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Lehdestä

Käsissäsi on vuoden 2003
kolmas SATHY Uutiset. Tä-
hän lehteen olemme koonneet
mielenkiintoisia artikkeleita,
mm. ainutlaatuinen Ritch
McLeanin haastattelu, mielen-
kiintoinen artikkeli vaarallises-
ta sydänmadosta sekä tärkeää
infoa tulevasta SATHY Expo
2003:sta. Lisäksi lehdessä on
reportaasi SATHY Kisapäivil-
tä tuloksineen ja kuvineen.

Koirakuulumisia

Vuosi on ollut tähän asti
erittäin antoisa, mutta muuta-
mia isompia takaiskujakin on
koettu. Niistä viimeisin Italian
koiralaki, jonka seurauksena
yli 100 koirarotua joutui pan-
naan koko Italiassa. SATHY
ry. ja monet muut koirayhdis-
tykset ympäri Eurooppaa ja
koko maailmaa yrittävät nyt
takoa järkeä Italian politikkoi-
hin ja valtaapitäviin, katsotaan
kuinka tässä käy. Positiivista
muutosta sen sijaan on tapah-
tumassa Norjassa, jossa mm.
SATHY ry. on ollut mukana
herättämässä ihmisiä tajua-
maan tiettyjen koirarajoitusten
älyttömyyden. Odotamme in-
nolla mitä seuraavaksi tapah-
tuu!

SATHY Expo 2003
lähestyy

Vuoden megajättitapahtu-
ma, SATHY Expo 2003 lähes-
tyy. Paikka ja aika on nyt saatu
järjestettyä ja tapahtuma pide-
tään sunnuntaina, 19.10.2003
klo 10.00 - 15.00 Soukan Kar-
tanon maneesissa, Lounais-
Espoossa, samassa paikassa
kuin viime vuoden SATHY

Expokin – MUTTA VAIN
JOS SAAMME TARPEEK-
SI AVUSTAJIA MUKAAN!
Tarkemmat ajo-ohjeet, tiedot
ja ohjelma löytyvät tämän leh-
den mukana tulevasta SATHY
Expo 2003-lii t teestä ja
SATHY:n nettisivuilta. Ohjel-
ma tulee olemaan tiivis ja al-
kaa heti klo 10.00 joten ole
paikalla ajoissa. Ajoissa kan-
nattaa olla myös siksi, että sata
ensimmäistä SATHY Expo kä-
vijää saa ilmaista koiranruo-
kaa!

Ohjelmassa tänä vuonna
mm. Taakanvedon Pohjois-
maiden Mestaruuskisat, Voi-
mavedon Pohjoismaiden
Mestaruuskisat, Tuholaistor-
junnan Suomen Mestaruuski-
sat sekä paljon muuta kivaa,
mm. buffet, SHOP.SATHY ja
Supercollar myyntikojut, pal-
jon koiria ja ihmisiä Suomesta
ja Pohjoismaista, jne. Taakan-
vetoon ja muihin lajeihin osal-
listuminen on maksullista ja
vastaavasti sisäänpääsymak-
sua on alennettu. Luvassa on
myös paremmat palkinnot
kuin koskaan aikaisemmin,
joten nyt jos koskaan kannat-
taa osallistua! Avustajista on
nyt todella huutava pula, joten
jos olet reipas, koirien kanssa
toimeentuleva henkilö, jolla
ei ole omaa SATHY koiraa,
ota heti yhteyttä! SATHY Ex-
po avustajille luvassa huimia
lahjoja, t-paita, koiranruokaa,
pullakahvit sekä tietenkin
maksuton aitiopaikka vuoden
parhaaseen työkoiratapahtu-
maan! Ja ilman riittävää mää-
rää avustajia emme kykene
järjestämään SATHY Expo
2003-tapahtumaan lainkaan.
Ilmoittaudu avustajaksi siis
heti nyt!!!

www.sathy.org on nyt
WWW.SATHY.FI

SATHY ry.:n kotisivut ovat
saaneet uuden osoitteen. Vanha
osoite, www.sathy.org on edel-
leen toiminnassa, mutta jää
muutaman vuoden sisällä pois
käytöstä. Uusi osoite on
WWW.SATHY.FI ja sieltä
löytyy kaikki tarpeellinen työ-
koiratieto aina ensimmäisenä.

Lukijan kysymys

Nimimerkki T.P. kysyy:
Nyt pieni kysymys. Eräs

henkilö, kutsuttakoon häntä
herra X:ksi, kaupittelee pittbull
X amstaffi pentuja pittull
pentuina. Ovatko pennut siis
pittbulleja vai risteytyksiä vai
sekarotuisia?

Kuinka yleistä on, että
pittbulleja ja amstaffeja
risteytetään keskenään, ja
pentuja myydään pittbulleina?

