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Yhdistyksestämme saa paljon
hyvää tietoa myös monista muis-
ta  e i -FCI -ko i rarodu is ta .

Jäseneksi voi liittyä ottamalla
yhteyttä yhdistyksen toimihenki-
löihin ja kertomalla yhteystiedot.
Jäseniltä peritään vuosittainen
jäsenmaksu, erillistä liittymis-

maksua ei ole.
Yhdistyksen toimintaan on

helppo osallistua. Ainoa mitä
tarvitaan on aktiivisuus - kanna
kortesi kekoon. Tekemistä riittää
yhdistyksen toiminnassa, roduis-
ta tiedottamisessa ja yhteyksien
ylläpitämisessä - ota epäröimättä

yhteyttä.

Oletko muuttamassa?

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

Onko kerrottavaa?

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

Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys r.y. ajaa niiden koiraharrastajien
asiaa, joiden mielenkiinnon kohteena ovat amerikanbulldogit, amerikankääpiöterrierit, amerikanpit-
bullterrierit, vanhaenglanninbulldogit ja monet muut työkoirarodut.

SATHY Uutiset

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

Edellisestä SATHY Uutiset -
lehden ilmestymisestä on kulunut
pieni tovi toimituksen ollessa tal-
vilomalla, joten tähän numeroon
on yritetty lyhyesti mahduttamaan
kaikki tapahtuneet asiat edes lyhy-
esti. Suurin osa tapahtumista on
päivitetty ajallaan yhdistyksen ko-
tisivuille (www.sathy.org) ja vielä
useammin niistä on tiedotettu säh-
köpost i l i s tan  kaut ta  ( in -
fo@sathy.org).

Merkittävimmät tapahtumat
suomalaisten SATHY-rotuisten
koirien suhteen ovat tietysti olleet
Suomeen tuodut uudet koirat. Suo-
meen on tullut amerikanbulldogeja,
amerikanpitbullterrierejä ja kiika-
rissa on uusia kääpiöterrierejä ja
kiinnostusta vanhanenglannin-
bulldogin tuontiin on myös ilmen-
nyt.

Ikävämpiä uutisia on ollut mm.
Ranskaan juntattu amerikanpitbull-
terrierivastainen laki, joka sinänsä
ei tunnu vaikuttavan koiramaail-
maan mitenkään, mutta jo pelkäs-
tään periaatteellisena päätöksenä
se on aivan järjetön.

Huono juttu - tavallaan - on
myös se, että Suomeen on tuotu
muutamia koiria, jotka on ostettu
hyvässä uskossa puhdasrotuisina,
mutta todellisuudessa ne ovat
osoittautuneet monirotuisiksi. Mo-
nirotuiset koirat ovat aivan yhtä
hyviä kuin kaikki muutkin mutta
tosiasia on, että samalla rahalla
olisi saanut alan huippukasvattajilta
priimatavaraa.

Priimakoirista puheenollen,
Suomessa on nyt (erityisesti ame-
rikanpitbullterrierit) maailman koi-
rakannan eliittiä ja sen seurauksena
muutamat henkilöt ovat saaneet jo
kyselyjä mahdollisista astu-
tus/pennutus sopimuksista. Laa-
dussa pysyminen kannattaa aina.

-toimitus

Diane Jessup -niminen koira-
aktivisti maailmalta on varoittanut
amerikanbulldogin omistajia Brit-
tiläisestä henkilöstä nimeltään
Dr Jane Robson, joka on fanaatti-
nen koiravihaaja ja yrittää saada
ab-rodun Ison-Britannian kiellet-
tyjen koirien listalle. Mitään järjel-
listä syytä vihanpidolle ei ole, mut-
ta jostakin syystä vaikutusvaltainen
Dr Jane Robson haluaa päästä
eroon Brittein-saarien amerikan-
bulldogeista. Robson esiintyy luon-
tevasti rodun ihailijana ja yrittää
saada käsiinsä jotakin rodun mai-
netta vahingoittavaa fakta-
materiaalia. Kaikki, jotka ovat ab-

rodun kanssa tekemisissä tietävät,
että kyseistä materiaalia ei yksin-
kertaisesti ole olemassa - ellei lu-
kuun oteta normaalia suojeluskoi-
ratoimintaa. Ilmeisesti Robson
yrittää saada metsästysvideopätki-
en avulla ab-koiralle verenhimoi-
sen rodun maineen, jotta sen voisi
kieltää... Merkillistä miten jotkut
jaksavat uhrata tarmoa muiden kiu-
saksi!

