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SHOP.SATHY uutuuksia!
SHOP SATHY:sta saat nyt syksyn hulppeimmat
työkoiratvermeet itselle ja työkoirallesi!
Uutuuksina mm. nämä hienot tuotteet:
• Amerikanpitbullterrieri korttisetti: Upeat, tyylikkäät,
värikkäät APBT kortit synttärisankarille, nimpparisankarille,
ylioppilaalle, tupaantuliaisiin jne. APBT korttisettiin kuuluu
viisi erilaista, upeaa kaksiosaista korttia. Kortit ovat tukevaa
kartonkia. Hinta: 12.95 €
• Baseball T-paita: Fruit of the Loom BASEBALL t-paita,
lyhyt- tai pitkähihainen trendikäs t-paita. Kontrastiväriset raglan
hihat, 1 X 1 ribbikaulus kontrastivärillä, sisältää lycraa. Kaksoistikkaukset kauluksessa, hihoissa ja helmassa. Painatus
superkestävällä flexo-tekstiipainatuksella, väri musta. Koot
S,M,L,XL,XXL. Värit: valkoinen / meleerattu harmaa,valkoinen
/ deep navy,valkoinen / musta,valkoinen / punainen Hinta:
29.50 €.

Baseball t-paita
Mock Sleeve t-paita

• Mock Sleeve T-paita: Fruit of the Loom MOCK SLEEVE
t-paita, lyhythihainen t-paita, jossa kontrastiväriset pitkät hihat
ja kauluksen reuna. Puuvilla/lycra kaulus vahvistetulla niskasaumalla, kaksoistikkaukset kauluksessa, hihoissa ja helmassa.
Painatus superkestävällä flexo-tekstiipainatuksella, väri valkoinen. Koot S,M,L,XL,XXL. Värit: teräksen sininen / tuhka,deep
navy / meleerattu harmaa,musta / meleerattu harmaa,tiilenpunainen / luonnonvalkoinen. Hinta: 28.50 €.
Katso lisää ja tee tilauksesi osoitteessa http://shop.sathy.fi/

Toy Fox Terrier Kennel
• Euroopan suurin ja johtava amerikankääpiöterrieri-kenneli
• tuotamme koiramme niiden alkuperämaasta, Yhdysvalloista,
parhailta mahdollisilta kasvattajilta, mm. Eliza Hopkins,
Margo Carter, Mary Ruth Schneider, Shirley Thompson
• jalostamme amerikankääpiöterrierimme ainoastaan
parhaimmista mahdollisista koirista, jotka ovat parhaimmista
ja halutuimmista 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.
• 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 ja täydellä
terveystakuulla varustettuina, tuhdin ja upean
pentupakkauksen kera, sis. mm. virallisen koiran EU passin • Puhelin 045 630 4345
• Toy Fox Terrier Kennelin tavoitteena on amerikankääpiö- • Sähköposti
info@toyfoxkennel.com
terriereiden erinomainen laatu – ei määrä!
• Kotisivut
• suunnitteilla talveksi 2005 upeita pentuja, lisää tietoja
www.toyfoxkennel.com
kotisivuillamme www.toyfoxkennel.com

Reipasta ja raikasta syksyä!
Hyvä lukija, käsissäsi on SATHY Uutiset-lehti
numero 4/2005. Tähän lehteen olemme koonneet
useita artikkeleita,haastatteluja sekä komean
kuvakoosteen vuoden tärkeimmästä ja suurimmasta, kaikki ennakko-odotuksen huimasti ylittäneestä SATHY Expo 2005 -tapahtumasta!
Katso artikkelit ja kuvat s.12-18.

Pittimuorin tarinat s.6-7
Syysmyrskyt ja omituinen koiraohjelma ovat
Pittimuorin mielessä.
Texas amerikanbulldoggi s.8-9
Amerikanbulldoggi, työkoirarotu USA:sta, yksi
monesta SATHY-rotuisesta työkoirasta. Eräs
maailman hienoimpia amerikanbulldoggeja, Texas,
osallistui SATHY Expoon ja kahmaisi voiton kotiin
Taakanvedossa™. Texas, tuore Pohjoismaiden
Mestari Taakanvedossa™ ja ylpeä omistaja kertovat,
mikä on aito amerikanbulldoggi ja miten voit treenata
oman ab-koirasi huipputuloksiin.

SATHY Expon jälkihuumassa on taakanveto lähtenyt
aivan uuteen starttiin Suomessa, useamman vuoden
seesteen jälkeen. SATHY ry. lanseerasi taakanvedon
Suomeen jo vuonna 1999. Tästä lähtien on taakanvetoa harrastettu enemmän ja välillä vähemmän,
mutta nyt taakanveto on jälleen kovassa myötätuulessa. Lähde Sinäkin koirasi kanssa mukaan treeneihin, näin kisoihin osallistuminenkin on helpompaa!
Katso tietoja treeneistä s.11.

Typerä koira-artikkeli s.10
Jos olet herkkähermoinen, älä vaivaudu lukemaan
tätä artikkelia. Veri kiehuen hämmästelemme jälleen
kerran, kuinka tyhmä ihminen on.

Seuraava suuri tapahtuma, jossa SATHY ry. on mukana, on Lemmikki 2005 tapahtuma Vantaalla lokakuun lopussa. Lisää tietoa tapahtumasta sekä alennuskuponki sisäänpääsyyn löytyy tästä lehdestä,
katso tietoja ja leikkaa irti arvokupongit s.22-23.

SATHY ry. 10 vuotta s.19
SATHY ry. merkittiin yhdistysrekisteriin jo vuonna
1996. Mitä on tapahtunut kymmenen vuoden aikana
ja mitä juhlallisuuksia on tiedossa vuodelle 2006?

Yllämainittujen lisäksi tästä lehdestä löytyy mm.
seuraavat mielenkiintoiset ja hyödylliset työkoiraartikkelit:

Tiesitkö tämän koiranruoasta s.20
Lyhyt ja naseva artikkeli kannattaa lukea tarkoin, se
sisältää tärkeää tietoa kaikille koiran omistajille.

Amerikankääpiöterriereiden kanssa multivoittoihin
SATHY Expossa s.5
Miten ihmeessä amerikankääpiöterrierin ja
amerikankarvatonterrierin kanssa voisi treenata ja
tsempata niin, että voisi osallistua kisoihin ja vielä
päästä voittosijoille?

Tilaa takaanvetovaljaat s.20
Nyt on hyvä aika tilata koiralle omat taakanvetovaljaat,
ja pääset heti treeneihin hyvin mukaan!

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

Oletko muuttamassa?

SATHY osto & myynti s.21
Uusimmat koira-aiheiset osto&myynti-ilmoitukset.

Jos yhteystietosi ovat muuttumassa tai tuntuu siltä,
että postisi tulee väärään osoitteeseen, niin ilmoita
meille uusi osoitteesi.
Jos on kivaa tai vähemmän kivaa kerrottavaa niin
siitä kannattaa kertoa myös muille yhdistyksen jäsenille. On tärkeää jakaa kokemuksia omasta lemmikistä, voi olla, että jotakuta askarruttaa juuri samat
asiat.

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

SATHY yhteystiedot

Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä yhdistyksen
toimihenkilöihin ja kertomalla yhteystiedot. Jäseniltä
peritään vuosittainen jäsenmaksu, erillistä liittymismaksua ei ole.
Yhdistyksen toimintaan on helppo osallistua. Ainoa
mitä tarvitaan on aktiivisuus - kanna kortesi kekoon.
Tekemistä riittää yhdistyksen toiminnassa, roduista
tiedottamisessa ja yhteyksien ylläpitämisessä - ota
epäröimättä yhteyttä.

SATHY ry.:n löydät internetistä osoitteesta
http://WWW.SATHY.FI kuvia ja tekstiä voit lähettää
s-postitse osoitteeseen info@sathy.fi
To i m i t u k s e l l i n e n m a t e r i a a l i o s o i t t e e s e e n
SATHY
Arolantie 48
03400 Vihti.
SATHY:n puhelinvastaaja ja faksi (09) 2247 317.
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Amerikankääpiöterriereiden kanssa
multivoittoihin SATHY Expossa!
Kahden superhienon amerikankääpiöterrierin ylpeät
omistajat, Emma ja Matti, yllättivät kaikki – ehkä jopa itsensä – nappaamalla voitot
kotiin useassa eri kisassa
SATHY Expo 2005 tapahtumassa.
Emman ja Matin koirat
Rocky ja Dali olivat varsinaisia työkoiran esikuvia, jättäen
monet erinomaiset kääpiötyökoirat tällä kertaa toiselle sijalle.
Koirista nuorempi, 'PR'
Rocket aka Rocky, näytti kyntensä vanhemmille veteraaneille, esiintymällä niin edukseen SATHY Expo 2005
tapahtumassa, että voitti Pohjoismaiden Mestaruuden kahdessa
lajissa,
Tuholaistorjunnassa™ ja
Voimavedossa™!
Tuholaistorjunnassa™ toiseksi tuli 'PR' Pikkolo Jr. aka
Dali, myös Emman ja Matin
oma koira.
Dali osoitti taakanvedossa
närhen värkit, vetäen todella
kovatasoisen suorituksen, joka
oikeutti Pohjoismaiden Mestaruuden
voittoon
Taakanvedossa™.
Tässä Emman haastattelu
kaikkien kääpiökoirien omistajien luettavaksi ja inspiraatioksi, miten oman koiran kanssa voisi kiriä voittoon?
“Lähdimme ilman mitään
odotuksia SATHY Expoon,
sillä tapahtumaa olimme odottaneet jo pitkään. Päätimme
kotona että molemmat AKTpojat kokeilevat kaikkia lajeja.
Ei sillä niin väliä jos koira ei
halua tehdä mitään, mutta pääasia että kokeillaan. Näin koira
saa uusia virikkeitä ja kokemuksia.
Olen huomannut vanhemman koiran Dalin kanssa kilpaillessa eri SATHY tapahtumissa, että oma innostus
kannustaa koiraa tekemään ja
yrittämään lajia kuin lajia. Talvella vedettiin isäntää suksilla
perässä, keväällä vedettiin kinkereillä taakkaa niin että meillä
molemmilla lonksahti suut auki. Sijoituksilla ei ole niin väliä
tarkoitus on mennä pitämään
hauskaa ja tapaamaan tuttuja.
Ei kisoja tarvitse pelätä tai
murehtia omasta sijoituksestaan, kunhan sinulla ja koiralla
on hauskaa.

Taakanveto

neita voi
tietenkin
tulla,
mutta
tarkoitushan on
p i t ä ä
hauskaa.
Hiem a n
huonosti
olemme
harjoitelleet tuholaistorjuntaa
kotona,
m u t t a Amerikankääpiöterrieri Rocky nappasi
m e i l t ä pokaalit ja tittelit parempaan talteen!
löytyy
paljon kissoille tarkoitettuja maaliviivan yli sekä koirista
leluja kuten hiiriä, eri vetole- oikein näkee että ne ovat toluja, karvapalloja, naruja missä della mukana menossa.
hiiri…yms. Nämä lelut tuntuNopeusjuoksussa taas pääsvat olevan parhaita, niitä hei- tiin kokeilemaan kuinka nopetellään, jahdataan ja riepotel- asti koira tulee omistajan luoklaan. Taitaa naapurin kissatkin se. Paljon ihmisiä ympärillä
hieman kouluttaa meidän koi- tuo paineita, mutta jokainen
ria hiirten jahtaamiseen ties koira teki loistavan suoritukmitä pienten elukoiden mieles- sen. Huomasin, että kun meni
sä liikkuu.
maaliviivasta vielä pidemmälle, niin koira ei jarruttanut liian
aikaisin, vaan vasta maaliviiVoimaveto
van jälkeen. Tietenkin se namupala kädessä houkuttaa vieVoimavedossa pienten osal- lä nopeampaan juoksuun.
ta vetosuoritukset eivät tällä
kertaa olleet mitään loistavia.
Mutta voittaja löytyi pienen Mukaan treenaamaan
mietiskelyn jälkeen. Taitavat ja kisaamaan oman
suorituspaineet kasvaa aina koiran kanssa!
tässä lajissa pienten osalta suureksi. Meillä vanhempi poika
SATHY Expo on loistava
on melkeinpä aina tarttunut paikka, kuten muutkin
leluun kiinni ja alkanut kiskoa SATHY tapahtumat, päästä
sitä, mutta tällä kertaa ei. Näh- kokeilemaan erilaisia lajeja
tävästi nyt ei huvittanut, mutta sekä tavata muita omistajia
sentään kokeiltiin. Nuorempi sekä koirat tapaavat oman rotaas päätti kiskoa narua. Isom- tunsa edustajia. Omia valjaita
mat koirat taas tuntuvat vuosi- taakanvedossa ei tarvitse ensivuodelta kiskovan entistä ko- kertalaisella olla, sillä lainavalvemmin. Tämäkään laji ei jaat tapahtumista löytyy. Omilpaljon harjoitusta kotona vaa- la valjailla voi tietenkin kotona
di. Jokaiselta meiltä löytyy treenata vaikka muovipulloa
jonkin näköinen lelu mitä koi- perässä vetäen. Mitään ei kosra rakastaa kiskoa ja riepotella. kaan menetä kokeilemalla. EnEi muuta kuin kiskomaan le- si kerralla kaikki mukaan joka
luja koiran kanssa.
lajiin niin saadaan enemmän
menoa ja vilskettä sekä pidetään hauskaa. Nähdään seuraaNopeusjuoksu
vassa tapahtumassa!

