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SATHY Uutiset on Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry:n virallinen äänitorvi.
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Lehden lukijalle Jäsenmaksut 99
SATHY Uutiset ilmestyy nyt jo ties monetta vuosikertaa. Tässä muutama sananen lehdestä jos vaikka
satut lukemaan sitä ensimmäistä kertaa.
Tätä kirjoitettaessa kevät
lähestyy jo hurjaa vauhtia
- ainakin Etelä-Suomea.
Kevään mukana tuntuu puhaltavan uudet tuulet ja mukana on tullut myös uusia
koiria.
Pohjois-Suomesta on
kuulunut huhuja aidosta
amerikanpitbullterrieripentueesta, joka syntyi jo alkuvuodesta. Vähän etelämpänä ovat amerikanbulldogit
poikineet potran pentueen
ja pienet koirat ovat luovutusiässä aivan näillä hetkillä. Amerikankääpiöterrieririntamalla on ollut
hiljaisempaa vaikka muutamia kyselyjä rodusta kiiinnostuneilta ihmisiltä on tullut meille tänne

yhdistykseen.
Yhdistyksestä
Jäsenmäärän ja koirien
lisääntyessä myös yhdistys
laajenee. Ja yhdistyksen
mukana lisääntyy myös toiminta. Luvassa on mm.
k a i k k i e n S AT H Yrotuharrastajien yhteiskokoontuminen (kts. alla), lisää SATHY-julkaisuja, joista voi maininta, että
edellisessä numerossa mainostetut painokset luppuivat heti alkuunsa ja kaikki
ilman jääneet ovat nyt jonossa. Lisäksi on luvassa
SATHY-tuotteita, eli kaikkea kivaa!

Tämän lehden mukana
olet saanut henkilökohtaisen kirjeen, joka antaa mahdollisuuden maksaa
SATHY ry:n jäsenmaksu.
Kirjeessä on henkilökohtainen viitenumero, joka toimii myös eräänlaisena jäsennumerona. Säilytä tämä
viitenumero - sitä tarvitaan
myöhemmin.
Miksi
jäsenmaksu?
SATHY:n jäsenmaksulla
rahoitetaan SATHY:n toiminta. Kulut koostuvat
mm. postitus- ja painatuskuluista, julkaisujen painatuksista ja lähetysistä. Tämän lisäksi rahat kuluvat
SATHY EXPO -kaltaisten
tilaisuuksien järjestämiseen.
Jäsemmaksulla saat Il-

maisen lehden - SATHY
Uutiset on ilmeisesti maailman paras pitbull-, amerikanbulldogi- ja kääpiöterrierilehti - ja kaiken lisäksi
suomenkielinen. Suoraan
kotiin kannettuna.
Toimintaa - saat osallistua toimintaan maailman
parhaiden koirarotujen
kanssa, ilmainen sisäänpääsy tilaisuuksiin nyt ja tulevaisuudessa.
Neuvoja - saat puhdasta
faktaa kaikkiin mahdollisiin koira-aiheisiin kysymyksiisi.
Jos Sinulla ei ole viitenumeroa, ja haluat maksaa jäsenmaksun soita numeroon
(09) 2712 5212 ja pyydä
henkilökohtainen viitenumero. Samalla voit antaa
yhteystietosi ja saat myös
SATHY:n tilinumeron.

SUURTAPAHTUMA

TULOSSA!

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 ovat
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
SATHY järjestää mahtavan
juuri samat asiat!
koiranäyttelyn nyt kesällä.
Tapahtumaan on jokaisen koiraharrastajan yksinkertaisesti
pakko osallistua! Jos Sinulla
amerikanbulldogi, pitbulli,
kääpiöterrieri, tai haluat tulla
muuten vain mukaan, niin lue
asiasta lisää keskiaukeamalta.

Muista ilmoittaa osoitteenmuutoksesta!
Puh. (09) 241 3339

Saitko edellisen numeron? Jos et, niin ota välittömästi yhteyttä SATHY:n toimitukseen. Edellinen numero
on lähetetty kaikille niille, joille myös tämä lehti on lähetetty. Jostakin syystä osa lehdistä palautui postin
toimesta takaisin... Jos kaipaat lehteäsi, niin soita (09) 241 3339 tai emailaa pdunkel@cc.hut.fi

Rotukohtaiset
koiralait
Ranskan koiralaki
Internetissä on ollut viime viikkoina mahdollisuus
käydä äänestämässä Ranskan rotukohtaisia koiralakeja vastaan (tai puolesta, jos
joku valopää niin haluaa).
SATHY on mielenkiinnolla
tiiviisti seurannut tätä äänestystä ja myöskin aktiivisesti
ilmoitellut äänestystuloksia
koirien ystäville ympäri
maailmaa. Äänestys on ollut
kaikille avoin ja siellä on
voinut käydä ilmaisemassa
painavan mielipiteensä ja
myöskin äänestämässä kerran päivässä. SATHYn linjat
ovat olleet kuumana, kun
ääniä on jätetty ranskalaisten pitbullien (ja muidenkin
koirien) puolesta joka ikinen
päivä. Sinäkin voit kantaa
kortesi kekoon ja äänestää
näitä typeriä lakeja vastaan
seuraavalla sivulla:
http://www.respublica.fr/c

lac/ Valikosta valitse Very
Imbecilic ja sitten valitse
Voter. Tulokset näet heti.
Toivottavasti Ranskassa
tämä laki ei mene läpi, sillä
emme kaipaa yhtään lisää
Englannin ja Hollannin kaltaisia tapauksia, joissa tuhansia viattomia pitbulleja
tapetaan raa’ asti. Tällä hetkellä lakeja vastaan on äänestänyt suurin osa, mutta
kuten ennenkin olemme
saaneet huomata, ei pelkkä
kansan ääni riitä poliitikkojen hoopoja temppuja vastaan.
SATHY seuraa tapausta
tiiviisti ja ilmoittelee lukijoilleen tapahtumien kulkua
aina säännöllisin väliajoin.
-SATHY:n
internet työryhmä

