
SATHY Uutiset

Asiaa lehdestä ja
Sathy Exposta

Sathy Uutiset ilmestyy tänä
vuonna nyt kuudetta kertaa.
Tähän lehteen olemme koon-
neet parhaat palat – ja vähän
muutakin – vuoden megata-
pahtumasta, Sathy Expo
2000:sta.

Sathy Expo 2000 järjestet-
tiin 10.9.2000 samalla tutulla
paikalla, Järvenpään Vanhan-
kylän koirapuistossa. Paikalla
oli vähintään suuri määrä Suo-
men amerikkalaisperäisiä työ-
koiria ja koirien omistajia ja
tunnelma oli tiivis alusta lop-
puun. Mikäli joku vielä muisti

mielipahan Expon siirtymiseen
liittyen, hälveni kaikki tällaiset
viimeistään siinä vaiheessa
kun astuttiin portista sisään ja
Sathy tiskillä jokaiselle ojen-
nettiin ilmainen arpa. Paikalla
oli myös viime vuonna paljon
kyselty ja kaivattu buffet-
pöytä, ainoa vika tällä kertaa
olikin makkaran ja kahvin lop-
puminen kesken kaiken! Koko
tapahtuma sujui odotettua pa-
remmin, taakanveto innosti
ihmisiä erittäin paljon ja kaikki
koirat ja omistajat käyttäytyi-
vät mallikkaasti. Ensi vuonna
uudestaan – ja entistä parem-
min varustautuneena!

Lisää asiaa Sathy Expo
2000 sisäsivuilla.

Amerikankääpiöterrierit
saapuvat Suomeen

Pitkästä aikaa on Suomeen

saapumassa kauan kaivattua
vahvistusta hieman hiipunee-
seen amerikankääpiöterrieri-
kantaan. Suomeen tulee näillä
näkymin neljä kappaletta akt-
koiria, joista kahden tulo on
jo päivämäärää lukuunottamat-
ta sovittu loppuun asti. Koirat
ovat hyvältä kasvattajalta ja
kyseessä on kaksi pentua, jotka
ovat sisaruksia. Koiran ostami-
nen ulkomailta on helppo juttu,
Sathy auttaa näissä asioissa
uusia koiranomistajia parhaan-
sa mukaan.

Lisää uusista minityökoiris-
ta sisäsivuilla.

Talvi
tulee

Kesä on jo kaukana takana-
päin, pitkä, ihana syksy pime-
nee entisestään ja talvi on ai-
van ovella. Joissain paikoissa

on saatu jo ensi lumikin. Tal-
ven ja pimeän tullessa on jo-
kaisen syytä muistaa erittäin
tärkeä asia - käyttäkää heijas-
tinta! Liikkuipa sitten kaupun-
gissa tai maalla, on heijastin
joka koiran ja omistajan hyvä
turva autoja ja muita vastaan.
Heijastin maksaa pari mark-
kaa, eli se on todella halpa
henkivakuutus. Eli ei muuta
kuin koiralle heijastin ja itselle
samanlainen!

Tämä lehti 6/2000 on vii-
meinen tänä vuonna ilmestyvä
Sathy Uutiset -lehti. Koko
Sathy:n väki toivottaa kaikille
Sathyn jäsenille, muille ystä-
ville ja tuttaville ja ennen kaik-
kea kaikille hienoille koirille
oikein ihanaa joulua, antoisaa
uutta vuotta ja jaksamista läpi
pimeän talven!

Ensi vuoden lehden sivuilla
tavataan!

SATHY Uutiset on Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry:n virallinen äänitorvi. 2000 numero 6/2000

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, Mannerheimintie 93 c 147, 00270 Helsinki. SATHY:n vastaaja (09) 241 3339.

Suomen amerikkala isperäisten työkoirarotujen
harrastajayhdistys ry. ajaa niiden koiraharrastajien asiaa, joiden
mielenkiinnon kohteena ovat amerikanbulldoggit, amerikankää-
piöterrierit, amerikanpitbullterrierit, vanhaenglanninbulldoggit
ja monet muut työkoirarodut.

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.

Suomeen on tu lossa tä l lä  hetke l lä  ne l jä
amerikankääpiöterrieriä, joista kaksi saapuu maahan
tammi-helmikuun vaihteessa. Ensi vuoden Sathy Expoon
odotamme näiden uusien akt-koirien ja monien muiden
karvaturrien ilmaantumista paikan päälle ja toivon mukaan
lisääkin on tulossa!

Sathy Expo 2000
– jymymenestys!
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Nelosen uutiset
tiedottaa

Keskiviikon 27.9.2000 Nelo-
sen tv-uutisissa kerrottiin Sak-
san, Ranskan ja Luxemburgin
ehdot taneen EU-maih in
“taistelukoira-kieltoa”.

Uutisissa jatkettiin ja kerrot-
tiin “taistelukoiria” olevan Suo-
messa pari tuhatta.

Jutussa haastateltiin mm.
Brysselissä olevaa sisäministe-
riön hallitusneuvos Pekka Jär-
viötä, joka sanoi, että Suomi ei
ainakaan kannata moista lakieh-
dotusta. Samoin Pekka Järviö
epäili, että koko lain kannatus
jää häviävän pieneksi.

Sinänsä uutinen on hyvä, että
Suomi ei kannattanut torstaina
28.9.2000 Brysselissä käsiteltyä
asiaa. Huono asia on se, että
kaikesta ministeriön tiedottami-
sesta huolimatta asiasta kuulee

vasta uutisista ja käsittelypäivän
aattoiltana - telkkarista.

SATHY ry.:n toimesta on yri-
tetty tavoittaa ministeriön ihmi-
siä, mm. sisäministeriön halli-
tusneuvos Pekka Järviötä,
kansliapäällikkö Juhani Perttus-
ta, lainsäädäntöneuvos Lauri
Ylivakkuria, jne. mutta kukaan
ei ole paikalla arkiaamuisin tai
muuten. Ohessa kuvia uutisista
– vähän ilahduttaa se, että
SATHY ry.:n edustamia puhdas-
rotuisia koirarotuja ei enää las-
keta “taistelukoiriksi”

Miten on mahdollista, että
EU:ssa ollaan kieltämässä
“taistelukoiria”? Kyse on myyt-
tisestä tappajakoira-ilmiöstä –
tätä esitettä saa tilaamalla Sat-
hystä.

