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

Jäseneksi voi liittyä ottamal-
la yhteyttä yhdistyksen toimi-
henkilöihin ja kertomalla yhte-
ystiedot. Jäseniltä peritään
vuosittainen jäsenmaksu, eril-
listä liittymismaksua ei ole.

Yhdistyksen toimintaan on
helppo osallistua. Ainoa mitä
tarvitaan on aktiivisuus - kanna
kortesi kekoon. Tekemistä riit-
tää yhdistyksen toiminnassa,
roduista tiedottamisessa ja yh-
teyksien ylläpitämisessä - ota
epäröimättä yhteyttä.

Oletko muuttamassa?

Jos yhteystietosi ovat muut-
tumassa tai tuntuu siltä, että
postisi tulee väärään osoittee-
seen, niin ilmoita meille uusi
osoitteesi.

Onko kerrottavaa?

Jos on kivaa tai vähemmän
kivaa kerrottavaa niin siitä kan-
nattaa kertoa myös muille yh-
distyksen jäsenille. On tärkeää
jakaa kokemuksia omasta lem-
mikistä, voi olla, että jotakuta
 askarruttaa juuri samat asiat.

Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdis-
tys ry. ajaa niiden koiraharrastajien asiaa, joiden mielenkiinnon
kohteena ovat amerikanbulldogit, amerikankääpiöterrierit,
amerikanpitbullterrierit, vanhaenglanninbulldogit ja monet muut
työkoirarodut.

SATHY Uutiset

SATHY ry.:n löydät internetistä osoitteesta http://WWW.SATHY.ORG kuvia ja tekstiä voit lähettää s-postitse osoitteeseen info@sathy.org
Toimituksellinen materiaali postitse osoitteeseen SATHY, Mannerheiminte 93c147, 00270 Helsinki. SATHY:n vastaaja (09) 241 3339.

SATHY Expo 2000 lähestyy ko-
vaa vauhtia mutta siitä huolimatta
on vielä mahdollisuus leipoa omas-
ta koirastaan tuleva Suomen mestari
taakanvedossa. Suomessa taakan-
veto on vielä niin alkutekijöissä,
että varsinaisia ammattimaisia taa-
kanvetokoiria ei ole vaan voitto on
mahdollista korjata talteen reippaal-
la pioneerihengellä. Suurin kynnys
taakanvedossa ei ole voimanpuute
vaan se, että koira ei ole tottunut
vetämään kärryjä. Monet harjoitte-
levat voimaa vedättämällä auton-
renkaita tai muita painoja mutta se
ei välttämättä saa koiraa vetämään
edes kevyitä kärryjä.

Taakanvedon
säännöt

SATHY Expossa tullaan noudat-
tamaan sovellettuja kansainvälisiä
weight pulling -sääntöjä. Sovellet-
tuja siksi, että on turha kitkeä pois
hauskuutta turhan tiukoilla tulkin-
noilla. Riippuen osallistujamäärästä
tullaan kilpailevat koirat jakamaan
riittävän tarkasti omiin luokkiinsa.
Tällä hetkellä vaikuttaa ilmeiseltä
se, että jako narttuihin ja uroksiin
riittää. Itse kilpailun säännöt ovat

yksinkertaiset: koiran tulee vetää
taakanvetokärryjä 4,5 metrin matka
omistajan auttamatta muuten kuin
houkuttelemalla. Aikaa on käytet-
tävissä yksi minuutti. Se koira, joka
vetää isoimman taakan on voittaja.
Tarkemmat ohjeet selostetaan pai-
kan päällä.

Mitä tarvitaan?

Amerikanbulldogin, pitbullin tai
vanhaenglanninbulldogin lisäksi ei
tarvita muuta. Valjaat saa suurella
todennäköisyydellä lainaksi paikan
päällä, parempi on kuitenkin jos ne
tuo itse.

Viime hetken
vinkit

Yritä opettaa koira vetämään
taakka liikkeelle. Huono juttu on
jos koira peruuttaa tai kikkailee -
voit yrittää estää tätä lisäämällä
taakkaa kerta toisensa jälkeen ja
palkitsemalla koira ylenpalttisesti.
Älä harjoittele liian monta kertaa
yhteen soittoon, koirat kyllästyvät
helposti. Lopeta treenit kun on ki-
vaa ja jatka mieluummin seuraava-
na päivänä.

Valmiina taakanvetoon. December-niminen viisivuotias
narttupitbulli on yksi monista ennakkosuosikeista. Omistajan
tiedot taakanvedosta ovat saaneet alkunsa Yhdysvalloista,
joissa koira ja omistaja ovat tutustuneen alan ammattilaisiin.

Taakanvedon
SM-kisat

Jäseneksi
Kaikille niille, joille tämä lehti

on lähetetty postituslistan perusteel-
la on tullut mukana myös kirje,
jossa kerrotaan jäsenmaksuasiaa.

Kyseessä on jäsenmaksu kulu-
valle vuodelle 2000. Uusille jäse-
nille kerrottakoon, että liittymis-
maksua ei edelleenkään ole ja
jäsenmaksun suuruus on edelleen
tasan 100 mk/vuosi.

Käyttäkää
omaa viitenumeroa

Tärkeää on maksaa jäsenmaksu
suoraan SATHYN tilille, omalla
henkilökohtaisella viitenumerolla.
Jos Sinulla ei ole viitenumeroa,
soita (09) 271 25212 ja pyydä sel-
lainen. Jos olet maksanut jäsenmak-

susi jo aikaisemmin vuoden 2000
aikana niin asia on automaattisesti
kunnossa.

Niille, jotka eivät maksa jäsen-
maksua, ei tule lehteä tämän nume-
ron jälkeen ja heidän tietonsa pois-
t e t a a n  m y ö s  S AT H Y: n
postituslistalta.

AB-pennuista lisää
seuraavalla sivulla!



2

Uunituoreita

amerikan-
bulldogeja

Noin kuukausi sitten,
23.5.2000, syntyivät Faustin
ja Pullan pennut. Yhteensä
pentuja tuli mahtavat  yhdek-
sän kappaletta, joista kuusi on
urosta. Jo ennen synnytystä
oli selvää, että pentuja tulee
paljon, koira oli sen verran
tuhtia kaliiberia, että tuoretta
mammaa tuskin tunnisti.

Omistaja päätti ottaa varman
päälle ja konsultoi eläinlääkä-
rin kanssa eri vaihtoehdoista.
Samoin Pulla-emon tilaa tark-
kailtiin herkeämättä.

Keisarin-
leikkaus

23.5. päätettiin emolle teh-

dä keisarinleikkaus. Päätös
tehtiin niin myöhään kuin oli
mahdollista pentujen tilaa vaa-
rantamatta. Keisarinleikkauk-
seen päädyttiin pentujen ison
koon takia. Keisarinleikkauk-
sessa on monia vaaroja, yksi
niistä on se, että emo ei ala
kunnolla huolehtimaan jälki-
kasvustaan.

Pullan tapauksessa kaikki
sujui erittäin hyvin. Syntymän
jälkeen emo hoivasi kaikkia
yhdeksää pentua tasapuolisen
hyvin, juuri niin kuten hyvän
emon kuuluukin.

Pennut
erinomaisia

Pennut ovat isoja ja massa-
via, luonteeltaan kaikki ovat
vilkkaita ja tempperamentti-
sia. Monet pennuista olivat
varattuja jo ennen syntymää
mutta vielä kannattaa kysyä
pentujen perään jos on kiin-
nostusta. Tätä kirjoitettaessa
oli hiukan epäselvää onko
pentuja vielä vapaana mutta

ilmeisesti ainakin sijoitukseen
annetaan yksi värikäs narttu-
pentu. Asiaa voi tiedustella
suoraan kasvattajalta, puhelin
numero on 040 714 9305. Voi
olla, että vapaana on vielä
urospentu. Koirat ovat tällä
hetkellä Mäntsälässä.

Pullalla
kaikki hyvin

Emä on toipunut pennutuk-
sesta todella hyvin. Nyt pen-
nut alkavat olla jo turhan vilk-
kaita ja päällekäyviä. Pentujen
luovutusta uusiin koteihin
odotetaan harvinaisen innok-
kaasti.

Pennut pitivät niin kovaa
möykkää, että kasvattaja lähti
naapureiden valitusten pelossa
koiraperheen kanssa evak-
koon!

Pentujen hoidossa on suurempi urakka kuin moni uskoisi. Lattiat saa
kuulemma pestä myöhään yöllä ja sama jynssäys on edessä heti
aamulla. Ja kaikesta kuurauksesta huolimatta pennut ovat sotkeneet
itsensä juuri silloin kun joku tulee katsomaan itselleen pentua!

