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Marianne Salminen

Kiitos kaikille kuvakisaan 
osallistujille!Lähetitte upeita otoksia 
ja parhaan kuvan valinta oli raadille 
vaikeaa. Kuvia tullaan näkemään  mm. 
yhdistyksen nettisivuilla, kalenterissa 
sekä lehdessä ja mahdollisissa muissa 
julkaisuissa. Kuvaajan nimi mainitaan 
kuvan yhteydessä. 

Tämän lehden etu- ja takakansi ovat 
kuvakisan satoa. 
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Paljon Onnea Lauri Järvinen!
 

Voittokuva on tämän lehden kansikuvana. 
Voittaja saa palkinnokseen n. 40€ arvoisen 

kuvasuurennoksen voittokuvastaan
Suuret kiitokset kaikille osallistujille!  

Kuvakisaan osallistui viisi kuvaajaa ja tällä kertaa sai olla useampi kuva halutessaan. Aivan mahtavia kuvia 
olitte lähettäneet ja niitä tullaan näkemään jatkossakin varmasti kalenterissa, lehdessä ja nettisivuilla yms. 
Voittajakuvassa komeilee kaukasiankoiranartu Nelma of Galdon, tutummin Ansa.  Laurin kuvassa oli 
kaukasiankoira omimmillaan ja kuva teknisesti kaikin puolin laadukas. Muutaman kuvan kohdalla harmitti 
hieman heikko kuvan tekninen laatu, joka vaikutti sitten sijoitukseenkin.  
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10-vuotisjuhlanäyttely 10.10.2015 
Hauholla  Akkijärventie 221, 01770 Eteläinen

Arvoisana tuomarinamme Veronika Donicheva, Venäjä 

Näyttelyn yhteydessä järjestämme myös JALOSTUSTARKASTUKSEN 
kaukasiankoirille, tuomarina Veronika Donicheva.  Järjestämme  myös 
ulkomuototuomarien erikoiskoulutuksen kaukasian-, keskiaasian- ja etelävenäjänkoirille 
sekä arvostelu- ja näyttökokeen kaukasiankoirille.  Kouluttajina tuomareille toimii 
Irina Poletaeva ja Harry Tast.  

Luokat: 
PENNUT 4-5 kk sekä 5-7kk 
JUNIORIT  7-9kk
NUORTENLUOKKA 9-24kk
AVOIN LUOKKA  yli 24kk

VALIOLUOKKA   
VETERAANILUOKKA  yli 8v. koirille
LEMMIKKILUOKKA Ei ikärajaa. Tarkoitettu koirille, joilla on esim. jokin 
rotumääritelmän vastainen hylkäävä virhe.

Ilmoittautumiset: 
Tytti Eskola, Hakuperäntie 25, 85500 Nivala tai sähköpostilla eskola.tytti@gmail.com

Ilmoittautumiskaavakkeen löydät yhdistyksen nettisivuilta! http://www.kaukasianpaimenkoirat.com/top-ovcharka-show-2015-

Huom! Porrastetut maksuluokat!
6.9.2015 mennessä: 30e / koira (jäsenet 25e, jäsenen 2. jne. koira 20e). Jäsenten veteraanit ilmaiseksi sekä ei-jäsenten yli 10v. Veteraanit 
ilmaiseksi.
20.9.2015 mennessä: 35e / koira (jäsenet 30e, jäsenen 2. jne. koira 25e). Jäsenten veteraanit ilmaiseksi. Ei-jäsenten yli 10v. veteraanit 5e. 
27.9.2015 mennessä: 45e / koira (jäsenet 40e, jäsenen 2. jne. koira 35e). Jäsenten veteraanit ilmaiseksi. Ei-jäsenten yli 10v. veteraanit 15e.

Ilmoittautumismaksu maksetaan Suomen Kaukasiankoirat ry:n tilille: 
NORDEA FI07 1117 3500 0324 30 viitteellä 3007.

Huom! Maksukuitin kopio on ehdottomasti liitettävä ilmoittautumislomakkeen mukaan, muuten ilmoittautuminen hylätään.

YLEISTÄ NÄYTTELYPÄIVÄSTÄ 
- Buffetti ja arpajaiset!
- Mahdollisuus ruokailuun ja majoittautumiseen! 
* Lounas 8€ /hlö
* 1 yö 47€/hlö sis. Majoituksen liinavaatteilla (ei pyyhkeitä) + ruokailut (pe-la: iltapala, aamupala, lounas, päivällinen, La-su: 
lounas, päivällinen, iltapala, aamupala.) 
* 2 yötä 72,50€  sis. Majoituksen liinavaatteilla (ei pyyhkeitä) + ruokailut (pe: iltapala, la: aamupala, keittolounas, päivällinen ja 
iltapala. Su: aamupala, lounas ja päiväkahvi.)

Lounaasta ja / tai majoittautumisesta ilmoitetaan tiedot ilmoittautumislomakkeen yhteydessä. Maksut ilmoittautumismaksun yhteydessä. 
Ilmoitathan mahdollisesta erikoisruokavaliostasi. 
Tiedustelut näyttelyä koskien: Sannu Alanko, puh. 044-963 5918 sannualanko@gmail.com

- Rokotustodistusten tarkastaminen aloitetaan klo 9.30, kehät klo 11.00.
TOS arvostetaan kaukasiankoirien jalostussuosituksissa Kennelliiton virallisten näyttelyiden rinnalle.
Arvostelu tapahtuu hyväpohjaisella hiekkakentällä. Näyttelyalueella on runsaasti tilaa. 

 Tiedustelut näyttelyä koskien: Sannu Alanko, puh. 044-963 5918 sannualanko@gmail.com

                          Pääsponsorimme:
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Syksyinen tervehdys kaikille!

Kesälomat  takanapäin ja arkinen, 
syksyinen aherrus on taas edessä. 
”Hirviökärpäsetkin” heränneet 
muistuttamaan syksyn tulosta. Oman 
perheen kanssa ei tullut kovinkaan paljon 
reissattua ja pientä narinaa on kuulunut 
karvattoman lapsen kysellessä, milloin on
hänen vuoronsa matkustaa ulkomaille. 
Ehkä ihan aiheesta kyselee lapsonen, me
kun teimme kolmestaan mieheni Markon 
ja  kasvattimme Akimin kanssa reissun 
Tallinnaan, Eestin Voittaja 2015-
näyttelyyn. Näyttelyssä oli yhdeksän 
kaukasialaista, kaikki jollain tapaa tuttuja 

koiria omistajineen. Näyttelyjärjestelyt ovat kyllä sujuneet Suomessa aina mutkattomammin ja ihmeteltiin kyllä muutamankin henkilön kanssa, 
miksi kaukkarikehä oli tungettu keskelle, kun se oli viime vuonna kehäalueiden laidalla. Ei ehkä kaikkein miellyttävintä yrittää pujotella koiran 
kanssa läpi ihmis- ja koirapaljouden. Milloin lentää päivänvarjoa päälle, milloin on jokin pieni koira pohkeessa  tai melkein koiran 
peffakarvoissa kiinni ja milloin joku vieras iso uros pienessä nirunarussa heittää haasteen omistajiensa ollessa täysin lumoutuneina kehien 
seuraamiseen.. No, hyvissä sielun ja ruumiin voimissa kuitenkin oltiin reissun jälkeen kaikki ja ennakointi on avainsana. Hienoa oli tutustua 
uusiin koiraihmisiin ja päästä esittämään myös pikkuista terrieriä PN ja ROP-kehiin. Hienosti kuulemma sujui ja voisin harkita uutta 
aluevaltausta. Ihanaa oli huomata, että koiraihmisten keskuudessakin on vielä vilpitöntä auttamisen halua! Sellaista henkeä entistä enemmän!
Mukavahan se on reissata koiran kanssa, joka ei turhia stressaa vieraissa paikoissa ja joka suhtautuu vieraisiin välinpitämättömästi ja 
neutraalisti. ”Sabaka, sabaka”, kuului monen nurkan takaa Tallinnan keskustassa ja jälleen kerran tultiin kysymään, saako koirasta ottaa kuvia.
Ilmeisesti minun pieni kokoni ja koiran ehkä keskimääräistä suurempi olemus herättää huomiota – ja myös pelkoa, rotu kun tunnetaan varsin 
hyvin. Reissun kruunasi reippaan reissumigreenin lisäksi Akimin Eestin Voittaja 2015 -titteli.
    
Vuosi alkaa lähentyä loppuaan, päivät pidentyä ja pimentyä. Meillä kaukkariväellä on kuitenkin vielä vuoden kohokohta – TOS 2015 
viettämättä! 

TOS 2015 on kymmenvuotisjuhlanäyttelymme ja toivomme runsasta osanottoa Hauholle.  Yhdistys haluaa painottaa yhä enemmän 
kaukasiankoirissa terveyttä ja pitkää ikää, joten jäsenten veteraaniluokan koirat pääsevät juhlanäyttelyyn maksutta.  Vaikka sitä näyttelyyn 
halukasta koiraa ei olisikaan nyt, niin tervetuloa kaikki Hauholle juhlistamaan kymmenvuotiasta yhdistystämme kakkukahvien merkeissä! 

Orimattilassa pidettiin 16.8. luonnetesti, jossa oli pitkästä aikaa oikein hyvä määrä koiria. Tästä olivat myös tuomarit erittäin ilahtuneita, 
samoin kiinnostuneiden katsojien runsas määrä oli erittäin hieno asia. Olemme sopineet jo tuomarien kanssa seuraavan vuoden 
luonnetestistä, joka tulee olemaan elokuun viimeisenä viikonloppuna. Tästä tulee vielä  lähempänä ajankohtaa virallinen kutsu, kun on saatu 
testianomukset hyväksyttyä. Paikkana tulee olemaan sama Orimattilan Kotieläinpiha,  jossa on oivat puitteet testin järjestämiseen kaikin 
puolin. Tuomareina ovat samat kuin tänä vuonna eli pitkäaikainen kaukkariasiantuntemusta paljon omaava Jorma Lankinen sekä parinaan 
erittäin pätevästi kaukkarit arvostellut Auli Kiminki. Tuomarien kanssa keskustelimme jo ennen testiä kaukasiankoirien luonneasioista ja tässä 
lehdessä on myös tuomarihaastattelut sekä tarkempaa infoa luonnetesteistä.  Joillekin varmasti on paljon tuttua huttua, mutta jotta kaikille 
avautuisi luonnetestin tarkoitusperät mahdollisimman hyvin, olemme tehneet tietopaketin ihan perusasioista alkaen. Luonnetesteissä 
tuomareilta voi myös yleisö kysyä mieltä askarruttavia asioita, esimerkiksi jos jokin arvostelu jää pohdituttamaan. Tuomarimme mieluusti 
kertovat ja selittävät. 

Luonnetestissä tehtiin myös historiaa...
...sillä testipäivänä saatiin leivottua peräti viisi koiraa valioksi. Näillä viidellä oli tarvittavat sertit kasassa, mutta luonnetestitulos vain puuttui. 
Tärkeää olisi testata enemmän koiria, ihan ilman valioitumistavoitteitakin - erityisesti jalostuskoiria. Vaikka luonnetesti ei kerrokaan koirasta 
koko totuutta eikä sen tulokset automaattisesti periydy, testi toimii kuitenkin yhtenä mittarina ja antaa osaltaan informaatiota rotuyhdistykselle 
sekä kasvattajille. Testistä ollaan toki montaa mieltä. Pyrkimys on säilyttää rotu mahdollisimman tasapainoisena ja toimintakykyisenä.  
Toistaiseksi ei ole parempaakaan mittaria olemassa ja luonnetestiä on kehitetty vuosien saatossa soveliaaksi kaikille koirille, rodusta 
riippumatta. Pisteisiin ei kuitenkaan ole syytä tuijottaa, sillä ne on luotu palveluskoiratoimintaa silmällä pitäen. Varmasti haluamme kaikki 
säilyttää kaukasiankoirassa sekä käyttö- että näyttöominaisuudet samassa paketissa, emmekä halua monien rotujen kohdalla tapahtunutta 
jakaantumista käyttö- ja näyttelylinjoihin. Terveysasiat ovat tärkeitä, mutta aivan yhtä tärkeää on olla tarkkana koirien luonneominaisuuksista.  
Vaikka kaukasiankoira saa lisäpotkua toimintaansa omalta alueelta, sen täytyy kuitenkin selviytyä oudoistakin paikoista omilla jaloillaan 
seisten, hermojen ollessa kunnossa. Omista koiristani kaikki ovat testattu ja olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että luonnetestin läpäisee 
jokainen vähänkään tervepäinen koira. Arvostelulajina toki tuomarien kokemukset vaikuttavat, joten siksi yhdistys on aina yrittänyt saada 
samat tuomarit. Tänä vuonna toinen tuomari oli uudempi, mutta erittäin positiivinen tuttavuus. Kaukasiankoiran luonteen ominaisuuksien 
arviointi ei voi tapahtua vain yhden testin perusteella, sillä koirat ovat omalla alueella erilaisia kuin vieraalla alueella. 

