
PAT Volhards Puppy Personality Test

{} sosiAAllsuus
Aseia pentu iestiaiueeiie. Houkuiieie perriua iuoksesi isiuessairi poiviiiasija

taButtamafla käsiäsi nsin metrin päässä siitä'

Osia kerioo: iuoitarnuksen, 'tur-vaiiisuueien iunieen ja iåheisyyeien kaipuurr asieen

tr!inlavl.,a.r rorsJr tyD,

1' Pentu tulee halukkaasti' korkea häntä' hvppii' puree käsiä
ö -. .l^^ L^t, .r-r-^^^L; r.^4''^ hå-f ä l' 'å l-^-' ';tl^ -' '^r^ ^ r'z-;z
2.. turGE ttatunnaaSii, KOi-KGa llaaiaa' iiU r<elouttt€lr llutJlsE |\a-l€t

3. Tulee halukkaasti, korkea håntä
(q.;Tulee varovaisesti, korkea häntä
d -i-r riaa rrarnrraioaeii mqiai2 näntåv. i uiirv Lrr rrrsrurs

6. Ei tule lainkaan

2i sEU RåÅ$ii i ii Ei.i (i c H TÄi u u DE i i HYVÄKSYiiii i,i Eil i
Nouse ja kävele pennusta poispäin. Huolehdi, etiä pentu näkee lähtösi'

Osio kertoo: Halusta seurata ihmistä. Seuraamattomuus voi kertoa itsenäisyydestå'

Fisteytys,

1. Seuraa halukkaasti, korkea häntå, kävelee jalkojen ympärillä, puree jalkoja

2. Seuraa haiukkaasti, korkea häniä, kaveiee jaikojen ympäriiiä

3. Seur^aa halukkaasti, kork^ea häntå

4. Seuraa haluKKaasti, mataia hänta

5. Seuraa varovaisesii, maiaia häniä

(D=' scuraa laislnkaan ta! kulkee tslseen suuntaan

3) KilNNIPITÄMINEN

lstu alas ja aseta pentu varovasti selålleen. Pidä pentua selällään noin 30 sekunnin

ajan.

Osio kertoo: Taipumus dominanssiin tai alistuvuuteen. Kuinka pentu kestäå

sosiaaliseen ja fyysiseen dominansiin liittyvän stressin.
n:-1-,1--^.rr$teytys:

1. Kamppaiiee voimakkaasti, puree, murisee

2. Kamppailee voimakkaasti

3. Rento, ei kamPPaile

4. Kamppailee, loPettaa, nuolee

5. Ei kamppaiie, nuoiee kåsiå
A
{ e), Jahmettynyt, ei k"amPPaile



4) SOSTAALINEN DOMTNANSSI

Laita pentu seisomaan lattialle. Asetu pennun sivulle kyykkyyn ja sivele sitä selän yli
r-a--t-r- l-rl - -'. -t.-T l. ---- --.-( --!-,ä--!:pååsiå håniään. iäii(ä stvriyä, i(unnes peniu seivastt reägoi.

Osio kertoo: Sosiaalisen dominanssin hyvåksynnan aste. Pentu voi yrittää

dominoida hyppimällä, puremalla tai näyttämällä itsenäisyytensä jätämållä palkan.
trtl^4^. ,1. ,a'rrorsyty0.

1. Hyppii, lyö tassuilla, murisee, puree

2. Hyppii, iyö tassuiiia

3. Painautuu lestaajen !ähe!!e je yrittää nuclla kesvcja

4. Vääntelehtil, nuotee f(ästä

5. iieiitåyiyy seiäiieen, nuoiee käsiä

6 Kävelee nois ia nvsw noissa
F t -t t

1äh*"U*JV

5) NOSTAMINEN

Aseta kämmenet pennun mahan alle ja nosta sitä hieman ilmaan. Pidä pentua tällä
-:-- --^:-- 

^^ --I--.--a:-tavotfl notn ou suKunila.

Osio kertoo: Dominanssin hyväksyminen tilanteessa, johon pentu ei voi vaikuttaa.

Pisteytys:

1. Kamppailee voimakkaasti, pui"€e, mui"isee

2. Kamppailee voimakkaasti
1=\ -\r)'Hento, et Kamppatle
ä tri kernnneila nrrnlao lräciäd. E..{s..rPfr'v.rul

b. Jänmettynyt, et Kamppatle

6! S"AALI SV! ETT! (K! ! NN O$TUM! NEN $-AALI ! STA)

$gtene pennun viereen icyykiryyn ja yriiä saacja sen mieienkiinio paperipaiioiia. Kun

peniu osoiitaa kiinnostusta ja seui'aa palloa, heiiä pallo noin meti'in päähän pennun

eteen.