Pennut ovat kasvaneet aivan
hurjaa vauhtia! Vaikka pennut
ovat yltiöpäisen aktiivisia ja
tempperamenttisia niin osa Pul-
la-emon järkevyydestä on sel-
västi periytynyt - ainakin näiden
kuvien aikana pennut ovat rau-
hallisia.
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SATHY EXPO 2000 MUISTILISTA
• Tule paikalle ajoissa, ohjelma alkaa tasan kello 10
• Ota SATHY-koirasi mukaan, tapaat kerrankin ihmisiä,
jotka ovat oikeasti kiinnostuneita lemmikistäsi.

• Koirat on pidettävä kytkettyinä, joten remmi ja panta
on oltava mukana. Ei flexejä.

• Kamera. SATHYn toimesta paikalla on useampi kuvaaja
ja expo kuvataan myös videolle, omalla kameralla ikuistat
kuitenkin uudet tuttavuudet.

• Rahaa. Paikalla on koiranruokatarjouksia,
grillimakkaraa, limua ja kahvia. Ohjelma on suunniteltu
tiiviiksi ja paikalle on järjestetty omakustannushintaan
toimiva tarjoilu.

• Reipasta mieltä, SATHY Expo on paikka,  jossa
kannattaa tutustua uusiin ihmisiin. Ja se on myös
mahdollisuus kysellä muiden koiranomistajien kuulumisia.

Edellisessä numerossa ker-
rottiin tulevasta koiratapahtu-
masta - SATHY EXPOsta. Nyt
supertapahtuma on jo ovella.
Tässä vielä kerran vähän alus-
tavaa tietoa.

Tapahtuma-
paikka

SATHY EXPO järjestetään
alkuperäisen suunnitelman
mukaan Järvenpäässä. Tar-
kempi osoite on Vanhankylän-
tien puisto, aidattu suuri koi-
rapuisto, joka sijaitsee noin
kilometrin päässä Järvenpään
keskustasta.

Viereinen kartta on riittävän
tarkka, jotta paikka löytyy.

SATHY ry. on vuokrannut
Järvenpään kaupungilta aida-
tun, koirille tarkoitetun alueen.
Vieressä on parkkipaikka, jo-
hon autolla tulevat voivat py-
säköidä kulkuneuvonsa.

Majoitus

Jotkut innostuneet saattavat
tulla melko pitkänkin matkan
takaa ja silloin voi olla järke-
vää jäädä Järvenpäähän yöksi.
Hyvä vaihtoehto on läheisen
leirintäalueen mökkikylä.

Lisätietoja majoituksesta
voi kysyä Sami Makkoselta,
puh. (09) 271 252 12.

Super-
ohjelma!

Ohessa on EXPOn ohjelma,
ja tarkemmat tiedot koko ex-
posta.

Jo nyt mukaan on ilmoittau-
tunut koko joukko koiran-
omistajia. Mukaan mahtuu
kuitenkin vielä vallan mainios-
ti. Erityisesti sathy-rotuisten
koirien omistajien on syytä
tuoda lemmikkinsä mukaan.
Kyseessä on ainutlaatuinen
tilaisuus esitellä omaa koi-
raansa muille ja vertailla sitä
muiden samanrotuisiin koiriin.

SATHY EXPO
2000

Vuoden suurtapahtuma on käsillä!Tässä muistutus 9.
heinäkuuta Järvenpäässä järjestettävästä koiratapahtumasta,
jonne jokaisen suomalaisen työkoiranomistajan on syytä
ilmaantua lemmikkinsä kanssa.

Vanhankyläntie
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Järvenpään
keskusta

SATHY EXPO:on on helppo tulla. Kun on löytänyt tiensä
Järvenpään keskustaan on jäljellä vain vajaan kilometrin
patikointi tapahtumapaikalle. Tarkan kartan löytää myös
HPY:n puhelinluettelosta, karttasivulta 65. Vanhankyläntien
puisto löytyy ruudusta 59/07.

SATHY EXPO 2000 OHJELMA
10.00 - SATHY-esittely, osa 1

- ilmoittautuminen taakanvedon SM-
kilpailuun alkaa

10.15 - rotuesittelyt
- rotu-info

11.00 - suojelukoiranäytös, osa 1
- harrastus-info

12.00 - asiantuntija testaa koiria
12.30 - taakanvedon SM.kisat
14.00 - SATHY-esittely, osa 2

- rotuesittelyt, osa 2
- rotu-info

14.45 - suojelukoiranäytös, osa 2
- harrastus-info

15.30 - asiantuntija testaa koiria
15.45 - osallistuneille koirille jaetaan kunniakirjat
16.00 - tapahtuma päättyy

Lisäksi: ajan salliessa mm. koirayksilöiden esittelyä.
Paljon koira-asiaa, uutisia, vertailuja,yms.

SATHY Expossa mahdollisuus ostaa
SATHY VIDEO Hintaan 50 mk. Varaa omasi
jo etukäteen, puh. (09) 241 3339 tai
info@sathy.org Hinta myöhemmin 100 mk.

SATHY
EXPOSSA
MUKANA
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Juorut kertovat, että ilkeä-
mieliset ihmiset ovat väittäneet
taakanvedon olevan eläinsuo-
jelulain vastaista. Näin EI ole.
SATHY ry. on konsultoinut
asiasta eläinlääkäreiden kans-
sa. Maa- ja metsätalousminis-
teriön julkaisema eläinsuoje-
lulaki 247/199 sanoo myös
yksiselitteisesti, että taakanve-
to on kilpailuna täysin hyväk-
syttävää koska koira ei joudu
alttiiksi kivulle, tuskalle eikä
kohtuuttomalle rasitukselle.

Koiraa ei pysty sääntöjen

mukaan kilpailtaessa miten-
kään pakottamaan vetäämään
yhtään sen enempää kuin mitä
se itse haluaa - tämä onkin
monen väkivahvaksi luullun
koiran omistajan pettymys.
Tärkeintä on, että koirilla ja
omistajilla on kivaa, ei ham-
paat irvessä voitto.

Eläinsuojelulaki 247/1996
sanoo mm.:

"Jos eläin voi kilpailuissa
joutua alttiiksi kivulle, tuskalle
tai kohtuuttomalle rasitukselle,
kilpailujen järjestäjän on
omalla kustannuksellaan kut-
suttava kilpailutilaisuuteen
eläinlääkäri valvomaan, että
tätä lakia ja sen nojalla annet-
tuja säännöksiä ja määräyksiä
noudatetaan."

Onko taakanveto
eläinrääkkäystä?

Helsingin
koirasankari

Helsingissä asuvan amerikanpitbullterrierin valppaus koitui
pienen siilin pelastukseksi - onneton piikkiniekka oli työntänyt
päänsä muoviseen pirtelöpurkkiin ja törmäili sokkona ympäriinsä.
Purkki oli niin tiukassa, että siili ei olisi vapautunut omin avuin,
ja ilman koiraa ei omistaja olisi sitä edes huomannut.

Varsinainen opetus tietenkin, että ei pidä jättää maastoon
roskia, joihin ahneet eläimet voivat loukata itsensä....

SATHYn tärkeä yhteyksien
ylläpitäjä on lehti mutta har-
vakseltaan ilmestyvä lehti ei
aina ehdi mukaan tapahtumien
kulkuun. Nopeinten koirauuti-
set leviävät tällä hetkellä SAT-
HYn sähköpostilistan kautta.
Kuka tahansa, jolla on oma
sähköpostiosoite, voi liittyä
listalle ja sen jälkeen uusim-
mat huhut ja juorut tulevat heti
sähköpostitue.

Miten pääsee
mukaan?

Liittyminen on yksinker-
taista. Ainoa toimenpide on
ilmoittaa oma sähköpostiosoi-
te SATHYlle ja halu liittyä
postituslistalle. Kätevimmin
ilmoitus tapahtuu lähettämällä
viest i  osoi t teeseen in-
fo@sathy.org.

Listan kautta tulee tiedottei-
ta melko harvakseltaan, keski-
määrin noin yksi viikossa. Toi-

saalta, jos maailmalla tapahtuu
niin silloin tiedotteiden mää-
räkin kasvaa.

Jos itse haluaa tiedottaa jo-
takin muille postituslistalla
oleville niin riittää kun lähettää
tiedon osoitteeseen in-
fo@sathy.org

SATHY
kotisivut

Yhdistyksemme kotisivut
ovat saaneet kovasti kehuja
viime aikoina. Niiden sisältä-
mä tietomäärä on lyhyesti sa-
nottuna valtava.