Yhtenä esimerkkinä toimikoon oma narttukoirani Nadja (Zaijas Tempestin- Prissy), joka toimii varsin mukavasti kotona rodunomaisesti vahtina 
eikä selviä stressin merkkejä ole nähtävissä. Petotestissä toiminta oli ihan ok. Sen hermorakenne on kuitenkin puutteellinen, mikä on näkynyt 
näyttelyissä huonona esiintymisenä kehässä, puutteellisena itsevarmuutena. Osa tämän koiran  vieraan paikan ahdistuksesta kumpuaa 
rajusta matkapahoinvoinnista pentuna ja nuorena, jollloin autossa oli tukala olla, tasapainoaisti ei ollut vielä riittävän kehittynyt ja vieraisilla 
käyminen oli epämiellyttävää. Pahimpana aikana vältettiin matkustusta. Liian pehmeä luonne ja huono hermorakenne sitten pahentaa yhtälöä,
pentuaikaisista kokemuksista on liian vahva muistijälki ja mitä pidempi matka kuljetaan, sen enemmän stressiä.  Kaukasialaisen kuuluu toki 
olla hieman pehmeä, mutta kuten luonnetestituomarit totesivat, olemme ylittäneet hyväksytyn rajan ja liian pehmeitä koiria on ihan liikaa. 
Hermorakenteeseen tulee kiinnittää huomiota, se on kaikkien etu. Hyvähermoisen koiran kanssa eläminen on aina mutkattomampaa.    

Hyvää syksyn jatkoa kaikille ja nähdään TOS:ssa! 
Hanna-Mari
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Aika menee nopeasti ja on taas aika kirjoittaa tämän palstan juttu. Kesällä, ainakin omalta osaltani, koiraharrastus on 
vähimmillään, toisille taas se on aktiivisinta aikaa kun  kierrellään näyttelyitä. 

Kävin Tallinnan erikoisnäyttelyssä 16.toukokuuta ja minua on pyydetty kirjoittamaan pari sanaa tapahtumasta. Tallinnan erikoisnäyttely 
järjestetään kerran vuodessa  ja paikalle kutsutaan arvostettu ja kokenut tuomari. Tällä kertaa tuomarina oli Polina Simic. Näyttelyyn pääsee 
kaukasian- ja keskiaasiankoiria ja paikalla oli parisenkymmentä koiraa/rotu. Suurin osa koirista oli jo netin kautta tuttuja, mutta livenä saa 
paljon uutta informaatiota koirista. Yksi ulkolainen uros, jota olen seurannut pennusta saakka jalostusta ajatellen, tippui luonteen takia pois 
tulevista suunnitelmista. 

Olen aikaisemmin käynyt samassa näyttelyssä turistina. Silloin samalla matkalla tuli Elviksen kanssa tehtyä puolustustesti, mutta tällä kertaa 
olin ilmoittanut Blossomin mukaan näyttelyyn. Ikää sillä on 9 vuotta eli se osallistui veteraaniluokkaan. Blossom on hyvin helppo kuljettaa 
mukana, eikä se häiritse muiden koirien esittämisen seuraamista näyttelypaikalla.  Paikalle oli saapunut myös kiitettävästi suomalaisia 
harrastajia niin kaukasian- kun keskiaasiankoirien kanssa. Saavuimme ajoissa niin saimme hyvän paikan kehän laidalta, josta seurata 
näyttelyä. Kehä oli iso ja keskellä nummea eli koirilla oli riittävästi tilaa ja pääsivät tarvittaessa laskemaan kierroksia kauempana muista 
koirista. 

Koirakanta on Virossa, niin kun Suomessakin pieni ja suuri osa koirista oli tuonteja. Tästä johtuen esillä oli eri tyyppisiä ja -luontoisia koiria, 
riippuen mistä linjasta ne oli hankittu. Paria arkaa koiraa lukuunottamatta koirat olivat rodunomaisen luontoisia ja kehässä oli sitä actionia mitä 
oli joskus Suomessakin. Koirien päät olivat parempia kuin Suomessa, mutta koirien liikkeet ovat Suomessa paremmat. Tuomari teki mielestäni
hyvän työn, vaikka parin koiran kohdalla jäi iso kysymysmerkki, mikä on luonnollista, sillä kaikesta ei voi olla samaa mieltä. Blossom voitti 
veteraaniluokan ja oli PN4 mikä oli oikein hyväksyttävä tulos. Näyttelystä saimme myös uusia tuttavuuksia ja mielikuva henkilöistä 
nettikeskusteluiden ja todellisuuden välillä voi olla suuri. On hyvä tavata myös kasvotusten muita harrastajia, monet nettitappelut pohjautuvat 
väärinymmärryksiin sekä puutteelliseen keskustelutapaan. Kasvotusten asiat hoituvat paljon paremmin. 

Koiraharrrastuksessa nettikeskustelut ja netin välittämä tiedon tärkeys on kasvanut paljon. Monella ei ole muita tiedonsaantikanavia kun netti 
ja lähdekritiikki on tärkeää. On paljon harrastajia, jotka pelkästään arvostelevat muiden koiria ja kasvatustyötä, mutta eivät itse kasvata tai tee 
mitään koiriensa kanssa. Usein näillä ei ole kovin pitkää kokemusta rodusta ja silloin rummutetaan kovaa että kaikki varmasti kuulevat. 
Valitettavasti nämä jaksavat tapella loputtomiin, vaikuttaa ettei aika mene koirien hoitoon tai ansiotyön tekoon. Oikeat tekijät ovat suurilta osin 
poistuneet esim. Facebookin keskustelupalstoilta, kun on parempaa tekemistä kuin tapella näiden fanaatikkojen kanssa. 
Pihallani on vuosia ollut useita kaukasiankoiria kerrallaan ja aikomus oli ensiksi kirjoittaa näiden koirien antamasta kokemuksesta, mutta se 
jää tänään kirjoittamatta. Jos laskee yhteen koirakokemusta eli jos olen omistanut koira A viisi vuotta ja B kolme, niin koirakokemus on 8 
vuotta. Tällä tavalla laskettuna omalla pihallani oleva koirakokemus on yli sata vuotta, mutta lisää siitä ehkä seuraavaan lehteen. 

Tämä on uskoakseni viimeinen lehti ennen TOSia, joten esitän kaikille toivomuksen saapua paikalle mieluummin koiran kanssa. On 
mukavampaa mitä enemmän koiria on paikalla ja aina on hauskaa keskustella koirista. 
No jaa, taas jalostuspalstan sisältö ei liity suoraan jalostukseen, mutta jalostus on hyvin paljon muutakin kun sukupuiden tutkimista tai koirien 
laadun arviointia. 

 

Hyvää syksyä kaikille ja TOSissa tavataan!   

Hans
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Odotettavissa kaukasiankoiran pentuja

Isä Elvis (Eldorado Akmenu Gele+Blossom)
               -HD AA ED 00
               -Voittaja 2010 Juniorivoittaja 2010
               -Top Ovcharka Showssa kaksi kertaa paras uros
               -Kestävä rakenne. On ravannut jatkuvasti 21.5km.
               -rodunomainen dominoiva uroksen luonne

Emä Goldie (Grants Zaikons+Blossom)
               -HD AA ED 11
               -Valkoinen
               -Kestävä rakenne, On ravannut jatkuvasti 21.5km.
               -Rodunomainen nartun luonne, rauhallinen ja helppo omistajille

Yhdistelmässä linjataan Blossom (12.5%),voittanut 2 kertaa TOS BIS
Odotettavissa perinteisiä kaukasiankoiria ilman liioiteltuja piirteitä, jotka kestävät niin 
fyysinen kun henkinen rasitus. Pentueeseen voi mahdollisesti syntyä myös valkoisia 
pentuja. 
Astutus oli 29.heinäkuuta 2015

Yhteydenotot hansnordman_4@hotmail.com
                       0400486545
Facebookin kautta voi myös ottaa yhteyttä ja sieltä löytyy lisää tietoa.
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Yllä kuvassa:   BLOSSOM, om. Hans&Heidi Nordman (PN4, ROP VET, SERTI, ERI, SA)                                              Kuvat: Juha Saarinen

ROP 
AMBERLAND LEON LIHOY II 
(BAIRAK AZSKAS LIHOI х AMBERLAND SHATO)
kasv Marija Demchenko Latvia om Andis Erglis Latvia 

PU2 
GREY CARDINAL GRAND
(GRANTS ZAIKONS X GREY CARDINAL FREE CADELE) 
kasv L.Kuze, Läti, om Uudo Varik, Eesti 

PU3
EROTS TSAGUN (Tsabar x Gunta Aral)
kasv.J.Brutani, Läti, om.Lily Mals, Eesti 

PU4
FAUSTS FORCE MAJEURE (GRANTS ZAIKONS x CHANEL
CHAU BEIBE DELUX)
kasv.A.Kaliksons, Latvia om.Viktoria Solomina, Eesti 

Muut tulokset löydät Eestin kaukkariyhdistyksen 
sivuilta kuvineen:
 
http://www.cocaoclub.ee/index_eesti.html

VSP   
AL HALIL HAN VIFINIJA
(AL HALIL HAN CHORNY BUMER x GVINEA IZ SVOBODNOI STAI)
kasv. N.Halilova, Venemaa om.S.Apskruma, Läti 

PN2 
AMBERA FOR AMBERLAND BALTIC GUARD 
(AMBERLAND LEON LIHOY х OIRA BETA RUUSA)
kasv S.Apškrūma, Latvia om Maria Demchenko, Latvia 

PN3
KATYA DE BRAILITA
(YAKBAR DE BRAILITA x CODINA DE BRAILITA)
kasv.V.Dogaru, Rumeenia om.Reelika Möldre, Eesti 

PN4
BLOSSOM (kts. Kuva yllä) 
(ATON x XEIZA IZ OTCHEGO DOMA)
kasv.&om.Hans&Heidi Nordman, Suomi

ROP PENTU
RUNAGATE HANNA (SETKH ALDOY x BRITNEY)
kasv.Sirje Veiman, Eesti om.Jüri Salmre, Eesti 

ROP JUNIORI
FAUSTS FORCE MAJEURE, kts. ed.

ROP VETERAANI
BLOSSOM, kts. ed.

9



Blossomin lisäksi muita suomalaisedustajia: 

10



Teksti ja kuvat: Riina Saarinen

Kaukasiankoirien erikoisnäyttely Tallinnassa 16.5.2015

Mieheni Juhan kanssa päätettiin lähteä turisteiksi Viron erkkariin. Ei ihan liikaa
olla reissailtu ja oli melko jännää lähteä suunnistamaan näyttelypaikalle.
Varsinkin kun tarkempia ohjeita ei pelipaikalle löydetty, kotona tulostettiin
kartta ja sillä sitten tulta päin. Kun hotellilta aamulla tilattiin taksia, ei tiedetty
mikä meitä odottaa: turkkilainen taksikuski, joka ei edes tiennyt mitä
”koiranäyttely” tai ”dogshow” tarkoittaa. Liikkeelle lähdettiin ja Juha neuvoi
kuskia minne piti ajaa. Liikenne oli myös aika jännää… Ei ihan samanmoista
mitä meillä kotona maaseudulla.

Kuvassa GC Lara Croft 

Näyttelyssä oppi yhdistämään facebook profiileita livenä oleviin 
ihmisiin. Näistä mainittakoon Henriikka Rapila joka yritti opettaa 
minulle eroja koirien liikkeistä. Miksi toisen koiran liikkeet olivat 
paremmat kuin toisen ja miten koiran tulisi liikkua puhtaasti, milloin 
mikäkin liikkui epäpuhtaasti. Myös uusia tuttavuuksia tuli lisää, mikä 
on aina plussaa. Reissun kohokohtana mainittakoon vielä kehän 
laidalla ollut kaukasiankoiran mahtipentu Lara. Se vei meidän 
molempien sydämen ja oli ehdottomasti näyttelyn paras koira vaikka 
ei kehässä ollutkaan. 

Odotukset erkkarista olivat seuraavanlaiset: 

Minkä luontoisia ja näköisiä koiria on paikalla?
Miten koirat käyttäytyvät kehässä ja kehän ulkopuolella? 
Miten omistajat reagoivat koirien käytökseen?
Puunataanko koiria ennen kehää? 
Mistä kaikkialta koiria ilmoitetaan näyttelyyn? 
Mikä olisi meidän mielestämme kaukkari joka ”hipoisi täydellisyyttä”? 