Eikä tässä vielä kaikki. Kun
Britit kielsivät amerikanpitbullit
1990-luvun alussa niin nyt on kek-
sittävä uusi syntipukki koiramaail-
masta. Näin kirjoittaa eräs Britti-
sanomalehti:

”The American bulldog, which
weighs up to nine stone and is
capable of bringing down wild
boar in its homeland, is being ad-
vertised to British buyers on scores
of US Internet sites. Inspector Mike
Butcher, of the RSPCA's special
operations unit, said: “These dogs
have no problem bringing down a
human. They are the ultimate figh-
ting machine, a cross between Mu-
hammed Ali and Mike Tyson,” ad-
ded Mr Butcher, who received a
broken nose during a raid on a
dog fighting gang this summer....

Juttu on sivun pitkä ja siinä ker-
rotaan millainen kromosomihirviö
tuo kauhea amerikanbulldogi on
ja miten tuota koirarotua omistavat
vain hullut ja rikolliset.

Vaikka kyse on kaukana Iso-
Britanniassa tapahtuvasta hölynpö-
lystä niin esiin nousee uhkakuva
yhteneväisestä Euroopasta, jossa
koko EU:n alueella kielletään kaik-
ki muut koirarodut paitsi purema-
tilastojen ykkönen (joka on eräs
noutajarotu). Ei myöskään ole epä-
todennäköistä, että joku Suomalai-
nen jutuntekijä keksii suomentaa
tuon saman jutun.

Tosiasia on myös se, että alussa
mainitun Dr Jane Robsonin kaltai-
sia pätemisen tarpeessa olevia hul-
luja aktivisteja löytyy meiltä Suo-
mestakin, joten kaikkien rodun
omistajien (ja kasvattajien) on syy-
tä tuntea vastuunsa ja puolustaa
rodun mainetta.

Takaisin talvilomalta!

Kuvassa vasemmalla yksi Suomen tuoreimmista pitbultterriereistä,
Clemmon’s Dixie Belle. Oikealla vanha veteraani Taiga. Koirat
edustavat tällä hetkellä kovassa huudossa olevia sukulinjoja - ja sen
huomaa tahdikkaasta käytöksestä.

AB:t uhattuna Englannissa?
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Kirjoitan tässä Suomen ensim-
mäisestä vanhaenglanninbulldo-
gi-rotuisesta koirasta.
Nimeksi on ristitty "Tankki". Vii-
den kuukauden ikäisenä koiran
paino oli 20 kg, säkäkorkeus 44
cm.

Tankki-koira on uros, väriltään
tumman brindle tiikeri, selästä ja
takajaloista sekä silmien päältä,
muuten valkoinen.

Suomen koira on sopeutunut hy-
v in  -  ka ikk i in  i lmasto-
olosuhteisiin. Luonteeltaan Tank-
ki on ihmisystävällinen, iloinen,
rauhallinen, kärsivällinen, helpos-
ti oppiva, rohkea, sosiaalinen per-
heen muiden koirien kanssa, (2
tanskandoggia ja yksi rhodesian-
koira, uroksia kaikki).

Muuten koiraa voisi sanoa jopa
tappelunhaluiseksi, ei alistu.
Leikki muuttuu nopeasti tappe-
luksi vuoden ikäisen rhodesian
koiran kanssa, joka on 40kg ja

säkä 70cm, pakko mennä väliin,
koska Tankki ei anna periksi
vaikkei vielä pärjääkään. Kipu-
kynnys - jos sitä on ollenkaan -
on suuri, ei itke eikä vingu, vaik-
ka toinen puree tosissaan, niin
Tankki puskee päälle vain kun
pääsee jaloilleen.

Herää aamulla viiden aikoihin,
syö ja aloittaa leikkimisen, nuk-
kuu päivällä pari tuntia ja sama
touhu taas jatkuu. Koirat pääsevät
ulos aidatulle 2000:n neliön pi-
halle aina kun haluavat, joten se
saa runsaasti liikuntaa. Vahtii jo
piha-alueita, jonka se on oppinut
matkimalla muita.

