sään takia.

Riihimäki

Tällä kertaa SATHY Kevätkin-
kereiden pitopaikka oli Riihimäki,
Eläin- ja puutarhamessujen yh-
teydessä. Messuilla oli SATHY-
kisojen lisäksi paljon nähtävää
ja koettavaa, kotieläimiä, eri koi-
raharrastuksia ja vaikka mitä.
Messut olivat kolmepäiväiset,
Kevätkinkerit pidettiin 2. päivänä,
lauantaina.

Heti alkuun suuri kiitos Eläin-
 ja pihamessujen järjestäjille.
Koko järjestely oli moitteeton.
SATHY-yhdistykselle varattu val-
tavan upea kisapaikka oli mes-
sualueen paras. SATHY:n käy-

tössä oli puistomainen alue, jos-
sa yleisö pääsi hyvin seuraa-
maan tapahtumia. Lisäksi käy-
tössä oli upea lampi, ja sopivasti
tilaa ulkoiluttaa kisakoiria suori-
tusten välillä. Messuilla oli lisäksi
4H-kerhon toimesta ”dogsitterit”,
jotka huolehtivat koirista sillä
välillä kun omistajat pääsivät
tutustumaan ylenpalttiseen mes-
sutarjontaan tai vaikkapa syö-
mässä pizzaa tai hampurilaisia.

Toinen suuri kiitos kuuluu
messuyleisölle. Karkean arvion
mukaan SATHY Kevätkinkereitä
ja SATHY-koiria kävi seuraamas-
sa ja tutustumassa useita satoja
ihmisiä. Yleisöpalaute oli erittäin
kiinnostunutta ja positiivista. Eri-
tyistä kiitosta saivat koirat, jotka
olivat kaikki symppiksiä ja käyt-
täytyivät erittäin hyvin.

Puhumattakaan aivan upeista
kisatuloksista, jotka rikkoivat
Suomen ja Euroopan ennätyk-
set. Koirakiinnostuneelle messu-
kävijälle, SATHY Kevätkinkerit
olivat unohtumaton elämys.

Osallistujat

Ennakkoilmoittautumisia oli
enemmän kuin koskaan aikai-
semmin SATHY:n historian aika-
na. Luvassa oli siis erittäin kova-
tasoista kilpailua. Kisavälineitä
oli valmisteltu ja varmistettu jo
viikkoja ennen kisojen alkua.
Kisojen järjestelyt aloitetaan
yleensä jo monta kuukautta en-
nen tapahtumaa, näin myös tällä
kertaa.

Vaikka ennakkoilmoittautunei-
ta oli enemmän kuin koskaan
aikaisemmin, niin osallistujia itse

kisoihin oli vähän. Osallistujien
määrää rajoitti varmasti huono
keli, joka oli syynä myös siihen
että messujen koko kävijämäärä
jäi ennakoitua vähäisemmäksi.

Kun Kevätkinkeri-päivä alkoi
niin paikalle saapuivat aktiivihar-
rastajat ja koirista kiinnostuneet.
Kisoihin osallistuvien koirien hy-
vä kisataso oli mykistävä. Liioit-
telematta voidaan todeta, että
SATHY Kevätkinkereillä kisailivat

Euroopan parhaat taakanvetäjät.
Mukavaa oli myös huomata

miten innostunutta ja kiinnostu-
nutta olivat paikalle saapuneet
koiraharrastajat. Joukossa oli
koiraa hankkivia, eri työkoirala-
jeista kiinnostuneet ja koiran-
omistajia.

Välineet

Voimavetovälineiden uutuus
oli vaihdettavat motivointikapulat.
Kisailijat voivat käyttää omia lem-
pikapuloita. Vaihdettavat kapulat
nopeuttavat myös kisaa jos koira
ei raaski päästää irti kapulasta
kisan jälkeen. Kapula voidaan
irroittaa köydestä ja seuraava
kisailija kiinnittää oman kapulan-
sa köyteen ja kisailu jatkuu!

Taakanvedossa oli sekä uutta
ja vanhaa. Pienten koirien taa-
kanvetokärryt kulkivat vaneri-
alustalla ja matolla. Kärryt pai-
noivat 20,0 kg ja painoina
käytettiin samoja sementtipaino-
ja kuin isojen koirien taakanve-
dossa. Sementtipainojen painot
olivat 18 kg ja 9 kg.

Isojen koirien taakanvetokär-
ryt ovat kiskokärryt, joiden kan-
tavuus on hyvin suuri. Kiskot
vaaitettiin ja tarkastettiin ennen

kisaa ja kisojen aikana. Kiskot
ovat tärkeät koska vain niillä
saadaan virallisesti hyväksyttä-
viä tuloksia, kaikille koirille sa-
manlaiset vedot.

Kärryjen omapaino on 120,0
kg. Painoina käytettiin sementti-
painoja, joiden paino oli 18 ja 9
kg.

Kaikki painot, kärryt, helat ja
välineet tarkastettiin ennen kisoja
ja kisan aikana sekä SATHY ry.:n

toimihenkilöiden, messujärjestä-
jien edustajien ja lisäksi vielä
lehdistön virallisen edustajan
toimesta. Erityistä tarkkuutta
noudatettiin painojen ja kisarato-
jen vaakasuoruuden suhteen.

Koirat punnittiin ennen ja ki-
sojen jälkeen erityisellä tarkkuus-
vaalla, joka on suunniteltu lam-
paiden punnistusta varten.
Lisäksi käytössä oli kalibroitu
henkilövaaka.

Henkilökunta

Päätuomarina kisoissa toimi
Jussi Eerola ja Petri Helevirta,
jotka molemmat ovat työkoira-
harrastajia ja -omistajia. Isojen
koirien (painoluokat B ja C) pää-
tuomarina oli Jussi Eerola, jonka
tarkka silmä seurasi, että jokai-
nen veto sujui sääntöjen mukaan
ja koiran omaan tahtiin. Petri
Helevirta valvoi pienten koirien
(painoluokka A) taakanvetoa.

SATHY-avus ta ja t  j a  -
järjestelijät olivat aivan omaa
luokkaansa. Paikalla olleet tietä-
vät, että keliolosuhteet eivät ol-
leet helpot. Aikaisin aamulla pai-
kalle tulleet avustajat purkivat yli
kolmen tonnin Kinkeri-kuorman
ja pystyttivät messuosaston en-

SATHY Kevätkinkerit -työkoirien ulkoilmatapahtumassa ei sää ollut kauneimmillaan. Se ei kuitenkaan estänyt kivenkovia työkoiria omistajineen
ilmestymästä paikalle, ja kisat käytiinkiin kaikkein kovimpien työkoirien kesken. Yleisö nautti tapahtumasta sateenvarjojen ja sadetakkien suojassa.
Koko päivän aikana yleisöä kävi seuraamassa SATHY Kevätkinkereitä arviolta muutaman tuhannen henkilön verran.
Muista katsoa upea kuvagalleria SATHY Kevätkinkereistä Internet-sivuilta www.sathy.fi
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nen ensimmäisten vieraiden
saapumista. Jokainen, joka on
purkanut 2 000 kiloa sementti-
painoja ennen auringonnousua
ja vielä pakannut samat tavarat
takaisin peräkärryihin tietää puu-
hastelleensa ja paljon.

