Pentutestaus
Koirien luonne puhuttaa paljon ja ilmoille onkin heitetty ajatus pentutestauksesta ja
mahdollisuudesta ajan mittaan saada sen verran materiaalia kasaan, jotta testatuista pentueista
voitaisiin saada jotain ennustetta aikuisen luonteenpiirteistä. Testi myös parhaimmillaan
mahdollistaa oikealuonteisen pennun valintaa juuri tietylle perheelle.
Suurin osa ns. ongelmakoirista tulee siitä, etteivät omistajat ole saaneet koiriaan kuriin. En
kuitenkaan lähtisi suoraan syyllistämään pelkästään omistajia. Kyllä perimällä ja lähtökohdilla on
myös lusikkansa sopassa.
Testautin Heidi Karuaholla sijoitusnarttuni Sissin joulukuussa 2010 syntyneen Uma-pentueen.
Pentuja syntyi seitsemän, joista suurin osa on poikia. Pennut testattiin niiden ollessa vajaan
seitsemän viikon ikäisiä. Testaaja-Heidin kotisivut heipunhukat.fi

Testi itsessään
Testin suorittaa pennuille täysin tuntematon henkilö paikassa, joka myöskin on pennuille täysin
tuntematon. Testissä ei ole muita mukana, kuin testattava pentu sekä testaaja itse. Testin tuloksissa
toki voi näkyä heittoja jos pentu on erityisen uninen tai virkeä. Toisaalta fiksusti toimittuna pennut
ovat syöneet ja nukkuneet ennen testaajan saapumista, jolloin ne ovat suht virkeitä testin aikana.
Yhden pennun testaaminen vie noin 15 minuuttia aikaa. Hinta pyörii 10-20 e/pentu paikkeilla,
johon yleensä tulee matkakulut päälle.
Sekä ostajaa, että kasvattajaa testaaminen auttaa, sillä pentu joka on menossa lapsiperheen hulinaan,
ei voi olla erityisen röyhkeä taikka arka. Lapsiperheen pentu saisi mieluiten olla avoin ja reipas. Jos
pentu taas on hankittu mahdollisesti johonkin harrastukseen, niin toiveissa voisi olla rohkea pentu.
Vahtimistehtäviin taasen sopii dominoiva, rohkea ja toimintakykyinen pentu. Aralle paikka olisi
stressaava, kun taas dominoiva ja rohkea nauttisi sydämensä kyllyydestä toiminnasta. Ongelmia
tuleekin niistä tilanteista, kun väärän tyyppinen pentu laitetaan keskelle paikkaa, jossa se ei voi olla
oma itsensä.

Testin osiot
Testi koostuu 14 osiosta, joista annetaan 1-5 pistettä kustakin. Maksimimäärä on 70 pistettä ja
minimi 14 pistettä. Niin sanottu helppo koira saa pisteitä testin mukaan ~ 36-47.
1) Käyttäytyminen sylissä
5 p. erittäin rentoutunut/riekkuu
4 p. Hyvin rentoutunut
3 p. Melko rentoutunut/mielistelee, kynnet hieman esillä
2 p. Jännittää
1 p. Paniikissa