Koulutuksesta on jo sen verran
kokemusta, että istuminen, maa-
hanmeno, seisominen ja luokse-
tulo sekä talon säännöt on jo opit-
tu. Autossa nukkuu kuljettajan
penkillä kun käydään ostoksilla.

Kotona on paikat pysynyt kun-
nossa, kun lastenvahtina toimii
muut koirat.

Kirjoitan lisää kun ikää varttuu,
tähän mennessä kaikki on mennyt
tosi hienosti.

Terv. Raimo, bulldog@pp.nic.fi

Koira-asiantuntijan lisäys: Kävin
moikkaamassa Raimon Tankki-
koiraa ja se teki vaikutuksen.
Nuori koira on itsevarmuuden
perikuva, ei äksyile, ei ole agres-
siiviinen vaan rauhallinen ja var-
man oloinen. Mielyttävintä tässä
koirassa on se, että se ei ota mit-
taa satunnaisesta tutusta vaan
tietää, että on aito bulldogi. Jotkut
piskithän ovat tosi ärsyttäviä kun
kokeilevat koko ajan missä raja
menee - Tankki tietää asemansa,
cool!

Vantaalaisen koiranomistajan sil-
mät revähtivät auki kun hän koi-
ransa kanssa oli menossa Vantaan
Jumbo-ostoskeskukseen. Sen si-
jaan, että olisi voinut hakea pape-
ritarvikkeita kirjakaupasta koira
mukanaan niin hänet neuvottiin
tiukkaan sävyyn jättämään lem-
mikkinsä pakkasvihmaisella
parkkitasolla olevaan lukolliseen
teräshäkkiin! Varsinainen vitsi
tuo koirahäkki ainakin pakkasel-
la, ehkä se toimii paremmin kesän

hehkuvassa helteessä? Miltä näyt-
täis i  tunkea 45 ki lo inen
amerikanbulldogi moiseen sel-
liin? Autolla tulevat jättävät tie-
tysti oman koiransa autoon mutta
koiran kanssa lenkillä olevat, ku-
ten alussa mainittu Vantaalla asu-
va, suuntaavat ostoslenkkinsä
kyllä muualle.
Moiset viritykset laittavat mietti-
mään jos suunnittelijalla on mi-
tään mielikuvaa koiran omistami-
sesta.

Vielä on kaikki mahdollisuudet treenata omasta koirasta vuoden 2000
Suomen mestari taakanvedossa. Kilpailu pidetään SATHY EXPO 2000
-tapahtuman yhteydessä 9.7.2000. Katso treeniohjeet Sathy Uutiset
numero 5/99.

Koirat häkkiin
Vantaan Jumbossa!

Väliaikatietoja Suomen ensimmäi-
sestä vanhaenglanninbulldogista

Tämä kuva otettiin kun Suomen
ensimmäinen vanhaenglannin-
bulldogi oli juuri saapunut Suo-
meen.

Tankki ja rhodesiankoira peuhaavat isolla pihalla vapaana. Intoa
riittää iltaan asti. Vahtikoiran elkeet Tankki on oppinut kuin itsestään.

Raskaat huvit vaativat raskaat
unet! Kun on asiat kunnossa voi
nukkua vaikka näin.

Aloita koirasi taakanveto-
harjoittelu viimeistään nyt!
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Lyhyen ajan aikana Suomeen on tuotu
useita maailman terävintä kärkeä edus-
tavia amerikanpitbullterriereitä ja ame-
rikanbulldogeja. Pitbullit tulivat Suo-
meen amerikanmantereelta ja
amerikanbulldogi venäjältä. Valitetta-
vasti ab-koirasta ei saatu tähän nume-
roon kuvaa mutta kuvia tulee takuulla
seuraavassa numerossa.
Pitbullit ovat peräisin kuuluisilta kas-
vattajilta kuten  Californian Jack, Jerry
Clemmons ja Victor Aycart. Koirien
myynnistä Suomeen on tihkunut tietoa
myös muualle maailmaan ja osa uusis-
ta omistajista on jo saanut kyselyjä
tulevaisuuden suunnitelmista.
Uuttakin on opittu. Kun koiraa tuo
ulkomailta Suomeen kannattaa paperit
faksata jo etukäteen Suomeen. Lisäksi
kopiot on hyvä teipata kopan sisäpuo-
lelle ja vielä yhdet kopiot ulkopuolelle.
Yhden koiran paperit katosivat mat-
kalla ja koiraa uhkasi lopetus tullin
toimesta mutta paperit saatiin kuntoon
kuin ihmeen kaupalla aivan viime tin-
gassa.
Vaikka koiran maahantuonti on yksin-
kertainen ja helppo toimenpide kan-
nattaa asiasta konsultoida esimerkiksi
SATHY ry.:n kanssa ja asiat luontuvat
takuuvarmasti helposti. Neuvonta on
maksutonta.

