SATHY Uutiset
SATHY Uutiset on Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastaja yhdistys r.y.:n äänitorvi.

Asiaa lehdestä
Valitamme ettei lehteä
riittänyt kaikille viime syksynä, painon kanssa on
edelleen ongelmia. Yhdistyksemme toiminta on kasvanut vakaasti jo useita vuosia. Nyt näköpiirissä on
kuitenkin uusia tuulia. Koirakanta on laajentunut entisestään, uusia koiria on tuotu maahan ja Suomesta on
viety koiria ulkomaille.
Koirien kanssa puuhailevat
ihmiset ovat olleet aktiivisia
ja roduista kiinnostuneita on
enemmän kuin koskaan.
Uudet ihmiset ovat tuoneet
mukanaan uutta toimintaa.
SATHY Uutiset -lehti
on ilmestynyt jo neljättä
vuotta. Tällä hetkellä tuntuu
olevan tiettyä tarvetta

tiiviimpään vuorovaikutukseen. Yritämme saada
enemmän palautetta lukijoilta ja enemmän kysymyksiä yhdistykselle joihin vastaamme lehtemme sivuilla.
Syy tähän on se, että asiasta
kiinnostuneita ihmisiä on
nyt jo niin paljon.
Uutuutena voi mainita
vielä sen, että kädessänne
on nyt ensimmäinen koiralehti, joka ilmestyy samanaikaisesti myös internetissä.
Lehti on luettavisssa suoraan SATHY:n kotisivuilta
ja kohta sieltä löytyy myös
kaikki aikaisemmin ilmestyneet numerot.
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Heijastinta
käyttävät
jalankulkijat
...ja koirat
Taajamien
ulkopuolella: Taajamissa:

21%

70%
Lähde:
Liikenneturva, 1995

Talvi on täällä ja vaikka
päivät valostuvat niin vielä
on aikaa kaivaa heijastin
esiin lipastonlaatikosta taikka kiiruhtaa pikapikaa
kauppaan ostamaan sellainen. Muista myös parasta
ystävääsi ja turvaa senkin

SATHY

näkyvyys kevättalvessa.
Koiralle saa eläinliikeistä
erilaisia heijastinpantoja- ja
nauhoja. Saatavilla on ainakin hihnapantoja, ja jalkanauhoja, joissa on heijastava pinta.

SATHY Ruotsissa?
Länsi-naapuristamme
kuuluu paitsi satunnaisia
koiramaailman skandaaleja
niin myös hyviä uutisia.
Koiraharrastajat ovat edenneet jo suunniteltua
pidemälle SATHY:a vastaavan yhdistyksen perustamiseksi Ruotsiin. Asialla ov
at työkoiraroduista kiinnos
tuneet aktivistit, jotka ovat
jo saaneet muutettua Ruots
in suosituimpia netti-koira

sivuja pitbull-ystävälli
siksi.
Yhdistyksen perustaminen tulee olemaan tarkkaa
puuhaa, koska Ruotsissa on
tähän mennessä koettu jo
monta koirahysteriaa. Lisäksi sikäläinen koirayhdistys tuntuu levittävän aktiivisesti ilkeämielisiä huhuja
tietyistä koiraroduista (kts.
esim. SU 2/97). Näistä huonoista yrityksistä huolimat-

ta Ruotsin päättäjät poistivat jo runsas vuosi sitten
koirarotukohtaiset kiellot eli parempaan suuntaan ollaan menossa!
Aktivistit ovatkin saaneet Suomen SATHY:lta
asiantuntijaneuvoja ja konsulttiapua PR-työn tekemiseen ja tulevaisuudessa
odotamme innolla yhteistyön tuloksia.

SATHY -yhdistyksestä
Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys r.y. ajaa niiden
koiraharrastajien asiaa, joiden mielenkiinnon kohteena ovat amerikanbulldogit,
amerikankääpiöterrierit, amerikanpitbullterrierit ja monet muut työkoirarodut.
Myös muista ei-FCIroduista löytyy paljon hyvää tietoa.
Jäseneksi voit liittyä
ottamalla yhteyttä yhdistyksen toimihenkilöihin,
antamalla yhteystietosi ja
maksamalla jäsenmaksun.
Liittymismaksua ei ole.
SATHY etsii reippaita
ja aktiivisia toimihenkilöitä, jos Sinua kiinnostaa yhdistyksen toiminta, koira-

roduistamme tiedottaminen, yhteyksien ylläpitäminen maailmalle - ota epäröimättä yhteyttä.

Oletko
muuttamassa?
Jos yhteystietosi on
muuttumassa ilmoita meille uusi osoitteesi.

Onko
kerrottavaa?
Jos Sinulla on kivaa tai
vähemmän kivaa kerrottavaa muille yhdistyksen jäsenille, lähetä juttusi tai kuvia meille. On tärkeää, että
kerrot kokemuksistasi lemmikkisi kanssa, voi olla, että jotakuta on askarruttanut
juuri samat asiat!

