
PAT Volhards Puppy Personality Test

1) SOSTAALTSUUS

Aseta pentu testialueelle. Houkuttele pentua luoksesi istuessani polvillasija

laputtamalla käsiäsi nsln met.rln päässä s!itä.
Osio kertoo: luottamuksen, turvallisuuden tunteen ja läheisyyden kaipuun asteen
Pisteytys:

1. Pentu tulee halukkaasti, korkea häntä, hyooii, puree käsiä
2. Tulee halukkaasti, l<orkea häntä, Iyö tassuilla, nuolee käsiä
3. Tulee halukkaasti, korkea häntä
4. Tulee varovaisesti, korkea häntä
5-. Tuiee varovaisesii, maiaia häntå

lLtEi tule lainkaan

2i 3EU RÅÅiui i i{EN (ioH TAi uuDEii iiwÄKsyiiii iiEiii
Nouse ja kävele pennusta poispäin. Huolehdi, että pentu näkee lähtösi.
Osio kertoo: Halusta seurata ihmistä. Seuraamattomuus voi kertoa itsenäisyydestä.
Ei.-,A4",*r,*,|- totsyryo.

1. Seuraa halukkaasti, korkea häntä, kävelee jalkojen ympärillä, puree jalkoja
2. Seuraa halukkaasti, korkea häntä, kävelee jalkojen ympärillä

3. Seurae helukkeesti, karkea häntä
4. Seuraa halukkaasti, matala häntä

Q. Seuraa varovaisesti, matala håntä,r\
€rE! seurae lalsinkaan tai kulkee tglsecn suuntaan

3) KilNNrPtrÄMtNEN
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 liittyvån stressin.
h:-ar- f- ---rrsreyrys:

1. Kamppailee voimakkaasti, puree, murisee
2. Kamppailee voimakkaasti
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4. Kamppailee, lopettaa, nuolee ,

5. Ei kamppaile, nuolee kåsiä
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4) SOSTAALTNEN DOMTNANSSI
Laita pentu seisomaan lattialle. Asetu pennun sivulle kyykkyyn ja sivele sitä selän ylipååstå håntåän. iatka siveivå, kunnes peniu seivåsii reagoi.
osio kertoo: sosiaarisen dominanssin hyväksynnan aste. pentu voi yrittää
dominoida hyppimällä, puremalla tai näyttämällä itsenäisyytensä jätämäilä paikan.
-oisteytys:
1. Hyppii, lyö tassuilla, murisee, puree
2. Hyppii, lyö tassuilla
3' Peineutuu tresteajen lähelre je yr^ittäå nuola kas'cje
4. Vääntelehtii, nuolee käsiä
5. Heittäytyy selälleen, nuolee käsiä
6. Kåvelee pojs ja py.syy pej-s.qa - ? y S y 1-{ ? 1.,, Ka,[-tca1^

5) NOSTAMTNEN

Aseta kämmenet pennun mahan alle ja nosta sitä hieman ilmaan. pidä pentua tällä
iavoin noin 30 sekuniia.
osio kertoo: Dominanssin hyväksyminen tilanteessa, johon pentu ei voi vaikuttaa.
Pisteytys:

1. Kamppailee voimakkaasti.

@Xarppa ilee voimakkaasti
3. Rento, ei kamppaile

-4. E! kemppelle, nuolee käsiä
5. Jähmettynyt, ei kamppaile

6) $AALf SVIETT! {KilIINSSTUMINEN S.AAUf Sr4]
Mene pennun viereen kyykkyyn ja yritå saada sen mielenkiinto paperipallolla. Kun
pentu osoittaa kiinnostusta ja seuraa palloa, heitä pallo noin metrin päähän pennun
eteen.

osio kertoo: Haru tehdä yhteistyötä ihmisen kanssa. Hyvä noutotaipumus.
Pisteytys;

1. Lähtee esineen peräån, ottaa sen suuhun ja juoksee toiseen suuntaan
2- Lähtee esineen perään, seisoo esineen pääiiä, ei iuie takaisin
3' Lähtee esineen perään, tulee takaisin testaajan luokse esineen kanssa
4. Lähtee esineen peråän, tulee testaajan luokse ilman esinettä

,.F',Lähiee hiei^r-ran esineen pei-åän, i-r^ruiiä nieneiiåä pian i-r-rieienkiinionsa,\yEi lähde esineen perään

pui€€, mui'isee
--, 1i1r-nä Dsio J,t I cPe \\acL ne l1cn

Sthutrl,rr lcrlKee n -. Str<5Scr,crn'tmr,t

I 
ct \ \te,i^nr.1'öRn Lt\1rr\r



7) KlvuNslEToKYKY
Pidä pennun tassua kädessäsija purista kevyesti peukalolla ja etusormella nahkaa

kahcjen värpäan våiisså ("råpyiåå"i. Lisåå painetia iasaisesii iaskiessasi

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

kipua tai epämiellyttävyyden tunnetta'

Osic keitoo: Kvuneietokv"nnyksen asteen

Pisteytys:

dllasreminen 8-10 ennen pennun reaktiota
tflaskeminen 

6-7 ennen pennun reaktiok

3. Laskeminen 5-6 ennen pennun reaktiota

4. Laskeminen 3-4 ennen pennun reaktiota

5. Laskemlnen 1-2 ennen pennun reaktiota

8) ÄÄNIHERKKYYS

Aseta pentu testialueen keskelle. Testaaja tai avustaja aiheuttaa terävän äänen

noin metrin påässä pennusia. iso metaiiiiusirka rattiianxatta vasten kay nyvin'

Osio kertoo: Ääniherkkyyden aste (mahdollisesti kuurouden?)

