
SATHY Uutiset
SATHY Uutiset on Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry:n virallinen äänitorvi. 2000 numero 4/2000

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 amer ikka la isperä is ten työko i raro tu jen
harrastajayhdistys ry. ajaa niiden koiraharrastajien asiaa, joiden
mielenkiinnon kohteena ovat amerikanbulldogit, amerikankää-
piöterrierit, amerikanpitbullterrierit, vanhaenglanninbulldogit
ja monet muut työkoirarodut.

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 -
koiratapahtuma jouduttiin siir-
tämään aivan viime hetkellä.
Si i r to  jä i  harmi t tavan
viimetippaan mutta onneksi
tieto tavoitti kaikki ennakkoon
ilmoittautuneet. Syy tapahtu-
man siirtoon oli juuri Expoa
e d e l t ä v i l l e  p ä i v i n ä
ilmaantuneet kielteiset koira-
uutisoinnit. Yhdistyksessä pu-
helimet kävivät kuumina kun
koiraharrastajat kertoivat eri
uutisvälineissä kirjoitetuista
koirajutuista. Vaikka skandaa-
lihakuiset jutut muuttuivat
osittain koiramyönteiseksi
keskusteluksi tuli SATHY:n
tietoa useammasta eri toimit-
tajista, jotka olivat tulossa Ex-
poon tekemään juttua koirista.

Exposta tiedottaminen ja
kertominen ei sinänsä ole pa-
hasta mutta silloin kun se ta-
pahtuu ulkomailla olevan koi-
rahysterian yhteydessä ei kyse
enää ole koiratapahtumasta ja
koiraharrastuksesta kertomi-
nen vaan pahansuovasta myy-
tin levittämisestä.

Päätös SATHY Expon siir-
tämisestä oli helppo tehdä -

yhdistyksen tarkoitus on toi-
mia koirien ja koiraharrastaji-
en parhaaksi ja nyt riski hait-
alle oli aivan liian suuri
hyötyyn verrattuna. Lisäksi
tapahtuman siirto antaa kaivat-
tua lisäaikaa takaanvetokoirien
harjoitteluun!

SATHY Expo 2000 pide-

tään uuden aikataulun mukai-
sesti n. kuukauden aikana.
Tarkka ajankohta tiedotetaan
kaikille SATHY ry.:n jäsenille,
koiranomistajille ja koirahar-
rastajille. Exposta ei kannata
kertoa eteenpäin muille kuin
näistä koirista aidosti kiinnos-
tuneille.

Edellisen lehden mukana pos-
tituslistalla oleville lähetettiin mu-
kana kirje, jossa oli henkilökoh-
tainen viitenumero. Tuota
viitenumeroa on käytettävä kun
maksetaan tämän vuoden 100
markan jäsenmaksu. On siis tär-
keää on maksaa jäsenmaksu suo-
raan SATHYN tilille, omalla hen-
kilökohtaisella viitenumerolla.

Mistä
viitenumero?

Jos viitenumero ei ole niin sel-
laisen saa soittamalla (09) 271
25212 ja pyytämällä sellainen.

SATHY ry:n tilille ei siis kannata
mennä siirtämään rahaa ilman
mitään viitettä, tms. Nyt on aiheu-
tunut sekaannusta sellaisista tapa-
uksista, joissa joku kolmas osa-
puoli on siirtänyt SATHY:n tilille
jäsenmaksun verran rahaa ja pyy-
tänyt jotakuta toista ilmoittamaan
yhteystiedot.

Jos olet maksanut jäsenmaksu-
si jo aikaisemmin vuoden 2000
aikana niin asia on automaattisesti
kunnossa.

Niille, jotka eivät maksa jäsen-
maksua, ei tule lehteä tämän nu-
meron jälkeen ja heidän tietonsa
poistetaan myös SATHY:n posti-
tuslistalta.

Expo siirtyi

Tärkeää jäsen-
maksuasiaa

Tiesitkö, että näin kesän aikaan amerikanbulldogi käy
hyvin vaikka lammaskoirasta! Ainakin tämä Suomalainen
amerikanbulldogi on löyttönyt hyvän kaverin yli
roturajojen.