Emme ole kuulleet lakiehdo-
tuksesta mitään uutta, oletamme,
että se ei ole mennyt läpi.

EU:ssa pohditaan
“Taistelukoira”
-asiaa

Ohessa kuvia Nelosen uutisista. Ruudussa esiintyi myös staffi.

Hyviä uutisia
Saksasta

R i i p p u m a t t a  E U -
poliitikkojen “uraa uurtavasta”
sekoilusta koiria vastaan, Sathy
on saanut hyviä uutisia Saksas-
ta.

Koirajupakka on siellä rau-
hoittunut huomattavasti ja ih-
miset ovat huomanneet toimi-
neensa liian hätäpäissään.
Alkukevään ja koko kesän jat-
kuneet omituiset mellakat ovat
loppuneet ja ihmiset ovat rau-
hoittuneet.

Saksalaiset poliitikot ja lain

säätäjät ovat saaneet tuhansien
ihmisten kiukkuisia ja aihees-
takin suoraviivaisia palautteita
siitä, että kaiken maailman
kiellot ja rajoitukset ovat tyh-
jänpäiväisiä. Muutama oikein
vähäpäinen bull-rotujen vihaaja
sai aikaan suurta tuhoa, ihmisiä
suorastaan terrorisoitiin kadul-
la, työpaikoissa ja kotona. Tä-
mä jatkui yllättävän pitkään,
kun ottaa huomioon asian älyt-
tömän paisuttelun – samaan
aikaan moni muu koirarotu sai
aikaan pahoja tuhoja, joita ei
edes uutisoitu, puhumattakaan
ihmisten itsensä aiheuttamista

surmista yms. vakavammista
asioista.

Joka tapauksessa Saksassa
muutamassa osavaltiossa on jo
täytäntöönpantu laki, joka kos-
kee eritoten koirarotuja ameri-
kanstaffordshirenterrieri, ame-
r i kanp i t bu l l t e r r i e r i  j a
staffordshirenbullterrieri: Näitä
em. koirarotuja ei tarvitse
kastroida eikä steriloida ja nä-
mä koirat saavat olla ulkona
taluttajan kanssa ilman kuono-
koppaa, aivan kuten kaikki
muutkin koirat saavat olla.
Koirien tulee kuitenkin läpäistä
luonnetestit, jotka ovat tunne-

tusti aika epäluotettavia, testistä
riippuen. Kuitenkin asiat ovat
menossa järkiperäisempään
suuntaan, jopa melkein läpi-
mennestä mikrosiru-koiran-
päähän -lakiehdotuksesta on
luovuttu tyystin.

Seuraamme tilannetta silmä
kovana ja olemme barrikaa-
deilla taistelemassa koiriemme
puolesta! Nämä lemmikit ovat
ansainneet vain parasta mah-
dollista hellää huolenpitoa - ei
sellaista heitteillejättöä kuin
mitä Euroopassa on tänä kesä-
nä saatu valitettavasti todistaa.
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Asiat
tärkeysjärjestykseen

Ilta-Sanomat uutisoi lauan-
taina 25.11.2000 Hullun leh-
män taudista otsikolla: “Hullun
lehmän tauti lietsoo turhaa
hysteriaa”.  IS on sitä mieltä,
että hysteria hullun lehmän tau-
din ympärillä on saavuttanut
järjettömät mittasuhteet. Ilta-
Sanomien aina yhtä viisaat ja
puolueettomat journalistit ovat
koonneet saman artikkelin yh-
teyteen todennäköisiä tapoja
ihmisen kuolla. Eli: “Näin voit
heittää henkesi”:

Heti, kun kysymyksessä on
jotain muuta, kuin lemmikit,
eli Isot Rahat, on koko media,
poliitikot etunenässä valmiita
puolustamaan meidän kaikkien
yhteistä hyvää. Tässä yhteydes-
sä jos koskaan on hyvä muis-
taa, että lemmikkieläinten tap-
pamana ihmisiä kuolee koko
maailmassa vähemmän, kuin
esim. lento-onnettomuudessa
Britanniassa. Mutta pitbull-
hysterian riehuessa pahimmil-
laan, muistaako kukaan tätä?
Missä on faktat silloin, kun
pieniä hauvoja teurastetaan?

Äkkiseltään ei arvaa, että
SATHY ry. ja Bullmastiffit &
Mastiffit ry. ovat osittain samal-
la asialla. Molemmat yhdistyk-
set ajavat ennen kaikkea koiri-
en asiaa ja molempien
yhdistysten mielenkiinnon
kohteena olevat koirarodut ovat
osittain väärinymmärrettyjä.

Holappa ja Vakkilainen
aktiivisesti koirien asialla

Bullmastiffit & Mastiffit ry.n
lehden tekijät Riikka Holappa
ja Sanna Vakkilainen kirjoitti-
vat Bullmastiffit& Mastiffit
ry:n jäsenjulkaisuun 4/2000
pitkän artikkelin “tappaja-
koirista” ja tämä artikkeli pe-
rustui osittain Sathy ry.:n ko-
koamaan kattavaan materiaa-
liin ja tilastotietoon siitä, miten
koiria käsitellään mediassa.

Holappan artikkeli kertoo
median luomista tappajakoiris-
ta enimmäkseen amerikanpit-
bullterrierin näkökulmasta.
Asia on kuitenkin tärkeä Bull-
mastiffit & Mastiffit yhdistyk-
selle, sillä kuten Holappa itse
sanoo: “Emme voi tietää mil-
loin jokin oman yhdistyksem-
me roduista joutuu lehtien ot-
sikoihin “raatelijana”. Siksi ei
ikinä voi korostaa liikaa sitä,
että kasvattajien on oltava tark-
koja minne pentunsa myy, ja
yksittäisien koirien omistajien
täytyy luoda esimerkkiä hyväl-
lä ja hallitulla käytöksellä koi-
riensa kanssa.”.

Holappa puhuu täyttä asiaa.
Sathyssa on huomattu sama
huolestuttava asia – oman yh-

distyksen jäsenet ovat kaikkein
sokeimpia median aikaansaa-
malle vaaralle. Pentuja saate-
taan tehdä $-kuvat silmissä ja
moni ei viitsi vaivautua ajatte-
lemaan väistämätöntä tosiseik-
kaa – mitä usempi pentu on
väärällä omistajalla, sitä suu-
rempi on riski, että ongelmia
syntyy.