Pisteytys:

i. Kuunieiee, paikaiiistaa åånen iåhieen, kåveiee ååntå kohii ia haukkuu

2. Kuuntelee, paikallistaa äänen lähteen, haukkuu

3. Kuuntelee, paikallistaa äänen lähteen, osoittaa kiinnostusta ja kävelee ääntä

t-^h+;r\\Jt I tl

@ Xuuntelee, paikallistaa äänen lähteen

5. Painuu kasaan, lähtee poispäin, piiloutuu

6.Onr"ålinpitåmåtön,eioscltamitäänkilnnostusta

9) UTELlAlsuus
Aseta pentu testialueen keskelle. Kiinnitä pyyhkeeseen narun pätkä ja vedä sitä

nykien iaiiiaiia muuiaman metrin pååssä pennusia. vecjå pvvheiiå poikiiiain pennun

edessä ja poispäin, ei pentua kohti'

osio kerloo: Reaktion voimakkuus pennun havaitessa tuntemattoman objektin.

Pistey"ty"s.

1. Katsoo, hYÖkkäå' Puree

2. Katsoo, ottaa kiinni, haukkuu

3. K-atscc kllnncstun een?, nnenee esineen lua tutkiakseen sltä

4. Katsoo, haukkuu, häntä jalkojen välissä

5. HyPPää Pakoon, Piiloutuu , \, \
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Pisteet:

F--:1,-, /--a.:- |t-a-^^ --, ---:LL!,"- -t--^^:-^t- -- t- -^,a- -a- -a,-J-,Lrc,nfien 't:sta: n('rfä on erntätn uomrnorua Ja (,maa aggftstilrvra pilrtena. oe on ngpea

puremaan eikä sovellu lapsiperheeseen. Tarvitsee kokeneen kouluttajan, joka osaa

säilyttää johtajuuden itsellään.

Eniten 2:sia: Tällainen koira on dominoiva ja saadaan provosoimalla puremaän. Tarvitsee
johdonmukaista, määrätietoista ja oikeudenmukaista kohtelua aikuisten parissa ja voi

kehlttyä uskolllseksi toverlks!, kunhan jchtejuus on selvå. Usein elalse je

ulospäinsuu ntautunut koira.

Enlte.n 3;s!a: Tämän tyypplnen ko!.r'a hyväksyy lhmisen helpo-qt!johtajak-seen ja an pa!'a-q

vaihioehio iavaiiiseiie koiranomisiajaiie. Se sopeuiuu nopeasii uusiin iiianieisiin ja sopii

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

Hvvää ai nesta tottelevaisu uteen.

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

rauhallisempija vähemmän ulospåinsuuntautunut kuin edellinen. Suhtautuu yleenså hyvin
t_--::.- :- --- l--l---a: I - | 1-a1- :-*-
rapsfln Ia on nerp('sil K()urutgllavr55a.

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

kasvattaakseen itseluottamustaan ja tullakseen ulos kuorestaan. Sopeutuu huonosti
--_---,r_1. ,_a!-, a- L---!L^ -L-tr:^-,- a- L---:---- r--^t:- 7--,-llt-^-L'. -..----.- l-^L--- l.-"---- l-tnuutoKgilR Ia taivnsee aauRalllsen Ja rasatsen Kourn. ravailrsesil varffra rastrn Kanssa Ja

puree vain stressaantuneena. Ei paras vaihtoehto ensikertalaiselle koiranomistajalle,

koska tämån tyyppinen koira pelästyy helpostija tarvitsee pitkån ajan soputuakseen uusiin

kokemuksiin.

Eniten 6:sia: ltsenäinen koira, joka saattaa pitää taputuksia jopa epämiellyttävånä.

Saattaa olla vaikea sekä käyttö- että seurakoirana. Jos muista osa-alueista on 1:siä,
,.---LL^-- l--:-- -!-^----..a,,-^--- n--r---^- r--.i- 

--..!-4- ---!-4- -'^-: -t:^a.---- 
l--i--

säAfiAA KOir-A purrä gtr-eSgAAntUReeRA. OAäIUäAR c:ura mutöta ()5tsta, v(]t ailsruva K(,lra

piiloutua vieraita ihmisiä tavatessaan.

Ei ^all'aåå I'a-.,aa /^aliax 4.aiå ?.ai- i- E'aia\'Tå!!ö;oa!!a lzniralla oar{{aa alla inlolnEiö€iäitäiiåaiäYaiaiiPdijitii i.öicirE.öicitcig.OiCt, iclllalsEllar\Lrrrcrrrclocrcrtta€rlrlrcrJlr(crrrt

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

testata uudestaan muutamaa päiväå myöhemmin. Jos tulos on sama, koira on luultavasti
hrrrrin anättaVaa aikå cnrrollr r kärrffÄ- aikä cor rralrnirakei
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