Expon ja SM-kisojen siirtymi-
nen antaa hyvän mahdollisuu-
den saada ylläoleva taakanve-
topokaali omaksi. Koska
kyseessä on ensimmäiset   taa-
kanvedon SM-kisat voi oma koi-
ra helposti olla parhaimmistoa!
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Myytin synty-
mekanismi ja uhka

Totuus koirien puremalla ai-
heuttamista vammoista ja kuo-
lemista on hyvin lyhyt ja väri-
tön, joten se harvoin kiinnostaa
ketään. Koirat eivät ole merkit-
tävä uhka nyky-yhteiskunnalle
vaan muodostavat häviävän
pienen marginaalin tapaturmis-
ta. Vertailun vuoksi voidaan
mainita, että pelkästään Suo-
messa sattuu vuosittain noin
miljoona tapaturmaa, joista yli
2700 johtaa ihmisen kuole-
maan. Silti uutiskynnyksen
ylittää tapaturma, jossa irral-
laan olevat koirat surmaavat
lapsen - Saksassa. Myytin luo-
miseen kuuluu se, että maini-
taan vain turmaan osallistuneet
pitbullterrierit ja, että ei kerrot
muista Saksassa vuosittain sat-
tuneista koirien aiheuttamista
tragedioista. Muutamaa viik-
koa aikaisemmin Saksan Des-
saussa uusnatsit mukiloivat
kuoliaaksi kadulla sattumalta
vastaan tulleen 39-vuotiaan -
kolmen lapsen isän - eikä ju-
tusta noussut mitään tappaja-
koirakohuun verrattavaa otsik-
korumbaa. Ruotsissa lehdet
vaativat myös ankaria toimia,
toimittajat ehdottivat oma-
aloitteisesti, että uhattaisiin
vuokrahäädöllä ruotsalaisia pit-

bullinomistajia. Yhdessäkään
lehdessä ei mainittu, että kesä-
kuun aikana Ruotsissa  sattui
kaksi tapaturmaa, jossa lapsi
joutui sairaalahoitoon paimen-
koiran puremasta ja yksi tyttö
on edelleen koomassa - mopsin
puremasta!

Tappajakoira-myytin
synty

Tappajakoiramyytti on läh-
töisin mediasta itsestään. Mai-
neeltaan erinomainen pitbulli
lokaantui vasta 1960-luvulla
kun eläinsuojeluaktivistit saivat
median kiinnostumaan epäin-
himillisistä koiratappeluista.
Nämä olivat ensimmäisiä ker-

toja kun pitbullit pääsivät leh-
tien otsikoille kielteisessä yh-
teydessä. Asiantuntemattomuu-
desta johtuen monet "koira-
asiantuntijat" tulkitsivat rodun
täysin väärin ja olettivat koira-
tappelukoirien olevan jotenkin
erityisen aggressiivisia ja vaa-
rallisia ihmisille ja rodun huo-
non maineen siemen oli kylvet-
ty.

Myytin syntymisen jälkeen
pitbullterrieriin on liitetty mo-
nia sitkeitä virheuskomuksia.
Toimittajat liittävät näitä fiktii-
visiä virheuskomuksia artikke-
leihin ja joskus lisäävät omiaan.
Samalla myytti vahvistuu. Esi-
merkki: toimittaja epäili suo-
malaisen pitbullin (joka on
huippuvalio rotunsa edustaja)

olevan jotenkin erikoinen kun
se ei muistuttanut lehden kuva-
arkiston pitbull-kuvia.

Dramatisointi

Yleensä dramatiikkaa lisä-
tään kertomalla "uhrin riepot-
telusta", "repiä kappaleiksi",
jne. Koiran aiheuttamissa tur-
missa mitataan vamman suu-
ruus mm. laskemalla tikkien
määrä, yms. päinvastoin kuin
esimerkiksi paljon yleisemmis-
sä lasten pahoinpitely, liiken-
neonnettomuus, yms. artikke-
leissa.

Vahvistetaan
mielikuvaa

Media vahvistaa tietoisesti
ja tahattomasti mielikuvaa
myyttisestä tappajakoirasta.
Kun otsikoissa revitellään tra-
gedioilla, jotka kuorrutetaan
dramatiikalla ja samalla huo-
mio kohdistetaan koiraan ja
rotuun muiden todellisten syi-
den sijaan - vahvistuu mieliku-
va niin voimakkaasti, että jot-
kut ihmiset väistämättä uskovat
siihen. Aletaan tosissaan uskoa,
että pitbullterrieri ja sen kaltai-
set "taistelukoirat" ovat vaaral-

Hollannissa virisi aikoinaan mediamylly tappaja-koirista.
Otsikot suurenivat ja muuttuivat vaativammiksi - tappajakoirat
olisi hävitettävä! Pelottavien otsikoiden kiihoittamina yleisö
oli lopulta niin raivona, että se huipentui satunnaisten
pitbullien teurastuksiin. Ohessa kuvat eräästä koirasta, jonka
tappajakoiria vihaavat ihmiset kivittivät kuoliaaksi sen
ollessa iltalenkillä omistajansa kanssa.