Kärrymiehet joutuivat tällä ker-
taa lujille, painoja mätettiin kär-
ryihin ja pois kärryiltä enemmän
kuin koskaan aikaisemmin.

Kisat

SATHY Kevätkinkerit ja muut
SATHY kilpailut jotka on järjes-
tetty isojen lemmikki- tai eläinta-
pahtumien yhteydessä, vaatii
osallistujilta ja kisaajilta erittäin
kovia hermoja. On aivan eri asia
vetää taakkaa piilossa pusikossa
omassa pikku hallissa, kuin olla
esillä, avoimesti ja esitellä sa-
malla omia hienoja koiria, omaa
toimintaa ja vieläpä osallistua
kisoihin. Tästäkin syystä SATHY
Kevätkinkereiden kisat sopivat
vain kaikkein parhaimmille työ-
koirille!

Taakanveto
painoluokka A

Kisat aloitettiin heti sopivan
rakosen ilmaannuttua sadepilviin
ja ensimmäisenä karauttivat ken-
tälle kääpiökoirat. Amerikankää-
piöterrierit kilpailivat taakanve-
dossa pa ino luokassa A.
Osallistujia oli paljon ja selvästi
kisoihin oli panostettu. Taakan-
vetovaljaat pikkukoirilla olivat
teetetty mittojen mukaan ja koirat
o l ivat  ns.  k isakunnossa.

Aloituspainona taakanvedos-
sa oli 20 kg, joka oli taakanveto-
kärryjen omapaino. Koiran kyky-
jen mukaan lisäpainoja laitettiin
n. 9 kg kerralla. Välillä sade äityi
turhan voimakkaaksi ja varmasti
heikensi kääpiökoirien tuloksia.
Vaikutti ainakin äkkiseltään siltä,
että märkä alusta ei antanut pa-
rasta mahdollista pitoa koirille
vetosuorituksessa. Toisaalta on
hyvä muistaa, että taakanvedos-
sa olosuhteet samassa kisassa
ovat kaikille koirille samat, joten
sijaluku ratkaisee.

Parhaimman taakanvetotulok-
sen, A-painoluokassa, saivat ta-
sapainoiset Pipari ja Dali. Nope-
ampi aika ratkaisi tuloksen ja
voittajaksi selvisi Pipari tuloksella
38 kg taakka, aika 7,31 s.

Kauttaaltaan A-painoluokassa
vetotulokset olivat 29-38 kg ja
ajat vaihtelivat voittovedon 7,31
sekunnista 34,19 sekuntiin. Hy-
viä tuloksia kaikki. Mukana oli
paljon hyviä vetäjiä, mm. Mocca,
Rocky, Bullet, Blackie sekä uusi
tulokas Tito joka yllätti vetämällä
hienot kisatulokset.

Taakanveto,
seuraavat painoluokat

Heti A-painoluokan jälkeen
aloittivat B- ja C-painoluokan
koirat. Näiden koirien omat pai-
not ovat 20 kg ja enemmän. Pai-
navin koira oli painoltaan 38 kg.
Koirarodut näissä painoluokissa
olivat amerikanbulldoggit, ame-
rikanpitbullterrierit ja vanhaeng-
lanninbulldoggit. Kaikki kovia
taakanvetokoirarotuja.

Taakanvetovälineet tarkastet-
tiin vielä kertaalleen ennen B- ja
C-painoluokkien kisojen aloitusta
ja kaikki todettiin olevan kohdal-
laan.

Ensimmäisenä taakkaa veti
amerikanpitbullterrieri nimeltään
Ares. Ares on nuori ADBA-
rekisteröity uros, joka teki taa-
kanvetodebyyttinsä juuri SATHY
Kevätkinkereillä. Omistajan mu-
kaan jotakin taakanvedon pe-
rustreenejä on harrastettu jo ai-
kaisemmin.

Areksen tulokseksi tuli huimat
577 kg ajalla 24,04 sekuntia.
Ares-koira itse painoi punnituk-
sessa 24 kiloa, joten tulokseksi
tuli kerroin 24,04.

Kun Ares oli avannut keski-
ja raskaan sarjan kisat oli muiden
vuoro. Seuraavana vuorossa oli
SDR-rekisteröity amerikanpitbull-
terrieri Lily, joka yllätti jo SATHY
Pulkkariehassa tempaisemmalla
melkoisen tuloksen. Tällä kertaa
Lilyn tulos oli oma henkilökohtai-
nen ennätys 723 kg ajalla 12,3
sekuntia. Lilyn kertoimeksi var-
mistui ällistyttävät 36,15. Tässä
vaiheessa on syytä mainita, että
Ares ja Lily ovat taakanvetouran-
sa alussa ja silti tulokset olivat
jopa maailman mittakaavassa
erittäin hyvät.

Taakanveto-tykit
astuvat kehiin

Lilyn jälkeen siirryttiin kaliiperia
tykimpiin taakanvetäjiin, ensim-
mäisenä BFKC-rekisteröity ame-

rikanpitbullterrieri Erkki. Erkistä
on syytä mainita, että Erkin var-
sinainen ”työ” on virallinen
SATHY terapiakoira. Erkki vierai-
lee hoitolaitoksissa, vanhainko-
deissa ja sairaaloissa useita ker-
toja kuukaudessa, ympäri
vuoden. Vapaa-aikoinaan Erkki
harrastaa taakanvetoa.

Erkki aloitti maltillisesti ja kas-
vatti taakkaa joka vedolla. Jokai-
nen veto oli parempi kuin edelli-
nen ja tyylipuhtaasti Erkki veti
kuin kone. Lopulta Erkki räjäytti
potin vetämällä Suomen sekä
Euroopan virallisen taakanveto-
ennätyksen, 1 960 kg ajassa
39,53 sekuntia. Ennätys tulee
maailmanennätyssuhdeluvulla
80,0. Erkin paino punnituksessa
oli 24,5 kg.

Erkin vetotuloksen jälkeen
seurasi toinen toistaan upeampia
vetoja, jotka jokainen jäävät Suo-
men taakanvedon historiaan.

Penelope-amerikanbulldoggi
on harjoitellut taakanvetoa perin-
teisellä autonrenkaiden vedolla
ja harjoittelu kannatti. Viralliseksi
taakanvetotulokseksi tuli massii-
viset 741 kg ajassa 12,92 sekun-
tia. Penelopen suhdeluku oli
21,79.

