
SATHY Uutiset on Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry.:n virallinen äänitorvi. 2007 numero 5/2007 8,00 €

SATHY ry. 10 vuotta yhdistysrekisterissä 1996-2006

SATHY Superkisat,
artikkeli ja kuvia

Vanhaenglanninbulldoggi
UKC:hen?

SATHY Expo 2007,
Euroopan Mestaruuskisat,
tule mukaan!

Amerikanbulldoggin
lonkka-asiaa

VEB-guru David Leavittin
haastattelu yksinoikeudella

Kannessa: Mocca-
amerikankääpiöterrieri,
taakanvetäjä vailla vertaa

SATHY UUTISET

Taakanvetokisoissa
Puolassa

Amerikanpitbullterrieri-
terapiakoira esillä mediassa



• 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/talveksi 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



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
• patterdalenterrierit
• vanhaenglanninbulldoggit
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

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

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

Patterdalenterrieri-asiantuntija
Miika Daavittila
miika28@virpi.net

Vanhaenglanninbulldoggi-asiantuntija
Raimo Kallio
bulldog@pp.nic.fi
p.�050 500 4422

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

Varapuheenjohtaja
Katja Kokki
katja.kokki@dnainternet.net
p. 0400 473 496

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

Tapahtumavastaava
Matti Lehtinen
lehtinen2000@yahoo.com

Sponsorivastaava
Juhani Eerola
jussie.e@elisanet.fi
p. 040 723 4811

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

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 viides lehti

Hyvä SATHY ry.:n jäsen, käsissäsi on vuoden
2007 viides SATHY Uutiset -lehti. Tässä leh-
dessä on runsaasti erittäin mielenkiintoisia
työkoiramaisia artikkeleita, ajankohtaisia uutisia
sekä hauskoja juttuja. Lisäksi kerromme tule-
vista, tärkeistä tapahtumista.

Koko kesän olemme treenanneet ja kisanneet
kilvan ympäri Suomen maan. SATHY Kesäpäi-
vät, SATHY Taakanveto™ Boot Camp, SATHY
Superkisat... menoa ja meininkiä on riittänyt!
Lisäksi treenejä on järjestetty useita kappaleita
joka ikinen viikko.

Valitettavasti tähän lehteen ei enää mahtunut
SATHY Kesäpäivä-artikkelia eikä kuvakoostetta,
mutta juttua, upea kuvagalleria sekä viralliset
kisatulokset ovat kaikki nähtävissä Internet-
sivuilla www.sathy.fi

Sen sijaan tässä lehdessä on kooste SATHY
Superkisoista sekä SATHY Taakanveto™ Boot
Campista. Lue ja kummastele sekä muista
katsoa mahtavat kuvagalleriat Internet-sivuilta
www.sathy.fi

Tässä lehdessä on myös yksinoikeudella van-
haenglanninbulldoggi-guru David Leavittin haas-
tattelu. Lue mitä VEB-guru kertoo rodun histo-
riasta ja nykypäivästä.

Lisäksi tässä lehdessä on paljon tärkeää ajan-
kohtaista asiaa mm. tapetilla olleesta koiratap-
pelujupakasta Suomessa, taakanvetoa tosis-
saan treenaavien amerikanbulldoggien lonkista,
reportaasi paikan päältä Puolan taakanvetoki-
soista, ja paljon muuta.

SATHY Expo 2007

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 mahtavaa kisailua koko päivän. Lue
tarkat kisaohjeet ym. tästä lehdestä ja tarkista
uusimmat uutiset ja aikataulut SATHY Expo
2007 työkoirien suurtapahtumaan liittyen tapah-
tuman 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 parhaimmillaan ja tapahtumia on
tuutin täydeltä vuoden loppuun saakka. 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

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 Super Expo
22.9.2007

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. Ohjelma alkaa heti klo 10, ole ajoissa paikalla!

* * *

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

Lisäksi: Pienien koirien nopeusjuoksu, Koirapussijuoksu.
 

* * *

MUISTA! Ota mukaan oma koira (tai koirat), reippaasti iloista kisamieltä, rahaa ja
kamera.

SATHY Expo -tapahtuma-alueelle Helsingin Purina Areenalle ei pääse koiran kera, jos
koiralle ei ole mukana rokotustodistusta ja siinä voimassa olevat rokotukset. Osallistuitpa
siis itse kisoihin tai et, muista ottaa rokotustodistus mukaan.

SATHY kisoihin voi osallistua vain ja ainostaan jos koiralla on SATHY Easy Entry kortti
tai rekisteripaperit mukana. Ilman näitä dokumentteja ei kisoihin voi osallistua.

* * *

Ohjelmassa: Rotuesittelyjä, yleisötapahtumia, sponsorit ja massiiviset palkinnot,
tuotteita ja tarvikkeita, grilli ja buffet, mukavia ihmisiä, paljon koiria!
 
Viralliset kisatuomarit: Juha Ristaniemi, Petri Helevirta, Juhani Eerola.

Palkinnot: massiiviset pokaalit, arvostetut dilpomit, laadukasta koiranruokaa satoja
ja taas satoja kiloja, leluja, pehmeitä ja vinkuvia ja pureskeltavia, puruluita säkeittäin,
arvokkaita lahjakortteja, ym. ym...

Sisäänpääsymaksu: kaikilta peritään 5 e sisäänpääsymaksu, tämä koskee myös SATHY
ry.:n jäseniä, yleisöä ja kisailijoita. Lajikohtaisia kisamaksuja ei peritä.

* * *

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

Älä missaa tätä... Tervetuloa mukaan oman koirasi kanssa! SATHY Expossa nähdään!

Katso lisätietoja Internetistä, ilmoittaudu kisoihin, ilmoittaudu avustajaksi ym.
www.sathy.fi/expo2007

Tätä älä missaa!Nyt kisaillaan
Euroopan Mestaruuksista!
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Ajo-ohje:
Purina Areenan
löydät Kehä
I:ltä. Jos saavut
Turun
suunnasta,
käänny Kehä I
itään. Jos taas
suuntaat
paikalle
Tampereen,
Tuusulan tai
Lahden/Porvo
on suunnasta
tulisi kääntyä
Kehä I länteen.
Kehä 1:ltä
käännytään alas
Vihdintielle (tie
numero 120).
Kyltissä lukee
Vihti Keskusta.

Kun olet ajanut alas Vihdintielle
(tie 120) ja suuntaat pohjoiseen
kyltin Vihti mukaisesti, käänny
seuraavista valoista oikealle
PC Superstoren kohdalta
Ruosilantielle (ks. kartta tai HPY
64/82-81).

Käänny seuraavasta
risteyksestä oikealle
Ruosilankujalle.

Normaalisti käytössä on hallin
vieressä oleva parkkipaikka ja
kilpailuissa parkkipaikka 2.

Paikalle pääset myös
paikallisjunista M-junalla
Kannelmäkeen.

Linja-autoista ainakin 39 A ja
Vihdintien autot (300-alkuiset)
tulevat Vihdintietä pitkin.

Näin löydät perille

Näin löydät perille
Euroopan suurimpaan

Euroopan suurimpaan
työkoiratapahtumaan:

työkoiratapahtumaan:
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Vanhaenglanninbulldoggi
United Kennel Clubiin?
Hakemus
vetämään

Leavitt Bulldog Association
(LBA) ja Olde English Bulldogge
Kennel Club (OEBKC) ovat jät-
täneet hakemukset vanhaeng-
lanninbulldoggirodun tunnusta-
miseksi United Kennel Clubille
(UKC) ja Canine Developmental
Health & Performance Regist-
ryyn (CDHPR).  Ajatus on LBA:n
puolelta lähtenyt taakanvetäjien
puolesta jotta vanhaenglannin-
bulldoggit voisivat ottaa osaa
UKC:n alaisiin taakanvetokilpai-
luihin.

Asia selviää
tänä syksynä

UKC:n ja CDHPR:n  rekiste-
rikomitean kanta on että kun
molemmat liitot pääsevät yhteis-
ymmärrykseen ja tekevät yhtei-
sen hakemuksen rodun tunnus-
tamiseksi, asiassa päästään
eteenpäin. UKC ja CDHPR on
tarjonnut yhteishakemukselle
takarajaa 31. lokakuuta 2007.

Tärkeä asia
rodulle

LBA:n puheenjohtaja David

Leavitt ja OEBKC:n  presidentti
Leo Paulding ovat keskustelleet
asiasta hyvässä ja positiivisessa
ilmapiirissä. Molempien mielipide
on että vanhaenglanninbulldog-
girodun tunnustaminen olisi tär-
keää liitoille, rodulle ja koirien
omistajille.

Lisää mahdollisuuksia
VEB-koirille

Asian eteenpäin saattamisek-
si herrat Leavitt ja Paulding pyy-
tävät jäsenistöjensä tukea ja kär-
sivällisyyttä, koska yhteistyö
tässä vaiheessa  on todella tär-

keää. Kahden liiton yhteistyö voi
myös tarjota paljon monia mah-
dollisuuksia kaikille vanhaeng-
lanninbulldoggeille ja niiden
omistajille, sanoo Paulding.

Syksyllä 2007 siis selviää ,
saadaanko vanhaenglanninbull-
doggi UKC:n rotul istal le.

LS
Lähteet: L.B.A. :n ja OEBKC:n

sivustot

Taakkaa vetävän
amerikanbulldoggin lonkat

Elikkä olen alottanut koirillani
taakanvedon alle yks vuotiaina.
Ja kaikki on odottanut että mites
ne lonkat heh!

Käytiinpä sit kuvaamassa
koirat ja eläinlääkäri joka tutkii
paljon lonkkia ja AB:een lonkkia
nimenomaan. Ensimmäisen
koiran kun sai kuvattua totesi
että taitaa olla rotunsa parhaat
lonkat! No sitten toinen koira
kuviin ja sieltä tulee lääkäri
kuvien kanssa ja sanoo huijaat
sä mua että vaihdettiinko koiraa
ollenkaan! Elikkäs molemmilla

erittäin hyvät lonkat, polvet ja
muutenkin hyvässä kunnossa!