Uudet tulokkaat

Mayday-linjainen tuontikoira
ihmettelee uutta kotimaatansa.
Kasvattaja Californian Jack.

Tämä Mayday-koira tuli suo-
raan Equadorista. Kasvattaja
Victor Aycarte.

Myös tämä koira tuli Equado-
rista, maailman tunnetuimmal-
ta Mayday-kasvattajalta.

Vasemmalla oleva koira on
Clemmon’s Little Reba ja oi-
kealla Clemmon’s Dixie Belle.
Molemmat koirat ovat kotiutu-
neet Suomeen niin hyvin, että
koiria voisi kohta luulla pysty-
korviksi! Varsinkin kun Dixie
Belleä pukee nykyisin keltainen
villapaita.
Pahoittelemme, että uusien ab-
koirien kuvat eivät ehtineet tä-
hän samaan numeroon.

Heinäkuun alussa pidettävä Sathy Expo
2000 -koiratapahtuma lähestyy.
Amerikanbulldogin omistajalle tämä
ei kuitenkaan ole ainut mahdollisuus
päästä lemmikkinsä kanssa näytille.
Sari Turunen on järjestämässä Helsin-
gin Herttoniemen Sahaajankentälle
amerikanbulldognäyttelyä ja on pyytä-
nyt välittämään tiedon tulevasta tapah-
tumasta eritoten ab-koirien omistajille.
Näyttely on tarkoitus pitää 4.6.2000,
alkaen kello 10.00. Osallistumismaksu
tulee olemaan kohtuullinen. Lisätietoja
saa Sari Turuselta, puh 040 580 5385.

Hannu Hyvärinen
Metsurintie 21 E 55, 70150 Kuopio

Puhelin (017) 283 4845.

MYYTÄVÄNÄ PITBULL
REDBOY, BULLY SON, BOLIO, IRONHEAD-

 BLOODLINE (ONLY WORKING DOGS) .

Amerikan-
bulldogi-
näyttely?

SATHY-yhdistyksen korviin on
kantautunut epämääräisiä tietoja
siitä, että osa koiranomistajista ei
ole puheväleissä keskenään vaik-
ka heidän omistuksessaan on sa-
manrotuisia koiria! Kyseessä ei
ole mikään koiramaailman harvi-
naisuus, vaan kyseessä tuntuu ole-
van enemmän sääntö kuin poik-

keus.
Suomen Kennelliitto ry. on hyvä
esimerkki siitä miten byrokratia,
kokoukset ja säännöt menevät
asioiden edelle. Moni koirarotu-
yhdistys on hajauttanut voimansa
vaikka kaikki ovat samalla asialla.
Suomessa on esimerkiksi kolme
eri jackrussellterrieri-yhdistystä.

Herää kysymys, mihin näistä yh-
distyksistä tästä rodusta kiinnos-
tunut koiran hankintaa harkitseva
ottaa yhteyttä?
Voimavaroja ei kannata, varsin-
kaan SATHY-rotuisten koirien
ollessa kyseessä, hajauttaa. Jo nyt
on ollut vaikeuksia saada tarpeek-
si massaa tyrmätä kansanedusta-

jien hölynpölyt (Marjaana Koski-
sen pitbull- ja amerikanbulldog-
vastaiset lehdistötiedotteet), pitää
lehdistö jonkinlaisessa kurissa,
jne.
SATHY ry. on koirien ja koiran-
omistajien asialla.

Koiranomistajat sekoilevat!