Euroopan vahvin vanhaeng-
lanninbulldoggi, Pölkky, ylitti
maagisen kahden tonnin taakan-
vetorajan vetämällä 2 095 kg
ajassa 10,15 sekuntia. Tulos on
aivan ällistyttävä. Pölkyn suhde-
luku oli maagiset 55,13. Mainit-
takoon, että maailmassa vain
harva koira on ylittänyt 50-
kertoimen. Kuvaavaa on myös
se, että Pölkyn omistaja kysyi
heti kisan jälkeen, että kai huo-
menna on treenit? Tämä on sitä
oikeaa SATHY-asennetta. Tavoit-
teita, tuloksia ja hienoja koiria!

SATHY-koirat tuntevat odotti-
vat henkeä pidätellen mitä Suo-
men tykeimmät amerikanbull-
doggit, Xena ja Dana, saavat
aikaiseksi. Ja amerikanbulldoggit
todella saivat aikaiseksi, 29-
k i l o i n e n  D a n a -
amaerikanbulldoggi veti par-
haimmillaan 2 305 kg ajassa
13,75 sekuntia. Kertoimeksi tuli
maagiset 79,48. Lukijan hyvä
huomioida, että tämä taakanve-
totulos on tämänhetkinen suurin
koskaan Euroopan kisoisissa
virallisesti vedetty taakanvetopai-
no, 2 305 kg!

Xena-amerikanbulldoggi voitti
oman painoluokkansa hämmäs-
tyttävällä tuloksella 2 155 kg
ajalla 11,72 sekuntia. Xenan ker-
toimeksi tuli 79,81 joka on vain
aavistuksen verran vajaa samas-
s a  k i s a s s a  E r k k i -
amerikanpitbullterrierin tekemälle
viralliselle Euroopan ennätyksel-
le 80,0.

Muiden vetäjien jo lepäillessä
ansaitusti supervetojen jälkeen
tuli kisapaikalle vielä Tarmo,
BFKC-rekisteröity amerikanpit-
bullterrieri, joka on vielä aivan
uransa alussa. Tarmon taakan-

vetotreenit on aloitettu tänä
vuonna mutta jo nyt Tarmo on
todella varteenotettava tekijä
SATHY-kisakoirien joukossa.
Tarmo täräytti oman ennätyksen-
sä todella hienosti rikki ja veti
parhaimmillaan 1 614 kg ajassa
11,62 sekuntia saaden kertoi-
meksi 64,56. Mahtava suoritus
myös Tarmolta.

Tästä voi todeta – Suomi on
nyt Euroopan johtava maa taa-
kanvedossa. Tämä on hyvä läh-
töasetelma syksyllä pidettäviin
Euroopan virallisiin taakanvedon
mestaruuskisoihin, jotka pide-
tään 22.9.2007 Helsingin Purina
Areenalla, SATHY Expo -
työkoiratapahtumassa.

Voimavetokisat

Voimavetokisat käytiin paikalla
olleiden kovimpien voimavetäjien
kesken. Mainitsemisen arvoisia
o v a t  e r i t o t e n  R o b i -
amerikanbulldoggi, joka ensim-
mäisenä pystyi antamaan kun-
non  vas tuksen  Pö l kky -
vanhaenglanninbulldoggille.
Pölkky on kyllä Suomen itseoi-
keutettu voimavetohirmu, jolla
on lyömätön tekniikka. Varmasti,
sentti sentiltä, Pölkky vetää köyt-
tä kunnes vastustajan on pakko
luovuttaa! Myös Dana amerikan-
bulldoggi näytti patukalle kyytiä,
mutta ei tällä kertaa pärjännyt
Pölkylle.

Kääpiösarjassa voimaveto on
selvästi saanut tuulta purjeisiinsa
ja se sujuu kuin isoilla koirilla
konsanaan. Pienet koirat ovat
todella temperamenttisia ja aina-
kin kerran omistajien oli mentävä
väliin kun toinen osanottajista
päätti mennä selvittämään välit
vastustajan kanssa heti paikalla.

Voimavedossa kaikki kisailijat
ovat kovaa tasoa mutta vain yksi
voi voittaa kussakin luokassa.
Tällä kertaa voittajat olivat Pölkky
ja Rocky.

Yhteenveto

Järjestelyt ja kalusto ovat kasva-
neet SATHY-tapahtumissa ja niin
ovat myös kisatulokset ja osal-
listujien innokkuus.

SATHY Kevätkinkereillä 2007
lyötiin taakanvedossa kaikki
SATHY ry.:n, Suomen ja Euroo-
pan ennätykset. Best in Show
tulos 80,0, suurin vedetty taakka
2 305 kg, ja vastustajina Suomen
parhaat taakanvetäjät. Tästä ei
ole paluuta.

Kaikille SATHY-rotuisten koi-
rien omistajille tervetuloa mu-
kaan positiiviseen ja mukavaan
toimintaan!

SATHY Kevätkinkerisponsorit:
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SATHY Kevätkinkerit Best In Show Erkki, 1960 kg/24.5 kg = 80

SATHY Kevätkinkerit, taakanveto™, luokka: A��
Sija Koiran nimi Koiran paino Vedetty taakka Paino/taakka Aika
1. Pipari 2,2 kg 38 kg 17,27 7,31 s.
2. Dali 2,2 kg 38 kg 17,27 20,4 s.
3. Bullet 1,7 kg 29 kg 17,05 34,19 s.
4. Mocca 1,8 kg 29 kg 16,11 16,53 s.
5. Rocky 3,2 kg 38 kg 11,87 15,65 s.
6. Tito 2,7 kg 29 kg 10,74 8 06 s.
7. Blackie 3 kg 0 kg 0 0 s.

SATHY Kevätkinkerit, taakanveto™, luokka: B��
Sija Koiran nimi Koiran paino Vedetty taakka Paino/taakka Aika
1. Erkki 24,5 kg 1 960 kg 80 39,53 s.
2. Tarmo 25 kg 1 614 kg 64,56 11,62 s.
3. Lily 20 kg 723 kg 36,15 12,3 s.
4. Ares 24 kg 577 kg 24,04 24,04 s.

SATHY Kevätkinkerit, taakanveto™, luokka: C��
Sija Koiran nimi Koiran paino Vedetty taakka Paino/taakka Aika
1. Xena 27 kg 2 155 kg 79,81 11,72 s.
2. Dana 29 kg 2 305 kg 79,48 13,75 s.
3. Pölkky 38 kg 2 095 kg 55,13 10,15 s.
4. Penelope 34 kg 741 kg 21,79 12,92 s.

SATHY Kevätkinkerit, voimaveto™, luokka: A
1. Rocky, 3,2 kg, 38 s.

SATHY Kevätkinkerit, voimaveto™, luokka: C
1. Pölkky, 38 kg, 72 s.