Suuri ABtapaaminen
Viime syksynä järjestett i i n J Ä RV E N P Ä Ä S S Ä
amerikanbulldogi näyttely/kokoontuminen. Paikalle
saapui yli tusina Suomen
komeimpia amerikanbulldog koiria. Osa Suomessa
syntyneitä, loput hienoja
tuontikoiria. Kokoontuminen oli suomalaisen amerikanbulldogtoiminnan merkkipaalu. Tapahtuma tulee
olemaan jokavuotinen. Lisää juttuja ja kuvia tapaamisesta sivulla 3.

Uutisia lyhyesti
Omituinen tapaus?
Eräs suomalainen pitinomistaja halusi myydä koiransa
ja ilmoitti asiasta monessa
lehdessä, mm. Suomen Kennelliiton Koirammelehdessä. Ilmoituksen mukana faksattiin pyyntö, että lehdestä ilmoitetaan jos ilmoituksessa on jotakin
ongelmaa. Vasta myöhemmin - otettuaan itse yhteyttä
lehteen - heppu sai tietää, että
ilmoitusta ei oltu julkaistu,
koska “...Koiramme-lehdessä
ei ole tapana julkaista tämän
tyyppisiä ilmoituksia...”. Ilmoituksesta etukäteen maksetut rahat lehti piti kuitenkin
mieluusti ja palautti ne vasta
puolen vuoden takaisin vaatimuksen jälkeen.
Maahantuonti helpoksi
Koiran tuonti Suomeen on
hyvin yksinkertaista. SATHY
on julkaissut nyt hvyin yksinkertaiset ohjeet, joissa on
lueteltu selkeästi periaatteet
maahantuonnista. Lueteltuna
on tarvittavat rokotteet ja paperit, sekä tärkeimmät kohdat, jotka on hyvä ottaa huomioon. Oppaasta on
olemassa englanninkielinen
(lyhyempi) versio, jonka voi
toimittaa lähettäjälle.
Suurta murhetta ja päänvaivaa on tuottanut myös koirien vienti Suomesta Ruotsiin
(Ruotsissa ja Norjassa on
tarkka kontrolli vesikauhun
varalta (rabies). Kun koira
viedään asianmukaisilla papereilla varustettuna rajan yli
länsi-naapuuriin ei ongelmia
tule. Jos olet viemässä koiraa
Ruotsiin, kysy ensin SATHY:sta miten homma hoituu.
Jos internetissä surffailu ei
onnistu niin oppaat saa myös
perinteisemmässä paperiversiossa suoraan SATHY:sta.
Huom! Maastavienti saattaa
myös kiinnostaa - varsinkin
Ruotsiin menijöitä - katso
takasivu.
Huonoja uutisia
Belgiassa on vaarana astua
voimaan laki, jolla käytännössä kielletään amstaffit,
staffit, bullmastiffit, ja vaikka

mitkä - ja siinä sivussa myös
pitbullit.
Asialle on kovasti yritetty
pistää hanttiin, mm. SATHYn oma lakimies, Peter
Schotte, on hoitanut asiaa
paikan päällä. SATHY on toimittanut Peterille mm. kunnon faktaa koirien vaarallisuudesta ja budjettiraportit
Englannista, jotta voitaisiin
todistaa miten hyödyttömiä
ns. vaarallisten koirarotujen
kieltävät lait ovat.
Ikävä kyllä median painostus
tällaisissa asioissa on melkoinen, joten nähtäväksi jää tuleeko lain toinen vaihe voimaan heinäkuussa 1999.
Lisätietoja asiasta saa yhdistyksestä tai vaikkapa lähettämällä sähköpostia suoraan
Peterille, osoite on peter.schotte@planetinternet.
be.
Eikä siinä vielä kaikki, Ohiossa tuntuu olevan sama meininki juuri nyt. Eli kielletään
tiettyjä koirarotuja, Ohiossa
kiellon kohteena on myös
amstaffit, staffit ja pitit...
Pitin puolustusta
maailmalla

Tällä Espoossa asuvalla pitbullterrierillä ei ole
hätää näiden miesten käsissä.

Fanaattisimmat pitin maineen puolustajat tuntevat kovimmat sankarit maailmalla.
Eräs heistä on Jillian Mcline,
tässä hänen viesti SATHY:lle

Alkuperäinen tarkoitus oli
rekisteröidä kaikki alueen
koiranomistajat ja koirat.
Myöhemmin suunnitelmat
muuttuivat, jne. Mm. sikäläinen Metro-lehti (vastaa suomalaista uutislehti 100) kirjoitti:

Hi SATHY,
Thank you for the quick response...
I will be looking forward to
the statistic booklet
Keep up the good work...