WANTED
Onko koirasi videoitu?
SATHY:lle tulee jatkuvasti kyselyjä edustamistamme
roduista. Valitettavasti kaikki koirat ovat yksityisomistuksessa ympäri Suomea ja kyselijä saattaa asua
paikkakunnalla, josta ei kääpiöterrieriä tai amerikanbulldogia löydy. Tätä varten SATHY on tekemässä
ensiavuksi videota, josta näkyy edes osa suomalaista
koiraeliittiä. Tätä varten tarvitsemme Sinun koiraasi
kuvattuna videonauhalle.
Onko Sinulla kotivideolla kuvattuna omaa koiraasi? Jos rotu on vielä yksi
SATHY:n mielenkiinnon
kohteena olevista, niin lähetä meille hyvälaatuinen
kopio. Tarkoitus on tehdä
yksi videokasetillinen esittelyä SATHY-koirista, jotta
roduista kiinnostuneet pääsisivät näkemään miltä
näiden suomalaiset edustajat oikeastaan näyttävät.
Eli, jos Sinulla on koi-

rasta esityskelpoista materiaalia niin ota yhteyttä nyt
heti, soita 041 513 7153 tai
lähetä nauha suoraan osoitteella Mannerheimintie 93
c 147, 00270 Helsinki. Liitä mukaan yhteystietosi,
sekä muistiinpano siitä kuka/mikä nauhalla näkyy.
Palkkiota emme voi maksaa mutta lupaamme mainetta ja kunniaa. Nauhat
saat takaisin paluupostissa.
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Tämä kuva esittää norjalaista koiraa, joka sai tuta
sikäläisen lain. Koira löydettiin hylättynä ja sai uuden
kodin. Kun viranomaiset saivat tietää kyseessä olevan
maassa kielletyn pitbullin niin koira määrättiin lopetettavaksi. Tämä tapahtui tänä vuonna.

Tilanne Hollannissa
Edellisessä numerossa kerrottiin miten Hollannissa
alettiin sorvaamaan vaarallisten koirien lakia. Vaikka
koira-asioista selvillä olevat ovat yrittäneet laittaa
asialle kovasti hanttia, näyttää tulos nyt tältä.
Hollannin hallitus (?) ilmoitti, että tästä lähin viisi
eri “koiratyyppiä” joutuu
läpikäymään kokeet, joilla
selvitetään koiran mahdollinen agressiivisuus. Koiratyypit ovat, amstaffit, dogoargentiinot, filat,
napolinmastiffit ja rotikat.
Kokeeseen kuuluu koiran
laittaminen tilanteeseen,
missä koira saattaa purra
ihmistä. Tämä koe edellytetään siis niiltä koirilta, joita
halutaan pennuttaa. Jos koira ei läpäise koetta niin se
steriloidaan.
Laki saattaa kuullostaa
jonkun korvissa melko järkevältä mutta tosiasia on,
että koko systeemillä ei ole
mitään vaikutusta mihinkään. Jos tutkii esimerkiksi
SATHY:n keräämiä maailmanlaajuisia tilastoja niin
huomaa, että em. koirarodut
eivät mitenkään edusta ihmiselle vaarallista koiraa.
Tosiasiassa mikään koirarotu ei ole ihmiselle erityisen

vaarallinen. Eli tämäntapaiset lait ja asetukset eivät
edesauta minkäänlaista turvallisuutta, vaan sillä saavutetaan pelkästään median
hyväksyntä - on siis tehty
jotakin.

Faktaa
pähkinänkuoressa
Jotta asiat eivät jäisi epäselväksi, niin kerrataan se
tieto, joka on saatu koko
maailman kattavista koiranpurematilastoista. Puremille
altistuvat eniten ne ihmiset,
jotka ovat tekemisissä koirien kanssa. Näitä ovat
omistajat ja perheenjäsenet.
Koiran koko tai rotu ei vaikuta pureman vaarallisuuteen. Koirat eivät yleensä
pure ihmisiä. Koirat eivät
ole uhka yhteiskunnalle varsinkaan jos vertaa koiratapaturmia vaikkapa ratsastusonnettomuuksiin, rullaportaisiin tai jalkakäytävien
hiekoittamatta jättämisiin.

Rio de
Janeiro
Rio de Janeirosta kuuluu
huonoja uutisia. Ilmeisesti
siellä on esitetty lakiehdotus,
joka kieltäisi totaalisesti pitbullterrierit. Miten tämä on
mahdollista? Alueelle levisi
mediahysteria, joka halusi
kieltää “murhaajakoiran”,
jonka leiman paikallinen kennelliitto antoi amerikanpitbullterriereille. Vauhtia hysterialle antoivat paikalliset
televisioreportterit, jotka kuvasivat dokumentin tavoin
sekarotuisia koiria huonoissa
olosuhteissa ja löivät lopullisen leiman koko rodulle.
Asiaa ei yhtään auttanut
Brasilian suurimman kennelyhdistyksen puheenjohtajan
ammattimaiset lausunnot ihmiselle vaarallisesta amerikanpitbullterrierikoirarodusta.
Puheenjohtaja sanoi suurinpiirtein samaa kuin mitä meidän, Suomen Kennelliitto
ry:n, edustajat ovat aika-ajoin
lohkaisseet ei-edustamistaan
koiraroduista.
Epäselväksi jää, kuten aina
tällaisissa kieltolakitapauksissa, mitä lakiehdotuksella on
todellisuudessa tarkoitus saavuttaa? Tai miten moinen laki
on edes teoreettisesti mahdollista toteuttaa?