Dana amerikanbulldoggi tempaisee 2 305 kg, jolla irtoaa napakasti
oman luokan toinen sija. Kerroin 79,48.

Pölkky vanhaenglanninbulldoggi vetää mahtavat 2 095 kg, oman
henkilökohtaisen ennätyksensä. Tällä vedolla irtoaa oman luoka kolmas
sija.

Erkki amerikanpitbullterrieri vetää Euroopan ennätysvedon, 1 960 kg.
Erkki veti itselleen oman painoluokkansa voiton sekä Best In Show
palkinnon. Kerroin ällistyttävät 80.

Xena amerikanbulldoggi vetää messevät 2 155 kg, joka takaa oman
luokan voiton. Kerroin 79,81 ja Xena on aivan älyttömän tiukan BIS
kisan toinen.

SATHY Kevätkinkerit 2007
viralliset kisatulokset
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Ares amerikanpitbullterrieri osallistui ensimmäisiin kisoihinsa ja hyvin
poika suoriutui! Areksella on edessään kukkea ura taakanvetäjänä,
kuuluu taustajoukoista.

Tarmo amerikanpitbullterrieri tuli toisissa kisoissaan todella hienosti
oman luokkansa toiseksi. Oma ennätys meni paukkuen rikki ja odotamme
innolla mihin Tarmo vielä pystyykään, kunhan kokemusta kertyy.

Mocca amerikankääpiöterrieri osallistui jo toisiin kisoihinsa mutta tämä
nuori työkoira ryhtyy kisaamaan tosimielellä vasta myöhemmin tänä
vuonna. Kevätkinkereiltä kertyi kuitenkin arvokasta kisakokemusta.

Amerikankääpiöterrieri Pipari on tuttu näky SATHY kisoissa jo monen
vuoden ajalta ja näissäkin kisoissa Pipari tempaisi itsensä voittoon.
Pohjoismaiden Mestari vm 2004 ja 2006 on kisakonkari vailla vertaa.

Tito amerikankääpiöterrieri suoriutui ensimmäisissä kisoissaan kiitettävällä
varmuudella. Titon taakanvetoura on vasta alussa mutta varmasti
tulemme kuulemaan tästä pojasta vielä paljon.

Kisakonkari, amerikankääpiöterrieri Rocky ei kisayleisön luomasta
paineesta paljoa piitannut. Rocky vetää tasaisen varmasti tilanteesta
riippumatta ja siinä mitataankin kisakoiran hyvyys.

Kiskot, kiskojen tasaisuus, painot, painojen oikeellisuus sekä kisajärjestelyt
ja kisakoirat tarkastettiin virallisten valvojien toimesta ennen kisoja,
kisojen jälkeen sekä useaan otteeseen kisojen aikana.

SATHY Kevätkinkereiden kovimman työn tekivät kärry- ja painomiehet.
Taisi olla pojilla paikat kipeänä seuraavana päivänä...
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Manta vanhaenglannin-
bulldoggi tuli taloon
Vanhaenglanninbulldoggi
on tuloillaan...

Perjantaina 9.2.2007 olin Pe-
pen ja Emmin, kahden ranskan-
bulldoggimme kanssa lenkillä.
Puhelimeni soi ja vastasin. Olde-
Ranchin Raimo soitti ja kertoi,
että Olderanch's Dixie Chick,
paremmin tunnettu nimellä Suk-
ka, oli pyöräyttänyt tähän maail-
maan kaksi pientä vanhaenglan-
ninbulldoggi-tyttöä. Riemu oli
rajaton. Puolentoistavuoden
odotus oli nyt palkittu. Meille
tulisi vihdoin Manta!

Uutta koiraa
miettimässä

Kaikki alkoi, kun mietimme
minkärotuisen koiran ottaisimme
Pepelle kaveriksi. Juha, mieheni,
oli tutustunut internetissä ameri-
kanbulldoggiin, ja ehdotti kyseis-
tä vallan mainiota rotua. Itse en
ollut oikein syttynyt ajatuksesta,
koska olin ajatellut jotain pienem-
pää. Surffailin ahkerasti netissä
tutkien eri rotuja, ja jossain vai-
heessa silmiini osui vanhaeng-
lanninbulldoggi. Tiedän, ei mi-
kään hirvittävän pieni koira.
Tutustuimme rotuun alkuun Olde
Ranchin nettisivuilla. Rohkenin
ottaa yhteyttä Raimoon, ja tilasin
häneltä pienen tietopaketin ro-
dusta. Kun kirje tuli kotiin, se
luettiin tarkasti ja useaan ker-
taan. Päätös oli syntynyt. Heinä-
kuussa 2005 varmistui meille
omakotitalon osto, ja samantien
laitoin VEB-pennun varaukseen.
Odotus alkoi.

Odottavan aika
on pitkä

Kukapa olisi arvannut, että
odotus on pitkä. Pentua odotta-
van ihmisen aika on vieläkin pi-
dempi. Pennutusta kokeiltiin
muutamaan kertaan, harmiks-
emme tuloksetta. Odotuksen ai-
kana perheemme ehtikin kasvaa
ranskisnarttu Emmillä. Eräänä
työpäivänä viime talvena menin
taas tuttuun tapaan Olde Ran-
chin sivuille, ja kappas, siellä oli
ilmoitus, että Sukka on todettu
tiineeksi. Sain melkein hysteeri-
sen kohtauksen, ja loppupäivä
meni asiaa työkavereille kuullu-
tellessa: Nyt se on tapahtunut!

Pennut
syntyvät

Pennut syntyivät siis yöllä
9.2.2007. Raimon laitettua kuvat
pennuista nettisivuille alkoi päh-
kääminen, että kumpi niistä iha-
nista palleroista olisi se meidän
Manta. Soittelimme Raimolle
useaan otteeseen, ja kyselimme
kuulumisia. Lopulta päädyimme
alkuperäiseen varaukseemme:
brindle VEB narttu.

Manta tulee
vihdoin kotiin

Haimme Mantan perjantaina
30.päivä maaliskuuta. Kyllä jän-
nitti koko automatkan ja perillä
oltiin ihan sydän sykkyrällä. Siel-
lä oli vastassa ylpeä äiti ja kaksi
ihanaa lasta. Saimme mukaam-
me pentupaketin ruokineen ja
leluineen. Mantalle oli myös
koottu pieni vihko, jota Raimon
sanojen mukaisesti voisi esitellä
isovanhemmille, jotta hekin voi-
vat tutustua rotuun. Ei olisi voinut
parempia eväitä uutena VEB:n
omistajana pyytää.