Paikalla oli eri tyyppisiä koiria, mutta ainuttakaan sellaista ei ollut joka
olisi ollut se wau- koira. Eli tällä reissulla ei sitä täydellisyyttä hipovaa 
rotunsa edustajaa löytynyt meidän makuumme. En muista nähneeni 
kovinkaan monen harjanneen tai laittaneen koiraansa erityisemmin 
ennen kehään menoa. Koiria oli ilmoitettu näyttelyyn Suomesta, 
Virosta ja Latviasta. 

Turkinlaatu oli erilainen, toisilla pitkä ja tiheä, toisilla taas lyhyempi ja harvempi myös kaikkea tältä väliltä. Itse en suosi hirmu valtavaa turkkia, 
vaikka olisi kuinka näyttävän näköinen. Kauhistuttaa jo tuon meidän leonbergin turkin harjaaminen viikoittain, podhalanskin turkki taas on 
todella vaivaton. Rakenteet olivat myös erilaisia ja teki moneen koiraan ihan oman ilmeensä. Jollain lyhyempi runko, leveämpi rinta, pitemmät 
raajat jne. Hiekanväri oli sellainen joka jäi mieleen ja mitä en ole ennen kaukkarilla nähnyt. Kehien ulkopuolella oli joillain koiruuksilla välillä 
jotain sanottavaa, mutta koirat pysyivät kuitenkin aisoissa. Valiourosten kehässä tunteet vähän roihusivat, muuten ei kaukkarikehissä tainnut 
liiemmin olla kenelläkään nokankoputtamista. Käytöksiä oli erilaisia niin kehässä kun kehän ulkopuolellakin. Oli ”anteeksi kun olen olemassa” 
koiria ja reippaalla käytöksellä varustettuja koiria. Ja sellaisia joita touhu ei olisi voinut vähempää kiinnostaa ja yhteistyö ei ollut koiralla ja 
omistajalla kovin sujuvaa. Jotkut omistajat pakottivat koiria toimimaan halutulla tavalla, toiset taas juttelivat kehuivat ja rohkasivat. Toiset eivät 
puuttuneet esim. räyhäämiseen tai eivät saaneet sitä loppumaan. Rohkaiseminen ja koiran tukena oleminen tuottivat parempaa tulosta kuin 
hihnasta väkisin kiskominen. 

Tällästä hundkarusellia verrataan nyt sitten lokakuussa TOSsin koiriin. Saas nähdä mitä kullanmuruja sinne ilmestyy. ;) 

TOSsia odottaen,

Riina Saarinen
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TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET
OSA 1: Panosteiitti

Panosteiitti on kivulias tulehdus pitkissä putkiluissa ja sitä kutsutaan usein kansanomaisesti 
”kasvukivuiksi”. Se vaivaa monia nuoria, nopeasti kasvavia ja suuria koiria. Tyypillisiä rotuja ovat mm. 
saksanpaimenkoira, dobermanni, rottweiler ja  tanskandoggi, mutta sairautta tavataan monilla muillakin 
roduilla, myös kaukasiankoirilla. Oireilun puhjetessa koira on yleensä iältään 5-14kk, mutta jo n. 2kk:n 
ikäisillä koirilla mahdollista. Kipuoireita esiintyy yhdessä tai useammassa raajassa ja kipu tyypillisesti 
vaihtelee raajasta toiseen, kiertäen usein kaikki raajat vuoron perään. Ontuminen pahenee usein aivan 
spontaanisti sekä liiallisen rasituksen jälkeen.  Panosteiittia esiintyy uroksilla narttuja enemmän ja joissain 
suvuissa on panosteiittitapauksia todettu useampia. Panosteiitin syyt eivät ole tarkoin tiedossa, mutta 
todennäköisesti sairauden puhkeamiseen vaikuttavat mm. perinnölliset syyt, stressi, autoimmuunitekijät ja 
toisinaan on epäilty liian proteiinin tai kalsiumin vaikuttavan. 

Oireet

Tyypillisin oire on äkillinen, selittämätön ontuma yhdessä tai useammassa raajassa. Ontuma huomataan usein ensin yhdessä jalassa, jonka 
jälkeen kipu vaihtaakin raajaa.  Taustalla ei ole todettavissa minkäänlaisia traumoja. Ontuminen on yleensä lievää tai kohtalaista. Yleisimmät 
kipupaikat ovat olkavarren, kyynärvarren, reiden ja säären isommissa putkiluissa. Koira aristaa myös niiden koskettelua ja puristelua. Koiralla 
saattaa olla lisäksi kuumetta tai lämmönnousua, nielukipua, ruokahaluttomuutta (anoreksiaa), josta seuraa laihtumista)ja se voi olla 
voimattoman tai väsyneen oloinen sekä haluton liikkumaan entiseen malliin. Koira saattaa nuolla tai järsiä kipeitä kohtia. Toisinaan on 
verikokein todettavissa kohonneet veren valkosoluarvot.

Oireilu on tyypillisesti kausittaista ja ontumaepisodi kestää muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Välillä oireet pahenevat, välillä taas 
paranevat. Panosteiittiepisodeja saattaa tulla vielä yli 2v koiralla, mutta usein noin parivuotiaana oireet laantuvat selvästi, kun luuston kiivain 
kehitys on ohi. Koira paranee oireista iän myötä.  

Diagnosointi

Diagnosointi tapahtuu esitietojen (ikä, sukupuoli, sukutiedot) ja koiran oireiden sekä röntgenkuvien perusteella. Tyypillisesti koira aristaa 
pitkien putkiluiden puristamista yhdessä tai useammassa raajassa. Varmistuksena kannattaa käyttää kuitenkin aina röntgenkuvausta. 
Röntgenkuvissa nähtävät muutokset, tihentymät luun pinnalla, eivät korreloi aina kuitenkaan koiran kokemiin oireisiin. Lievät muutokset 
saattavat oireilla voimakkaasti ja selkeät tihentymämuutokset voivat olla vähäoireisiakin. Toisinaan voidaan joutua ottamaan myöhemmin 
uudet kuvat diagnoosin varmistamiseksi, sillä mikäli oireilu on vasta puhjennut, ei välttämättä vielä nähdä röntgenkuvissa selkeitä muutoksia. 

Kipua aiheuttaa luun pinnalla olevat tulehdusmuutokset sekä rasvaiseen luuytimeen muodostuva fibroottinen kudos, joka myöhemmin 
korvaantuu normaalilla luuytimellä ja kipu helpottaa. Solumuutoksia nähdään rasva-, luu- ja sidekudossoluissa.

Hoito

Sairaus on sinällään hyvänlaatuinen, että se ei aiheuta mitään pysyviä luustomuutoksia. Se on kuitenkin toisinaan erittäin kivulias, joten koira 
tarvitsee  kipulääkityksen olon helpottamiseksi. On myös tehtävä erotusdiagnoosi muihin ontumaa aiheuttaviin vakavampiin sairauksiin (joista 
tulevaisuudessa artikkelit tulossa). Kipujen vuoksi koira saattaa käyttää kehoaan myös normaalista poikkeavalla tavalla, joten koirien 
lihashuolto on suositeltavaa. Oireiden ollessa voimakkaina, suositellaan liikunnan keventämistä, koska raju liikunta pahentaa oireita.

Ravinnon tulee olla mahdollisimman tasapainotettua ja jättiroduille sopivaa, kuten kasvaville jättiroduille aina tulisi olla. Vaikka liika proteiini 
saattaa joidenkin tietolähteiden mukaan pahentaa oireita, on kasvavalle koiralle riittävä proteiinin saanti kuitenkin erittäin tärkeää. Pennun 
ylipaino saattaa altistaa oireiden pahenemiseen myös, joten pentu on syytä pitää sopusuhtaisen hoikkana. Kokeneelta eläinlääkäriltäsi saat 
juuri omalle koirallesi sopivat hoito-ohjeet lääkkeineen ja mahdollisine lisäravinteineen. 

Lähteet: 
VCA Animal Hospitals – Panosteitis in Dogs 
Suomen Dobermanniyhdistys – Sairausliite, panosteiitti
Kari Ventelä, ELL
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Testaa tietosi tai arvaa villisti! 

1. Suomen Kaukasiankoirat ry. on perustettu...
a) 2005
b) 2001
c) 2000
d) 2010

2. Kaukasiankoirasta käytetään englanninkielistä 
lyhennettä:
a) CAO
b) CO
c) COV
d) COA 

3. Hylkäävä väri kaukasiankoiralla on...
a) valkoinen
b) kaukkareilla on kaikki värit sallittu
c) sininen väri
d) jos koiralla ei ole mustaa kuonomaskia

4. Kaukasiankoiran ihannekorkeus on:
a)  Uroksen ihannekorkeus 72-75 cm, vähintään 68 cm. 
Nartun ihannekorkeus 67-70 cm, vähintään 64 cm.
b)  Uroksen ihannekorkeus 75-80 cm, vähintään 68 cm. 
Nartun ihannekorkeus 65-75 cm, vähintään 64 cm.
c) Kaukasiankoiralla ei ole ihannekorkeutta,
d) mitä suurempi sen parempi, vähintään 68cm urokset ja
nartut 64cm.

5. Minkä niminen kaukasiankoira voitti Vuoden 
Näyttelykoira -2014 -tittelin? 
a) Jopan Istoria
b) Jopan Illusia
c) Tskaro Eyti
d) titteliä ei jaettu

6. Kuinka monta kaukasiankoiraa on rekisteröity 
Kennelliton tietokannan mukaan Suomessa kautta 
aikojen ( 5 / 2015 mennessä)
a)  547 kpl
b) 1523 kpl
c) 3557kpl
d) 8432 kpl

7. Mikä on Kennelliiton jalostustietokannan 
terveystilastojen mukaan tilastollisesti merkittävin 
kuolinsyyn aiheuttaja?
a) hermostolliset sairaudet
b) kasvainsairaudet
c) luusto- ja nivelsairaudet
d) kaukasiankoirat kuolevat tilastojen mukaan yleensä 
vanhuuteen

8. Montako valionarvoa myönnettiin kaukasiankoirille v. 
2014?
a) ei yhtään

b) yksi
c) kaksi
d) kolme

9. Kuinka monta kasvattajanimeä löytyy Kennelliiton 
jalostustietokannasta, joiden nimiin on rekisteröity 
kaukasiankoiria viimeisen kahdenkymmenen vuoden 
aikana?
a) 35
b) 45
c) 25
d) 55

10. Montako kaukasiankoiraa kautta aikojen on käynyt MH-
luonnekuvaustestissä? (Elokuu 2015 mennessä)
a) ei yhtään
b) viisi
c) kymmenen
d) yksi 

11. Montako kaukasiankoiraa kautta aikojen on käynyt 
luonnetestissä? (Elokuu 2015 loppuun mennessä)
a) 109
b) 189
c) 239
d) 349

12. Millä jalostusuroksella on eniten jälkeläisiä kautta aikojen
Suomessa rekisteröidyissä pentueissa (yhteenlaskettu 
ensimmäinen ja toinen sukupolvi)?
a) Tom
b) Tskaro Tuman 
c) Shabo Iz Svetlogo Doma
c) Gloriaron Dryden

13. Entä minkä nimisellä jalostusnartulla on eniten jälkeläisiä
kautta aikojen Suomessa rekisteröidyissä pentueissa 
(yhteenlaskettuna ensimmäinen ja toinen sukupolvi)?
a) Zaijas Mileena-Yunvara
b) Dombai Dolly
c) Aaronrod-Boomer's Cecilia
d) Hanka Heimon Briha 

14. Minä vuonna syntyi Suomessa ensimmäinen 
kaukkaripentue? 
a) 1989
b) 1990
c) 1991
d) 1992

15. Kaukasiankoira kuuluu FCI:n roturyhmään...?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

Kuva: Satu Svahn

Käännä lehti ja tarkista pisteesi vierestä. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saat 1p.

13- 15p. Olet Olet SuurKaukkari – Olet todellinen tietäjä ja  varmasti vankkumaton harrastaja jo vuosien 
takaa. Vapaa-aikanasi surffailet mielelläsi jalostustietokannassa ja luet statistiikkaa. Vai omaatko sittenkin 
mentalistin kykyjä? Ehkä kannattaa käydä täyttelemässä Lotto- kuponki heti ensi tilassa Veikkauksen toimipisteellä
=D 
10-12 p. Olet MestariKaukkari – Sinulla on paljon tietoa rotuumme liittyvistä asioista. Voi toki olla, että tulos
syntyi villin veikkauksen tuloksena, pohtiessasi, kuka kumma tyyppi on tehnyt tällaisen visan... 
9- 5 p. Olet PikkuKaukkari – Sinulla on hieman tietoa rotuumme liittyvästä nippelitiedosta. Kenties kulutat
aikaasi niin paljon oleellisempaan,  karvakamujen rapsutteluun ja yhdessäoloon? Netistähän noita voi tarkistella ja 
tilastotiede nyt on  muutenkin tylsääkin tylsempää.
Alle 5p. Olet BabyKaukkari – Jokainen on joskus pentu tiedoissaan. Tästä on hyvä jatkaa! 
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Meillekö vahinkopentuja? Mikä ihmeen kiimahäiriö?
teksti ja kuva: Hanna-Mari Rajaniemi 

Kaikki narttukoiria omistaneet tietävät, että narttukoirilla 
on kiima 1-2 kertaa vuodessa, rodusta vähän riippuen. 
Ensimmäinen kiima tulee n. 6-10 kk:n iässä. 
Kaukasiankoirilla yleensä on kaksi kiimaa vuodessa. 
Kiima eli juoksuaika voidaan jakaa useaan vaiheeseen.