Espanja
Suomalaisten suosimasta
lomakohteestakin kuuluu
kummia. Sikäläisessä mediassa virisi jonkinasteinen keskustelu siitä, jos koirien hallussapitoa tulisi rajoittaa.
Esiin ponnahti jälleen kerran
käsite “vaaralliset
koirarodut”. Ilmeisesti keskustelu kuihtui pikkuhiljaa
kasaan ja paellansyöjät tulivat
järkiinsä. SATHYssa odotetaan mielenkiinnolla koska
media keksii käsitteen “järeä
koirarotu”?
HUOM! Vaikka näillä sivuilla on paljon huonoja uutisia on nykypäivän trendi
kuitenkin koraystävällinen ja
monista maista (kuten Ruotsista) on lakkautettu typeriä
rotukohtaisia koirakieltoja.
Haluamme kuitenkin olla
valppaita ja tiedottaa asioiden
kulusta.

Laki suojelee koiraa
Koiranomistaja törmää aina joskus sellaisiin ihmisiin, jotka eivät siedä koiria.
Koirapelko on ymmärrettävä asia, mutta koiran silmitön vihaaminen on ilmiö, jota
on vaikea ymmärtää. Välillä viha on äitynyt jopa niin pitkälle, että lemmikistä
uhataan päästää ilmat pihalle. Koiravihaajien on kuitenkin hyvä tietää, että koira
on suomalaisen lain erityissuojelussa.
Moni ei tiedä, että koira
mainitaan erikseen laissa
monta kertaa ja erityisesti se
mainitaan metsästyslaissa.
Metsästyslaki antaa vastauksen moneen kysymykseen,
esimerkiksi koiran vapaanapitoon. Lyhyesti sanottuna
koiraa ei saa pitää vapaana,
mutta vapaana juokseva koira
ei suinkaan ole koiravihaajan
vapaata riistaa.

meen jättämiä jälkiä ja tuli
lopulta vihaisten poromiesten luokse. Eräs heistä
kertoi koiran olevan aitauksessa, josta mies menikin koiraansa etsimään. Koiraa ei
löytynyt. Ja samassa yksi poromiehistä hyppäsi moottorikelkaansa kivääri mukana ja
sanoi lähtevänsä ampumaan
koiran! Omistaja yritti estellä
ja pyysi päästä mukaan etsimään koiraa - tuloksetta.
Koiran tarina päättyi siihen
kun vihainen poromies ampui
sen, mutta omistajan tarina
jatkui, oikeudessa. Tapausta
vatvottiin oikeudessa ja lopulta tulos oli se, että poromies joutuin maksamaan oikeudenkäyntikuluja,
korvausta koirasta ja sakkoja
yhteensä yli 32 000 mk! Koirasta maksettavan korvauksen osuus tästä oli n. 7 000
markkaa, ynnä korot.
Laki ei ehkä suojellut tätä
koiraa mutta ainakin se oli
koiranomistajan puolella.

32 000 mk
korvausta!
Eräs mies oli lenkittämässä
koiraansa ja piti koiraa kytkettynä. Koira livahti varotoimista huolimatta omistajaansa pakoon ja lähti ripeässä
ravissa hakemaan mielekkäämpää tekemistä. Koira oli
hyväksi todettu metsästyskoira ja ehkä metsästysvaisto vei
voiton omistajan takaa-ajolta.
Pahaksi onneksi koiran
karkutie sattui poronhoitoalueen lähistöllä. Ja laki antaa
tästä erityisvaroituksen, lisäksi poronhoitaja saa tietyissä
tapauksissa jopa ampua alueella vapaana juoksevan koiran.
Omistaja seurasi koiran lu-

Mitä tehdä kun
koira karkaa?

shokin kun oma koira on karannut. Tärkeintä on ripeys
ja toiminta. Koiran löytymistä helpottaa suuresti se, jos
sen pannassa on yhteystiedot
ja jos koira on esim. tatuoitu.
Ilmoita heti aluksi lähimmälle poliisille koiran katoamisesta, soita samalla eläinsuojeluviranomaisille ja
pieneläinklinikalle. Samalla
kutsu koolle muita, jotka voivat auttaa etsinnässä. Lähde
liikkeelle siitä, mistä koirasi
on karannut. Katso kartasta
minne se olisi voinut mennä.
Etsi järjestelmällisesti. Luultavasti koira löytyy 3 km säteeltä (jos se ei ole ajokoira!),
tai se on otettu talteen jonkun
toimesta.

Mitä tehdä
löytökoiralle?
Ilmoita asiasta heti poliisille, eläinsuojeluviranomaisille ja pieneläinklinikalle.
Jos koirassa on tatuointi saat
omistajan selville joko Suomen Kennelliitto ry.stä tai
pieneläinyhdistyksestä.

