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PAT Volhards Puppy Personality Test

il SOSiAALiSUUS

Aseia peliu iesiiaiueeiie. iioukuiieie peniua iuoksesi isiuessani poiviiiasija

taButtamalla käslasi nofn nnetrin päåssä siitå.

Osio kertoo: iuoitamuksen, turvaiiisuucjen tunieen ja iäheisyycien kaipuun asieen

1. Pentu tulee halukkaasti, korkea häntä, hyppii, puree käsiä

2. Ti.iiee haiukkaasii, ko*.ea häniä, iyö iassuiiia, nuoiee käsiä

3. Tulee halukkaasti, korkea häntå

4. Tulee varovaisesti, korkea häntä

5. Tuiee varcvaisesti, maiaia håniä

@t' tute tainkaan

2i sEU RåAA4| i iäii iioHTAiUU DE$,i HYvÄKSYfiiii i{Eft i
Nouse ja kävele pennusta poispåin. Huolehdi, ettå pentu näkee låhtösi'

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

?:-å:Tä hatukkaasti, korkea håntå, kävetee jalkojen ympärillå, puree jalkoja

2. Seuraa haiukkaasti, korkea häntä, kävelee jaikojen ympäriiiä

3. Seuraa helukkeesti, korkea häntå

4. Seuraa haluKkaasti, mataia häntä

5. Seuraa varovaisesii, mataia häniå
/-)---
@)i seuraa laislnkaan tai lrufkee toiseen suuntaan

3) KllNN|PITÄMINEN

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

ajan.

osio kertoo: Taipumus dominanssiin tai alistuvuuteen' Kuinka pentu kestäå

sosiaaliseen ja fyysiseen dominansiin liittyvän stressin'

Fistcytys:

1. Kamppailee voimakkaasti, puree, murisee

frKampPailee voimakkaasti

(g)Rento, ei kamPPaile

4. KamPPailee, loPettaa, nuolee

5. Ei kamPPaiie, nuoiee kasiä

6. JähmettYnYt, ei kamPPeile



4) SOSIAALINEN DOMINANSSI

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

pååsiå håniåån. iaika siveiyå, kunnes peniu seivåsii reagoi.

Osio kertoo: Sosiaalisen dominanssin hyväksynnan aste. Pentu voi yrittää

dominoida hyppimällä, puremalla tai näyttämällä itsenäisyytenså jätämällä paikan.

Dia+a. '1. '^.r rot(iyryo.

1. Hyppii, lyö tassuilla, murisee, puree

2. Hyppii, iyö tassuiiia

3. Pai.neutuu tresteajen lähelle je yrittää nuolla kasvcja

4. Vääntelehtii, nuolee käsiä

5. Heiiiäyiyy seiäiieen, nuoiee kåsiå

6. Kävefee pai-q ja pysyy Pols-qa

- ! u1Su1V I c\-r KcLLtAftfl \-tr'1tr; Oct*-

5) NOSTAMINEN

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

iavoin noin 30 sekuntia.

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

Pisteytys:

1. Kamppailee voimakkaaati, pui^€€, mui1see

2. Kamppailee voimakkaasti

3) Rento, ei ramppaiie

tr. 
=ikamppaile, 

nuolee käsiä

5. Jähmettynyt, ei t<amPPaile

6) S"AAIISV|ETT! (KIINNASTUMINEN SAALIISTA}

iutene pennun viereen kyykkyyn ja yriiä saaeja sen mieienkiinio paperipaiioiia. Kun

pentu oscitiaa klinnosiusia ja seui'aa palloa, heitå pailo noin meti'in päähän pennun

eteen.

Osio kei'ioo: Hair-i iehdå yhieistyöiå ihmisen kanssa. Hyvä nouioiaipr.imi.is.

Fielarrf rrc'
I 19(9J rJ e.

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

2. Låhtee esineen pcråån, seisoo e$neen pååtlä, ei tule takaisin

.3 t_ähtee esineen perään, tr-rlee takaisin testaajan lr-rcrkse esineen kanssa

4. Lähtee esineen peråän, tulee testaajan luokse ilman esinettä

5. Låhtee hienrarr eslrreei^r periåån, $utta n:*r:etiåå piai-r i-r-riele*kiint+i-tså

G)-' tähde esineen peråän



I

7) KTVUNSTETOKYKY

Pidä pennun tassua kädessäsija purista kevyesti peukalolla ja etusormella nahkaa
kahden värpaån våiisså (r'räiiyiåårri. Lisåå paineiia tasaisesii iaskiessasi
kymmeneen. Lopeta heti, kun pentu vetåä tassua pois tai osoittaa muulla tavoin
kipua tai epämiellyttävyyden tunnetta.
flri-+ L.=r,+n +-. v i.,,, ^^!^+^t..,A^.,t.^ ^^ ^^t^^^\.rotv t\st r\,L,, r\tv rfi tgi(ttui\)r i ii i y ÄöGi i ii5ieeii

f isteytys;

!7t-asreminen 8-1u ennen pennun reaktiota
? | askeminen A-7 annan ?.rannrrn raalrfintaI ua i, a-, i ij-i a, iUi ; r vsr.rrvru

3. Laskeminen 5-6 ennen pennun reaktiota
4. Laskeminen 3-4 ennen pennun reakiioia
5. Laskeminen 1-2 ennen r)ennun !-eaktiata