Sivut on suunniteltu sellai-
siksi,e ttä ne toimivat hitaal-
laakin modeemilla hyvin eikä
surffi-tietokoneen tarvitse olla
uusinta huutoa.

Melkein kaikki yhdistyksen
lehdet, esitteet ja tiedotteet
ovat luettavista kotisivuilta.

S i v u j e n  o s o i t e  o n
www.sathy.org

Tiesitkö
postitus-
listasta?
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Helsingissä Sahaajankentällä
järjestettiin alkukesästä ameri-
kanbulldognäyttely, jossa ko-
koontui tusina Suomen - ja maa-
ilman - parhaita rodun edustajia.
Tällainen näyttely on hyvää PR-
toimintaa rodulle, joka on vain
harvojen tiedossa. Paikalle oli
saapunut myös rodusta kiinnos-
tunutta yleisöä, joka oli syystä-
kin otettu amerikanbulldog-
rodun vaikuttavasta olemukses-
ta.

Työkoirat
näyttelyssä

Vaikka amerikanbulldogi on
työkoirarotu, jossa ei parem-
muutta voi mitata ulkomuodon
perusteella rankattiin koirat ai-
nakin muodon vuoksi jonkinlai-

seen hyvyysjärjestykseen. Best
in show koiraksi valittiin monen
suosikki Basso. Basso on n. 2-
vuotias uros-ab. Coma-niminen
narttu amerikanbulldogi valittiin
puolestaan vastakkaisen suku-
puolen parhaaksi.

Paikalle saapui koiria punta-
roimaan monen suomalaisen
ab-koiran iso-isän omistaja
Mike Egorov ja hän kehui suo-
malaisia ab-koiria hyviksi. Ego-
rov lisäsi myös, että Suomessa
olevat koirat ovat ystävällisem-
piä kuin kanssaveljensä-ja sis-
konsa ulkomailla. Hyvä suoma-
laiset amerikanbulldogit!

Amerikanbulldognäyttely

Asiaa historiasta

Minä voitin!

Tiesitkö, että kaikkien
SATHY-rotuisten koirien histo-
ria on moneen muuhun koiraro-
tuun verrattuna aivan omaa
luokkaansa? Koiranomistajan
tai harrastajan tietämys jämäh-
tää joskus tiettyyn pisteeseen
vaikka omasta koirarodusta voi-
si ammentaa tietoa vaikka kuin-
ka paljon.

Amerikanbulldogi on koira-
rotuna erittäin vanha ja siitä
löytyy tietoa vaihtelevasti. Hy-
vän alun tiedon etsimiselle on
olla yhteydessä amerikkalaisiin
rodun kasvattajiin ja muihin tie-
toniekkoihin, jotka ovat mahdol-
lisimman lähellä rodun käyttö-
ominaisuuksia.

Se mikä koskee amerikan-
bulldogia pitää myös paikkansa
amerikanpitbullterrierien ja

kääpiöterrierin kohdalla. Tietoa
on uskomattoman paljon tarjolla
ja se odottaa vain poimijaansa.

Vanhaenglanninbulldogin
valtti on sen nuoren mutta sel-
keän rotuhistorian helppo löy-
tyminen. Suuri osa veb-
kasvattajista ovat asialleen vih-
kiytyneitä ja osaavat kertoa yk-
sityiskohtaisesti tarkkaa tietoa
koirasta.

Mihin tietoa
tarvitaan?

Oman lemmikin sukupuun ja
historian tuntemus antaa lisäar-
voa sohvalle lötköttvälle karva-
turrille. Varsinaista konkreettista
hyötyä tiedosta ei ole mutta se
antaa oman mielenkiintoisen
perspektiivin koiramaailmaan.

Virheellistä tietoa on paljon
tarjolla. Ei tarvitse mennä sen
kauemmaksi kuin lähimpään
kirjakauppaan niin sieltä löytyy
kosolti humpuukitietoa usein
vakuuttavasti kirjoitettuna.
Useimmiten virheellisisisä tie-
doissa toistetaan samoja virheitä
mitä jossakin muussa julkaisus-
sa on käytetty.

Kirja-
harvinaisuudet

Monet kirjat ovat niin harvi-
naisia, että niitä on miltei mah-
doton hankkia ja harvoista oma-
kustannuskirjoista on tehty
myöhempiä painoksia. Vanhois-
sa maalauksia SATHY-rotuisia
koiria esiintyy kiitettävän usein
ja vaikka alkuperäisiä tauluja

voikaan ostaa niin tauluja löytyy
kuvattuina eri taidekirjoista.

Aito SATHY-rotuinen koira
maailman kuuluisimman
kuvalehden kannessa!
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Heti alkuun on sanottava,
että melkein jokainen koira -
koosta riippumatta - on parem-
pi vahti kuin hienoinkaan laite
tai vempain. Koira ilmoittaa
yleensä aina omistajalle jolla-
kin tavoin jos jotakin tavan-
omaisesta poikkeavaa tapah-
tuu lähipiirissä.

Jos koira haukkuu tai elehtii
ilmoittaakseen jostakin kan-
nattaa mennä koiran kanssa
katsomaan mistä on kyse. Tä-
mä on tarpeen varsinkin silloin
jos omistajan mielestä koira
haukkuu usein aivan turhaan.
 Koiran nuhtelu tai komenta-
minen hiljaiseksi voi olla he-
delmätöntä koska koira yrittää
vain kertoa omistajalleen jos-
takin. Käymällä katsomassa
haukun syytä saadaan asia
pois päiväjärjestyksestä. Tämä
ohje ei tietenkään ole yleispä-
tevä.

Dolly-koiran omistaja päätti
selvittää miten koira käyttäytyi
jos kotiin tulisi joku tuntema-
ton, uhkaavasti käyttäytyvä
häirikkö. Dolly on tyypillinen
koira, joka haukkuu napakasti
heti kun ulko-ovelta kuuluu
askelia tai jos ovikello soi.
Ovesta tulee aina joku tuttu
tai tervetullut vieras, joten
haukku muuttuu oven avau-
tuessa iloiseksi tohinaksi ja
tervetulotoivotukseksi - josta
usein ei millään tule loppua!

Dolly-narttu on kuusivuoti-
as ja parhaassa iässään. Dolly
omaa lähes ihanteellisen koi-
ranluonteen, so. reipas, iloinen
ja ihmisten kanssa hyvin toi-
meen tuleva. Muista koirista

Dolly ei juurikaan välitä ja
yleensä se ei niitä noteeraa
lenkkipolulla. Noin vuosi sit-
ten Dollylle on opetettu koira-
koulutuksen alkeet. Kentällä
on lisäksi opetettu hihan purua
ja peruskomentoja ja erityisesti
tottelemista. Tähän toimintaa
tällä koiralla on selvästi hyvä
luonne ja toiminta tuntui ole-
van koiralle erittäin mieluista
ja hauskaa.

Huolella
lavastettu

Dollyn tietämättä omistaja
sopi hyvissä ajoin etukäteen
koko lavastuksen maalimiehen
kanssa. Maalimies opasti
omistajaa miten tämän tulisi
käyttäytyä - eli toimia mahdol-
lisimman aidon tuntuisesti.
Maalimies itse tuli sovittuna
aikana, koiralle yllättäen, häi-
riköivästi käyttäytyen vierai-
lulle. Maalimiehen varustus
on mahtava. Koska etukäteen
ei voi tietää pureeko koira vai
mitä tapahtuu, varustautuisi
maalimies erikoisvalmisteisilla
maalimiehen housuilla. Hou-
sut ovat topattua paksua nah-
kaa, joissa on keinokuituiset
vahvistukset. Lisäksi housu
peittävät maalimiehen kanta-
päästä kainaloihin asti. Lisäksi
on mm. alasuoja ja käsien suo-
jana erikoisvalmisteiset puru-
hihat (ns. piilohiha on sellai-
nen, joka on vaatteiden alla,
näkymättömissä). Koko ko-
meuden päälle vedettiin villa-
paita, joka peittää näkyvistä
suurimman osan suojuksista
ja tuloksena on maalimies, jo-
ka koiran mielestä näyttää ku-
takuinkin tavalliselta ihmisel-

tä.
Pelkät kalliit suojat eivät

riitä vaan maalimiehellä täytyy
olla runsaasti kokemusta ja
tietämystä koiran ajatusmaail-
masta. Vaikka kyse on lavas-
tetusta tositilanteesta on maa-
limiehen tunnettava koiran
käyttäytyminen niin hyvin,
että ei pilaa koiran luonnetta.
Asiaa tuntemattomalle voi olla
yllätys, että monet hyväksikin
luullut vahtikoirat voivat pe-
lästyä rohkeata tunkeilijaa niin
pahasti, että koiran luottamuk-
sen takaisin saaminen tapah-
tuman jälkeen on mahdotonta.
Tämä on luultavasti yksi syy
miksi monet ns. palveluskoirat
on pilalle peloteltuja ja jopa
vaarallisia pelkopurijoita.