“Polis vill beslagta farliga hundar.
Nu krävs åtgärder mot så kallade
kamphundar. Hundarna orsakar
ordnings- och säkerhets problem
anser polisen i Västra Götaland
som har kallat till möte med åklagarmyndigheten, länsstyrelsen och
miljöförvaltningen i Göteborg.
- Det råder förbud mot att inneha
och avla pitbullterrier och de borde,
precis som när det gäller vapen,
kunna tas i beslag, säger
polisöverintendent Gösta Fromm,
som tagit initiativet till mötet på
fredag. Samtidigt menar han att det
finns en osäkerhet kring tillämpningen av till exempel djurskyddsförordningen. Det behövs därför en
genomgång av de olika lagstiftningarna, ett handlingsprogram och en
kartläggning av problemet.
Enligt polisen på fältet har det blivit
vanligare med aggressiva och bitsk
kamphundar. Han är medveten om
att det kan vara svårt att fastställa
vilka hundar som är kamphundar.
Det finns naturligtvis också hundar

Smiles,
Jillian Cline
Ruotsin poliisi
sekoilee
Alunperin Ruotsin tv:n teksti-teeveestä levisi huolestuttava uutinen meille suomal a i s i l l e . G ö t e b o rg i s s a
pitbulliksi oletettu koira
hyökkäsi puiston joutsenlinnun kimppuun, joka
kamppailun jälkeen vietiin
sairaalan teho-osastolle. Tästä suivaantuneena paikallinen
poliisi päätti tehdä alueen
pitbull-ongelmalle jotakin.
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kvar från tiden innan förbudet mot
pitbullterrier trädde i kraft.”

Lyhyesti, pitit pannaan. SATHY:n sihteeri kävi paikanpäällä, Göteborgissa ja Tukholmassa, tutustumassa
tilanteeseen. Sikäläisessä
STT:ssä (TT) valmisteltiin
juuri uutista poliisin hätäkokouksesta aiheesta, mutta uutisaihe alkoi selvästi olla loppuunkaluttu.
Paikalliset pittiaktivistit ovat
juuri samaan aikaan lyöneet
lukkoon päätöksen perustaa
SATHYa vastaava yhdistys
Ruotsiin ja muutenkin alkaa
aktiivisemmin hoitaa rodun
pr-työtä.
Piti bullterrieri-lehdessä?
Uusimmassa bullterrieriyhdistyksen lehdessä julkaistaan kuulemma pitbullin kuva, jotta ihmiset paremmin
osaisivat erottaa rodut toisistaan. Toivottavasti kuvaa ei
höystetä jollakin omituisella
tekstillä...

BodyGuard

Jatkoa edellisessä numerossa alkaneelle amerikanbulldogikuvakavalkaadille. Kuvat on otettu Järvenpään
s u u re s t a A B - k o k o u k s e s t a , B o d y G u a rd i s t a .

Yllä ja vasemmalla, pesunkestäviä suomalaisia
amerikanbulldogeja.

Oikealla, matkalla ryhmäkuvaan - jos vaikka
onnistuisi saamaan kaikki samaan kuvaan!
Alla, muuten hyvä mutta
Bao-koira alkoi peuhaamaan!

Sää suosi tilaisuutta. Koirat tuntuivat pitävän kovasti saamastaan huomiosta.

BodyGuard-tapahtumasta saat tietää lisää Sami Makkoselta. Yllä olevat kuvat näet väreissä jos pääset
käsiksi internettiin, osoite on http://www.hut.fi/~pdunkel/documents.html
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Stubby, pitbull ja sotasankari
Koiria on käytetty sodissa viestin viejinä ja vahtikoirina. Ensimmäisen maailmansodan eniten
palkittu sotakoira, Stubby pitbullterrieri sai enemmän aikaan kuin muut sotakoirat yhteensä.
Ensimmäisen Maailmanyksen edeltä. Tällä tavoin
sodan aikaan koirat olivat vieStubby tuli pelastaneeksi
lä koiria - aivan kuten miehet
useiden miesten hengen.
olivat vielä rautaa ja laivat
Stubby myös sai kiinni Sakpuuta. Parhaimmiksi sotakoisalaisen vakoojan - haukkuriksi, viestinviejiksi ja luotetmalla miehen rohkeuden rietaviksi ystäviksi jo tuolloin
kaleiksi.
tunnettiin amerikanpitbullterrieri.
Ensimmäisessä Maailmansodassa moni pitti kun- USA:n kansalliskoira 1900
nostautuikin ja osoitti olevan- 1940 oli amerikanpitbullsa rohkea ja pelkäämätön
koira. Stubby-pitti on monin- terrieri.
kertaisesti palkittu sotasankari, joka urhoollisella toiminnallaan pelasti satojen
sotilaiden hengen. Stubby sai
enemmän mitaleita kuin yksikään muu sotakoira - itseasiassa Stubby on ainut koira,
joka on saanut kutsun Valkoiseen Taloon.
Eräs sotamies kuljetti
oman lemmikkipittinsä mukanaan eturintamalle. Hyvin
pian koira kuitenkin keksittiin
ja samalla huomattiin sen oivalliset ominaisuudet sodanStubby mitaleineen sodan jälkeen. Nykyään Stubby-koira käynnin kannalta. Stubby
on täytettynä Smithsonian instituutissa. Stubby-pitbullista haukkui aina kaasun haistaessaan ja näin sotilaat ehtivät
on saatavissa paljon lisätietoja, koirasta on kirjoitettu
ajoissa turvaan kaasuhyökkäkokonainen kirja.