8) ÄÄNTHERKKYYS

Aseta pentu testialueen keskelle. Testaaja tai avustaja aiheuttaa terävän äänen
noin metrin päassa pennusta. iso meiaiiiiusikka Kaitiiankaiia vasien käy nyvin.
Osio kertoo: Ääniherkkyyden aste (mahdollisesti kuurouden?)
Pisteytys:
'i. Kuunteiee, paikaiiisiaa åånen iähieen, kåveiee ååniå kohtija haukkuu
2. Kuuntelee, paikallistaa äånen lähteen, haukkuu
3. Kuuntelee, paikallistaa äänen lähteen, osoittaa kiinnostusta ja kävelee ääntä
l. ^ l^1;j\vlltl

$lKuuntetee, paikallistaa åänen lähteen
5. Painuu kasaan, iåhtee poispåin, piiioutuu
6 On rr-älinnitämetÄn ai ncnifa mifään kiinnncfr rcfasav.., vr vsviag aaaiaquiI iiri.riiV€aU€iU

9) UTELTATSUUS

Aseta pentu testialueen keskelle. Kiinnitä pyyhkeeseen narun pätkä ja vedä sitä
---f-:-- l-rr'-rr -___!_:_ -_-t__ rr_-!r _...-L-ar- -__:t-:ta_:._nyKltfl tatttäilä ffluutarTlaR rnetiin itäässä peiiiiusta. vcqjä pyyFetiä pöii(diain pcnflun
edessä ja poispäin, ei pentua kohti.

Osio kertoo: Reaktion voimakkuus pennun havaitessa tuntemattoman objektin.
Dialn.'t',^.F rorsyrys.

1. Katsoo, hyökkää, puree

?. Katsoo, ottaa fiinni, hauKkuu
,,^\
/ll',Katsnn klinnns-fr!neenå menaF 4cinaan lrrn frrflrialreocn cifä.seaaat a,a-at+- --a,,--t i iUU igaa,gAislai gaa&

4. Katsoo, haukkuu, hantä jalkojen välisså
5. Hyppåä pakoon, piiiouiuu



Pisteet:

?--:L,--.^ !-'-r.:- at-r-- -,- --rLLra- ^r----i- ---^,1..1- --'.1.1-'.L! o- --Eniien "i:sia: Koif=ä on efittåifi eioffiinöiva jä öiraä agrgfessiivia piineita. oe on nopea

puremaan eikä sovellu lapsiperheeseen. Tarvitsee kokeneen kouluttajan, joka osaa

såilyttää johtajuuden itsellåän.

Eniten 2:sia: Tällainen koira on dominoiva ja saadaan provosoimalla puremaan. Tarvitsee

johdonmukaista, määrätietoista ja oikeudenmukaista kohtelua aikuisten parissa ja voi
lrohitfvå rrcknllicokci fnrrorikci krrnhen inhtainue rrn c.elrrä lleein elnisa iet*i,iaar= -*iivaaatVaata *i-a aaitat .is..,,-,, J-,

uiospärnsuuntautunut Koira.

Eniten -3;gia: Tämän tyypplnen koi.ra hyväksyy ihmlsen helpa$t!jc,htajakseen ja Qn para-s

vaihtoehto iavaiiiseiie koiranomisiajaiie. Se sopeuiuu nopeasii uusiin iiianieisiin ja sopii

hyvin vanhusten ja lasten koiraksi, vaikka saattaa olla liian aktiivinen joissain tilanteissa.

Hwåä ainesta tottelevaisuuteen.

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

rauhallisempija vähemmän ulospåinsuuntautunut kuin edellinen. Suhtautuu yleensä hyvin
f *---:: t- -l- - -r'| - | -r-rt-raBsrin la on nttposTl Kc,ulututlävlssa.

Eniten 5:sia: Tällainen koira on erittäin alistuva ja tarvitsee paljon rohkaisua

kasvattaakseen itseluottamustaan ja tullakseen ulos kuorestaan. Sopeutuu huonosti
-.--..,,,-L.-l-. ::.- l- L---:L- .L-ll:----:- a---:---- t---l:- T----ll:---a: l--a--- l------:-

mUUiöi(siifl jä tåruiisee fäUfräiiisen JA täSäisen KOOIR. läVAllisestl varma lasten Kanssa la
puree vain stressaantuneena. Ei paras vaihtoehto ensikertalaiselle koiranomistajalle,

koska tämän tyyppinen koira pelästyy helpostija tarvitsee pitkän ajan soputuakseen uusiin
l,^l,am',1.-i;^
^!,|\€rr 

I rlrr\(rlll l.

Eniten 6:sia: ltsenäinen koira, joka saattaa pitäå taputuksia jopa epämiellyttävänä.

Saattaa olla vaikea sekä käyttö- että seurakoirana. Jos muista osa-alueista on 1:siå,

- l--:-- ^l.----^-1.,----- ^--!----- 
r---:--- .^-.-:-a- --:-t- ..-: -l:^t--'__ l--:--

Sääiiaa i(Oif-ä pijffA SifeSSAAniUneefrA. bAatUääR c:3iä rfiUl5ta o5l5ta, vol allstuvä Kolra

piiloutua vieraita ihmisiä tavatessaan.

Ei -^lt aää Laarraa /^-li^^.l .riä ?.cic i^ E'ci-\'Txl!åic^!!a Lnira!!c eacl{ao n!!^ !nleinEi öitiiöäci Äciciuciä ifiäijuii i:5iä,4.öiäici g.öiqt. iqiiqiosirs r\Lflrailcr oaEllt€l€r \rrr€rJLrtartr

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

testata uudestaan muutamaa päivää myöhemmin. Jos tulos on sama, koira on luultavasti

hrrrrin anävaVaa aikä cnrrollrr kärrffö- oikä eet takoirzk^siiiiViit gPglgffig giiig -!--vi,U .*r.@ v"& vvv's

\r mrry\a ,i"e;tr: { ..t.,.nn (
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