No entäs taakanveto ja lonkat
monet niistä väittelee! Mun
mielestä se ei vaikuta lonkkii tai
itseasiassa rupee tuntuu et
auttaa vaan lihakset puristaa ne
sinne paikoillee! Että jos koiralla
tehdää jotain rankkaa työtä niin
eipä ole piloille menny tuskin
tossa 2 säkällä on hyvässä
kunnossa! Monet sohvalla
makaavat koirat on saanut
todella huonoja lonkkia vaikka
olis siskolla A/A lonkat. Elikkä
mun mielipide on se että se koira

voi ruveta ihan pikkusesta asti
käymään kunnon lenkkejä sun
muuta puuhaa ei mene paikat
kun hyvää kuntoon!

Itse olen sitä mieltä että
taakanveto ei aiheuta mitään
ongelmia koirille joidenkin
mielestä julma urheilu muoto!
Siinä ei ole mitään missä koira
vois itsensä teloa jos sen oikeen
tekee! Taakanveto on erittäin
hyvä harrastus ylläpitää koiran
lihaskuntoa ja purkaan energia
varastoja! Siitä ei minun mielestä
saa  pahaa  ha r ras tus ta
tekemälläkää! Se on se ihmisten

mieli niin sairas kun rutisee
asioista mistä ei tiedä yhtään
mitää! Todelliset työkoirat kyllä
tarvii sitä työtä pysyäkseen
kunnossa sitä mieltä mä olen
AB ei ole mikää lelu vaa työkone
muistakaa se!

  P.H.

APA:n taakanvetokisat Belgiassa
27.-28.10.2007
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Taustatietoa, tosiasiaa ja sisäpiirin tietoa
BBC:n tekemästä koiratappelu-ohjelmasta
Brittien
koiraongelma

Ulkomaalaiset toimittajat teki-
vät tutkivaa journalismia Isossa-
Britanniassa ja selvittivät Isossa-
Britanniassa mahdollisesti ta-
pahtunutta laitonta koiratoimin-
taa. Brittiläiset toimittajat olettivat
jostakin syystä myös muualla
Euroopassa olevan samanta-
paista laitonta koiratoimintaa.

Kahden seuraavaksi luetellun
erillisen, yksittäisen ja täysin
laillisen tapauksen johdosta britti-
toimittajat kuvittelivat Suomesta
löytyvän heidän juttuunsa sopi-
vaa materiaalia.

1) Runsas vuosi sitten Suo-
mesta oli erään suomalaisen
koiranomistajan toimesta lainattu
yhtä koiraa normaaliin jalostus-
toimintaan. Eläinsuojelujärjestö
USPCA:n toimesta koira yllättä-
en takavarikoitiin sikäläiseltä hal-
tijalta. Takavarikossa vedottiin
siihen, että kyseinen koira muis-
tuttaa maassa asetuksin rajoitet-
tua koirarotua.

Koiran haltia sai sakot ja koira
kastroitiin, sijoitettiin erityiseen
eläinvankilaan, jossa se vuoden
riuduttuaan lopetettiin eläinsuo-
jelujärjestön toimesta.

Huomioitavaa on se, että koi-
ra oli takavarikkohetkellä hyvä-
kuntoinen, hoikka ja painoi 25
kg. Oltuaan vuoden USPCA:n
eläinvankilassa koira painoi alle
17 kg, silmät vuotivat veristä
rähmää, heikosta kunnosta joh-
tuen koira pystyi tuskin kävele-
mään ja kärsi silminnähden ul-
koilun ja hoidon puutetta.

2) Samat toimittajat tekeytyi-
vät koiranostajapariskunnaksi ja
vuonna 2006-2007 ostivat koiran
Suomesta. Koiran ostotapahtu-
ma kuvattiin ja nauhoitettiin sa-
laa. Koiran myyjää mm. yritettiin
yllyttää laittomuuksiin mihin myy-
jä ei tietenkään suostunut.

Vaikka koiran myyjä suuresti
kummaksui ostajien käyttäyty-
mistä, laittoi koiranomistaja nä-
mä ostajan ”uhoilut” ja hölmöilyt
koiranostajan innostuksen piik-
kiin, koska koiranostaja kuitenkin
useaan otteeseen vakuutti osta-
vansa koiran täysin normaaliin
lemmikki- ja mahdolliseen jalos-
tuskäyttöön.

Koiran ostosta tehtiin kirjalli-
nen ostosopimus, jossa on ter-
veystakuupykälät ja jossa on
erikseen ja ehdottomasti kielletty
koiraa ja koiranomistajaa osal-
listumasta mihinkään laittomaan
toimintaan. Lisäksi sopimukses-
sa on useita pykäliä, jossa omis-
tajaa velvoitetaan pitämään koi-
rasta hyvää huolta.

Tämän sopimuksen allekirjoit-
tivat todistajien läsnäollessa
myyjä ja ostaja (tai ostajaksi
vilpillisesti tekeytynyt toimittaja).
Sopimus tehtiin kahtena saman-
laisena kappaleena, toinen on
myyjällä ja toinen ostajalla.

Koira täysin normaalisti roko-
tettiin, madotettiin, loishäädettiin
ja mikrosirutettiin ja terveystar-
kastettiin eläinlääkärin toimesta.
Koira sekä myytiin ja toimitettiin
sellaiseen maahan (kuten
useimmat maat ovat), jossa ei
kyseistä rotua koskevia rajoituk-
sia tai määräyksiä ole lainkaan.

Tietojen mukaan koira toimi-
tettiin välittömästi eläinsuojelu-
järjestö USPCA:lle, joka on jo
lopettanut koiran tai aikoo lopet-
taa sen lähiaikoina. Toimittajien
ja eläinsuojelujärjestön edusta-
jan koiranoston tarkoitus oli pel-
kästään saada kuvamateriaalia
koiranostosta.

Suomalaisen koiranomistajan
on erittäin vaikea ymmärtää täl-
laista toimintaa, jossa toimittajien
toimesta tehdään suunnitelmal-
lisesti vuosikausien työ, joka
tähtää täysin terveen ja hienon
koiran tappamiseen.

Samaiset toimittajat yllyttivät
ilmeisesti joitakin koiranomistajia
(ei SATHY ry.:n jäseniä, eivätkä

koirat ole amerikanpitbullterrie-
reitä) ”järjestämään” tapahtmu-
an, jossa koirat päästettiin yh-
teen. Toimittajien tarkoitus oli
saada materiaalia kuvanauhalle.
Kyseessä ei ollut organisoitu
tilaisuus tai vedonlyönti vaan
toimittajien voimakkaasta yllytyk-
sestä seurannut yksittäinen ta-
pahtuma.Tiettävästi Suomessa
ei ole tätä ennen koskaan aikai-
semmin tapahtunut vastaavaa.

Manipuloitua materiaalia
todisteena?

Näistä erillisistä tapauksista
brittiläiset toimittajat koostivat
materiaalia. Tämä materiaali ma-
nipuloitiin, editoitiin ja dramati-
soitiin erittäin voimakkaasti ja
sen jälkeen materiaalia toimitet-
tiin Suomen keskusrikospoliisille
”todistemateriaalina”. Samalla
britti-toimittajat väittivät tietävän-
sä, että Suomessa olisi laajamit-
taista laitonta koiratoimintaa.

Toimittajat lisäsivät todistei-
siinsa kommentteja mm. laajasta
huumausainerikollisuudesta, ve-
donlyönnistä ja rikollisverkostos-
ta. Kaikki tämä on perätöntä tie-
toa.

Toimittajat käyttivät
poliisia hyväkseen?

Tällä hetkellä epäselvistä
syistä johtuen Suomen keskus-
rikospoliisi uskoi toimittajien va-
kuutuksiin Suomessa olevan
laajamittaista koiratappelutoimin-
taa  yhd is te t tynä  maf ia -
tyyppiseen rikollisverkostoon.

Sen sijaan, että poliisi olisi
normaaliin tapaan selvittänyt asi-
an, niin poliisi käynnisti operaa-
tioiskun, jonka yhteydessä kuu-
l u s t e l t i i n  s u o m a l a i s i a
koiranomistajia, eläinlääkärit tar-
kastivat useaan kertaan näiden
omistajien koirat ja kennelit, po-
liisit kävivät läpi koiranomistajien

materiaalia, rekisteröinti-, roko-
tus- ja terveyspasseja ym.

Ulkomaiset toimittajat kuvasi-
vat poliisin toimintaa näyttävästi
poliisin avustuksella. Toimittajat
myös tiedottivat välittömästi ul-
komaille, että Suomessa on tuo-
mittu lukuisia ihmisiä koiratappe-
l u t o i m i n n a s t a  j a
huostaanotettu/lopetettu jopa
satoja laittomuuksiin osallistunei-
ta koiria. Nämä väitteet ovat tie-
tysti täysin perättömiä, ainutta-
k a a n  k o i r a a  e i  o l e
huostaanotettu eikä lopetettu,
eikä mitään laittomuuksiin viit-
taavaa ole ilmeisesti löydetty.

Tällä hetkellä on epäselvää
nostetaanko tapauksesta edes
syytteitä, ja jos nostetaan, niin
mistä aiheista.Kaiken lisäksi koi-
ranostajana esiintynyt toimittaja
levitti vielä jälkikäteen omatoimi-
sesti valheellisia huhuja ja perät-
tömyyksiä tapahtumasta yrittäen
aiheuttaa huomattavaa lisähait-
taa.

Toimittajat
edesvastuuseen?

Lopputulos on, että toimittajia
vastaan on tällä hetkellä nostettu
useita rikostutkintapyyntöjä suo-
malaisten koiranomistajien toi-
mesta.

Pitbullien maine
ryvetetty?

Ikävää on se, että jälleen ker-
ran täysin lainkuuliaisten ameri-
kanpitbullterrieri-rotuisten koirien
ja omistajien maine on ryvetetty
aivan pohjamutiin asioista, joihin
he eivät ole osallistuneet millään
tasolla.Suomessa koiratappelui-
hin ei ole osallistunut ainuttakaan
amerikanpitbullterrieriä tai ame-
rikanpitbullterrierin omistajaa.

