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PAT Volhards Puppy Personality Test

1) soslAAllsuus
Aseia pentu tesiiaiueeiie. Houkuiteie peniua iuoksesi istuessani poiviiiasija

taputtamalla käsiäsi nqin !'netdn päässä siita'

osio kertoo: luottamuksen, turvallisuuden tunteen ja låheisyyden kaipuun asteen

Piste'1;iys:

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

2. Tulee halukkaasti, korkea häntä, lyö tassuilla, nuolee käsiä

3. Tulee hslukkaasti, kcrkea hän+.ä

4. Tulee varovaisesti, korkea håntå
^ 'iesti, matala håntålll-ulee varovarl

6. Ei tute lainkaan

2) SEURAAMTNET{ (JOHTAJUU DEN HwIÄKSYfi/llHEN}

Nouse ja kävele pennusta poispäin. Huolehdi, ettå pentu näkee låhtösi'

osio kertoo: Harusta seurata ihmistå. seuraamattomuus voi kertoa itsenäisyydestå-

PiateytYs,

1. Seuraa halukkaasti, korkea håntä, kävelee jalkojen ympärillå' puree jalkoja

2.seuraahaiukkaasii,korkeahäntä,kåveieejaikojenympäriiiå
3. Seurea halukkaasti, korkea häntä

4. Seuraa halukkaasti, matala häntä

5. Seuraa varovaisesti, mataia håniå

@ci equ!.aa laisinkaan tai kulkce tolsecn suuntaen

3) KIINNIPITAMINEN

lstu alas ja aseta pentu varovasti serälleen. pidä pentua serältään noin 30 sekunnin

ajan.

Osio kertoo: Taipumus dominanssiin tai alistuvuuteen' Kuinka pentu kestäå

sosiaaliseen ja fyysiseen dominansiin liittyvån stressin.

Fisieyiys:

1. Kamppailee voimakkaasti, puree, murisee

å 5t*pPailee voimakkaasti

Qr,Rentc, ei kamPPalle

4. Kamppailee, loPettaa, nuolee

5. Ei kamPPaiie, nuoiee kasiä

6. JähnnettYnYt, ei kannPPaile



4) SOSTAALINEN DOMINANSSI

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

pååstå håniåån. iatka siveiyå, kunnes peniu seivästi reagoi.

Osio kertoo: Sosiaalisen dominanssin hyvåksynnan aste. Pentu voi yrittää

dominoida hyppimällä, puremalla tai näyttämällä itsenäisyytensä jätämällä paikan.

Di-t^.,+.,^.r rorsyryo.

1. Hyppii, lyö tassuilla, murisee, puree

2. Hyppii, iyo tassuiiia

3. Peineutuu tiestaejan !ähelle ja yrittää nuolle kasvoja

4. Vääntelehtii, nuolee käsiä i \.\ ir
5. Heiiiåyiyy seiåiieen, nuoiee kåsiå - , JOh \.Y\e fit\"J

6. Kävelee pois ja pysyy Pc)lssa

5) NOSTAMINEN

Aseta kämmenet pennun mahan alle ja nosta sitä hieman llmaan. Pidä pentua tällå

tavoin noin 30 sekuniia.

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

Pisteytys:

1. Kamppailee voimakkaasti, pui^€€, mui"ieee

2. Kamppailee voimakkaasti

:3. Rento, ei kampPaiie

-ä. E! kennppeile, nuolee kåsiä

@Jtn*"itynyt, ei kamppaile, f",ä'"-w\ee

6} SAAL! SY! ETT! (K!! NN OSTU!V!! N EN SAAL! I STA}

Mene pennun viereen kyykkyyn ja yritä saada sen mielenkiinto paperipallolla. Kun

pentu osoiiiaa kiinnosiusta ja seui'aa palloa, heiiä palio noin meti'in päähän pennun

eteen.

osio kertoo: Halu tehdä yhteistyötä ihmisen kanssa. Hyvä noutotaipumus.

9ic{arr{rrc'I rvrvt rJ s.

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

2. Låhtee esineen peråån, seisoo esineen päällä, ei tuie takaisin

.3. t_ähtee esineen perd-än, tr-rlee taka"isin testaajan !r-rc,k-se esineen kanssa

4. Lähtee esineen perään, tulee testaajan luokse ilman esinettä

5. Lähtee hieman esineen perään, mutta menettää pian mielenkiintonsa

G/Ei lähde esineen Perään



7) KIVUNSIETOKYKY

Pidä pennun tassua kädessäsija purista kevyesti peukalolla ja etusormella nahkaa

kahcien varpaan våiisså ("räBviåå"i' Lisåå paineit'a tasaisesti iaskiessasi

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

kipua tai epämiellyttävyyden tunnetta'