Petey, valkokankaan kiintotähti
välissä ihmiset ehElokuvien kulta-ajan suosituin sarja “Our Gang” tivätSotien
nauttia teollistuvan yhtoi suuren yleisön silmien eteen Petey amerikan- teiskunnan uusimmista saavupitbullterrierin. Petey porukkoineen, eli suomeksi tuksista - yksi näistä oli
ja elävä kuva - elo“Meidän Sakki” pyörii myös televisiossa aikajoin. liikkuva
kuva. Ennen television valtaasemaa viihdyttäjänä ihmiset
kävivät katsomassa uutisia ja
viihdettä elokuvissa. Elokuvia
tehtiin paljon ja elokuvien lisäksi tehtiin paljon sarjaohjelmia. Eräs suosituimmista
1920- ja 30-luvun sarjoista oli
Meidän Sakki (Our Gang).
Sarja kertoi poikaviikareista,
jotka metkuineen saivat melkoisia kommelluksia aikaan.
Viikareiden eräs päähenkilö
oli Petey (amerikanpitbullterrieri). Lapset olivat piirtäneet
pitin toisen silmän ympärille
ympyrän, ns. häränsilmän. Ei
tarvitse katsoa kovinkaan
tarkkaan ja jo huomaa hassun
pyörylän Petey-paran naamassa!
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Petey joutui välillä itse
pulaan mutta oli monasti mukana pelastamassa myös poikia! Koiran osaan valittiin pitbull-koira siitä syystä, että
eräs kuvaustiimin jäsen oli
fanaattinen pitbull-fani, joka
vakuutti ohjaajan valitsemaan
osaan pitbullin. Koiraksi oltiin
valitsemassa alunperin labradorinnoutajaa, mutta sen flegmaattisuus ei sopinut sarjan
luonteeseen. Pitti oli sopiva
sekä reippautensa, että lapsiystävällisyytensä vuoksi. Petey-pitti oppi sarjan vuosia
kestäneiden kuvausten aikana
monta monituista temppua ja
jekutti lopulta filmiryhmääkin
piiloutumalla omituisiin paikkoihin kesken kuvausten.
Itseasiassa Petey-koiraa
esitti aikanaan useampi eri
pitbulli, koska sarjaa kuvauksia jatkettiin vuosikausia sen
saavuttaman suuren suosion
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Nipper

Kaikkien tuntema tavaramerkkikoira Nipper musiikin lumoissa
- ja myöhemmin ikuistettuna tauluun ja mainoksiin.

Moni meistä on nähnyt
kuvan koirasta, joka kuuntelee gramofonia korvat
höröllään. Mutta kaikki eivät
tiedä sitä, että koira on aito,
täysverinen
amerikanpitbullterrieri. Kuva, kuten myös koirakin on
peräisin 1800-luvun lopun
Englannista, jossa pittejä on
käytetty 1800-luvulla monen
otuksen perustana, mm.
bullterrieri ja jackrusselinterrieri. Juuri näiden rotujen
omistajat ja harrastayhdistykset ovat myöhemmin yrittäneet omia historiallisia koirien piirroksia ja eritoten
pitbullien piirroksia ja maalauksia omakseen. Näin
myös Nipperin tapauksessa.

Nipperin ikuisti lähtemättömästi ihmisten mieliin piirros "His Masters Voice", jonka taiteilija Francis Barraud
tallensi kankaalle muusan jo
kuoltua, vuonna 1892. Nipper oli pitbullterrieri, jota
myöhemmin on erheellisesti
luultu monirotuiseksi, koska
TKC ja muut yhdistykset halusivat näin positiivisen imagon omistavan koiran olevan
jotain aivan muuta kuin pitti.
Nipper - kuten kunnon pitin
kuuluukin - mielellään haastoi muut koirat tappeluun
kanssaan ja pyydysti rottia
ja fasaaneja. Nipper syntyi
vuonna 1884 ja Mark Barraud nimesi koiransa sen
mukaan, että sillä oli taipu-

musta nippaista vieraiden
ihmisten lahkeita heidän tullessaan liian lähelle. Kun
Mark kuoli vuonna 1887,

Nipper vaihtoi isäntää ja sen
otti huostaansa ensimmäisen
omistajan taiteilijaveli Francis Barraud ja niin pitin kotipaikaksi tuli Liverpool.
Täällä Nipper keksi phonografin ja istui usein pitkiä
toveja kuunnellen soittimesta tulevaa musiikkia. Pitin
palattua takaisin ensimmäiseen kotiinsa, Mark Barraudin lesken iloksi ja viettämään itsekin lokoisia
eläkepäiviä, oli mestariteos
jo saanut alkunsa.