Asiaa seurataan tiiviisti
SATHY ry. toimesta.

SATHY ry. vastustaa koiratappeluita ja
kaikkea siihen liittyvää toimintaa

TV 2 esitti 30.8.2007 BBC:n
tuottaman, erittäin vääristellyn
ja dramatisoidun tv-ohjelman
koiratappeluista. SATHY ry. ei
hyväksy koiratappeluita eikä mi-

tään siihen liittyvää toimintaa.
Koiratappelut ovat Suomen
eläinsuojelulain vastaista toimin-
taa ja tällainen toiminta on lisäksi
ehdottomasti tuomittavaa.

Ohjelmassa esiintyneet moni-
rotuiset koirat eivät ole ameri-
kanpitbullterriereitä. Suomessa
koiratappeluihin ei ole osallistu-
nut ainuttakaan amerikanpitbull-

terrieriä, SATHY ry. jäsentä (ny-
kyistä tai entistä) tai amerikan-
pitbul l terr ier in omistajaa.

Poliisi tv 6.9.2007
Poliisi tv esitettiin TV 2:lla

6.9.2007. Ohjelmassa läpikäytiin
koiratappeluita sekä tilannetta
Suomessa. Ohjelmassa oli mu-
kana SATHY ry. yhdistyksen pu-
heenjohtaja Raimo Kallio, joka
esiintyi todella edukseen.

Poliisi tv:n Internet-sivuilta
kopioitua tekstiä:

“SATHY ry. sanoutuu puheen-
johtajansa Raimo Kallion suulla
irti kaikenlaisista laittomuuksista,

mitä tulee koiraharrastuksiin.
Hän korostaa sitä, että heidän
jäsenensä eivät ole olleet osalli-
sena Suomessa järjestetyissä
koiratappeluissa. Kallion mu-
kaan yhdistys ei hyväksy mitään
koirille kipua tuottavaa toimintaa
taikka urheilua. Toisaalta hän
uskoo, etteivät bulldog-rotuiset
koirat tunne kipua ja sen vuoksi
niitä käytetään vielä tänäkin päi-
vänä esimerkiksi Yhdysvalloissa

suojelemassa karjaa. Kallion
mukaan susikin saa kyytiä pelot-
tomilta ja kivuttomilta "sonnikoi-
rilta". Raimo Kallion omalla Olde
Ranch -tilalla on useita vanha-
englanninbulldoggeja, mikä on
varsin uusi ja harvinainen koira-
rotu. Sitä alettiin kehittää Yhdys-
valloissa 1970-luvulla, kun ha-
luttiin kehittää rotu, joka vastaa
sitä koiratyyppiä, millainen ny-
kyinen englanninbulldoggi oli

joskus 1600-1800-luvuilla.”
 Ohjelman lopussa Poliisi tv:n

juontajalta pääsi ruma valhe
suusta: juontaja väitti SATHY
ry:n olevan hajoamassa. Mistä
lie toimittaja saanut sellaista mie-
leensä? Tieto ei todellakaan pidä
paikkaansa! Tavataan viimeis-
tään SATHY Expossa!
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Taakanvetokisoissa
Puolassa
SATHY ry. oli paikalla syys-
kuun alussa Puolassa, jonne
oli kokoontunut kisailemaan
kaikenmoista pitbullia. Tässä
raportti suoraan paikan päältä.

Taakanvedon harrastajia on
kahdenlaisia. On niitä, jotka har-
joittelevat kevyesti ja epäsään-
nöllisesti. Ja on niitä jotka ottavat
lajin tosissaan ja treenaavat to-
sissaan monta kertaa viikossa.
Itse aina kisojen jälkeen innostun
ja vakuuttelen itselleni, että nyt
alkaa semmoinen harjoittelu,
että oksat pois! Muutaman päi-
vän tai viikon päästä kuitenkin
tilanne normalisoituu ja treenit
unohtuvat pikkuhiljaa. Eli itse
kuulun siihen ryhmään, joka
treenaa epäsäännöllisesti. Tä-
hän on kuitenkin nyt tulossa
muutos!

Suuntana
Puola

Syyskuun alussa  Puolassa
pidettiin pitbulleille tapahtuma,
jossa järjestettiin yleisen haus-
kanpidon lisäksi myös taakanve-
tokisa. Tästä minä innostuin sillä
olin suunnitellut jonkinlaista lo-
mamatkaa ja muutenkin olin aina
halunnut päästä seikkailemaan
itäiseen Eurooppaan. Lisäksi
olisi erittäin mielenkiintoista näh-
dä mikä on Puolan taakanveto-
taso verrattuna Suomeen.

Aloitimme järjestelyt matkaa
varten hyvissä ajoin sillä koiralle
piti saada EU-passi ja rokotukset
kuntoon. Itsellänikään ei ollut
passia, joten sekin asia oli hoi-
dettava. Kun asiat sitten myö-
hemmin saatiin kuntoon niin
aloimme laatia matkasuunnitel-
maa.

Monet ehdottivat laivamatkaa
Saksan läpi, mutta itse halusin
nähdä myös maisemia ja ajaa
koko matkan Puolaan. Eli vaih-
toehdoksi jäi Baltian maiden läpi
matkustaminen. Matkaan oli
muutama päivä ja kaikki alkoi
olla valmista. Laivamatka Tallin-
naan oli varattu ja koira puhkui
jo vetohaluja. Auto oli vielä huol-
lossa, mutta eiköhän asia ole
kunnossa kun matka alkaa. Näin
ainakin ol in suunnitel lut.

Ensin
Tallinnaan

Vihdoinkin koitti se hetki jolloin
piti lähteä reissuun. Auto oli kuin
olikin tullut huollosta ja laukut
olivat pakattuna. Aurinkokin alkoi
aamulla paistaa sopivasti. Mat-
katavarat tungettiin auton taka-
penkille ja silminnähden teräksi-
sessä kunnossa oleva koira
laitettiin auton takaosaan. En-
simmäinen etappi oli laivamatka
Tallinnaan. Se sujuikin nopeasti
muutamassa tunnissa. Istuimme
koko matkan siellä missä suurin
osa muistakin matkustajista. Koi-
ra siinä sivussa yritti temppuilla
ja viihdyttää ihmisiä. Laivan kau-
pasta ostimme kaikkea hyödyl-
listä pitkää automatkaa varten
mm. irtokarkkeja.

Lopulta laiva saapui sata-
maan ja lähdimme etsimään
ulospääsyä Tallinnasta. Pää-
dyimme lopulta juuri oikealla tiel-
le. Tien numero oli E67 ja se
veisi meidät aina Puolaan asti.
Sitä sitten ajettiin ja ihmeteltiin
kaikkea mitä teiden varsilla
näimme. Meillä ei mitään kovin
tarkkaa suunnitelmaa ollut. Piti
vain seuraavana päivänä olla
ajoissa perillä, jotta ehtisimme
kisoihin. Itse tapahtuma oli kak-
sipäiväinen joten kyllä me koiria
ehtisimme nähdä, se ei ollut on-
gelma. Mutta taakanveto oli seu-
raavana päivänä ja siksi jonkin
verran pit i  pitää ki irettä.

Ajoimme pitkin suhteellisen
hyväkuntoista moottoritietä rei-
pasta vauhtia. Ei siinä montaa
tuntia mennyt kun olimme jo Lat-
vian rajalla. Passit piti kaivaa
esiin, mutta muuten ei sen kum-
mempia tarkastuksia kukaan
tehnyt. Olimme nyt Latviassa.
Koira oli selvästi tylsistyneen
näköinen ja päätimme pysähtyä
Hesburgerin pihalle jaloittele-
maan. Koira oli aivan innoissaan
kun pääsi nurmikolle kieriskele-
mään ja venyttelemään. Hirveä
janokin sillä jo oli. Olimmeko
edes ulkomailla? Ei siltä vaikut-
tanut kun pihalle kaahasi vanha
Mersu, jonka kuljettaja nousi
ulos autosta ja huusi suomeksi:
“Kyllä suomalainen aina Hesen
löytää!” Hehheh. Tankkasimme
auton viereisellä Nesteellä ja
jatkoimme matkaa.

Liettua

Seuraavana maana olisi vuo-
rossa Liettua. Sen rajalle myö-
hemmin saavuimmekin, mutta
menetimme puolitoista tuntia
aikaa tietyömaasta johtuneen
ruuhkan takia. Rajalla taas tar-
kistettiin passit ja matka jatkui.
Koiraa ei kukaan vielä ollut huo-
mannut. Sitä ei tosin helposti
erottanut kun auton ikkunoissa
on tummat kalvot takana.

Nyt olimme jo saapuneet Liet-
tuaan. Olimme suurin piirtein
aikataulussa. Mitä lähemmäksi
pääsisimme tämän päivän aika-
na lopullista määränpäätä, sen
parempi. Puolan eteläosaan oli
vielä pitkä matka.

Olimme kulkeneet pitkin Liet-
tuaa aika kauan jo. Ulkona alkoi
sataa ja olla pimeää. Siitä syystä
eksyimme kerran hieman reitiltä.
Nyt tiedän ainakin sen, että Liet-
tuan maaseudulla kukaan ei
osaa englantia. Näytimme vain
ihmisille aina kartasta mihin olim-
me menossa ja pienen seikkai-
lun jälkeen olimme jo  Puolan
rajalla.

Yötä myöten
Puolassa

Taas passit esiin ja matka jat-
kui. Päädyimme keskikokoiseen
kaupunkiin yöllä ja siellä pysäh-
dyimme syömään. Aloin olla kyl-
lä jo aivan väsynyt ajamisesta.
Kello oli paljon, mutta matkaa
oli sen verran jäljellä, että oli
pakko päästä lähemmäksi. Muu-

Puolan Pitbull Show oli kerännyt paikalle paljon koiraporukkaa.
Ruokaa ja juomaa piisasi ja tämä piti kisakansan hyvässä vedossa.

Suurin osa kisailijoista tuntui käyttävän houkuttimena taakanvedossa
jotain viehettä. Pallo taisi olla se suosituin viehe.

Kisoja oli seuraamassa teltan suojista
paljon yleisöä. Koiria kannustettiin
todella hienosti.