Ceia keitoo: Kvunsietokv-nnv"ksen asteen

PisteytYs:
(},t-urr"minen 8-10 ennen pennun reaKtiota

-2. Leskenninen 6-7 ennen pennun reektlctg

3. Laskeminen 5-6 ennen pennun reaktiota

4. Laskeminen 3-4 ennen pennun reakiioia

5. Laskemlnen 1-2 ennen pennun reaktlcta

s) ÄÄNIHERKKYYS

Aseta pentu testialueen keskelle. Testaaja tai avustaja aiheuttaa terävän äänen

noinmetrinpäåssåpennusta.isomeiaiiiiusikkakatiiiankatiavastenkäyhyvin'
osiokertoo:Aäniherkkyydenaste(mahdol|isestikuurouden?)
PisteYtYs: , a: .- ,- ...!-!-
'i.Kuunteiee,paikaiiisiaaååneniåhieen'kåveieeååniåkohiiiahaukkuu

2, Kuuntelee, paikallistaa äänen lähteen' haukkuu

3.Kuuntelee,paikallistaaäänenlähteen,osoittaakiinnostustajakäveleeääntä
kchti

@ Xuuntelee, paikallistaa äånen.lähteen

E. P"inuu kasaan, iåhtee poispåin' ptiioutuu

6. On r'älinpitånnåtÖn, eicsclta nnitäån kiinnastuste

9) urELlAlsuus
Aseta pentu testialueen keskelle. Kiinnitä pyyhkeeseen narun påtkä la vedä sitä

nykieniaitiaiiami.ititamanmeirinpååssåpennusia.v'edåpyyhetiåpoikitiaini]enfrun

edessä ja poispäin, ei pentua kohti.

osio kertoo: Reaktion voimakkuus pennun havaitessa tuntemattoman objektin'

Pist€i'ir"s:

1. Katsoo, hYÖkkåä' Puree

2. Katsoo, ottaa kiinni, haukt<uu

3.Katscckilnncstuneena,nneneeesineenluotutkiakseensitå
4. Katsoo, haukkuu, häntä jalkojen välissä

5. iiYPPåä Pakoon, Piiiouiuu

_katsco ,Ll
,,jl I . \\'\
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Pisteet:

Eniten ,i:siä: Koii.a on ei.itiåin ciominoiva ja omaa asrsrressiivia piitreiiå' Se on nÖpea

puremaan eikä sovellu iapsiperheeseen. Tarvitsee kokeneen kouluttajan, joka osaa

säilyttää johtajuuden itsellään'

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

joncionmukaista, måarätietoista ja oikeucjenmukaista konteiua aikuisien parissa ja voi

kehittyå uskelllseks! taveriksi, kunhan johtajuus cn selvä' Usein elolsa je

ulospäi nsuuntautunut koira.

Enlten 3;s!a: Tåmän tyyppinen koir.a hyväKsyy lhmisen helpa-st!jc,htaiakseen ja an paras

vaihtoehto tavalliselle koiranornistajalle. se sopeutuu nopeasti uusiin tilanteisiin ja sopii

hyvin vanhusten ja lasien koii'aksi, vaikka saatiaa olla liian aktiivinen joissain tilanteissa'

Hyvää ainesta tottelevaisuuteen.

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

rauhallisempija vähemmän ulospäinsuuntautunut kuin edellinen. suhtautuu yleenså hyvin

iapsiin ja on heiposti kouiuieiiavissa'

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

kasvattaakseen itseluottamustaan ja tullakseen ulos kuorestaan. Sopeutuu huonosti

muiitoksiin ja ianiiisee rauhaiiisen ja tasaisen kociin. Tavaiiisesti varma iasien kanssa ja

puree vain stressaantuneena. Ei paras vaihtoehto ensikertalaiselle koiranomistajalle,

koska tämän tyyppinen koira pelåstyy helpostija tarvitsee pitkån ajan soputuakseen uusiin

kckemuksiin.

Eniten 6:sia: ltsenäinen koira, joka saattaa pitää taputuksia jopa epämiellyttävänä'

saattaa olra vaikea sekä käyttö- että seurakoirana. Jos muista osa-alueista on 1:siä,

saattaa koira pijffa sii.esgaanti;neena. Saaiiiaan 5:sia muista osigia, voi aiisiuva koira

piiioutua vieraita ihmisiä tavatessaan'

Ei serkeää kaavaa {paljon 
,l:aiä, 2:eia ja 5:eia}: Täiläisclra koiralra saattaa olla jotain

vaivaa testitiranteessa. se on ehkä juuri syönyt, madotettu tai muuta vastaavaa. Kannattaa

testata uuciestaan muutamaa paivaä myöhemmin. ios tuios on sama, koira on iuuitavasti

h;,r,!n epä,1 ekza elkå sot.,e!l u käyttö- eikä seu r"akcireksi.

U udesso. mövr,:\ö ssq ftrrt $ctl1i"t't "t
t hl"r\ K+1,1o' , i0 'L,i1 5L{C\-

fcrvr.,\ tSe e Ciun