Voiko UKC:ssä rekisteröidä
amstaffin pittbulliksi ja
päinvastoin? Voiko edellä
mainitun kaltaisia (pitti x
amstaffi) pentuja rekisteröidä
puhtaina pittbulleina?

SATHY vastaa: Jos pitbullin
ja amstaffin risteyttää niin
t u l o k s e n a  o n
pitbulliamstaffiristeytys.
Vaikka alunperin kyse oli
y h d e s t ä  j a  s a m a s t a
koirarodusta (pitbullit) kunnes
vuonna 1936 muodostettiin
uusi koirarotu (amstaffi) niin
nykyään näitä rotuja pidetään
kahtena eri rotuna. Pitbulli on
työkoira ja amstaffi tämän
näyttelyversio.

UKC:ssa on mahdollisuus
rekisteröidä pitti amstaffina ja
päinvastoin - näin tehdään,
jotta koiran kanssa päästään
koiranäyttelyyn. Tästä syystä

suurin osa pi tbul leis ta
rekisteröidään nykyään
A D B A : n  j a  B F K C : n
ka l t a i s i s s a  pe lkä s t ään
pitbulleja rekisteröivissä
rekistereissä.

Koirat ovat koiria rodusta
riippumatta, sama koskee
monirotuisia. Jos kuitenkin
moni ro tu i s i a  myydään
puhdasrotuisina niin kyse on
eräänlaisesta vilpistä. Ikävä
kyllä monet hakevat lisäarvoa
pennuille väittämällä niitä
puhdasrotuisiksi sen sijaan,
että näkisivät vaivan hankkia
pennutusta varten rekisteröidyt
rotukoirat.

Terapiakoiratoiminnasta
palautetta ulkomailta

Tim Racer lähettää terveisiä
kaikille SATHYlaisille. Tim
on mukana BAD RAP -
nimisessä yhdistyksessä, joka
t o i m i i  p i t b u l l k o i r i e n
puolestapuhujana. BAD RAP
on onnistunut mm. löytämään
kodin yli 200 kodittomalle
pitille ja valistanut ihmisiä
lukuisissa televisio-, lehti- ja
radiojutuissa. BAD RAP -
kotisivut löytyvät Internetistä
osoitteella www.badrap.org

“Hello SATHY -
It's nice to see someone on

the other side of the globe who
is as inspired and devoted
about the breed as we are.

Most people would never
guess that pit bulls are one of
the very best therapy dogs
around, I'm glad to see that
you are taking advantage of
these loving creatures in the
very best of ways. We love
your pictures. You keep up the
good work!

Tim Racer, BAD RAP

Lukijalle & Kirjeenvaihtoa

Suomen amerikkalaisperäisten
työkoirarotujen harrastaja-
yhdistys ry. ajaa niiden koiraharrasta-
jien asiaa, joiden mielenkiinnon koh-
teena ovat puhdasrotuiset ja rekiste-
röidyt amerikanbulldoggit,
amerikankääpiöterrierit, amerikanpit-
bullterrierit, vanhaenglanninbulldoggit
ja monet muut työkoirarodut.

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

Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä
yhdistyksen toimihenkilöihin ja kerto-
malla yhteystiedot. Jäseniltä peritään
vuosittainen jäsenmaksu, erillistä liitty-

mismaksua ei ole.
Yhdistyksen toimintaan on helppo

osallistua. Ainoa mitä tarvitaan on ak-
tiivisuus - kanna kortesi kekoon. Teke-
mistä riittää yhdistyksen toiminnassa,
roduista tiedottamisessa ja yhteyksien
ylläpitämisessä - ota epäröimättä yhteyt-
tä.

Oletko muuttamassa?

Jos yhteystietosi ovat muuttumassa
tai tuntuu siltä, että postisi tulee väärään
osoitteeseen, niin ilmoita meille uusi
osoitteesi.

Jos on kivaa tai vähemmän kivaa
kerrottavaa niin siitä kannattaa kertoa
myös muille yhdistyksen jäsenille. On
tärkeää jakaa kokemuksia omasta lem-
mikistä, voi olla, että jotakuta askarrut-
taa juuri samat asiat.

SATHY yhteystiedot

SATHY ry.:n löydät internetistä osoit-
teesta http://WWW.SATHY.FI kuvia ja
tekstiä voit lähettää s-postitse osoittee-
seen info@sathy.fi

Toimituksellinen materiaali osoittee-
seen SATHY, Arolantie 48, 03400 Vihti.
SATHY:n faksi (09) 2247 317.
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Terve! Saksan matkalta mukaan tarttui tämmöinen 5kk
Chiva's Zorro, kutsumanimeltään Riesa. Pojan isä on
peräti 56-kiloinen Chiva’s Yankee, kertoo syystäkin ylpeä
uusi omistaja.