Suomalainen pitbulli ulkomailla.
Missäs se Hese olikaan?

Osa kisakoirista taisi olla jotain mörssäri-pittejä, sillä painot olivat 50 kg
ja sitä luokkaa. Mutta hauskaa piisasi ja koirat nauttivat tapahtumasta.
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ten emme ehtisi vetämään taak-
kaa seuraavana päivänä. Tauon
jälkeen jatkoimme matkaa. Vettä
satoi ja näkyvyys oli huono.
Edessä ja takana oli pelkkiä rek-
koja jotka ajoivat hurjaa vauhtia.
Muutaman tunnin ajoimme kohti
Zbroslawicea, joka oli meidän
määränpää. Sitten oli pakko löy-
tää jo yösija. Pienen etsinnän
jälkeen löysimmekin onnekkaasti
motellin. Kielimuurin takia oli
aika vaikeaa selittää motellin
isännälle, että haluamme huo-
neen kahdelle ja meillä on myös
koira mukana. Sanakirjan puut-
teen vuoksi jouduin piirtämään
aina paperille mitä minulla oli
asiaa. Käsimerkkien ja piirustus-
ten jälkeen selvisi asiat ja saim-
me huoneen. Koirakin oli terve-
tullut.

Ei kestänyt kauaa kun sain
unen päästä kiinni. Kello oli jo
kolme yöllä, mutta aamulla pitäisi
herätä mielellään ennen kahdek-
saa. Muutaman tunnin saimme
nukuttua, joten olo oli vähän pir-
teämpi seuraavana päivänä.

Vielä matka
jatkuu...

Minulla ei ollut aavistustakaan
kauan kestäisi ennen kuin oli-
simme perillä. Matkaa oli vielä
jäljellä monta sataa kilometriä ja
tiet olivat huonossa kunnossa.
Kävi jo mielessä, että ehkä em-
me sittenkään ehdi ajoissa kisoi-
hin. No ei siinä auttanut muu
kuin jatkaa ajamista. Kuljimme
mm. Varsovan läpi. Siellä oli
vähän ruuhkaa mikä hidasti mat-
kaa, mutta tulipahan sekin näh-
tyä.

Monien ajotuntien jälkeen
päädyimme pieneen kylään. Se
oli yllättävän sokkeloinen ja tun-
tui, että tieviitat käskivät ajaa
ympyrää. Kesti yllättävän kauan
ennen kuin pääsimme lopulta
pois tuosta ikävästä paikasta.
Tiet olivat nyt paljon kapeampia
ja vieläkin pomppuisempia kuin
aiemmin.

Minua alkoi ennen perille saa-
pumista pyörryttää, koska en
ollut ehtinyt syödä mitään ja olin
juonut liikaa coca colaa. Pysäh-
dyimme hetkeksi ja huomasim-
me, että eräät tärkeät auton va-
kuutuspaperit olivat kadonneet.
Pienen riidan ja toistemme syyl-
listämisen jälkeen löysimme pa-
perit. Ne olivat jotenkin työnty-
neet hanskalokeron taakse
johonkin rakoon. No niin, nyt
äkkiä takaisin autoon ja mat-
kaan!

Perillä Pitbull
Show-paikalla

Puolen tunnin päästä saa-
vuimme puolivahingossa hevos-
tilalle jossa tapahtuma sijaitsi.
Kylteissä luki ”Zbroslawice
Pitbull Show IV”. Ajoimme hie-
man lähemmäksi ja pian meidät
ohjattiin pienelle parkkipaikalle.
Mies, joka meitä opasti sanoi,
että enää ei ehdi ilmoittautu-
maan taakanvetoon. Olimme
niin väsyneitä ajamisesta, että
se ei meitä suuremmin edes hai-
tannut. Oli vain mukavaa nousta
autosta pois ja jaloitella koiran
kanssa. Tapahtuma vaikutti mie-
lenkiintoiselta, joten meille riitti
se, että näkisimme muita pittien
omistajia sekä pääsisimme kat-
somaan kun muut vetävät taak-

kaa. Ihmisiä koirineen olikin run-
saasti saapunut alueelle. Aikaa
kisan alkuun oli vielä. Ehdimme
hieman syödä pizzaa ja rentou-
tua.

Kisat alkaa

Noin tunti perille saapumisen
jälkeen alkoi kilpailut. Ennen
varsinaisia taakanvetokisoja
vuorossa oli laji, missä koira
vetää autoa perässään. Ihmiset
alkoivat kerääntyä auton ympä-
rille ja koirat aloittivat vetämisen
omalla vuorollaan. Olihan sitä
hauska katsella, mutta minulle
ei ikinä selvinnyt mikä oli lajin
idea. Koirat vetivät autoa tietyn
matkan jonka jälkeen kaikki ta-
puttivat. Ajattelin aluksi, että koi-
rat ovat niin kovia vetäjiä, että
ensiksi pitää ansaita taakanveto
lisenssi vetämällä autoa. No,
näin ei sentään ollut. Tunnelma
oli mainio, koirat vetivät autoa
ja musiikki soi kovaa taustalla.
Osa ihmisistä söi terassilla ruo-
kaa ja osa joi olutta! Puolassa
on näköjään vähän rennompi
meininki.

Taakanvetoa

Kun kisa oli saatu päätökseen
vuorossa oli pieni tauko. Mutta
ei kauaa kestänyt kun alkoi vi-
rallinen taakanveto. Menin en-
nen kisan alkua hieman tutki-
maan kärryjä lähemmin. Kärryt
olivat kiskokärryt. Itse kiskoina
toimivat pyöreän muotoiset ka-
peat putket. Yritin kiinnittää huo-
miota pieniin yksityiskohtiin, jotta
voisin vertailla sitä miten hom-
mat toimivat Puolassa erilailla
kuin Suomessa. Itse asiassa
suuria eroja ei ollut.

Nippelitiedot sikseen, ensim-
mäiset koirat alkoivat jo vetää.
Painot eivät olleet tietenkään
aluksi kovin suuria. Ihmisiä oli
taas pakkautunut lähelle todella
suuri määrä ja se loi hienon tun-
nelman. Koirat vetivät vuorollaan
ja huomasin, että suurin osa
käytti jonkun näköistä houkutin-
ta. Kaikennäköiset pallot olivat
todella suosittuja. Osa koirista
oli selvästi vasta-alkajia, mutta
vähän myöhemmin mukaan tuli

koiria joita oli selvästi treenattu
kisoja varten. Ihan kaikki koirat
eivät minun silmissäni näyttä-
neet pitbulleilta ja joukossa olikin
yksi varmaan viisikymmentäki-
loinen monsteri.

Kisat jatkuivat melko kauan
ja painot alkoivatkin lisääntyä.
Mentiin jo noin 700 - 800 kilon
tietämillä. Ei ehkä ihan Suomen
painomääriä saavutettu, mutta
hyviä koirat silti olivat vetämään.
Kun kisat lopulta päättyivät, mi-
nulle oli epäselvää kuka lopulta
voitti. En nimittäin ymmärtänyt
kuulutuksista yhtään mitään. Sii-
nä ihmisjoukossa oli välillä vai-
keaa nähdä mitä kukin koira veti,
vaikka kärryyn asennetussa tau-
lussa luki tussilla kirjoitettuna
sen hetkinen paino määrä.

Sosiaalista
kanssakäymistä

Vaikka vetokisat loppuivat,
tapahtuma jatkui edelleen. Nyt
pystimme kävelemään ympäri
aluetta rauhassa ja tutustuimme
toisiin koiriin. Monet tulivat meil-
täkin uteliaana kyselemään mis-

tä päin koiramme on jne. Osa
jopa puhui englantia hieman.
Tapahtuma-alueella oli kojuja
mistä ihmiset voivat ostaa koi-
ralleen pantoja, taluttimia ym.
Hauskimman näköinen koira oli
mielestäni pienen pieni pitbull
narttu, joka oli selvästi treenattu
huippukuntoon. Tosin luulen, että
koira oli hyvässä kunnossa seu-
raavan päivän näyttelytapahtu-
maa varten.

Vietimme oikein mukavan il-
tapäivän jutellessa ihmisten
kanssa. Kuviakin tuli jonkun ver-
ran taas otettua. Mutta kun ilta
alkoi hämärtyä, niin päätimme
jatkaa matkaa. Seuraavana päi-
vänä olisi ollut vain koiranäyttely
eikä se kuulu minun suosikkei-
hin.

Matkalla
kotiin

Nyt kun kerran olimme autolla
kiertelemässä Eurooppaa, niin
emme viitsineet lähteä suoraan

ajamaan kohti Suomea vaan
päätimme kiertää Prahan kautta.
Niinpä lähdimme ajamaan kohti
Tsekkiä. Mukavan koiratapahtu-
man jälkeen kaikki olivat iloisin
mielin. Koirakin pitkästä aikaa
nukkui ihan rauhassa vaikka tie
oli pomppuinen. Muutaman tun-
nin ajoimme ja oli taas sen aika,
että pitäisi löytää motelli. Puo-
lassa oli todella vaikeaa löytää
yösijaa joten jouduimme taas
ajamaan keskellä yötä. Löysim-
me yhden motellin näköisen pai-
kan missä oli sängyn kuva ja
pysähdyimme siellä. Menimme
sisään, mutta kukaan ei tullut
palvelemaan vaikka soitin pöy-
dällä ollutta kelloa aivan hiessä.
Vartin odottelimme kunnes huo-
masin, että pitkin lattiaa juoksen-
telee muutama hiiri. Hiiriähän
ne vain on, ajattelin. Jossain
vaiheessa meiltä kuitenkin meni
hermot kun palvelua ei kuulunut,
joten lähdimme pois. Onneksi,
löysimme Tsekin rajan lähettyvil-
tä nimittäin mainion hotellin. Au-
lassa sanoin, että meillä on koira
mukana. Nainen vastasi, että ei
se mitään jos koira on pieni.
Sanoin, että säkä on siinä parin-
kymmenen sentin hujakoilla ja
hyvin meni läpi vaikka nainen
näki myöhemmin meidän koiran.

