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PAT Volhards Puppy Personality Test

{) sosrÄAltsws
Aseta peiriu iesiiaiueeiie. Huukuiieie peniua iuoksesi isiuessani polvillasija

taputtamalfa käsiäsi npin metrin päässä siitä,
Osio kertoo: luottamuksen, turvallisuuden tunteen ja läheisyyden kaipuun asteen

1. Pentu tulee halukkaasti, korkea häntä, hyppii, puree käsiå
2. Tuiee halui<kaasii, koi'kea häniä, iyö iassuilia, nuoiee käsiä

1 ? lTr rf aa halr rlzkaacf i VrrrVaa häntö
\:/'".""1|'|\vlr\vg||u||rq

4. Tulee varovaisesti, korkea häntä

5. Tuiee varcvaisesti, nnaiaia nänlä

6" Ei tule lainkaan
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Nouse ja kävele pennusta poispäin. Huolehdi, että pentu näkee lähtösi.

Osio kertoo: Halusta seurata ihmistä. Seuraamattomuus voi kertoa itsenäisyydestä-
Fieteytys:

1. Seuraa halukkaasti, korkea håntä,

2. Seuraa haiukkaasti, korkea häntä,

3. Seuree halukkeasti, korksa håntå

4. Seuraa halukkaasti, matala häntä

5. Seuraa varovaisesti, mataia haniå

6.f gi seures faisinkean tai kulkee tsiseen $uuntasn.- 
- Lutse lse , hs^ lur ft-an hnn-{-rd friwbfa, €.4 S{ttrc,,c^- ?e rEssc

3) KrrNNrPrTÄMtNEN

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

Osio kertoo: Taipumus dominanssiin tai alistuvuuteen. Kuinka pentu kestää

sosiaaliseen ja fyysiseen dominansiin liittyvän stressin.
n:-a-- l- ---rrsreylys:

1. Kamppailee voimakkaasti, puree, murisee
/1'-- ,' t1-.-tt' ."t'(| Kamppailee voimakkaasti -,' \ €Sf ! r |0r rr

ä a)^hr^ ^i t.^*^n^it^ Is. ragrrtw, gr |\clrilP|Jgfig

4. Kamppailee, lopettaa, nuolee

5. Ei kamppaiie, nuoiee käsiä
A låhrnoffrrnrr* ai klrnnnaila.1., u.

kåveiee jalkojen ympåriliå, puree jalkoja

käveiee jaikojen ympäriiiä
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4) SOSTAALINEN DOMINANSSI

Laita pentu seisomaan lattialle. Asetu pennun sivulle kyykkyyn ja sivele sitä selän yli

pååsi.å håntåån. iaika siveiyå, kunnes peniu seivåsii reagoi.

Osio kertoo: Sosiaalisen dominanssin hyvåksynnan aste. Pentu voi yrittää

dominoida hyppimällä, puremalla tai näyttämällä itsenäisyytensä jåtämällä paikan.

tf :A+^- '+r.^'r rorsytyo.

1. Hyppii, lyö tassuilla, murisee, puree

l..nyppli, iyo tassuiiia C,,\,ä
1 A Pein.autrrr; lesfeeien !ähe!!e ie vrittäå ntrnllaI JI : qii;gUiUU €saq-j-.. .sr rvr.v

Y vaantelehtii, nuolee käsiä

5. Heiiiäyiyy seiäiieen, nuoiee käsiä

6" Kåvelee po!$ ja py-qy,v poissa

5) NOSTAMINEN

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

AA --1.--.-r:-tavotn n(,lfl JU SeKuntla.

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

Pisteytys:

1. Kamppailee vcimakkaasti, pur€€, mui"isee

1{ KamPPailee voimakkaasti

(11 )Rento, ei kamppaiie
d Fi lrarnnnaila nr rnlaa lzäqiä
=, Li aisi..Ptr'gr.e,

5. Jähmettynyt, ei KampPaite

g} $AAL! $V! ETT! (K! INNOSTUII!! NEN SAAI! ! STA}

fu;iene pennun viereen kyykkyyn ja yritä saacia sen mieienkiinio paperipaiioiia. Kun

peniu osoittaa kiinnosiusta ja seui'aa palloa, heiiä paiio noin meti'in päähän pennuil

eteen.

Osio keitoo: Haiu iehdå yhieisiyöiä ihmisen kanssa. Hyvä nouioiaipiimlis.
Dicf arrf rra'I relvJ rJ v,

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

2. Lånlee csineen perään, Seisoo esineen påäiiä, ei luie laxaisin

-3 l*ähtee esineen per^ään, tr:lee takaisin testaajan lr-tok-se esineen kanssa

4. Lähtee esineen perään, tulee testaajan luokse ilman esinettä
,,^)
G) iaiitee hien^ran esineen peräån, i^rru'riå i^trenettää pian r-r-:ieieni.:iini'--insa

7Ei lähde esineen perään



7) KTVUNSTETOKYKY

Pidä pennun tassua kädessäsija purista kevyesti peukalolla ja etusormella nahkaa

kaircjen vårpaan våiisså (r'råpyiäå"i. Lisåå Bainetia iasaisesii iaskiessasi

kymmeneen. Lopeta heti, kun pentu veiää tassua pois tai osoittaa muulla iavoin

kipua tai epämiel lyttävyyden tunnetta.
,n^;^ l-^-+^^-'/i',',^^;^f^l-.,^arrL,rar aal^^l
Vöir, Ä{Jl it Lr, mYLrt lolswÄyl lt ly^c('l I aotltsl I

Pisteytys:

;i.'t-asxeminen 8-10 ennen pennun reaKtiota

Y Laskemlnen 5-7 ennen pennun rea.ktlcte

3. Laskeminen 5-6 ennen pennun reaktiota

4. Laskeminen 3-4 ennen pennun reakiioia

5. Laskemlnen '!-2 ennen pennun reaktlata

a) ÄÄMHERKKYYS
Aseta pentu testialueen keskelle. Testaaja tai avustaja aiheuttaa terävän äånen

noin meirin pååsså pennusta. iso metaiiiiusikka kattiiankatia vasien käy nyvin.