1898 Barraud sai taulun
valmiiksi ja nimesi sen
'Dog looking at and listening to a Phonograph.'

Weela sankaripitistä kirjoitettiin pitkät jutut mm. Dog Fancy, Good
Housekeeping, ym. lehdissä.

Weela, uuden ajan supersankari
Muutama vuosi sitten
mahtavat rankkasateet aiheuttivat Yhdysvalloissa suunnattomat taloudelliset tappiot ja
lukuisten ihmishenkien menetyksen. Tragediat olisivat olleet suuremmat ilman Weela
pitbullterrieriä, joka pelasti 30
ihmistä, 29 koiraa, 13 hevosta
ja yhden kissan varmalta kuolemalta. Weelan toimi täysin
itsenäisesti - usean päivän ajan
- ja johdatti hädässä olevat
turvaan varmalta tuholta.
Uutinen koirasankarista
kantautui lopulta kansallisen
5

koirajärjestön, Ken-L, korviin
ja se valitsi Wheelan 250 urotekoja suorittaneen koiran joukosta vuoden 1994 koirasankariksi!
Tietoja Weelasta nartusta:
Ikä tapahtuman aikana 7v. Paino: 28 kg. Omistaja: Lori Watkins. Weela pelasti aikaisemmin omisajansa
kalkkarokäärmeen puremalta
(Weela itse joutui sairaalaan).
Ensimmäinen Ken-L sankarikoira oli collie nimeltä
Tang, 1954.

P it

ikoisnu
bull-er

mero!

Kuuluisat pitbullin omistajat
East 17
(nykyisin E17?)

Helen Keller, kaikkien sokeiden ihmisten oppiäiti
oli koirien suuri ystävä. Myös pitit olivat Helenin
suosiossa ja opaskoiraominaisuudet lienevät eräs
valintakriteeri Kellerin koirille. Helen syntyi
vuonna 1880 Alabamassa. Hän sokeutui ja
kuuroutui 19 kuukauden iässä kovan kuumeen
seurauksena. Helen Kellerillä oli elämänsä aikana
monia eri koiria mutta kaikkein rakkain hänelle
oli hänen amerikanpitbullterrierinsä. Helen Keller
kehitti mm. kuurojen viittomakielen.

Edison

Thomas Alva Edison, jota
meidän kaikkien on kiittäminen sähkölampusta ja pitkälti myös sähköstä, oli
myös pittien ystävä ja omisti tiettävästi ainakin yhden
pitbullin elämänsä aikana.
Viisas mies. Thomas Edison
on Amerikan ehkä kuuluisin
keksijä, joka eli vuosina
1847-1931.

Mikäli Take That- poikabändiä ei lasketa
lukuun, oli East 17 Englannin suosituin
dance-pop- bändi 90- luvun alussa.
Mielenkiintoisen bändistä tekee se, että
alussa heidän maskottinsa oli pitbullterrieri. josta myöhemmin kuitenkin luovuttiin hoitajan puutteessa. Uusimpien tietojen mukaan bändillä on taas uusi
koiramaskotti - rotu on amerikanpitbullterrieri.

Syntynyt 1961 Edmontonissa, Kanadassa. Näytellyt
mm. leffoissa Back To The Future osat 1-3. Miehen
oikea nimi on muuten Michael A Fox. Telkkarissa
pyöri ainakin vähän aikaa sitten Spin City -sarja,
jossa Michael J Fox oli pääosassa.
Michael J Foxin pitti on red-red-nose narttupitti.
Vanha kunnon käkkäräpää, James Caan, on syntynyt
1939 New Yorkissa. Näytellyt mm. leffoissa Eldorado, The Godfather, Dick Tracy ja Eraser.

James Caan

Michael J Fox

Helen Keller

Tässä lehdessä mainitaan joskus myös ihmiset - mutta nyt vain siksi, että
heillä on koira. Julkisuudessa olevien ihmisten on joskus hyvinkin vaikeaa
salata tutkivalta journalistilta omaa yksityisyyttä koskevia asioitaan ja
SATHYn puskaradiot ovatkin kertoneet mm. seuraavien kuuluisuuksien
omistavan Amerikanpitbullterrierin.