Seuraavana aamuna söimme
luksusaamiaisen ja lähdimme
kohti Prahaa. Pysähdyimme
Tsekeissä ensiksi tankkaamaan
ja ostamaan syötävää. Huolto-
aseman parkkipaikalla ollut po-
liisi tuli huomauttamaan, että
meiltä puuttuu eräs tarra auton
ikkunasta joka vaaditaan turis-
teilta. Onneksi tuli huomautta-
maan, sillä kun menimme osta-
maan samalta huoltoasemalta
sitä tarraa, kassaneiti kysyi olim-
meko unohtaneet laukun. Huo-
masimme samassa, että kyllä-
hän yksi laukku puuttuu.
Onneksi saimme laukun takai-
sin, koska sen sisällä oli meidän
kaikkien passit ja lompakot. Heh,
ei sen tärkeämpää.

Myöhemmin päivällä saa-
vuimme sitten vihdoin Prahaan.
Siellä vietimme pari päivää ja
täytyy myöntää, että Puolan
pitbull tapahtuman lisäksi se oli
matkan kohokohta. Kaupunki on
todella hienon näköinen. Koira-
kin selvästi nautti Prahan taiteel-
lisesta ilmapiiristä.

Loppumatka ei sisältänyt mi-
tään suurta dramatiikkaa. Parin
päivän päästä ajoimme Saksaan
ja sieltä lautalla Suomeen. Lai-
vamatka oli sen sijaan hieman
puuduttava. Koirakin joutui teke-
mään tarpeensa hiekkalaatikolle,
mikä ei aluksi miellyttänyt lain-
kaan. Hienoa oli kuitenkin huo-
mata, että koiran kanssa on
helppoa matkustaa. Ainakin
Puolassa ja Tsekissä hotellit ot-
tavat ilomielin koiran vastaan.
Voisin kuvitella uudestaan teke-
väni saman reissun. Ensi kerralla
ehkä sitten sanakirja mukaan
niin ei tarvitse piirrellä paperille.

Mitä taakanvedon treenauk-
seen tulee, niin luulen, että sain
taas sen tarvittavan kipinän.
Treenaus muuttuu yllättävän
hauskaksi kun huomaa, että ke-
hitystä tapahtuu. Ja mikä sen
parempi paikka kokeilla taitojaan
kuin SATHYn kisat. Luulen, että
monet suomalaiset koirat olisivat
rökittäneet Puolan parhaimmat-
kin vetäjät.

Anttu

Taakanvetokisan painot eivät tuntuneet päätähuimaavilta, kun vertaa
kisakoiria Suomen SATHY-koiriin. Toki tulokset eivät ole verrattavissa
kisojen välillä, mutta silti oli nähtävissä selkeä ero Suomen tykkeihin.

Puolan Pitbull Shown alkuherkkuna oli koirien autonvetoa.
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Kisailua uusissa
puitteissa

SATHY kisoja on pidetty yli
kymmenen vuoden ajan eri puo-
lilla Suomea, mutta lähinnä aina
pääkaupunkiseudun tuntumas-
sa. Useilta SATHY ry.:n jäseniltä
ympäri Suomen on tullut pyyn-
töjä että olisi kiva jos kisoja käy-
täisiin myös hieman pohjoisem-
massa. Tampere tuntui sopivalta
vaihtoehdolta, onhan Tampere
Suomen toiseksi suurin kaupun-
ki heti Helsingin jälkeen, joten
katseemme kääntyi Nääsvillen
suuntaan. Tampereelta löytyi
runsaasti SATHY-porukkaa jär-
jestämään kisat ja sopiva paik-
kakin löytyi keväällä. Ei muuta
kuin kisajärjestelyjä tekemään.

SATHY
Superkisat

SATHY Superkisat järjestettiin
Tamperee l l a  l auan ta ina
25.8.2007. Kisaohjelmassa oli

tietenkin taakanvetoa mutta
myös tuholaistorjuntaa. Buffetin
kuumat makkarat ja kuuma kah-
vi pitivät kisamielen korkealla ja
yleisön tyytyväisenä. SATHY Su-
perkisat käytiin Tampereen Ete-
lärannassa, hienolla hiekkaken-
tällä Näsijärven rannalla. Puitteet
olivat upeat ja sääkin kohtalai-
nen, vettä ei satanut ja jopa au-
rinko uskalsi näyttää naamaansa
pilvien lomasta muutamaan ot-
teeseen. Kisapalkintoja oli varat-
tu mukava määrä useilta eri
sponsoreilta ja maine, kunnia ja
palkinnot siinsivätkin kisailijoiden
mielissä kun kilpailut käynnistyi-
vät.

Pienten koirien
taakanveto™

Ensimmäisenä kisalajina oli
pienten koirien taakanveto. Osal-
listujamäärä on tässä lajissa ja
tässä painoluokassa selkeästi
nousujohdanteinen. Mikä lienee
syynä, olisiko omistajien innokas

treenaaminen ja koirien mahtava
meininki, mutta tätä kisalajia on
mukava seurata ja tulokset sen
kuin paranee. Uusia tulokkaita
on tullut mukaan ja nyt näillä
uusilla tulokkailla on jo kovat
kisatulokset. Voiton kotiin veikin
uusi kundi Tampereelta, kova
treenaaminen ja kotikenttäetukin
lienee ollut voiton takana. Kisa-
tulokset olivat todella hyviä kai-
killa pienillä koirilla.

Isojen koirien
taakanveto™

Toisena kisalajina oli isojen
koirien taakanveto. Paikalle oli
kerääntynyt vakinaamoja koiri-
neen mittelemään Tampereen
kisaoloissa kuka on kuka. Vedot
olivat kautta linjan todella hieno-
ja. Kisakoirina nähtiin amerikan-
bulldoggeja, amerikanpitbullter-
riereitä sekä vanhaenglannin-
bulldoggeja. Kisakunto alkaa
olemaan koirilla kohdillaan pian
käytäviä Euroopan Mestaruuski-

soja varten, SATHY Expossa
Helsingissä syyskuussa. Isojen
koirien taakanvedossa paino-
luokkia oli kaksi ja voiton kotiin
veivät amerikanpitbullterrieri ja
amerikanbul ldoggi .  Myös
SATHY Superkisojen Best In
Show löytyi isojen koirien jou-
kosta ja BIS oli tällä kertaa Tam-
perelainen amerikanbulldoggi,
edelleen epäilemme kotikenttä-
etua...

Kiitos

Kiitos kisailijoille, yleisölle,
avustajille, sekä ennen kaikkea
järjestäjille todella komeista ki-
soista Tampereella. SATHY Su-
perkisat keräsivät paikalle uutta
yleisöä, ja hyvä niin. On hienoa
että voimme esitellä toimintaam-
me ja hienoja koiriamme uusille
innokkaille ihmisille ja kertoa
koiristamme halukkaille. Kiitos
myös sponsoreille hienoista pal-
kinnoista. Ensi kisoissa tavataan,
eli SATHY Expossa!

SATHY Superkisat järjestettiin
Tampereella 25.8.2007

SATHY Superkisat 2007 viralliset kisatulokset

Best In Show - Dana, 2015 kg/29 kg = kerroin 69,48

Taakanveto, luokka A
sija nimi koiran paino vedetty taakka paino/taakka aika
1. Mocca 1,9 kg 60 kg 31,57 32,2 s.
2. Bullet 1,7 kg 40 kg 23,52 39,7 s.
3. Rocky 3,3 kg 70 kg 21,21 25,0 s.
4. Dali 2,3 kg 44 kg 19,13 15,3 s.
5. Tito 2,6 kg 47 kg 18,07 57,3 s.
6. Munkki 2,2 kg 34 kg 15,45 52,5 s.
7. Blackie 3,3 kg 44 kg 13,33 5,8 s.

Taakanveto, luokka B
sija nimi koiran paino vedetty taakka paino/taakka aika
1. Tarmo 24,5 kg 1 505 kg 61,42 11,69 s.
2. Candy 23,5 kg 1 396 kg 59,40 11,56 s.
3. Lily 20,0 kg 977 kg 48,85 9,03 s.
4. Erkki 24,5 kg 504 kg 20,57 7,91 s.

Taakanveto, luokka C
sija nimi koiran paino vedetty taakka paino/taakka aika
1. Dana 29,0 kg 2 015 kg 69,48 10,13 s.
2. Xena 27,0 kg 1 705 kg 63,14 9,87 s.
3. Pölkky 36,0 kg 1 614 kg 44,83 8,65 s.

Tuholaistorjunta (4 viehettä)
sija nimi aika
1. Rocky 4,09 s.
2. Blackie 15,05 s.
3. Tito 18,13 s.
4. Dali 20,56 s.
5. Mocca 21,60 s.
6. Munkki 28,27 s.
7. Vani 32,00 s.

Katso upea kuvagallerianetistä www.sathy.fi
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Nyt heti SATHY Taakanveto™
Boot Campin jälkeisenä päivänä
mieli on korkealla. Boot Campis-
sa vedettiin yhteensä reilusti
kolmatta sataa hallittua taakan-
vetoa, yhteensä kymmenellä koi-
ralla. Intensiivinen harjoitusses-
sio v i ikonloppuna, i lman
tavanomaista hoppua, antoi to-
dellisen piristysruiskeen jokaisen
osallistuneen koiran taakanve-
toihin.

Miinusta Boot Campiin antoi
ajoittaiset kovatkin sadekuurot,
jotka saivat taakanvetäjän suo-
jautumaan viereiseen jättitelt-
taan. Molempina päivinä, lauan-
taina ja sunnuntaina, aurinkoa
riitti suurimmaksi osaksi aikaa
ja vedot sujuivat.

Ohjelmana oli tietenkin taa-
kanvetoa ja vielä lisää taakan-
vetoa. Lisäksi ehdittiin keskus-
t e l l a  t a a k a n v e d o n
yksityiskohdista ja kehityksestä.

Koirat vetivät kukin vuorollaan
ensin kymmenen kertaa. Seu-
raavalla kierroksella toiset kym-
menen kertaa. Tauolla ehdittiin
nauttia virvokkeita ja huoltaa
koiria, jonka jälkeen kierros teh-

tiin uudelleen.