Jotkut koiranomistajat ovat
ehkä jo kokeneet melkoisen

ANNETAAN SIJOITUKSEEN, NUORI, NARTTUPENTU

AMERIKANPITBULLTERRIERI
KYSEESSÄ ON HYVÄTAPAINEN, ADBA-REKISTERÖITY, HYVISTÄ LINJOISTA OLEVA TUONTIKOIRA. PIENI JA TERHAKKA
LADY, LUONTEELTAAN “HELL-ON-WHEELS” - AINA MENOSSA
OLEVA VEIJARI. AITOA PITBULL-AINESTA. SOITA JA KYSY
LISÄÄ MAHD. SIJOITUSSOPIMUKSESTA. PUHELIN
040 563 6517.
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Tähän asti SATHY on järjestänyt lähinnä paikallisia,
pienempiä tapaamisia ja kokoontumisia. Kyseessä on
melkein aina ollut vain tietyn
rodun harrastajien kohtaamiset. Nyt resurssimme riittävät
jo valtakunnallisen tapahtuman järjestämiseen.
Kyseessä ei ole mikään tavanomainen “rahat pois
koiraharrastajilta” näyttely,
vaan ainutkertainen tilaisuus
kohdata koiramaailman super-rodut yhdellä kertaa.
Tällä sivulla tarkemmin
koko tapahtumasta. Koska
olet SATHY:n jäsen, olet mukana vaikuttamassa koko tapahtumaan.

Tiedottaminen
Tiedottaminen on järjestetty vaiheittain. Ensimmäinen
vaihe hallituksen jälkeen oli
sathy-sähköpostilistan kautta
tiedottaminen. Osa SATHYlaisista sai siis etukäteistietoa
jo ennen tätä lehteä. Valtaosa
jäsenistä kuulee SATHY EXPO ‘99 -tapahtumasta tämän
lehden kautta. Samaan aikaan
alkaa tolppailmoittelu, eli ta-

SATHY järjestää
VUODEN SUURTAPAHTUMA

SATHY EXPO ‘99
Rattaat ovat jälleen lähteneet pyörimään ja lähestytään vuoden huipputapahtumaapittien, kääpiöterrierien ja bulldogien yhteistapaamista. Asiaa on lähdetty järjestämään
jo nyt, jotta kaikki halukkaat voivat hyvissä ajoin suunnitella osallistumistaan.
lukkoon jo nyt, niin mahdollisista muutoksista kuulet ottamalla yhteyttä SATHY:yn.

Ohjelmaksi on siksi muodostunut kunkin rodun esittely erikseen. Tämä tapahtuu
näyttelynomaisesti kehässä.
Lisäksi mahdollinen koirayksilöiden arviointi tai arvostelu. Työkoirien ollessa kyseessä tämä ei välttämättä toteudu
samaan tapaan kuin näyttelykoirilla - eli esim. osallistuvia
pitbulleja ei tulla luokittelemaan ulkonäön suhteen paremmuusjärjestykseen. Tällä
hetkellä on epäselvää saapuuko paikalle ulkomaiset asiantuntijat arvioimaan koirakantaa.
Osallistujille on kuitenkin
luvassa mahtavat kotiinviemiset ja runsaasti mainetta.
Rotuesittelyjen välisellä
ajalla on tarkoitus esitellä
mm. Suomessa aikaisemmin
tuntematon taakanveto, jossa
AB- ja APBT-koirat ovat
maailmalla rökittäneet
KAIKKI muut koirarodut.
Näyttelyalueella on SATHY infopiste, josta saa esitteet, painotuotteet ja tietoa
yhdistyksestä ja sen edustamista koirista. Ihmisille on
tarjolla hodareita ja limua,
omakustannushintaan. Koirille vettä ja kakkapusseja.
Lisäksi todellinen MEDIAPOMMI, ensiesittelyssä
Suomessa - ja luultavasti koko Euroopassa - aito vanhaenglanninbulldogi (Olde English Bulldogge). Vielä ei ole
selvää onko tämä koira tapahtumahetkellä jo Suomessa,
toivottavasti on.

Järjestelyt
Tapahtuman vaatimat järjestelyt on jaettu osiin ja tarkoitus on tehdä se siten, ettei
järjestelytoimikunnan jäsenille kasaannu yli-inhimillistä
työtaakkaa. Osa SATHY EXPO:n vaatimista toimista on
jo aloitettu ja ne jatkuvat aina
näyttelyyn saakka - ja vähän
sen jälkeen. Lisätietoja näistä
saat, kun otat yhteyttä yhdistykseen.

SATHY EXPO ‘99 TIETOA SAAT
puh. (09) 2715 5212, 041 5137 153
american@bulldog.pp.fi, pdunkel@cc.hut.fi
SATHY:n kotisivut: www.hut.fi/~pdunkel
SATHY:n vastaaja: (09) 241 3339
pahtumasta ilmoitetaan aktiivikoiraharrastajille koirapuistoihin, eläinkauppoihin, yms.
ilmoitustauluille laitetuilla
ilmoituksilla. Viimeinen vaihe on lehti-ilmoitukset, tämä
tapahtuu vasta myöhemmin
keväällä.
Samaan aikaan tapahtuman
tiedot tarkentuvat. Vaikka
ajankohta ja paikka on lyöty

Ohjelma
Tapahtuman tarkoitukset
ovat useat. Koiranomistajien
tapaaminen, rotujen esittäminen niitä tuntemattomille,
hauskaa puuhaa koko päiväksi, taakanvedon- ja suojelukoiratoiminnan ja monen
muun asian esittely.

SATHY EXPO:ssa on suuri
mahdollisuus törmätä tähän
suojeluskoiraan.
taluttajalta mitään.
Osallistu näyttelyn järjestelyihin. Pienin teko on viedä
tämän lehden mukana tulleet
ilmoitukset koiraihmisten ilmoille - ilmoitustauluille,
joista ne huomataan.
Osallistu etukäteisjärjestelyihin, tarvitsemme puuhahenkilöitä. Osallistu itse
näyttelyn pitämiseen,
yhdistys tarvitsee henkilöitä lipunmyynnistä
aina kakankerääjiin.
Ja kaiken tämän saat
tehdä ilmaiseksi!
Soita heti.