Saksan tilanne
kummastuttaa

Tässä Sathy Uutisissa halu-
amme erityisesti korostaa sitä,
että koirat eivät koskaan yksin
aiheuta ongelmia, vaan syypää-
nä on aina ihmiset. Samaa asiaa
ajaa myös Bullmastiffit &
Mastiffit ry. ja haluamme yh-
dessä ihmisten tajuavan näihin
“meidän” koiriimme kohdistu-
van riskin ja vastuun.

Bullmastiffit & Mastiffit yh-
distys on seurannut tarkkaavai-
sest tilannetta Saksassa ja Eu-
roopassa. Tilanne on kuitenkin
tällä hetkellä aivan eri kuin
kesällä ja järkiperäinen käyt-
täytymien valtaa alaa jopa brat-
wursti-poliitikkojen piirissä.

Koiraverot ja
säädökset järjettömiä

Saksalaisten bullmastiffien
ajat ovat olleet lähes yhtä kovat
kuin saman maan pitbullien,
amstaffien, staffien ja muiden
“tappaja-koirien”. Saksan tilan-
ne onneksi tuntuu tavallisen
koiranomistajan näkökulmasta
katsottuna olevan menossa pa-
rempaan suuntaan. Järjettömän

tiukkoja sääntöjä on kuitenkin
vielä voimassa. Esimerkiksi
Frankfurtin kaupunki on mää-
rännyt “vaarallisten koirien”
omistajien maksettavaksi 1 800
DEM vuotuisen koiraveron.
Miltä tuntuisi maksaa jokaises-
ta omasta koirasta 5 400 Suo-
men markkaa joka vuosi, jotta
eläin ylipäätään saisi elää? Ky-
seisen veron maksaa mm. bull-
mastiffi Tysonin omistaja herra
Buono, joka seuraa mielenkiin-
nolla, palautetaanko rahat tai
osa niistä nyt kun Tyson on
hyväksytysti suorittanut vaadi-
tun luonnetestin eikä siis ole
enää “vaarallinen koira”.

Todennäköinen kuolemanriski henkilöä kohden vuodessa

Sydänveritautiin Suomessa 1:225
Rintasyöpään Suomessa (naiset) 1:3 300
Eturauhassyöpään Suomessa (miehet) 1:3 500
Viinaan Suomessa 1:4 200
Auto-onnettomuudessa Suomessa 1:16 000
Murhan tai tapon uhrina Suomessa 1:35 000
Influenssaan Suomessa 1:42 000
Veneonnettomuudessa Suomessa 1:67 000
HIV:hen Suomessa 1:200 000
Maanjäristyksessä 1:588 000
Salamaniskusta 1:10 000 000
Lento-onnettomuudessa USA:ssa 1:10 000 000
vCJD-tautiin EU:ssa 1:12 888 000
Lento-onnettomuudessa Britanniassa 1:50 000 000

Suomen amerikkalais-
peräisten työkoirarotujen
harrastajayhdistys ry.
SATHY ja Bullmastiffit &
Mastiffit ry. tekevät molem-
mat työtä koirien hyväksi.

Suomalainen pittiasiain
uranuurtaja -pariskunta on
muuttanut kaikessa hiljaisuu-
dessa Espanjan auringon läm-
pöön! Pariskunta ei päässyt
osallistumaan juuri tästä syystä
Sathy Expoon, mutta lähettää
kaikille heidät tunteville ja kai-
kille Suomen pitbulleille tervei-
siä:

   “Terkut Costa Blancasta!
Täällä on ihanaa, lämmintä pii-
saa! Koiria on tullut jo hankit-
tua muutama kappale ja siihen
liittyen näimme juuri paikalli-
sessa lehdessä hiljan uutisen
laista, joka koskee täällä Espan-
jassa vaarallisiin rotuihin luet-
tavia koiria. Näitä ovat pitbull
ja muut sen risteytykset, rott-
weiler, bullterrieri, dobermanni,

kaukasian paimenkoira, napolin
mastiffi, dogo argentino ja filo
brasileiro. Koirat täytyy rekis-
teröidä viranomaisille joulu-
kuun loppuun mennessä. Ko.
koirat on pidettävä kytkettyinä
yleisillä paikoilla alle kahden
metrin hihnassa ja niillä on ol-
tava kuonokoppa. Ja mikä hul-
luinta, kaikki ne muutkin koirat,
joista on aiheutunut vaaraa ih-
misille tai eläimille tai joilla on
yleensä ollut uhkaavaa käytöstä
(hoh hoijaa) luetaan saman lain
alle. Eilen kadulla tuli vastaan
pikku yokshiren terrieri ilman
kuonokoppaa, haukkuen hullu-
na ja hyvä etten kussut alleni...
Eli terveisiä täältä etelän läm-
möstä!”

Terveisiä Espanjasta

Bullmastiffit & Mastiffit ry.
koirien asialla



Pieniä koiria kohta roppa-
kaupalla – amerikankääpiö-
terrierit valloittavat

Suomessa jo useita vuosia
kestänyt amerikankääpiöter-
rieri-koirien lama näyttää vah-
voja elpymisen merkkejä. Suo-
meen 1990-luvun alussa
rantautuneet ensimmäiset koi-
rat ja niiden pentueet ovat ol-
leet pitkään hallitsevassa ase-
massa Suomen amerikan-
kääpiöterrierimarkkinoillla.

Asiaan on tulossa iso muu-
tos.

SATHY ry. on vuoden 2000
aikana saanut lukuisia yhtey-
denottoja ihmisiltä, jotka ovat
tehokkaan SATHYn tiedotta-
misen ja myöskin oma-
aloitteisen kiinnostuksen myötä
nyt siinä pisteessä, että haluavat
hankkia itselleen kotiin verrat-
toman pienen työkoira-terrierin
– amerikankääpiöterrierin. Osa
ihmisistä on hankkimassa AKT
koiraa itselleen lemmikiksi per-
heeseen – ja siihen AKT sovel-
tuu mitä mainioimmin. AKT
on perheen ylin ystävä ja aika
kova vahtimaan perheen jäse-
niä ja omaisuutta – jos nikseen
tulee. AKT on myös useimmi-
ten erittäin sään kestävä koira,
eli ei tarvitse kummempia vil-
lanuttuja päälleen talvipakka-
sillakaan. Tämä ei tietenkään
päde ihan joka koiraan, sillä
kaikki koirat ovat yksilöitä.