SATHY Expoa varten olimme kesän aikana harjoitelleet
taakanvetoa omilla kärryillämme. Kärryt eivät ole mitkään
kummoiset, mutta toimivat.
Tarkoitus on totuttaa koiria
vetämään, sekä saada ehkä joskus pojat vetämään ilman houkuttimia.
Ennen kuin pojat alkoivat
vetää kärryjä, totutin ne ensin
pelkästään taakanvetovaljaisiin, siinä ei mennyt kauaa aikaa. Ei muuta kuin laitettiin
kärryt pihalle ja kokeilemaan.
Kärryt lähtivät liikkeelle kannustuksella ja makupaloilla.
SATHY Expossa tiesin Dalin pärjäävän taakanvedossa
ja kannustuksella sekä makupalojen avulla poika toikin voiton kotiin mutta nuorempi poika
Rocky
yllätti
sisukkuudellaan. Ei Rocky jäänyt Dalia huonommaksi sillä
puolen vuoden ikäinen poika
veti perässään 14,1 kertaa
oman painonsa verran taakkaa.
Tulevaisuudessa voi pojasta
kehittyä aivan loistava taakanvetäjä. Täytyy jatkaa harjoittelua. Talvella täytyy miettiä jos
vaikka pulkasta tekisi veto
”kärryn”.
Tuholaistorjunta
Olin todella ylpeä molemmista koiristamme SATHY
Expossa. Kaikki lajit menivät
loistavasti, varsinkin tuholaistorjunta. Rocky ensikertalaisena ymmärsi mistä on kyse ja
toimi todella nopeasti. Olin
ajatellut että Rocky ei ottaisi
kuin yhden vieheen kiinni ja
jäisi sitä ”tappamaan”, mutta
sain koiran kiinnittämään huomion myös toiseen vieheeseen.
En usko että kyse on siitä
että koira on tämän ja tämän
luonteinen ja sen takia se ottaa
vieheet kiinni, sillä meillä molemmat koirat on aivan erilaisia. Dali on kiltti ja oikein herrasmies kun taas Rocky on
ärhäkkä ja nopealiikkeinen,
mutta silti molemmat innostuvat tuholaistorjunnasta ja tekevät siinä parhaansa. Tällä kertaa Rocky voitti ja Dali oli
toinen. Uskon että jos koiraa
innostaa ja kannustaa sekä on
itse mukana fiiliksessä, niin
koirakin innostuu. Suorituspai-

Uutena lajina SATHY Expossa oli nopeusjuoksu pienille koirille. Isot koirat kilpailevat pussijuoksussa, joka on
todella hauska laji. Tässä lajissa näkee mahtavat syöksyt
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Mukavaa syksyä kaikille!
Emma & Matti
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moikkasin sieltä makuuasennostani. Tuollainen
kyllä syö arvokkuutta,
täytyy sanoa.

tajunnut heti siinä paikalla,
että pittiini tuli jäljet, koska
muutoin olisin saattanut sanoa
pari valikoitua sanaa koirapuistoon tuotavista epäsosiaalisista koirista. Ja örmiön tuntomerkit: keskikokoinen,
takkukarvainen, likaisenkeltainen terrierimix, kulmahampaiden väli 4,3 cm. Vielä jos tavataan, niin potkin hiekkaa sen
silmille, mokomakin sika...Juu, tää kostolla hekumoiminen tekee sielulle hyvää,
mutta käytännössä tuskin toteutuu... Ja sopii vain kuvitella
millainen metakka olisi noussut, jos oma pitbullini olisi
näykännyt jotakuta. Kyllä
näissä jutuissa pärstäkerroin
vaikuttaa paljon.

Eläinlääkärillä

Moi!
Pitbullini oppi äskettäin uuden tempun. Kaikki alkoi siitä,
kun isokokoinen kaverinsa
joutui tappeluun toisen koiran
kanssa, ja minä käskin oman
koirani jaloista pois. Pittini
varmuuden vuoksi hyppäsi
puistossa olevan terrierinmuotoisen koirapatsaan selkään,
mistä tempusta palkitsin sen
ruhtinaallisen avokätisesti (siis
koirani, ei patsaan, hahhah...).
Pitbullini on tosi nopea oppimaan, seuraavana päivänä se
loikkasi patsaan selkään ihan
omaksi ilokseen. Pari kertaa
meni pitkäksi ja hauvani putosi
toiselta puolen maahan, mutta
ei kun välittömästi vain uusi
yritys, meidän pieni omaa oikean pittiasenteen eikä vähästä
lannistu.
Eli 99,9% varmuudella kuuluu säälittävään temppuvalikoimaamme nyt myös patsastelu. Ja ei, EN aio antaa
kasvavan koiran hyppiä ihan
miten mieli tekee, mistä oli
yhden paksun rotikan omistaja
kovin huolissaan – kestävätkö
sen jalat tuollaisen... Kateellinen rassukka...
Ylpeys ja
lankeemus
Sitten oikein itseemme tyytyväisinä lähdimme kotia kohden ja näimme vastaan tulevan
tuttavakoiran, jota pittini halusi
mennä tervehtimään. Mikäs
siinä. Ikävä kyllä takertui lenkkariini iso oksa, ja kun yritin
ravistella sitä irti, takertui sen
toiseenkin lenkkariini, ja lopputuloksena romahdin mahalleni tuttavakoiran omistajan
eteen. Hyvähermoiset koirat
eivät tästä olleet moksiskaan,
mutta omistaja katsoi kuin
vaarallista mielipuolta, etenkin, kun ystävällisesti vielä
SATHY Uutiset 4/2005

Käytiin sitten
eilen lekurissa.
Pittini sai jälleen
terveen paperit,
ynnä paljon
ihasteluja henkilökunnalta – mutta
kait ne loruilevat samat jutut kaikille asiakkailleen, tai sitten eivät... Koirani sillai ON tosi
symppis.
Patti leuassa on 99,9999%
varmuudella syylä, papillooma, joita tulee nuorille koirille,
ja joita vastaan sitten kehittyy
elinikäinen immuniteetti. Lääkäri sanoi, ettei ole koskaan
joutunut poistamaan papilloomaa. Aikansa kasvavat ja putoavat pois. Tätähän epäilimme mekin, että nyt vain
odotellaan.
Muutoin ei mitään ihmeellistä, paitsi uusi, paranneltu
kennelyskärokote, joka annosteltiin tippoina nenään, kaikkea ne keksivätkin. Koirani
suhtautui oikein hyvin eikä
kiemurrellut yhtään, kiltti pieni.
Tämä koko lysti kaikkinensa tuli maksamaan n. 150 e,
ovatko eläinlääkäreiden taksat
nykyään aivan järjettömät, vai
kuvittelenko vain... No en varmaan kuvittele, kyseessä oli
kuitenkin vain rutiiniluontoinen rokotus, härrigyyden!

Itsevarma
pitin alku
Pitbullini muuttuu itsevarmemmaksi koko ajan, vie keppejä yhä kasvavalta joukolta
koiria jne. Ärähtävän en ole
kuullut sen vielä kertaakaan.
Ja entäs se sitten, kun koirani
leikki jättiläismäisen schäferin
kanssa, ja leikkiin tuli pieni
luova tauko, jonka paimenkoira päätti käyttää lepäilemiseen.
Pittini tuli meidän ihmisten
kanssa penkille istumaan,
mietti, katseli, ja sitten aivan
varoittamatta syöksyi kuin sarvikuono schäferin kimppuun
ja tyrmäsi sen littanaksi maahan. Olipahan uskomaton esitys, jolle sanat eivät tee oikeutta ollenkaan – pikku
pitbullilla on tuota huumorintajua...

Selkäänpuru

Leipomista ja
kekkereitä tiedossa

Sataa vain jaksaa, viikonlopulla kastuimme iltalenkillä
sekä lauantaina että sunnuntaina, mutta meitähän ei haittaa.Polskuttelemme vain. Uimaan ei koirani epäonnisen
lokki-insidenssin jälkeen ole
uskaltautunut. Eiköhän kuitenkin pieni paksupää tämänkin
traumaattisen kokemuksen
ajan myötä unohda. Ja niin
kerroinko jo, että kävimme
Rajasaaressa jälleen, pittini oli
TOSI kiltisti eikä kiusannut
ketään, mutta sitä itseään purtiin selkään, kun meni luottavaisena moikkaamaan yhden
ison örmiön pienempää kaveria. Raukkamaisesti takaapäin
vielä... Ei käynyt pahasti, löysin hampaanjäljet vasta kotona. Pintanaarmuja, eikä koirani
ollut moksiskaan. Itse olin
“vähän” vihainen, onneksi en

Olemme jälleen palanneet
lomalta ja olemme ehjänä kotikolossamme. Koirapuistossakin on käyty, ja sitä ennen
shoppailemassa kaikenlaista
omaan merkkipäivään liittyvää
ynnä veljen vaimon, jonka
pyöreät vuosikymmenet täyttyvät pari viikkoa myöhemmin
kuin omani. Kauhea suma...
Olin vähällä kuolla stressiin,
uupumukseen ja lämpöhalvaukseen jo tarvikkeita hankkiessani, ja nyt pitäisi aloittaa
leipominen ym. riehunta... Ei
vaites, leivon erittäin mielelläni ja tuskin maltan odottaa kuvainnollista (toivottavasti) sukellusta jauhopussien
syövereihin.
Lähdemme huomenna iltapäivällä takaisin maalle, juhlimaan. Voisi kuvitella, että kun
6

koira on siellä saanut useita
viikkoja mennä ja tulla ulos
miten mieli tekee, ja rampata
syrjäisillä metsäpoluilla irrallaan (kaikkien lakien vastaisesti, mutta eihän koirani aja
riistaa, siis), olisi paluu kaupunkiin aiheuttanut jonkinlaisen kulttuurishokin ja vastalauseita tms. Mitä vielä! Hauva
ensinnäkin matkustaa junassa
erittäin mielellään, ja toisekseen se kotiin päästyämme alkoi oitis jyrsiä vanhoja puruluitaan ja kaikin tavoin osoitti
olevansa kuin kotonaan – missä se tietysti olikin, hahhah...
Sopeutuvainen pieni koira.
Syysmyrskyjä
Meillä oli täällä taas vaihteeksi kovin vetinen sää. Lähdimme kuitenkin urheasti töiden jälkeen kävelemään, itse
olin sonnustautunut kumisaappaisiin ja sadetakkiin, lämmintä oli ja vettä tihuutteli ihan
vain hiljakseen enää. Oltiin
melkein koirapuiston portilla,
kun valtaisa, jättiläismäinen,
henkeäsalpaava myrskynpuuska yllätti, vesiseinämä iski
meihin vaakasuoraan, eikä siinä vielä kaikki, vaan juuri ohittamamme vaahtera alkoi rutista ja kaatui nojalleen
pallokentän aidan varaan. Että
se oli sitten täyskäännös, ja
kotia kohti niin lujaa kuin kintuista lähti. Kaikki vaatteet &
ruumiinosat, jotka eivät olleet
sadevarusteiden suojaamat, eivät olisi pahemmin voineet
kastua vaikka olisin sukeltanut
mereen. Puhumatta koiraparasta, joka oli niin märkä, että
sitä olisi voinut vääntää. Tosin
pitbullini tuntui lähinnä järkyttyneen siitä, ettei päässytkään
puistoon – kyse oli kuitenkin
asiasta, jota tällä kertaa EN
halunnut jättää koiran arvostelukyvyn varaan.
Ja täällä on nyt kökötetty
turvassa, kohta yritetään lähteä
paremmalla onnella liikkeelle.
Jos nyt enää uskallan ohittaa
yhtäkään puuta pelkäämättä,
että se salakavalasti syöksyy
niskaan...
Kohta varmaan uskaltaudumme ulos taas, näyttäisi taivas olevan sees ja tuuli tyynt y n y t . Ta i s i t t e n e i .
Naapuritalon katon ylle ilmestyi just iso musta pilvi...Hmph.
Haukkuva koira
ei pure...
Eipä ollut paljon tietoa henkisistä yliotteista, kun puistoon

tuli isokokoinen schäfer-mix,
joka haukkui, haukkui ja haukkui. Veti lyhyesti henkeä ja
haukkui vähän lisää, lähinnä
pienen pitti-paran herkkään
korvaan... Riehakas peräkkäinjuoksu alkoi koirani mielessä saada ilmeisen pahanenteisen vivahteen, kun toinen
vain tuli kylkeen kiinni ja sanoi räyh-räyh-räyh... Pitbullini
ratkaisi asian käpertymällä oikein pieneksi ja nipistämällä
silmänsä kiinni. Noh, ihminenhän minäkin vain olen, kyllä
minua keljutti vähän.
Vetäydyttiin sitten pittini
kanssa penkille tilannetta puntaroimaan ja juonia punomaan,
ja onnen potku, sisään tuli toinen schäfer, pittini vanha leikkikaveri, jonka tykö meidän
pieni ryntäsi aivan riemuissaan. Sitten nämä kaksi nuorisorikollista liittoutuivat ja alkoivat yhdessä piirittää
vanhempaa koiraa, viedä sen
keppejä ym., eikä haukkuminen häirinnyt pittiäni enää yhtään (tai no, kyllähän sen korvat nytkähtivät jokaisen räyhäänen kohdalla, mutta edistysaskel kuitenkin oli suuri).
Itsetunnonkohotusmielessä
annoin koirani puuhastella, ja
lähdettiin sitten, kun se vielä
oli rohkea. Ensi kerralla ei varmaan ole ongelmia, nyt kun
hauvani on oppinut, että ei
haukkuva koira pure, hahaha...
Sitä mahdollisuutta, että pitbullini kumartaa nöyrästi tälle
schäfer-mixille koko loppuikänsä, en suostu edes harkitsemaan...
Erittäin erikoinen
tv-ohjelma
Katsoin muutes sen Koirat
k a l t e re i d e n t a k a n a dokumentin telkkarista. Eihän
se nyt ihan siitä kertonut mistä
lupasi, eli maailmanlaajuisesta
ei-toivottujen koirien ongelmasta, vaan lähinnä tän Sue
“Tekokäsi” Sternbergin ylläpitämästä koirien kierrätyskeskuksesta. Yhtään vähättelemättä, ajatus on jalo ja
kannatettava (ja pitkän päälle
aika epätoivoinen, mutta se on
eri juttu se). Hyvä kuitenkin,
että edes joku yrittää. Vaikka
olen kuullutkin, että Sternberg
tulkitsee esim. pittien taipumuksen tarrautua hampeineen
hihnoihin, leluihin ym. _esineisiin_ aggressiivisuudeksi,
ja se on sitten lopetus... Olisiko ennakkoluuloja?
Hänhän mainitsi huumekauppiaiden hyökkäämään
koulutetut, hengenvaaralliset

pitti/rottweiler-sekoitukset –
ja kyllä minäkin varmaan niitä
pelkäisin, ei siinä mitään. Toisaalta mikä tahansa iso, vahva,
hyökkäämään koulutettu koira
voi olla hengenvaarallinen,
eihän se mikään rotuominaisuus ole. Tietenkään.
Ja paljonko hyötyä hyökkäyskoulutuksesta loppujen lopuksi, jos nämä vähemmän
rakastettavat hauvelit yleensä
päätyvät tarhalle siksi, että niiden omistaja on ammuttu jossain kahakassa... Olisi ollut
kiva kuulla montako on päätynyt, kaiken kaikkiaan, ja paljonko koiria yleensä tarhalle
tulee, ja kuinka paljon voidaan
sijoittaa uudelleen, kaikkea
tällaista, mutta ei, kallista aikaa
tuhlattiin Sue Sternbergin sinänsä ihan mielenkiintoisen
persoonan esittelyyn.
Varsinaista nollatoleranssia
aggressioiden suhteen ei kuitenkaan näyttänyt olevan, kun
pieni mixeri, joka ei tykännyt
toisista koirista ja jahtasi kissoja, annettiin liput liehuen
uudelleen adoptoitavaksi – mikä oli tietty ihan hyvä juttu,
moniko koira EI jahtaisi kissoja, mutta olisiko koira saanut
mahdollisuuden, jos sen ulkomuodosta olisi paistanut mahdollinen pittiperimä... Epäillä
sopii... Ehkäpä kyseinen koira
läpäisi tekokäsitestin ruokakupillaan, päinvastoin kuin spanieli, jota piti oikein sörkkimällä sörkkiä ennen kuin
toivottu kunnon purema saatiin
aikaan – odotin, että kun sama
koira ennen lopetustaan sai
syödäkseen herkullisia kananuggetteja, olisi seurannut jonkinlainen verilöyly, mutta näin
ei sitten jostain syystä käynytkään. Kuitenkin koiran piti olla
vaarallisen aggressiivinen,
kummallista...
Tai vehnäterrieri, joka oli
pahimpia Sternbergin koskaan
näkemiä tapauksia – mutta entäs ne huumekauppiaiden pitweilerit? Terri vaikutti lähinnä
pikkuhäijyltä, ja oli helppo
nostaa taluttimen varassa ilmaan, jolloin irvistely taukosi
oitis.
On tietysti erittäin ja täysin
tarpeetonta yrittää sijoittaa uudelleen koiria, joilla on taipumus purra ruokkivaa (teko)kättä, kun kilttejä,
ystävällisiä, taatusti vaarattomia (jos nyt näin voi yhdestäkään elävästä olennosta sanoa)
koiria on pilvin pimein vuoroaan odottamassa. Ja kun, anteeksi epäluuloisuuteni, uudet
omistajat harvoin ovat mitään
koirankäsittelyn eksperttejä –
jos kohta eivät ole entisetkään.