Sisä

Osallistu
Tämä koskee juuri Sinua.
Osallistu näyttelyyn, osallistu
näyttelyn järjestelyihin. Ainoa
mitä Sinun tulee tehdä on ottaa yhteyttä meihin.
Jos tuot koirasi näyttelyyn, soita meille etukäteen
ja kerromme yksityiskohdat. Näyttelyyn
osallistuminen ei
maksa koiralta eikä

SATHY EXPO ‘99 MINI-INFO
Aika: Sunnuntai, 4. heinäkuuta, klo 10-16.
Paikka: Järvenpää, Vanhankyläntie 22.
Hgistä 39km, Treelta 144 km, Turust 178km,
Oulu 570km, Joens. 390km.
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Vuoden SATHY-tapahtumassa
on luvassa vahtikoirien parhaimmiston esittämä suojelukoiranäytös. Tule katsomaan
mitä kaikkea hyvin koulutettu
suojelukoira pystyy tekemään.
Kuvassa ponteva amerikanbulldogi puolustaa omistajaansa
(kuvan oikean reunan ulkopuolella) ilkeän pamppumiehen
hyökkäykseltä!
Lisää tällaista actionia näet
vain SATHY EXPOssa!
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Mekin haluamme osallistua SATHY EXPO ste
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Kiltit
pienet
pitbullit,
kuten kuvassa alla,
saavat SATHY
EXPOssa hotdogeja, jos muistavat ottaa omistajansa mukaan.

Amerikanbulldogeja
Amerikkaan
Amerikanbulldogi (ja
muut SATHY-rodut myös)
ovat ikäänkuin muinaisjäänne. Tämä ei tarkoita mitään
kielteistä vaan nämä käyttökoirat ovat nimenomaan säästyneet näyttelytoiminnan aiheuttamilta muutoksilta.
Työkoirina amerikanbulldogit edustavat sitä samaa vankkaa koiraa, joka aikoinaan
kulkeutui uudisraivaajien
mukana uudelle mantereelle.
Suomeen nämä koirat ovat
kulkeutuneet monen mutkan
kautta. Rodun alkujuuret ovat
vanhalla mantereella, josta
osa kulkeutui Yhdysvaltoihin. Eurooppaan jääneet koirat katosivat ja muuttuivat.
Vasta 1980-luvulla koiria alkoi kulkeutumaan takaisin
Eurooppaan. Amerikan takametsissä linjat olivat olleet

tavallaan säilössä
ja suojassa muutoksilta. Koiria
on tuotu useisiin
Euroopan maihin, mm. Tanskaan, Ruotsiin,
Suomalaiset amerikanbulldogit valloittavat maailman. Tässä aina
Ve n ä j ä l l e j a
valpas talonvahti, ab-koira, köllii kaverinsa puuma-eläimen kanssa.
Suomeen. Suomeen koiria on
tullut sekä Venäjältä, että
naisuuksiin vaan tarkoitukseamerikkalaiset harrastajat etAmerikasta.
na on vain ollut korostaa
sivät parhaita amerikanbullAmerikassa rodun suosio
esim. isokokoisuutta tai näytdogeja maan rajojen ulkopuoon ollut tasaisessa kasvussa.
tävyyttä. Eikä edes tätä, vaan
lelta. Tästä on esimerkkinä
Isokokoisena ja näyttävän näpentuja on paikoitellen voitu
suomalaisen amerikanbullköisenä amerikanbulldogi
jopa tehtailla. Seurauksena
dog-kennelin myymä absaavuttaa helposti myös selon ollut kannan kieroutumikoira Yhdysvaltoihin (vrt.
laisen yleisön mielenkiinnon,
nen, eli suuri osa olemassa
hiekan myyminen Saharaan).
joka ei ehkä muuten kiinnosolevista koirista ei välttämättä
Suomeen on siis onnistuttu
tuisi palvelus- tai työkoirasta.
ole sellaisia kuten rodun
hankkimaan maailman parTästä on seurannut myös lieedustajien kuuluisi olla.
haat amerikanbulldogit, niin
veilmiöitä, kuten näyttelyHeiluri on heilahtanut nyt
hyvät, että niitä viedään jo
pohjainen pentutehtailu, ts.
- ainakin osittain - jo niin
takaisin Yhdysvaltoihin!
ei paneuduta rodun periomipitkälle, että vaativimmat

Olde english bulldog

- Suomessa!
Yhdistyksen korviin on
kantautunut varmaksi varmistettu tieto, että Suomeen
on tulossa maan ensimmäinen vanhaenglanninbulldogi
(engl. Olde English Bulldogge). Kyseessä on harvinaiseksi luokiteltava työkoirarotu,
josta tuntuvat olevan perillä
vain paatuneimmat koiraharrastajat. Tässä vähän tietoja
uudesta tulokkaasta.

mäinen koirarotu, jota alettiin
rekisteröimään maailman ensimmäisessä kennelyhdistyksessä, TKC:ssä. 1800-luvun
näyttelytoimintabuumi johti
rodun nopeaan muuttumiseen. Koirasta tuli nykyisenkaltainen hyvin nopeasti, eikä

se enää muistuttanut
tuota sonnin leppymätöntä vastustajaa, bulldogia.
Yhdysvalloissa virisi koiraharrastajille idea kehittää
alkuperäisen kaltainen englanninbulldogi uudelleen.
Asiantuntijat lukivat lähdeaineistoa ja alkoivat kehittää
uudelleen muinaisen kaltaista
bulldogia. Monien risteytysten ja linjajalostusten tuloksena he saivat aikaan koirarodun,
joka
on
mahdollisimman lähellä aitoa
englanninbulldogia. Tavoitteena oli työkoira, jonka ominaisuudet vastaavat luonteenpiirrettä myöten alkuperäistä bulldogia.