Italian
koiralaeista

No niinpä tietysti... Vaikka
olin kyllä elänyt siinä uskossa,
että Italiassa jo pari vuotta sit-
ten asetettiin rajoituksia pitbul-
lien pidolle. Ehkä sitä tuolloin
vasta suunniteltiin. Tylsää joka
tapauksessa. Ihan juttu erik-
seen, että henk.koht. en hyväk-
sy koirien ruokkimista steroi-
de i l la ,  t a i  t a rpee tonta
kiusaamista, ja keskuudessam-
me varmaan vaeltaa tyyppejä,
joilta ihan yksinkertaisesti pi-
täisi ottaa koirat pois, olivat

sitten pitbulleja tahi puudelei-
ta. Puhdas eläinsuojelukysy-
mys siis. Mutta ennen kuin
otan enemmän kantaa täytynee
käydä jossain vilkaisemassa
millaisia rajoituksia pibulleille
Italiassa oikeasti ON... onko
kuonokoppapakkoa, maahan-
tuontikieltoa, mitä...

Nyt sain käsiini Italian uu-
det koirarajoitukset ja siis her-
ranjestas, mitä pilailua tuo nyt
on? Ovatko italialaiset viran-
omaiset seonneet kokonaan?
Olen aina epäillyt, että vaaral-
listen koirien luettelot laadi-
taan jotenkin arpomalla, ja tä-
mä vahvistaa epäilykset...
Toisaalta olen myös aina sano-
nut, että turha paukutella henk-
seleitään jos ei oma koira VIE-
LÄ ole “vaarallisten rotujen”
joukossa - saattaa olla vain
ajan kysymys koska sinne pää-
tyy... Ehkäpä italialaiset ovat
tutkineet koiranpurematilasto-
ja, ja päättäneet varmuuden
vuoksi ryhtyä varotoimiin
kaikkien em. tilastoissa mah-
dollisesti mainittujen rotujen
suhteen. Kehtaako joku koi-
ranomistaja vielä tämänkin jäl-
keen kannattaa rotukohtaisia

kieltoja & määräyksiä, kysyn
vain...

Koiranjalostuksesta
Hesarissa

Niin muutes, paljon kohua
herättänyt koiranjalostusjuttu,
jossa mainittiin oldet, oli He-
sarissa lauantaina 6.9. Löytyy
verkkosivuilta - varmaan Ol-
deranchilla on se jo bongattu
ja luettukin. Muuten siis ihan
ufojuttu mutta mainittiinpahan
SATHY-rotu hyvässä valossa.

Taakanvetoa ja
vanhoja tuttuja

Hetken ajan olin huolissani,
koira se ei lenkillä vetänyt niin
kovaa kuin tavallisesti ja mie-
tin voiko sitä Expossa taakan-
vetoon ilmoittaakaan, mutta
mitä lie oli motivaation puu-
tetta, eilen taas mentiin niin
kovaa, että minulle olisi riittä-
nyt vähempikin. Ja yhtenä päi-
vänä tavattiin pitkästä aikaa
vanha tuttavamme, jättiläisko-
koinen tanskandoggi. Meidän

koira oli aivan innoissaan saa-
tuaan vihdoinkin vertaistaan
seuraa kaikkien (sinänsä kyllä
mukavien) minipinsereiden,
kääpiösnautsereiden ja rans-
kanbulldoggien jälkeen. Heti
piti kokeilla saisiko ison kave-
rin väännettyä nurin... Ei ihan
onnistunut, doggi oli niin kor-
kea, ettei koira saanut eturaa-
jojaan kunnolla sen kaulan
ympärille. Yritys oli hyvä kui-
tenkin. Doggin omistaja sanoi,
että harva koira uskaltaa hänen
koiransa kanssa noin leikkiä.
Vastasin, että ehkä se näillä on
vähän eri juttu, kun ovat toi-
sensa pennusta asti tunteneet.
(Ja onhan meidän koirakin ai-
ka erikoinen koira, ei sen puo-
leen...)

Huomaan, että kello on pal-
jon, täytyy lähteä kotiin katso-
maan omaa pientä pitbulli-
hirviötä, ensi viikolla kerron
mitä mielenkiintoista luin vii-
meisimmästä Koiramme-
lehdestä, hahaa! Ja sillä välin,
muistakaa varoa sisäsiitosdep-
ressiota! Nähdään SATHY Ex-
possa!

Kuvassa innokkaan SATHY Uutiset-lukijan,
amerikankääpiöterrierifanaatikon koira ystävänsä
dalmiksen kanssa. Toiselle on hieman isommat mustat
pilkut, kun toisella...

Lyhyitä uutisia

RICO IN MEMORIAM
Rico amerikanpitbullterrieri

siirtyi taivaan kotiin 15.08 klo 22.30.
Eläinlääkäri antoi Ricolle matkalipun taivaaseen.

Kuollessaan Rico oli 12-vuotias.

