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Pumba on iloinen,tasapainoinen,varma,ihmisiä rakastava 2-vuotias amstaffiuros. 
Pumba on pennusta saakka tullut toimeen kaikkien ihmisten ja kaikenlaisten koirien kanssa. 
Leikkikavereina on kääpiöpinsereistä isoihin rotuihin. 
On niitä huonojakin kokemuksia ollut: 
kun Pumba oli vuoden ikäinen,suurin piirtein saman ikäinen sakemanniuros hyökkäsi Pumban 
päälle ja Pumba alistui. 
Vaikka kaikki rodun mukaisesti oottaa sellasta "taistelijaa", niin Pumba ei ole sellanen. 
Tuosta jäi henkisiä arpia ja Pumba ei ole sen jälkeen sietänyt yhtäkään sakemannia. 
Pumba elää lapsiperheessä,toinen on jo kohta 15v ja toinen on 6-vuotias. 
6v saa pukea Pumbaa ja pennusta saakka Pumba on osannut hillitä voimiaan ja tietää ison kokonsa 
ja osaa varoa lapsia. 
Meidän laumaan kuuluu myös 3 kissaa, joiden kanssa Pumba nukkuu kylki kyljessä. 
Arvostus ihmisiä kohtaan on SUUNNATON!!!! 
Miehet on Pumban mielestä vähän pelottavia,ainakin sellaset millä on parta. 
Mutta silti rohkeesti menee tutustumaan. Pumba ei ikinä tekis kärpäsellekkään pahaa! 
Voimaa löytyy ja rakkautta vielä enemmän kun voimaa! 
Pumballa on aina nauravat kasvot,aina iloinen,rakastaa kaikkea mitä luonnostakin löytyy, 
mielipuuhaa on juosta metsässä vapaana tutkien kaikki puun kannot ja kolot. 
Pumba ei ole ikinä tuhonnut mitään! Ei edes pentuna. 
Se tulee jopa ilmoittamaan miulle jos kissat tuhoaa jotain. 
Pumba häpee jopa kissojen puolesta, jos ovat keksineet töllön töitä. Kissat ei häpee,Pumba luikkii 
mahallaan lattiaa pitkin =) 
Vaikka amstaffeja pidetään "pahoina tappajina", en ole suvaitsevampaa ja ihmistä arvostavampaa 
koirarotua nähnyt! 
Ja teen kaiken sen eteen,ettei näitä ymmärretä väärin. 
Pumba rakastaa olla sylissä,vaikka syliin ei mahdu kun pää... 
Pumba juttelee paljon ja ääni on oikein syvä räkäkurkku-ääni =D 
Toiset koirat säikkyy ääntä ja tulkitsee sen väärin, myös jotkut ihmiset pelkää ääntä. 
Pumba tarkoittaa silti hyvää ja haluaa syliin pusuttelemaan. -Amerikkalainen pusukone

Kuinka kauan sinulla on ollut koiria ja miten paljon kokemusta nykyisestä rodusta? 
Perheessä ollut aina koiria, 12 vuotta ollut oma koira. 



Onko koirallanne aikaisempia petokokemuksia, jos niin millaisia? Ei ole. 

Oletteko liikkuneet alueella jossa liikkuu petoja ja onko koiran käytöksessä tapahtunut muutosta? 
En ole kiinnittänyt huomiota ennen testiä. 

Mitä kautta kuulit petotestistämme? 
Treenitassut ry:n kautta. 

Mikä sai sinut tulemaan testiin? 
Halusin tietää mitä siellä tapahtuu ja miten sekä nähdä oman koirani reaktion petoon ja olinkin jo 
valmiiksi töissä siellä testeissä. 

Oliko sinulla odotuksia koiran testisuorituksen osalta? 
Olin aivan varma,että miun reppana koira juoksee jalkojen taakse piiloon. 
Yllättikö koirasi käytös testissä, jos niin miten? 
Täydellinen yllätys!!! Koira toimikin siis "oikein". Ei pelännyt lainkaan vaan toimi vaistojensa 
varassa. 

Oliko testi mielestäsi ammattimaisesti suoritettu ja oletko tyytväinen testin kulkuun? 
Kyllä! 

Otettiinko koirasi jaksaminen (psyykkinen ja fyysinen) testin aikana mielestäsi hyvin huomioon? 
Miten koira palautui testistä? 
Tosi hyvin, palautui samantien. 

Tulisitko testiin uudelle pedolle tai uuden koiran kanssa? 
Kyllä. 

Suosittelisitko testiä muille? 
Joo ja olen suositellutkin. 