Tietoa
rodusta
Monet tuntevat englanninbulldogin, tuon tuhdin kaverin, joka on tullut tutuksi mm.
Jake & Fatman -sarjasta.
Englanninbulldogi oli ensim-

Tuhti vanhaenglanninbulldogi isäntänsä seurana.

6

Rotu nyt
Rotu on nyt saavuttanut
vakiintuneen suosion ja sen
tulevaisuus on jo vuosikymmen sitten ollut taattu. Rotua
yritetään pitää työkoirana ja
sellaisen harrastajapiirin käsissä, joka osaa arvostaa nimenomaan koiran nykyisiä
ominaisuuksia. Tarkoitus ei
ole saada koirasta näyttelykehien erikoisuutta. Rotua ei
haluta saattaa esimerkiksi
FCI:n kaltaisten yhdistysten
piiriin.

Kerromme Suomeen tulevasta koirasta lisää jo ensi numerossa.

Seiska-lehti säikäytti!
SATHY:n puhelimet pirisivät heti Seitsemän päivää -lehden ilmestyttyä. Syynä oli
tv-osassa oleva juttu tulevasta ohjelmasta. Tässä selvitys ohjelmasta ja jutusta.
7-päivää lehden tvohjelmasivuilla oli kuvalla
varustettu juttu televisioohjelmasta. Kuvan typistettykorvainen pitti ja otsikko
vaaralliset lemmikit herättivät ainakin pitbullinomistajien huomion. Huonointa on se, että harva suomalainen näkee koko ohjelmaa, vaan mieleen jää
ainoastaan seiskan toimittajan lörinät pitbulleista. Luulisi, että journalistin etiikkaan kuuluisi tarkistaa
pienenkin jutun todenperäisyys - tai ettei ainakaan keksisi juttuja omasta päästään
kuten tässä tapauksessa.

paikkaansa, rodun hallussapidolle on asetuksia - kuten
monille muille roduille.

Seiska-lehden
höpöjutut

“...(ei saa osallistua) kilpailuihin.” sama juttu kuin
näyttelyissä. On täysin järjestäjän päätöksessä mitkä
koirat saavat osallistua kilpailuun. Jos kilpailun järjestäjä on vaikkapa SKL niin
pitit (ynnä monet muut koirarodut) eivät saa osallistua
mutta jos järjestäjänä on
SATHY, niin kyllä saavat
osallistua.

Seiskalehden tekstistä saa
täysin eri kuvan pitbullterrierikoirarodusta, kuin itse
ohjelmasta.
Lehden ohjelmatiedoissa
korostettiin omituisesti pitbull-koirarodun osuutta ohjelmassa, samoin siinä oli
ilmeisesti toimittajan aivan
omasta päästään keksimiä
juttuja kuten...
“Kielletty monissa Euroopan maissa” tämä ei pidä

“...ei saa rekisteröidä”
miksi ei saisi rekisteröidä?
Ehkä Suomen Kennelliitto
ry. ei rekisteröi tätä rotua,
mutta tuo yhdistys ei rekisteröi monia muitakaan koirarotuja.
“...eivät saa osallistua
näyttelyihin..” uskomatonta
p*skaa! Itse olen osallistunut pittini kanssa moniin
match-showhun, ja kaikki
pitit ovat tervetulleita SATHY EXPOon!

Itse ohjelma
Kyse oli ruotsin televisiossa nähdystä ohjelmasta,

Kuinka löydän koiratietoa internetistä?
Internetissä on valtava
määrä kaikenlaista tietoa
(ja hölynpölyä) koirista.
Myös SATHY koirat ovat
hyvin esillä netissä, eikä
kaikkein vähiten SATHYn
omien nettisivujen ansiosta.
Voit käydä tutustumassa ja
lukemassa aina uusimmat
uutiset
sivulta
http://www.hut.fi/~pdunk
el/.
Amerikan kääpiöterrieristä on aika vähän materiaalia ihan yleensäkin
saatavilla, eikä sivuja tahdo
löytyä netistäkään aivan
helpolla. Muutama hyvä sivu on kuitenkin osunut
SATHYn tarkkaavaisten
toimittajien silmiin, tässä
muutama:
http://pw2.netcom.co
m/~alexyp/tft.html Toy Fox
Terrier info page. Täältä
löytyy kivoja kuvia (jotka

latautuvat modeemilla ärsyttävän hitaasti!), paljon
tietoa AKT:stä yleensä ja
aika paljon näyttelytietoa.
Ei siis niinkään käyttöpuolta, mutta ihan hyvät sivut
sinänsä.
http://pweb.netcom.co
m/~alexyp/tft/puppy.html
Toy Fox Terrier puppy info
page. Tämä sivu kannattaa
lukaista läpi, jos olet hankkimassa itsellesi AKT:tä!
Hyödyllistä infoa.
Amerikanpitbullterrieristä on saatavilla jos sun
vaikka mitä. Nettisivut ovat
jakautuneet noin kolmeen
leiriin, näyttelypitteihin,
lemmikkipitteihin ja käyttöpitteihin. Näistä kaikista
löytyy tietenkin mieletön
määrä ala-lajeja, mutta jätetään niiden tarkastelu tällä
kertaa väliin.
Näyttelypitit eivät kuu-