Melkoinen osa kaipaisi tuhtia
potkua peräpeiliinsä, niiden
lohdullisten olalle taputusten
sijaan, jotka kokevat ansaitsevansa.
Miksi muuten halvaantumisvaarassa olleelle ja niskatukea käyttäneelle dobermannille toivuttuaan laitettiin
kaulapanta, ja näinkö oikein,
nostettiinko samaista koiraa
autoon toisella kädellä pannasta kiinni pitäen???
Nyt alkaa jo vainoharhaisuus vaania nurkan takana,
viisainta lopettaa (käytiin tässä
jo välillä ulkonakin, viesti
odotti sen aikaa, enkä enää
muista, mitä alussa kirjoitin,
heehee...)
Ai niin vielä, meidän
pitbullin ruokakuppiin saa kuka tahansa mennä vaikka kyynärpäitään myöten, mutta en
kyllä takaa mitä tapahtuisi tekokädelle. Jos pittini tavasta
käsitellä lelujaan voi jotain
päätellä, niin kauheaa jälkeä
tulisi... Mutta ehkei sentäs kesken syömisen, se on aika tärkeä tapahtuma meillä päin.
Tuli vain tässä mieleeni...
Pitbulli vs.
amstaffi
Tästä en tainnut vielä mainitakaan: puistoon tuli juovikas amstaffi, omistajan mukaan ystävällinen ja leikkisä,
mutta hyvin jäykkäjalkaisena
ja häntä pystyssä se yhtä kaikki
esiintyi ja merkkaili hartaasti
ennen kuin otti kitaansa kepinpätkän. Kauhistus ja herrajumala, meidän pitti meni siihen
kepin toiseen päähän, siis käytännössä amstaffin suuhun, ja
piti kiinni. Amstaffi oli isompi
ja painavampi ja kiskoi minkä
jaksoi, ja pitbullini vain roikkui mukana, isottelematta, pullistelematta (mikä varmaan
olisikin saanut sekunnissa aikaan huikean koiratappelun,
en epäile yhtään), ja tuskin
uskoin silmiäni, kun amstaffi
hetken kuluttua otti ja luovutti.
Pittini alkoi tyytyväisenä pureskella keppiä ja amstaffi katsoi vierestä sen näköisenä, että
sekään ei uskonut silmiään.
(Saati sen omistaja, mutta tämä
on taas eri juttu.) Meidän pitti
on siis NIIN peräänantamaton
;o)...
No, jutun pointti oli siis siinä, että mikään roturasisti en
tietysti ole, mutta kun kepinvääntö alkoi, ryhdyin vaivihkaa katselemaan jotain erotuskapulan tapaista ja päädyin
aidan vieressä nököttävän haravan tyngäksi katkenneeseen
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varteen. Meillä on puistossa
vähän huono tää valikoima...
Olin myös vähällä kysyä amstaffin omistajalta osaako hän
varmasti irrottaa ison hirviönsä
pienen koiraparkani kimpusta
mikäli jotain tapahtuu, mutta
onneksi jätin kysymättä kuitenkin.
Joo, olihan se amstaffi oikeasti pittini vanha kaveri (sama, joka taannoin hävisi painimatsin, pitbullini johtaa 20), että emme nyt ihan tuntemattomien kanssa urheile sentään, mutta kerrankos sitä tämän tyyppisten koirien päässä
napsahtaa, niin sanotusti, ja
aletaan tosissaan koittaa kumpi
on kumpi...
Näin neuroottiseksi sitä siis
tulee, kun vaihteeksi ja toistaiseksi omistaa koiran, joka tulee toimeen kaikkien kanssa.
Alan ymmärtää, miksi monet
“sosiaalisten” koirien omistajat
ovat niin sietämättömän omahyväistä sakkia. Mutta eiköhän
tästä kohtapuolin palata taas
omalle paikallemme paarioiden joukkoon, luulisin...
Cockeri vs.
ihminen
Niin kerroinko jo siitä tapauksesta, kun kaksi
“sosiaalista” muppea otti yhteen puiston portilla, ja toisen
omistaja työnsi kätensä väliin
kurjin seurauksin? En nähnyt
tapausta, olimme poistuneet
hetkeä aiemmin (onneksi),
mutta seuraavana päivänä
näimme uhrin raadellut käsivarret, ja komeaa jälkeä sitä
suloinen karvakorva amerikancockerikin pystyy jättämään, ja toimittamaan aikuisen ihmisen piipaa-autolla
ensiapupoliklinikalle, mitä
moni varmaan ihan hevin ei
suostu uskomaan. Uhri oli paatunut koiraihminen ja kuittasi
tapauksen toteamalla, että vahinkohan se oli, puremat oli
tarkoitettu toiselle koiralle, ja
tästä olen kyllä ihan samaa
mieltä. Niin, koiriin ei tietysti
tullut naarmuakaan.
Hyvää syksyä kaikille SATHY
Uutisten lukijoille! Toivottaa
Pittimuori pitbulleineen
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Texas amerikanbulldoggi tuli,
veti ja voitti SATHY Expossa!

Texas amerikanbulldoggi saapui syyskuiseen SATHY Expoon Ruotsista. Amerikanbulldoggin hyvyys työkoirana
taakanvedossa toi mahtavan
tuloksen: Texas on tuore Taakanvedon Pohjoismaiden
Mestari 2005! Tässä amerikanbulldoggi Texasin omistajan haastattelu.
Tutustuin amerikanbulldoggikoirarotuun ensimmäisen
kerran Yhdysvalloissa. Siellä
satuin törmäämään naapurin
kautta häneen kahteen pitbulliin ja kahteen amerikanbulldoggiin. Käytin näitä koiria
usein jopa kävelyllä. Kiinnostus amerikanbulldoggeihin heräsi kun nämä kaksi naapurin
amerikanbulldoggia olivat niin
kovia vahtimaan. Vaikka tein
koirien kanssa kävelylenkkejä
niin nämä samat koirat eivät
päästäneet minua samaisen
naapurin pihalle jos ei isäntä
ollut kotona – siinäpä vasta
vahtikoiria! Olin todella hämmästynyt, että sama koira voi
olla hyvä vahti ja hyvä leikkikaveri, sopisi minulle mainiosti.
Aikaisempaa kokemusta
minulla on ollut mm. bokserista, shitsusta ja monesta muusta
ennen kuin hankin itselleni
Texas-koiran (minun amerikanbullddoggini nimi on siis
Texas). Ruotsissa on
melko tiukat
maa-
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hantuontisäädökset ja sen takia
tartuin tilaisuuteen kuin sain
mahdollisuuden hankkia amerikanbulldoggin paikalliselta
kasvattajalta. Olin katsomassa
koiria jo niiden ollessa viiden
viikon ikäisiä ja kotiin sain
Texasin kun se oli kahdeksanviikkoinen. Yritin valikoida
pennun luonteen mukaan, ulkonäöstä piittaamatta. Tarkkailin pentuja ja valitsin sen, joka
mielestäni oli aina ykkönen,
syömässä, riehumassa ja muita
pentuja pomottamassa. Valintani onnistui.

si!!
Nyt kuulun SWBA:n Tukholman porukkaan, joka pyrkii
lisäämään taakanvedon harrastusta. Olemme saaneet jo rakennettua hyvä taakanvetovaunun, joten harjoittelulle on
hyvät puitteet. Luulen, että
taakanvetoharjoittelua on helpottanut se, että harrastimme
Texasin kanssa pulkkavetoa jo
aikaisemmin. Koira on tottunut valjaisiin ja takana kolisevaan taakkaan.
En muista enää aivan tarkkaan, mutta muistaakseni harjoittelimme vain kaksi viikkoa
ennen ensimmäistä Ruotsin
mestaruutta, jonka Texas voitti
omassa painoluokassaan. Totta
kai, Texas on paljon suurempi
ja painavampi kuin moni muu
koira samassa painoluokassaan, koska useimmat muut
kilpailijat olivat pitbulleja tai
sen kokoisia koiria, mutta Texas veti kyllä mahdottoman
paljon suurempia taakkoja.
Ero seuraavaan koiraan oli 500
kg.
Lopputulos oli kuitenkin se,
että innostuin taakanvedosta!
Sen jälkeen olen harjoitellut
todella ahkerasti, tekniikkaa
ja voimaa.

Taakanvetoon
tutustuminen
Taakanvedon aloitin Texasilla vetelemällä koirapulkkaa
mutta emme missään tapauksessa aloittaneet liian aikaisin.
Muistaakseni Texas oli n. 2vuotias kun aloitin ahkion vetämisen. Tukholmassa tutustuin taakanvetoon. Sitä ennen
kerkesin harrastamaan hakua,
jäljestystä ja tottelevaisuutta
kaikissa kohtalaisen hyvällä
menestyksellä.
Omasta mielestäni Texas on
hyvä harrastuskoira, riippumatta siitä mitä olemme kokeilleet niin koira on oppinut
hyvin. Tälle koiralle on tärkeintä tehdä omistaja iloisek-

Tekniikka
on a ja o
Taakanvedossa tekniikka on
tärkeä, ilman oikeaa tapaa vetää taakkaa ei synny tulosta. Katsokaapa
vaikka Plexie- ja
T u r b o pitbulleja,
loistava
tekniikka
ja häikäisevät
taakanvetotulokset!
Lisäksi
o l e n
s i t ä
mieltä,
että tekniikkaa voi
parantaa
monin verroin
enemmän kuin
voimaa.
Monet puhuvat miten iso ja voimakas koira
on mutta taakanvetotulokset
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jäävät heikoiksi puuttuvan tekniikan vuoksi. Tämän harjoittelu ei tietysti ole aina kovin
hauskaa, mutta oikotietä ei ole.
Texasin
harjoittelu
Texasin harjoittelu on perustunut tapahtuman jakamiseen
osatapahtumiin. Suoritus käydään aina läpi ja loppuun asti
vaikka koira ei aina sitä haluaisi. Omistaja määrää! Jokaisen osasuorituksen jälkeen
koira saa ylenpalttista kehua
ja kiitosta. Tämä harjoitusvaihe on myöhemmin muuntunut
yhdeksi taakanvetotapahtumaksi. Ehkä salaisuus onkin
hyvän kontaktin luominen koiran ja isännän välille.
Tärkeää on myös se, että
vain sinä ja koira olette tapahtuman keskipisteessä. Ei saa
välittää siitä mitä ympärillä
tapahtuu.
Texas tietää, että tulen iloiseksi, joka ainoa kerta kun se
vetää taakkaa. Olipa kyseessä
harjoittelu tai kilpailu.
Mitään varsinaista viehettä
en käytä. Vedon jälkeen saataan palkita koiraa herkuilla
mutta houkutteluun en käytä
herkkuja tai viehettä.
Kaikki keinot ovat sallittuja,
jotta koira tietää taakanvedon
olevan hauskaa.
Minulla on vahva tunne siitä, että Texas olisi hyvä missä
tahansa harrastuksessa. Tällä
koiralla on väkevä itsetunto ja
on jopa itsepäinen. Ja mitä tulee amerikanbulldoggiin ja taakanvetoon niin tämähän on
juuri se mitä rotumääritelmässä kerrotaan. Hyvä rotu taakanvetoharrastukseen ja taakanveto on hyvä keino
ylläpitää työkoiramääritelmää.
Harjoittelu eri vuodenaikoina vaihtelee. Tekniikkaa harjoittelemme pari kertaa viikossa. Fyysistä kuntoa
ylläpidetään vetämällä 100 kg
painavaa kelkaa n. 40 minuuttia. Uinti on hyvä, 20 minuuttia
kerrallaan, kerran viikossa.
Lisää voimaa ammennamme
taakanvetokärryillä, vetämällä
taakkaa aivan kuten kisoissa.
Aamulenkit kestävät n. 60-90
minuuttia, reipasta kävelyä.
Lyhyesti sanottuna, joka päivä
jotakin.