Osio kei'roo. Haiu'tehdä yhieistyötä ihmisen kanssa. Hyvä noritoiaiplimr.is.

Dicfarrlrra'I rervJ rJ e,

1. Låhtee esineen perään, ottaa sen suuhun ja juoksee toiseen suuntaan

2. l-ähtee esineen perään, seisoc esineen pääiiä, ei luie laralein

.3 l-ähtee esineen peraän, tr-rlee taka.isin testaajan luokse esineen k-anssa

4. Lähtee esineen peräån, tulee testaajan luokse ilman esinettä

5. :-äirl'-*e i.'.ier::ai-r esi;:.reer:r per.åån, :-r-iuiiå ii-rSirefråå Fbrl ri*rieierii":iinionsa

tryEi lähde esineen perään



7) KTVUNSTETOKYKY

Pidä pennun tassua kädessäsija purista kevyesti peukalolla ja etusormella nahkaa
I ...r.. .t- !!:--r /il--,-,,trrrr\ r a-!! ---:.--!4-- L--^:- --4: l--!.:-----:Kangen värpaan väilssa ("iapytaa'r. Llsää palneua tasalsesil lasKlessäsl

kymmeneen. Lopeta heti, kun pentu vetää tassua pois tai osoittaa muulla tavoin

kipua tai epämiellyttävyyden tunnetta.
f'\^:^ l.^-1^^. W,,,,.-^:^l^1..,^-.J-^^^ ^^+^^^r\..rolv l\Ctl t\r\r. l\lvtll lol(ftvt\yl ll lyl\Ogl I clollTgl I

Pistevtvs:

{ t.ttasreminen 8-10 ennen pennun reaktiota
? I askominen 6-7 annan nannr rn rgg!4figfg
-. Lser4u. . .

3. Laskeminen 5-6 ennen pennun reaktiota

4. Laskeminen 3-4 ennen pennun reakiioia

5. La-qkemlnen 1-2 ennen pennun !'eaktiota

s) ÄÄNTHERKKYYS

Aseta pentu testialueen keskelle. Testaaja tai avustaja aiheuttaa terävän äänen

noin metrin paassa pennusta. iso meiaiiiiusikka kattiiankatia vasten käy hyvin.

Osio kertoo: Äåniherkkyyden aste {mahdollisesti kuurouden?)

Pisteytys:
a tt. - ! - | - - - -'l - lr'
'i . nuunt€ree, palKalllslaa aänen

2. Kuuntelee, paikallistaa äånen

3. Kuuntelee, paikallistaa äänen
l. ^1^ri
^Lfl 

ttr

4. Kuuntelee, paikallistaa äänen lähteen
/'5n !'1 Lr/_
(5.rPainuu kasaan, iåhtee poispåin, piiioutuu , ?rä"r{elee
A f1n rrälinnifärnätÄn ai nenifa mitään lziinnnctrrs,faU, V-a i -qiiialJiagaiasiJa.t

9) UTELTATSUUS

Aseta pentu testialueen keskelle. Kiinnitä pyyhkeeseen narun pätkä ja vedä sitä
-... -,t,:--- t-aa:-rr ----L-'.- .-I:-- !-t--l: .-----l--aa:' --.',|,'itr-:- __

nyi(ien iäiiiäiiå friuuiämän meifift Bäassa pennusta. veoa pyynqna polKntaln peflnun

edessä ja poispäin, ei pentua kohti.

Osio kertoo: Reaktion voimakkuus pennun havaitessa tuntemattoman objektin.
Clia*ar,+r 'a'r rorsyryo.

1. Katsoo, hyökkää, puree

2. Katsoo, ottaa kiinni, haukt<uu

-? Kats-on kiinnnst'lncanA menee eslneen luc tutklekseen sitäJ. a*a-te .vvr rut

4. Katsoo, haukkuu, häntä jalkojen välissä
/r \rt
{ c. Hyppaa paKoon, plllouluu

iåhieen, kåveiee ååniå kohiija hai.rki<uu

lähteen, haukkuu

lähteen, osoittaa kiinnostusta ja kävelee ääntä



Pisteet:

c-',-aL,-== 1=::a4" ta-l--- --- ---rLL!i-- -r. -,-:-^:- -- t- -,-- ^--,,,*::- -:- ^aa-r-rL2 ^- -__Efl|tefl 'r:sla: t\t,lra un tflttarn uomrnorvä Ja umaa aggrts$fivra pfimena. oe ('n nopta
puremaan eikä sovellu lapsiperheeseen. Tarvitsee kokeneen kouluttajan, joka osaa

säilyttäå johtajuuden itsellään.