Kauniina talvisena laskiaisunnun-
taina saattaa kuka tahansa tarkka-
silmäinen törmätä Helsingin Senaa-
tintorilla aitoon amerikanpitbull-
terrieriin. Näin kävi SATHYn toi-
mittajille ja taas on SATHYyn saatu
mukaan uutta, aktiivista voimaa.
Kuvassa vihreäsilmäinen Ada, joka
on puolitoistavuotias narttu Venä-
jältä. Omistaja on koiraansa erittäin
tyytyväinen ja oli iloinen tavattuaan

SATHYn ihmisiä. Adan omistajalle
oli Suomen Kennelliitto ry:ssä an-
nettu kylmää palautetta, kun hän
yritti tavoittaa suomalaisia pitbullin
omistajia. Meitä ei kuulemma ole.
No, terveisiä vaan Kennelliitolle
ja tiedoksi kaikille, aina voi soittaa
Suomen yhdistysrekisteriin ja sieltä
saatte kuulla, että SATHY ry. toimii
ja voi hyvin. Tervetuloa Ada!

Ada-pitbullterrieri

Yllä oleva pitbulli ei ole
myytävänä! Kyseessä on
laskiaissunnuntaina bon-
gattu Ada-pitti, jonka suku-
juuret johtavat Venäjän
kautta Amerikkaan.
Omistaja kertoi saaneensa
”ei-oota” kysellessään
asiatietoa Suomen Kennel-
liitosta.
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Onko kysyttävää tai kerrot-
tavaa? Soita vastaajaan

(09) 241 3339
tai lähetä osoitteeseen

Mannerheimintie 93c147
00270 Helsinki

tai emailaa
info@sathy.org

Moikka! Onko SATHY ry
vielä olemassa, kun mitään ei
ole EXPOn jälkeen kuulunut?

V: No tottakai SATHY ry on
olemassa. Kaikki SATHY ry:n
jäsenet saavat SATHY Uutiset-
 lehden ja halukkaat saavat uu-
simmat uutiset aina reaaliajassa
SATHY sähköpostituslistan
kautta. Mikäli et ole kuullut
SATHYstä mitään. olisi syytä
liittyä jäseneksi ja näin saat aina
kaiken SATHYn materiaalin
suoraan kotiisi.

SATHY Expo 2000 järjeste-
tään totuttuun tapaan Järven-
päässä, ajankohta on 9.7.2000.
Lisätietoja saatte SATHY Uuti-
sia lukemalla - lähempänä kesää.

Miten Standard- ja Johnson-
 linjaiset amerikanbulldogit
eroavat toisistaan?

Mikä tekee toisesta linjasta
paremman, entä kumpia löytyy
Suomesta?

V: Standardia löytyy puhtaa-
na linjana Suomesta. Puhdasta
Johnsonia sen sijaan ei löydy,
mutta näiden molempien linjo-
jen risteytyksiä löytyy. Standard-
 l i n j a  o n  p a r e m p i
amerikanbulldogi  terveydelli-
sistä syistä.

Suurin ero on näiden linjojen
välillä on se, että Johnson bull-
dogit on paljon painavampia -
jopa 25-30 kiloa painavampia,
kuin Standard- linjan ab:t -  eli
niiden paino on 60-70 kiloa.
Standard- ab painaa 45-55 kiloa.
Molempien linjojen koirien sä-
käkorkeus on yleensä sama.
Johnsonilla kuono lyhyempi, eli
paino + kuonon lyhyys = tervey-
delliset ongelmat.

Kuinka paljon amerikan-
bulldogeja on Suomessa ja mis-
tä niitä on tuotu, entä suoma-
laiset pentueet?

V: Amerikanbulldogeja on
Suomessa noin 25 kappaletta.
Niitä on tuotu lähinnä USA:sta

ja Venäjältä, joissa asustavat
maailman johtavat ab- kasvatta-
jat. Suomen ab- kasvattajista
saatte lisää tietoja SATHY ry:n
ab- asiantuntijalta, Sami Mak-
koselta. Makkonen on myös
Bulldozer- kennelin omistaja ja
antaa ensikäden tietoa suomalai-
sista pentueista aina, kun niitä
on näköpiirissä. Suomessa on
syntynyt ainoastaan kaksi pen-
tuetta, molemmat Makkosen
kennelissä.