Kotimatka selvittiin kunnialla.
Hieman meinasi Mantaa itkettää,
mutta uni vei onneksi voiton mel-
kein neljän tunnin automatkalla.
Kotona alkoikin sitten pyöritys.
Vastaanotto oli lämmin ja utelias.
Pepe ja Emmi haistelivat Man-
taa, ja Manta haisteli uutta kotia.
Sitten syötiin ja käytiinkin jo nuk-
kumaan. Valokuvia tuosta pikku-
neidistä otettiin tietysti paljon jo
ensimmäisenä iltana.

Kotona
uusi koira

Nyt kesän alkaessa meillä on
jo 17-viikkoinen Manta jaloissa
pyörimässä. Osataan istua,
odottaa ruokaa ja varastaa Sal-
lan näkkileivät ja juustot keittiön
pöydältä. Vihdoinkin yltetään
hyppäämään sängylle, ja voi po-
jat, sielläpä on hauska juosta
jos ei kukaan tule komentamaan.
Yleensä nukutaan Emmin kans-
sa vierekkäin joko sohvalla tai
omassa kopassa. Emmin kans-
sa on myös kiva riehua ympäri
taloa, ja ulkona on kiva vetää
Emmiä hihnasta.

Pepe on yhä “the boss” talos-
sa. Vähän on Manta uskaltanut
Pepeä komentaa, mutta yleensä
nuo tilanteet päättyvät Pepen
hyväksi 3-0. Koirakavereihinkin
on tutustuttu ja sydämiä sulate-
taan missä sitten liikutaankin.
Isin pikku kullasta (lue:riiviöstä)
on hyvää vauhtia kasvamassa
mallikelpoinen vanhaenglannin-
bulldoggi.

Jäämme innolla odottamaan
mihin kaikkeen Manta vielä pys-
tyy kun ikää ja kokoa karttuu. Ja
lopuksi täytyy mainita, että tä-
män pitkän odotuksen aikana
moni kasvattaja olisi jo saattanut
aloittaa varausjärjestelmänsä
alusta. Kiitos Raimo, että meidän
paperi pysyi sen suuren pinon
päällimmäisenä.

Terveisin Salla Partanen, Ju-
ha Peltonen, Pepe, Emmi ja
Manta. Valokuvat Salla Parta-
nen.

Manta vanhaenglanninbulldoggi (kuvassa keskellä) ja uusi koiralauma
kotona. Emmi, Manta ja Pepe pitävät jöötä ainakin sängyssä kun
isäntäväki ei ole paikalla.

Mantan uusi koti ja oma paikka. Omassa pedissä on mukava kölliä ja
ottaa vaikka päiväunet leikkien lomassa.
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Amerikanpitbullterrieri
Ilta-Sanomissa
Positiivista julkisuutta
taakanvedolle

Taakanveto™ sai jälleen an-
saitusti positiivista julkisuutta,
kiitos useiden SATHY ry.:n puu-
hapetejen ja puuhapirkkojen.
Heti SATHY Kevätkinkereiden
jälkeen SATHY ry. julkaisi lehdis-
tötiedotteen, jossa kerrottiin taa-
kanveto-ennätysten rikkomises-
ta. Tämä lehdistötiedote poiki
radiohaastattelun ja kaksi lehti-
juttua, toinen suureen valtakun-
nall iseen sanomalehteen.

Lisäksi SATHY-koirille on vir-
rannut onnitteluja ulkomailta to-
della rutkasti. Onnitteluterveisiä
on virrannut Ruotsista, Tanskas-
ta, Norjasta, Saksasta, Puolasta,
Belgiasta, Italiasta ja Kreikasta
sekä USA:sta ja Kanadasta. Ul-
komailla on oltu todella hämmäs-
tyneitä SATHY-koirien upeista
suorituksista taakanvedossa ja
kaikki kisakoirat on toivotettu
tervetulleiksi ulkomaisiin tapah-
tumiin mittailemaan voimia ja
taitoja.

Amerikanpitbullterrieri
Ilta-Sanomissa

Positiivinen julkisuus SATHY
ry.:lle, taakanvedolle sekä ame-
rikanpitbullterrierille kulminoitui
lauantaina 16.6.2007 kun Suo-
men laajalevikkisin iltapäivälehti
Ilta-Sanomat julkaisi mahtavan,
posiviitisen artikkelin suomalai-
sesta amerikanpitbullterrieristä.
Kyseessä on tietenkin Euroopan
paras taakanvetäjä Erkki ja ää-
rettömän positiivinen artikkeli
hienoinen kesäisine kuvineen
Erkistä vetämässä taakkaa. Mi-
kä sen parempaa julkisuutta kuin
parin miljoonan levikkinen ilta-
päivälehti ja siinä hienot kuvat
ja hyvä, iloinen artikkeli pitbullista
ja taakanvedosta.

Bongaa Erkki myös tämän

SATHY Uutiset -lehden kannesta!
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SATHY Kesäpäivät 7.7.

SATHY Taakanveto™ Boot Camp 14.7.

Lauantaina 7.7.2007 klo 11-15 Korkeakalliontie 69, Vihti

Kivaa ohjelmaa koko perheelle ja hienot kisat kaikille SATHY-työkoirille!

Ohjelmassa:
Taakanveto™ -kilpailu, voimaveto™-kilpailu, tuholaistorjunta™-kilpailu, korkeushyppy-
kilpailu, nopeusjuoksu-kilpailu, koirapussijuoksu-kilpailu.
Kisoihin voi osallistua vain ja ainostaan jos koiralla on SATHY Easy Entry kortti tai
rekisteripaperit mukana. Ilman näitä dokumentteja ei kisoihin voi osallistua.
Taakanveto alkaa heti aamulla ja jatkuu pitkin päivää. Muut kilpailut ovat päivän mittaan,
ole siis ajoissa paikalla!
Viralliset kisatuomarit Petri Helevirta ja Juhani Eerola.

Luvassa:
Uima-allas koirille, grillausta, mukavaa työkoiraturinaa, kivoja ihmisiä, hienoja koiria.
Tervetuloa mukaan oman koirasi kanssa!

SATHY Kesäpäivä on virallinen ja kansainvälinen EWPF -taakanveto-kilpailu.

Katso lisätietoja Internetistä www.sathy.fi -> tapahtumat

Lauantaina 14.7.2007 klo 12-18 & sunnuntaina 15.7.2007 klo 12-
18 Vihdissä, Arolantie 48

Pakollinen ja sitova ilmoittautuminen etukäteen sähköpostitse
info@sathy.fi

Ohjelmassa:
Taakanvetoa, taakanvetoa ja taakanvetoa.
Armotonta ja tiukkaa taakanvedon treenausta ammattimaisten
ohjaajien avustuksella. SATHY Taakanveto™ Boot Camp sopii
sekä aloittelijoille että jo pidempään taakanvetoa treenanneille
SATHY-työkoirille.