On siis erittäin tärkeätä, että
tällaiset kokeilut suoritetaan
kokemuksella ja sellaisten ih-
misten toimesta, jotka tietävät
miten toimia.

Tosi-
tilanne

Sovittuna sunnuntaiaamu-
päivänä Dollyn omistaja tuli

ilman koiraa tapaamaan maa-
limiestä. Koira ei tässä vai-
heessa aavistanut mitään, ti-
lanne oli aivan sama kuten
yleensä kun emäntä käy hake-
massa aamun lehden postilaa-
tikosta. Maalimies kävi tark-
kaan läpi tulevat tapahtumat
vaihe vaiheelta. Samalla selvi-
tettiin myös mitä omistajan
tulisi tehdä ja miten omistajan
tulisi käyttäytyä. Kun oli var-
mistettu moneen kertaan, että
kaikki toimisi oikein, omistaja
palasi muina miehinä takaisin
kotiin, jossa Dolly-koira odot-
ti.

Aito
tunkeilija!

Runsaan puolen tunnin ku-
luttua maalimies lähti täydessä
varustuksessa kohti pahaa-
aavistamattoman kokelas-
koiran kotia. Ulko-ovelle pääs-
tyään maalimies soitti ovikel-
loa ja koputti. Valpas vahti
haukkui kuten aina. Maalimies
renkkasi oven kahvaa ja avasi
ulko-oven, jota ei tavallisesti-
kaan pidetty lukossa. Dollyn

Todellisuudessa kotiin tulee tuskin koskaan kutsumattomia
vieraita mutta  jokainen koiranomistaja on varmasti joskus
miettinyt mitä oma koira tekisi jos näin tapahtuisi. Monet
koirat haukkuvat innoissaan kun ovikello soi tai jos ulkoa
kuuluu outoja ääniä. Mutta mitä koira tekisi jos todella
tulisi vahtimisen aihetta? Tositilanteita sattuu aniharvoin
mutta asian voi kokeilla myös taitavasti lavastamalla.

SATHY ry.:n koira-asiantuntijat ovat koirankoulutuksessa
kokeneita ammattilaisia. Tässä käydään läpi tulevat tapahtumat
ja kerrataan mitä eri tilanteissa tulee tehdä. Samaan aikaan
Dolly-koira on mitään aavistamatta kotona.
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haukkuminen yltyi kovasti.
Maalimies astui tuulikaappiin
ja kolisteli sisäovea ja tässä
vaiheessa koiran haukku oli
niin kova, että sunnuntaikäve-
lyllä olevat ihmiset kääntyili-
vät katsomaan mistä on kyse!
Tässä vaiheessa maalimies as-
tui sisälle ja koira joutui ensi
kertaa silmätysten tuntematto-
man tunkeilijan kanssa! Koira
haukkui kovasti edelleen mut-
ta ei ollut varma miten tulisi
toimia. Tähän asti kaikki ihmi-
set, jotka olivat ovesta tulleet,
olivat joka kerta olleet tuttuja
tai ystävällisiä vieraita. Koira
ei selvästikään tiennyt miten
tilanteessa tulisi toimia.

Koiran
pulma

Kun maalimies avasi sisä-
oven ja koira joutui ensim-
mäistä kertaa silmätysten to-
dellisen ja aidon tunkeilijan
kanssa oli tilanne tälle aivan
uusi. Koiran ratkaisu oli var-
muuden vuoksi haukkua lujas-
ti mutta tarkkailla muutaman
askeleen etäisyydeltä. Maali-
mies huomasi tämän ja örisi
uhkaavasti mutta samalla toi-
mi tarkoituksella koiraa roh-
kaisevasti. Tämä vaihe on
kriittinen koiran koulutuk-
sen kannalta, virheellinen
toiminta voi pelästyttää koi-
ran. Maalimies siis tasapai-
noili hienovaraisesti koiran
puolustusrohkeuden rajalla -
koiran huomaamatta.

Samaan aikaan koiran
emäntä toimi aivan kuten olisi
toiminut lavastamattomassa
tilanteessa. Rouva tuli katso-
maan mitä Dolly haukkui ja
tarkkaili tilannetta koiran ta-
kaa. Todellisessa tilanteessa
kuuluisi tässä vaiheessa soittaa
virkavalta paikalle.

Kun tilanne oli jatkunut riit-
tävän pitkälle luovutti maali-

mies ja samalla omistaja otti
koiran komentoonsa. Tunkei-
lijaa näytellyt maalimies otti
jalat alleen ja juoksi ovesta
ulos ja pakoon. Omistaja kehui
koiraansa hyvästä karkotus-
työstä ja koira oli selvästi erin-
omaisen hyvillään. Olihan se
saanut tunkeilijan pakosalle!

Mitä
tapahtui?

Kun tilanne oli rauhoittunut
tuli omistaja ulos ja tapasi
maalimiehen viereisen talon
takana. Äsken kokeiltu tilanne
käytiin nyt läpi ja analysoitiin.
Samalla mietittiin mitä koira
teki ja mikä oli lopputulos.

Dollyn raivoisalta kuulosta-
va haukku olisi luultavasti saa-
nut useamman kuin yhdeksän
kymmenestä kutsumattomasta
vieraasta muuttamaan suunni-
telmiaan ja jättämään aikeen-
sa. Hyvä.

Sen sijaan jos kyseessä olisi
ollut niin rohkea/hullu, joka
olisi haukusta huolimatta tullut
ovesta sisälle niin silloin koira
olisi joutunut epävarmaan ti-
laan. Luultavasti sellainen, jo-
ka olisi astunut sisälle koiran
uhkaavista elkeistä huolimatta
ei olisi muuttanut mieltään
myöskään eteisessä. Ja jos tuo
tunkeilija olisi tullut pahat
mielessä niin olisi ollut hyvin
todennäköistä, että koira olisi
perääntynyt. Koira ei olisi pys-
tynyt estämään tunkeiljaa. Ti-
lannetta voisi jossitella tästä
eteenpäin mutta tosiasia on,
että Dolly-koira olisi mitä il-
meisimmin perääntynyt päät-
täväisen uhkaavasti käyttäyty-
vän tunkeilijan tieltä.

Onko tämä asia huono vai
hyvä niin siitä voi olla monta
eri mieltä. Käytännön elämäs-
sä riittää, että koira ilmoittaa
vieraista haukkumal la.

Dollyn omistaja ja maali-

mies päättivät kuitenkin
suunnitelmien mukaan jatkaa
kokeilua ja muuttaa sitä enem-
män koulutukseksi. Nyt oli jo
tiedossa miten koira käyttäytyi
aidossa tosi t i lanteessa.

Suunnitelman toinen vaihe
oli tehdä uudelleen koko la-
vastettu tilanne. Ero ensim-
mäiseen kertaan oli nyt se, että
koiralla oli rohkeutta puolustaa
kotia. Dolly tiesi nyt, että jos-
kus ovesta voikin tulla ei-

toivottu vieras (esimerkiksi
maalimies!), joka on syytä
ajaa tiehensä.

Toinen
kerta

Omistaja palasi kotiin ja
koira oli innoissaan. Jonkun
ajan kuluttua tuli tuttuja vie-
raita, koira haukkui aivan ku-
ten ennen mutta oli iloinen
kun ovesta astui ystävällisiä

“Kodinturvakoiran”
testaus

Jatkuu seuraavalla sivulla.

Kuvssa koiranmielestä kutsumaton maalimies saa kyytiä. Koira on
omistajansa luvalla tarttunut maalimiestä hihasta ja herra yrittää
ravistaa koiraa irti. Vasta komennosta koira päästää otteen ja
maalimies pötkii pakoon. Koko tilanne on erittäin vauhdikas ja kun
se on ohi on koira tohkeissaan ja erittäin tyytväinen suorittamastaan
uroteosta.
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ihmisiä.
Samaan aikaan kun vieraan

hörppivät kahvia ja juttelivat
mm. koirista niin maalimies
värjötteli kylmässä tihkusa-
teessa odottaen sopivaa tilai-
suutta tehdä uusi häirikkövie-
railu.