Osio kertoo: Aäniherkkyyden aste (mahdollisesti kuurouden?)

Pisteytys:

i. Kuunieiee, paikaiiisiaa åånen iåhteen, kåveiee ååniå kohii ja haukkuu

2. Kuuntelee, paikallistaa äänen lähteen, haukkuu

3. Kuuntelee, paikallistaa äänen lähteen, osoittaa kiinnostusta ja kävelee ääntä
t-^Lr;t\Lfi ttl

@: Kuuntelee, paikallistaa äänen låhteen

5. Painuu kasaan, iåntee poispåin, piiioutuu

A On '-,älinnifämätön ni nsnit.a mif.åän klinncstusteV-. Ua i --aii.lvr.sr rrssvr rt

9) UTELTAISUUS

Aseta pentu testialueen keskelle. Kiinnitä pyyhkeeseen narun pätkå ja vedä sitä

nykien iatiiaiia muuiaman meirin pååsså pennusta. VCdå pyyheitå Boikiiiain pennun

edessä ja poispäin, ei pentua kohti.

Osio kertoo: Reaktion voimakkuus pennun havaitessa tuntemattoman objektin,
Dia$a.,4r,a.r rr'rsyry0.

1. Katsoo, hyökkää, puree

2. Katsoo, ottaa kiinni, haukkuu

G.t,!.*t*oo kllnncstuneenå, menee esineen luc tutkiekseen Sitä

4. Katsoo, haukkuu, häntä jatKojen välissä

5. i-iyppåå pakoon, piiiouiuu



Pisteet:

Eniien 'i:siä: Ksita sn eriitåin cisininoiva ja omaa aggressiivia piirteitå. Se sn nopea
puremaan eikå soveiiu lapsiperheeseen. Tarvitsee kokeneen kouluiiajan, joka osaa
säilyttää johtajuuden itseilään.

Eniten 2:sia: Täiiainen koira on dominoiva ja saadaan provosoimaiia pui-emaan. Tär-viisee
johdonmukaista, määrätietoista ja oikeudenmukaista kohtelua aikuisten parissa ja voi
kehltty,ä uskslllseks! !over"iks!, kunhen johtajuus on selr,å. Useln elcisa ja
uicspäinsuuntautunut kolra.

Enite-n 3;sia: Tämän tyvpplnen kcl!.ra hyvåksyy lhmlsen helpcJst!johtajakseen ja on pa!"as
vaihioehto tavaiilseiie ksiransnnisiajaiie. Se scpeuiuu nopeasti uusiin tiianteisiin ja scpii
hyvin vanhusten ja lasten koiraksi, vaikka saattaa olla liian aktiivinen joissain tilanteissa.
Hvvää ainesta tottelevaisuuteen.

Eniten 4:sia: Tällainen koira on erittäin allstuva ja sopii useimpiin koteihin. Se on hieman
rauhallisempija vähemmän ulospäinsuuntautunut kuin edellinen. Suhtautuu yleensä hyvin
iapsiin ja on heiposii kouiuteiiavissa.

Eniten 5:sia: Tällainen koira on erittäin alistuva ja tarvitsee paljon rohkaisua
kasvattaakseen itseluottamustaan ja tullakseen ulos kuorestaan. Sopeutuu huonosti
muuioksiin ja tarvitsee rauhaiiisen ja iasaisen kociin. Tävaiiisesii varma iasien kanssa ja
puree vain siressaantuneena. Ei paras vaihioehio ensikeriaiaiseiie koiranomisiajaiie,
koska tämän tyyppinen koira pelästyy helpostija tarvitsee pitkän ajan soputuakseen uusiin
kokemuksiin.

Eniten 6:sia: ltsenäinen koira, jol(a saattaa pitää taputuksia jopa epämiellyttävänä.
Saattaa olla vaikea sekä käyttö- ettå seurakoirana. Jos muista osa-alueista on 1.siä,
saaiiaa koira Buna giressaaniuneena. Saaiuaan 5:sia muisia osisia, vei aiisiuva koira
piiioutua vieraiia ihmisiå iavaiessaan.

Ei eetkeää kaavaa {paljcn i:siä, ?:sia ja 5:sia}: Tålläiselle koiralla saattaa olla jotain
vaivaa iesiitiianteessa. Se on ehkä jui;i^i syönyt, madotettu iai mi.iiita vastaavaa. Kannaiiaa
testata uudestaan muutamaa päivää myöhemmin. Jos tulos on sama, koira on luultavasti
hy4,1n epär,a.kaa eikå sovellu käyttö- eikå seur"akcir-aksi.
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