Ota mukaan:
Ota mukaan oma koira ja omat taakanvetovaljaat sekä rutkasti
treenisisua.
Koiran täytyy olla SATHY-rotuinen.
Koiralla täytyy olla mukana rekisteripaperit tai SATHY Easy Entry
-kortti.
Koiran rokotukset ja madotukset täytyy olla kunnossa ja ajan
tasalla ja koiralla täytyy olla mukana rokotustodistus.
Ota mukaan myös omat eväät. Paikalla on grilli jossa voit käristellä
omia makkaroita.

Luvassa:
Taakanvetoa, taakanvetoa ja taakanvetoa.
Luvassa myös vapaamuotoisia taakanvedon teoriatunteja, lisäoppi
ei ole koskaan pahasta. Jaossa kirjallista, maksutonta taakanveto-
materiaalia, joka käydään yhdessä läpi teoriatuntien aikana.
Luvassa rutkasti taakanveto-vinkkejä alan huippuharrastajilta.
Luvassa taakanveto-opastusta aloittelijoille ja jo pidemmälle
edistyneille harrastajille.

Lisukkeena:
Paikan päällä on uima-allas pienille koirille, jossa isommatkin
koirat voivat vilvoitella treenien lomassa.
Treenien lomassa myös grillausta, ota mukaan omat grilliherkut.
Lisukkeena myös mukavaa työkoiraturinaa, jotta me omistajat
pääsemme kertomaan omista taakanveto-hommeleista.

Lisukkeena myös kivoja ihmisiä, jotka ovat samanhenkisiä juuri
Sinun kanssasi.
Ja sokerina pohjalla näet todella hienoja koiria, mukana myös
Euroopan tykeimmät taakanvetäjät!

SATHY Taakanveto™ Boot Camp -tapahtumassa on paikalla
myös Koiratuote, tee edulliset ostokset omalle työkoiralle laajasta
valikoimasta.

Yöpyminen:
Tässä majoituspaikkoja Vihdin alueella, joihin voi majoittua koiran
tai koirien kera lauantain ja sunnuntain väliseksi yöksi. Varaa
oma majoitus hyvissä ajoin etukäteen.

Finlandia hotelli Elohovi
Lamminpääntie 512, Veikkola
p. (09) 2242 840

Hopeaniemi
Hopeaniementie 24, Nummela
p. (09) 224 241

Olkkalan Kartano
Olkkalankuja 20, Vihti
p. (09) 2242 7112

Tervetuloa mukaan oman työkoirasi kanssa - nyt vedetään
taakkaa!

Pakollinen ja sitova ilmoittautuminen etukäteen sähköpostitse
info@sathy.fi

Lisätietoja SATHY ry.:n taakanveto™ asiantuntijalta, Petri
Helevirralta helepete@netti.fi

Katso lisätietoja Internetistä www.sathy.fi
-> tapahtumat

Tule mukaankesän kivoimpaan
työkoira-tapahtumaan!

Nyt vedetään

taakkaa!!!
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SATHY Superkisat 25.8.

SATHY Expo 22.9.

Lauantaina 25.8.2007 klo 11-15 Eteläpuisto, Tampere

Upea kisat kaikille SATHY-työkoirille, helppo tulla mukaan hieman pohjoisemmastakin
Suomesta! Lisäksi kivaa ohjelmaa koko perheelle.

Ohjelmassa:
Taakanveto™ -kilpailu, voimaveto™-kilpailu, tuholaistorjunta™-kilpailu, korkeushyppy-
kilpailu, nopeusjuoksu-kilpailu, koirapussijuoksu-kilpailu.
Kisoihin voi osallistua vain ja ainostaan jos koiralla on SATHY Easy Entry kortti tai
rekisteripaperit mukana. Ilman näitä dokumentteja ei kisoihin voi osallistua.
Taakanveto alkaa heti aamulla ja jatkuu pitkin päivää. Muut kilpailut ovat päivän mittaan,
ole siis ajoissa paikalla!
Viralliset kisatuomarit Petri Helevirta ja Juhani Eerola.

Luvassa:
Upea ulkoilmatapahtuma, buffet, mukavaa työkoiraturinaa, kivoja ihmisiä, hienoja
koiria.
Tervetuloa mukaan oman koirasi kanssa!

SATHY Superkisat on virallinen ja kansainvälinen EWPF -taakanveto-kilpailu.

Katso lisätietoja Internetistä www.sathy.fi -> tapahtumat

Euroopan Suurin Työkoiratapahtuma! Lauantaina 22.9.2007 Helsingin Purina Areenalla
10. vuosittainen SATHY Expo! Viralliset Euroopan Mestaruuskisat maailman parhaimmille
työkoirille! Osallistujia useista Euroopan maista, paikalla kaikkein kovimmat kisailijat
sekä runsaasti mukavaa porukkaa.

Viralliset Euroopan Mestaruuskisat: Taakanveto™, Voimaveto™, Tuholaistorjunta™,
Korkeushyppy.

Lisäksi: Pien koirien nopeusjuoksu, Koirapussijuoksu.
 
Ja vielä lisää: Rotuesittelyjä, yleisötapahtumia, näytteilleasettajia, sponsorit ja massiiviset
palkinnot, tuotteita ja tarvikkeita, grilli ja buffet, mukavia ihmisiä, paljon koiria!
 
Viralliset kisatuomarit: Juha Ristaniemi, Petri Helevirta, Juhani Eerola.

Älä missaa tätä... Tervetuloa mukaan oman koirasi kanssa!

SATHY Expo 2007 on virallinen ja kansainvälinen EWPF -taakanveto-kilpailu.

Katso lisätietoja Internetistä www.sathy.fi -> tapahtumat Tätä älä missaa!Nyt kisaillaan
Euroopan Mestaruuksista!

ElokuussaTampereellenääs!
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Minkä kokoinen
koirani on?

Onko koirani liian iso vai liian
pieni ollakseen tyypillinen rotun-
sa edustaja? Ei ole.

Vaikka eri yhdistyksillä on ole-

massa koiraroduille ns. rotumää-
ritelmät, joista selviää absoluut-
tinen totuus niin tosielämän rea-
liteetti on kuitenkin se, että
amerikankääpiöterriereitä on eri
kokoisia. Jopa samasta pentu-
eesta syntyneet sisarukset saat-

tavat olla toisiinsa nähden eri
kokoisia. Lisäksi koira ei välttä-
mättä kasva tasaista vauhtia
vaan kokoa tulisi mitata aikaisin-
taa silloin kun koira on aikuinen,
yli 2-vuotias. Ennen tuota ikää
pentueen pienin on saattanut
kiritä ohi muita sisaruksia, tai
pentueen jätti jäänyt jälkeen
muista sisaruksistaan.