SATHY Uutiset 3/2003
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Sanotaan, että sydänmatoa
(Dirofilaria immitis) ei Suo-
messa vielä esiinny, mutta
tämä ei enää pidä paikkansa.
Koirilla, jotka matkustelevat
tai jotka on tuotu Suomeen
sellaisilta alueilta, joilla D.
immitis -loista esiintyy, sy-
dänmatotartunta voi olla
mahdollinen.

Mikä on
sydänmato ja
miten se leviää?

Sydänmato on lähinnä sydä-
men oikeassa kammiossa ja
keuhkoaortassa elävä loinen.
Sydänmadon väli-isäntänä toi-
mivat hyttyset, jotka imiessään
verta koirasta siirtävät syljen
mukana eläimen iholle loisen
toukkia. Tavallinen suomalai-
nen hyttynenkin saattaa pystyä
toimimaan väli-isäntänä. Suo-
malaiset hyttyset ovat saman-
sukuisia kuin ne hyttyset tai
moskiitot, jotka levittävät sy-
dänmatoa muissa maissa.

Hyttysessä sydänmadon
toukka luo useaan otteeseen
nahkansa ja kehittyy koiralle
t a r tun takyky i seen  L3-
vaiheeseen. Hyttysenpiston
yhteydessä koiran iholle jou-
tuu toukkia, jotka tunkeutuvat
ihoon. Ihossa toukat luovat
nahkansa ja lähtevät vaelta-
maan sydäntä kohti. Sydänma-
don aikuistumisaika on varsin
pitkä, koiran saamasta tartun-
nasta uuden sukupolven mik-
rofilarioihin (toukkiin) kuluva
aika on kuudesta seitsemään
kuukautta. Kuitenkin jo noin
1,5-4 kuukauden kuluttua tar-
tunnasta voidaan aikuisia ma-
toja havaita sydämestä.

Aikuinen D. immitis elää
jopa seitsemän vuotta. Täysi-
kasvuinen sydänmato voi olla
yli 30 cm pitkä ja puoli senttiä
leveä. Urossydänmadot ovat
naaraita selvästi pienempiä.
Matonaaraat tuottavat koiran
verenkiertoon toukkia eli mik-
rofilarioita.

Mistä voi saada
sydänmadon?

Joka viidennellä koiralla
kautta maailman on sydänma-
to. Sydänmato tarttuu myös

ihmisiin, joskin harvoin. Koi-
rien lisääntynyt matkustelu ja
tuonti tuo väistämättä maa-
hamme harvinaisempiakin
loislajeja. Tammikuussa 2003
eläinlääketieteellisen tiedekun-
nan yliopistollisessa eläinsai-
raalassa hoidettiin Espanjasta
tuotua koirapotilasta, jolla
diagnosoitiin sydänmatotauti.
Huonokuntoinen koira joudut-
tiin lopettamaan, ja diagnoosi
varmistettiin tiedekunnan pa-
tologian laitoksella.

Sydänmato-loinen on viime
vuosien aikana levinnyt myös
selvästi pohjoisemmille vyö-
hykkeille. Euroopassa sydän-
madot ovat varsin tavallisia
useimmissa Välimeren maissa
(Italia, Espanja, Portugali, Ete-
lä-Ranska). Esimerkiksi Poh-
jois-Italiassa monin paikoin
50–67 prosentilla koirista on
sydänmatovasta-aineita. Ne
ovat siis joskus saaneet tartun-
nan. Lisäksi sydänmato on va-
litettavan yleinen USA:ssa,
josta suurin osa SATHY-
koiristakin on tuotettu Suo-
meen.

Sydänmadon
oireet

Sydänmadot aiheuttavat ys-
kimistä, hengenahdistusta, sai-
raalloisen horrostilan, veren
lammikoitumista keuhkoihin
ja nesteen kertymistä vatsaon-
teloon. Loisen aiheuttamat ve-
renkiertohäiriöt johtavat usein
maksan toimintahäiriöihin.
Madot voivat myös tukkia val-
timoita ja aiheuttaa näin äkil-
lisenkin kuoleman.  Sydänma-
totartuntaan liittyy tyypillisesti
sydämen oikean puoliskon laa-
jeneminen ja seinämän pak-
suuntuminen. Myös maksa voi
vaurioitua kroonisen veren-
kiertohäiriön seurauksena. Sy-
dänmatotartunta voi johtaa
myös munuaisvikaan. Osa
tartunnoista on oireettomia.

Sekä aikuiset sydänmadot
että mikrofilariat voivat aihe-
uttaa koiran sairastumisen. Ai-
kuiset madot voivat mekaani-
sesti aiheuttaa tukoksia
verisuonissa, sydämessä ja sy-
dänläpissä. Madot aiheuttavat
lisäksi verisuonissa tulehdus-
reaktion, joka johtaa verisuon-
ten seinämän paksuuntumi-

seen ja verisuonten ahtautumi-
seen. Kuolleista madoista ir-
ronneet kappaleet voivat aihe-
uttaa verisuonitukoksia eri
puolilla elimistöä.