Reilun ajan kuluttua ovelta
alkoi kuulua epämääräistä
ääntä. Koira reagoi välittö-
mästi ja meni oven taakse vah-
tiasemiin. Kun oven avasi ko-
l i s t e l eva ,  u h k a ava s t i
käyttäytyvä, ventovieras hullu
koira toimi silmänräpäykses-
sä. Varoittavan haukun säes-
tyksellä koira nappasi maali-
miestä hihasta kiinni, eikä
päästänyt irti vaikka tunkeilija
uhkasi elkein ja kirosanoin
koiravahtia.

Omistaja ryntäsi paikalle
ja komensi koiraa päästämään
irti. Dolly totteli heti ja tun-
keileva maalimies ryntäsi tois-
tamiseen pakoon!

Dolly oli aivan innoissaan
eikä malttanut edes ottaa vas-
taan omistajan kehuja vaan
juoksi riemuissaan hyvästä
suorituksestaan ympäri huo-
neita.

Koiran toiminta oli tällä
kertaa aivan toisenlainen kuin
ensimmäisellä kerralla. Nyt
koira tiesi, että tunkeilijat saa
ja voi häätää - ja niin se myös
teki.

Onko koira
vihainen?

Huomattavaa on se, että
koira ei käyttäytynyt miten-
kään silmittömän raivon val-
lassa vaan se nimenomaan ha-
lusi kutsumattoman vieraan
pois kodista. Jo toisella ker-

ralla se tiesi, että se toimi oi-
kein ja samalla koiralla oli
myös rohkeutta toimia. Kai-
ken a ja o on oikeaoppinen,
asiantuntijoiden neuvoin,
tehty koulutus.

Koira ei missään tapaukses-
sa muuttunut kokeista ja har-
joituksista vihaisemmaksi tai
epäluuloisemmaksi. Maali-
mies tuli kylään heti kun oli
saanut raskaat suojat riisuttua
autoon, ja nyt koira kohteli
siviilissä olevaa maalimiestä
iloisesti ja luottavaisesti. Syy-
kin on selvä, maalimiehenä
toiminut oli nyt vieraana, joka
tuli kylään kuten kuuluukin.

On syytä mainita, että koira
ei tuntenut maalimiestä entuu-
destaan eikä maalimies ollut
koskaan aikaisemmin käynyt
kylässä omistajan ja Dollyn
kotona.

Lopputulos

Yhteenveto on selvä, vain
harva koira osaa toimia odot-
tamattomissa (varsinkaan uh-
kaavissa) tilanteissa oikein
ellei tilannetta ole harjoiteltu.
Koiralle on helppo opettaa
asioita jos käyttää järkeä. Pa-
ras palkinto on aito kehumi-
nen.

Kodin vahtiminen on tehtä-
vä, jonka useimmat koirat
osaavat jossakin määrin luon-
nostaan. Se ei kuitenkaan tar-
koita, että koira pystyisi itses-
tään pitämään tunkeilijan
loitolla. Ennen kuin alat kou-
luttamaan omaa koiraasi niin
keskustele asiantuntijoiden
kanssa.

Eräs asiakaspalvelutehtävis-
sä työskentelevä pitbullin-
omistaja kertoi, että jutteli pit-
kät tovit koiranomistajaksi
osoittautuneen asiakkaan
kanssa. Pitkän jutustelun jäl-
keen pitinomistaja mainitsi,
että omat koirat ovat rodultaan
amerikanpitbullterriereitä. Sa-
naakaan sanomatta asiakas
lähti pois!

Toinen
tapaus

Sama pitbullin omistaja jat-
koi kertomalla toisesta tutta-
vuudesta, joka oli puolestaa
palveluskoiraharrastaja. Ai-
kansa juteltuaan pitbullinomis-
taja kertoi omien koiriensa
rodun ja palveluskoiraharras-

taja oli kauhistunut. Mutta kun
tämä oli nähnyt pitbullit ja
kuunnellut aikansa pitbull-
jaarituksia oli paimenkoiran-
omistaja menettänyt totaalises-
ti mielenkiintonsa...

Ja vielä
yksi juttu

Eräs toinen koiranomistaja
kertoi tapauksen, jossa kadulla
vastaantullut taputteli tämän
pitbullia ja kertoi nähneensä
vastaavanlaisia koiria melko

usein. Omistaja hämmästeli
kun pitbulli ei ole niitä kaik-
kein yleisimpiä koirarotuja.
Koiraa silittävä vieras jatkoi
“...eikös tämä ole se kiinaalai-
nen - mikä sen nimi nyt on-
kaan - kiinan harjakoira?”.
Pitbullin omistaja selitti, että
kyseessä on Amerikasta kotoi-
sin oleva koirarotu, johon vie-
ras sanoi “Ei, ei, kyllä tuo on
niitä kiinankoiria.”

Semmoista on eräiden pitin-
omistajien arkipäivä

Yhdistykseemme tulee jatku-
vasti yhteydenottoja koirista kiin-
nostuneilta ihmisiltä. Jotkut ovat
etsimässä itselleen uutta lemmik-
kiä ja tutkivat eri vaihtoehtoja.
SATHY:n eräs ongelma on sen
huono tunnettavuus. Yleensä kun
koirista kiinnostuneet alkavat
etsiä koiratietoa on mielikuva
Suomen Kennelliitto ry.:stä Suo-
men koiratiedon mekkana vahva.

Ikävä kyllä Suomen Kennel-
liitto ry. ilmoitti jo useita vuosia
sitten, että se näkee SATHYry.:n
omana kilpailijanaan eikä kerro

SATHY:n olemassa olosta sitä
etsiville ihmisille.

No, ei hätää, ensinnäkin
SATHY ei ota asioita yhtä vaka-
vasti ja kertoo mielellään esimer-
kiksi kennelliiton puhelinnume-
ron jos ihmiset haluavat sen tietää
(so. 09-887300). Ja vaikka ken-
nelliitton tuppisuupolitiikka ai-
heuttaakin koiraharrastajille har-
mia niin ohessa esimerkki siitä,
että aktiivinen harrastaja voi löy-
tää SATHY:n

(viesti julkaistu kirjoittajan
luvalla).

Hei SATHY-yhdistys!

L ö y s i n  n e t i s t ä  t e i d ä n  s
p o s i t i i v i s e s t i  y l l ä t t y n y t
o n k i n  y h d i s t y s ,  j o s t a  v
tietoa.
K y s y i n  i n f o a  a m e r i k a n p
t i e t o a  S u o m e n  K e n n e l l i i t o
i l m e i s e s t i  t i e d ä  t e i d ä
yhtään mitään?
V o i s i t t e k o  l ä h e t t ä ä  m i n
sillä haluan tietoa heti ja paljon!
Terveisin, I.P.

KENNELLIITTO RY:N VASTAUS KOIRAKYSELYYN:

Hei!
A m e r i k a n p i t t b u l l t e r r i e r i  e
l i s e s t i  h y v a k s y t t y  r o t u  
t o i m i i  F C I : n  a l a i s e n a  e i  
m e i l l a k a a n  h y v a k s y t t y .  N i
saatavissa tasta rodusta tietoja.

Terveisin
M.W.
Suomen Kennelliitto ry

Mistä
koiratietoa?

Jatkoa edelliseltä sivulta.

Karu kokemus

Korjaus: viimehetken tiedon

mukaan Suomen kennelliitto
 ry.

on ainakin kerran ilm
oittanut

SATHY:n olemassa olosta - hyvä

kennelliitto
!
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Vanhaenglanninbuldogin
(VEB) lähtökohta oli otollinen,
paatuneet koiraharrastajat ar-
vostivat suuresti perinteistä
englanninbulldogia mutta eivät
voineet sulattaa sen pelkkään
muotojalostukseen perustuvaa
toimintaa. Koiraharrastajat ha-
lusivat englanninbulldogin, jo-
ka olisi fysiikaltaan samanlai-
nen kuin muinaiset esi-isänsä
ja vielä kaiken kukkuraksi ter-
ve!

Vuonna 1971 alkoi kuumei-
nen jalostustyö, jonka lähtö-
kohta oli lähes tieteellinen. Ris-
teytettiin koko joukko tarkan
terveystarkastuksen läpikäyn-
neitä eri koirarotujen valio-
edustajia. Syntyi pentueita,
joista valittiin parhaiten tarkoi-
tukseen sopivat ja risteytettiin
edelleen. Harrastajat pitivät
tarkkaa kirjaa ja jalostivat edel-
leen uudet yksilöt risteyttämäl-
lä niitä takaisin omien esivan-
hempiensa kanssa.