Jimmy Carter

Usher

Uusi nimi rap-musiikin
puolella, Usher, omistaa kaksi
pittiä ja toinen koirista on päässyt jopa Teen People- lehden
kanteen lokakuun numeroon
1998.
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Amerikan ex-presidentti on
syntynyt 1924 Georgiassa.
Vannoi valan Amerikan Presidentiksi 1977 ja teki tilaa Ronald Reaganille vuonna 1981.
Jimmy Carterilla oli parhaimmillaan kaksi amerikan
kansalliskoira, pitbulli. Jimmyn koirat eivät koskaan olleet samanlaisessa julkisuuden
valokeilassa kuin esim. Clintonin noutaja.
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Tämä pitbulli on amerikantuontia ja on tässä talvella otetussa
kuvassa n. kaksi vuotta vanha.
Omistaja kertoo koiran syöneen
muutamat kalusteet mutta on
kuulemma muuten älyttömän
kiltti.

Kuvissa kaksi hurjaa pitbullterrieriä. Toinen on ikuistettu viime kesällä (syö
keppiä) ja toista kannetaan parempaan talteen. Huomaa oikeaoppinen pitinkantotapa - tällä tavalla vahtikoira ei herää sikeästä unesta....

Super pitbullit!

Amerikanpitbullterrieri suomalaisessa pakkasessa - jota
on tänä talvena riittänyt! Suomen pitit ovat hajaantuneet
tasaisesti ympäri valtakuntaa
ja pohjoisimmat veijarit ovat
karaistuneet säänkestäviksi
superkoiriksi.
Lyhytkarvaiset koirat pärjäävät hyvin kovassakin pakkasessa niin kauan kuin pysytään liikkeessä. Yksilöiden
välillä on suuret kylmyydensitetoerot ja viluisimmille on
jouduttu teettämään mittatilauslämpöpuvut.

Lukijoiden juttuja
Olen ollut onnellinen pitin
omistaja nyt muutaman kuukauden. Kiitos siitä koiran
edelliselle omistajalle, joka
onnekseni joutui luopumaan
omastaan. Pari kuukautta on
opettanut ainakin sen ettei
pittiä voi verrata muihin.
Oma kullanmuruni on hurmaava. Halusin pitin koska
tiesin sen olevan mainio suojelukoira ja vartijan ammatissa on tänä päivänä kaikki apu
tervetullutta. Kun Kani tuli
hän osoittautui vallan
mainioksi seura- ja sylikoiraksi - myös ovikellon virka
menee. Kanin omistaja olikin
jo varoitellut kaikista mahdollisista nimityksistä joita
saa kuulla. Heti toisena päivänä sainkin kuulla naapurin
rouvalta Kanin olevan tappajakoira, jonka Kani kosti reilun viikon päästä hiipimällä
pittimäisen vaarallisen näköisenä rouvan vierelle (rouva
oli kauhusta jäykkänä!) ja
moiskautti mahtavan pusun
rouvan paljaalle reidelle.
Rouva nolostui pelkoaan ja
Kani tuli silmät loistaen selvästi “siitäs sait” -ilme naamallaan. Sen jälkeen en ole
kuullut tappajakoirista. Taisi
mennä “maine” pilalle?

Olen ammatiltani vartija ja
työssäni tarvitsen kaiken
mahdollisen avun. Tässä
hommassa Kani on osoittautunut mitä mainioimmaksi
työtoveriksi. Pari viikkoa oltuaan meillä Kani sai ekan
rosvonsa kiinni ja piti paikalla kunnes poliisit tuli ja vei
rosvon parempaan talteen.
Ollaan opeteltu pyörällä
juoksuttamista joka sujuukin
jo aika hyvin. Ekaksi harjoiteltiin pari kertaa auton kanssa rinnalla juoksemista ja sitten rohkeasti pyörän
selkaään. Ainoastaan kaksi
kertaa Kani on saanut mut
nurin. Nyt Kani ymmärtää jo
sanat “liikkeelle”, “seis” ja
“käännytään”. Mutta hiekkakuoppa on Kanin ehdoton
suosikki. Noin 50 metriä pitkän narun kanssa pelataan
jalkapalloa. Siellä Kani keksi
kaivamisen. Toiset koirat
vaan kaivaa tassuilla ja välillä
avustaa kuonolla mutta Kani
teki päinvastoin! Kaivoi nenällä ja auttoi välillä tassuilla.
Ja hauskaa oli! Ollaan siitä
onnellisessa asemassa, että
asutaan maalla. Täällä on kilometrikaupalla teitä pyörälenkille ja tuttavalla on iso
hiekkakuoppa jossa voi käy-

dä aina kun haluaa.
Nyt täytyy lopetella joten
kaikille - etenkin pitin omistajille - terveisiä.
Kanilta ja Tuijalta.
Ps. Olen mielelläni yhteydessä muihin pittiharrastajiin.
Kuvat, kirjeet & puhelut ovat
tervetulleita. Osoitteen saa
SATHY:lta.