Koska kliinisten oireiden
taustalla on tavallisimmin ai-
kuisten matojen aiheuttama
verenkiertohäiriö, oireiden va-
kavuus riippuu matojen mää-
rästä. On arveltu, että alle 25
matoa ei yleensä aiheuta klii-
nisiä oireita tai oireet ovat lie-
viä. 25–50 sydänmatoa aiheut-
taa kohtalaiseksi luokiteltavaa
oireilua ja 50–100 matoa koh-
talaisesta voimakkaasti oirei-
levaa sydänmatotautia. Yli 100
matoa on voimakas tartunta,
joka ilmenee yleensä voimak-
kain oikean puolen sydänvian
oirein. Tällainen määrä matoja
voi aiheuttaa äkillisen mak-
savaurion. Koiralla saattaa olla
jopa 300 sydänmatoa.

Miten tiedän, onko
koirallani sydänmato?

 Tartunnan diagnoosi perus-
tuu esitietoihin, kliiniseen tut-
kimukseen sekä sydämato-
toukkien osoi t tamiseen
verinäytteestä. Sydänmatovas-
ta-aineita voidaan osoittaa see-
rumiverinäytteestä. Sydänma-
to, eli D. immitis –tartunta
voidaan siis varmuudella tode-
ta löytämällä koiran verinäyt-
teestä loisen mikrofilaria-
muotoja eli sydänmadon mu-
nia, tai sydänmatovasta-aineita

Ainoa virallinen instanssi
Suomessa joka tekee sydän-
mato-testejä, on EELA, eli
eläinlääkintä- ja elintarvikelai-
tos. EELA:n eläinlääkäri, bak-
terologisen yksikön johtaja
Lasse Nuotio selvensi testin
luonnetta SATHY:lle.

EELA:n ainoa testi, jolla
testataan sydänmatotautia on
Y h d y s v a l t a l a i s e n
Symbioticsin valmistama
vasta-ainetesti. Sydänmato-
vas ta-a ine tes t i  näyt tää
positiivisen tai negatiivisen
tuloksen. Testistä voidaan
myös erottaa IGM vasta-aine
joka on merkki tuoreesta
tartunnasta tai IGG vasta-aine,
joka on merkki vanhemmasta
tartunnasta. Symbioticsin testi
on antigeenitesti. Testi tuo siis
verinäytteestä esiin antigeenin.

Koiralla on veressä tätä koska
sydänmadon mikrofilarioiden
pinnassa on liukoisia pinta-
antigeenejä.

Eli jos toukkia on, testi
näyttää postitiivista.

Suomessa tehdään alle viisi
sydänmatotestiä vuosittain ja
näistä positiivisia on noin yksi.
Kaikissa näissä tapauksissa
kyse on ollut koirista, jotka on
joko tuotettu ulkomailta tai
jotka ovat olleet lomailemassa
ulkomailla.

Hoito

Paras hoito sydänmatoa
vastaan on ennaltaehkäisevä
lääkitys. Ivermektiiniä käyte-
tään ennaltaehkäisemään sy-
dänmatotartuntaa. Rokotukset
otetaan kolmen, neljän ja vii-
den kuukauden ja yhden vuo-
den ikäisille koirille.

Aikuisten sydänmatojen
häätö on hankalaa ja koiran
terveyden kannalta riskialtis-
takin. Käytännössä aikuiset
sydänmadot on lähes mahdo-
tonta hävittää koirasta ilman
tappamatta myös itse koiraa.
Aikuisen sydänmadon lääki-
tyksen jälkeen annetaan mik-
rofilarisidinen, eli sydänmato-
j e n  m u n i e n  l ä ä k i t y s .
Tavallisimmin käytetään iver-
mektiini– tai milbebysiiniryh-
män lääkkeitä. Suuren mikro-
filariamäärän samanaikainen
kuoleminen koiran verenkier-
rossa voi johtaa shokkiin.

Koska aikuisten sydänma-
tojen häätö on hankalaa, sy-
dänmatotartunnat pyritään ny-
k y i s i n  e s t ä m ä ä n
kemoprofylaksialla. Koira pi-
detään estolääkityksellä se aika
vuodesta, jolloin hyttyset ovat
aktiivisia, tai kun lemmikki
oleskelee sydänmatoalueella.
Lääkityksellä eliminoidaan
L3- ja L4-vaiheen toukat en-
nen kuin ne tunkeutuvat veren-
kiertoon tai aikuistuvat.

Sydänmatotartuntojen esto-
lääkityksessä käytettävät lääk-
keet ovat reseptivalmisteita.