Pyrin ylläpitämään tavoitteita harjoittelussa. Asetan
vaikka jonkun tietyn kilomäärän tietyllä vaunulla vedettäväksi muutaman viikon kuluttua. Tämä antaa pontta
harjoittelulle. En koskaan yritä
liikoja koiran kanssa, lihasvammat ja muut harjoittelurasitukset voisivat olla kohtalokkaita.
Työkoira vai
näyttelykoira?
Luulen, että kaikki ostavat
koiransa enemmän tai vähemmän ulkonäön perusteella mutta ulkonäkö ei mielestäni voi
olla koiran arvosteluperuste.
Tietenkin joku voi yrittää arvioida koiran olemuksen perusteella sen edellytyksiä tiettyyn suoritteeseen, mutta eihän
se vain ole mahdollista. Käyttökoirat ja työkoirarodut ovat
olemassa vain jos niitä käytetään.
Koirassa on niin paljon
enemmän ominaisuuksia kuin
ulkonäkö, jotka tekevät siitä
hyvän yksilön. Kaikesta on
olemassa mielipiteitä, se on
varma.
Näin jonkinverran suomalaisia amerikanbulldoggeja
SATHY Expossa mutta ikävä
kyllä nämä eivät juurikaan
osallistuneet taakanvetoon.
Jos olen ymmärtänyt oikein
niin jotkut amerikanbulldoggin
omistajat Suomessa, kuten
Ruotsissakin, odottavat mieluummin menestystä koiranäyttelyissä kuin vaikkapa tottiksessa, agilityssä tai
taakanvedossa. Epäilen vahvasti, että nämä omistajat eivät
ole ymmärtäneet mikä valtava
potentiaali tässä koirarodussa
on, amerikanbulldoggi on niin
paljon enemmän kuin moni
muu koirarotu, se on työkoira.
Henkilökohtaisesti olen sitä
mieltä, että on todella mukavaa
nähdä koira tekemässä jotakin,
todella tavoittelemassa jotakin
suoritusta ja saavan sitä kautta
arvostusta (omistajaltaan). Tämä riippumatta siitä mitä se
tekee. Ja amerikanbulldoggi
on hyvä! Se oppii helposti, on
vahva ja fyysisesti miltei ylivoimainen.
Koiranäyttelyjä tulee aina
olemaan, joten amerikanbulldoggeja tullaan varmasti näkemään myös koiranäyttelyissä.
Olisi kuitenkin suotavaa, että
amerikanbulldoggeja nähtäisiin myös tekemässä asioita,
eikä vain näyttämään hyvältä
tuomarin silmissä. En todella-

kaan ole oikea
henkilö kertomaan siitä miltä
koiran tulisi
näyttää jonkun
muun silmissä,
itselleni on aivan
selvää millainen
on amerikanbulldoggi: se
tekee asioita, on
peloton, utelias,
haluaa osallistua,
joskus itsepäinen. On vain
kyse omistajasta
jos amerikanbulldoggi pääsee
toteuttamaan itseään.
SATHY Expo
2005
Tämä oli ensimmäinen kerta
kun Texas vieraili Suomessa.
Järjestelyt olivat
hyvät. Taakanvedossa alusta
voisi olla kiinteämpi (nyt oli
hiekka), jotta
Texas saisi vielä Texas amerikanbulldoggi, Pohjoismaiden Mestari Taakanvedossa™
paremmat tu- 2005. Vierellä ylpeä omistaja Sivert. Texas AB on lähes kuusi vuotias,
lokset! Olisi painaa 47,6 kg ja on rekisteröity Svenska Hundklubbenissa.
mukava saada
vielä komeammat tulokset ja näyttää mihin tunut tapahtuma!
Taakanvedossa amerikanaito amerikanbulldoggi todella
Haluan kiittää kaikkia, jotka bulldoggit ovat parhaimmilpystyy!
ovat olleet mukana järjestä- laan!
Teillä oli hyvät sponsorit, mässä tapahtumaa, terveiset
SATHY Expo oli erittäin hyvin myös kaikille Texas-koiran fajärjestetty ja hyvässä paikassa, neille (olette nähneet vasta viYstävällisin terveisin
upeat palkinnot. Erittäin onnis- lauksen tulevista tuloksista).
Sivert

Texas amerikanbulldoggi vetää taakkaa 1500 kg! Suoritus on avusteinen, eli ei
virallinen. Viralliseksi voittovedoksi rekisteröitiin 1220 kg.
9
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Typerän artikkelin
malliesimerkki
Aina silloin tällöin ns. tavalliset koiranomistajat kokevat
tarpeelliseksi tulla esille mediaan omien mielipiteidensä
kanssa. Lähinnä pienet maakuntalehdet ja radiokanavat
ovat valmiita kuuntelemaan
näitä koirajuttuja. Ikävä kyllä
se mitä nämä koiranomistajat
eivät ymmärrä on se, että heidän kokemuksellaan ja mielipiteillään tehdään usein
enemmän vahinkoa kuin saavutetaan hyötyä.
Koirien mainetta
tuhoava artikkeli
Pienessä lehdessä nimeltään
Rantapohja julkaistiin erikoinen artikkeli, nimeltään
“Taistelukoirat eivät ole
tappajia”. Otsikko itsessään
kertoo kaiken, leimataan taistelukoira (sinänsä aivan älytön
nimike, joka on ottanut vankan
jalansijan tietämättömien keskuudessa mediassa) ja tappaja
yhteen, eikä tästä ole enää paluuta. Älytöntä tässä on se,
että jutun takan on koiranomistaja itse!
Typeryyden huipentuma on
vastaleivottu koiranomistaja
ja hänen lemmikkinsä kuulumiset, jotka eivät voi johtaa
kuin ongelmiin pitkällä juoksulla,
kaikkien
“taistelukoiriksi” leimattujen
rotujen mainetta ajatellen. Ja
tässä jutussa lähes kaikki lyhytkarvaiset koirarodut leimataan “taistelukoiriksi”.
Artikkelista paistaa koko
matkalta läpi toimittajan silkka
tyhmyys, kun hän on kaikessa
viisaudessaan selaillut SATHY
ry:n Internet-sivuja läpi ja kertoo silmät kirkkaina vanhaenglanninbulldoggien perimänä
olevan tappajakoirataustan.
Miten ihmeessä tämäkin liittyy
haastatelvana olevan koiraan
tai sen rotuun? Missä mättää?
Tyhmä toimittaja, tyhmä haastateltava = tyhmä, tarpeeton
ja erittäin haitallinen artikkeli.
Itse
artikkeli
“Tappajakoiraksi kuulee
kutsuttavan useiden eri koirarotujen edustajia. Kyseenalaisessa tappajakoiran maineessa
paistattelee muiden muassa
SATHY Uutiset 4/2005

taistelukoirataustan omaavat
pitbull-koirat ja
niiden kaltaiset
hännänheiluttajat.
Pitbull-koiriksi
luetaan usein
Amerikan bulldogi, Amerikan
pitbullterrieri,
vanha englannin
bulldogi, Amerikan staffordshirenbullterrieri eli
Amerikan amstaffi ja bullterreri. Edellämainitut rodut ovat
vuosituhansia sitten kehitetty ja jalostettu härän ja
koiran, sekä kahden koiran välisiin
taisteluihin.”

Ei s Hyi!
pah aa pu
aa k hua
oiris
ta!

Tässä vaiheessa
normaalin lukijan
silmät samentuvat
raivon kyynelistä
jo siinä määrin,
että on kuivattava
silmät ennen kuin
voi jatkaa hölmöyksien lukemista.
Lähinnä jutussa
korostuu käsitys
siitä miten tuore
koiranomistaja
vaikuttaa miltei
toivoo saavansa Yllä: Julkisuuden valokeilassa paistatteleva koiranomistaja.
paheksuvia katseita hurjan monsterkoiransa bulldoggi, vanhaenglannin- hänellä on? Ehkä amstaffit
takia... ehkä Rantapohjalla bulldoggi, eikä yksikään muu ovat sitten viime näkemän
näin tapahtuukin sen jälkeen SATHY-rotuinen koira. Sen muuttuneet tyystin.
kun on lukenut ko. artikkelin? sijaan myyttiä ylläpidetään
juuri Rantapohjan tähtitoimitTämän huonompaa ja typeOmistaja kertoo mm., että tajan ja kirkasotsaisen rämpää artikkelia saa etsiä ja
“Ihmiset vaihtavat kävelytiellä “taistelukoiraomistajan” aktii- kauan, eikä sittenkään löydä.
puolta kun näkevät meidät ja visen juttujen myötä.
Ärsyttävintä koko jutussa on
kyräilevät selän takana. Se on
se, että toimitukseen, lehteen,
ikävää”
jutun kirjoittajaan tms., ei saa
Varsinainen paradoksi on Vika ei ole
minkäänlaista yhteyttä. Toise, että omistaja jatkaa kerto- aina koirassa
saalta, ehkä niin on parempi,
malla
luultavasti tämän tason kirjoit“On todella ikävää, että koiArtikkeli jatkuu sen tasoise- tajat ovat aivan toisessa ulotra otetaan ainoastaan egon jat- na, että on vaikea arvata onko tuvuudessa.
keeksi ja kouluttamisen tärke- kirjoittaja huumehuuruinen
Toivottavasti alkuperäisen
ys unohdetaan. Jos koira ei hallusinoija vai ala-astelainen jutun kirjoittaja ja haastateltu
tunne rajojaan tai sitä kohdel- analfabeetikko, teksti on kui- koiranomistaja odottavat seulaan huonosti, tulee siitä hel- tenkin aivan hämärää. Vai mil- raavat 100 vuotta keräten koposti epäluuloinen ihmistä tä kuulostavat tämä:
kemusta koirista, ennenkuin
kohtaan. Juuri tällaiset tapauk”Amstaffilta puuttuu monil- lähtevät seuraavan kerran lauset pääsevät otsikoihin”. le koiraroduille tyypillinen komaan perättömiä juttuja meParadoksi tulee siitä, että miellyttämisenhalu, joka tekee diaan. Aivan kaikella ystävyySuomessa ei ole koskaan, siis amstaffin kouluttamisen haas- dellä – kannattaa pitää turpa
EI KOSKAAN purrut yhtä- tavammaksi.”
tukossa, jos ei ole tämän järkään ihmistä ainoakaan ameMillä planeetalla omistaja k e v ä m p ä ä s a n o t t a v a a .
rikanpitbullterrieri, amerikan- elää? Minkä rotuinen koira
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Nyt treenaamaan taakanvetoa
ja muita SATHY-lajeja!

Treenitiimejä on tätä kirjoitettaessa ainakin jo neljä kappaletta, kaikki Etelä-Suomen
alueella. Tarkoitus on saada
näitä tiimejä lisää ja eri paikkakunnille.
Nämä tiimit toimivat jo:
• Team Terrier, treeneissä
harjoitellaan taakanveto pienillä kärryillä, voimavetoa, tuholaistorjuntaa ja nopeusjuoksua.
Treenit pääasiassa Helsingissä
ja Vantaalla.
• Team Bulldog, treeneissä
harjoitellaan pääasiassa taakanvetoa kumipyöräkärryillä
ja ajoittain myös voimavetoa
ja tuholaistorjuntaa. Treenit
pääasiassa Vihdissä ja pääkaupunkiseudun alueella.
• Team Gamedog, kaikkien
SATHY-rotuisten koirien oma
tiimi. Treeneissä harjoitellaan
pääasiassa taakanvetoa kumipyöräkärryillä.Treenit Helsingissä.
• Team Thunder, kaikkien
SATHY-rotuisten koirien oma
tiimi. Treeneissä harjoitellaan
pääasiassa taakanvetoa kumipyöräkärryillä ja ajoittain
myös voimavetoa.Treenit Helsingissä ja Etelä-Suomen alueella.
Huom! Treeneihin voi osallistua kuka tahansa sathykoiran omistaja, ei tarvitse
kuulua tiettyyn tiimiin. Tiiminimitysten tarkoitus on vain
helpottaa löytämään sopivin
porukka paikkakunnan ja toiminnan mukaan.
Tiimin
vetäjäksi
Tiimin vetäjä voi olla kuka
tahansa SATHY ry.:n jäsen,
jolla on intoa, mahdollisuuksia
ja kalustoa järjestää treenejä

Team Thunder!
Keskiviikko 05.10. klo 18.00
Helsinki
Taakanvetoa isoille koirille
HUOM! ARKIPÄIVÄTREENIT.
Säävaraus!
Team Bulldog!
Keskiviikko 12.10. klo 12.00
Nummela
Taakanvetoa isoille koirille
Taakanvetoa pienille (alle 10 kg) koirille
Tuholaistorjuntaa
HUOM! ARKIPÄIVÄTREENIT.
Säävaraus!

Nyt mukaan
toimintaan!

Team Gamedog!
Lauantai 15.10. klo 15.00
Helsinki
Taakanvetoa isoille koirille

Osallistuminen SATHY
työkoiratreeneihin on maksutonta.Sinun ei tarvitse olla
SATHY ry.:n jäsen, mutta koiran on oltava SATHYrotuinen. Nämä treenit ovat
tarkoitettu vain SATHYrotuisille koirille.
Treeneissä on mukavaa, tapaat muita koiranomistajia ja
näet muita koiria. Mukaan
mahtuu aina – tervetuloa!

Il
ntemoit
htt rne tau
p:/ tis du
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ee
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Treenitiimit

SATHY työkoirille. Ota yhteyttä info@sathy.fi ja ilmoittaudu tiimin vetäjäksi!
Treenien on tarakoitus pysyä pienryhminä vaikka ylärajaa treeniosallistujien määrässä
ei ole. Parempi treenata usein
vähän kerrallaan kuin yrittää
rykäistä tuloksia kerran, kaksi
vuodessa. Tiimien avulla saadaan lisää hajontaa ja enemmän tapahtumia. Aktiivinen
treenaaja voi tällä tavalla osallistua ohjattuun toimintaan
vaikka viikottain – luultavasti
kohta useamminkin!

Team Terrier!
Lauantai 15.10. klo 11.00
Helsinki, Konala
Taakanvetoa isoille koirille
Taakanvetoa pienille (alle 10 kg) koirille
Voimavetoa pienille (alle 10 kg) koirille
Tuholaistorjuntaa
Nopeusjuoksua
Säävaraus!
Team Gamedog!
Lauantai 22.10. klo 15.00
Helsinki
Taakanvetoa isoille koirille

Ilmoittaudu
näin

Team Bulldog!
Keskiviikko 26.10. klo 12.00
Nummela
Taakanvetoa isoille koirille
Taakanvetoa pienille (alle 10 kg) koirille
Tuholaistorjuntaa
HUOM! ARKIPÄIVÄTREENIT.
Säävaraus!

Surffaa Interneto s o i t t e e s e e n
http://treenit.sathy.fi ja
1) Valitse Sinulle sopivin
treenitapahtuma.
2) Eri treeneillä on eri vetäjät, voit osallistua mihin tahansa tai vaikka kaikkiin.
3) Ilmoittaudu treeneihin.
Huom! Jos et pääse treeneihin,
joihin olet ilmoittautunut, niin
ilmoita asiasta treenivastaavalle.