Tämä kaava toistuu nartun eliniän, siitä lähtien kun se 
saavuttaa sukukypsyyden ja ensimmäinen kiima tulee. 
Mutta mitäpä jos kaikki eivät sujukaan ”kuin elokuvissa”? 
Mitäpä, jos nartulla kiiman merkit eivät olekaan selviä?  

Esikiima lasketaan alkaneeksi verivuodosta, joka kestää 
tavallisimmillaan reilun viikon, noin 9 vrk. (Vaihteluväli parista 
päivästä reiluun kahteen viikkoon jopa) . Urokset kiinnostuvat 
nartusta, joka tekee virtsamerkkejä entistä tiheämmin. Narttu 
ei ole vielä paritteluhaluinen.
Varsinainen kiima seuraa esikiimaa ja kestää suunnilleen 
saman ajan, mutta vaihtelu on suurta, muutamasta päivästä 
kolmeen viikkoon. Kiimavuoto muuttuu vähemmän veriseksi ja 
narttu jää seisomaan häntä sivulle vietynä urokselle. Narttu on 
paritteluhaluinen.  
Jälkikiima  seuraa varsinaista kiimaa ja kestää 7-8 viikkoa. 
Narttu ei enää ole paritteluhaluinen ja muuttuu torjuvaksi 

urosta kohtaan. Nartun hormonaaliset muutokset aiheuttavat jälkikiiman loppuvaiheessa valeraskausoireita, kohonneista prolaktiini- ja 
progesteronihormoneista johtuen. Narttu muuttuu luonteeltaan ja hoivaa ”pentujaan” (esim. leluja, sukkia tms). Myös sen nisät turpoavat. 
Narttu on fysiologisesti ikäänkuin tiine, vaikka sitä ei olisi astuttu lainkaan.   Lepovaihe jälkikiiman lopusta seuraavan esikiiman alkuun. 
Kiima voi olla pitkittynyt, jolloin koiralla on hormonaalinen häiriö. Normaalisti esikiima ja varsinainen kiima eivät kestä yli 6 viikkoa. 

Vahinkopentueita paljon nuorilla nartuilla?

Tuntuu siltä, että etenkin nuorilla kaukasiankoiranartuilla on kenties poikkeuksellisen usein ns. hiljainen kiima. Sitä ei huomaa välttämättä 
omistaja mistään ulkoisista merkeistä. Nartun häpy saattaa olla hyvin normaalin oloinen, vuotoa ei ole nähtävillä lainkaan ja nartun 
merkkailukaan ei ole mitenkään huomattavaa. Periaatteessa urosten käytöksestä hiljaisen kiiman huomaa, mutta toisaalta taas moni uroskaan
ei ole kiinnostunut sen enempää nartusta kuin ennenkään, ei ennen kuin ns. ”tärppipäivät” koittaa. Ja nehän tällöin tulevat omistajalle 
yllätyksenä. Välttämättä vahinkoastumistakaan ei huomata ja pentue voi tulla todella yllätyksenä omistajalleen. 

Kaukasiankoiria syntyy varsin paljon vahinkopentueina. Ne ovat syntyneet lähes poikkeuksetta nimenomaan nuorille nartuille, alle 2-vuotiaille. 
Tässä ikäryhmässä nartuilla esiintyy paljon hiljaista kiimaa sekä jaettua kiimaa, jossa ensin tulee selkeitä kiimaoireita, jotka laantuvat 
kuitenkin ja muutaman viikon päästä tulee uusi kiima, jolloin voi tapahtua myös vahinkoastuminen. Tämä uusi kiima voi olla myös samalla 
hiljainen kiima, jolloin sitä ei huomata ja vahinkoastumisen riski kasvaa. 

Omaa koirakokemusta sekä yhteiselämää narttujen ja urosten kanssa on v. 1996 saakka ja olen yrittänyt aina pitää erittäin hyvän huolen siitä, 
että kiimainen narttu ei tulisi vahingossa astutuksi. Mielestäni osasin tunnistaa kiiman merkit heikommin ilmaisevastakin nartusta ja lukea 
urosten käytöstä myös. Olin sitä mieltä, että vahinkoja ei voi sattua koskaan oikeasti, vaan ne olisivat aina puhtaasti huolimattomuuden 
tulosta.  No, mustavalkoiset lasit putosivat sillmiltäni, kun saimme ”Ystävänpäivän yllätykset” vuonna 2013. Muutaman viikon ”itseruoskinnan” 
jälkeen olen päättänyt sen, että jaan mieluummin tietoa näistä asioista kuin syyllistän itseäni tai muita. 

Apua vahinkopentuja tulossa – mitäs nyt?

Vahinkoja sattuu toisinaan, sille ei voi mitään. Mutta jos vahinko on sattunut, täytyy yrittää tehdä voitavansa. Tiineyden keskeytyspiikki on 
tiedetyn tai epäillyn vahinkoastumisen tapahduttua suositeltavaa ja injektio tulee antaa mahdollisimman pian astumisesta eläinlääkärin 
vastaanotolla. Mikäli pennut syntyvät, erittäin suositeltavaa on, että ne voitaisiin saattaa rekisteriin. Rekisteröinti ei merkitse yksittäiselle 
koiralle kenties vielä mitään, mutta se merkitsee rodulle erittäin paljon. Toki se on kallista rekisteröidä vahinkopentuja, mutta tätä nykyä täysin 
mahdollista saada viralliseen FI-rekisteriin myös ennen astutusta kuvaamattomien vanhempien aikaansaamat pennut. Isä ja emä täytyy vain 
kuvauttaa heti ensitilassa (6kk aikaa pentujen syntymästä rekisteröidä pentue) ja mikäli vanhemmilla ei ole E-lonkkia eikä 3-kyynäriä, pennut 
rekisteröidään FI-rekisteriin. Meillä ei olisi oikein varaa hukata sukulinjoja ja rekisteröimätön kaukasialainen vastaa sekarotuista, vaikka sen 
tiedettäisiin olevan rotupuhdas. Se ei koskaan enää voi kuitenkaan osallistua kaukasiankoirien geenipoolin laventamiseen, vaikka se omaisi 
mahdottoman hyviä ominaisuuksia ja sillä olisi annettavaa rodulle. Suosittelen rekisteröintiä, vaikka siitä vaivaa ja kuluja tuleekin. Pentujen 
omistajat pääsevät harrastamaan myös koirien kanssaan rajoituksetta, niin halutessaan. Jälkikäteen ei pentuja enää saa rekisteriin, vaikka 
siellä kotona olisi millainen Maailmanvoittaja. Meidän Ystävänpäivän Yllätyksistä itselle jäänyt pentu on nyt vahvistusta vaille Suomen ja 
Eestin muotovalio´- ”vahinkopennusta voittajaksi”. Ei kaikkien toki tarvitse olla näyttelykoiria tai menestyä, mutta kurjaa on, kun sukuja ja linjoja
katoaa käyttömahdollisuuksien ulottumattomiin ja tiedot koirista katoaa muutoinkin. Ehkä sinä et tarvitse nyt papereita tai pennunostajatkaan, 
mutta muutaman vuoden päästä voi olla toinen tilanne rodun yhteisen edun nimissä. 

Terveystutkimukset ovat rodun tulevaisuuden sekä myös yksittäisten pentujenkin kannalta erittäin tärkeitä. Kuvaamattomat vanhemmat ovat 
sitäkin suurempi riski, kun varsin hyvin tiedämme rodussa esiintyvät luustosairaudet. Erityisesti näiden seikkojen vuoksi olisi syytä saada 
vahinkopentueiden määrä mahdollisimman pieneksi.    

Mutta jospa tämän kirjoituksen myötä edes joku vahinko jäisi tulematta tai jos pentuja vahingossa syntyy, ne saataisiin asianmukaisesti 
rekisteriin. Jospa edes joku nartun omistaja havahtuisi miettimään, miten vaikea joskus voi erityisesti nuoren kaukkarinartun kanssa kiimoja 
havaita.  Vaikka pennut ovatkin ihania, aina parempi kaikkien kannalta, jos ne syntyvät harkitussa tilanteessa, harkitusta yhdistelmästä. 
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Muistilistaa, miten kannattaa toimia: 
- Mikäli mahdollista, käytä narttu heti vahinkoastumisen tai vahvan epäilyn jälkeen tiineydenkeskeytyspiikillä eläinlääkärissä
- Mikäli tiineydenkeskeytyspiikkiä ei voida enää antaa, huolehdi nartun olot sellaisiksi, että se voi ilman turhaa stressiä huolehtia turvallisesti 
pennuistaan – mielellään jo ennen synnytystä annetaan mahdollisuus tehdä pesää turvalliseen paikkaan.  Vahinkopennuthan tulevat 
odottamattomasti ja vaativat ylimääräistä aikaa, vaivaa ja rahanmenoa  sekä toisinaan valvottuja öitä. Varaudu monenlaisiin lisäyllätyksiin, 
kuten synnytysongelmat, nartun kohtutulehdus tai nisätulehdus. 
- Huolehdi madotukset eläinlääkärin ohjeiden mukaan tapauskohtaisesti.
- Onko vanhemmat FI- tai ER- rekisterissä? Rekisteröimättömien tai EJ- rekisterissä olevien koirien jälkeläisiä ei void rekisteröidä!
- Onko vanhemmat lonkka- ja kyynärkuvattu? Jos ei, kuvaamattomat koirat tulee kuvauttaa mahdollisimman pian. (Koirien ollessa 
minimissään 1,5v.). Narttua ei kannata aivan heti synnytyksen jälkeen kuvauttaa. Jos lonkat ovat maksimissaan D ja kyynärät 2, pennut saa 
FI-rekisteriin (tai sukutietojen perusteella ER-rekisteriin, jos sukutaulussa tuontikoiria, joiden taustat ei Kennelliiton vahvistamia) . Muussa 
tapauksessa ne menevät EJ- rekisteriin (ei jalostukseen rekisteri). EJ-rekisterissä oleva koira voi harrastaa normaalisti, mutta sitä ei voi 
käyttää jalostukseen. EJ-rekisterissä olevan koiran pentuja ei rekisteröidä!
- Pennut täytyy rekisteröidä 6kk syntymästä, ellei ano erityistä poikkeuslupaa Kennelliitolta. Sen voi mahdollisesti saada jostain perustellusta 
syystä tarvittaessa.  Pennut täytyy tunnistusmerkitä (siruttaa) eläinlääkärissä ennen niiden rekisteröintiä. 
- Varaudu eläinlääkärikuluihin sekä rekisteröidessä tuplamaksuihin kalliimmassa hintaluokassa. 
- Kanna vastuusi ja myy pennut vain hyviin koteihin! Varaudu siihen, että osa pennuista jää hyvää kotia etsiessään pidemmäksi aikaa kotiin.
- Rekisteröidyn pentueen voit ilmoittaa pentuvälitykseen. Kerro tilanteesta rehellisesti ostajille. 
- Huolehdi, ettei vahinko pääse toistumaan. =) 

Suomen Kaukasiankoirat ry. jalostusuroslista:

FI MVA Tulenheimon Juta
Terttu Wirzenius
Kaupinseläntie 13
41580 Sauvamäki
p. 0400 737 400
terttu.wirzenius(at)pp.inet.f 
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teksti: Hanna-Mari Rajaniemi ja Taina Kalliojärvi  Kuvat: Juha Saarinen 

Suomen Kaukasiankoirat ry:n Länsi-Suomen jaosto järjesti Hämeenkyrössä 
viikonlopun mittaisen, varsin mielenkiintoisen kesätapahtuman susi- ja 
karhutestien merkeissä. Testaajana oli Asko Sorvo sekä konekarhu Reino ja 
konesusi Arska. Testiin osallistui erirotuisia koiria ja viikonlopun aikana 
testattiin viisi kaukasiankoiraa susi- että karhutesteillä sekä myös laumatestein. 