Tilanne vastasi melkein sa-
maa kuin jos hiekkaa olisi seu-
lottu kaatamalla sitä siivilästä
toiseen ja jakamalla sitä yhä
useampaan astiaan. Linjajalos-
tusta voidaan nopeuttaa huo-
mattavasti jos pentuja teetetään
nuorilla koirilla ja testataan
koirat vasta vanhempina. Huo-
noa tässä on se, että  jos ilme-
nee ei toivottuja piirteitä on
koko sukuhaara hylättävä ja

jatkettava toisella (jota kauko-
näköinen kasvattaja on kasvat-
tanut yhtäaikaa).

Tulokset
näkyvät

Vanhaenglanninbulldogin
etu oli se, että sen jalostus oli
tarkasti tiettyjen asiantuntijoi-
den hallinnassa. Ja tulokset
saavutettiin harvinaisen nope-
asti. Jo vuonna 1992 voitiin
julistaa uusi rotu syntyneeksi.
Pentueet olivat tasalaatuisia,
koirat vastasivat tarkalleen
vuosikymmeniä aikaisemmin
tehtyjä suunnitelmia. Ja mikä
parasta, monet sairaudet loisti-
vat poissaolollaan!

Esimerkiksi monen rodun
kirous, lonkkavika, on täysi
harvinaisuus vanhaenglannin-
bulldogilla. Jotakin rodun elin-
voimasta kertoo myös sen kes-
kimääräinen elinikä, yli
yksitoista vuotta.

Miten
linjajalostus
toimii?

Jalostuksen periaatteet sel-
viävät riittävän tarkasti biolo-
gian peruskirjasta mutta siitä
huolimatta moni ei osaa hyö-
dyntää tietoa. Tietyt perusteet
tuntuvat itsesäänselviltä mutta
silti harva koirankasvattaja

hyödyntää niitä.
Esimerkiksi - periytyvä omi-

naisuus periytyy. Kyllä, niin
yksinkertaista. Jos koiralla on
periytyvä lonkkavika niin se
on saanut sen joko emältä tai
isältä (tai molemmilta) vaikka
nämä olisivat täysin terveitä.
Jos lonkkavikaisella koiralla
on sisaruksia niin on hyvin
todennäköistä, että sisaruksilla
on sama vika vaikka se voi olla
piilevänä.

VEB-koiran jalostuksessa
noudatettiin karkeasti samaa
periaatetta, lonkkavikaiset hy-
lättiin jatkojalostuksesta, sa-
moin tehtiin lonkkavikaisen
vanhemmille. Palattiin aina rei-
lusti taaksepäin.

Nyt herää kysymys mistä
saa terveitä koiria jalostuk-
seen? Linjajalostuksella saa-
daan esiin myös piilevät viat.
Jos sisäsiitoksella ei ilmene
perinnöllisiä vikoja niin silloin
voidaan pitää varmana, että
niitä ei ole ollenkaan.

Terveellä koiralla astutetaan
oma emä ja saadusta pentuees-
ta selviää jo paljon. Jos pentue
on terve on hyvin epätodennä-
köistä, että on koiralla on pii-
levä sairaus. Jos epäilys on
aiheellista jatketaan sisäsiitos-
ta.

Onko
haittaa

Suurin haitta on se, että lin-
jajalostuksella aikaansaadut
hyvät tulokset voidaan mitätöi-
dä jos linjajalostusta ei jatketa.
Eli linjat risteytetään. Tilannet-
ta kuvastaa hyvin tilanne, jossa
on kaksi A-lonkkaista linjaa
mutta molemmilla linjoilla on
toisistaan poikkeavat nivelen
halkaisijat. Jos linjat risteyte-

tään (ja oletetaan, että perin-
nöllisyys olisi näin karkeata)
niin saadaan neljää eri tyyppiä
olevia koiria. Pieninivelisiä A-
lonkkaisia, isonivelisiä A-
lonkkaisia ja kahta eri tyyppiä
huonolonkkaisia. Huonolonk-
kaisia olisivat siis ne pennut,
jotka perivät nivelen puoliskot
eri linjoilta.

Linjajalostuksella aikaan-
saadu vuosien työ voidaan siis
nollata kertaheitolla jos eri lin-
jaiset koirat risteytetään keske-
nään. Kahdesta eri huippulin-
jasta tulevilla hyvillä yksilöillä
voidaan aikaansaada huonoja
tuloksia.

Linjajalostetun koiran jalos-
tus tapahtuu valitsemalla tule-
van pentueen vanhemmiksi
mahdollisimman läheistä su-
kua olevat koirat.

Käytännön haitta linjajalos-
tuksen vaalimisella on sen hi-
taus ja vaikeus. On vaikeampaa
hankkia astutukseen tiettyä su-
kua oleva koira kuin mikä ta-
hansa kivan näköinen saman
rodun edustaja.

Mikä on
VEB:in
tulevaisuus?

Tulevaisuus näyttää hyvältä.
Ihmisten koiraharrastukset ovat
kehittyneet ja nykyaikana tieto
harvinaisista koiraroduista le-
viää nopeasti niistä kiinnostu-
neille ihmisille. Harrastajia-
määrä kasvaa ja v ie lä
tärkeämpää on, että harrastus
jakaantuu tasaisemmin eri ro-
tujen kesken.

Suomalaisilla koiraharrasta-
jilla on kaikki mahdollisuudet
kehittää vanhaenglanninbull-
dogia eteenpäin ja vaalia rodun
perinteitä.

Vanhaenglanninbulldogin
terveys

Husse mukana

SATHY EXPO 2000

tapahtumassa!

Tämä rotu on yksi harvoja,
jotka on jalostettu terveyttä
määrätietoisesti vaalien.
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Koiranomistajat ovat otta-
neet yhteyttä SATHY yhdis-
tykseen ja kertoneet huolestu-
n e i n a  s a n o m a l e h t i e n
koirauutisista. Huolenaihetta
on aiheuttanut se, että jutut
ovat olleet hyvin koirarotuvas-
taisia ja niissä on kuvattu tietyt
koirarodut erittäin ihmisille
vaarallisina. Koiranomistajien
pelkoa on lisännyt se, että jut-
tujen yhteydessä on vihjailtu
mahdollisista koirarotukiel-
loista ja spekuloitu tilanteesta
täällä Suomessa.

Lehdissä olleet
uutiset

Ensimmäisenä tuli tietoon
Ranskan uusi koirarotukohtai-
nen laki. Voimaan astui tämän
vuoden alussa laki, joka asetti
uhkasakon nojalla tiettyjä ra-
joituksia tietynrotuisille koira-
roduille. Lehdistö itse otti
käyttöön harhaanjohtavan ni-
mityksen “taistelukoira” ja an-
taa mielikuvan, jonkinlaisista
erityisen vaarallisista koiraro-
duista. Näihin koirarotuihin
kuuluu mm. amerikanpitbull-
terrieri. Laki astui voimaan
vastustuksesta huolimatta.

Päättäjille oli muodostunut
mielikuva siitä, että nämä koi-
rarodut ovat jonkinlainen uhka
ihmiskunnalle. Todellisuudes-

sa mikään koirarotu ei ole ih-
miselle vaarallinen. Ja jos koi-
rarotuja vertaa keskenään niin
mikään koirarotu ei ole toisiin
verrattuna erityisen vaaralli-
nen. Tilastotietojen mukaan
vaarallisimmat koirarodut ovat
yllättävän tavalliset ja tutut
rodut mutta aiemmin mainitut
”taistelukoirarodut” loistavat
poissaolollaan tilastojen kär-
jestä. Syynä ei ole tilastovirhe
vaan siitä, että nämä koirat
eivät ole puruhaluisia.