Hämmästyttävää oli, että jo-
kainen koira, joka osallistui tähän
treeniin kehittyi taakanvedossa
aimo harppauksen. Tämä kehi-
tyspyrähdys antaa niin positiivis-
ta palautetta koiran omistajalle,
että treenaus jatkuu varmasti
Boot Campin jälkeen.

Silmiinpistävää oli, että paikal-
la olivat kaikki ne koirat, jotka
menestyvät hyvin taakanvedos-
sa. Vaikuttaa siis siltä, että tätä
urheilua harrastavat saavat tu-
loksia ja päinvastoin. Taakanve-
dossa on se hassu juttu, että
tulokset eivät synny itsestään
vaikka vahvan koiran tapaukses-
sa niin helposti luulisi.

Boot Campilla ei kokeiltu en-
nätyksiä. Laitteistoon, eli kiskoi-
hin ja kärryihin tutustuttiin ja ne
vaaitettiin. Koirien kanssa vedet-
tiin reilusti toistoja kohtuullisen
pienillä painoilla. Vaikuttaa ilmei-
seltä, että suurin ja ehkä ainoa
ongelma taakanvedossa on har-
joituksen puute.

Leirillä käytiin läpi myös taa-

kanvedon perustietoja ja niksejä
kirjallisessa muodossa, jaossa
oli taakanveto-ohjekirja, joka on
ladattavissa omalle koneelle
SATHY ry.:n taakanvetosivulta
Internet is tä www.sathy. f i

Taakanvetokirjasessa on his-
toriaa, säännöt, harjoittelu ja
treenit, perustreenaus, tyypilliset
ongelmat, kisamenestyksen
avaimet, eri taakanvetokärryt,
taakanvedon fysiikka ym. Varsi-
nainen tietopaketti.

Taakanvedon lisäksi oli kuvi-
oissa mukana pakollinen grillaus
ja herkkujen syönti. Koiratkin
saivat osansa ja mukavaa riitti.
Lisäksi kaikille paikalletulijoille
jaettiin hieno ja virallinen SATHY
Taakanveto™ Boot Camp t-
paita.

Omistajien kesken tehtiin ko-
vasti suunnitelmia uusista tree-
nitiimeistä ja taakanvedon har-
joitteluaikataulusta ennen tulevia
suurkisoja. Aikaa ei ole ollen-
kaan niin paljoa jäljellä tuhlat-
tavksi vaan jos haluaa tasaisia
tuloksia ja vetoja niin vielä ker-
kiää harjoitella.

Sunnuntaina oli enemmän sa-
teita ja ohjelmassa oli varsinai-
nen yllätys. Ensimmäistä kertaa
kokeiltiin uutta bulldoggien iki-
omaa urheilulajia, . Kyseessä
on pitbulleille, amerikanbulldog-
geille ja oldeille suunniteltu ur-
heilu, jossa parhaiten pärjää täy-
dellinen ns. catch dog. Koiran
on oltava vahva, tarpeeksi iso,
rohkea ja nopea, jotta pärjää
petojahdissa. Boot Campilla pe-
tojahtia kokeiltiin kourallisella
amerikanbulldoggeja ja pitbulle-
ja, tulokset olivat niin vauhdik-
kaat ja näyttävät, että laji tulee
olemaan SATHY-tapahtumien
virallinen kisalaji heti tästä eteen-
päin. Petojahti™ todellakin karsii
pois kaikki spekuloinnit siitä mi-
ten ehkä joku koira pärjäisi ku-
vitteellisessa villisikajahdissa
tms. Nyt meillä on Petojahti™!

SATHY Taakanveto™ Boot
Camp on varmasti myös ensi
kesän ohjelmistossa. Leirillä kun
tuntuu olevan enemmän aikaa
ja mahdollisuutta keskittyä itse
taakanvetoon. Tuloksia tulee!

SATHY Taakanveto™ Boot Camp
järjestettiin Vihdissä 14.-15.7.2007

Katso upea kuvagallerianetistä www.sathy.fi
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VEB-guru David Leavittin haastattelu,
yksinoikeudella SATHY Uutisissa
Kerro itsestäsi yleisesti; mitä
olet tehnyt elääksesi, kerro
perheestäsi ja kuinka päädyit
tekemisiin koirien kanssa?

Nimeni on David Leavitt, olen
56-vuotias ja asun Marylandissa,
USA:ssa. Kasvoin maatilalla jos-
sa kasvatettiin kilpahevosia ja
olen ollut tekemisissä hevosten
ja koirien kanssa lähes koko
elämäni. Olen työskennellyt va-
lokuvaajana, suunnitellut ja ra-
kentanut aurinkolämmitteisiä ta-
loja ja kenneleitä, jalostanut
bulldoggejani ja toiminut vaunu-
jen rakentajana (Doe Run Carri-
ages). Vaimoni on 37-vuotias ja
on ammati l taan taitei l i ja.

Milloin ja miten päätit aloittaa
vanhan tyypin bulldogin kehit-
tämisen?

Vuonna 1970 ostin itselleni
englannin bulldogin (Bullmede´s
Big Ben).Rakastin tätä koiraa
enemmän kuin mitään muuta
koiraa sen jälkeen. Hänellä oli
mahtava luonne mutta hänen
kehonsa ei vaan kestänyt. Vii-
mein näin vanhan maalauksen
joka esitti vanhaa työskentele-
vää “bull baiting” koiraa, jolla
selvästi oli terveempi ja kestä-
vämpi runko. Olin löytänyt idea-
alin koiran ja päätin aloittaa ja-
lostamisen ajassa taaksepäin.
Oli paljon erilaisia kuvauksia ja
maalauksia vanhoista koirista.
Suosikkini on Landseerin kuva
vuodelta 1820.

Minkälaiset kriteerit sinulla oli
valitsemillesi kantakoirille?

Halusin käyttää kantakoirinani
rotuja joiden genotyypistä löytyy
vanhaa bulldoggia. Tämä oli mi-
nun henkilökohtainen mieltymys.
Seuraavaksi minua opastettiin
”Working Bulldog”in genotyypin
uudelleen aikaansaamiseksi.
”Like produces like” oli minun
metodinin muokatessani koiraa
joka muistutti vanhoja maalauk-
sia ja kuvia. Etsin pitkään ja har-
taasti piilossa olevia jäännöksiä
”vanhasta verestä”. Esimerkiksi
Espanjan bulldogista, Mallorcan
bulldogista, huhuja bulldogeista
Nova Scotiassa ja Amerikan ete-
lässä, mutta mikään näistä ei
noussut pintaan. Harkitsin Bok-
serin ja Bordeauxin Dogin käyt-
töä, mutta terveyshuolien takia
en käyttänyt niitä. Lopulta valitsin
genotyypiksi 50% Englannin
bulldoggia ja 16,66% Amerikan
pit bull terrieriä, bull mastiffia ja
amerikan bulldoggia.

Valitsit Ohio Staten yliopiston
käyttämän karjan linjajalostus
kaavan rodun kehittämiseen,
oliko siihen jotain erityisiä syi-
tä?

Käytin Dr. Fechimerin karjan
linjajalostuskaavaa ja aloitin niitä
useampia jotta voisin risteyttää
niitä keskenään kun tarvitsee.
Fechimerin kaava oli ainoa jonka
löysin jossa pystyi etenemään

organisoidusti. Koiraa muokattiin
jalostamalla esimerkki koiria jot-
ka lähimmin muistuttivat vanhoja
koiria .Linjat joissa esiintyi edes
k e r r a n  d e m o d i k o o -
sia(sikaripunkki) ja epilepsiaa ,
lopetettiin.

Tänä päivänä on monia erilai-
sia linjoja vanhaenglanninbull-
doggeja, kuten Hermes, Sulli-
van, Nunley,  jne. Mistä tietää
että ostaa aidon VEB:in ?

Kehitin puhdasjalosteisen koi-
rarodun ja nimesin sen Vanha-
englanninbulldogiksi. 1980-
luvulla rodustani tuli eniten voit-
toja kerännyt , harvinaisten rotu-
jen näyttelyissä. Saimme hyvää
julkisuutta. Kasvattajat alkoivat
käyttää minun kehittämää nimeä
heidän koirillaan jotka eivät olleet
mitään sukua kantakoirilleni( ja
useimmat niistä eivät täyttäneet
rotumääritelmää alkuperäisestä
bulldogista). Ja kaikki vain sen

takia että he halusivat rahastaa
meidän hyvän maineen kustan-
nuksella.

Mistä tunnistaa aidon vanha-
englanninbulldogin?

Koiran täytyy periytyä minun
käyttämistäni linjoista.

Olen katkera että kasvattaja
ovat “varastaneet” minun kehit-
tämän rotunimen, koska heidän
koirat eivät vastaa lainkaan van-
han ”working bulldogin” geno-
tyyppiä. Olen katkera koska hei-
dän koiransa ulkonäkö / ilmiasu
ei ole sellainen että koira pystyisi
onnistuneest i  ”puremaan
sonnia”(bait a bull). Olen myös
katkera koska heidän koirat eivät
ole hyväkuntoisia ja olen kauhis-
tunut että ihmiset saadaan us-
komaan että nämä surkeat,  sai-
raat koirat  ( jo i l la ei  ole
lämmönsietokykyä) ovat minun
kehittämiäni. Ja olen katkera
siitä että niin moni näistä kasvat-

tajista ei ole
peril lä asi-
o i s t a ,  ns .
koulutettuja
koira ihmisiä.
Olen katkera
siitä että mo-
nia vanhaenglanninbulldoggeja
pennutetaan rahan takia ja moni
koira ei pääse hyvään kotiin elä-
mään. Ja olen katkera siitä että
monet näistä koirista eivät ole
puhtaita.