Tartunta voidaan hoitaa ma-
don tappavilla lääkkeillä, ja
usein hoitoon liitetään lisäksi
verisuonitukoslääkityskin.

Koirasi karvaton supervihollinen:
SYDÄNMATO!

SATHY Uutiset 3/2003
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Sydänmatotartunnan siirtyminen koirasta A koiraan B onnistuu tietyin edellytyksin:
1) hyttysen on imettävä verta sydänmatotartuntaa sairastavasta koirasta A, jolla on
veressään sydänmadon toukkia,
2) hyttysen on elettävä tämän jälkeen 10–30 vuorokautta, joka vaaditaan tartunnan
aiheuttavien L3-muotojen kehittymiseen. Keskilämpötilan tulee tällöin olla 18 °C.,
3) hyttysen on imettävä verta koirasta B, jolloin L3-toukkien siirtyminen mahdollistuu.
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SATHY Uutiset ylpeänä
esittää yksinoikeudella koko
maailmassa maailman
kuulun amerikanpitbull-
terrierikasvattajan ja -
harrastajan, kanadalaisen
herra Ritch McLeanin
haastattelun!

Herra McLean, kiitos että
uhrasit aikaasi ja annat meille
tämän haastattelu. Olet kiirei-
nen mies ja vaikea tavoittaa!

Milloin ensimmäisen kerran
“löysit” amerikanpitbullter-
rierin ja oliko Sinulla ollut
muita koiria ennen tätä?

Sain ensimmäisen pitbullini
vuonna 1985, mutta olin omi-
nut kaverini pitin jo kolme
vuotta ennen tätä. Äitini ja
isäni perheissä kasvatettiin
koiria ja luulen, että se tuli
minullekin verenperintönä.

Meillä oli kotona collie-
koiria ja ensimmäinen oma
koirani oli myös collie. Se
narttukoira oli luultavasti fik-
suin koira, jonka olen koskaan
nähnyt.

Paljonko koiria Sinulla on
tällä hetkellä?

Minulla on nyt vain puoli-
toista koiraa!!! Yksi koiristani
on sokea, joten se ei oikeastaan
ole kokonainen koira! Hah
hah! Aikaisemmin kennelissä-
ni oli noin parisenkymmentä
pitbullia. Se oli hyvää aikaa,
mutta kaikki aikani meni koi-
rien kanssa.

Montaako linjaa pitbulleja
Sinulla on ollut ja mikä niistä
on ollut paras ja miksi?

Olen aina keskittynyt
Boudreaux Herman linjoihin
ja Rushin Billin koiriin ja ollut
niihin erittäin tyytyväinen. Ny-
kyinen urokseni on Gr Ch
M o n g o o s e n  p u o l i v e l i .

Mikä Sinun mielestäsi on
syynä siihen, että omistat pit-
bulleja? Mikä on mielestäsi
pitin paras ja huonoin puoli?

Kysyn itseltäni tätä joka päi-
vä! Ehkä se että perheessäni
on aina ollut koiria, johti sii-
hen, että minullakin on koiria.
Ja välittömästi kun löysin ame-
rikanpitbullterrierin, olin kou-
kussa.

Jokainen, joka on tekemisis-
sä tämän rodun kanssa, tietää
mitä tarkoittaa olla koukussa.

Pitin paras puoli on se, että se
on pitti, luonteeltaan ennen
kaikkea. Huonoin puoli on se,
että jo pelkästään lenkille läh-
teminen koiran kanssa on aina
riskipeliä. Sinun täytyy olla
ERITTÄIN varovainen näiden
koirien kanssa ja joskus se on
rasittavaa.

Täällä Kanadassa ihmisillä
on tapana pitää koiriaan vapaa-
na. Siispä myös riski kohdata

tällainen vapaana juokseva
koira ja sen omistaja on erittäin
suuri, vaikka et kävelisi käve-
lytiellä tai yleisissä puistoissa.
Ja vaikka pittisi ei olisikaan
hässäkän aloittaja, saa se joka
tapauksessa aina syyt niskoil-
leen.

Mikä on rodun tulevaisuus
yleensä ja Sinun omassa ken-

nelissäsi?

Jos pitbullien omistajat eivät
ymmärrä tähän rotuun liittyvää
valtavaa vastuuta, olemme
kaikki pulassa ja menetämme
koiramme. Ainakaan viralli-
sesti emme enää voi omistaa
amerikanpitbullterriereitä.

En tiedä mitä tulevaisuus
tuo tullessaan, mutta pittien
omistajilla tulisi olla aivot pai-

kallaan. Jos wanna-be-pittien
omistajat jatkavat sähläilyään,
on koko rotu pian mennyttä.