2) Rohkeus
5 p. Tulee rohkeasti ja reippaasti, häntä ylhäällä
4 p. Tulee rohkeasti, häntä alhaalla
3 p. Varovainen, liikkuu hitaasti/matalana
2 p. Kestää kauan, ryömii, arkailee, liikkuu kutsuttaessa
1 p. Ei liiku, pakenee, vinkuu, tärisee
3) Kontakti ihmiseen
5 p. Avoin, ystävällinen, vapautunut, puree, nuolee
4 p. Ottaa kohtuullisen hyvin kontaktia
3 p. Pientä epävarmuutta/haluttomuutta
2 p. Jännittää, hieman väistää, on matalana
1 p. Ei kontaktia, pelkää, pakenee
4) Taistelutahto
5 p. Taistelee keskittyneesti, murisee, hyvä ote
4 p. Taistelee kohtuullisesti, irtoaa helposti
3 p. Puree kevyesti, luopuu helposti
2 p. Jahtaa hieman, ei pure
1 p. Ei taistele
5) Noutaminen
5 p. Ryntää perään, vie lelun pois
4 p. Ryntää perään, ei tuo takaisin, jää sinne
3 p. Ryntää perään, ei tuo heti takaisin, ei anna pois
2 p. Menee perään, tuo takaisin, antaa pois
1 p. Ei lähde perään
6) Koulutettavuus
5 p. Juoksee luo, hyppii vasten, riehakas, ei keskity
4 p. Tekee keskittyneesti, jatkuvalla mielenkiinnolla
3 p. Istuu muutaman kerran, ei innostuneesti
2 p. Istuu muutaman kerran, touhuaa muuta välillä
1 p. Ei kiinnostu tekemään mitään
7) Kivunsietokyky
5 p. Ei reagoi
4 p. Reagoi pienellä äännähdyksellä
3 p. Reagoi jonkin verran, rauhoittuu heti
2 p. Reagoi voimakkaasti kiljumalla
1 p. Pyristelee paniikissa irti
8) Dominoivuus/alistuminen
5 p. Taistelee voimakkaasti, puree, murisee
4 p. Taistelee voimakkaasti
3 p. Taistelee aluksi, rentoutuu lopulta
2 p. Rentoutuu, nuolee käsiä
1 p. Paniikissa, virtsaa alleen, jäykistyy kauhusta
9) Palautuminen
5 p. Palautuu välittömästi, häntä ylhäällä
4 p. Palautuu melko nopeasti, häntä alhaalla
3 p. Palautuu hitaasti
2 p. Palautuu jotenkin, ei täydellisesti
1 p. Ei pysty palautumaan, virtsaa

10) Ääniherkkyys
5 p. Ei pelkää, menee heti tutkimaan
4 p. Pelästyy hieman, voittaa pelkonsa
3 p. Pelkää, pysty toimimaan, ei mene lähelle
2 p. Pelkää, palautuu hitaasti
1 p. Pakenee, paniikissa, ei palaudu
11) Käyttäytyminen pöydällä
5 p. Liikkuu järkevästi ja rohkeasti, häntä ylhäällä
4 p. Liikkuu kohtuullisen rohkeasti, häntä alhaalla
3 p. Liikkuu varovasti, yrittää pudottautua, kynnet esillä
2 p. Jännittää, liikkuu hieman/matalana
1 p. Paniikissa, ei liiku, tärisee, vinkuu
12) Toimintakyky
5 p. Lähestyy rohkeasti, häntä ylhäällä
4 p. Lähestyy melko rohkeasti, häntä alhaalla
3 p. Lähestyy varovasti/matalana
2 p. Ei lähesty
1 p. Pakenee/ei lähesty, haukkuu, murisee
13) Peilitesti
5 p. Lähestyy, häntä ylhäällä
4 p. Lähestyy, häntä alhaalla
3 p. Lähestyy, kiehnää peilin ympäri
2 p. Ei liiku kohti
1 p. Murisee, haukkuu, vinkuu, pakenee
14) Laumavietti
5 p. Seuraa, häntä ylhäällä, puree lahjetta
4 p. Seuraa, häntä alhaalla
3 p. Seuraa kauempana/viiveellä
2 p. Seuraa matalana, arkaillen, häntä koipien välissä
1 p. Ei seuraa, pakenee

Loppupisteet
Testistä saadut pisteet lasketaan yhteen ja lopputulos jaetaan 14. Saatu tulos katsotaan alla olevista
osioista.
4,4 pistettä tai yli
Pentu on aggressiivinen, dominoiva, röyhkeä ja itsevarma. Ei suositella ensimmäiseksi koiraksi,
eikä lapsiperheeseen. Tarvitsee määrätietoisen kouluttajan, paljon koulutusta ja
johtajuusharjoituksia. Voi olla erinomainen koira oikeissa käsissä.
3,4 – 4,4 pistettä
Pentu on melko dominoiva, itsevarma ja tasapainoinen. Ei suositella ensimmäiseksi koiraksi, eikä
pieniä lapsia omistavaan perheeseen. Tarvitsee koulutusta ja johtajuusharjoituksia. Erinomainen
harrastuskoira kokeneella kouluttajalla.
2,6 – 3,4 pistettä
Ns. helppo koira. Sopii lapsiperheisiin ja myös ensimmäiseksi koiraksi.