Team Gamedog!
Lauantai 29.10. klo 15.00
Helsinki
Taakanvetoa isoille koirille
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SATHY Expon jälkeen välittömästi ryhdyttiin useammalla eri taholla puuhaamaan
työkoiratreenejä. Tämä siksi,
että SATHY Expoon olisi voinut osallistua kymmenittäin
lisää koiria, mutta omistajilta
meni sisu kaulaan muiden kisasuorituksia katsellessa. Osallistu nyt oman koirasi kanssa
treeneihin ja ensi kerralla kisoihin osallistuminen on tosi
helppoa!

Team Bulldog!
Keskiviikko 09.11. klo 12.00
Nummela
Taakanvetoa isoille koirille
Taakanvetoa pienille (alle 10 kg) koirille
Tuholaistorjuntaa
HUOM! ARKIPÄIVÄTREENIT!
Säävaraus!

Peruutukset ja
säävaraukset
Internetpohjainen
(http://treenit.sathy.fi) treeniallakka mahdollistaa treenitiimien vetäjille ilmoittaa kaikille
osallistujille mahdollisista
muutoksista, peruutuksista
tms. Tällä tavalla kuka tahansa
kiinnostunut voi ilmoittautua
mukaan ja pysyä kärryillä jos
vaikka tulevien treenien paikka tarkentuu vasta myöhemmin.

Team Terrier!
Sunnuntai 20.11. klo 11.00
Helsinki, Konala
Taakanvetoa pienille (alle 10 kg) koirille
Voimavetoa pienille (alle 10 kg) koirille
Tuholaistorjuntaa
Nopeusjuoksua
Säävaraus!
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SATHY Expo 2005
SATHY ry. järjesti vuoden
2005 työkoirien suurtapahtuman, SATHY Expo 2005, lauantaina, 17.9.2005, klo 10.3017.00.
SATHY Expo tapahtuma
järjestettiin tänä vuonna kahdeksatta kertaa. Tapahtumassa järjestettiin viralliset Pohjoismaiden Mestaruuskisat
Ta a k a n v e d o s s a ™ ,
Voimavedossa™ ja Tuholaistorjunnassa. Lisäksi kisailtiin
Koirien Pussijuoksussa™ ja
Koirien Nopeusjuoksussa™.
Tapahtuma järjestettiin Helsingissä, Purina Areenalla.
SATHY Expo 2005
räjäytti potin!
On helppo sanoa, että tämänvuotinen SATHY Expo
räjäytti potin. Kaikki oli suurempaa, parempaa ja hienompaa kuin aikaisempina vuosina.
Itse tapahtumapaikka, Purina Areena, oli upea, siisti ja
ennen kaikkea nimenomaan
koiratapahtumalle sopivin
mahdollinen. Tilaa riitti kisaajille, yleisölle ja kaikille halukkaille hyvin, vaikka ryysistä
olikin aina kisoja katsellessa.
Buffetti oli hyvin järjestetty,
ja sisätiloissa olevat kolme
veskiä olivat yleisön mieleen.
Kisat olivat järkyttävän jännittäviä, taso oli todella kova
joka lajissa. Osallistujia kisoihin oli rutkasti, ulkomaita
myöten. Tuholaistorjuntaan
osallistui ennätyksellisen suuri
määrä amerikankääpiöterriereitä, ja tulokset olivat mahtavia. Yleisö oli lajissa mukana
hurjalla kannustuksella, kun
pienet koirat pääsivät toteuttamaan vahvinta osaamistaan,
tuholaisten torjuntaa.
Koirien nopeusjuoksuun
osallistui amerikankääpiöterriereitä ja amerikankarvatonterriereitä ja koirat olivat nopeita kuin rasvatut salamat!
Minikoirat juosta kipittivät
omistajiensa luokse aina suurien aplodien saattelemana.
Koirien pussijuoksu keräti
paikalle paatuneita pitbullin ja
olden omistajia vahvoine koirineen ja kisa ratkesi parissa
sekunnissa. Koirapussijuksu
on yksi intensiivisimmistä ja
hauskimmista SATHY lajeista,
SATHY Uutiset 4/2005

eikä kukaan yleisön joukosta
jäänyt kylmäksi tälläkään kertaa.
Voimaveto oli jännittävä,
kuten aina, ja voittajat olivat
todellisia voimanpesiä. Osa
koirista tiesi tarkkaa mitä tehdä, osa katsoi mitä omistaja
ohjasi.
Taakanveto oli niin jännittävä, että yleisö haukkoi henkeään kun isoimpia painoja
lastattiin kärryihin. Kisaajia
oli monta ja aina pienistä kääpiökoirista isoihin bulldoggeihin, koirat olivat erinomaisessa
kisakunnossa. Neljästä painoluokasta kahdessa Pohjoismaiden Mestaruus napattiin Ruotsiin.

land ja Earth Collection. Kiitos
kaikille sponsoreille upeista
palkinnoista!
Palkinnot
Palkinnot olivat ennätysmäisen huikeat, kiitos monien
upeiden sponsorien, etunenässä Royal Canin. Moni kisaaja
ihmetteli parin minuutin ajan
kuvauspaikalla, että onko nämä kaikki palkinnot tosiaan
tarkoitettu minulle... Kiitos
myös SATHY ry.:n sponsorivastaava Eira Sukille, joka elokuun alusta alkaen on järjestelmällisesti ja armoa
antamatta kiristänyt mahtavia
palkintoja sponsoreilta ympäri
Suomen.
Itse palkintopöytä koostui
kolmesta erillisestä pöydästä
ja pöydät kirjaimellisesti notkuivat palkinnoista. Satoja ja
taas satoja kiloja laadukasta
koiranruokaa, kiiltävän jyhkeät
pokaalit, upeat diplomit, kauniit ruusukkeet, kymmenittäin
ja taas kymmenittäin vinkuleluja, palloja, aktivointileluja,
vetoleluja, hulppeita sponsorien lahjakortteja, koirien reppuja, ja paljon, paljon muuta.
Näin hienoja ja arvokkaita palkintoja ei löydy missään muualla, kuin SATHY Expossa!
Palkintoja jaettiin kaikissa kisoissa, kaikissa painoluokissa,
voittajalle, toiseksi ja kolmanneksi tulleelle koiralle.

Osallistujia Suomesta
ja ulkomailta
SATHY Expoon saapui
osallistujia ympäri Suomen
sekä Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä.Todella tiukassa kisakunnossa olivat erityisesti
ruotsalaiset koirat, etunenässä
amerikanpitbullterrierit ja
amerikanbulldoggit. Suomalaisista koirista eniten loistivat
amerikankääpiöterrierit ja
vanhaenglanninbulldoggit.
SATHY Expoon osallistuvia ihmisiä ja koiria on ollut
joka vuosi enemmän, tänä
vuonna odotimme tapahtumaan noin 500 ihmistä ja 100
koiraa. Odotukset ylittyivät,
sillä sisäänpääsylipun ostaneita
ihmisiä oli 572 henkeä, ja mukaanlaskettuina avustajat ja
näytteilleasettajat, SATHY Expossa oli runsas 600 henkeä!

Arvonta
SATHY Expossa pidettiin
ennätysmäisen upeat arpajaiset, arpoja ja palkintoja oli 200
kpl! Palkintoina oli upeita käsintehtyjä tyynyjä, peittoja,
laukkuja, kukkaroita, lompakoita jne. Lisäksi vihkoja, kansioita, kirjoja, ja toimistotarvikkeita. Arvonnassa oli
voittoina myös upeita koruja,
hajuvesiä, pipoja, paitoja, hansikkaita, koiran ruokaa ja paljon paljon muuta.
SATHY ry.:n jäsenten kesken järjestettiin lisäksi oma
arvontansa, jossa voittoina oli
kokonaista viisi kappaletta
upeita, isoja, laadukkaita urheilukasseja!

Sponsorit, myyjät
ja esittelijät
SATHY Expo 2005 Työkoirien vuoden suurtapahtuman
pääsponsori on erittäin laadukas koiranruokasarja Royal
Canin. Kiitos Royal Caninille
upeista ja runsaista palkinnoista!
Muina sponsoreina toimivat: Purina, Megaeläin, Eagle,
Edificio rakennusliike, Koiratuote, Toy Fox Terrier Kennel,
Yves Rocher, Body Shop,
Handelsbanken, Musti ja Mirri, Kaunotar ja Kulkuri lemmikkitarvike, Findogs, Shet12

Avustajat
SATHY Expo 2005 tapahtumaa ei oltaisi voitu järjestää
ilman runsasta joukkoa todella
aktiivisia ja reippaita avustajia.
Superkiitos kaikille avustajille,
ilman teitä SATHY Expoa ei
olisi voitu järjestää!
Palautetta
SATHY Expo 2005 -yleisö
ja osallistujat ovat antaneet
koko tapahtumasta erittäin hyvää palautetta, tässä muutama:
“Olen käynnyt eri koiranäyttelyissä ja koiratapahtumissa ainakin kymmenen
vuotta enkä ole ikinä nähnyt
näin hienoja palkintoja osallistujille ja näin paljon mielenkiintoista katseltavaa!”
“Kokonaisuutena aivan ällistyttävän kovatasoinen kisa.
Jotenkin niin ammattimaista
ja hyvin järjestettyä, aina niitä
betonipainoja myöten, eihän
tällaista ole ennen nähty kuin
ulkomaisissa koirakirjoissa.
Mutta sääli kärrymiehiä...”
“Jälleen kerran olin huomaavinani (en tietenkään
kyennyt tekemään kaikenkattavaa otosta) oli hyvä henki ja
rehti urheilumieli. Koiria kohdeltiin kauniisti. Käyn sentään
jonkun verran näyttelyissäkin,
ihmettelemässä, ja aina niissä
bongaa ihmisiä, jotka tiuskivat
koirilleen, nykivät ja tempovat
ja kääntelevät korvista –
SATHY-tapahtumissa en ole
nähnyt tällaista koskaan.”
“Olen melkein vihainen.
Miksei muissa koiranäyttelyissä ole yhtä iloisia ihmisiä?!?”
“Tämä oli todella tapahtuma, johon kannatti tulla kauempaakin – ja monet olivat
tulleetkin. U-P-E-A-A!!!!!”
“SATHY Expossa oli todella mukava käydä, kilpailut
houkuttelivat kovasti ja ensi
kerralla päästään sitten itsekin
mukaan.”
“Jälleen kerran kiitokset
kaikille asianosaisille upeasta,
hienosta, uljaasta ym.ym.

SATHY Exposta!!!! Expot
ovat aina olleet tilaisuuksia,
joiden voimalla jatkaa useita
viikkoja pitkälle pimenevään
syksyyn, mutta tää oli nyt kerrassaan mega, super ja hyper!!!!!”
“Kunnon toimintaa! Hyvät
kisat, pahuksen kovia koiria!”
“Buffetti sisätiloissa, plussaa. Vessat vieressä, sen kun
piipahtaa, isoa plussaa. (Ja
niissä oli jopa paperia, sekin
vielä.) Koirille ulkoilutusaluetta mahtavasti, plussaa, plussaa, plussaa....”
“Arpajaisvoitot olivat kuitenkin niin upeat, että silmäni
kyyneltyivät.”
“Hyvä fiilis ja hyvä juttu.
kaikki kannusti vaikka ei olisi
ollut ihan paras tulos. Ei tosiaankaan mitään tiukkapipoisten juttu mutta silti niin helkkarin hyviä koiria!!”
“Taakanvetokisa oli MAHTAVA!!! Kun se iso amerikanbulldoggi (aika pelottava koira
muutes) kiskaisi voittotuloksensa, olivat aplodimme spontaanit ja vilpittömät, ja epäonnistuneella yrityksellä
suorastaan TUNSI miten yleisö hengessä kannusti koiraa ja
toivoi sen saavan taakan liikkeelle.”
“Mahtava tapahtuma!!!!
varsinkin avustajan näkökulmasta katsottuna.kiitokset ihmisille jotka järjestää tällaisia
tapahtumia!!!!!!!!!”
“Aivan ihania ihmisiä, koirat olivat upeita ja reippaita ja
mitkä kisat! Kyllä kaduttaa
että oma koira jäi kotiin nukkumaan...”
“Tämä kaikki oli minulle
aivan uutta mutta päätin että
seuraavan kerra olemme mukana varmasti! Oli ihan sika
kivaa olla katselemassa tapahtumaa eihän tuollaista määrää
koiria ole edes koulutus kentillä =).”

kuin ihmisilläkin. Kyllä kannatti lähteä Keski-Suomesta
ajeleen.”

Pääsponsori:

“Kiitos hyvin järjestetystä
näyttelystä! Tunnelma oli leppoisa ja koirat olivat upeita.
Arpajaisissakin onni suosi hyvillä palkinnoilla. Ensi kerralla
ollaan varmasti mukana taas!
Onnea 10 - vuotiaalle yhdistykselle! Go, SATHY, go!!”
“Ajettiin yli 600
km,kisailtiin ja ajetiin yli 600
km takas,väsyneenä ja pussijuoksusta naama ruvella,mutta
hauskat kinkerit!”

Sponsoreina:

Tukijat:

“Olen sanaton ,luulin että
pitbullit, bulldogit ja terrieriharrastajat olisivat vähän erisorttista porukkaa mutta nämähän olivat ystävällisiä ja ihan
ku tuttuja. Koko päivä oli pelkkää hauskaa ja koiranomistajat
voisivat tosiaan ottaa oppia
tästä porukasta.”
“Supermahtava SATHYExpo 2005!”
“SATHY-tapahtumien suola
on ollut just tämä, että kaikki
ei ole niin pahuksen vakavaa
ja ryppyotsaista ja veren maku
suussa kilpailemista – TOSISSAAN ollaan toki, mutta se
on eri asia. Tähän ei näköjään
muut kuin sathylaiset pysty!”

Edificio

“Oli aivan ihanaa saada olla
avustajana ja varmasti ensvuonnakin ilmottaudun ja otan
mukaan omankin koiran ainakin voimavetoon.Hauskaa sekä omistajalle,että koiralle.
Kiitos ihanasta tapahtumasta!”
“Kaikenkaikkiaan hieno tapahtuma! Omat kädet oli kovilla kun koiran piti päästä
tekemään tuttavuutta kaikkien
kanssa. Seuraavalla kerralla
nyppylähanskoja myyntiin ;)”
Kiitos osallistumisesta kaikille kisaajille ja yleisölle,
onnittelut kaikille voittajille,
ensi vuonna uudelleen, entistä suurempana ja parempana – SATHY Expo!!!

“Hei, ja kiitos hienosti järjestetystä tapahtumasta 17.9.
Kaikki olivat hyvällä mielellä.
ja kaikki toimi moitteettomasti! Onnea 10-vuotiaalle yhdistykselle!”