Mistä saisin tietoa SATHY
koirien sukutauluista?

V: Koirien sukutaulut ovat
yksityishenkilön omaisuutta, eli
niitä kannattaa kysellä ensi kä-
dessä omistajalta, jonka kuuluu
saada sukutiedot kasvattajalta.
Yleensä kaikki SATHY koirat
ovat rekisteröityinä koirien kat-
tojärjestöissä, ab- koirilla ABA
ja apbt- koirilla ADBA. Lisää
tietoa sukutauluista saatte näistä
paikoista ja apua sukutaulujen
hankkimisessa tarjoaa SATHY.

Olisiko mahdollista saada
SATHY Uutiset lehteen tuhtia
tietopakettia amerikanbulldo-
gista?

V: SATHY Uutiset vastaa ai-
na SATHY ry- ihmisten vaati-
muksiin. Tuhti ab- paketti on
tuloillaan, tarkkailkaa postian-
ne. SATHY ry:stä voitte myös
tilata AB- minivihkosen postitse
tai imuroida sellaisen SATHYn
webbisivui l ta osoitteesta
http://www.sathy.org.

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.

Lukijoiden kysymyksiä???  SATHY vastaa

Lemmikki lehdessä vuoden
99 lopulla numerossa 8/99 sivul-
la 42-43 ulkomuototuomari Kari
Järvinen esittelee löytöään upe-
asta koirapatsaasta luullen, että
vastaavat koirat ovat kadonneet
maan päältä. Järvinen kertoo:
”Tässä on todellinen peruskoira,
jota kelpaisi esitellä nykypäivän
huippukehissäkin. Rakenteel-
taan upea, terve, tasapainoinen.”

Järvinen on Suomen Kennel-
liitto ry:n ulkomuototuomari ja
hän on erikoistunut junior hand-
lereiden esittämistaitoihin. Kari
Järvinen hankki kansainvälisestä
huutokaupasta Han-dynastian
aikaisen (220-206 e.Kr) koira-
patsaan aivan hiljattain ja mies
on mykistynyt löydöstään.
”Tämä on todella kaunis eläin.
Koirien ulkomuototuomarina
pidän tätä hankintaani aivan kä-
sittämättömänä löytönä”, Järvi-

nen lisää. Huomatkaa koiran
ilmeinen yhdennäköisyys SAT-
HYn työkoiriin. Eli tervetuloa
Kari Järvinen ihmettelemään
SATHY Expoon näitä vallan
ihmeellisiä koiria, jotka ovat
todellakin upeita, terveitä ja ta-
sapainoisia.

SATHY-koiria
kaivataan huippukehiin

Ulkomuototuomari Kari Jär-
vinen haikailee peruskäyttökoiri-

en perään - tervetuloa SATHY
Expoon!

Helsingin Koirapuistoyhdis-
tys ry. täytti vuoden 99 lopulla
20 vuotta. Toiminta sai alkunsa
töölöläisistä koiranomistajista,
jotka ulkoiluttivat koiriaan hylä-
tyssä Rajasaaressa Soutustadio-
nin vieressä. Talkoojoukko sii-
vosi saaren ja sai ajatuksen
koirien omasta puistosta.

Rajasaaren jälkeen koirapuis-
toja ja -aitauksia on tullut Hel-
sinkiin mukava määrä.

Jokaisen koiranomistajan
kannattaa piipahtaa Rajasaaren
kauniissa koirapuistossa ja var-
sinkin vedestä nauttivat koirat
osaavat arvostaa tätä erikoista
koirapuistoa.

Koirapuisto

Tämä pitbulli on varustautunut
kolean kesän varalle.

Jos koiralla on hätä, eikä
eläinlääkäriä tavoiteta ja apteek-
kikin on kiinni, voi kaikkina
vuorokauden aikoina pyytää en-
siapuohjeita Helsingin yliopiston
eläinlääketieteellisen tiedekun-
nan pieneläinpäivystyksestä pu-
helinnumerosta (09) 7084 9600
tai virka-aikana puhelinnumeros-
ta (09) 70 851.

Ensiapuohjeita koiralle

Turkulaisen Katin kaverilla,
Buster-koiralla, ei ole hätää!