1,9 – 2,6 pistettä
Alistuva koira, joka tarvitsee ystävällisen, rauhallisen ja kärsivällisen kouluttajan ja paljon
sosiaalistamista.
1,9 pistettä tai alle
Pentu on epäsosiaalinen tai äärettömän ujo ja arka. Voi kehittyä pelkopurijaksi. Ei sovi
lapsiperheisiin, eikä harrastuskoiraksi. Tarvitsee kokeneen kouluttajan ja paljon sosiaalistamista.

Uma‐pentueen testaus
Testi alkoi siitä, että tuikituntematon testaaja nosti testattavan pennun ja vei sen uuteen huoneeseen.
Pennun rohkeutta mitattiin heti alussa, jolloin pentu tuotiin uuteen paikkaan. Pennun käytöksestä
etsittiin sen käytöstapoja – oliko se heti utelias testaajasta, tuliko luokse, pitikö häntää ylhäällä,
vinkuiko pentu, kiinnostuiko uudesta paikasta yms. UMA-pentueen sisällä tulokset olivat hyviä.
Kukaan pennuista ei ollut paniikissa uudesta ympäristöstä, taikka uudesta ihmisestä. Toiset ottivat
heti terhakkaasti kontaktia ja kävivät pusuttelemassa testaajaa, kun taas toiset eivät olleet niin
kiinnostuneita testaajasta.
Kontaktia ihmiseen testaaja testasi pennusta pelkällä olemuksellaan. Toiveissa tietenkin oli, että
pentu olisi avoin, ystävällinen ja vapautunut. Että pentu tulisi luokse kutsumatta, sillä ihminen
itsessään olisi kiinnostava, etenkin kun pentu oli täysin vieraassa paikassa. Huonoimmillaan pentu
ei ota minkäänlaista kontaktia testaajaan ja pakenee, vaikka testaaja yrittäisi houkutella sitä
luokseen. Tästä osiosta jo maalaisjärkikin sanoo, että pentu joka auttamatta pakenee uutta tilannetta
ja ihmistä, ei ole varusteltu elämään joka vaatii paljon kontakteja. Tällainen pentu ei toimi
lapsiperheessä ja muutoinkin tarvitsee perheen, joka on valmis tekemään paljon työtä pennun eteen.
Pahimmillaan tällainen akita ei sovellu yhteiskuntaan koskaan.
Taistelutahtoa täytyy löytyä koiralta, joka menee harrastuskoiraksi. Sen sijaan sohvaperunalta
taistelutahtoa ei samoissa määrin tarvitse löytyä. Perus-akitan kanssa taistelutahtoa ei tarvita liikoja,
mutta aina on hyvä koirasta löytyä "tarpeeksi" taistelutahtoa. Tätä osiota testattiin leikittämällä
pentua lelulla. Kovan taistelutahdon omaava pentu ottaa napakan otteen lelusta, keskittyy ja pitää
tiukasti kiinni. Hyvin vähäisen taistelutahdon omaava pentu taas ei kiinnostu ollenkaan lelusta, eikä
siis aloita myöskään sillä leikkimistä.
Noutaminen on osio, josta en osaa oikein enempää sanoa. Akita ei ole palveluskoira, joten
noutaminen on aivan sama onko sitä halua akitalla vaiko ei. Toisaalta noutaminen voi myös kertoa
pennun taistelutahdosta, jääräpäisyydestä ja ylipäätään kiinnostuksesta asioihin. Tämä osio ei
yllättänyt, sillä yksikään kasvattipennuistani ei noutanut palloa. Akita... Toki lähes kaikki lähti
pallon perään, mutta takaisin tuominen oli jo haasteellisempaa.
Koulutettavuus ei aluksi tunnu kovinkaan tarpeelliselta osiolta, juurikin verraten siihen, ettei
kukaan akitan ostaja etsi itselleen todellista harrastuskoiraa. Koulutettavuus on kuitenkin asia, jota
olisi akitalla hyvä olla. Ei sen tarvitse olla aina valmiina toko-kentille, tai agilityyn, mutta
jokapäiväistä elämää auttaa kun koira ei ole aivan kuuro tahtoessaan niin. Koulutettavuudesta on
hyötyä esimerkiksi lenkkipoluilla koirien ohittamisessa. Koulutettavuutta mitattiin kontaktin
ottamisella kun testaaja näytti namia.
Kivunsietokyky kuulostaa pahalta, mutta testaus on hyvin helppo, eikä siinä ole tarkoitus satuttaa
pentua. Testaaja nipistää hellästi pennun anturoitten väliä, jolloin vahva pentu ei reagoi mitenkään
ja arempi menee paniikkiin.

