Koira:
Tuhkavuorten Quunkuiskaaja
Omistaja:
Sophie Lindström
Kasvattaja:
Kennel Tuhkavuorten www.tuhkavuorten.fi/
Ikä, rotu ja sukupuoli:
5v. Lapinporokoira uros
Käyttötarkoitus:
Harrastus- ja seurakoiria
Harrastukset:
Pelastuskoiratoiminta
Omistajan tarina, millainen koira on kotona... :
”Hiiri”
Hiiri on viisivuotias pelastuskoiraksi harjoitteleva, tekstiä kirjoittaessa hän on läpäissyt
Suomen Pelastuskoiraliiton haun peruskokeen sekä loppukokeen päiväosuutta. Hiiri on
myös Suomen Muotovalio ja kilpailee agilityssa kakkosluokassa. Hiiren kanssa ollaan
kaiken lisäksi käyty paimentamassa lampaita, lampailla hän on hyvin intensiivinen ja
vietikäs. Kotioloissa Hiiri on todella rauhallinen koira, hän tykkää erityisesti sohvalla
nukkumisesta ja syömisestä.
Koira:
Tuhkavuorten Barfi
Omistaja:
Sophie Lindström
Kasvattaja:
Kennel Tuhkavuorten www.tuhkavuorten.fi/
Ikä, rotu, sukupuoli:
2v. Lapinporokoira uros
Käyttötarkoitus:
Harrastus- ja seurakoiria
Harrastukset:
Pelastuskoiratoiminta

Omistajan tarina, millainen koira koira on kotona... :
”Naali”
Naali on kaksivuotias pelastuskoiranalku joka on tekstiä kirjoittaessa läpäissyt Suomen
Pelastuskoiraliiton haun peruskokeen. Naali on myös startannut pari kertaa agilityssa
huvin vuoksi. Näyttelyistä Naalin paras tulos on yksi SERT ja yksi CACIB. Olen myös
käyttänyt Naalia lampailla, missä hän käyttäytyy todella rauhallisesti ja fiksusti. Naali
nauttiikin kaikesta eniten siitä kun hän saa tehdä töitä minun kanssa, hän hyppii innosta
aina kun pääsee töihin. Kotioloissa Naali on energinen ja vahtiviettinen, kyllä saan tietää
jos joku hiippailee pihalla!

Kuinka kauan sinulla on ollut koiria ja
miten paljon kokemusta nykyisestä rodusta?
5 vuotta
Onko koirallanne petokokemuksia, jos on niin millaisia?
Ei aikaisempia petokokemuksia.
Oletteko liikkuneet alueella jossa liikkuu petoja ja
oletko huomannut koiran käytöksessä huomattavaa muutosta?
Kyllä olemme liikkuneet mutta ei ole koiran käytöksessä ollu mitään poikkeavaa.
Mitä kautta kuulit testistämme?
Tuttujen kautta ja etsin facebookista
tietoa.
Mikä sai sinut tulemaan testiin?
Muiden kertomukset. Ja kun vanhin
koira on käynyt luonnestestissä ja
nuorempi on menossa mutta siellä ei
testata petoja vaan ihmistä ja ihmisen
uhkaa niin halusin tietää miten ne
käyttäytyy jos sattuu tulemaan peto
vastaan.
Oliko sinulla odotuksia testisuorituksen osalta ja
yllättikö koirasi käytös testissä, jos niin miten?
Ei oikeastaan, en ollut lainkaan varma miten koirat reagoivat. Nuorempi koira oli tosi paljon
toimintakykyisempi mitä olin luullut. Kotioloissa vähän ”nössö” mutta testissä selvisi että
löytyy särmää. Kotioloissa vahtikoira mutta ollut epäselvää onko viettiä vai epävarmuutta,
testissä varmistui ettei ole epävarma vaan on ennemmin terävä.
Oliko testi mielestäsi ammattimaisesti suoritettu ja oletko tyytyväinen testin
kulkuun, otettiinko koirasi jaksaminen (psyykkinen ja fyysinen) testin aikana
mielestäsi hyvin huomioon ja miten koira palautui testistä?
Oli, tosi ammattimaisesti. Olen tyytyväinen, oli todella käytännöllistä ja selkeetä. Otettiin ja
koirat palautui testistä hyvin.
Tulisitko testiin uudelle pedolle tai uuden koiran kanssa?
Tulisin, ilves puuttuu ja aktiivisen harrastamisen johdosta koiria tulee olemaan jatkossakin.
Suosittelisitko testiä muille?
Suosittelisin.

petotestit.com
kiittää haastattelusta!