Tappajakoirat
- median luoma myytti

S a k s a s t a  S u o m e e n
muuttanut 11-vuotias Bonni.

Jatkuu seuraavalle sivulle.
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Koiranomistajien mielissä
liikkuu melkoisia uhkakuvia kun
uutisissa puhutaan pahaa oman
lemmikin rodusta. Joissakin
maissa lainsäädännössä on tehty
suoranaisia ylilyöntejä ja häti-
köityjä päätöksiä. Jotkut toimit-
tajat ovat vihjailleet, että Suo-
messakin olisi syytä ottaa mallia
joidenkin maiden koirarotukoh-
taisista laista. Onko sellainen
mahdollista Suomessa? SATHY
ry. otti siitä selvää ja kävi haas-
tattelemassa Pirkko Skuttnabbia,
maa- ja metsätalousministeriön
asiantuntijaa ja edustajaa.

Ei tarvetta
rajoituksille

Skutnabbin mielipide koira-
rotukohtaisten asetusten tarpees-
ta on selvä: tällä hetkellä ei ole
minkäänlaista tarvetta koiraro-
tukohtaisille asetuksille tai kiel-
loille. Suomessa koirat eivät ole
ongelma. Skutnabb on kysynyt
asiaa mm. poliisiviranomaisten
edustajalta, Naulapäältä, eikä
poliisillakaan ole minkäänlaista
tarvetta koirarotukohtaisille ra-
joituksille.

– Viranomaisilla on jo nyt
tarvittavat välineet mahdollisten
ongelmakoiratapausten selvittä-

miseen, kertoo Skutnabb.
Kun kysytään mahdollisista

tulevista koira-asetuksista, ku-
vailee Skutnabb lakien syntyä
seuraavasti:

– Jos ministeri antaa käskyn
sorvata koiralaki niin (me) vir-
kamiehet tietysti joudumme sel-
laisen tekemään. Se syy miksi
ministeri sellaisen käskyn antaisi
on yleisön (tavallisten ihmisten)
taholta muodostuva poliittinen
paine.

Onko rajoituksia
tulossa?

Skutnabbin kanssa käydyn
keskustelun aikana käy ilmi, että
aika ajoin ovat koira-asiat esillä.
Yleensä keskustelu on korvien
ja häntien typistyksestä mutta
aina joskus kyseessä on myös
vaaralliset koirat. Jos Suomeen
olisi tulossa jonkinlainen rajoitus
tai asetus niin siitä tiedotettaisiin
hyvissä ajoin. Tiedottamisen yh-
teydessä otettaisiin yhteyttä
myös asiantuntijatahoihin, esi-
merkiksi SATHY ry.:hyn

Lopuksi voisi sanoa, että Suo-
messa koiranomistajilla ei ole
hätää, oli lemmikin rotu mikä
tahansa.

Jatkoa edelliseltä sivulta.

Maa- ja metsätalousministeriö
SATHY:n haastattelussa

Maa- ja metsätalousministeriön koira-asiantuntija, Pirkko
Skutnabb, suhtautuu hyvin järkevästi ja analyyttisesti
koiriin, eikä itse näe syytä miksi Suomessa tulisi voimaan
koirarotukohtaisia asetuksia tai rajoituksia. Skutnabb on
yhteydessä maan päättäjiin ja on yksi asiantuntijoista,
joi l ta kysytään neuvoa koirakysymyksissä.

lisia. Tästä aiheutuu poliittisia
paineita, jotka ovat johtaneet
joissakin maissa koiralakeihin.

Vaaditaan
toimenpiteitä

Koirien aiheuttamat trage-
diat lukumääriltään erittäin
pieniä verrattuina muihin ta-
paturmiin, koirien yleisyyteen,
jne. Siitä huolimatta journalis-
min etiikkaan kuuluu revitellä
mahdollisimman isoja otsikoi-
ta tappajakoirista ja tehdä asi-
asta suuri ongelma. Kun on-
gelmasta on saatu tarpeeksi
suuri vaaditaan toimenpiteitä
- seurauksista ja kustannuksis-
ta välittämättä.