Kaunotar ja Kulkuri
Lemmikkitarvike

“Kiitos hyvin järjestetystä
tapahtumasta! Kaikilla tuntui
olevan mukavaa, niin koirilla
13
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Best In Show, amerikanpitbullterrieri Plexie Ruotsista. Onneksi olkoon! Plexie voitti BIS palkinnon vetämällä eniten
taakkaa omaan painoonsa nähden. Plexie voitti lisäksi Pohjoismaiden Mestaruuden Taakanvedossa™ omassa
luokassaan. Plexie veti taakkaa 695 kiloa, Plexie itse painaa 22,2 kiloa, eli Plexie veti taakkaa 31,3 kertaa oman
painonsa. Hyvä Plexie!

Tuholaistorjunnan™ voittajakolmikko: keskellä Pohjoismaiden Mestari Tuholaistorjunnassa™ 2005 amerikankääpiöterrieri Rocky, oikealla toiseksi kirinyt AKT Dali
ja vasemmalla kolmanneksi tullut AKT Benjamin.
SATHY Uutiset 4/2005

Taakanvedon™ Pohjoismaiden Mestari omassa painoluokassaan, amerikanbulldoggi Texas Ruotsista. Texas
räjäytti vanhat Suomen ennätykset taakanvedossa taivaan
tuuliin, vetäen hurjat 1 220 kg virallisesti sekä 1 500 kg
pienellä avustuksella.
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Amerikanbulldoggi Lola, Taakanvedon™ Pohjoismaiden
Mestari omassa painoluokassaan.

Amerikankääpiöterrieri Dali, Taakanvedon™ Pohjoismaiden Mestari omassa painoluokassaan.

Amerikanbulldoggi Ruuti, Voimavedon™ Pohjoismaiden
Mestari omassa painoluokassaan.

Amerikanpitbullterrieri Eetu, Voimavedon™ Pohjoismaiden Mestari omassa painoluokassaan.

Amerikankääpiöterrieri Benjamin, Koirien Nopeusjuoksun
voittaja.

Amerikanpitbullterrieri Whipper, Koirapussijuoksun
voittaja.
15
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SATHY Expo 2005 tapahtumassa oli kävijöitä 572 henkeä.
Lisäksi avustajat ja näytteilleasettajat, eli yhteensä yli
600 henkeä, teki Exposta kaikkien aikojen suurimman!

Upeita palkintoja notkuvat palkintopöydät saivat kisailijat
yrittämään parastaan.

Tuholaistorjunnassa mentiin eikä meinattu! Yleisö ei aina
tahtonut pysyä perässä mitä tapahtuu, niin nopeita olivat
pienet työkoirat.

Voimavedossa vedot olivat kovia, koirat tekivät parhaansa
ja köysi oli kireällä kuin viulun kieli.

Pienten koirien nopeusjuoksu lanseerattiin SATHY Expo
2005 -tapahtumassa. Kisa oli yllättävän nopeatempoinen
ja jännittävä.

Koirapussijuoksussa riitti rajua vauhtia! Voittaja ansaitsi
tittelinsä koiran & omistajan saumattomalla yhteistyöllä.

Höyhensarjan taakanvetäjät yllättivät ulkomaiset SATHYvieraat kovalla kunnollaan ja rauhallisen tyylikkäällä
tekniikallaan.

Taakanvedossa rikottiin vanhat Suomen ennätykset roimasti, parhaimmat tulokset suhteessa omaan painoon
tekivät amerikanpitbullterrierit.

SATHY Uutiset 4/2005
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Viralliset kisatulokset
ERIKOISPALKINNOT
• BEST IN SHOW: Plexie, amerikanpitbullterrieri
• OLDERANCH - VUODEN VANHAENGLANNINBULLDOGGI: Pölkky
KILPAILUTULOKSET (yht. 133 kisasuoritusta!)
TAAKANVETO (58 kisasuoritusta)
PAINOLUOKKA C / HEAVY WEIGHT, VOITTAJA JA POHJOISMAIDEN MESTARI: TEXAS
Sija
Nimi
Koiran paino
Paras veto kg Aika sek
Koiranpaino/taakka
1.
Texas
47,6
1220
18,5
25,6
2.
Pölkky
40,0
555
16
13,9
3.
Heavy
35,4
450
7,5
12,7
PAINOLUOKKA B / MEDIUM WEIGHT, VOITTAJA JA POHJOISMAIDEN MESTARI: LOLA
Sija
Nimi
Koiran paino
Paras veto kg Aika sek
Koiranpaino/taakka
1.
Lola
28,6
345
33
12,1
2.
Hunni
34,6
170
13
4,9
3.
Whipper
26,4
135
19
5,1
PAINOLUOKKA A / LIGHT WEIGHT, VOITTAJA JA POHJOISMAIDEN MESTARI: PLEXIE
Sija
Nimi
Koiran paino
Paras veto kg Aika sek
Koiranpaino/taakka
1.
Plexie
22,2
695
8
31,3
2.
Turbo
23,4
415
13,5
17,7
3.
Natasha
19,0
310
10
16,3
PAINOLUOKKA AA / ULTRA LIGHT, VOITTAJA JA POHJOISMAIDEN MESTARI: DALI
Sija
Nimi
Koiran paino
Paras veto kg Aika sek
Koiranpaino/taakka
1.
Dali
3,2
55
19
17,2
2.
Nell
3,6
55
45
15,3
3.
Benjamin
4,3
46
10
10,7
VOIMAVETO (14 kisasuoritusta)
PAINOLUOKKA B / MEDIUM-HEAVY WEIGHT, VOITTAJA JA POHJOISMAIDEN MESTARI: RUUTI
PAINOLUOKKA A / LIGHT WEIGHT, VOITTAJA JA POHJOISMAIDEN MESTARI: EETU
PAINOLUOKKA AA / ULTRA LIGHT, VOITTAJA JA POHJOISMAIDEN MESTARI: ROCKY
TUHOLAISTORJUNTA (20 kisasuoritusta) - VOITTAJA JA POHJOISMAIDEN MESTARI: ROCKY
Sija
1.
2.
3.

Nimi
Rocky
Dali
Benjamin

Aika sek
2,02
2,02
2,81

NOPEUSJUOKSU (14 kisasuoritusta) - VOITTAJA: BENJAMIN
Sija
1.
2.
3.

Nimi
Benjamin
Rocky
Rambo

Aika sek
2,12
2,31
2,41

KOIRAPUSSIJUOKSU (6 kisasuoristusta) - VOITTAJA: WHIPPER
Sija
1.
2.
3.

Nimi
Whipper
Heavy
Natasha

Aika sek
6,38
6,49
6,51
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SATHY Expo 2005 antia
Taakanvedon
tuloksista
Yleisö ja osallistujat pääsivät SATHY Expossa hämmästelemään Suomen historian
kovimpia taakanvetotuloksia.
Suurin paino mitä kisoissa vedettiin oli 1 500 kg. Sama koira on vetänyt aikaisemmin jopa 4 000 kg, miksi nyt painot
olivat pienemmät?
Taakanvedossa on aina
muistettava, että eri kisojen
tulokset eivät ole keskenään
vertailukelpoisia. Eri radoilla
on eri kitkakertoimet ja joissakin tapauksissa rata saattaa
jopa olla hieman kalteva vaikkei sitä huomata. On myös
tapauksia, joissa taakanvetokiskot ovat taipuneet suurilla
painoilla notkolle, jolloin kärryt jäävät tuskin havaittavaan
“kuoppaan”.
Tarkkasilmäiset kisailijat
mittaavat taakanvetoradan tarkasti ennen kisaa. Expo 2005
-radalla kerroin oli n. 0,0425
kun taakka oli 800 kg.
Aikaisemmin eri kisoissa ja
treeneissä on mitattu mm. kertoimia 0,1 ja varmasti on kärryjä 0,02 kertoimella.
Tämä tarkoittaa sitä, että jos
koira vetää aina samalla voimalla niin se saa tulokseksi:
•Expo 2005 => 800 kg
•0,1-kertoimella => 340 kg
•0,02-kertoimella => 1 700 kg
SATHY ry.:llä on rakenteilla jo leveäraidekärryt, jotka
“ikävä kyllä” tulevat olemaan
herkemmät kuin nykyiset kärryt. Tämä tarkoittaa sitä, että
vedettävät taakat tulevat kasvamaan. Tulevissa kisoissa tarvitsemme siis lisää ns. säkkimiehiä nostelemaan taakkoja
kärryyn ja kärryistä pois.

Megalomania
iskee

Expon
Första gången
ikävämpi puoli på SATHY
(kävijän palaute)
Expo

Vaikka taakanveto on näyttävää ja koirat pääsevät todella
toteuttamaan itseään niin harmittavaa kyllä, jopa kisailijat
vertailevat keskenään mitkä
ovat suurimmat vedetyt painot.
Pienemmät ja varsinkin keskikokoiset koirat jäävät helposti massiivisten jättikoirien
varjoon, vaikka tekisivät melkoisia suorituksia. Jopa eri kisatapahtumia saatetaan verrata
hiukan virheellisesti sen mukaan miten suuria taakkoja on
vedetty. Tämä on aivan oikein
ja luvallista kunhan vain muistetaan, ettei kilomääriä voi
suoraan verrata eri kisojen kesken.
Osittain tästä syystä
SATHY on sponsorin avulla
palkinnut Best In Show koiran. Kyse on siitä koirasta,
joka kisassa vetää suurimman
taakan omaan painoonsa nähden. Tässä tittelissä isot ja pienet koirat ovat samalla lähtöviivalla.

Olen harrastanut työkoiria
ja pitbulleja koko aikuisikäni.
Harrastukseni alkoi Yhdysvalloissa ja on jatkunut Suomeen
muuttoni jälkeenkin. Suomi
on hyvä maa ja voi olla ylpeä
välittömästä koiraasenteestaan. Tilanne on ihan
eri Ruotsissa ja vielä pahempi
vaikkapa Saksassa. Siellä koirat ovat joillekin ihmisille ns.
munanjatkeita.
Ensimmäistä kertaa näin tämän vuoden expossa (joka oli
muuten tosi hyvä) ihmisiä jotka eivät ole tosiaankaan tajunneet mistä työkoirien kanssa
on kyse. Nämä koiranomistajat
puhuivat aivan pehmoisia,
uhosivat ja olivat paikalla
muutenkin aivan väärällä asenteella. Ensimmäistä kertaa näin
koirilla niittikaulapannat!!!
Olen nähnyt näitä machopantoja muilla koiraroduilla
Suomessa, ehkä koiranäyttelyissä joissa on tarvetta tehostaa koirien olemusta, mutta en
ikinä pitbulleilla tai ambulleilla
(oikeilla työkoirilla).
Sivusta satuin kuulemaan
esimerkiksi tämän “mun koira
osallistuisi muuten mutta kun
se tappaisi kaikki”. Toivottavasti osaavat tulla paremmalla
asenteella tuleviin tapahtumiin. Pahinta oli juuri näiden
pelle omistajien asenne. Juttelivat pahaa muista koirista ja
käyttäytyivät kuin apinat. Toivon että nämä muutamat ilkeät
ja tyhmät ihmiset hankkivat
uuden harrastuksen ja jättävät
koirat vähän viisaammille ja
normaaleille koska muuten he
yksin käsin pilaavat koko työkoirarotujen maineen Suomessa.

Voima ei ole sama
asia kuin taakka!
Joku yleisöstä ehdotti järjestäjille, että eikö olisi helpompi
luopua painavista taakoista ja
mitata vain voima, jolla koira
vetää? Ei ole. Kun on kärryt,
joissa on taakkaa useita satoja
kiloja tulee mukaan muita tekijöitä, joita ei pelkällä dynamometrillä saada aikaiseksi.
Ison massan hitausmomentti,
taito vetää taakkaa ja paljon
muuta.
Syy on vähän sama kuin
miksi painonnostajat nostavat
oikeita painoja eivätkä vetele
kuminauhoja.

- R. K.
Oikealla olevat kärryt ovat herkemmät. Samalla voimalla
vedettäessä eri kärryillä saadaan aivan eri tulokset siksi eri kisoissa tehtyjä tuloksia ei voi verrata kiloissa.

µ=0,10
µ=0,20
20 kg
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100 kg
20 kg
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200 kg

Tomas Nouro, 8 år, blev
inbjuden att hjälpa till med
buffén på SATHY Expo
17.9.2005 i Kånala. Han hjälpte till med försäljning, kaffekokning och korvgrillning. Ett
sådant uppdrag är förvisso angenämt för en pojke i den åldern, men visst var intresset
för hundar huvudorsaken att
komma med. Här får ni höra
några av Tomas’ kommentarer
om tävlingarna.
”Allra intressantast var tävlingarna. Den första tävlingen,
då hundarna skulle fånga leksaksråttor så snabbt som möjligt, var verkligen skojig. Den
andra, då små hundar drog jättestora tyngder, var också bra.
Den tredje, då större hundar
drog ännu mera tyngder, var
inte så intressant, för de bara
drog och slet hela tiden och
skällde. De små grävde sig
fram, det såg roligare ut. En
ljusbrun hund som drog lite
över 750 kg fick guld vid prisutdelningen för de stora hundarna. Hundens matte var fiffig som satte så mycket
tyngder åt hunden att dra.”
”Många raser var nya för
mig. Några av hundarna såg
konstiga ut och en hund var
helt konstig, den var hårlös.
Den hade på sig svarta kläder
för att inte frysa. Många andra
hundar var klädda i lustiga
kläder – ljusröda, svarta och
blåa kläder. Tuula (som hade
inbjudit Tomas) hade med sig
modellplagg som man fick
prova på hundarna och andra
kläder som man fick köpa.
Tuula syr hundkläder.”
Tomas funderade ett tag under denna intervju, att det var
flera hundar än människor på
utställningen. Men kanske ändå inte, det är bara så att man
fäster uppmärksamhet vid alla
de olika hundarna. ”Några
hundar liknade faktiskt sin
husse eller matte”, konstaterar
Tomas. ”Det var en bra tillfälle. Jag kommer gärna en gång
till.”