Kaukasiankoirahan on laumanvartija, joka on jalostettu karkottamaan sudet, 
karhut ja muut pedot pois lauman lähettyviltä. 
Laumanvartija työskentelee karhun ja suden kohdatessaan eri tavoin kuin niiden
metsästykseen jalostettujen rotujen kuuluisi toimia. Laumanvartijakoiran 
kuuluisi käyttäytyä pedon kohdatessaan riittävän pelottomasti, ilmaista peto ja 
yrittää häätää se kauemmas alueelta. Koiran tulisi pitää riittävä turvaetäisyys 
petoon. 

Kuvassa vasemmalla Asko Sorvo ja konekarhu Reino. Oikealla konesusi Arska. 

Yleistä testistä 
Testipaikat vaihtelevat, osa testeistä voi olla esim. varastoalueella, osa vaikkapa seuraintalon takapihalla, kuten Hämeenkyrön testissä.  
Testissä käytetään aitoja, tuoreita petojen ulosteita sekä karvoja, joita  koiran annetaan haistella. Niitä on laitettu hajujäljeksi. Myös konepedot 
haisevat. Kun koira on haistellut hajujäljen hajuja, konepeto tulee esiin sermin takaa. Konepetoa ohjataan kauko-ohjaimella. Testitilanne on 
koiralle tositilanne - koirat kun elävät hajujen maailmassa. Tämä oli nähtävissä aivan jokaisen koiran kohdalla. Se HAJU nimittäin aiheutti 
koirissa erilaisia reaktioita. Osa koirista omasi erittäin rohkean ja pelottoman luonteen ja pyrkivät hyvin uskottavan oloisesti häätämään karhun
pois, mutta osa koirista totesi, että on parempi poistua paikalta vähin äänin ettei tule syödyksi – mikä koiran kannalta on varsin järkeväkin 
suunnitelma ja reaktio, joskaan ei aivan toivottu reaktio laumanvartijalta, joka tositilanteessa todennäköisimmin jättäisin lauman oman 
onnensa nojaan.  Koirien toimintamallit eroavat, jokaisesta rodusta löytyy hyvin eritavoin käyttäytyviä. Askon kertoman mukaan noin 5% 
koirista kuuluu ns. ”prosenttijengiin”, eli koiriin, joilla on hyvin voimakas halu ja myös toimintakyky petojen karkottamiseen. Eikä se riipu koiran 
koosta, rodusta tai iästä, vaan on sisäsyntyinen taipumus. 

Jokaisen koiran kohdalla testi etenee hieman eri tavoin, yksilöllisesti ja koiraa lukien. Varsinaista ikärajaa ei  testiin ole, mutta pientä pentua ei 
ole tarkoituksenmukaista testata. Testi etenee aina koiran ehdoilla, eli tarpeetonta stressiä ei koiralle aiheuteta. Testauksen prioriteetteihin ei 
kuulu koirien traumatisoiminen, vaan jos koira pelkää, karhu / susi kääntyy pois. Koiran reaktio ratkaisee, miten testaus etenee. 

Testin perimmäinen tarkoitus on avartaa omistajan näkemystä omasta koirastaan ja sen käyttäytymisestä. Testi ei tee yhdestäkään koirasta 
huonompaa tai parempaa, vaan kertoo sen, miten koira suhtautuu suden / karhun hajuun ja kohtaamiseen. Tätä tietoa voi kukin omistaja 
hyödyntää haluamallaan tavalla. Testissä ei ole myöskään tarkoituksena totuttaa koiria petojen hajuun, joten Asko ei anna koirien tutustua 
petoihin eikä omistajatkaan niitä petoja silittele. Tämä testi on siis erilainen kuin vaikkapa luonnetestin kelkkaosio, jossa koiraa houkutellaan 

tutustumaan mahdollisesti kammotusta aiheuttaneeseen kelkkaan.

Vaikka pedot eivät liikutakaan raajojaan, ne kuitenkin huojuvat hieman 
alustallaan ja niiden ilmeet ovat kyllä koirille kaikenkertovia. Ei nämä tyypit 
oikein kavereilta näytä - koiran näkövinkkelistä etenkään!  

Millainen on toivottu reaktio laumanvartijakoiralta? 
Toivottavin toimintamalli on, kun koira pyrkii kiinnittämään pedon huomion 
itseensä (pois ihmisestä), pitää riittävän turvavälin ja pyrkii pedon taakse. 
Tämä vaatii koiralta riittävän paljon rohkeutta ja toimintakykyä, eikä 
jokaisesta koirasta ole tähän tehtävään, olipa rotu mikä hyvänsä. Hyvin 
vahvasti elää uskomus, että laumanvartija kuin laumanvartija toimii pedon 
kohdatessaan aina rohkeasti ja puolustaa laumaansa, mutta tähän ei 
jokaisesta koirasta ole. Pentueen sisällä  voi olla hyvin erilaisia koiria ja 
aikoinaan on koiria karsittu rajustikin, sillä paimenten elanto on ollut 
riippuvainen laumanvartijakoirista ja työhönsä kykenemättömiä koiria ei ole 
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todennäköisesti säästetty. Pakeneminenkin on toki toimintaa, joskaan laumanvartijakoiralla se ei ole toivottavinta käytöstä. Pahinta on jos 
koira ei reagoi mitenkään, on ylimielinen, lamaantuu toimintakyvyttömäksi tai käy taistelemaan pedon kanssa liian uhkarohkeasti. 

Ylimielinen koira on kiinnostunut hajujäljestä, mutta pedon kohdatessaan ei ole huomaavinaan sitä, vaan tekee sijaistoimintoja: haistelee 
edellisten koirien hajuja, mahdollisia virtsajälkiä jne. Voimakkaan metsästysvietin omaava koira saataa ottaa ilmajälkeä "omaan" saaliiseensa, 
ja pyrkiä tämän jäljelle. Selvästi huomaa, että koira vaistoaa pedon, mutta vietti toiselle jäljelle vie sen huomion. Se väistää pedon katsetta ja 
kohtaamista, "etsien" oman saaliin jälkeä.  Hyvin monella koiralla esiintyy sijaistoimintoja (haukottelu, maan nuuskiminen, virtsaaminen, 
ruohon syöminen jne), sillä ne ovat koirilla yksi tapa selviytyä tilanteesta.

Laumanvartijat testissä
Asko kertoi testaamistaan koirista yleisesti ja sanoi, että laumanvartijaroduista kaukasialaisilla löytyy keskimääräistä enemmän vielä rohkeutta 
ja toimintakykyä petojen kanssa, kuin joillain muilla laumanvartijaroduilla. Keskustelimme Askon kanssa rotujen jalostuksesta yleisesti ja Asko 
totesi että rodut voidaan karkeasti jakaa läntisiin ja itäisiin laumanvartijoihin. Keskimäärin itäsistä roduista löytyy toistaiseksi ainakin enemmän 
laumanvartijaominaisuuksia omaavia yksilöitä, mutta kaikissa roduissa on kaikenlaisia koiria. Rodussamme löytyy, kuten muissakin roduissa, 
niitä koiria, jotka pelkäävät petoa ja pakenevat jopa välittömästi paikalta ja sitten niitä, joilla riittää rohkeutta ja toimintakykyä ajamaan peto 
vakuuttavasti pois.   

Omia kokemuksia testiviikonlopusta
Olimme kuulleet paljon erilaisia kommentteja ja kokemuksia petotestejä koskien, osa puolesta ja osa  vähän jopa vastaankin.  Testaajiahan on
muitakin ja Youtubessa on ollut paljon erilaisia videopätkiä. Asko kuitenkin on itsekin laumisihminen ja hänen testaustapansa eroaa oleellisesti
muiden konekarhutestaajien toimintatavoista ja testit tehdään aina koirien ehdoilla. Halusimme karistaa pienimmätkin ennakkoluulot, erotella 
faktan fiktiosta ja ottaa asiasta selvää omilla koirillamme. Testiviikonloppuun menimme avoimin mielin. Ja se kannatti! Viikonloppu oli erittäin 
antoisa ja keskustelut Askon kanssa molempien testipäivien päätteeksi syvensivät ymmärrystämme lisää. Näimme paljon erilaisia koiria ja 
erilaisia suorituksia viikonlopun aikana ja ihan jokainen koira otti asian tosissaan. Pedot olivat koirille ihan oikeita petoja ja se hajureaktio oli 
monella koiralla todella äärimmäisen selkeä. Osa metsästyskoirista pisti parastaan, näimme aivan huippusuorituksen karhunmetsästykseen 
soveltuvan koiran käyttäytymisestä norjanharmaallahirvikoiralla ja sitten näimme myös miten koira reagoi, kun se ei halua tippaakaan haastaa 
petoa ja haluaa paeta vähin äänin pois paikalta. Esimerkiksi yksi leonbergi, joka on rohkea ja reipas, avoin ja sosiaalinen tapaus muutoin 
elämässään ja suhtautuu vieraisiin ihmisiin ja eläimiin fiksisti, karhuun se halusi tehdä hyvin pian reilun välimatkan ja olemus muuttui aivan 
täysin. 

Asko antoi jokaisesta koirasta kattavan palautteen ja kertoi korien elekielestä hyvin ymmärrettävästi. Ei jäänyt varmasti kenellekään 
epäselväksi, mihin tällä testillä pyrittiin ja miksi. 

Testiviikonloppuna testattiin viisi kaukasiankoiraa: Hanna-Marin vanhin uros FI MVA Zaijas Nasun-Jacksparrow ”Sergei”, samaan laumaan 
kuuluva narttu Zaijas Tempestin-Prissy ”Nadja” sekä näiden kahden poika Akim. Tainan koirista testeihin osallistui narttu Ruusa Baika ja junnu-
uros Epeli di Casa Canonici, jotka eivät normaalisti juurikaan ole päivittäin tekemisissä toistensa kanssa vaikka samalla tontilla asuvatkin. 

”Syö mamma ensin”, totesi Sergei

Sergei oli ainoa luonnetestattu näistä viidestä koirasta. Luonnetestissä se kyllä puolusti mammaa erittäin hienosti ja perääntymättä. Samoin se
on omalla pihallaan kova vahtimaan ja kerran on meinannut sattua yksi ikävähkö läheltä piti-tilanne sen ja naapurin isännän humaltuneen 
vieraan kanssa, joka yritti väen väkisin portista sisään tyhmyyksissään. Ei se jää niissä tilanteissa miettimään ja empimään. Tiedetään, että 
uros kyllä ”paukuttelee henkseleitäänkin” mielellään omalla pihalla ja pitää niin sanotusti tontin vakuuttavan oloisesti puhtaana, mutta petojen 
kanssa sen rohkeus ei riittänyt kovinkaan vakuuttavaan suoritukseen. Kyllä se heti ilmoitti ja haukkui, mutta alkoi piiloutua hyvin pian mamman
selän taakse, sieltä haukkuen ja jossain vaiheessa sitten olisi kadonnut paikaltakin, jättäen mamman pedon kitaan. 

Poika hoitaa
homman –
toiminnan
mies Akim
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Akim antaa itsestään helposti kuvan koirasta, joka on kuin nallekarhu ja kaikki aina käy. Moni rotua ja kyseistä yksilöä tuntematon ei uskoisi, 
että Akimissakin on se toinen puolensa. Ainakin kokeneemmat kaukkari-ihmiset tietävät, miten ulkonäkö pettää usein pahastikin. Akim on ollut 
pennusta saakka toisinaan joissain asioissa turhankin rämäpää ja ottamassa ohjat käsiinsä, kertomassa mielipiteensä painavastikin.  Se on 
vain puolivuotiaana pelastanut samanikäisen lapinkoirakaverinsa kolmen vieraan koiran tungettelevilta tuuppimisilta, komentaen erittäin 
reipashenkisesti ja vakuuttavasti kolme aikuista itseään isompaa koiraa takaisin tulosuuntaan, omalle autolleen.   Alkuun karhun kanssa Akim 
reagoi hyvin samalla lailla kuin näiden tungettelevien koirien. Piti karhua kyllä uhkana, mutta liiankin rohkeasti meni karhun luokse. Kun se sai 
paremman hajun karhusta, se otti terveellisen etäisyyden ja toimi kohtuullisen vakuuttavasti. Ei ollenkaan huono suoritus.

Nadjan toimintakyky yllätti hieman

Nadja on koira, johon voisi ehkä lisätä aimo ripauksen 
lisää itsevarmuutta arkielämässä tontin ulkopuolella 
liikuttaessa. Se kyllä ilmoittaa omalla alueellaan, 
häätää kaikki supit ja ketut pois, eikä laske portista 
sisään noin vain ventovieraita. Joten rodunomainen 
kyllä ja kotona hoitaa hommat kuten kuuluukin, mutta 
näyttelyissä sitten on tullut mainintaa, että voisi 
esiintyä paremmin. Pannan kytkeminen  remmiin on 
sille ollut pennusta saakka jostain syystä hyvin 
inhottavaa, eikä se ole siihen tottunut ajankaan 
kanssa. Eikä se ole oikein nauttinut olostaan muualla 
kuin omalla pihallaan ja jo kotipiiristä pois lähteminen 
on sille vaikeaa. Aivan erilainen kuin meidän muut 
koirat.  Nadja kuitenkin toimi kohtuullisen hyvin 
petojen kanssa. Ilmoitti heti, ja meni ohjaajan ja pedon
väliin, mutta ei lähtenyt petoja haastamaan vaan pyrki 
pitämään etäisyyden ja varoitti uhkatilanteesta. Ihan 

ok toimintaa laumanvartijalta, todennäköisesti moni peto jättäisi kokeilematta onneaan.  