On täysin merkityksetöntä,
että rotukohtaisilla lailla ei ole
mitään käytännön funktiota.
Ainut seuraus kieltojen vaati-
muksissa on se, että kohta kiel-
lettäviä koiria aletaan myydä
enemmän. Sellaisille ihmisille,

jotka uskovat tappajakoiraot-
sikoita.

Kerrotaan faktoina omia ja
muiden vahvistamattomia
juttuja

Esimerkki: Helsingin Sano-
mat kirjoittaa, että taistelukoi-
rat ovat kiellettyjä Ruotsissa.
Tämä ei ole totta, ne eivät ole
koskaan olleet eivätkä ole sitä
tälläkään hetkellä.

Tappajakoirajuttujen arki-
päivää ovat toisista lehdistä
lainatut vahvistamattomat ker-
tomukset huumerikollisten
käyttämistä pitbullterriereistä,
jne. Nämä väittämät eivät ole
tosia. Rikollisten yleisimmin
käyttämä koirarotu ei ole pit-
bullterrieri.

Esimerkki omituisista tie-
doista on myös kertomukset
pitbull-rotuisten koirien valta-
vista puruvoimista, lukkiutu-
vista leuoista, päässä napsah-

tamisista, jne. Kannattaa pitää
mielessä, että American Dog
Breeder's Association ja Uni-
ted Kennel Club rekisteröivät
kumpainenkin n. 10000 uutta
pitbullia vuosittain pelkästään
Yhdysvalloissa - jos pitbull-
lemmikeillä tosiaan olisi otsi-
koiden kaltaisia ominaisuuksia
niin luulisi USA:ssa olevan
käynnissä varsinaisen verilöy-
lyn.

Yleisön koirapelko
lisääntyy

Koko media-tappajakoira
myllytyksen kielteisin osa on
sen aiheuttama koirapelko.
Koirien omistajien ahdistus
kasvaa. Koiria ajautuu osin
täysin vääränlaisille henkilöille
- sellaisille, jotka ottavat tap-
pajakoira-artikkelit todesta.
Syntyy helposti tilanne, jossa
koiria pelkääviä ihmisiä on
huomattavasti enemmän kuin

koiranomistajia, demokratias-
sa tämä johtaa koiranomistajan
kannalta kielteisiin toimenpi-
teisiin.

Media luo itse
tappajakoiraongelman

Lehtimiehet tekevät työtään
mutta ikävä tosiasia on se, että
tappajakoira-myytin kohdalla
vain harva viitsii nähdä vaivaa
ja paneutua todelliseen asiaan.
Ongelma on koiran omistajat,
eivät koirat. Ongelma ei poistu
koirarotukielloilla, käytöstes-
teillä eikä millään teknisellä
kikalla - siitä syystä, että on-
gelmaa ei ole olemassa sellai-
sena kuin otsikot antavat ym-
märtää.

Sen sijaan mitä enemmän
otsikoita tulee niin sitä vah-
vemmaksi myytti tappajakoi-
rista kasvaa.
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Viimeaikojen mediamyllytk-
sen aikana on tiedotuspaineet
olleet kovia. Esimerkiksi
SATHY:n kotisivuilla koho-
sivat kävijämäärät hetkittäin
jopa 10-kertaisiksi. Tämä
osoittaa sen, että vaikka koi-
ra-asiat kiinnostavat vain
pientä osaa kansalaisista niin
niitä seuraa kuitenkin osa
ihmisistä. Yhdistykseen otet-
tiin yhteyttä ulkopuolisten
taholta, lehdistöstä, SATHY
ry:n jäseniltä, jne. SATHY:n
ensisijainen päämäärä oli
saada jutut loppumaan.
SATHY:sta kerrottiin asiatie-
toa ja useat jutut saatiin jää-
mään pois, joissakin toimit-
ta ja t  suostu ivat  va in
muuttamaan jutun sävyä.
Kokemus on osoittanut sen,
että huonot koirauutisoinnit

pyörivät tiedotusvälineissä
niin kauan kuin uutisvälineitä
ruokitaan. Jotkut ehdottivat
yhteydenottoa toimittajiin ja
kertomaan koirista, samalla
SATHY saisi mainostettua
itseään. Tämä ei toimi. Kun
puhutaan “tappajakoirista”
niin ei ole olemassa positii-
vista juttua. Joko toimittaja
lisää juttuun oman kantaaot-
tavan kaneetin tai juttu poikii
kielteisen vastajutun – par-
haimmillaan hyöty olematon
mutta riski suuri. Koiravihaa-
jafanaatikkoja, jotka meuh-
kaavat otsikoissa ei pysty
käännyttämään.

