
Koira: Black Wizard`s Joyride At Circus ”Windy”
Omistaja: Birgit Lindström 
Kasvattaja: Anne Granström 
www.blackwizardskennel.com/
Ikä, rotu ja sukupuoli: 8kk schipperke narttu 
Käyttötarkoitus: seurakoira 
Harrastukset: lenkkeily 

Omistajan tarina, millainen koira on kotioloissa...
Schipperke Windy on peloton ja väsymätön säheltäjä,joka vuorenvarmasti on siellä missä 
tapahtuu "jakelemassa auliisti neuvojaan ja apuaan".Hellä ja suukotteleva hassuttelija,joka
rakastaa oleilla ja seikkailla vauvojen ja lasten kanssa.Kestävä ja määrätietoinen paimen, 
jokapaikan höylä,joka kuitenkin vaatii tarkat rajat,ettei pässiäkin pässimmän luonteensa 
vuoksi ota määräysvaltaa perheessä! 

Kuinka kauan sinulla on ollut koiria ja 
miten paljon kokemusta nykyisestä rodusta? 
Pienestä lapsesta asti, isä ja isoisä kasvatti suomenajokoiria. Tämä schipperke on 
ensimmäinen rotuaan meillä. 

Onko koirallanne petokokemuksia, jos on niin millaisia? 
Ei. 

Oletteko liikkuneet alueella jossa liikkuu petoja ja oletko huomannut koiran 
käytöksessä huomattavaa muutosta? 
Kyllä, meilläpäin on havaintoja ilveksistä, susista ja karhuista. On aiemmin kokemuksia 
että koirat ovat jotain havainnoineet ja juosseet autolle mutta emme ole nähneet mikä 
koirat on säikäyttänyt. 

Mitä kautta kuulit testistämme? 
Olin jo tovin seuraillut facebokista että milloin tulee lähiympäristoon testit. 

Mikä sai sinut tulemaan testiin? 
Isäntä, joka kävi katsomassa nuoremman likan parsonia karhulla, kiinnostui omat tuomaan
sudelle. 

Oliko sinulla odotuksia koiran testisuorituksen osalta ja 
yllättikö koirasi käytös testissä, jos niin miten?
Ei, olen ollut seuraamassa testejä niin ne on niin yllätyksellisiä. Ihan puhtain ja avoimin 
mielin näkemään mitä tapahtuu. Sinällään kyllä että vaikka on ns. pikkupaholainen ja 
rohkea mutta yllätti ja osakkeet nousi hirveästi. 



Oliko testi mielestäsi ammattimaisesti suoritettu ja 
oletko tyytyväinen testin kulkuun? 
Kyllä mutta emme olleet varautuneet että joudumme heti tyyliin autosta suoraan 
tilanteeseen. Tulimme ajoissa paikalle mutta ennen meitä tapahtui useita keskeytyksiä. 

Otettiinko koirasi jaksaminen (psyykkinen ja fyysinen) testin aikana 
mielestäsi hyvin huomioon ja miten koira palautui testistä? 
Kyllä, loppuvaiheessa koira alkoi vähän väsymään niin ohjattiin sitten pois ja koira palautui
testistä samantien. 

Tulisitko testiin uudelle pedolle tai uuden koiran kanssa? 
Kyllä, on jo suunnitteilla. 

Suosittelisitko testiä muille? 
Kyllä ja olen suositellutkin jo kovasti.

petotestit.com kiittää haastattelusta!