Sergei, Akim ja Nadja laumatestissä suden kanssa

Petotestien järjestäjä Maarit suositteli myös laumatestausta, johon tietenkin mielenkiinnosta haluttiin osallistua. Lauantaina kaikki koirat oli 
testattu yksilötestein karhun kanssa ja Asko suositteli laumatestiin sutta. Halusimme kaikki nähdä miten kolmikko toimii ja jakaa työvastuut, 
minkä roolin kukin ottaa laumassa ja mitä tekee aikaisemmin alimpana ollut Akim. Koska karhutesteistä paljastui Sergein olevan näistä 
pupupöksyisin tiukan paikan tullen, otettiin Sergei etummaiseksi, Nadja seuraavaksi ja Akim viimeiseksi. Asko epäili, että  Akim nousee sieltä 
takaa ja ottaa vastuun harteilleen, mikä sitten tapahtuikin. Tämä antoi meille kullanarvoista tietoa myös laumahierarkiasta, jossa on selkeästi 
tapahtunut muutos. Olemme uskotelleet ehkä turhankin paljon itsellemme, että Sergei olisi laumanjohtaja, mutta näin ei kyllä taida olla enää, 
mitä on tässä koiria nyt hyvin tarkkaan tullut seurattua testin jälkeenkin. 

Laumatestissä siis Akim nousi heti muiden ohi, ja otti taas vastuun puolustuksesta muiden säestäessä hävyttömyyksillään, mutta aktiiviseen 
häätämiseen niistä ei ollut, eikä lauma tuonut niiden toimintakykyyn mitään lisää.  Näin kuulemma lähes aina laumatestissä käy, hyvin harvoin 
laumassa koirien käytös muuttuu mitenkään. Kukaan ei pitänyt sutta kuitenkaan frendinä, eikä kukaan paennut paikalta.   

Ruusa Baikalla hieman liian hidas sytytys

Ruusa Baikan testit olivat varsin 
mielenkiintoisia. Miinuksena sanottakoon kyllä
laumanvartijakoiralle liian pitkä sytytyslanka, 
koiran tulisi ilmoittaa pedosta paljon 
nopeammin. Baika hieman epäröi aluksi, 
mutta kun koira oli tilanteessa jossa sillä ei 
ollut kuin kaksi vaihtoehtoa, taistella tai paeta,
se kyllä kertoi melko vakuuttavasti että siitä 
löytyy potkua ja toimintakykyäkin. Se sama 
ruuti olisi vain saanut tulla esiin paljon 
nopeammin ja itsevarmemmin, jotta peto olisi 
tajunnut lähteä pois aikaisemmin. 
Laumanvartijan tulisi reagoida välittömästi, 
tehokkaasti eikä pitkällä viiveellä. Se pitkä 

viive olisi kohtalokas koko laumalle. Eli Baikalta tuli esiin kyllä aggressiopuoli, mutta varsinaiset laumanvartijaominaisuudet eivät yhtä vahvasti 
tässä koirassa asu. 
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Epeli halusi pitää hieman pidemmän välimatkan

Epeli toimi etenkin karhutestissä varsin 
itsevarman oloisesti, häntä pystyssä, mutta 
se ei halunnut karhua vapaaehtoisesti oikein
kunnolla haastaa eikä sillä ollut oikein kovin 
suurta pyrkimystä karhun pois 
karkottamiseen, joskaan se ei myöskään 
kaveruutta karhun kanssa halunnut luoda. 
Se  halusi hieman muita koiria pidemmän 
välimatkan karhuun myös ja tämän 
turvaetäisyyden välimatkan päässä se sitten
puuhasteli omiaan ja oli hieman liikaa 
sijaistoiminnoilla, vaikkakaan ei aristellut.  
Toisaalta se reagoi kuitenkin heti petoon 
ilmoittamalla. Susitestissä koira oli 
karhutestiä epävarmempi eikä halunnut 

ilmoittaa petoa, eikä oikein millään lailla toimiakaan, vaan olisi vähin äänin
hiippaillut toisaalle. Ei siis myöskään halunnut suden kanssa tehdä
tuttavuuttakaan millään tavoin.  

Baika ja Epeli laumatestissä karhun kanssa

Useinkaan laumatestissä koirien käytös ei muutu yksilötestiin verrattuna, mutta saimme nähdä poikkeuksen tästä. Baikalla todennäköisesti 
kiima tuloillaan erittäin runsaasta merkkailuinnosta ja uroksia kiinnostavista tuoksuista päätellen, vaikka juuri on jokin aika sitten päättynytkin. 
Laumatestissä parilla olikin alkuunsa ihan vallan muut jutut mielessään, kuin petojen pois häätäminen. Ne olivat liiankin intensiivisesti 
kiinnostuneita toisistaan, kiimalta tuoksuva narttu kun on varsin vastustamaton uroksille. Mutta sitten jossain vaiheessa  kun koirat ymmärsivät
ettei ehkä olekaan hyvä hetki nyt perheenperustamissuunnitelmille, sai karhu kuulla kunniansa. Epeli puolusti narttuaan ihan eri tavoin kuin se
oli yksilötestissä osoittanut. Asko kertoikin, että tämä on yksi niistä poikkeustilanteista, toinen olisi esimerkiksi nartulla olevat pennut. 

TESTIVIIKONLOPUSTA

Testiviikonloppu oli kaikin puolin onnistunut ja varsin mahtava avaus uudelle jaostollemme. Paikalla oli jaoston vetäjistä suurin osa: Hanna-
Mari+ Marko, Taina, Riina+ Juha. Ella ja miehensä kävivät myös testejä katsomassa. Testipaikkahan oli varsin autenttinen, ympäröivässä 
metsässä kun liikkuu kaikenlaisia petoja. Koiramäärä oli juuri sopiva testipaikkaan nähden, koska ns. puhdasta aluetta tarvittiin susitestiä 
varten. Viikonloppu ei olisi ollut mitään ilman sermintakaista miehistöämme. Suuri kiitos kuvista kuuluu Riinan miehelle, Saarisen Juhalle 
”yhdistyksen omalle Kasmirillemme”. Toinen petojen syöttinä sermin takana heilunut oli Rajaniemen Marko, joka kuvasi kaikki 
kaukkarisuoritukset onnistuneesti, varsin liipasinherkällä lainakameralla, nakutteli opastekyltit kasaan ja huolehti myös niiden asennuksesta. 
Toimistossa apulaisena hääräili myös Rajaniemen Akseli, vähän tuoreempaa kaukkariväkeä. Oli hyvä, että oli apulaisia. Viikonlopun Aivot- 
palkinto jaettiin kylläkin naisvahvistuksellemme, Riinalle, joka todisti että yksi blondi päihittää ajatuksenjuoksussaan pari brunettea mennen 
tullen. ;)

Molempina päivinä juteltiin Askon kanssa pitkät pätkät ja juttua olisi riittänyt vaikka kuinka paljon, mutta pakko se oli vapauttaa Asko ja pedot 
jatkamaan testauksia. Päätettiin, että testiviikonloppu ei jäänyt viimeiseksi laatuaan, mikäli paikalla olleesta porukasta asia on kiinni. Kyllä 
petotestaus vakuutti meidät kaikki siitä, että tällä testillä on oma tärkeä pointtinsa ja yhtenä testinä muiden testien ja omien koirien tarkkailun 
sekä muiden ominaisuuksien arvioinnin rinnalla antaa tietoa koirista jalostustyötä suunnitellessa ja arkielämässä koirien kanssa toimiessa. 
Askon tapa testata on koirille reilu sekä varsin luonnollinen. Siinä ei ole tarkoitus kilpailla mistään. Asko antaa mahtavan paljon palautetta 
koirista ja niiden reaktioista ja niin selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla että varmasti kaikki saavat irti tilaisuudesta todella paljon. Parhaiten 
oppii, kun malttaa katsoa muidenkin kuin vain omien koiriensa testauksia.  

Hanna-Mari, Marko, Akseli ja Taina sekä Baika ehtivät vielä testien jälkeen sulattelemaan kaikkea kokemaa sekä grillailemaan kodalle, jonne 
suunniteltiin hieman laumislenkkiä jossain vaiheessa. Ulkona oli lämmintä +23 C, kodassa sisällä tulen loimussa ehkä +63 C, vastaten
hivenen kehnosti lämmitettyä saunaa. Mutta ei ainakaan tullut vilu, niin kuin tänä kesänä on useampana päivänä tullut. 

Länsi-Suomen jaosto toimii Länsi-Suomen alueella, sen tarkemmin toistaiseksi aluetta rajaamatta. 
Mihin seuraavaksi järjestetään ja mitä? =) 

Youtubessa videokooste viikonlopun kaukasiankoirien testeistä (Löytyy Youtubesta myös haulla Suomen Kaukasiankoirat )
https://www.youtube.com/watch?v=HytF6_xdXcE

p.s. Konekarhu ja konesusi ovat saaneet petokaverin. Nykyään on mahdollista testata myös koneilveksellä!
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Teksti: H-M Rajaniemi
Kuvat: Juha Saarinen

Yhdistyksemme järjesti luonnetestin Orimattilan Kotieläinpuistossa. Keli oli
upea ja kaikki järjestelyt onnistuivat, vaikka hieman haasteita meinasi
matkan varrella tullakin erinäisistä asioista ja koeteltiin myös talkooväen
hermorakennetta paikka paikoin. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Meillä oli
riittävästi talkooväkeä ja suuret kiitokset kuuluvatkin kaikille luonnetestin
parissa ahertaneille! Paljon kiitoksia Sannun äidille ja koko Sannun
poppoolle buffetin pidosta ja ruuanlaitosta. Saarisen Juhalle kiitos taas
kuvaamisesta ja Tarulle erityiskiitos rohkeudesta. Tarulta ei ainakaan
toimintakykyä puutu, siitä osoituksena huterilla tikkailla neljän metrin
korkeudessa kiipeily, virittäessään pimeähuonetta kuntoon ihan viime
tipassa ennen tuomareiden tuloa. Mutta hienosti viritetty -  pimeähuone sai
tuomareilta kiitosta siitä, että se oli varsin onnistunut. Isot kiitokset  myös
päivän erinomaisille tuomareille Jorma Lankiselle, Auli Kimingille ja
tuomariharjoittelija Tuijalle, jotka teitte osaltanne päivän onnistuneeksi.
Koiria osallistui kiitettävä määrä, vaikka ihan kaikkia kymmentä paikkaa ei
saatu kaukkareilla täytettyä. Kahdeksan kaukkaria kuitenkin päivän aikana
testattiin ja asiasta kiinnostunutta ja innostunutta yleisöä oli oikein mukava
määrä. Testiin osallistui myös yksi tiibetinmastiffi sekä yksi corgi
kaukkariemme lisäksi. 

Testipäivänä tehtiin myös historiaa: Testipäivänä leivottiin peräti viisi valiota.
Luonnetestiä vaille olevia koiria oli testissä viisi ja ne kaikki saavat anoa FI MVA-
titteliä! Onneksi olkoon virallista vahvistusta vaille oleville valiolle: FI* & EE* MVA
Akim, FI* MVAGandalf, FI* MVA Zhan Zhak Transsylvanian Giant, FI* MVA Ruusa
Baika sekä FI* MVA Jopan Glamour Gizzabella!  

Haastattelimme tuomareita testin jälkeen ja saimme paljon vastauksia
kysymyksiin, joita ihmiset ovat esittäneet luonnetestiä koskien.
Tässä kuitenkin selvitämme ihan A:sta Ö:hön kaikkea luonnetesteihin liittyen.
Myös Jorma Lankiselta saimme kaukkarien ihanneluonneprofiilin ehdotelman, joka
on tässä lehdessä pohjaksi tulevia keskusteluja varten. Varmasti kaikki olemme
samaa mieltä siitä, että kaukkareiden luonteiden tulisi vastata mahdollisimman
paljon rotumääritelmää. Keinoista  ja tarkemmista yksityiskohdista voimme sitten käydä keskustelua tulevaisuudessa.