Asiallinen
tiedottaminen

Vaikka koiranomistajan on

vaikea hillit  omaa raivoaan
kun n kee typeri  juttuja leh-
diss  on yritett v  saada va-
listava tieto kulkemaan sel-
laisille t rkeille  avainhen-
kil ille, p tt ville viran-
omaisille ja tahoille, jotka
ovat valmiita kuuntelemaan
faktaa ja pystyv t vaikutta-
maan. Tappajakoira-media-
myytti el  tasan niin kauan
kuin siit  kirjoitetaan — hyv
tai pahaa.

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.

Tiedottamisen vaarat

Olen varannut itselleni
SATHY Videon, onko varaus
edelleen voimassa vaikka Ex-
po siirtyi?

Kyllä on voimassa. Vaikka
videovarauksia on tehty jo
jonkinverran ei SATHY Vi-
deo -nauhaa ole tähän men-
nessä jaettu eteenpäin kuin
harvoille (kuten esimerkiksi
maa- ja metsätalousministe-
riöön, ja Sathyn hallituksen
jäsenille).

Tarkoitus on myydä video-
nauhoja ensimmäistä kertaa
SATHY Expossa. Jos video
kiinnostaa - ja miksi ei kiin-
nostaisi - kannattaa varaus
tehdä nyt. Olemme tehneet
nauhoja melkoisen rajoitetun
määrän ja siitäkin osasta suu-
ri osa varataan tulevaa käyt-
töä varten.

Videonauhan varauksia
vastaanotetaan numerossa
(09) 241 3339 ja sähköpostit-
se info@sathy.org.

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

Amerikan-
kääpiöterrierit
tulevat!

SATHY:n toiseksi harvinai-
simmalle koirarodulle, ameri-
kankääpiöterrierille, on valoa
näkyvissä tunnelin päässä.
SATHY ry. on ottanut yhteyttä
United Kennel Clubiin ja
American Toy Fox Terrier
Clubiin tarkoituksena kartoit-
taa maailman parhaat kääpiö-
terrierikasvattajat. Lopullinen
päämäärä on tuoda maahan
muutamia koiria. Kun koiria
tuo maahan on tärkeää, oli
rotu mikä tahansa, että tuo
valioyksilöitä, joilla on paperit
kunnossa. Amerikankääpiöter-
rierin kohdalla se tarkoittaa
lähinnä sitä, että koirat on
UKC-rekisteröityjä. Ja kun
kyseessä on pentukoirat on
syytä saada takeet koirien van-
hempien hyvästä terveydestä.

Suomeen on hyvä saada
muodostettua vahva ja hyvä
AKT-kanta. Kääpiökoirien ys-
täviä löytyy Suomesta paljon
ja on suorastaan omituista,
että amerikankääpiöterrierit

ovat näinkin vähälukuisia kuin
mitä tällä hetkellä ovat. Ky-
seessä on kuitenkin vanhasta
ja hyväksi todetusta koiraro-
dusta, joka on osoittanut mo-
nessa ominaisuudessa vertaan-
sa vailla olevaksi lemmikiksi.

Jos Sinua kiinnostaa hank-
kia oma AKT niin nyt siihen
on oiva tilaisuus.

Heippa!

Kyllä teidän yhdistyksessä
pitää olla paksunahkaista ja
kärsivällistä porukkaa, kun
kerta kerran jälkeen jaksatte
tällaista ryöpytystä kuten
ny t k i n  I l t a -Sanom ien
nettisivuilla. Ja aina vastaatte
yh tä  r auha l l i ses t i  j a

faktatiedoin vaikka syytökset
ovat aivan ihmeellisiä - täynnä
asiavirheitä ja tunteiden
kuohuttamia.

Toivotan teille jaksamista
tässä taistelussa. Jos voin
jotakin tehdä auttaakseni, teen
sen mielelläni!

-terveisin
M.K.

Ehdottoman positiivinen ja
hyvä artikkeli, jonka huono
puoli on siinä, että se luo
e n s i m m ä i s t ä  ke r t a a
kytköksen ab-rodun ja
“tappajakoirien” välille.
Suurin osa lehden lukijoista
ei ole aikaisemmin kuullut
amerikanbul ldogeista.