Kahdeksas kohta on yksi kiinnostavimmista kohdista, mitä akitaan liittyy. Ja se on dominoivuus /
alistuminen. Toki akita on rotuna itsessään dominoiva, mutta liiallisuuteen menevä dominoivuus
voi olla jo todella mutkikas asia. Kumpikaan ääripää ei ole kovinkaan toivottava ominaisuus
akitalle. Todella dominoiva akita on jo lähes sotakenraali, joka vain odottaa käskyä rintamalle.
Tällainen tikittävä aikapommi voi tehdä tuhoisaa jälkeä ympärilleen. Samoten on erittäin aran
akitan laita. Pentu, joka jäykistyy kauhusta ja on aivan paniikissa, on aivan omiaan kasvamaan
pelkopurijaksi. Akitan historia huomioon ottaen, tämä ei ole ihan pieni juttu.
Oma, täydellinen ajatus akitasta on pentu, joka omaa dominanssia, mutta kykenee erottamaan
sotatantereen liikuntasalista. Akita on voimakastahtoinen, muttei sen pidä olla hallitsematon.
Dominoivuutta sekä alistumista testattiin kääntämällä pentu selälleen. Jos pentu riuhtoi, vinkui ja
murisi, niin dominoivuus oli ilmeistä, eikä alistuvuudesta ollut tietoakaan. Jos taas pentu mötkähti
selälleen jäykkänä kauhusta, virtsasi alleen ja mieluummin leikki kuollutta, niin se oli aivan lapanen
luonteeltaan. Tästäkin osiosta olin tyytyväinen, sillä yksikään pentu ei mennyt kumpaakaan
ääripäähän.
Myös dominointia seuraava osio testissä on tärkeä - palautuminen. Hyvähermoinen pentu ei jää
itkemään äskettäin tapahtunutta, vaan suuntaa katseensa rohkeasti eteenpäin. Ja tämän ilmenti
pennun tapa reagoida, kun siitä laskettiin käännön jälkeen irti. Jos pentu ponkasi ylös häntä
pystyssä, niin hampaan koloon ei jäänyt selälleen käännöstä yhtään mitään. Ja palautuminen oli
nopeaa. Jos taas pentu ei kykene palautumaan, se saattaa jäädä paikoilleen ja virtsata alleen. Tässä
Uma-pennut olivat enemmän nopeasti palautuneita, kuin palautumattomia. Melko isoja eroja
kuitenkin pentueen sisällä löytyi.
Ääniherkkyyttä testattiin kolisevalla esineellä. Tässä testissä testaaja käytti kolisevaa tölkkiä.
Pennun touhutessa testaaja heitti tölkin pennun lähettyville ja pudotessaan tölkki kolisi. On aivan
normaalia, että yllättävä kolaus saa reaktion pennussa aikaiseksi. Ja sehän sen tarkoitus onkin.
Kiinnostaa onkin aika kolahduksen jälkeen. Ääniherkkä pentu pakenee paniikissa kauemmas, eikä
meinaa palautua tilanteesta. Rohkea pentu taas kiinnostuu uudesta esineestä ja menee muitta
mutkitta tutkimaan sitä. Toivottavaa tässä on tietenkin rohkea pentu, joka ei suuremmin pelästy
ääntä. Myös tässä Uma-pennut olivat pääasiassa rohkeita, toiset eivät edes huomioineet purkkia kun
se kolahti ja toiset menivät sitä muina miehinä haistelemaan.
Käyttäytymistä pöydällä testattiin, yllätys yllätys, nostamalla pentu pöydälle. Haluttua on, että
pentu ei ole pöydällä olosta moksiskaan ja liikkuu siinä vaivattomasti. Pöydällä olemisesta yksi
Uma-pentueesta ei pitänyt, muut eivät olleet moksiskaan. Onneksi akita on iso rotu, eikä sitä nosteta
pöydälle juurikaan muualla kuin eläinlääkärissä.
Pennun toimintakykyä mitattiin pennun eteen yllättäen avatulla sateenvarjolla. Toimintakykyinen
pentu säpsähtää, mutta ei mene paniikkiin, ja lähestyy uutta esinettä häntä ylhäällä.
Toimintakyvytön pentu taasen tekee juuri toisin, eli säikähtää, voi jähmettyä kauhusta paikoilleen ja
täristä. Tämäkin kohta indikoi hermorakennetta, joten toivottavaa on, että pentu ei sen suuremmin
pelästy uutta tilannetta. Uma-pennuista suurin osa jätti sateenvarjon sikseen, eivätkä menneet sitä
tutkimaan.
Peilitesti on myös mielenkiintoinen osio akitaa ajatellen. Peilitestissä iso peili laitetaan pystyyn
huoneeseen ja sitten testaaja katsoo miten pentu suhtautuu peilikuvaansa. Pentu ei ymmärrä sitä
omaksi kuvakseen, vaan luulee siinä olevan toisen pennun. Tämä kuvastaa mm. turvanhakuisuutta,
pelkoa ja aggressiivisuutta. Jos pentu menee ärhentelemään peilille, voi siitä olettaa tulevan
aggressiivisuuteen taipuva yksilö. Jos taasen pentu alkaa kiehnäämään kuvajaisensa edessä, se
hakee turvallisuutta ja pahimmillaan tällaisesta yksilöstä saisi yksinään jäädessään huutajan.