Mikä luonnetesti on

Luonnetesti on kehitetty alun alkaen Ruotsissa v.1947 armeijan työkoiria varten. Testi sisälsi tällöin 12 eri osaa. Meille Suomeen testi rantautui
vuonna 1968. Suomen Kennelliiton valtuusto hyväksyi 1976 ensimmäiset luonnetestisäännöt ja käyttöön otettiin ruotsalaistestistä kahdeksan 
osa-aluetta. Sääntöjä ja testiä on sittemmin vuosien kuluessa Suomessa kehitetty paremmin harrastus- ja seurakoirien perusominaisuuksien 
testaamiseen soveltuvaksi

Vaikka testi onkin alunperin tehty palveluskoirajalostusta palvelemaan, nykyinen testi soveltuu kuitenkin aivan kaikille roduille. Luonnetestin 
tarkoitus on arvioida koiran käyttäytyminen tilantessa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Testissä annetaan eri osa-aluilta pisteitä, joilla ei 
kuitenkaan ole kaukasiankoirilla enää mitään merkitystä. Tärkeämpää on tarkastella koiran suorituksia verraten ihanneluonnekuvaan, jollainen
on nyt rodullemme tekeillä. Testitulos antaa viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajílle sekä antaa tietoa koirien 
omistajille myös arkielämää varten. Virallisesti testin hyväksytty alaraja on +75p., mutta tällä pistemäärällä ei ole merkitystä kaukasiankoirien 
jalostuksessa eikä enää valionarvojen vahvistamisessakaan tuota pisterajaa käytetä vaan riittää  luonnetestin suoritus alusta loppuun.  Tätä 
pisterajan poistoa on myös testituomarimme Jorma Lankinen yrittänyt ajaa jo vuosia. 

Luonnetestiin voi osallistua Suomen Kennelliiton rekisteröimä vähintään kaksivuotias, mutta alle seitsemänvuotias asianmukaisesti rokotettu ja
tunnistusmerkitty koira rodusta riippumatta. Luonnetestiä varten koiraa ei tule mitenkään valmistella tai kouluttaa, riittää että omistaja kulkee 
koiransa mukana testin ajan. Testitilanteessa tarvitset koiran lisäksi sen alkuperäisen rekisterikirjan ja pitkähkön, vahvan taluttimen sekä ei-
kuristavan nahkapannan. Koira on kytkettynä koko testauksen ajan, lukuun ottamatta pimeää huonetta ja ohjaajalle annetaan ohjeita, miten 
hänen tulee eri osioissa toimia. Koira ei saa testitilanteessa olla käskyn alla, eikä koiralle tule testin aikana puhua, ellei erikseen pyydetä 
koiraa houkuttelemaan. Testaajia on aina kaksi, toinen testaa koiraa ja toinen tarkkailee suoritusta. 

Luonnetestin eri osa-alueet

1) Toimintakyky, kerroin 15 
+3 erittäin suuri +2 suuri +1 kohtuullinen -1 pieni -2 riittämätön -3 toimintakyvytön 

Toimintakyky tarkoittaa koiran rohkeutta toimia oudoissa ja pelottavissa tilanteissa. Toimintakykyinen koira joko pakenee tai puolustautuu 
todellisen tai kuvitellun uhkauksen edessä, kun taas toimintakyvyltään puutteellinen koira ei kykene tekemään mitään; se saattaa jähmettyä 
paikoilleen tai ilmentää sijaistoimintoa vaikka keskittymällä ruohon syöntiin, kun sitä uhkaillaan.Toimintakykyä mitataan ns. kelkkatestillä, jossa
koiraa kohti vedetään kelkka, jonka päällä on ihmistä muistuttava hahmo ja tarkoituksena on saada koirasta esiin pelkoreaktio. Koiran 
käyttäytymistä arvioidaan kelkan pysähdyttyä. Sitä parempi toimintakyky koiralla on mitä nopeammin se ilman omistajalta saatavaa 
kannustusta kykenee lähestymään kelkkaa. Testissä on toinenkin erityisesti toimintakykyä mittaavaa osio, nk. pimeä huone, jossa omistaja 
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lähetetään ensin heikosti valaistuun ja sokkeloiseen paikkaan tuomarin pidellessä koiraa ulkopuolella. Koira päästetään  pian huoneeseen, 
jossa sen tulee ilman kutsua pyrkiä löytämään omistajansa. Toimintakykyä arvioidaan seuraamalla koiran kykyä työskennellä pimeässä ilman 
ohjaajan tukea.

2) Terävyys, kerroin 1
+3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1a pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 
+1b koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä -1 pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin  -2 kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin  -3 suuri jäljelle 
jäävin hyökkäyshaluin 

Terävyys on koiran taipumus reagoida aggressiivisesti kokemaansa uhkaan. Terävyyttä arvioidaan kiinnittämällä koiran lyhyessä taluttimessa 
seinään ja omistaja poistuu koiran luota nurkan taakse. Koiran rauhoituttua testituomari lähestyy koiraa ensin epäröiden ja vähitellen 
selkeämmin uhaten. Lopuksi tuomari juttelee koiralle ystävällisesti, jolloin nähdään, onko koiralla ns. jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Aiemmin 
tässä osioissa koiran tuli hyväksyä tuomarin kosketus hyväksytyn testituloksen saamiseksi, mikä on rodunomaiselle koiralle hieman epäreilu 
tilanne. Nykyään testin läpäisemiseksi tässä osioissa koiran ei tarvitse sietää hyökkääjää lähellään tai antaa koskea.  

3) Puolustushalu, kerroin 1 
+3 kohtuullinen, hillitty +2 suuri, hillitty  +1 pieni -1 haluton -2 erittäin suuri -3 hillitsemätön 

Puolustushalu on koiran tarve puolustaa laumaansa. Testissä sitä mitataan testituomarin hyökkäyksellä kohti vastaan tulevaa koiraa ja 
omistajaa. Olennaista on koiran halu puolustaa. Omistajan selän takana kovastikin räksyttävä koira ei osoita yhtä voimakasta puolustushalua 
kuin omistajan ja hyökkääjän välissä pysyvä vaikkakaan ei kovin selvästi puolustautuva koira.

4) Taisteluhalu, kerroin 10
+3 suuri +2a kohtuullinen +2b kohtuullisen pieni +1 erittäin suuri -1 pieni -2 riittämätön -3 haluton 

Taisteluhalu on koiran synnynnäinen taipumus nauttia kehonsa lihasten ja leukojen käyttämisestä kuviteltuun tai todelliseen taisteluun 
saavuttaakseen haluamansa päämäärän. Tämä ilmenee useimmiten leikkimishaluna ja toimii myös moottorina, jonka avulla fyysisesti väsynyt 
koira jaksaa jatkaa leikkimistä. Luonnetestissä taisteluhalua mitataan tuomarin leikittäessä koiraa rätillä, patukalla tms. Kovin pidättyväinen 
koira ei välttämättä ryhdy leikkimään vieraan ihmisen kanssa, jolloin omistajalle annetaan tilaisuus itse leikkiä koiransa kanssa. Vaikka koiraa 
ei testitilanteessa saataisi lainkaan leikkimään, mikä kaukasiankoirille melko yleistä, voidaan taistelutahtoa arvioida muiden testiosuuksien 
(esim. kelkkakoe) yhteydessä.

5) Hermorakenne, kerroin 35 
+3 tasapainoinen ja varma +2 tasapainoinen +1a hieman 
rauhaton +1b hermostunein pyrkimyksin
-1 vähän hermostunut -2 hermostunut -3 erittäin 
hermostunut 

Hermorakenteella tarkoitetaan koiran synnynnäistä vahva- 
tai heikkohermoisuutta, joka ilmenee koiran joutuessa 
voimakkaaseen, vaihtelevaan sisäiseen jännitystilaan. 

6) Temperamentti, kerroin 15 
+3 vilkas +2 kohtuullisen vilkas +1 erittäin vilkas -1a 
häiritsevän vilkas -1b hieman välinpitämätön -1c 
impulsiivinen -2 välinpitämätön -3 apaattinen 

Temperamentti kuvaa koiran kykyä havainnoida 
ympäristöään ja toimia sen mukaisesti.  Temperamenttia 
arvioidaan kokeella, jossa ohjaajan kanssa kulkevan koiran 
takaa lasketaan telineeltä kivillä tms. täytetty tynnyri, jolla 
pyritään aikaansaamaan koiralle yllättävä tilanne.  Koiran 
temperamenttia arvioidaan sen väistöliikkeen perusteella.

7) Kovuus, kerroin 8
+3 kohtuullisen kova +2 kova +1 hieman pehmeä -1 erittäin kova -2 pehmeä -3 erittäin pehmeä 

Koiran kovuudella tarkoitetaan sen taipumusta muistaa kokemiaan ikäviä asioita ja välttää niiden kohtaamista uudelleen. Luonnetestissä 
koiran kovuutta tarkkaillaan koko testin ajan. Erityisesti kovuutta mittaa
”haalaritesti”, jossa koiran eteen nostetaan yllättäen haalari, jota koira ei
kuitenkaan ehdi tunnistaa haalariksi. 

8) Luoksepäästävyys, kerroin 15
+3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin  +2a luoksepäästävä, aavistuksen
pidättyväinen +1b luoksepäästävä, hieman pidättyväinen
+1 mielistelevä  -1 selvästi pidättyväinen, ei yritä purra -2 hyökkäävä -3
salakavala

Luoksepäästävyydellä tarkoitetaan koiran avoimuutta ja positiivista
suhtautumista tuntemattoman henkilön kohtaamiseen. 

9) Laukauspelottomuus
+++ laukausvarma ++ laukauskokematon + paukkuärtyisä sekä - laukausaltis
- - laukausarka

Luonnetestin viimeinen osio sisältää vähintään kaksi ja maksimissaan viisi 9
mm pistoolilla ammuttua laukausta. Ensimmäinen ammutaan liikkeestä, toinen
paikalla seisten. Lopuista päättää tuomari.  

Testitulos  Osa-alueiden pisteillä on erilaisia kertoimia. Suurimmat kertoimet
ovat hermorakenteella, luoksepäästävyydellä, temperamentilla. 
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Kovuutta mitataan haalaritestissä.



Tuomarien haastattelu: Jorma Lankinen & Auli Kiminki 

Mietteenne testipäivästä?
- Ihanaa että ihmisiä oli niin paljon katsomassa! Eräässä toisen järjestäjän luonnetestissä oli  taannoin vain pari katsojaa. Kaukkariväki tuntui 
kiinnostuneelta, mikä on erittäin hieno asia. Positiivista oli myös, että kaukasiankoiria oli harvinaisen paljon testissä pitkästä aikaa. Koirat olivat
kaikki käsiteltävissä. Hieman harmillista on, että liian pehmeitä koiria oli paljon. Tästä ongelmasta pitäisi pyrkiä eroon. Laumanvartijankaan ei 
kuulu olla aivan niin pehmeä. Kuitenkaan suurimmalla osalla ei kuitenkaan ”jäänyt päälle” suoritukset. Toivoisimme myös vähän lisää 
taisteluhalua, joka toisi sitkeyttä lisää koiriin. Tavoite olisi edes pieni taisteluhalu. Tempperamenttia ei tarvita lisää, sitä on jo riittävästi. Hienoa 
että ihmiset eivät tuijottaneet  koirien saamia pisteitä, jotka eivät ole kaukasiankoirilla olennaisiakaan. Rodunomainen koira ei välttämättä saa 
luonnetestisäännöissä määriteltyä hyväksytyn rajaa, +75p.  

Soveltuuko testi kaukasiankoiralle? Monesti kuulee väittämän:”Testi ei sovi kaukkareille”
- Luonnetesti kertoo koirien ominaisuuksista ja nykyinen testi soveltuu ihan  kaikenrotuisille koirille. Kaukasiankoirien kohdalla ei tule 
kuitenkaan tuijottaa testistä saatuihin pisteisiin vaan verrata koiraa ns. ihanneprofiiliin. Mielestämme kaukkarin ei kuulu saada testistä +200 - 
+300 pistettä. Lähempänä +300p oleva kaukkari olisi melko todennäköisesti sellainen, jonka kanssa kukaan ei pystyisi elämään.
Koira kannattaa tuoda n. 3v iässä, mahdollisimman nuorena, jotta testitulos olisi mahdollisimman totuudenmukainen ja eletty elämä ei 
vaikuttaisi testituloksiin niin paljoa. 