Osa koirista lemmikiksi
– osa jatkojalostukseen

Osa ihmisistä on hankkimas-
sa AKT koiraa itselleen lemmi-
kiksi, mutta heillä on myös
muita suunnitelmia varattuna
näiden pienten vintiöiden pään
menoksi. Tarkoituksena on, et-
tä Suomeen saataisiin muuta-
man vuoden sisään kunnolli-
nen, huippukoirista koostuva
oma amerikankääpiöterrieri-
kanta, eli tarkoitus on jatkaa
koirien jalostusta siitä, mihin
saakka kasvattajat ovat tällä
hetkellä USA:ssa päässeet.

Tehtävä on kunnianhimoi-
nen ja se vaatii pitkää paneutu-
mista alaan. Koirien jalostus
ei ole mitään pientä iltapuhdet-
ta, vaan vaatii jalostajalta erit-
täin hyvää biologian ja perin-
nöllisyystieteen tuntemusta.
Nämä eivät suinkaan ole mi-
tään salatieteitä vaan perusteet
näihin opetetaan jokaiselle jo
peruskoulussa. Joka tapaukses-

sa  suur in  osa  ko i ran
”jalostajista” ei tiedä tänä päi-
vänä, mistä koirien jalostukses-
sa on kysymys. Usea itseään
hyvänä kasvattajana ja jopa
jalostajana pitävä henkilö on
itse asiassa sattumien varassa
elävä ristiin astuttava tavallinen
koiranomistaja. Mutta kuten
sanottua, nämä eivät ole mitään
salatieteitä, vaan aivan perus-
asioita.

Neljän koiran tulo
Suomeen varmaa

Tällä hetkellä Suomeen on
tulossa neljä amerikankääpiö-
terrieriä. Kaksi on tulossa lem-
mikeiksi ja kaksi on tulossa
jatkojalostusta varten, eli ns.
ensimmäiseksi urokseksi ja
nartuksi. Tiedustelujen perus-
teella voidaan kuitenkin sanoa,
että nämä neljä eivät suinkaan
jää viimeisiksi ulkomaan tulok-
kaiksi tällä minityökoirarinta-
malla. Ensimmäiset koirat saa-

puvat Suomeen tammi-
helmikuun vaihteessa 2001 ja
nämä koirat ovat samasta pen-
tueesta. Sisar ja veli menevät
täällä Suomen päässä omiin
koteihinsa ja toivottavasti pik-
kuiset eivät aivan kauhistu Suo-
men pakkasia! Ehkäpä lento-
kentälle on syytä ottaa mukaan
lämmin viltti... Yleensä kun
kyseessä on uusi tulokas ja
SATHY menee uuden omista-
jan kanssa vastaanottamaan
koiraa lentokentälle, tapahtuu
ensimmäinen kontakti koiraan
hieman huonoissa merkeissä.
Koira on pitkältä lennolta vä-
synyt, se on juuri tottunut ole-
maan kopassaan ja yhtäkkiä
sitä ympäröikin liuta uusia ih-
misiä. Tässä vaiheessa uuden
omistajan odotus on kuitenkin
ollut jo niin pitkä, että sitä ei
millään malttaisi odottaa koiran
tuloa ulos kopasta. Tässä vai-
heessa maltti on kuitenkin valt-
tia. Kannattaa antaa koiralle
aikaa tulla ulos kopasta omin
avuin, sillä on aivan turha ho-
puttaa ja pelästyttää pikkuista
koiraa kiirehtimällä päättömäs-
ti.Tässä vaiheessa muutama
minuutti ei ole enää pitkä aika,
vaikka se siltä saattaa tuntua-
kin.

Kaksi lisää vielä
vuoden 2001 aikana

Seuraavat kaksi koiraa ovat
tulossa Suomeen kevään kulu-

Amerikankääpiöterrieri

Nämä pikku pirpenot syntyivät kaikki tiistaina 31.10.2000.Tästä viiden pennun pentueesta kaksi onnellista päätyy
Suomeen.
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essa, viimeistään kuitenkin
kesään mennessä. Toinen näistä
koirista tulee olemaan tyttö ja
se menee lemmikiksi ja toinen
poika, jota tullaan käyttämään
astutuksessa. Nämäkin koirat
menevät eri perheisiin.

Sathy tulee raportoimaan
Sathy Uutisissa sekä nettisivuil-
laan kaikista uusista tulokkaista
heti, kun niitä alkaa ilmaantu-
maan.

Uudet koirat
esiin!

Toivotamme tästä eteenpäin
kaikkia amerikankääpiöterrieriä
itselleen lemmikiksi harkitsevia
ottamaan yhteyttä Sathyyn, sillä
osa uusista omistajista on lu-

pautunut että koiraa saa tulla
katsomaan paikan päälle. Näin-
kin harvinainen koira on tietysti
muidenkin ihmisten mukava
nähdä ihan oikeasti ja siihen
aukeaa mahdollisuus tietysti
ensi vuoden Sathy Expossa,
jonne odotamme parhaimmil-
laan jopa neljän amerikankää-
piöterrierin esiinmarssia – kaik-
k i  m u u t k i n  S u o m e n
amerikankääpiöterrierit ovat
tietysti enemmän kuin tervetul-
leita!

Vuoden 2001 Sathy Expoon
on kehitteillä amerikankää piö-
terriereitä varten ihan oma ex-
po-juttunsa, joka luultavimmin
liittyy jollain tavalla koiran pie-
neen kokoon ja vikkelyyteen.
Kaikki ideat, osanotto, aktiivi-

suus ja palaute on tervetullutta.
Mikäli kaikki menee suunni-

telmien mukaan ja kaikki koirat
saapuvat ajallaan Suomeen on
meillä edessämme ennennäke-
mätön kavalkaadi maailman
hienoimpia amerikankääpiöter-

riereitä – sitä kelpaa jo tulla
katselemaan kauempaakin.