SATHY ry. 10 vuotta
1996 – 2006
S AT H Y e l i S u o m e n
amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys
ry. on yhdistys, jolla on jo yli
10 vuotta toimintaa takanaan.
SATHY on ensisijaisesti perustettu niiden harrastajien
tarpeeseen, joiden koirat
edustavat sellaisia alkujaan
Amerikasta kotoisin olevia
rotuja joita rekisteröidään
muissa kuin FCI:n alaisissa
järjestöissä.
Startti
SATHY:n perustamisen,
1990-luvun alussa, sai aikaan
tiettyjen koirarotujen omistajien huoli siitä tosiasiasta, että
kukaan ei tuntunut tietävän
eikä välittävän näistä koiraroduista kovinkaan paljoa. Asian
tekee kiusalliseksi myös se,
että näistä koiraroduista antavat asiantuntijalausuntoja herkästi sellaiset ihmiset, jotka
eivät asioista mitään tiedä.
Edelleen SATHY ry.:tä huolestuttaa poliittiset tai taloudelliset vaikutteet omaavat yritykset rajoittaa tai määräillä
tavallisten lemmikkikoiraomistajien harrastuksia.
Toiminnan laajentuessa ilmoitettiin SATHY yhdistysrekisteriin vuonna 1996. Samalla
käynnistettiin määrätietoinen
ohjelma, jolla pyritään järjestämään mielekästä ja mukavaa
toimintaa sekä yhteydenpitoa
kaikille niille koiraharrastajille,
joiden mielenkiintona ovat nämä erinomaiset koirarodut.
Erilainen
koirayhdistys
SATHY ry. eroaa monesta
muusta koirayhdistyksestä siinä, että se ei pyri lisäämään
tiettyjen koirarotujen suosiota,
ei tue kennel- tai kasvatustoimintaa eikä järjestä ulkomuotonäyttelyjä. Sen sijaan
SATHY ry. auttaa mielellään
tiedon hankinnassa, neuvoo
koiran hankinnassa järjestää
koiratapahtumia ja sponsoroi
toiminnallaan koiraharrastuksia.

Puhdasrotuiset
SATHY-rotukoirat

laajentunut rajusti sekä Suomessa että kontakteina ulkomaille. SATHY ry. on mukana
monissa ulkomaisissa saman
ideologian omaavissa koirayhdistyksissä kannattajajäsenenä
sekä sponsorina. Useissa vaikeissa tilanteissa, kun puidaan
lakiesityksiä koiriin liittyen,
on SATHY mukana ohjeistamassa ja auttamassa.

SATHY:n toiminnan päähuomio kohdistuu tällä hetkellä viiteen koirarotuun: amerikanpitbullterrieri,
amerikankääpiöterrieri, vanhaenglanninbulldoggi, amerikanbulldoggi ja amerikankarvatonterrieri.
Näitä rotuja harrastavat
maailmanlaajuisesti useat yhdistykset (Suomessa SATHY
ry.) ja osalla yhdistyksistä on
omat kattojärjestöt, kuten United Kennel Club (UKC). Koirien rekisteröinti tapahtuu
omissa kansainvälisissä yhdistyksissä (esimerkiksi valtaosa
amerikanpitbullterriereistä
on rekisteröity
1800-luvulta
lähtien

Suomessa vankkumaton
jalansija
Suomessa SATHY ry. on
saanut vankkumattoman jalansijan Suomen suurimpana ja
aktiisivimpana työkoirayhdistyksenä. SATHY ry.:n
Suomeen lanseeraamat työkoirahar-

SATHY
10 v.

Suomen amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen harrastajayhdistys ry.
yhdistysrekisterissä jo
vuodesta 1996.

UKC:ssa
tai ADBA:ssa.
Kaikki SATHY
ry.:n mielenkiinnon kohteena
olevat koirarodut ovat puhdasrotuisia, rekisteröityjä koirarotuja. Kaikki nämä koirat ovat
siis aina rekisteröityjä omissa
kansainvälisissä järjestöissään.
Toiset rekisteröintiyhdistykset
ovat monirotuyhdistyksiä
(UKC, AKC, ARF) toiset ovat
tiettyjen rotujen yhdistyksiä
(ADBA, OEBA).
SATHY-yhdistyksen mielenkiinnon kohteena on myös
kuten coonhoundit, ajokoirat,
ym. Jos Sinua kiinnostaa tietää
lisää SATHY:sta ja sen koirista
– ota yhteyttä. Soita tai lähetä
sähköpostia info@sathy.fi

rastukset,

SATHY ry.:n toiminta on
yli kymmenen vuoden aikana
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Terapiakoiratoiminta
Ehkä eniten mediahuomiota
kaikkien muiden SATHYtoimintojen ohitse on saanut
SATHY ry.:n Suomeen lanseeraama Terapiakoiratoiminta™,
jota on kopioitu Suomeen monille eri tahoille. SATHY ry.
aloitti ensimmäisenä Suomessa terapiakoiratoiminnan ja
toimii hyvänä esimerkkinä
myös muille koirayhdistyksille. Terapiakoiratoiminta tuotiin
Yhdysvalloista Suomeen ja
käynnistettiin nykyiseen muotoonsa 90-luvulla. Terapiakoiratoiminnan moottorina toimivat aktiiviset työkoiraharrastajat.
SATHY ry.
10 vuotta

kuten

taakanveto™,
voimaveto™,
tuholaistorjunta™ sekä
koirapussijuoksu™ ja uutuutena koirien nopeusjuoksu™
ovat Trademark-merkittyjä lajeja ainoastaan SATHY ry.:n
omille koiraroduille. SATHY
tapahtumissa järjestettävät kisat, joissa kilpaillaan em. lajeissa, ovat avoimia ainoastaan
SATHY-työkoiraroduille. Vuosittain järjestettävät moninaiset
SATHY tapahtumat ovat kasvattaneet suosiotaan järkähtämättä ja tänä vuonna järjestettiin jo kahdeksatta kertaa
SATHY Expo työkoirien suurtapahtuma, jossa kisailtiin
Pohjoismaiden Mestaruudesta
taakanvedossa™,
voimavedossa™
ja
tuholaistorjunnassa™.
SATHY ry. julkaisee SATHY
Uutiset lehteä vuosittain 6-7
kertaa, ja lehti on SATHY ry.:n
jäsenten oma julkaisu. SATHY

Laajaa toimintaa
Suomessa ja ulkomailla

ry. julkaisee useita erilaisia
julkaisuja, kuten esitteitä roduista, harrastuksista, videoita
harrastuksista, jne.

Nyt tulevana vuonna 2006
SATHY ry. on suurempi, kauniimpi ja laajempi kuin koskaan. SATHY ry.:llä on jäseniä
enemmän kuin koskaan ja aktiiviset harrastajat ympäri Suomen ovat liittyneet SATHY
ry.:n sankkoihin riveihin.
S AT H Y r y. j u h l i i 1 0 vuotistaivaltaan vuonna 2006
monin eri tavoin, ja eritoten
SATHY ry.:n jäsenet tulevat
nauttimaan paremmista eduista kuin koskaan. Tästä esimakuna SATHY Expo 2005 tapahtumassa jäsenille jaetut
upeat lahjakassit sekä SATHY
ry.:n jäsenille tarkoitettu
arvonta, jossa oli palkintona
viisi kappaletta upeita urheilukasseja. Etukäteen kerrottakoon, että SATHY ry. tulee
palkitsemaan uskolliset jäsenensä ensi vuonna paremmin kuin koskaan. Jäsenille
tullaan antamaan mm. SATHY
ry. 10-vuotta juhla t-paidat,
lisää lahjoja tapahtumien yhteydessä, ja paljon, paljon
muuta. Nyt jos koskaan kannattaa lähteä mukaan SATHYyhdistyksen toimintaan,
sillä se on kivaa, antoisaa ja
ennen kaikkea myös koirat
nauttivat siitä!
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Tiesitkö tämän koiranruoasta?
Otus-messuilla Tampereella
lokakuun alussa kokoontui koko joukko lemmikkitarvikkeiden jälleenmyyjiä ja maahantuojia. Koiraharrastajan
silmään pisti se seikka, että
uusia koiranruokia oli tarjolla
aikaisempaa enemmän. Koiranomistajalle koiranruokien
kirjo on hyvä asia mutta saattaa aiheuttaa päänvaivaa.
Monella koiranomistajalla
on oma suosikkimerkki ja
omistaja vannoo tämän koiranruoan ratkaisseen oman lemmikin allergia- ja muut vaivat.
Usein ravinnon vaihdon kanssa tapahtuu tosin monta muuta
asiaa, koira vanhenee, tulee
täysi-ikäiseksi tms. Ravinnon
merkitys saattaa olla kuviteltua
pienempi.
Mistä on
koiranruoka
tehty?
Säädösten mukaan koiranruokapussin kyljessä tulee lukea mistä ruoka on tehty. Sää-

dökset eivät kerro eri ainesten
osuutta, mutta se mitä monet
eivät tiedä on, että ainesten
osuudet on lueteltava järjestyksessä. Suurimman osuuden
omaava aines ensimmäiseksi,
toiseksi suurin toiseksi jne.
Jos vaikka pussissa lukee:
vehnä, kasvisuute, liha. Niin
se tarkoittaa, että vehnää on
99 - 33 %, kasvisuutetta 98 33 ja lihaa 33 - 1%.
Katso ostamasi koiranruokapussista mitä koirasi syö
parhaillaan.

kivaihtelut. Uskokaa tai älkää
mutta tästä seuraa vallalla olevat käsitykset esimerkiksi koirien vehnäallergiasta. Koiranruoka-ala on taloudellisesti
merkittävä toimiala. Ruokavalmistajat panostavat tutkimukseen ja markkinointiin
suuria työmääriä (l. rahaa).
Koiranomistaja hyötyy tästä,
mutta toisaalta valmistajien
tekemät/rahoittamat tutkimukset saattavat olla puolueellisia.
Entä
pelkkä liha?

Vehnä, riisi ja
maissi

Koira tulee mainiosti toimeen pelkillä eläinperäisillä
tuotteilla, lihat, luut, rustot,
nivelkalvot, eläinrasva, ...
On aina muistettava, että
koiran ruoansulatus eroaa ihmisen ruuansulatuksesta jonkin verran. Ihminen on ns. sekasyöjä ja pystyy
hyödyntämään kasvisravintoa
huomattavasti paremmin kuin
koira.
Kaupasta ostettu kotletti tai

Käytännössä koiralle turhia
ravintoaineksia ovat vehnä,
maissi ja riisi ja muut kasvisperäiset aineet. Näitä kuitenkin
käytetään, jotta koiranruoka
saadaan kohtuuhintaiseksi.
Jännittävämmäksi asian tekee
se, että riisin, vehnän ja maissin maailmanmarkkinahinnat
vaihtelevat kovasti ja lisäksi
on vielä ns. pitkäaikaisseson-

jauheliha on muuten hyvä koiralle, mutta se edustaa vain
kapeata sektoria liharuoista.
Parempi olisi jos pystyisi ostamaan tasapuolisemmin, niitä
lihatuotteita, joita oli lihatiskeillä vielä 20 vuotta sitten.
Vaan ei
hätää!
Koiran ruokinnasta ei kannata menettää yöunia. Terve
kaupunkilaisjärki riittää mainiosti. Tärkeämpää kuin ravinnon koostumus on se, että koira saa ruokaa. Tarpeeksi.
Koira ei kaipaa makeisia,
leivonnaisia tai suklaata (so.
myrkky koiralle, uskokaa
pois!), tietenkin oman lemmikin voi opettaa herkuille. Seuraavan kerran kun olet pähkäilemässä koiranruokaa tai
herkkuja, niin lähde lenkille!
Tärkeintä koiralle on hyvä
omistaja, joka osaa tarvittaessa
kysyä neuvoa ja apua oman
lemmikkinsä sitä tarvitessa.

Tilaa omat taakanvetovaljaat!
Nyt niitä jälleen saa – oikeita,
superkestäviä, nimenomaan
taakanvetoon tarkoitettuja taakanvetovaljaita! Valmistaja on
ruotsalainen taakanvetoekspertti, joka itsekin omistaa pari
SATHY koiraa, joiden kanssa harrastaa tietenkin taakanvetoa.

koiran nimikointi valjaissa,
kaksiväriset valjaat, kaksinkertainen nylonnauha,
jne. Jos haluat jotain
ekstraa koirasi valjaisiin,
ilmoita tästä tilauksen
yhteydessä ja saat tietää
hinnan.

Laadukkaat valjaat
mittatilaustyönä

Mittausohjeet ja
tilausohjeet

Nämä taakanvetovaljaat on
alusta loppuun asti käsintehty.
Materiaalit ovat todella kestäviä
ja on tarkoitettu nimenomaan
työkoirien käyttöön. Valjaissa
käytetään laadukasta, mustaa
nylonnauhaa ja pehmeitä pehmusteita. O-renkaat on hitsattu
joten ne eivät rikkoonnu. Valjaisiin saatavan pehmusteen saa
lähes minä värinä tahansa ja
takana oleva puu tehdään saman väriseksi.
Nämä taakanvetovaljaat saa
myös erikoisvarusteltuina, kuten

Valjaiden mittausohjeet
löydät SHOP SATHY Internetsivuilta. Mittaa koirasi
tarkoin, sillä taakanvetovaljaiden hyvä istuvuus on
tärkeää. Valitse sen jälkeen haluamasi taakanvetovaljaiden väri. Tilaa valjaat siis osoitteesta
www.sathy.fi/shop
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koosta. Amerikankääpiöterrierille
ja amerikankarvatonterrierille
taakanvetovaljaat maksavat
noin 50-60 e, amerikanpitbullterrierille taakanvetovaljaat maksavat noin 100 e, vanhaenglann i n b u l l d o g g i l l e
taakanvetovaljaat maksavat
noin 100 - 120 e ja amerikanbulldoggille taakanvetovaljaat

Hinta
Taakanvetovaljaiden hinta on
noin 100 e, riippuen koirasi
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maksavat noin 110 - 130 e.
Hinta sisältää postituskulut suoraan tilaajalle.Taakanvetovaljaat
tullaan lähettämään joko Postin
kautta tai Matkahuollon kautta,
riippuen siitä kumpi on edullisempaa ja helpompaa. Taakanvetovaljaiden toimitusaika on
2-4 viikkoa, riippuen tilausruuhkasta ja Postista.