Juuri tästä syystä pittien
kasvattajien tulisi katsoa tosi
tarkkaan, kenelle he koiriaan
myyvät. Siinä ei todellakaan
ole kyseessä muutaman sadan
euron voittojen keräämisestä.
Kyse on koko rodun maineesta

ja sitä ei voi mitata rahassa.
Kasvattajien täytyy olla var-
moja että koiran ostaja on vas-
tuuntuntoinen ihminen. Jos
asiasta on mitään epäilyksiä,
tulee kaupat perua.

Mitä minuun tulee, olipa
kennelini koko mikä tahansa,
on minulla aina yksi pitti mu-
kana roikkumassa... Ja jos tä-
mä rotu kielletään ja sen omis-
taminen tehdään rikolliseksi,
niin muutan pittieni kera sinne
missä pippuri kasvaa.

Mikä on neuvosi uudelle pi-
tin omistajalle?

Hanki kultainen noutaja!!!
Ei, oikeasti, uuden omistajan
tulee opiskella itsenäisesti ro-
dusta ja sen ominaisuuksista.
Olen nähnyt liian monta kertaa
ihmisten käsittelevät ja kohte-
levat pitbulleja kuin ne olisivat
mitä tahansa koiria. He antavat
pittien juosta vapaana ja luu-
levat pystyvänsä kitkemään
pitistä sen pitin irti. He sano-
vat, että heidän koiransa ei
aiheuta ongelmia, aivan kuin
juuri heidän pitbullinsa olisi
jollain tavalla erilainen kuin
kaikki maailman muut pitbul-
lit. Ja kun ongelmia aina jos-
sain vaiheessa esiintyy, he sa-
n o v a t ,  e t t ä  t ä m ä  o n
ensimmäinen kerta kuin näin
käy.

Todellisuus on se, että täl-
laiset ihmiset hankkivat ame-
rikanpitbullterrierin vain koska
se on “pahan näköinen”, ns.
koviskoira. Kuitenkaan nämä
ihmiset eivät ole valmiita te-
kemään mitään rodun eteen.
Kyse on siis imagosta, ei koi-
ran omistamisesta. Tästä taas
takaisin kasvattajaan, jonka ei
olisi pitänyt edes myydä pittiä
tällaiselle idiootille.

Ole vastuuntuntoinen, koh-
tele pittiäsi oikein, KUNNIOI-
TA sitä, mitä ne ovat ja suojele
niitä kuin ne olisivat kultaa.
Jos toimit näin, niin pitbullisi
on paras koira, jonka olet kos-
kaan omistanut ja se osoittaa
olevansa kunnioituksesi ja
suojelusi arvoinen jos ja kun
sen aika tulee. Amerikanpit-
bullterrieri on koiramaailman
kuningas, uniikki koko maail-
massa.

Kiitos haastattelusta, herra
McLean!

Kiitos Teille ja terveisiä kai-
kille pitbullien omistajille Suo-
meen!

Haastattelussa Ritch McLean

K u v a s s a  h e r r a  R i t c h  M c L e a n  k u u l u i s a n
amerikanpitbull terrierinsä Monkeyn kanssa.
Koiran tarina on traaginen: se löydettiin huumehörhöjen
kotoa, jossa oli kolme pitbullia, joita kaikkia oli
pahoinpidelty pahasti. Yksi oli kuollut, yhdeltä oli katkottu
etujalat ja yhdeltä oli kaivettu silmät päästä. Jalaton koira
jouduttiin lopettamaan ja silmätöntä koiraa olisi kohdannut
sama kohtalo, mutta McLean kuuli tapauksesta ja halusi
koiran itselleen. Koiran nimeksi tuli Monkey ja se on
sittemmin tullut tärkeäksi perheenjäseneksi ja niittänyt
mainetta ja kunniaa pitkin Kanadaa ja USA:ta. Monkey
on voittanut useita ADBA:n pittinäyttelyiden
kunniamainintoja, viimeksi elokuussa 2003 Torontossa,
jossa tuomarina oli  kuuluisa Frank Rocca.
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SATHY Kisapäivät
SATHY Kisapäivät järjes-

tettiin sunnuntaina 27.7.2003
kello 11 - 14. Sää suosi jälleen
kerran osanottajia! Vaikka
alussa enteili ukkosta niin pil-
vinen ja lämmin sää helli ki-
sailijoita.

Ranking-pisteitä kertyi mu-
kavasti ja kaikissa lajeissa oli
kiitettävästi osanottajia. Lajeis-
ta ensimmäinen oli Tuholais-
torjunta, johon osallistui run-
saast i  uusia amerikan-

kääpiöterriereitä. Kisan voitti
täpärästi Pipari-niminen akt,
mutta vain muutamalla sekun-
nin murto-osalla tulivat peräs-
sä kaikki muut mini-työkoirat.
Palkintoja sai jokainen lajiin
osallistunut akt.