Sathy toivottaa kaikki uudet
amerikankääpiöterrierit terve-
tulleiksi Suomeen ja kaikki uu-
det koirat omistajineen tervetul-
leiksi Sathyn jäseniksi.

valloittaa monen sydämen

Sisaruksista yksi tyttö ja yksi poika matkaavat kylmään
pohjolaan heti vuoden 2001 alussa.

Pennut ovat juuri nyt siinä iässä että ne availevat ensi
kertaa silmiään.

Lacey Jane on Suomeen tulevien koirien lähisukulainen.Hunter on Suomeen tulevien koirien isä.

Hunter.
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Sathy Expo 2000

Vuoden tapahtuma, eli Expo
2000 järjestettiin 10.9.2000
samalla tutulla paikalla, Järven-
pään Vanhankylän koirapuis-
tossa. Paikalla oli vähintään
suuri määrä Suomen amerikka-
laisperäisiä työkoiria omistaji-
neen ja tunnelma oli tiivis alus-
ta loppuu. Huolella suunniteltu
ohjelma takasi sen, että kylläs-
tymiseen asti ei joutunut ku-
kaan. Mikäli joku vielä muisti
mielipahan Expon siirtymiseen
liittyen, hälveni kaikki tällaiset
viimeistään siinä vaiheessa kun
astuttiin portista sisään ja Sathy
tiskillä jokaiselle ojennettiin
ilmainen arpa! Arpajaiset jär-
jestettiin iltapäivällä ja palkin-
not olivat mitä mahtavimmat.
Paikalla oli myös viime vuonna
paljon kyselty ja kaivattu buf-
fet-pöytä, ainoa vika tällä ker-

taa olikin makkaran ja kahvin
loppuminen kesken kaiken!
Ensi kesänä buffet-pöydän pi-
täjä osaakin varustautua kun-
non eväin ja lupaili, että ensi
vuonna ei syötävä tai juotava
lopu. Kaiken kaikkiaan kaikki
meni odotettua paremmin, taa-
kanveto innosti ihmisiä erittäin
paljon ja kaikki koirat ja omis-
tajat käyttäytyivät mallikkaasti.
Ensi vuonna uudestaan – ja
entistä paremmin varustautu-
neena!

Taakanveto innosti

Sathyn järjestämä taakanve-
don virallinen Suomen mesta-
ruuskilpailu herätti koirissa ja
omistajissa ennalta arvaama-
tonta innostusta. Kokeiluun
osallistui tuhti nippu Suomen
eittämättä parhaita koiria mutta
vastus olikin yllättävän hanka-
la. Koirat olivat ihmeissään,
kun ilman harjoittelua olisi pi-
tänyt raahata perässään jotain
omituista kärryä – ja vieläpä
kaiken kansan edessä! Omista-
jilla olikin selvät aikeet että
ensi kesäksi taakanvetoa tul-
laan harjoittelemaan ihan oi-
keasti, sillä tämähän ei ole mis-
sään nimessä voimalaji, vaan
tekniikkalaji. Tähän harjoitte-
luun antaa oivan lähtöpotkun
oikeat taakanvetovaljaat joita
on nyt mahdollisuus tilata en-
nakkoon joulukuun ajan aivan

pilkkahintaan asiantuntijalta ja
SM taakanvedon narttujen
voittajakoiran omistajalta - yh-
teystiedot sivulla 11.

Paikalla harvinainen
vanhaenglanninbulldoggi

Sathy Expoon paikan päälle
saapui yllättävän suuri joukko
ihmisiä aivan yhtä tiettyä tar-
koitusta varten – tapaamaan
Suomen ensimmäistä ja vielä
ainoaa...

 jatkuu sivulla 8.

Sathy Expo 2000

Alkuaamun syksyinen koleus piti monen koiran ja koiran-
omistajan aamulla vielä vällyjen välissä. Lämmin kuppi
kahvia olikin iloinen yllätys saavuttaessa Expo-alueelle!

Tämä pitbulli tuli ajoissa paikalle.

AB:t leikkiä lyö.

Valmistaudutaan taakanvetoon.

Paikalla koko perheen voimalla.
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kuvakavalkaadi

Kuppi kuumaa kahvia tekee terää.

Onkos täällä sitä pitbull-seuraa?

Sathyn infopisteestä sai ajankohtaista tietoa.

Joo, paijatkaa vaan meikäläistä!

Ja mitäs tänne kuuluu?

Mies ja megafoni – tuttu näky.

Rohkeimmat saapuivat jopa sairaslomalta Expoon.

Vanhaenglanninbulldoggi kiinnosti.



8

jatkoa sivulta 6.

...vanhaenglanninbulldog-
gia. Tämä ainutlaatuinen VEB
osoittikin olevansa vallan mai-
nio rotunsa edustaja ja aiheutti
varmasti monelle sydämennyr-
jähdyksiä upealla olemuksel-
laan ja välittömällä luonteel-
laan. Saa nähdä kuinka pian
Suomi onkin jo aivan täynnä
tätä hienoa koiraa. Mainitta-
koon että esimerkiksi Lemmik-
ki-tv mainitsi muutama kuu-
kausi sitten englanninbull-
doggin jalostuksen olevan me-
nossa Suomessa enemmän ja
enemmän vanhaenglanninbull-
doggin suuntaan. Samaa mieltä
olivat Sathy Expossa vierailleet
vannoutuneet englanninbull-
doggiystävät – massiivinen

VEB onkin SATHY koira vail-
la vertaa.

Amerikanpitbullterrieri
ihmetytti

   Suomen muutamat ameri-
kanpitbullterrierit, jotka ovat
rotunsa ehdottoman hyviä
edustajia sekä sukupuunsa että
käyttämisensä myötä, oikeas-
taan toivoivat paikalle muuta-
mia lehdistön edustajia. Tähän
olimme varautuneet. Median
ihmisille ja ennen kaikkea it-
selleen syöttämä potaska näi-
den koirien vaarallisuudesta
olisi saanut media-ukkojen
suun kääntymään vinoon, kun
he olisivat huomanneet mikä
tämä pitbulli onkin oikeastaan
miehiään. Koirat ovat ystäväl-

lisiä, kilttejä ja jos niistä nyt
jotain erikoista voi sanoa, niin
koirat ovat erittäin upeita ja
atleettisia. Tämä nähtiin jälleen
kerran Sathy Expossa.