Suuri narttu,
pieni uros

Amerikankääpiöterriereissä
on suosittu uroksia isompia nart-
tuja ja ehkä siitä syystä akt-rotu
on perinteisesti synnyttänyt nor-
maaleja pentuja normaalilla syn-
nytyksellä, mikä ei suinkaan ole
aina tavallista näin pienikokoisilla
koirilla. Jää nähtäväksi tuleeko
tämä muuttumaan tässä koira-
rodussa kun Yhdysvalloissa on
nostanut  päätään AKC-
koiranäyttelytoiminta. Näyttely-
toiminta tuntuu suosivan pieni,
siroja ja hennompirakenteisia
koiria.

Kokovertailua

Pienellä kääpiökoiralla tulee
helposti verrattua kahden eri
koiran kokoa suhteessa toisiin-
sa. Esimerkiksi 4-kiloinen ame-
rikankääpiöterrieri painaa kaksi
kertaa enemmän kuin 2-kiloinen.
Tämä kokoero ei ole ollenkaan
harvinainen amerikankääpiöter-
riereissä, mutta on suuri virhe
takertua juuri tuohon kaksinker-
taisuuteen. Onhan selvä, että
se kuulostaa paljon suuremmal-
ta erolta kuin mitä se todellisuu-

dessa on. Isommassa koiraro-
dussa kaksinkertainen painoero
todellakin olisi hämmästyttävä,
mutta ei amerikankääpiöterrie-
reissä.

Itse asiassa, jos 2- ja 4-
kiloisilla amerikankääpiöterrie-
reillä on muuten sama ruumiin-
rakenne ja pienemmän koiran
korkeus on 26 cm niin suurem-
man koiran korkeus  on 32 cm.
Eroa siis vain muutama sentti.

Toinen merkittävä asia on,
että kokoerot korostuvat vain
siinä tapauksessa kun koirayk-
silöitä tarkastellaan vierekkäin.
Suurikokoisinkin amerikankää-
piöterrieri on ilmiselvästi pieni
koira ja kääpiökoira kun se esiin-
tyy omana itsenään.

Koko ei ole
ainut kriteeri

Amerikankääpiöterrierin koko-
ja vertailtaessa on suurena uh-
kana se, että koiran koosta tulee
ainut kriteeri. Varsinkin koiranäyt-
telyissä korostuu aina koirien
ominaisuuksien äärimmäisyydet,
kääpiökoirista tulee entistä kää-
piömpiä muiden ominaisuuksien
kustannuksella. Tällä hetkellä
on hyvä, että amerikankääpiö-
terrierien joukossa on pientä ko-
kovaihtelua, joka tavallaan estää
rodun luisumista pois monipuo-
lisen ja terveän koirarodun mää-
ritelmästä.

Amerikankääpiöterrierin
kokoerot

Suomalainen terve työkoira-amerikankääpiöterrieri. Bullet on reilu 2
vuotias uros, ja pojan paino on 1,7 kiloa, säkä on 26 cm. Kisameriitteinä
mm. Suomen Mestaruus taakanvedossa™ 2006.

Suomalainen terve työkoira-amerikankääpiöterrieri. Goljat on reilu 2
vuotias uros, ja pojan paino on 5,5 kiloa, säkä on 34 cm.
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Lihapulla puussa ja
muita omituisia harrastuksia

Suomalainen peruskoiran-
omistaja on takuulla havainnut
miten julkisuuden koiranomista-
juus eroaa melko voimakkaasti
todellisesta koiranomistamises-
ta. Tällä hetkellä suuri osa suo-
malaisista koirista asuu taajami-
en ulkopuolella, iso osa koirista
on käyttökoiria. Valtaosa lemmi-
keistä on tavallisia kotikoiria,
jotka viettävät normaalia koiran-
elämää ilman sen kummempia
ongelmia, stressejä, perinnöllisiä
sairauksia tai erikoisharrastuk-
sia.

Viimeaikojen lemmikkiohjelmi-
en ja koiria sivuavien televisio-
ohjelmien perusteella saa kui-
tenkin sellaisen kuvan, että koirat
ovat perinnöllisten sairausten
rasittamia matosäkkejä, jotka
eivät tervettä päivää näe. Toinen
suosittu näkemys on, että koi-
ranmistajuus vaatiin ennennäke-
mätöntä asiantuntijamaisuutta
ja opiskelua. On tiedettävä kuka
on susilauman alfa-uros ja kuka
saa syödä ruokakupista ensin.
Tästä aiheesta tuntuu tulevan
ohjelmia ulos melkein viikottain.

Huippuärsyttävä on koiraoh-
jelmia vaivaava lössö-mössö-
konsensus, joissa koiranomista-
juus on pelkästään ruokaorien-
toitunutta koiran kanssa kellimis-
tä ja jos koira ei tätä hyväksy
niin on syytä epäillä ongelmakoi-

raa.
Hyvä esimerkki tästä viimek-

simainitusta oli televisiossa ke-
säkuun lopussa 2007 esitetty
uusi koiran aktivointiharrastus.
Ennen koiranlenkitystä omistaja
käy piilottamassa lihapullia ja
maksapasteijaa lenkin varrella
olevien puiden kuoren rakosiin.
Paras on kuulemma n. 50 cm
korkeus maasta, jolloin koira ei
joudu turhaan kyykistelemään
tai kiipeilemään.

Makupalojen piilottelun jäl-
keen haetaan koira ja usutetaan
se puiden kimppuun. Pelottavaa
ajatella miltä koira näyttää muu-
taman tällaisen lenkin jälkeen
tai selviääkö edes koiran pump-
pu moisesta rääkistä.

Onneksi koiranomistajista
noin 99 % on vielä täysin järjis-
sään ja onnistuvat koiranomis-
tuksesta aivan kuten ennenkin,
hyvin. Koiranomistaminen ei ole
tekniikka- tai knoppilaji, koiran-
omistaminen on hauskaa ja koira
selviää arjesta ja vähän erikoi-
semmastakin päivästä hyvin.

Karikatyyrin koira edustaa monen tämän päivän “asiantuntijan” unelma-
näkemystä koiran aktiviteettitasosta ja harrastusmahdollisuuksista. Mikä
näitä ihmisiä riivaa? Onneksi kyseessä on pieni vähemmistö, siis sekä
asiantuntijoita sekä koiria.



KOOT JA HINNAT:

• pienet koirat (1-8 kg) 40-50 €
• keskikokoiset koirat (8-20 kg) 60-70 €
• keskikoiset koirat (20-30 kg) 70-80 €
• isot koirat (30-40 kg) 80-90 €
• superisot koirat (40-60 kg) 90-110 €

Tilaukset Internet-sivuilta www.koiratuote.fi/sathy

Nauhan väri musta tai valkoinen.

Pehmusteen väri yksivärinen tai kirjava, värivali-
koima todella laaja, esim. musta, punainen,
sininen, vihreä, pinkki, vaaleansininen, liekkikuvio,
pääkallokuvio, camokuvio...

Kapulan väri sovitetaan pehmusteen väriin.