joka käsitteli lemmikkien ja
kotieläinten aiheuttamia tapaturmia. On syytä mainita,
että ohjelma oli ns. asiallinen, vaikka se liikkui hyvän
maun rajoilla. Pitbullit eivät
olleet pääosassa kuten seiska antoi ymmärtää. Ohjelmassa näytettiin mm. koira
(ei pitti), joka puri pelastajaansa, kouluttajaansa pureva krokotiili, riehaantunut
sirkusnorsu, eläintarhanorsun tempaus, hallinnasta
riistäytynyt norsukulkue,
käärme joka söi lemmikkikoiran (ei pitti).
Pitbulleja (tai amstaffeja)
nähtiin kolmessa
pätkässä. Kadulla
vapaana juokseva
pitti, joka pelästytti lapsen hysteeriseksi. Kiltti
poliisi tuli ja
söhläsi paikan
päällä, lopulta
koira puri lasta, ja
poliisi ampui
koiraa, joka linkutti pois. Uskomatonta toimintaa. Kukaan
paikalla olevista
ihmisistä ei vaivautunut ottamaan koiraa

lu SATHYn kategoriaan,
mutta jos olet niistä kiinnostunut, käy vilkaisemassa
s
i
v
u
a
http://members.aol.com/
We t D o g K N L / J B p i t s main.html ja löydät kivan
ADBA/perhepitti sivun.
Lemmikkipittisivuja
löytyy myöskin aika runsas
määrä, tässä eräs vilkaisun
a r v o i n e n :
http://www.geocities.com
/ H e a r t land/Pointe/8959/AmStaff
_and_Pit_Bull_page.html
Tällä sivulla pittejä ja amstaffeja. Hyvät linkit!
http://members.aol.co
m/quailridge/index.html
Tosi harrastaja.
Käyttöpiteistä onkin sitten netissä todella paljon
hyödyllistä materiaalia, käväise vaikkapa seuraavilla
sivuilla:
http://www.nyx.net/~
mbur/apbt.html Todella hyvä apbt sivu. Maailman parhaat linkit. Huom! Myös
SATHYn työryhmä on ollut
laittamassa näitä sivuja kasaan!
http://www.angelfire.c
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kiinni. Hysteerinen lapsi ja
selvästi ei-koira-ihminen
poliisi toimivat täysin omituisesti.
Ratsiakohtaus. Poliisi pysäytti pakettiauton ja autossa
olleet ihmiset tulivat ulos.
Alkoi poliisin ja kuljettajan
välinen nahina ja autosta
hyppäsi pitti ulos. Poliisi
otti pitin kaulapannasta kiinni.
Lisäksi oli kohtaus, jossa
mielenvikainen nainen usutti koiransa eläinsuojeluviranomaisen kimppuun. Ja
jälkeenpäin lavastettu tilanne missä kotona oleva vanhus puhui puhelimessa ja
taisteli yht’aikaa kahden pitbullin kanssa yli puoli tuntia
kunnes paikalle saapui poliisi.
-pd

Halutessasi saat kopion
ohjelmasta SATHY:lta.

om/la/breeds/ Käyttökoiran
puolestapuhujat ry.
Amerikanbulldogista
on netissä vielä laihanlaisesti sivuja. Tämä johtunee
myös siitä, ettei rotu ole
maailman laajalle levinnein, eikä tunnetuin. Tulevaisuudessa varmasti saamme nauttia myös AB
tarjonnasta sähköisesti.
Tässä kuitenkin muutama
tutustumisen arvoinen sivu:
http://www.geocities.c
om/Heartland/4974/ Universal Kennelsin oma kotisivu, jossa upeita AB- koiria.
http://users.nevalink.r
u/iron/index.htm Itäisen
napurimme upeita AB- koiria Ironheart’s sivuilla.
Kuten sanottua, internetistä löytyy kaikkea kivaa,
kun vaan jaksaa etsiä. Paras
tapa löytää uusi sivuja on
etsiä reilusti hakusanalla
toy fox, tai pitbull, tai bulldog ja niin edespäin.

Lukijoiden kysymyksiä???
SATHY vastaa
Dear SATHYn toimitus,
Minulla on kotosalla
useampiakin elukoita.
Kaksi koiraa, kolme kilpikonnaa, yksi leguaani,
seitsemän gerbiiliä ja yksi
tarhakäärme. Ongelmaksi
alkaa muodostua (tilan
puutteen lisäksi) koirien
uskomaton kiinnostus
muita elukoita kohtaan.
Olen nyt päivisin sulkenut
koirat omaan huoneeseensa, mutta en pitäisi
tätä ratkaisua aivan 100%
varmana. Mitä mahtaa tapahtua, jos koirat pääsevät käsiksi muihin eläimiin? Mitä voisin tehdä
tämän estämiseksi?
Itse olen kuullut tapauksista, joissa perheen koira
on syönyt muita kodin
lemmikkejä (esim. kilpikonnan), toisaalta on olemassa paljon tapauksia,
joissa koirat tulevat hyvin
toimeen muiden eläinten
kanssa. Tee näin, yritä totuttaa koirasi lemmikkeihin valvonnan alla. Jos kuitenkin epäilet, että sopua
ei synny hanki lukko huoneeseesi tai hankkiudu
eroon osasta eläimiä.