   Kaikki pitbullit ovat ihmi-
sen parhaita ystäviä ja monen
muita Sathy rotuja katsomaan
tulleen ihmisen mielipide
muuttuikin kertaheitolla kun
he visiteerasivat Expossa.

Amerikanbulldoggeja
paikalla runsaasti

   Lähes kaikki Suomen ame-
rikanbulldoggit saapuivat pai-
kalle Expoon. Isoja valkoisia
koiria vilistikin nurmikentällä
useampi kymmenen. Mukana
oli usea uusi pentu, jotka olivat
nyt jo lähes isompiensa veroi-
sia – jos ei vielä koossa, niin
ainakin luonteessa! Suomen
ab-kanta on suuri varsinkin kun
vertaa mitä se oli muutama
vuosi sitten. Pentueita on tehty
useampia ja lisää näyttää ole-
van tulossa. Erityisesti perhei-
den lapsien parissa suurta suo-
siota niittävä amerikanbull-
doggi onkin perheen paras ys-
tävä.

   Amerikanbulldoggit osal-
listuivat rohkeasti taakanvetoon
ja tuloksena olikin SM kultaa
urosten sarjassa!

   Erityistä puheenaihetta ab-
porukan keskuudessa herätti
Sathy video, josta olemme saa-
neet paljon positiivista palau-
tetta. Videolla esiintyykin jo-
kainen Sathy rotu ja ab:n osuus
videolla on erityisen hieno.

   Moni halusi myös kokeilla
ab:n mahdollisuuksia kodin
suojelemisessa ja tähän tarjou-
tuikin oiva mahdollisuus pai-
kan päällä. Suojelukoirakoulut-
taja-ekspertti Sami Makkonen
testasi halukkaiden koiria ve-
loituksetta sekä Expon aikana
että Expon jälkeen. Näin moni
uusi ihminen sai pontta koiran-
sa koulutuksen aloittamiseen.
Mikäs sen turvallisempaa kun
menee koiran kanssa illalla tal-
vipimeällä lenkille ja koira kar-
kottaa häiriköt pelkällä ole-
muksellaan.

Ensi vuonna Expossa
amerikankääpiöterrierejä

   Vuoden 2001 Sathy Expon

suunnittelut ja järjestelyt ovat
jo käynnissä. Tähän liittyen
varaudumme ensi vuonna vas-
taanottamaan Expoon tuhdin
nipun Sathyn minityökoiria,
eli amerikankääpiöterriereitä.
Mikäli oikein hyvin käy, niin
Sathy Expo 2001 saa ylpeänä
esitellä kokonaista neljä kap-
paletta uusia akt-koiria! Hie-
nointa tietysti olisi, mikäli kaik-
ki Suomen akt-koirat pääsisivät
paikan päälle, eli aika näyttää
kuinka käy. Sathy erikois-
Expo-tiimi on valmistelemassa
jotain aivan erikoista näiden
pikku veijareiden pään menok-
si, esimerkiksi joku taitoa vaa-
tiva erikoisrata tai muu vastaa-
va. Tähän liittyen kaikki
ehdotukset ja muu avunanto
on tervetullutta.

Sathy Expo 2001

   Sathy Expo 2001 järjeste-
tään totuttuun tapaan Järven-
pään Vanhankylän koirapuis-
tossa myöhemmin ilmoi-
tettavana ajankohtana.

Palaute aikaisemmilta vuo-
silta otetaan huomioon uutta
Expoa järjesteltäessä ja uudet
ehdotukset sekä ennen muuta
kaikenlainen osallistuminen
itse järjestelyihin ja tapahtu-
maan on erittäin tervetullutta.
Kaikenlaiseen toimintaan tar-
vitaan aina vapaaehtoista työ-
voimaa.

Tällä kertaa kiitämme kaik-
kia mukana olleita, kaikkia va-
paaehtoisia työntekijöitä, Hus-
sea hienosta mukana olosta ja
erittäin upeista palkinnoista
kilpailujen voittajille ja osan-
ottajille, buffetin pitäjälle ja
ennen kaikkea kaikille hienoil-
le koirille – kaikesta päätellen
ainakin koirilla oli tosi muka-
vaa!

Expo 2001 -tapahtuma suju-
nee ilman mediauhkaa ja en-
nusmerkit viittaavat siihen, että
luvassa on varsinainen mega-
tapahtuma. Kaikille koiraro-
duille lisää toimintaa, enem-
män ohjelmaa ja tapahtumaa.

Ensi vuonna kohtaamme jäl-
leen ja siksipä toivotamme kai-
kille jo tässä vaiheessa – Ter-
vetuloa!

Sathy Expo 2000

Paikanpäällä oli uusia tuttavuuksia.

Pitbullit tekivät tuttavuutta keskenään, omistajien
roikkuessa hihnan jatkeena.
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Taakanvedon SM kilpailu

Koirilla rodusta ja koosta riippumatta oli aikamoinen
totuttelu uusiin valjaisiin ja ennen kaikkea taakan-
vetokärryyn. Kyllä harjoittelu tekee mestarin tässäkin
lajissa.

“Mikäs ihme se siellä takana yrittää ottaa meikäläistä
kiinni... Ei kai vaan... Aika oudon näköinen vekoitin.”
Koirilla olisi ollut voimaa vetää vaikka kuinka, mutta
tämä onkin taitolaji.

“Kyllä meikäläinen sanoo nyt tämän sopimuksen
irti – Hei mies! Irrotas joutessas nämä jutut tästä!”
Kiitoksia kovasti kaikille avustajille tässä jännittä-
vässä kilpailussa!

Ylivoimainen virallisen taakanvedon Suomen mes-
taruuden voittaja narttukoirien puolella – December!
Tämä pitti olisi kyllä vetänyt vielä vaikka kuinka
paljon enemmänkin...

Voittajan on helppo hymyillä! Tässä polleana SM
taakanvedon urosten sarjan voittaja Dino. Kiitokset
Husselle ylenpalttisista palkinnoista!

Ylpeä taakanvedon SM voittaja. Taitaa Decemberille
olla itsestään selvää, mikä on mieluisin palkinto
tällä kertaa... Ei se ole pokaali, eikä pullo kuohuvaa,
vaan Hussen mainio ja tuhti säkki koiranruokaa!
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Sathy Expo 2000

Onpas täällä paljon amerikanbulldoggeja! Arpajaisliput menivät kuumille kiville.