Viimeinen osio testissä on laumavietti. Akitahan ei ole varsinaisesti mikään laumakoira, mutta se
kuitenkin kiintyy palavasti omistajaansa. Laumavietti on joissain määrin toivottavaa, mutta yleensä
tämä ei ole akitan "vahvuuksia". Laumaviettiä testattiin sillä, hakeutuiko pentu testaajan
läheisyyteen hänen kävellessään pitkin huonetta, tai ylipäätään ollessa huoneessa.

VU Uma‐pentueen tulos
Olin erittäin tyytyväinen Sissin pentujen tuloksiin, vaikkakin pisteet yhteenlaskettuna kuusi pentua
seitsemästä sai tuloksen ’dominoiva, ei suositella lapsiperheisiin’. Toisaalta tuo tulos sisälsi myös
kohdat tasapainoinen ja itsevarma. Yksi pennuista oli tulokseltaan niin sanottu ”helppo koira”, joka
sopii lapsiperheisiin ja ensimmäiseksi koiraksi.
Akitaa ajatellen testi ei yllättänyt. Toisaalta lopputulosta tärkeämpää on testin osiot. Kuten
luonnetestissä, myös pentutestissä toiset osiot ovat tärkeämpiä kuin toiset, eivätkä loppupisteet
kerro vielä todellista kokonaiskuvaa pennusta.
Uma-pentueen yhteinen keskiarvo pisteissä sijoittui välille 3,4 – 4,4. Tämä tulos kategorioisi
pentueen toiseksi isoimpiin pisteisiin, eli rohkeiksi, dominoiviksi ja kokeneelle omistajalle
myytäviksi pennuiksi.
Vihreällä merkityt osiot ovat niitä, joista joku/jotkut Uma-pennuista on saanut pisteen.
1) Käyttäytyminen sylissä
5 p. erittäin rentoutunut/riekkuu
4 p. Hyvin rentoutunut
3 p. Melko rentoutunut/mielistelee, kynnet hieman esillä
2 p. Jännittää
1 p. Paniikissa
2) Rohkeus - Uuteen paikkaan reagoiminen
5 p. Tulee rohkeasti ja reippaasti, häntä ylhäällä
4 p. Tulee rohkeasti, häntä alhaalla
3 p. Varovainen, liikkuu hitaasti/matalana
2 p. Kestää kauan, ryömii, arkailee, liikkuu kutsuttaessa
1 p. Ei liiku, pakenee, vinkuu, tärisee
3) Kontakti ihmiseen
5 p. Avoin, ystävällinen, vapautunut, puree, nuolee
4 p. Ottaa kohtuullisen hyvin kontaktia
3 p. Pientä epävarmuutta/haluttomuutta
2 p. Jännittää, hieman väistää, on matalana
1 p. Ei kontaktia, pelkää, pakenee
4) Taistelutahto - Vetoleikki
5 p. Taistelee keskittyneesti, murisee, hyvä ote
4 p. Taistelee kohtuullisesti, irtoaa helposti
3 p. Puree kevyesti, luopuu helposti
2 p. Jahtaa hieman, ei pure
1 p. Ei taistele