Valjaisiin on saatavilla koristeita (rusetteja, tähtiä,
helmiä) ja brodeeraus, hinnat alkaen 5 €, esim.
brodeeraus koiran nimi “Ville”, hinta 15 €.

Tilauksen yhteydessä pyydetään tarkat mitat.
Toimitusaika noin 1-2 viikkoa.
Hintoihin lisätään toimituskulut.

Suomessa tehdyt, laadukkaat, mittatilaus-
TAAKANVETOVALJAAT

pienille ja isoille koirille!
Uudet värit & mallit, silti halvemmat hinnat!

Tilaa heti osoitteesta
www.koiratuote.fi/sathy

pienten koirien perusvaljaat 40 €

keskikokoisten koirien erikoisvaljaat 80 €
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Taakanveto Euroopassa
Onnea
suomalaiset!

Onneksi olkoon suomalaiset
taakanvetäjät! Tällä hetkellä Eu-
roopan taakanvedon ennätykset
ovat suomalaisten koirien hallus-
sa. Tanskalaiset eivät ole tätä
kirjoitettaessa ehtineet päivittää
tuloksiaan ja edessä ovat vielä
Belgian ja Puolan kisat.

Virallisilla European Weight
Pulling Federation nettisivuilla
komeilee seuraavat tulokset:

Most Points
Pipari 10 points

Best Ratio (p4p)
Erkki 80.0

Heaviest Pull
Dana 2305 kg

Samat tulokset on näkyvissä
myös samaisen taakanveto-
organisaation Hall of Fame -
sivuilla.

Myönnettäköön, että suoma-
laiset ottivat etulähdön tälle vuo-

delle jo senkin takia, että meillä
järjestetään enemmän treenejä
ja kisoja kuin monessa muussa
maassa. Tilanne saattaa siis hy-
vin vielä muuttua kun tätä vuotta
on nyt käyty vasta vähän runsaat
puolet. Kisa-aikaa on jäljellä vielä
paljon.

Eri kisat,
eri tulokset

Taakanvetotuloksiahan sinän-
sä ei millään voi verrata eri kiso-
jen kesken. Olosuhteet vaihtele-
va t  ja  s i ten  myös nuo
taakanvetopainot. Jopa samat
kärryt saattavat olla vähän eri
raskaat er i  k isakerroi l la.

European Weight Pulling Fe-
deration, jonne SATHY myös
lähettää kisatulokset taakanve-
doista, pisteyttää kisatulokset
aina osallistujamäärän mukaan.
Tämä tarkoittaa sitä, että jos
koiralla on esim. 5 ewpf-pistettä
niin se on kisoissa voittanut 4
muuta koiraa. Tuo yksi piste tu-
lee osallistumisesta. Aktiivisesti

osallistuva koira on siis ansain-
nut pisteitä vaikkei varsinaisia
sijoituksia tule.

EWPF-jäsenyhdistyksiä ovat
tällä hetkellä:

• Belgium: A.P.B.C. Belgium
(American Pitbull Club Belgium)
• Belgium: Working Dog's Bel-
gium
• Denmark: WeightpullDanmark
• Finland: SATHY ry
• Poland: IDBA Club (Internatio-
nal Dog Breeders Association
Club)
• Ranska: Buldogge Klubb
• Ruotsi: UPF SWEDEN (United
Pulling Federation Sweden)
• Saksa: Die Gebirgsabziehvor-
richtungen
• United Kingdom: B.W.P.A (Bri-
tish Weight Pulling Association).

Tällä hetkellä koko Euroopas-
sa taakanvedossa vahvimmat
koirat tuntuvat löytyvän Pohjois-
maista. Suomesta, Ruotsista ja
Tanskasta.
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Hakalankuja 60
07190 HALKIA / PORNAINEN
FINLAND

p. 040 506 6184
www.snowwhitekennel.com
sw@snowwhitekennel.com

USA:n etelän todelliset amerikanbulldoggi-työkoirat
suoraan Suomesta, SnowWhite kennelistä.

Olemme National Kennel Clubin virallinen edustaja Suomessa.

White Bandit's Silvester & Mollie of Alan Scott
-pentueesta yksi narttupentu vapaana.

Luovutus viikolla 26.

SnowWhite
American Bulldogs

• 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 syksyksi 2007 upeita pentuja, lisää tietoja kotisivuillamme
www.toyfoxkennel.com

• Sähköposti info@toyfoxkennel.com
• Kotisivut www.toyfoxkennel.com

Terveitä työkoira-amerikankääpiöterriereitä • Pienten terriereiden kasvatusta vuodesta 1992

Toy Fox Terrier KennelToy Fox Terrier Kennel



Lähettäjä:
SATHY
Suomen
amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen
harrastajayhdistys ry.
Korkeakalliontie 69
03300 Otalampi

®

www.koiratuote.fiwww.koiratuote.fi

Puhelin / faksi: (09) 2247 317, 045 636 0596, 045 630 4345
Varastomyymälä: Arolantie 48, 03400 Vihti
Sähköposti: info@koiratuote.fi • Kotisivut: www.koiratuote.fi

Muista SATHY-jäsenten omat sivut www.koiratuote.fi/sathy

Laadukkaat koiratuotteet kesään! Runsaasti kesän uutuustuotteita!

Koiratuote Meillä voit maksaa tur-
vallisesti VISA-kortilla,
jolloin tilaus käsitellään
välittömästi . Toimitus
jopa samana päivänä!
Suomen nopein toimitus!Koiranomistajan, Sinun, asialla!

Katso TUHANNET
muut laatutuotteet ja

tarjoukset kotisivuilta!

OUTLET-myymälä on avattu!
Isoja, superedullisia eriä luita, herkkuja ym.
Hajakokoja pantoja, vaatteita, valjaita ym.
Katsasta valikoima ja napsi parhaat päältä
www.koiratuote.fi > outlet

Sporting Collars on saapunut Suomeen!

Yksinoikeudella Suomessa ja koko Euroopassa
Koiratuote myy maailman tykeintä ja parasta
työkoira-kaulapantaa - Sporting Collars.
Katso lisätiedot www.koiratuote.fi tai
tule sovittamaan myymäläämme ja mykisty
upeista Sporting Collars huipputuotteista.
Vain työkoirille! Made in USA.

Sanal Relax
matkapahointi-

tabletit 8,90 e
Häkkituulettimet

alkaen 12,90 e

Hi-Craft turva-
valjaat autoiluun

alkaen 27 e

Road Refresher
loiskumaton vesi-

kuppi 17,90 e
Ferplast koirien

turvavyö 10,90 e

Koirien pehmo-
pedit alkaen 7,90 e

Laadukas
raitapeti

alkaen 22,90 e
Koirien pyöräily-

korit alkaen 38,90 e

Biker Set
pyöräilyyn

25,50 e

Springer
pyöräilyyn

64,90 e