Kaiken kaikkiaan Sathy Expo 2000
kokosi koiraväkeä paikalle reilusti yli
sata henkilöä – ja tähän ei laskettu mu-
kaan lapsia tai koiria! Sää oli mitä suo-
siollisin ja sekä ihmiset että koirat käyt-
täytyivät erittäin mallikkaasti. Ensi

vuonna kaikki sujuu vielä paremmin,
paikalla on Sathyn harvinainen koirarotu
amerikankääpiöterrieri, enemmän mak-
karaa, paremmin harjaantuneita tulevia
taakanvedon Suomen mestareita ja lisää
koiraharrastajia. Uusia Expo tapahtumia

viritellään parasta aikaa ja vinkkejä sekä
lainataan että varastetaan ympäri maail-
man. Tavoitteenamme on Suomen paras
koiratapahtuma!

Sathyn suojelunäytös kokosi paikalle
paljon kiinnostuneita katselijoita. Monelle
jäi mieleen itämään kysymys – voisiko
meidänkin Mustista tuolla tuollainen
turvallinen kodin turvaaja? Kyllä vaan,

ainakin asiasta kannattaa ottaa selvää.
Iltapäivällä halukkaat testauttivat koiriaan
asiantuntijalla ja moni innokas sopi kou-
lutuksesta saman tien. Sathy ry. kouluttaa
koiria ympäri vuoden ja jos kiinnostus

jäi mieleen mutta rohkeus ei vielä riittänyt
kysyä neuvoa, niin ei muuta kuin puhe-
linsoitto Sathyyn niin koulutus pääsee
alkamaan.
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Sathy Expoon oli kokoontunut suurin
p i i r t e i n  j o k a i n e n  S u o m e n
amerikkalaisperäisten koirarotujen har-
rastaja. Mukavaa riitti alusta loppuun ja

tunnelma oli ehdottomasti ainutlaatuinen.
Tulevia megalomaanisia Sathy Expoja
varten kaikkea palautetta vastaanotetaan
enemmän kuin mielellään, kertokaa mikä

oli hyvin ja mitä voisi vielä parantaa.
Kaikki palautteet ovat meille arvokkaita!

SATHY ry:n taakanvetoasi-
a n t u n t i j a  j a  S M -
taakanvetomestarikoiran omis-
taja/valmentaja, Bobby Gonza-
les, lähtee 9.1.2001 Yhdysval-
t o i h i n  t u t u s t u m a a n
taakanvetokisoihin, koiriin ja
valmennustekniikoihin. Samalla
tarjoutuu taakanvedosta kiinnos-
tuneille mahdollisuus ostaa
omalle koiralle taakanvetoval-
jaat. Ainut mitä tarvitsee tehdä
on mitata oman koiran paino,
rinnanympärys kainaloiden koh-
dalta ja rinnan leveys (mitataan
mittanauhalla kainalosta kaina-
loon rinnan editse, kts. kuva).
Tämän jälkeen riittää soitto
Bobbylle 050 526 3851, joka
kertoo asiasta lisää.

Taakanveto on
tekniikkalaji

Taakanvedossa voittaa vah-
vin koira mutta vain jos tekniik-
ka on hallussa. Tekniikka sujuu
jos koiran kanssa on harjoitellut

perusteet.
Aiheesta on kirjoitettu aikai-

semmissa SATHY Uutiset -
lehdissä mutta kertauksen vuok-
si on sanottava, että koiraa on
harjoiteltava saamaan taakka
liikkeelle, vetämään tasaisesti
ja koiran on osattava vetää eri-
laisia taakkoja.

Omat taakanvetovaljaat on
nyt mahdollista hankkia todella
helposti.

Omat taakanvetovaljaat n

Omat, tyköistuvat taakanveto-
valjaat kestävät jopa tonneja!
Kyseessä ei ole mitkään viritel-
mät, vaan taakanvetoon alunpe-
rin suunnitellut erikoisvaljaat.

Sathy Expo 2000

APBT- ja AB-omistajat!

Kainalomitta A

Rintamitta B

Mittaa koirasi
paino ja koko.

Toimi nyt. Ainutlaatuinen mahdol-
lisuus hankkia super-luokan taa-
kanvetovaljaat ei tule toistumaan

Rintamitta B

Kainalomitta A

Paino kg

cm

cm

Soita 050 526 381, Bobby Gonzales
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Suomen tällä hetkellä ainoa
laatuaan olevan vanhaenglannin-
bulldoggi Tankki voi hyvin. Koi-
ra on samanlainen vintiö kuin
aikaisemminkin. Agressiivisuutta
on tosin koiralle hieman tullut
vieraisiin uroksiin nähden. Nor-
maalia bulldoggin ominaisuutta.
Kotonakin Tankki on käynyt pari
kovempaa ottelua vanhempien
koirien kanssa, muuten Tankki
on erittäin ihmisystävällinen ja
lapsista se pitää paljon. Tankki
nukkuu edelleen sängyssä pää
omistajansa tyynyllä koko yön.

Suomeen on tulossa lisää van-
haenglanninbulldoggeja jossain
vaiheessa, mutta tarkempaa tie-
toa tai päivämääriä ei ole vielä
tiedossa. Tällä hetkellä SATHYn
ja luultavasti Suomen harvinaisin
koirarotu veb onkin vielä Tankin
varassa.Uroskoiran ollessa hie-
man yli vuoden ikäinen on se
ylittänyt omistajansa kaikki odo-
tukset. Syksyn Sathy Expossa
Tankki keräsikin ympärilleen eri-
tyisen paljon ihastuneita ihmisiä.
Tankki lähettää kaikille ihailijoil-
le talviset terveiset!

VEB uutisia

Tankki odottaa jo innolla ensi kesää ja uutta Sathy Expoa.

Moi! Monet kiitokset Sathyn
väelle vaivannäöstä, joka mah-
dollisti mukavan sunnuntaipäi-
vän 10.9. On tosi kiva tavata
muita koiraharrastajia, ja koi-
rakin tapaa samalla aaltopituu-
della olevia lajikumppaneita.
Meillä oli ainakin erittäin haus-
kaa. Jopa mukanamme ollut
dobberi/dogo-ihminen lupasi
tulla ensi vuonna uudelleen ja
kyseli voiko liittyä Sathyyn.
Upeat koirat ja tapahtuma kaik-
kinensa tekivät siis ilmeisesti
jonkinlaisen vaikutuksen.