Toinen Kisapäivien laji oli
taakanveto, johon osallistui 25
koiraa. Painot olivat isoja ja
hiekka pöllysi kun pienet ja
hieman isommatkin koirat ve-
tivät kilvan taakkaa. Kisassa

oli kaksi luokkaa ja voittajiksi
selvisivät amerikanpitbullter-
rieri Hellu sekä taakanvedon
moninkertainen mestari, ame-
rikanpitbullterrieri December.
Amerikankääpiöterriereille on
luvassa oma kärry ja kiskot
ensi tapahtumaan, sillä suh-
teessa nykyinen taakanvetolai-
te on liian suuri ja painava akt-
koirille.

Kolmanneksi kisailtiin voi-
mavedossa, jossa nähtiin pit-

k ä s t ä
aikaa tosi hy-
viä ja jännittäviä vetoja!
Tässäkin lajissa oli kaksi pai-
noluokkaa ja voittajiksi selvi-
sivät amerikanpitbullterrierit
Taisto ja December.

Kaiken kaikkiaan paikalle
oli kertynyt mukavasti poruk-
kaa, reilusti koiria ja kaikilla
oli oikein mukava päivä - ki-
sailun merkeissä!

TAAKANVETO (20 osallistujaa)

A-sarja (alle 15 kg):
Sija Koiran nimi Koiran paino Taakka kg Aika s. Rankingpisteet
- A. Pirkkalainen 2,1 - - 1
- Aino 2,3 - - 1
- Pikkolo 2,4 - - 1
- Pipari 3 - - 1  
Ei hyväksyttyjä tuloksia.  

B-Sarja (15 - 23 kg):  
Sija Koiran nimi Koiran paino Taakka kg Aika s. Rankingpisteet
1. Hellu 17 242 12 10
2. Boogie 22 182 8 9
3. Taisto R 20 162 13 8
4. Dolly 21 162 7 7
5. Venla 23 150 15 6
6. Nova 20 - - 1
6. Chico 20 - - 1
6. Syltty 23 - - 1
6. Taisto 20 - - 1
6. Zorro 20 - - 1

C-sarja (yli 23 kg):  
Sija Koiran nimi Koiran paino Taakka kg Aika s. Rankingpisteet
1. December 25 370 10 10
2. Napero 30 365 6 9
3. Mandy 32 348 10 8
4. Tara 24 255 15 7
5. Aku 35 150 5 6
6. Remu 51 - - 1
6. Bumba 36 - - 1
6. Väinö 34 - - 1
6. Masi 33 - - 1
6. Jyty 30 - - 1

------------------------------------------------------------------------

VOIMAVETO (16 osallistujaa)

C-sarja
Sija Koiran nimi Rankingpisteet
1. December 4
- Remu 3
- Bumba 1
- Masi 1
- Mandy 1
- Jyty 2
- Lola 1
- Tara 1

B-sarja
Sija Koiran nimi Rankingpisteet
1. Taisto R. 3
- Boogie 3
- Dolly 1
- Taisto 1
- Chico 2
- Nova 1

------------------------------------------------------------------------

TUHOLAISTORJUNTA (6 osallistujaa)
Sija Koiran nimi Aika Rankingpisteet
1. Pipari 1,06 6
2. Eppu 1,16 5
3.* Benjamin 1,19 4
3.* Pikkolo 1,19 4
* jaettu 3. sija
5. A. Pirkkalainen 1,72 2
6. Aino 5,97 1
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Kalenteri on suomen- ja englanninkielinen. Kuvissa esiintyvät aidot suomalaiset
työkoirat. Kuukausittain esittelyssä on aina eri rotu, esim.  tammikuu =
vanhaenglanninbulldoggi, helmikuu = amerikankääpiöterrieri, maaliskuu =
amerikanpitbullterrieri, huhtikuu = amerikanbulldoggi. Hinta vain 30 e + postikulut.
Tilaa heti omasti, kalentereitä on HYVIN rajoitettu määrä!

SATHY työkoirakalenterissa esittäytyvät kaikki upeat SATHY koirarodut!
Kalenterissa ovat kuukaudet syys, loka, marras ja joulu 2003 sekä koko vuosi
2004 + bonuksena vielä tammikuu 2005! Tilaa heti seinällesi upea ja uniikki
koirakalenteri!

vanhaenglanninbulldoggi amerikankääpiöterrieri

amerikanbulldoggi amerikanpitbullterrieri
amerikanbulldoggi

vanhaenglanninbulldoggiamerikankääpiöterrieri

amerikanpitbullterrieri

Uudet SHOP.SATHY paidat nyt tilattavissa!

Uudet, upeat SATHY t-paidat nyt myynnissä!
Koot XS-XXXL, hinta vain 20 e + postikulut!

Tilaa omasi
http://SHOP.SATHY.ORG tai shop@sathy.fi

Tilaa heti itsellesi vuodelle 2004
aito työkoirakalenteri!