SATHY osto & myynti
Internet-osoitteessa
www.sathy.fi on avattu uusi,
maksuton koira-aiheinen osto
& myynti-palsta. Palstalla voi
ilmoittaa myytävänä olevasta
uudesta tai käytetystä koiratarvikkeesta tai palvelusta. Uusimmat ilmoitukset julkaistaan
myös SATHY Uutiset lehdessä. Koiria tai pentuja ei
saa ilmoittaa myytäväksi/ostettavaksi.
Myydään kaksi näyttelyhäkkiä, käytetty vain muutaman kerran, toinen 90 x 58 x
70, toinen 58 x 43 x 53, metallia, peltipohjaiset.Kerava. Puh.
050 521 5377, hilkka.saarela@kolumbus.fi
Ostetaan kahdelle ajokoiralle kuljetushäkki / häkit pakettiautoon. Tarjoa! tiina.tuomola@gmail.com
Myydään kalvanoitua tarhaverkkoa 2m korkeaa n. 50m.
Hämeenlinna. Puh. 040 555
2 0 3 9 ,
m a r ko.haggman@pp.inet.fi
Myydään uutta vastaava
koirankuljetus/lentoboksi, PetLimo.Täyttää IATA määräykset.
Esim.
sakun/kultaisennoutajan
kokoiselle. (Sisämitat
85x55cm). Kerran käytetty.
Mukana pyörät ja juomateline.
Tarjoa! Hp. 90 €. Tampere.
zfona@hotmail.com
Myydään kestävä muovinen lentokuljetuksiin hyväksytty boxi. Käytetty. Menee
kahteen osaan. Osat sisäkkäin.
Mitat sisältä pituus 85 cm, leveys 55 cm, korkeus 64 cm.
Hp.80 e. Helsinki. Puh. 0400
450
807,
jarkko.laiho@luukku.com
Ostetaan lentokone matkustus kriteerit täyttävä koirankuljetus boxi beaglelle. Minimi mitat 71x50x51cm. Hp. 50
e. Helsinki. Puh. 040 475
85506, puntarianja@yahoo.it
Ostetaan iso häkki amerikanbulldoggi pennulle turvapaikaksi, kotiin. Saa olla käytetty ja edullinen. Tuusula.
Puh. 050 575 1361, riitta.naranen@luukku.com
Ostetaan koiran kuljetusboksi pienelle koiralle. Jyväskylä. Puh. 040 777 6263,

minnasus@surfeu.fi

na.tuomola@gmail.com

Ostetaan aitaverkkoa koko
pihan aitaukseen (eli metrejä
tulee reilusti). Etsin kohtuullisen hintaista verkkoa, joka olisi kuitenkin ainakin metrin
korkuista, ehkä vähän korkeampaakin. Etelä-Espoo,
pii@varjopeli.fi

Ostetaan tarvitsisin kipeästi
sitruunapantaa saksanpaimen
koiralle soita jos sinulta ja koiraltasi sellainen joutaisi! Hoppu! Vantaa. Puh. 041 449
3806, nina.siirto@elisanet.fi

Myydään kahden koiran
häkki pakettiautoon. Metallirunko ja vaneriseinät. Toisessa
päädyssä metalliverkko-ovet
ja toinen pääty alaosa vaneria
ja yläösa metalliverkkoa. Kiinteä väliseinä. Häkin mitat ovat:
leveys 99,5cm, korkeus 91cm
ja syvyys 95,5cm. Kuvan häkistä voin lähettää sähköpostilla. Hp. 260 e. Järvenpää,
boksu1@luukku.com
Ostetaan kokoontaitettava
kuljetushäkki saksanpaimenkoiralle. Vantaa. Puh. 040 534
9069, tuula.pakarinen@hus.fi
Ostetaan pentuaitaus tms.
aitaelementtiä terrierinpennulle sisäkäyttöön, jotta voimme
hieman rajoittaa koiran liikkumatilaa töissä ollessamme.
Ystävälliset tarjoukset sähköpostilla! Pirkanmaa, nuuskuttajat@luukku.com
Ostetaan edullisesti koiratarhaverkkoa tai elementtejä.
Korkeutta pitäis olla noin 2 m.
Pienemmätkin erät huomioidaan. Pomarkku. Puh. 050 431
1051,
miiasandberg@msn.com
Ostetaan sitruunapanta...
KIIRE! Helsinki. Puh. 050 563
7987, castor696@hotmail.com
Myydään jäljestysnaruja.
Naru on pehmeätä nylonia, n.
2 cm:n levyinen ja 6 m pitkä.
Väri on valkoinen, jotta näkyy
hyvin luonnossa jos pitää päästää hetkellisesti irti vaikka koiran mentäessä pusikon läpi.
Toisessa päässä solmu ja toisessa päässä remmin lukko.
Helsinki, anne77@welho.com
Myydään myytävänä olisi
Vari Kennelin LARGE kokoinen lentoboxi, IATA hyväksytty malli. Ostettu vuonna 2000,
ja kerran käytetty, koira lensi
ruotsiin. Pari ruuvia on hukassa, mutta niitähän saa rautakaupasta. Myydään tarjousten
perusteella. Eura, tii-

Ostetaan turvaportti, vauvaa
ja koiraa varten. Saisi olla säädettävissä. Laita kuva tulemaan jos mahdollsta. Hp.0 e
- 50 e. Hyvinkää. Puh. 0400
401729, bensku-75@netti.fi
Ostetaan lentokoneeseen
hyväksyttävä koiran kuljetuslaatikko, esim. IATAn C- tai
D-kokoinen (L: 81 / W: 56 /
H: 58 tai L: 91 / W: 61 / H:
66) isolle keskikokoiselle villikselle. Kirkkonummi. Puh.
0 4 0 7 5 8 11 4 7 , h a n na.oranen@tsp.stm.fi
Myydään tai vaihdetaan
pienempään: Hyväkuntoinen,
yhdellä koiralla ollut, IATA
määräykset täyttävä lentoboxi
SkyKennel 500 Mallissa ei ole
kahvoja. Väri harmaa, lisätiet o j a / k u v a t
www.futurepets.com/VariKennels.htm Boksi sopii mm.
seuraaville roduille: Afghans,
Retrievers, Pointers,
Shepherds, Rottweilers Mitat:
102x69x76 P*L*K Paino:
12kg. Vaihto vastaavaan, hyväkuntoiseen, mutta pienempään boksiin, n. 50 cm säkäiselle sopivaan. Hinta: Tarjoa,
uutena oli 275 e. Helsinki, powered@city.fi
Ostetaan Atlas 30 tai 40
kuljetusboksi parsonille. Pikaisesti, tarjoa! Helsinki. Puh.
040 564 9039, katja.rouhiainen@saunalahti.fi
Ostetaan koiran kuljetusboxi, lähinnä automatkoille. Sekarotuinen koirani on vasta
pentu, mutta ostan sille mielellään vähän isomman boxin,
johon se mahtuu sitten isompanakin. Hp. max 50 e. Kirkkonummi. Puh. 044 050 7744,
lahja.liukkonen@proffcom.fi,
lahja-maria@luukku.com
Ostetaan Coton De Tulearille sopiva eli pienen koiran
sitruunapanta. Pori. Puh. 0400
430 202. tini63@hotmail.com
Ostetaan sitruunapanta tykötarvikkeineen pienelle koi21

ralle lhasa apso/ceskyterrieri
coctailille. Eli ei ihan pienelle.
Ta r j o a ! H m l , u l l a s a i rio@hotmail.com
Myydään koiran kuljetuskoppi esim. lennoille tai näyttelyihin, itsetehty, vaneri/puu,
kevyt, kantohihnat, mitat: leveys 66 cm, pituus 1 m, korkeus 85 cm. Hp.30 e. Helsinki.
Puh. 050 548 2641, olli.i.ikonen@welho.com
Ostetaan autohäkin (kahdelle koiralle) Mielellään irroitettavalla väliseinällä. Mitat
noin leveys 100, korkeus 77,
syvyys 80. Autoni on Ford Foc u s v m - 9 9 . Ta i p a l s a a ri/Lappeenranta, maarit.kuntola@jippii.fi
Ostetaan isolle koiralle
(spk) hyväkuntoinen ja erittäin
vahva häkki, metallinen (sisäkäyttöön). Kouvola. Puh. 040
744 5266, catjaksi@hotmail.com
Ostetaan lentoboxi dobermann urokselle. Pitää olla IATA hyväksytty. En osaa sanoa
mittoja. Mutta boxin pitää olla
suurin joka mahtuu lentokoneen hihnalle. Mielellään Helsingistä jotta voi hakea. Hels
i
n
k
i
,
dabastard_1@hotmail.com
Ostetaan koiraverkko
V40:seen Volvoon (vm. -99)
-merkkikohtainen, sekä (näyttely)häkki saksanpaimenkoiralle. Anjalankoski. Puh. 0400
227
874,
antti.luhtaniemi@pp.inet.fi
Ostetaan kokoontaittuva
näyttelyhäkki mitat min. l.90
s.60 k.67 Miel. kaksiovinen.
Koeta saatko selville myös häkin painon. Lpr-Häme. Puh.
050 344 9889, teherre@utu.fi

Lisää ilmoituksia Internetissä www.sathy.fi!
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Lemmikki-messut 2005
SATHY ry. on mukana Suomen
suurimmassa Lemmikki-alan
tapahtumassa, Lemmikki
2005 -messuilla.
Lemmikki 2005 -messut järjestetään Vantaalla, Myyrmäen jalkapallohallissa lokakuun
lopussa, 21.-23.10.2005.
Avoinna
Lemmikki 2005-messut ovat
avoinna seuraavasti:
Perjantaina 21.10 klo 12-18,
sisäänpääsymaksut aikuiset 3
e, lapset 2 e, perhe 8 e.
Lauantai ja sunnuntai 22.23.10 klo 10-17, sisäänpääsymaksut aikuiset 7 e, lapset 4 e,
perhe 18 e. Huomaa seuraavan
sivun etukuponki sisäänpääsyyn!
Messut
Lemmikki 2005-tapahtuma
järjestetään Vantaan Suurmessujen yhteydessä. Tapahtuma
pitää sisällään lähes kaikki eläimet, joita ihmiset lemmikkeinä
pitävät. Mukana siis koirat, kis-

sat, kanit, marsut, linnut, liskot,
rotat, hämähäkit, käärmeet,
sammakot, skorpionit, kääpiösiilit, kilpikonnat, ja paljon muuta.
Lemmikkiteemassa esittäytyvät eläinyhdistykset, -seurat ja kerhot. Lisäksi mukana on merkittävä määrä alan kauppiaita,
vähittäismyyjiä ja tukkureita tuotteineen.
Myös oma lemmikkisi on tervetullut tapahtumaan!
Käytä hyväksesi oheinen
alennuskuponki ja tule mukaan
Lemmikki-messuille katsomaan
SATHY-rotuisia koiria!
Muista myös leikata irti seuraavan sivun alennuskuponkit
Lemmikki-lehden tilauksesta ja
ilmaisesta näytenumerosta!
Ohjelmaa
Lemmikki 2005 -messujen
ohjelma-anti on runsas ja monipuolinen.
SATHY ry. on Lemmikki 2005
-messuilla mukana omalla messuosastolla, jossa esitellään
SATHY ry.:n toimintaa sekä tietenkin SATHY-rotuisia koiria.
Lisäksi SATHY ry. järjestää lauan-

taina ja sunnuntaina näytösluontoiset esitykset taakanvedossa ja tuholaistorjunnassa.
Kiva-Team ry. järjestää messuilla jokaisena päivänä Kiva
koirakansalainen-testejä.
Lauantaina ja sunnuntaina
tapahtumassa järjestetään koirien Match Show:t.
Vantaan
Suurmessut
Samaan aikaan Lemmikkimessujen kanssa järjestetään
Vantaan Suurmessut. Tapahtuman näytteilleasettajat koostuvat eri alojen yrityksistä, seuroista ja muista yhteisöistä.
Messukävijät saavat tapahtumassa tietoa alueen kulttuuri, viihde-, harrastus- ja matkailumahdollisuuksista. Lisäksi messuilla on mahdollisuus tutustua
kotimaisten kädentaitajien tuotteisiin sekä kotiin ja asumiseen
liittyviin osastoihin. Omat mahtavat messutarjouksensa tapahtumaan tuovat kodinelektroniikka a n , v a p a a - a j a n v i e t to varusteisiin ja matkailupalveluihin keskittyneet yritykset.

Muita merkittäviä teemoja
tapahtumassa ovat: Makuja
maakunnista, Terveys ja Hyvinvointi, Kalastus ja Metsästys...
Ohjelmalavalla nähdään
mm. samba- ja afrotanssiesityksiä. Lastenmaailmassa perheen
pienimpiä viihdyttää pellet ja
pomppulinnat.
Lisätietoa
Lisätietoa Lemmikki 2005 messuista sekä Vantaan Suurmessuista ja päivitetty ohjelma
löytyy Internet-sivuilta
www.finevento.com

Syksyn viimaan ja kuraan
lampoiset ja saankestavat
hauvapukineet!
Syksyn lämpöisimmät ja tyylikkäimmät
pukineet hauvallesi saat
Hauvapukimo Tassu-taskusta.
Mallit ja värit tilauksen mukaan.
Uutuuksina kurahaalarit, kuratossut,
lämpöloimet ja paljon muuta!
Katso lisätietoja kotisivuiltamme
www.hauvapukimo.com.

www.hauvapukimo.com • info@hauvapukimo.com
Puh (09) 852 3224 (iltaisin) • Gsm 0400 762 592

Lähettäjä:
SATHY
Suomen
amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen
harrastajayhdistys ry.
Arolantie 48
03400 Vihti

MEGAMAGEE MEGAELÄIN –
ASIANTUNTEVA
ELÄINTARVIKEKAUPPA TYÖKOIRILLE!
TERVETULOA!

MEGAELÄIN LIIKKEET:
Megaeläin Herttoniemi
Insinöörinkatu 2
00810 Helsinki
p. (09) 693 2824

Tapahtumat, joissa Megaeläin on
osastolla mukana edustettuna.

Megaeläin Itäkeskus
Tallinnanaukio 6
00930 Helsinki
p. (09) 693 2822

www.megaelain.fi

• 17.9. SATHY Expo 2005,
työkoiratapahtuma, Purina Areena, Konala,
Helsinki
• 1.-2.10. Rotukissanäyttely,
Porvoon Kokonhalli
• 21.-23.10. Lemmikki 2005,
Vantaan Myyrmäkihalli
• 29.-30.10. Rotukissanäyttely,
Järvenpää Areena
• 3.-4.12. Rotukissanäyttely,
Tampereen Pirkkahalli
• 17.-18.12. Voittaja-näyttely,
Helsingin Messukeskus

Koiratuote
Maailman parhaat merkkituotteet työkoirille
nyt Suomessa!
Laatutietoisen työkoiraomistajan valinnat: maailman
kestävimmät Hurricane-kaulapannat ja -taluttimet,
Leather worx-nahkavaljaat ja nahkapannat mittojen
mukaan, koirien omat t-paidat, koira-aiheiset tekstiilit
kuten paidat, lippikset, pipot & hupparit, Ottomaanikoirapedit ja -sängyt, Sportman’s Pride-laaturuuat,
Rexman-häkit, Clipper-kuljetusboksit, ym.

www.koiratuote.fi