Eniten 2:sia: Tällainen koira on dominoiva ja saadaan provosoimalla puremaan. Tärvitsee
joncionmukaista, maarätietoista ja oikeucienmukaista kohteiua aikuisten parissa ja voi
kahiftvä rrcknllicokci fnrrarikc.i krrnhnn inhfainrrc 

^n 
cahrå llcoin alnica ia.w...ö.'9...v.'.r9.

ulospäinsuuntautunut koira.

Enlte.n 3;sia: Tämän ty:tpplnen kfrlra hyväksyy lhmlsen helpsstljcrhtajakseen ja an para,q

vaihioehio iavaiiiseiie koiranomisiajaiie. Se sopeuiuu nopeasi'i uusiin iiianteisiin ja sopii
t-.,. ,;^ .,^^t-, ,^+^^ ;^ t^^+^^ t-^i-^t-^t , ,^it-l-^ ^^^++^^ ^lt^ t;;^^ ^t.+;;..;^^^ ;^;^^^;^ +:t^^+^i^^^rryvilr var|lru)trirr Jd raotgrr 

^vilar\Dr, 
v(zr]\na )aatlaa una ril(xrr (t!\urvilrrtrr JLJröDailr Lil(xrrt\tr--a.

Hwää ainesta tottelevaisuuteen.

Eniten 4:sia: Tällainen koira on erittäin alistuva ja sopii useimpiin koteihin. Se on hieman

rauhallisempija vähemmän ulospäinsuuntautunut kuin edellinen. Suhtautuu yleensä hyvin
l_ -_::- 1_ _ - t- _t- _ -a: | _ | -a-LL_- ._-
rapsilfr Jä ofl flBrp(]slr Kouruteuavrssa.

+=-F--^----\

I Eniten 5:sia:\Tällainen koira on erittäin alistuva ja tarvitsee paljon rohkaisua
L"%,

kasvattaakseen itseluottamusta an Ja tullakseen ulos kuorestaan. Sopeutuu huonosti
--,^-,--L^l--at-:^ L----:L^ -L-tt:-^-^ l- L---:---- t---l:"- 

-^--^t1,,^-Lt ------- l--L,- l-----^-:-muutoKsiln Jer tärvnste faunafirt'en Ja 1a5ar5tn Kocfln. ravailrscsil varma rä5ten Kanssa la
puree vain stressaantuneena. Ei paras vaihtoehto ensikertalaiselle koiranomistajalle,

koska tämän tyyppinen koira pelästyy helpostija tarvitsee pitkän ajan soputuakseen uusiin
l-al.a'm, 'l.aiin
^\r!\gt 

I tLtn9ilt L

Eniten 6:sia: Itsenäinen koira, joka saattaa pitää taputuksia jopa epämiellyttävänä.

Saattaa olla vaikea sekä käyttö- että seurakoirana. Jos muista osa-alueista on 1:siä,
---LL-^ r-^i--- -1-^^^----L--------- 6--L,,-^- F- -:- --".,-L- --!-L- ..^,,ra^L----- r--..--
SAAI1AA KOträ puraA |'tfe55aantuneena. oaatuaan c:sla mulsta osrsta, vor ailStuva n(]rfa

piiloutua vieraita ihmisiå tavatessaan.

Ei -alLaäå La^.,a- /^-ll^-,1 .-:å t.aiä ia E.-i-\. TÄllåiaallo airalla ooa{{ao a!!a icfainEi ö€tiäitCiri ^ci(rYCrci lPdijlrti i.-iq, E,CtrGr ra rr.9tqr. I alrClr{t€tllcl l\lrllclllcl g€lcrtt€la Lrll€t Jlr(€llll

vaivaa testitilanteessa. Se on ehkä juuri syönyt, madotettu tai muuta vastaavaa. Kannattaa

testata uucjestaan muutamaa päivaä myöhemmin. ios tuios on sama, koira on iuuitavasti
hrrrrin anävn?aa oikå cnrrallr r kärdfÄ- aikä cor .'aVniraVci

vrv.s.rgv .4 .*,

\ orqt,r rl: cU oq c si cicrli )44 m i bF *Jl.s r 4lp I