I.H.

Tervehdys! Mukavaa oli
siellä Expossa, kiitoksia järjes-
telijöille siitä. Oli mukavaa tu-
tustua amerikanbulldoggeihin,
jotka kyllä tekivät vaikutuksen
minuun. Pititkin vaikuttivat tosi
mukavilta koirilta toisin kuin
lehdissä on pitkin kesää kirjoi-
teltu, tosin asian kyllä tiesinkin
olevan toisin mitä lehdissä on
kirjoiteltu, myös oma rotuni
(staffi) mukaan lukien. Tulen
myös ensi vuonna expoon kat-
selemaan koiria mikäli vain
aika rittää.

J.H.

Palautetta Exposta

Tärkeää asiaa
pennutuksesta

Koiramme-lehti
kertoo pitbulleista

SATHY ry. -ihmisten määrä
kasvaa ja koiria tuodaan tasai-
sen kiihtyvää tahtia maahan.
Suurin mielenkiinnon kasvun
aiheuttaja on se, että ihmiset
saavat entistä enemmän tietoa
muista koiraroduista kuin niistä
aivan tavallisimmista roduista.
Tällä hetkellä Suomessa suu-
r immat  kasvuennusteet
SATHY-rotuisten koirien koh-
dalla on AKT- ja VEB-koirilla.
AB-koirien määrä tulee myös
kasvamaan ja samoin pitbullien.

Osa koiranomistajista haluaa
pennuttaa koiransa ja tuottaa
maailmaan oman lemmikkinsä
jälkeläisiä. Ajatus on hyvä mut-
ta ennen kuin ryhtyy astutta-
maan omaa narttuansa tai käyt-
tämään valiourostaan siitokseen
on muistettava, että ainoa oikea

tapa pennuttaa koira on tämä:

1. Tarkastaa molemmat tu-
levat koiravanhemmat etukä-
teen eläinlääkärillä. Lonkat,
luusto, silmät, yms.

2. Testata koirien ominai-
suudet sen mukaan mikä on
jalostuksen tarkoitus.

3. Tehdä linjajalostusta.
4. Hankkia riittävä määrä

ostajia etukäteen.
5. Rekisteröidä vanhem-

mat/pentue ABA, ADBA,
UKC, OEBA, rodusta riip-
puen.

Kaikki em. kohdat ovat tär-
keitä ja erinomaisen tärkeitä
ovat kohdat  4 ja 1, ja se, että
tekee tarkastukset nimenomaan
ETUKÄTEEN, ennen astutus-

ta. Moni koiranpennuttaja luu-
lee, että asiat kyllä ratkeaa sitten
kun pennut ovat syntyneet mut-
ta todellisuudessa lopputulos
on AINA sama: yksi pentu
myydään normaalisti, pari ali-
hintaan, yksi naapurille, pari
annetaan sijoitukseen idiooteil-
le, pari pentua jää pyörimään
jalkoihin ... On selvää, että tämä
on täydellistä ikävyyksien ker-
jäämistä julkisuudessa kaltoin
kohdelluille koiraroduille kun
koirat ajautuvat sattumanvarai-
sille omistajille.

Jos on todella omistautunut
oman lemmikkinsä koirarodulle

niin silloin osaa myös toimia
rodun parhaaksi myös jalostuk-
sessa. Järkevä ja pitkäjänteinen
toiminta on kaikkien parhaaksi
– liian moni koirarotu kamppai-
lee tänä päivänä ongelmien
kanssa, jotka olisi vältetty ko-
konaan järkevällä ja pyyteettö-
mällä jalostustoiminnalla.

Koiran ostajan kannalta on
kaikkein tärkeintä, että hän saa
mahdollisimman hyvän koiran.

Koiran pennuttajalla on suuri
vastuu koirarodun tulevaisuu-
desta.

Pitbull ystävystyi
oravan kanssa

Suomen Kennelliitto ry.n
Koiramme-lehti uutisoi lehdes-
sään 11/2000 otsikol la
“Suomalainen on kova koiraih-
minen vaikka maan ääriin
muuttaisi” suomalaisesta Petri
Talvisesta. Talvisen elämän
muuttanut koiraharrastus virisi
alkunsa pitbullista, jonka Tal-
vinen pelasti huonoista oloista.
Pitbull parka oli hyvin epäluu-
loinen ihmisiä kohtaan mutta
pitkäjänteisellä ongelmakoira-
koulutuksella Talvinen sai tästä
pitbullista itselleen ihanne-
lemmikin. On virkistävää huo-
mata, että Koiramme-lehti kir-
joittaa välillä ihan tosielämän
piteistä, eikä jorise välityksellä
tyhjää koiravastaista propagan-
daa.

Sathyn jäseneksi tunnustau-
tuva  pitbulli on osoittanut esi-
merkillistä käyttäytymistä kai-
kille eläimille ja ihmisille.
Marraskuun lopussa koiran ol-
lessa omistajansa kanssa koira-
puistossa oravanpoika putosi
puusta ja pitbull sai sen kiinni
omistajan haukkoessa vieressä
henkeään. Miten käy oravapa-
ran? Mutta mitä teki koira? Iski
toisen etutassunsa oravan pääl-
le ja alkoi sitten huolellisesti
karva kerrallaan nuuskia kau-
husta huutavaa pientä eläintä.
Etteikö vielä heiluttanut hän-
täänsäkin. Koiralla olisi ollut
tilaisuus purra oravaa useam-
paankin kertaan, mutta mikään
sellainen ei näköjään käynyt
sen mielessä, se vain halusi
tutkia minkä ihmeen otuksen
oli onnistunut pysäyttämään.
Loppujen lopuksi orava sitten
kiipesi puuhun, kuolasta mär-
känä ja kokemusta rikkaampa-
na, mutta aivan vahingoittu-
mattomana.

Näin petomainen osaa siis
joskus olla pahamaineinen
pitbulli.

Pitbulli on kaveri kaikkien
kanssa – myös oravien!