Lopuksi haluan painottaa että
nämä ”vaihtoehto” bulldogit eivät
ole rotu, koska kaikki rodut ovat
saaneet alkunsa ”kantakoirista”
ja jalostettu niistä, tämän tietää
jopa aloittelevat opiskelijat maa-
talousoppilaitoksissa. Nämä
loukkaajat kertovat minulle että
rotuni nimi tänä päivänä määri-
tellään koiran tyypiksi. Siis jos
se on koiratyyppi, se on tyyppi
joka ei perustu työskentelytai-
toon (toisin kuin Bandogeilla) tai
sitten se on tyyppi joka ei perustu
kantarotuihin (kuten Lurchereil-
la), vaan se perustuu anarkiaan
ja koirakeinottelijoiden ja pentu-
tehtailijoiden itsekeskeisyyteen...
Näille vilpittömille ihmisille jotka
jalostavat näitä isoja sairaita,
työhön kykenemättömiä englan-
nin bulldoggi olentoja, tehkää
niin mutta älkää kutsuko niitä
minun rotuni nimellä. Siis koiria
joilla muka olisi selvät ja varmat
kantarodut, joiden täytyy omata
vanhan ”bull baiterin” ulkonäkö
ja jotka ovat terveitä ja on luon-
teeltaan työskenteleviä ja ihmistä
palvelevia. Anteeksi kaikki tämä
saarnaaminen, mutta teidän olisi
hyvä ymmärtää syy minun tur-
hautuneisuuteeni.

1990-luvulla lopetit VEB:ien
kasvattamisen, miksi ?

1990-luvun alussa lopetin koi-
rien kasvattamisen monesta
syystä. Koirani näyttivät vihdoin
oikealta. Olin tuottanut 2 täydel-
listä esimerkkiä; Tweed ja Rosa.
Kaikista ihmisistä joita yritin vär-
vätä jalostamiseen, tuli välittö-
mästi experttejä ja he menivät
omaa polkuaan vähän ajan ku-
luttua. Suurin ongelma oli että
en saanut heitä röntgenkuvaa-
maan koiriensa lonkkia, vaikka
asia tehtiin ensi tapaamisella
selväksi että jalostuskoirilta vaa-
ditaan ne. Lisäksi koin muuta-
man pennutus tragedian. Näh-
dessäni emon syövän oman
pentunsa , se koski minuun. Ja
sitten tuli kauneimman pennun
syntymä urallani. Tarkastin tytön
heti syntymän jälkeen ja sillä oli
halkinainen kitalaki. Pennun tap-
paminen haavoitti minua syvästi.

Olin myös aloittanut pitbullien
pelastamisen, kiertelin rankku-
reita ja eläinsuojia katsomassa
kun satoja ”ylimääräisiä” koiria
tapettiin. Se oli viimeinen tikki.
(tänä päivänä USAssa eläinsuo-
jissa ja rankkureilla tapetaan
11.000 koiraa päivässä ). Minun
kennelini koirineen meni Michael
Walzille , joka on jatkanut jalos-
tustyötä tähän pä ivään.

David Leavitt ja Maurice Mayo sekä vanhaenglanninbulldoggi Eli.

David Leavitt

Kuvakollaasi erittäin lihavista ja jopa epämuodostuneista bulldoggeista,
joiden on väitetty olevan aitoja vanhaenglanninbulldoggeja. Näistä on
jo terve työkoira kaukana.



Kysymys rekisteröintipaikois-
ta, niitä on monia. Mitä yhdis-
tyksiä suosittelet, mitkä yhdis-
tykset ovat mielestäsi
luotettavia? Mitä on tapahtu-
nut OEBAlle, vieläkö se on
toiminnassa vai lopettanut?

Minun rekisterilläni, OEBA:lla
oli suoriutumis ongelmia Miken
Walzin kanssa ja Tilalle tuli
OEBKC vuonna 2001. Minut kut-
su t t i i n  t yösken te lemään
OEBKC:n kanssa vuonna 2005
ja myöhemmin samana vuonna
perustin Leavitt Bulldog Associa-
tionin (L.B.A.), enemmän työkoi-
riin keskittyvän organisaation.
Tänä päivänä ainoastaan
OEBKC:hen ja LBA:han rekiste-
röidyt koirat voidaan varmasti
jäljittää takaisin minun käyttämiin
linjoihin. Tulevaisuudessa jonain
päivänä toivomme osallistuvam-
me ARBA:n, NKC:n ja UKC:n
jär jestämi in tapahtumi in.

Millaisena näet VEBien tule-
vaisuuden ?

Tulevaisuus näyttää hyvin va-
loisalta. Meillä on omistautuneita
kasvattajia ja kouluttajia. Minulla
on toiveita että fenotyypiltään
koirat vielä paranevat, tarkoitta-
en terveyttä ja toimintakuntoa.
Leavittin Bulldogit ovat pärjän-
neet taakanvedossa, schutzhun-
dissa ja ulkomuotoarvosteluissa.
Minulle olisi toiveideni käyminen
toteen jos saisi apua ja tukea
kunnon kasvattajilta jotka ovat
sitoutuneet rodulle ja tekevät
paljon työtä parantaakseen sitä.

Terveysasiaa, missä men-
nään? Onko perinnöllisiä sai-
rauksia, mikä on mielipiteesi
huonojen / välttävien koirien
käytöstä jalostukseen? Missä
menee raja?

Vanhaenglanninbulldoggi on
altis kaikille samoille sairauksille
kun englannin bulldoggi. Sikari-
punkki; epilepsia; lonkka dyspla-
sia; pehmeä suulaki; painuneet
ranteet; koukkuhännät; kierot
takajalat: Vain parhaita koiria
pitäisi käyttää jalostukseen. Koi-
ria joilla on mm. edellä mainittuja
vikoja ei pitäisi käyttää jalostuk-
seen.

Työkoirien jalostukseen valin-
nassa on hienon hieno raja. Kuu-
muuden kestämättömyys on
suuri ongelma bulli-roduissa.
Odotan hyvän koiran pystyvän
työskentelemään päivän 27 cel-
sius asteen lämmössä. Tämä
on hyvin vaikeaa. Jopa saksa-
laiset koirarodut joilla on kuono,
uupuvat työskennellessään suo-
jelutyössä 27-asteen lämmössä.
Olen nähnyt Bulli-rotuja täydes-
sä uupumuksessa, vain seiso-
massa esitteillä kehässä. Tällai-
nen koira ei ole mielestäni
onnistunut työkoira.

Aluksi rotumääritelmä oli hy-
vin lyhyt ja yksinkertainen.
Tänä päivänä se on hyvin tark-
ka ja yksityiskohtainen, esi-
merkiksi koiran koko on tark-
kaan määritelty. Miksi näin,
onko ulkomuotoasioista tullut
kovin tärkeäkin asia?

Ulkomuoto on aina tärkeä te-

kijä. Olen viimeiset puolitoista
viikkoa kehittänyt vieläkin tar-
kempaa ja yksityiskohtaisempaa
rotumääritelmää. Rotumääritel-
män täytyy olla kokonaisvaltai-
nen jotta tuomarit pystyvät ar-
v o s t e l e m a a n  k o i r a n .
Yksityiskohtainen rotumääritel-
mä auttaa tuottamaan yhtäläisiä,

yhdenmukaisia koiria, joka taas
on erittäin tärkeää rodulle ja on
yksi mittapuu arvostellessa ro-
dun menestystä ja kypsyyttä.
Kun minusta aika jättää, en ha-
lua jonkun aloittelijan tai  harras-
tekasvattajan, jolla ei ole mitään
käsitystä jalostamisesta, koulu-
tuksesta tai bulldoggien histori-

asta; joka on ohjastanut fenotyy-
pin tällaiselle koiralle, kirjoittavan
uudelleen rotumääritelmää sopi-
maan hänen koirilleen.

Sana on vapaa, mitä haluaisit
sanoa suomalaisille VEB-
ihmisille? Ja ihmisille joilla on
aikomus hankkia VEB?

Koiria pitäisi jalostaa vain jos on
halu parantaa koiria. Liian paljon
koiria tapetaan sen takia että
ihmiset voisivat pennutta koiri-
aan lisää ja pääasiallisesti tehdä
sitä rahan takia.

Osta vain parhaita. Ole valmis
siihen että parhaasta pennusta
kasvaa aikuinen jolla on ongel-
mia terveyden, ulkomuodon tai
luonteen kanssa, ja kun se ta-
pahtuu kuittaa se tappioksesi
äläkä käytä sitä koiraa enää ja-
lostukseen.

Tärkein asia on tehdä työtä
koirasi kanssa. Kaikki koirat tar-
vitsevat peruskoulutuksen totte-
levaisuudessa. Kaikki lisäkoulu-
tus on plussaa. Muista että
suorituslajeissa , juorut ja puheet
eivät merkitse mitään. Sinun
koirasi suoritukset puhuvat puo-
lestasi. Hanki paras koira ja kou-
luta ja valmistele sitä kovemmin
kuin kilpailijasi.

LBA:n  päämäärä

Leavitt Bulldog Association
on ryhmä kasvattajia, koirien
omistajia ja rodun harrastajia,
jotka ovat liittyneet yhteen David
Leavittin kanssa säilyttääkseen
ja suojellakseen alkuajan työs-
kentelevää ”Bull Baiteria” jonka
David Leavitt on kehittänyt ja
nimennyt vanhaenglanninbull-
doggiksi 1970-luvun alussa. Tä-
nä päivänä kutsumme koiriam-
me Leavitt in Bulldogeiksi
tarkoituksena erottaa ne suu-
remmista ja ei sukua olevista
koirista joita kutsutaan vanha-
englanninbulldoggeiksi tänä päi-
vänä.

Olemme sitoutuneet jäljittele-
mään 1820-luvulla eläneiden
koirien ulkonäköä, liikkuvuutta,
terveyttä ja työskentelykykyä,
mutta luonteeltaan sellaisia että
ne soveltuvat loistaviksi perhe-
koiriksi. Päätehtävänämme on
ylläpitää ja parantaa koiriemme
terveyttä, luonnetta ja työsken-
telykykyä. Me jatkamme jalos-
tuskoirien valintaa ja ohjelmien
kehittämistä edempänä tässä
tehtävässä, kuin myös tarjoam-
me rekisteripalveluja ja ylläpitoa
meidän ja los tusko i r i s ta .