Heips,
Minkä takia koirani
karva on menettänyt kaiken kiiltonsa talven aikana? Minulla on kuusi ja
puoli vuotias narttu, joka
on leikattu kaksi vuotta
sitten. Olen jatkanut koko
ajan samalla ruokinnalla
(kaupan kuivamuonalla)
ja koira on syönyt normaalisti koko ajan. Missä
vika?
Tämä saattaa johtua monista eri seikoista. Nartuilla
hormoonitoiminta vaikuttaa moneen seikkaan,
muun muassa karvan kiiltoon. Jos tämä koira on
kuitenkin leikattu, ei hormoonien osuutta voida pitää niin suurena. Talvi vuodenaikana pistää rajuilla

lämpötilan muutoksillaan
kaikkien elävien fysiikan
koetukselle. Kuten ihmisillä hiukset ja iho kuivuvat,
niin käy myöskin koirille.
Karvan kiillottomuus saataa siis johtua talvesta, kevät ja kesä tuovat mahdollisesti ratkaisun tähän
pulmaan. Toisaalta koirasi
saattaa olla kyllästynyt
ruokaan, jota joutuu syömään vuodesta toiseen ja
sen ruokahalu saattaa olla
vähentynyt. Kokeile toista
sorttia vaihteeksi. Tämä
auttaa myös silloin, jos olet
syöttänyt koirallesi liian
vähän vitamiineja sisältävää kuivamuonaa - siis
vaihda merkkiä. Ethän itsekään syö muroja aamulla, päivällä ja illalla, vuodesta
toiseen?
Kolmanneksi aina yhtä hyvä ja toimiva keino - lisää
koirasi ruokaan kerran päivässä ruokalusikallinen tavallista ruokaöljyä. Tämä
poistaa (useimmissa tapauksissa) hilseen ja kutinan
koiran iholta ja lisää karvan kiiltoa.

laan, järjestäjinä ovat
useimmiten Suomen Kennelliitto ry.:n alaiset järjestöt ja nämä eivät tietenkään
ole suoraan tekemisissä
SATHY-koirien kanssa. Lisäksi, kisatouhu ja käytännön suojelukoiratoiminnat
eivät ole aina sama asia
(kts. aikaisemmista SU
lehdistä, esim katusuojelu.).
Soita Samille, joka osaa
kertoa enemmän ja tarkemmin.

ongelma näyttelyiden
kanssa on se, että meidän
koiria on koko Suomessa
melko vähän. Jostakin
syystä nämä harvat koirat
ovat vielä jakaantuneet
melkoisen tasaisesti ympäri Suomea ja siksi kokoontumiset jäävät pakostakin
melko harvalukuiseksi.
Onneksi tapahtumat ovat
aina sitäkin mahtavammat!

Saako mistään videonauhoja, joista näkisi
SATHY:n koiria?
Moikka SATHYlaiset,
Mistä saan koirilleni
(yksi uros ja yksi narttu)
tarpeeksi vahvat kaulapannat ja remmit? Kuka
Suomessa tekee kunnon
vahvoja pantoja kohtuuhintaan, vai pitääkö tilata
ulkomailta asti? Mistä?
Mikä on paras materiaali,
nahka vai kangas?
Itse ostin aikoinaan sikavahvat pannat Sporting
Collar -nimisestä lafkasta,
USA:sta. Toinen hyvä
vaihtoehto on Huricane
Kennels Ruotsissa (mainoksen mukaan maailman
vahvimmat pannat). Ulkomaalaiset pannat maksavat
yleensä 60-100mk.
Suomestakin saa tuhteja
pantoja jos vain sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kaveri osti
dingo-merkkisen 5cm leveän hyvän pannan paikallisesta marketista!

Moi SATHY,
Onko Teidän kauttanne
ostettavissa minkäänlaista
suojelukoirakoulutusta?
Kuka kouluttaa ja mihin
hintaan? Entäpä TOKOa?
Ei ole meidän kauttamme mutta sattumalta yhdistyksessämme on alan aktiiviharrastajia. Esimerkiksi
Sami Makkonen (puh. (09)
2712521) osaa kertoa asiasta ja hinnoista enemmän.
Yleensä tehdään etukäteen
kirjallinen sopimus koiran
kouluttamisesta tiettyyn tasoon suojelukoulutuksessa,
koulutusta edeltävät testit,
joissa kokeillaan onko koirassa ylipäätänsä ainesta
suojelu- vahti- tms. koiraksi.
Kannattaa myös mainita, että suojelukoiratoiminnassa myös kilpail-

Tervehdys,
Onko SATHYllä ikinä
mitään koiranäyttelyitä?
Jos on, niin millaisia ja
milloin ja missä?
On, aina välillä. Seuraava näyttely on SATHY
EXPO ‘99, josta on enempi juttua toisaalla tässä lehdessä. SATHY:n ikuisuus-
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Kyllä saa, mutta vain
amerikoista... Monet kysyvät esim. suojelukoirakoulutusaiheisia videonaujoja,
joissa olisi pitbulleja ja siihen liittyy hienoinen ongelma. Se on melkein sama
kuin kysyisi suojelukoirakoulutusnauhoja, joissa
käytetään mäyräkoiria. Eli
pitbullterrieri ei ole ensisijaisesti vahti- tai vartiokoira ja siksi tällaisia videonauhojakin
on
äärimmäisen vähän... Helpompi on löytää alan videoita missä on amerikanbulldogeja.
Pitbulleista on kaikkein
eniten tarjolla tuikitavallisia kenneleiden esittelyvideoita. Kyseessä on siis
kotivideon tapaista pätkää,
jossa esitellään kenneliä.
Näitä nauhoja kannattaa
tietenkin kysyä kenneleistä.
Muita videoita on usein
tarjolla esim. ADBA:n lehdessä Pit Bull Gazetessa.
SATHY:lla on tarkoitus
tehdä ikioma suomalainen
koiraesittelyvideo, asiasta
lisää sivulla 2.

Onko kysyttävää tai kerrottavaa? Soita vastaajaan
(09) 241 3339
tai lähetä osoitteeseen
Mannerheimintie 93c147
00270 Helsinki
tai emailaa
pdunkel@cc.hut.fi