1) Hyvä SATHYn toimitus.
Olen ajatellut pitbullterrierin
hankkimista. Olen lukenut
jonkun verran pitbullin historiaa kirjastossa ja olen
erittäin kiinnostunut tästä
rodusta. Haluaisinkin tietää,
mistä koira kannattaisi ostaa
ja paljonko se maksaa?
Koira kannattaa ostaa suoraan USA:sta, kasvattajalta.
Suosittelen vanhoja, tunnettuja kasvattajia, joilta löytyy
aidosti linjajalostettuja koiria.
Hinnat ovat yleensä $500
pennulta. Suomeen tuotuna
hinta on noin 4000-5000 mk,
mukana on siis lennot, kuljetuskopat, yms. -pd
2) Moi! Onko amerikan bulldogilla jotain rodunsisäistä
värimääritelmää? Jos, niin
millainen?
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Täällä vartioin minä!
Mutta jos sopii niin siirryn mieluusti vartioimaan talon sisäpuolelle! -sanoo tämä
pitbullterrieri. Lyhytkarvaisen etuja on helppo turkin huolto sisälle
tultaessa, tämän varaan
EI kannasta laskea kaikilla keleillä...

Ei oikeastaan, valkoinen tai
valkoinen-brindle tai valkoinen-punaruskea-läikin. Ei
kuitenkaan punaruskea ja
brindle yhdessä. Toisaalta ei
ab-koiria ole muun värisiä
niin ei niitä siten juuri näekkään. -sm.
3) Tervehdys, olisin kiinnostunut tilaamaan SATHYn lehden. On vaivalloista lukea
näitä vain kirjastossa, joten
miten saan lehden kotiin kannettuna? BTW, kiitos mahtavasta asiapaketista!!!
No nythän sait tämän lehden
sait kotiisi kannettuna. Lehti
on jäsenlehti ja on jäsenille
ilmainen. Jäsenmaksu on 100
mk/vuosi. Voit lukea lehteä
ilmaiseksi mm. internetistä,
SATHY:n kotisivuilta, joistakin kirjastoista, jne.
4) Moi! Miksi amerikan kääpiöterriereistä ei saa mistään
kunnollista tietoa? Esimerkiksi Suomen Kennelliitosta
minulle sanottiin, etteivät he
tiedä sellaisesta rodusta mitään!
Yhdistys puuhaavat usein
vain omien rotujensa kanssa.
Tällä hetkellä et saa tästä rodusta täällä kotimaassa mistään muualta tietoa kuin
SATHYsta. Ulkomailla suosittelen UKC:ta, jolla on mm.
hieno lehti Bloodlines, kirjoi-

ta UKC:lle, osoite on: UKC,
100 East Kilgore Road, Kalamazoo MI 49001, USA
5) Hei. Minulla on
pitbullterrieri joka tuntuu olevan koko ajan nälkäinen. Se
ei kuitenkaan ole lihava, päinvastoin. Annan sille kaksi kertaa päivässä veteen liotettuja
papanoita (Pedigree Pal) ja
se hotkii kaiken heti. En halua
läskiä koiraa ja ulkoilutan sitä
paljon päivittäin. Annanko liian vähän ruokaa?
Jos koirasi on hyvässä kunnossa, ei siis liian laiha, niin ei
mitään hätää. On koirayksilöitä, jotka syövät äkkiä itsensä
ähkyksi. -sm

Mahtikoira
Katselen auton ikkunasta auringon välillä porottaessa silmään kiusallisen valkoisia täpliä.
Huristelemme
vauhdilla,nyt on kiire! Etsin
Onko kysyttävää tai kerrottavaa? Soita vastaajaan
(09) 241 3339
tai lähetä osoitteeseen
Mannerheimintie 93c147
00270 Helsinki
tai emailaa
pdunkel@cc.hut.fi

katseellani koiraa. Olemme
menossa tapaamaan mahtikoiraa, mustaa lihaskimppua. Nyt,
mutkantakaa näen Sen - se vetää omistajaa perässään tottuneen oloisesti, nahkahihnan
parkuessa viimeisiä päiviään.
Ylväs ilmestys, jyhkeä kaula.
Massiivinen pää, lihaksikas
vartalo. Jalat tukevasti maassa,
isot tassut. Silmissä lempeä
pitbullin katse. Häntä alkaa
viuhua sen kohdentaessa odotuksen kohteen - ihmiset. Nuo
omituiset siankorvien tuojat,
nuo paijaajat ja taputtelijat.
Nuo pitbullin parhaat ystävät.
Astumme ulos autosta ja mahtikoira ei aio pysyä nahoissaan.
Musta, kiiltäväkarvainen pitti
pyörii ympärillämme osoittaen
ystävyyttään. Vaalenpunainen
kieli nuolaisee kättä aina tarpeen tullen - siis usein. Innostus on valtava - sekä koiran,
että meidän puoleltamme. Yritän välillä rutistaa koiraa, mutta
se ei millään malta pysyä paikoillaan. Sen sijaan kun kaivamme autosta tuliaisen, koiran pekonin, pitti osoittaa
hetkittäisiä rauhoittumisen oi-

