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1.koira: Remarkabull Lex No Sex W Your Ex, 4v 11kk bullmastiffi narttu
Käyttötarkoitus: Harrastus- ja seurakoira
Harrastukset: Näyttely
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2.koira: Remarkabull Lot Like A Big Shot, 4v 11kk bullmastiffi uros
Käyttötarkoitus: Harrastus- ja seurakoira
Harrastukset: Näyttely
Kuinka kauan sinulla on ollut koiria ja miten paljon kokemusta nykyisestä rodusta?
Ensimmäinen koira on ollut 70-luvun puolivälistä. Nykyisestä rodusta kokemusta 90-luvun lopusta.
Onko koirallanne aikaisempia petokokemuksia, jos on niin millaisia?
Ei ole aikaisempia petokokemuksia.
Oletteko liikkuneet alueella jossa liikkuu petoja ja oletko huomannut että koiran käytöksessä olisi
tapahtunut huomattavaa muutosta?
Kyllä, liikumme paljon metsässä ja asumme metsän keskellä.
Mitä kautta kuulit petotestistämme?
Suomen Bullmastiffikerhon kautta.
Tulimme heidän järjestämään näyttelyyn ja toimivat järjestäjinä myös petotesteille.
Mikä sai sinut tulemaan testiin?
Olen luonnetestannut useita omia koiria ja kasvatteja. En ole aikaisemmin käynyt testissä mutta
mulla on yksi kasvatti joka on osallistunut petotestiin aikaisemmin ja itse kannustan kasvattien
omistajia osallistumaan kaikenlaiseen erilaiseen luonnetestiin, mh-kokeeseen ja petotestiin. Nyt
tämä petotesti oli niin sopivasti kun oli näyttely samana viikonloppuna niin oli kätevä osallistua.
Ihan mielenkiinnosta kiinnosti tietää kun en aikaisemmin ole ollut.
Oliko sinulla odotuksia testisuorituksen osalta?
Ei, mun mielestä ne käyttäyty aika sillälailla kuin oletinkin. Pikkusen ehkä sillä uroksella kesti
pidempään lähteä tulemaan tilanteeseen mukaan sen jälkeen kun se alunperin karhua säikähti. Oisin
olettanut että olisi pikkusen nopeammin tullut mutta tiesin kyllä että se on vähän semmonen hidas
hämäläinen, kotonakin bullmastiffinartut huolehtii vahtimisesta ja tekemisestä ja hän vaan katselee
päältä että hommat toimii. Narttu oli semmonen niinkuin ajattelinkin, on tiukempi ja
arkielämässäkin osallistuu jos vain jotain tapahtuu.
Yllättikö koirasi käytös testissä, jos niin miten?
Uros oli ehkä vähän hitaampi kuin mitä ajattelin.
Oliko testi mielestäsi ammattimaisesti suoritettu ja oletko tyytyväinen testin kulkuun?
Oli. Tykkäsin kovasti hänen tavastaan antaa palautetta, hän on selvästi semmoinen supliikkimies
että siitä tulee ihmisille hyvä fiilis. Kiva että saa esittää kysymyksiä ja keskustella miksi koira teki
niin tai näin, ne on mielenkiintoisia asioita ihmisille ja hyvä tilaisuus oppia. Monesti koirista oppii
eikä pelkästään katsomalla omia koiraan nimenomaan silloin kuin katsoo muiden koiria. Kyllä olen
tyytyväinen testin kulkuun. Olin ekaa kertaa, olen nähnyt toki nauhalta millaisia testit on ja nähnyt
oman kasvatin testin jolle tehtiin sekä karhu että susi niin tiesin jo mistä on kyse.

Otettiinko koirasi jaksaminen (psyykkinen ja fyysinen) testin aikana mielestäsi hyvin huomioon?
Miten koira palautui testistä?
Kyllä, en ollut huolissani omieni jaksamisesta. Ja niidenkin koirien kanssa joista näki että olivat
kovilla oli testi lyhyempi. Palautui samantien.
Tulisitko testiin uudelle pedolle tai uuden koiran kanssa?
Joo voisin hyvin tulla. En tulisi samoilla koirilla enää nyt kun tiedän millaisia ovat mutta toisen
koiran kanssa kyllä.
Suosittelisitko testiä muille?
Tottakai, kuten aikaisemminkin jo mainitsin niin suosittelen kaikkia tämmösiä missä testataan
luonnetta.