5) Noutaminen
5 p. Ryntää perään, vie lelun pois
4 p. Ryntää perään, ei tuo takaisin, jää sinne
3 p. Ryntää perään, ei tuo heti takaisin, ei anna pois
2 p. Menee perään, tuo takaisin, antaa pois
1 p. Ei lähde perään
6) Koulutettavuus - Namilla houkutetaan seuraamaan ja istumaan
5 p. Juoksee luo, hyppii vasten, riehakas, ei keskity
4 p. Tekee keskittyneesti, jatkuvalla mielenkiinnolla
3 p. Istuu muutaman kerran, ei innostuneesti
2 p. Istuu muutaman kerran, touhuaa muuta välillä
1 p. Ei kiinnostu tekemään mitään
7) Kivunsietokyky - Nipistys anturoitten välistä
5 p. Ei reagoi
4 p. Reagoi pienellä äännähdyksellä
3 p. Reagoi jonkin verran, rauhoittuu heti
2 p. Reagoi voimakkaasti kiljumalla
1 p. Pyristelee paniikissa irti
8) Dominoivuus/alistuminen - Pentu käännetään selälleen ja pidetään siinä hetki
5 p. Taistelee voimakkaasti, puree, murisee
4 p. Taistelee voimakkaasti
3 p. Taistelee aluksi, rentoutuu lopulta
2 p. Rentoutuu, nuolee käsiä
1 p. Paniikissa, virtsaa alleen, jäykistyy kauhusta
9) Palautuminen - Kuinka nopeasti nousee ylös irti laskettaessa
5 p. Palautuu välittömästi, häntä ylhäällä
4 p. Palautuu melko nopeasti, häntä alhaalla
3 p. Palautuu hitaasti
2 p. Palautuu jotenkin, ei täydellisesti
1 p. Ei pysty palautumaan, virtsaa
10) Ääniherkkyys - Koliseva purkki pudotetaan pennun lähelle
5 p. Ei pelkää, menee heti tutkimaan
4 p. Pelästyy hieman, voittaa pelkonsa
3 p. Pelkää, pysty toimimaan, ei mene lähelle
2 p. Pelkää, palautuu hitaasti
1 p. Pakenee, paniikissa, ei palaudu
11) Käyttäytyminen pöydällä
5 p. Liikkuu järkevästi ja rohkeasti, häntä ylhäällä
4 p. Liikkuu kohtuullisen rohkeasti, häntä alhaalla
3 p. Liikkuu varovasti, yrittää pudottautua, kynnet esillä
2 p. Jännittää, liikkuu hieman/matalana
1 p. Paniikissa, ei liiku, tärisee, vinkuu
12) Toimintakyky - Sateenvarjo laukaistaa kohti pentua ja jätetään maahan
5 p. Lähestyy rohkeasti, häntä ylhäällä
4 p. Lähestyy melko rohkeasti, häntä alhaalla
3 p. Lähestyy varovasti/matalana
2 p. Ei lähesty
1 p. Pakenee/ei lähesty, haukkuu, murisee

13) Peilitesti - Lattialla on pystyssä iso peili
5 p. Lähestyy, häntä ylhäällä
4 p. Lähestyy, häntä alhaalla
3 p. Lähestyy, kiehnää peilin ympäri
2 p. Ei liiku kohti
1 p. Murisee, haukkuu, vinkuu, pakenee
14) Laumavietti - Testaaja kävelee ympäri huonetta
5 p. Seuraa, häntä ylhäällä, puree lahjetta
4 p. Seuraa, häntä alhaalla
3 p. Seuraa kauempana/viiveellä
2 p. Seuraa matalana, arkaillen, häntä koipien välissä
1 p. Ei seuraa, pakenee
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