Ranskan laki ei toiminut
ollenkaan vaan vaikutukset
olivat päinvastaiset. Asetusten
mukaan tietyn tyyppisten koi-
rarotujen omistajien olisi ollut
tarkoitus ilmoittaa koiristaan
viranomaisille ja siten rekiste-
röidä lemmikkinsä. Käytän-
nössä kukaan ei toiminut siten,
ei edes muhkeiden uhkasakko-
jen uhalla. Sen sijaan nämä
koirarodut saivat entistä huo-

nomman maineen jo lakiehdo-
tuksen ensimetreillä - ja aivan
vääränlaisen kysynnän. Tietyt
koirarodut rinnastettiin lehtien
sivuilla ja jutuissa vaarallisiin
aseisiin. Tämän seurauksena
jotkut koiria tuntemattomat
ihmiset todella uskoivat näitä
rinnastuksia ja ostivat koiria
olettaen niiden olevan jonkin-
laisia pelotteita, itsetehosteita,
tms. Markkinat vastasivat vä-
littömästi kysynnän tarpeisiin.
Tuloksena oli ilmiö, joka oli
tuttu mm. Iso-Britanniasta:
vähänkin koiraa muistuttava
eläin muuttui pitbulliksi tai
staffiksi ja myytiin typeryksille
kovaan hintaan. Koiranjalos-
tusta alkoivat harrastamaan
kaikki, jotka näkivät mahdol-
lisuuden helppoon ansioon.
Jotkut koirat päätyivät sellai-
sille ihmisille, joilla ei pitäisi
olla mitään tekemistä minkään
koirarodun kanssa.

Ja seuraukset oli luettavissa
myöhemmin  kevää l lä .

Neljä staffia ja yksi pitbulli
karkasivat läheiseen puistoon
ja hyökkäsivät vanhuksen
kimppuun. Vanhus sai pure-
mista surmansa.

Vajaa kuukautta myöhem-
min irrallaan oleva pitbulli ja
staffordshirenbullterrieri puri-
vat naista ja tämän lasta kadul-
la. Molemmat paikattiin kun-
toon sairaalassa.

Saksassa staffi ja pitbulli
hyökkäsivät palloa pelaavan
pojan kimppuun. Poika sai pu-
remista surmansa.

Kaikki nämä onnettomuu-
det olisi voitu estää jos omis-
tajat olisivat pitäneet huolta
koirista. Vastuu on yksinomaa
koiran omistajalla. Jos koiran
tekemisiä ei pysty valvomaan
vuorokauden jokaisena mi-
nuuttina on koiranomistukses-
ta syytä luopua. Näissä tapa-

Kuluva kesäkuu on ollut ame-
rikanpitbullin omistajalle tus-
kaista aikaa. Sanomalehtien
otsikoissa on kerrottu ikäviä
uutisia Ranskasta ja nyt aivan
hiljan Saksasta. Kaikki uuti-
soidut tapahtumat ovat aihe-
uttaneet unettomuutta ja
päänvaivaa aivan tavallisten
lemmikkien omistajille. Tapah-
tumia seuraavat tietävät, että
vaarana on eräänlainen noi-
dankehä - kielteinen julkisuus
johtaa vääränlaiseen kiinnos-
tukseen, joka saattaa johtaa
kielteiseen julkisuuteen.

Iltalehti kertoi neljän muunroituisen koiran ja yhden pitbullin aiheuttasta ihmispuremasta
yläotsikolla “Pitbullit hyökkäsivät taas ihmisten kimppuun”. Lyhyt juttu on suurennettu
miltei aukeaman kokoiseksi isolla kuvituskuvalla ja lisäjutulla.

Pitbullit
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uksissa koirarotuina olivat
staffit ja pitit mutta todellisuu-
dessa useimmiten syypäänä
on jokin muu koirarotu. Tämä
ei tarkoita sitä, että eri koira-
rotujen harrastajien tulisi alkaa
heittää lokaa muiden niskaan,
vaan tuettava toisia ja samalla
otettava vastuu omasta lemmi-
kistä.

Marginaali-
ilmiö

Koiraonnettomuuksissa on
kyse marginaalisista ilmiöistä,
jotka saavat yleisyyteensä ver-
rattuna kohtuuttoman paljon
palstatilaa.

Tässä muutamia esimerkke-
jä, jotka antavat jonkinlaisen
mittakaavan:

- Yhdysvalloissa kuolee
vuosittain lähes satakertainen
määrä ihmisiä rullaportaiden
huollonpuutteesta johtuvien

tapaturmien seurauksena kuin
koirapuremien seurauksena.

- Suomessa kuoli vuonna
1999 tietyn merkkisen masen-
nuslääkkeen sivuvaikutuksena
n. sata ihmistä. Vuotta aiem-
min luku oli lähes sama. Vasta
nyt, siis kahdensadan kuolon-
uhrin jälkeen, on harkittu, että
alettaisiin määräämään toista
lääkettä, jolla ei ole näitä sivu-
vaikutuksia.

- Suomessa sattui viime

vuonna noin miljoona tapatur-
maa, joista yli 2700 aiheutti
kuoleman.

- Kotikissat aiheuttavat Yh-
dysvalloissa vuosittain enem-
män kuolemantapauksia (pu-
remalla ja raapimalla) kuin
yksikään koirarotu.

- Pelkästään Turun alueella
hoidetaan vuosittain n. kaksi-
kymmentä erittäin vakavaa rat-
sastusonnettomuuden uhria
vuosittain (hevosharrastajia on
n. 200 000).

Jotta kokonaiskuva olisi sel-
keämpi on syytä lisätä, että
Suomessa on viimeisen sadan
vuoden aikana sattunut kaksi
kuolemaan johtanutta koirapu-
remaa. Suomessa on koiria
vähintään puoli miljoonaa,
koiraperheitä n. miljoona.

Koirien aiheuttamat kuole-
mantapaukset eivät ole min-
käänlainen ongelma mutta ne
ovat aina dramaattisia. Koirat

ovat lemmikkejä, joiden ei ole-
teta aiheuttavan vaaraa ihmi-
selle.

Oman ongelmansa muo-
dostaa julkinen mielikuva koi-
rista. Annetaan ymmärtää, että
koirat ovat sävyisiä, helposti
hallittavia, lutusia perheenjä-
seniä ja sitä koirat ovatkin.
Tämä määritelmä ei kuiten-
kaan päde kaikissa tilanteissa
ja joissakin tapauksissa koiran
käyttäytyminen luisuu lemmi-

kistä suorastaan eläimelliseksi.
Koirat eivät ole ihmisiä vaan
lemmikkejä, joiden tekemisiä
on valvottava.

Entä
Suomessa?

Suomessa asiat ovat hyvin.
Viranomaiset ovat järkeviä ja
maltillisia. SATHY teki pika-
haastattelun maa- ja metsäta-
lousministeriön edustajalle,
Pirkko Skutnabbille, ja tämän
kanta oli selvä. Syyllisiä eivät
ole mitkään tietyt koirarodut
vaan koiranomistajat. Skut-
nabbin mukaan ei ole mitään
tarvetta rotukohtaisille rajoi-
tuksille.

Mutta - jokainen pitbullin
tai amerikanbulldogin omista-
ja voi spekuloida ajatuksella
minkälaiset otsikot tulisi leh-
teen jos oma koira nyt, edellä
mainittujen otsikoiden jälkeen,

purisi ihmistä tai toista koiraa.
Nämä koirarodut, erityisesti
amerikanpitbullterrieri, ovat
julkisuudessa aivan eri ase-
massa kuin mikään muu koi-
rarotu. Ei ole vaikea kuvitella,
että yhden ainoan pitbullin
purema aikaansaisi uskomat-
toman media-myllytyksen ja
on todennäköistä, että koko
Suomen amerikanpitbullter-
rierit joutuisivat tuomituksi.

Yksittäisen koiran omista-

jan vastuu on suuri hänen vas-
tatessaan koko koirarodun
maineesta.

Toimittajien
asenne

Toimittajien työ on kiireistä
ja yleensä tehdään duuni hel-
poimmalla mahdollisella ta-
valla. Käytännössä se tarkoit-
taa sitä, että käännetään
nielemättä uutistoimistosta tul-
lut juttu, valitaan kuva-
arkistosta koiran kuva ja lisä-
tään juttuun oma nimi. Jos toi-
mittaja on oikein aktiivinen,
niin silloin tämä saattaa soittaa
esimerkiksi Suomen Kennel-
liitto ry.:lle (kts. kennelliiton
vastaus tämän lehden toisesta
jutusta) ja tehdä ns. tutkivaa
journalismia. Yleensä tämäkin
näin suuren työn tekee anihar-
va toimittaja.

Jos toimittaja olisi aktiivi-
nen journalisti niin hän ottaisi
selvää yhdistysrekisteristä,
koiraharrastajilta tai etsisi in-
te rne t is tä  hakusana l la
”pitbulli”. Tällaisten etsintöjen
tuloksena löytyisi mm.
SATHY ry., josta saisi paikka-
kansapitävää asiatietoa.