Muutamia hyviä linkkejä:

www.leavittbulldogassociati
on.com
www. leav i t tbu l ldog .o rg
www.oebkcregist ry.com

Haastattelun antoi:

David Leavitt
Chairman
Leavitt Bulldog Association

copyright David Leavitt

Käännös: LS
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Aito työkoira-vanhaenglanninbulldoggi suoriutuu sille annetuista tehtävistä
kunnialla. Kuvassa VEB vetää taakkaa.

Kuvassa hieno vanhaenglanninbulldoggi nimeltään RicAli’s Bruno. Koiran
omistavat Johnny ja Mary Courville.

Herra David Leavittin haastattelussaan mainitsema landseerin kuva
vuodelta 1820.

Walz’s Red Sonja.BullMeads Tweed.BullMeads Crib.
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Mocca itse

Mocca on siis amerikankää-
piöterrieri ja Mocan kanssa har-
rastetaan taakanvetoa. Mocalla
on ikää reilun vuoden verran ja
taakanvetoahan ollaan harras-
tettu heti siitä lähtien kun Mocca
kotiin tuli pentuna. Pentuna tie-
tenkin ihan minimaalisilla painoil-
la (narulelua perässään vetänyt).

Välillä ollaan treenattu enem-
män ja tällä hetkellä todella vä-
hän, ilmat on ollut aika sateisia
viime kuukausien aikana ja sillon
treenaus ei Mocan kanssa on-
nistu, eikä mullakaan ole sitä
kiinnostusta ollut vähään aikaan,
mutta eiköhän sitä kohta aleta
taas enempi treenaamaan.

Kilpailut

Tänä vuonna ollaan koluttu
kaikki SATHY ry.:n järjestämät
kilpailut läpi ja kaikkiin taakan-
vetokisoihin ollaan osallistuttu,
välillä vähän paremmalla me-
nestyksellä ja välillä vähän huo-
nommalla. Viimeisimmät kisat
oli vähän aika sitten täällä Tam-
pereella (kotikenttäetu) ja vih-
dosta ja viimein Mocca räjäytti
pankin ja voitti!! Wuhuu!!

Tampereen SATHY Superki-
soihin ei treenattu kuin yhden
ainoon kerran, mutta treenin vä-
häisestä puutteesta huolimatta
poika veti hyvin ja toi voiton ko-
tiin. Voitto ei sinänsä mikään iso
yllätys ollut kun tiedän että Moc-
ca on hyvä taakanvetäjä, se ei
heti lannistu jos se veto ei heti
kerralla onnistu. Tietysti sekin
auttoi paljon asiaa kun yksi koira
oli kääpiöluokasta pois (Mocan
äiti), luultavimmin silloin sijoitus
olisi ollut toinen sija. Poika on
tullut äitiinsä.:)

Kokeilihan Mocca tuholaistor-

juntaakin mutta pääasiallisesti
Mocca hoitaa tuon taakanvedon.

Kohtapuoliin onkin sitten
SATHY Expo ja se jääköön näh-
täväksi kuinka meidän siellä
käy? Tampereen Superkisojen
jälkeen ei meinaan olla treenattu
yhtään.

Mocan
luonteesta

Vaikka Mocca onkin pieni ja
hellyyttävän oloinen pikku kaveri
ja onhan se myös sitä, mamman
oma pikku vauva. Niin tarpeen
vaatiessa siitä löytyy pippurinen
kaveri, mikä ilmeneekin sitten
ihan kotioloissa. Mocallehan on
aina kelvannut ruoka erittäin hy-
vin, joten auta armias jos joku
meidän muista koirista uskaltaa
lähelle silloin tulla kun Mocca
syö ruokaa tai luuta ja jopa juo
vettä. Hampaat on sellaisessa
irvistyksessä ja ääntä lähtee kuin
isommastakin koirasta, ja pääl-
lehän se käy sitten kuin hyeena
jos liian lähelle muut koirat us-
kaltaa mennä. Irvistely alkaa jo
siinä vaiheessa jos joku uskal-
tautuu edes 2 metrin päähän
mennä.

Ulkoillessakin saadaan pujo-
tella siihen tyyliin kadulla kun
kaikenhan syötäväksi kelpaavan
Mocca sieltä suuhunsa muuten
poimii.

Mutta on sekin omansa saa-
nut, aina Max ja Blackie ei jaksa
sen irvistelyä vaan ne palauttaa
Mocan sitten takaisin maanpin-
nalle, ja silloinhan sitä ollaankin
niin herkkää poikaa että  mam-
man syliin on päästävä paapot-
tavaksi.

Katja K.

Kansikuvakoira Mocca,
amerikankääpiöterrieri vailla vertaa!

Amerikanpitbullterrieri
Me Naiset -lehdessä
13.9.2007 ilmestyneessä Me
Naiset -lehdessä ilmestyi vii-
den jutun sarja otsikolla Hyviä
uutisia! Toimittaja Kaisa Viita-
nen otti yhteyttä SATHY
ry.:hyn elokuun lopussa, tar-
koituksena saada yksi näistä
hyvistä uutista kertomaan te-
rapiakoiratoiminnasta.

Artikkeliin haastateltiin kahta
terapiakoiran omistajaa koiri-
neen, mutta itse juttuun päätyi
kuitenkin vain yksi omistaja yh-
den koiransa kera. Koko artikkeli
on äärettömän positiivinen ja
kertoo SATHY ry.:n vapaaehtoi-
sesta terapiakoiratoiminnasta
todella monimuotoisesti ja liikut-
tavasti.

Toimittaja kertoo:
”Yhdysvaltalainen terapiakoi-

raminta on juurtunut Suomeen.
Viidessätoista vuodessa noin 50
koiraa ja niiden omistajaa on
saanut terapiakoirakoulutuksen.
Ryhmästä noin puolet käy sään-

nöllisesti terapiakoirakäynneillä
vanhusten ja vammaisten palve-
lulaitoksissa. Koiraterapian taka-
na on SATHY-niminen yhdistys.
Toiminta perustuu vapaaehtoi-
suuteen eikä se saa ulkopuolista
rahoitusta.”

Juttu jatkuu:
“Se oli tavanomainen van-

hainkotivierailu. Jonna Dunkel
päästi amerikanpitbullterrierinsä
vapaaksi ja Erkki lähti kiertele-
mään seurusteluhuoneessa van-
husten luona. Koira pysähtyi
pyörätuolissa istuvan, seinää
tuijottavan dementiapotilaan vie-
reen. Vanhus oli jo pitkään elänyt
omassa todellisuudessaan rea-
goimatta muihin, mutta nyt hento
käsi alkoi nykien silittää Erkin
päätä.

Jotkut vanhukset eivät muista
lähivuosista mitään, mutta Erkin
he kyllä muistavat. Tyypilisellä
hoitokeikalla se kiertää tunnin
pari rapsutettavana, makoilee
vuodepotilaiden kyljessä ja nuo-

lee parit naamat. Lempeä koira
katkaisee laitosrutiinit, joten sitä
odotetaan kiivaasti.

Vihtiläinen eläintarvikkeiden
maahantuoja Jonna Dunkel on
harrastanut terapiakoiratoimin-
taa alusta asti. Vapaa-ajallaan
hän kouluttaa terapiakoiria- ja
ohjaajia. Lisäksi Jonna käy mon-
ta kertaa viikossa kolmen oman
koiransa kanssa sairaaloissa ja
vanhainkodeissa.

-Tämä on vapaaehtoista aut-
tamista. Laitoksissa on valtavasti
oman perheensä hylkäämiä, kat-
keroituneita ja vihaisia vanhuk-
sia. Jos minä voin jollain tavalla
heitä auttaa, en voi olla käymät-
tä.

Terapiakoiran koulutus kestää
noin vuoden. Sathy-yhdistys on
erikoistunut pitbullterriereihin,
koska rohkeina ja avoimina ne
sopivat vierailuihin erityisen hy-
vin. Koira ei saa hämmentyä,
vaikka autistinen lapsi tai de-
mentoitunut vaippahousuinen
vanhus karjuu ja työntää kätensä

k o i r a n
suuhun.

-Monta
kertaa
o l e n
tunte-
nut it-
seni niin pie-
n e k s i  j a
koiran suu-
reksi, kun se
löytää tien
vaikean ja
er is täy ty -
neen poti-
laan luok-
se. Siihen
ei ihminen
pysty.

T o i -
m i t ta ja
K a i s a
V i i t a -
nen

Mocca voitti oman painoluokkansa taakanvedossa SATHY Superkisoissa
Tampereella elokuussa 2007. Hyvä Mocca!

Mocan taakanvetotyyli on tasaisen varma. Poika tietää mitä tekee ja se
on tulosta kovasta treenaamisesta. Makupaloilla pääsee toki alkuun,
mutta Mocca tosiaan tykkää vetää taakkaa.
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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 Cash & Snow White’s Peggy
-pennut syntyivät 29.8.2007.

Kolme urosta vapaana.

SnowWhite
American Bulldogs

Suomessa tehdyt, laadukkaat, mittatilaus-
TAAKANVETOVALJAAT

pienille ja isoille koirille!

Tilaa heti osoitteesta
www.koiratuote.fi/sathy

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 -

värivalikoima todella laaja, esim. musta, punai-
nen, 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.



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 syksyyn! Runsaasti syksyn 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!

Näkyvyyttä pimeään syksyyn!
Koiratuotteesta saat syksyn aikana kaikkiin
yli 20 e tilauksiin kaupan päälle sydänheijas-
timen sekä kaikkiin yli 50 e tilauksiin kaupan
päälle koiran heijastinkaulapannan!

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.

Turvavaljaat
autoiluun

alk. 12,90 e

Pentuvaljaat
v-pun ja v-sin
12,90 e

Hurtta Home
kantokassit
alk. 22,90 e

Hurtta Home
laatupedit

alk. 43,90 e

Koiran sähkö-
hammasharja

25,90 e

Uutuuslelu
Dog Fighter

39 e

Syksyn uutuusvärit
Flexeissä, v-pun ja ruskea
hinnat alk. 13,90 e

Kelataluttimiin
pussukka

5,90 e

Puppy
Coachies

7,90 e

Natural Menu
uutuusruuat

alk. 7 e