reita. Koira tuli Suomeen 18
kk sitten mukanaan pikku kavereita. Kirput olivat vallanneet pienen pikimustan uroskoiran turkin. Se oli saanut ne
ehkäpä lennollaan USAsta
Suomeen. Koira oli mainiossa
kunnossa ja sen lempiruokaa
oli piimä. Muutamassa päivässä se oli kotiutunut ja perheen
muutkin koirat saivat sen tuta.
Talossa oli uusi isäntä. Omistaja pitää silmäterästään hyvää
huolta. Päivittäiseen rutiiniin
kuuluu kaksi ruoka-annosta,
muutama pitkä lenkki ja lihastreeniä. Ruoka on laadukasta koiran kuivamuonaa ja sen
huomaa karvan minkkimäises- Nämä amerikankääpiöterrierit neuvovat Sinua lähettämään
tä kiillosta. Pitti saa päivittäin juttuja, kuvia, kysymyksiä ja kertomuksia heti paikalla SATHY
juosta kilometreittäin vaihtele- Uutiset -lehden toimitukseen, tai muuten... Yhteystiedot näet
vassa maastossa ja sille mm.
tämän sivun vasemmalla olevassa ruudussa.
heitellään kapulaa mäkeä alas,
jonka se myös juoksee ylös.
Ollessaan vasta puolitoista
vuotias, huomaa tämän koiran
tulevaisuuden olevan varsin
peruspittimäinen. Se on terve,
vahva ja iloinen. Kuten jokaiNoin kuukauden sisällä valmistuu kolme SATHYnen hyvä pitbullterrieri on. -JM
julkaisua. Jos haluat ilmaisen kopion jostakin

Uudet julkaisut

Patti pitin päässä
Lisää tuontitavaraa saatiin
Suomeen, kun Texasista saapui
lentokoneella punaruskea
pitbulli narttu viitisenkuukautta
sitten. Koira oli tuolloin 11
viikoinen, eikä reppanalla tainnut olla ihan ykkösluokan matka.Pentu oli lyönyt päänsä kuljetushäkkiin lennon aikana ja
patologin virallinen raportointi
kertoi päähänmuodostuvan patin olevan jonkinlainen sidekudosvaurio. Patti siis nousi koiran päähän aivan muutamia
päiviä lennon jälkeen ja omistaja luonnollisesti hätääntyi.
Pahkura muodostui koiran takaraivoon suuruudeltaan peukalon pään kokoiseksi ja käytettyään pentuaan muutamalla
lääkärillä, vei omistaja koiransa leikkaukseen.Tikkejä operaatiosta jäi kuusi mutta patti
ei vain ottanut laskeakseen.
Itse asiassa pahkura jatkoi kasvamistaan jopa leikkauksen
jälkeen! Lääkäri kuitenkin vastusti uusintaoperaatiota, koska
paisuminen saattaa jatkua aina
vaan... Ja vähän ajan kulutta
patti alkoi hävitä ja nyt jäljellä
ei ole minkäänlaista merkkiä!
Tällaisia tapaturmia saattaa
sattua mille eläimelle - ja ihmiselle tahansa, joten ollaan
varovaisia ja pyritään ennalta
välttämään kaikentyyppiset
ikävät vammat ja viat.
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niistä niin ilmoita meille yhteystiedot minne haluat
sen lähetettävän. Soita vastaajaan (09)2413339
tai kirjoita tähän osoittesi ja lähetä osoitteeseen
Mannerheimintie 93c147, 00270 Helsinki tai
emailaa pdunkel@cc.hut.fi
JALOSTUKSEN PERUSTEET, ohuen
kirjan kokoinen selvitys jalostuksen ja
perimän perusteista. Ei sisällä mitään DNAjargoniaa mutta antaa silti helposti omaksuttavassa muodossa väkevän perustan sille, joka
on kiinnostunut tietämään miten jalostuksen,
linjajalostuksen, yms., periaatteet toimivat.
(hämmästyttävä tosiasia on se, että suurin osa
itseaan asiantuntijoiksi, koiranjalostajiksi, tai
muuksi tituleeraavat eivät tiedä jalostuksesta
yhtikäs mitään).
KOIRAROTUKOHTAISET LAIT,
selvitys siitä miten otsikkojen myytit ovat
päässeet kehittymään lakisääteiseksi vainoksi
ja lopulta lemmikkien kohtaloksi. Sisältää muutamia kuvia, joita ei voi suositella eläinystäville.
KOIRAN VIENTI RUOTSIIN, nivaska
kopioita ruotsalaisten uusimmista määräyksistä koiran viennille LAILLISESTI ruotsiin. Mukana käännös suomenkielelle ja kopiot
koiran tuontimääräyksistä muista maista Suomeen.