Näin teki  mm. I l ta-
Sanomien toimittaja Kirsikka,
joka oli tekemässä jatkojuttua
lehden aikaisemmalle koiraon-
nettomuusjutulle. Tämä toi-
mittaja ei ollut tehnyt alkupe-
räistä juttua mutta oli nyt
tutkimassa jatkojutun mahdol-
lisuutta. Tätä kirjoitettaessa
oli vielä epäselvää tuliko toista
juttua ja jos tuli niin oliko se
totuudenmukainen.

Sanomalehdissä ei siis jul-
kaista juttuja oikeudenmukai-
suuden tai totuuden mukaan
vaan juttuja kopioidaan eteen-
päin.

Median sitkeistä myyteistä
on kirjoitettu pitkä artikkeli
SATHY:n kot is ivu i l le .

Juuri saadun tiedon mukaan
Helsingin Sanomien sunnun-
tainumeroon on tulossa juttu
pitbullterrieristä. Toimittaja

Jatkuu seuraavalla sivulla.

Ilta-Sanomat kertoi saksalaispojan kuolemaan johtaneesta tapaturmasta tällaisella artikkelilla.
Helsingin Sanomat kertoi saman uutisen hiukan pienempänä päivää myöhemmin mutta jätti
mainitsematta muunrotuiset koirat mutta mainitsi, että kyseessä oli pitbullin aikaansaanos.

otsikoissa
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SATHY ry.:n löydät internetistä osoitteesta http://WWW.SATHY.ORG kuvia ja tekstiä voit lähettää s-postitse osoitteeseen info@sathy.org
Toimituksellinen materiaali postitse osoitteeseen SATHY, Mannerheiminte 93c147, 00270 Helsinki. SATHY:n vastaaja (09) 241 3339.

lupasi sen olevan positiivi-
nen.

Ihmisten
mielikuvat

Ongelmaksi muodostuu
usein se, että ihmisillä on jo
mielikuva asiasta, jota alka-
vat tutkia. Hyvin harva on
vastaanottavainen sellaiselle
tiedolle, joka on ristiriidassa
aikaisemmin kuullun kanssa.
Pitbullien kanssa ilmiö kär-
jistyy äärimmilleen - siitä
huolimatta, että tilastot osoit-
tavat pitbullien olevan jopa
monia muita koirarotuja vaa-
rattomampia kirjoitetaan tap-
pajarodusta. Ihmiset uskovat
helposti lukemiaan höpöjut-
tuja.

Siitä huolimatta, että taval-
linen pitbulli on verraten pie-
ni, ei-pelottavan näköinen ja
kilttiluonteinen, kerrotaan
urbaania legendaa siitä miten
huumerikolliset käyttävät sitä
nelijalkaisena aseena viran-
omaisia vastaan. Sellainen

ihminen, joka uskoo tuota
juttua ei epäile tietoa vaikka
jokainen normaalijärjellä va-
rustettu ihminen epäilee ju-
tun todenperäisyyttä jo sen
perusteella, että viranomaiset
itse eivät käytä pitbulleja. Tai
jos kerran pitbullit olisivat
niin vaarallisia niin miksei
niitä käytetty Bosnian keski-
tysleireillä ihmisvahteina?
Miksi siellä käytettiin taval-
lisia paimenkoiria? Totuus
on se, että pitbullit ovat koiria
siinä missä muutkin koirat.

Jotta asiat eivät jäisi epä-
selväksi, kerrataan lopuksi
muutama perusaksiooma:

1) Koirat eivät ole uhka
ihmiskunnalle, otsikoista
huolimatta.

2) Amerikanpitbullterrieri,
tai mikään muu rotu, ei ole
sen kummempi kuin mikään
muu rotu.

3) Rotukohtaiset kiellot
eivät ole kertaakaan muutta-
neet purematilastoja, ainut
tulos on ollut lemmikinomis-
tajien harmi.

SATHY
VIDEO

Jatkoa edelliseltä sivulta.

Onko pelkoa, että Suomeen
tulee rotukohtaisia tai muita
kieltoja?

V: Tällä hetkellä vaikuttaa
siltä, että ei ole vaaraa. Viran-
omaiset ja ministeriö, jotka vii-
me kädessä ovat säätämässä ase-
tuksia eivät näe Suomessa
olevista koirista olevan minkään-
laisia ongelmia.

SATHY on tehnyt pikaisen
puhelinhaastattelun muutamien
avainhenkilöiden kanssa ja kaik-
ki vakuuttavat, että ei ole mitään
hätää.

Kesälomien takia kaikkia ei
ole ehditty tavoittaa vielä tätä
kirjoitettaessa mutta tarkoitus
on saada henkilökohtainen haas-
tattelu mm. maa- ja metsätalous-
ministeriön edustajalta ennen
SATHY Expoa, jotta asiasta ja
vaikutelmista voidaan kertoa
koiraharrastajille.

SATHY tekee kovasti PR-
työtä ja pyrkii levittämään asial-

lista ja oikeaa tietoa viranomai-
sille ja päättäjille. Tiedotusväli-
neet otetaan myös huomioon
mutta ongelmaksi muodostuu
se, että monasti toimittajilla on
vahvat ennakkoluulot ja he kään-
tävät vain uutistoimistojen heille
lähettämiä juttuja.

Vakavimpana ongelmana voi-
si kuvitella olevan jonkinlainen
EU-rajoitus, jonka aikaansaisi
Saksalaiset tai muut hysteerikot.

Tilannetta seurataan ja asioi-
hin vaikutetaan koko ajan.

Lukijoiden kysymyksiä???
SATHY vastaa

Onko kysyttävää tai kerrot-
tavaa? Soita vastaajaan

(09) 241 3339
tai lähetä osoitteeseen

Mannerheimintie 93c147
00270 Helsinki

tai emailaa
info@sathy.org

SATHY on saanut valmiiksi
yhden projektinsa - sathy
koirarotuja esittelevän
videon. Tarkoitus on sen
avulla näyttää kätevästi
koirista kiinnostuneille
ihmis i l le  mi l tä nämä
harvinaiset koirarodut
näyttävät liikkuvina.
Videon sisältö jakaantuu
viiteen osaan. Alussa on
yhdistyksestä kertova osio,
jossa kerrotaan miksi näillä
koirarodui l la on oma
yhdistyksensä. Samssa
kerrotaan myös vähän

historiaa ja mitä
kaikkea koirilla voi
puuhata. Loput neljä
osaa ovat kuvallisia
koirarotuesittelyjä,
joissa kerrotaan
k a t t a v a s t i
koirarodun historia,

kaikenlaista ekstratietoa ja
mihin rotua on käytetty, yms.
Mukana on tiedot rotuja
rekisteröivistä yhdistyksistä,
koiran strategiset mitat ja
paljon ennen julkaisematonta
materiaalia.
Video editointi oli mittava
ammattilaistasoa oleva työ
ja hankalaksi sen teki
käyttökelpoisen materiaalin
löytäminen. Ennen kuin
v ideo saat i in  kasaan
joudut t i i n  kars imaan
päivätolkulla huonotasoista
materiaali pois ja lopulta
edessä oli materiaalipula!

Lopputulos ylitti kuitenkin
kaikki ennakkoon asetetut
tavoitteet ja nyt saatavilla on
videokasetti, jonka sisältö on
erittäin mielenkiintoista
katseltavaa.
V i d e o t a  m y y d ä ä n
omakus tannush in taan
k a i k i l l e  k o i r i s t a
k i i n n o s t u n e i l l e
omakustannushin taan.
Nauha on myynnissä
ensimmäistä kertaa SATHY
Expossa, jossa sen hinta on
50 mk, myöhemmin hinta on
postiennakolla 100 mk.
O m a n s a  vo i  va r a t a
ennakkoon, jos noutaa sen
EXPOsta (50mk) tai pyytää
postiennakolla (100mk)

Muita
projekteja

SATHY jatkaa mui ta
tuotantoja heti kun kerkiää.
Te k e i l l ä  o va t  m m .
rotukohtaiset videot, jotka
syväluotaavat SATHY-
rotujen saloja. Näitä ennen
ilmestyy SATHY Expo 2000
-koostevideo, jossa on
tarkoitus näyttää parhaat
p a l a t  t u l e v a s t a
koiratapahtumasta.
Harkinnan alla on myös
mult imedia CD-ROM,
tarkoitus olisi tehtä ahdettu
tietopaketti, jossa on niin
paljon koira-asiaa kuin yksi
C D - r o m p p y  p y s t y y
tallentamaan, kuvia, tietoa,
liikkuvaa kuvaa - kaikkea
mikä kiinnostaa. Vielä ei ole
varmaa koska projekti
aloitetaan.