Mitä tulisi huomioida nyt kaukasiankoirien jalostuksessa, onko jotain viestiä kasvattajille? 
- Pelkkä luonnetestihän ei riitä vielä yksin koiran luonteen arviointiin vaan koiria tulisi arvioida mahdollisimman monipuolisesti.
Turhasta pehmeydestä tulisi päästä eroon, sitä on liikaa nyt koirissa. Hermorakenteeseen tulee kiinnittää myös todella paljon huomiota. 
Huomioitavaa on myös joidenkin koirien selkeä aggressio. Aggressio on voimakkaasti periytyvä ominaisuus ja näitä koiria ei tule missään 
nimessä parittaa heikkohermoisten koirien kanssa. Aggressiota selkeästi ilmentävä koira tarvitsee parikseen hyvällä hermorakenteella ja 
matalahkolla tempperamentilla varustetun kumppanin. Aggressio on vaarallinen ominaisuus, etenkin yhdistettynä heikkoon 
hermorakenteeseen. Jos koiralla on korkea tempperamentti ja korkea toimintakyky, sekä terävyys, siitä tulee helposti ”pommi”.  Aggressiota 
ilmentävien koirien pentujen kotien valinnassa on oltava erityisen tarkkana. 
Kahta pehmeää koiraa ei tule koskaan yhdistää. Jos koira on pehmeä, sillä tulee olla käsiteltävyyttä riittävästi. Jos pehmeällä koiralla on 
hermorakenne plussalla ja/tai toimintakyky, se on aina huomattavasti parempi tilanne. Koirien ei tule olla koskaan kenellekään egon jatkeita.   

Mitä tarkoittaa hermorakenne, miten sitä arvioidaan testissä? Miksi eräs koira ei saanut +2 
hermorakenteesta, vaikka se vaikutti maallikon silmään tasapainoiselta? 

- Hermorakenteen arvostelu kuvastaa lähinnä koiran palautumiskykyä yllättävistä ja pelottavista tilanteista. Hyvähermoinen koira palautuu 
yllätyksistä nopeasti ilman ylimääräisiä palauttamisia (kävelytys jne), huonohermoinen puolestaan kerää painetta paineen päälle kykenemättä 
purkamaan syntynyttä jännitettä. Hermorakenteen arvostelussa on tärkeä nähdä millaisena koira tuli testiin ja millaisena se sieltä poistui. Jos 
käytöksessä on selviä muutoksia, on useimmiten loppuarvosana miinuksella. Myös koiran suuri pehmeys vaikuttaa tähän, ja ne on osattava 
erottaa toisistaan. +3 hermorakennetta on mielestäni melkein mahdoton saavuttaa. Niitä annetaan hyvin harvoin, ja ehkäpä laihoin perustein. 
+3 hermorakenteen omaava koira olisi mielestäni käytännössä lähes mahdoton pitää, sillä sen käytökseen ei vaikuttaisi mikään koskaan. 

Jotta koira saa hermorakenteesta arvosanan +2 - tasapainoinen, tulee sen kaikissa testin vaiheissa olla hötkyilemättä, 
Matalatemperamenttinen koira vaikuttaa helposti parempihermoiselta kuin onkaan, sillä sen reaktiot ovat ´merkittävästi pienempiä kuin 
temperamenttisemman lajitoverinsa. Testissä oli yksi koira (Zhan Zhak Transsylvanian Giant) , jossa tämä näkyi. Syy kyseisen koiran 
saamaan arvosanaan on helppo esittää kyselijöille katsomalla videolta koiran suhtautuminen ampumiseen. Sen nähtyään ymmärtää miksi ko 
koira ei saanut arvosanaa +2 hermoistaan. Muuallakin tuo näkyi, mutta varmasti heikosti kauempaa.

Hermorakenteesta yleisesti: Toivottua on aina, että koira hallitsee itsensä menemättä paniikkiin.

Miten koiran tulisi käyttäytyä kelkkakokeessa?
- Kelkkakokeen tarkoituksena on saada koira pelkäämään ja väistämään kohti tulevaa "mörköä". Koiran toimintakykyä kuvaa oivasti sen kyky 
voittaa aiheutettu pelko ja mennä katsomaan pysähtynyttä kelkkaa.

Entä tynnyritestissä? 
- Tynnyrin tarkoituksena on mitata koiran temperamenttia. Valitettavasti useimmiten koiran muut ominaisuudet (esim pehmeys ja pelko) 
muuttavat käytöstä, eikä väistö kuvasta enää sen todellista temperamenttia. Jos siihen luotettaisiin, olisi eilenkin saatu muutama erittäin vilkas 
kaukkari.

Miten koiran kovuutta mitataan testissä? 
- Haalari on kovuuden erikoiskoe. Koira peläytetään ilman, että se pääsee näkemään syytä siihen. Hetken kuluttua koira viedään pitkällä 
taluttimella uudelleen peläytyskohtaan. Koiran halu kohdata peloittavan tilanteen paikka uudelleen kuvastaa sen henkistä kovuutta/pehmeyttä.

Ihmisille ei ole todellakaan kovin selvää, että mitkä asiat vaikuttavat mihinkin. Vaikka ei odoteta mitään 
suuria pisteitä, niin silti ihmiset joihinkin pisteisiin takertuvat kuitenkin. Esim. taistelutahto, miten se 
määritellään?
- Luonnetestin arvostelukohteet on luotu 1900-luvun vaihteessa, jolloin tietämyksemme koiran käyttäytymisestä oli vielä melkoisen vajaata. 
Tänä päivänä tiedämme enemmän, ja mm. sen, ettei koiralla ole sellaista yksittäistä ominaisuutta kuin taistelutahto. Kuitenkin tämä 
ominaisuus on eräs testin tärkeimmistä mittareista, sillä se kuvastaa suoraan koiran sisäisen moottorin voimakkuutta. Tätä ominaisuutta 
tarkastellaan nukyään koko testin ajan, eikä erikoiskoe - keppileikki ole enää ainoa siihen vaikuttava osuus. Leikkihän on usein opetettua, ja 
varmemmin taistelutahto ilmenee esimerkiksi kelkkakokeessa ja hyökkäyksissä koiran kykynä haastaa uhkaaja. Heikon taistelutahdon 
omaava koira kyllästyy nopeasti kaikkeen eikä sillä ole sanottavasti kestävyyttä.

Kaukkarin kyseessä ollessa puuttuvan taistelutahdon voi korvata aggressio, joka toimii myös mahdollisesti koiraa eteenpäin vievänä voimana.
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PÄIVÄN AIKANA TESTATUT KOIRAT:

Koiran nimi: Akim 
FI38386/13 Sukupuoli: Uros

I. TOIMINTAKYKY
-1 Pieni

II. TERÄVYYS
+1b Koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä

III. PUOLUSTUSHALU
+1 Pieni

IV. TAISTELUHALU
-1 Pieni

V. HERMORAKENNE
+1b Hermostunein pyrkimyksin

VI. TEMPERAMENTTI
+2 Kohtuullisen vilkas

VII. KOVUUS
-2 Pehmeä

VIII. LUOKSEPÄÄSTÄVYYS
+3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin

IX. LAUKAUSPELOTTOMUUS
++ Laukauskokematon

X. LOPPUPISTEET 71

Koiran nimi: Gandalf 
FI52390/12  Sukupuoli: Uros

I. TOIMINTAKYKY
-1 Pieni

II. TERÄVYYS
+1a Pieni ilman jäljelle jäävää
hyökkäyshalua

III. PUOLUSTUSHALU
-1 Haluton

IV. TAISTELUHALU
-1 Pieni

V. HERMORAKENNE
+1b Hermostunein pyrkimyksin

VI. TEMPERAMENTTI
+2 Kohtuullisen vilkas

VII. KOVUUS
-2 Pehmeä

VIII. LUOKSEPÄÄSTÄVYYS
+2a Luoksepäästävä, aavistuksen
pidättyväinen

IX. LAUKAUSPELOTTOMUUS
++ Laukaskokematon

X. LOPPUPISTEET 54

Koiran nimi: Zhan-Zhak Transylvania Giant
FI58513/11  Sukupuoli: Uros

I. TOIMINTAKYKY
+1b Kohtuullisen pieni

II. TERÄVYYS
+1b Koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä

III. PUOLUSTUSHALU
-1 Haluton

IV. TAISTELUHALU
-1 Pieni

V. HERMORAKENNE
+1a Hieman rauhaton

VI. TEMPERAMENTTI
+2 Kohtuullisen vilkas

VII. KOVUUS
+1 Hieman pehmeä

VIII. LUOKSEPÄÄSTÄVYYS
+2a Luoksepäästävä, aavistuksen
pidättyväinen

IX. LAUKAUSPELOTTOMUUS
++ Laukauskokematon

X. LOPPUPISTEET 108
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Akim odottamassa pääsyä pimeään huoneeseen tuomarin kanssa.

Jorma Lankinen ja ”Zorro” terävyysosiossa.

Gandalf tuomariharjoittelija Tuijan kanssa taistelutahtoa testaamassa.Gandalfin taisteluhalua testaamassa tuomariharjoittelija. 



Koiran nimi: Lucky Devil Brave 
FI14309/15  Sukupuoli: Uros

I. TOIMINTAKYKY
-1 Pieni

II. TERÄVYYS
+2 Suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

III. PUOLUSTUSHALU
-3 Hillitsemätön

IV. TAISTELUHALU
-2 Riittämätön

V. HERMORAKENNE
+1b Hermostunein pyrkimyksin

VI. TEMPERAMENTTI
+2 Kohtuullisen vilkas

VII. KOVUUS
+1 Hieman pehmeä

VIII. LUOKSEPÄÄSTÄVYYS
-1b Selvästi pidättyväinen, yrittää purra

IX. LAUKAUSPELOTTOMUUS
++ Laukauskokematon

X. LOPPUPISTEET 22

Koiran nimi: Ruusa Baika 
FI57930/12  Sukupuoli: Narttu

I. TOIMINTAKYKY
-1 Pieni

II. TERÄVYYS
+1a Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

III. PUOLUSTUSHALU
+1 Pieni

IV. TAISTELUHALU
-1 Pieni

V. HERMORAKENNE
-1 Vähän hermostunut

VI. TEMPERAMENTTI
+3 Vilkas

VII. KOVUUS
-2 Pehmeä

VIII. LUOKSEPÄÄSTÄVYYS
+2a Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen

IX. LAUKAUSPELOTTOMUUS
+ Paukkuärtyisä

X. LOPPUPISTEET 1

Koiran nimi: Zaijas Tempestin Prissy 
FI23337/12 Sukupuoli: Narttu
Testi keskeytetty, syy: Hermorakenne

Koiran nimi: Lucky Devil Beira 
FI28780/15 Sukupuoli: Narttu

I. TOIMINTAKYKY
-1 Pieni

II. TERÄVYYS
+3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää
hyökkäyshalua

III. PUOLUSTUSHALU
+3 Kohtuullinen, hillitty

IV. TAISTELUHALU
-2 Riittämätön

V. HERMORAKENNE
+1b Hermostunein pyrkimyksin

VI. TEMPERAMENTTI
+2 Kohtuullisen vilkas

VII. KOVUUS
+1 Hieman pehmeä

VIII. LUOKSEPÄÄSTÄVYYS
+2b Luoksepäästävä, hieman
pidättyväinen

IX. LAUKAUSPELOTTOMUUS
+++ Laukausvarma

X. LOPPUPISTEET 74
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Lucky Devil Beira ja tuomariharjoittelija puolustushaluosiossa. 



Koiran nimi: Jopan Glamour Gizzabella 
FI54271/09 Sukupuoli: Narttu

I. TOIMINTAKYKY
+1a Kohtuullinen

II. TERÄVYYS
+3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

III. PUOLUSTUSHALU
+3 Kohtuullinen, hillitty

IV. TAISTELUHALU
-2 Riittämätön

V. HERMORAKENNE
+1a Hieman rauhaton

VI. TEMPERAMENTTI
+2 Kohtuullisen vilkas

VII. KOVUUS
+1 Hieman pehmeä

VIII. LUOKSEPÄÄSTÄVYYS
+2a Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen

IX. LAUKAUSPELOTTOMUUS
+++ Laukausvarma

X. LOPPUPISTEET 104

Jorma Lankinen 2015

Kaukasiankoirat luonnetesteissä
Kaukasiankoiria on tähän mennessä testattu suomalaisella 
luonnetestillä yhteensä 191 kappaletta. Määrästä saattaa 
puuttua jokunen koira, sillä kuluvan vuoden testeistä on 
mukana ainoastaan yhdistyksen oma testi Orimattilassa 16.8.
Tulokset vaihtelevat suuresti loppupistemäärien vaihdellessa 
välillä -89 ja 207. Tämä voimakas vaihtelu näkyy myös eri 
ominaisuuksien arvosanoissa, joita tulisikin tutkia tarkemmin 
kuin pelkkiä loppupisteitä.

Vasemmalla olevassa kaaviossa on esitetty kaukasialaisen profiili 
koko testimateriaaliin verrattuna. Testin arvosanat on kaaviossa 
muunnettu ko. ominaisuuden voimaksi asteikolla 0-5. 
Sinisellä on kaaviossa esitetty kaikkien testattujen koirien 
(N=40.175) keskiarvo. Keltaisella puolestaan 
kaukasiankoirien(N=170) ominaisuuksien erot verrattuna koko 
materiaaliin. 

Ominaisuuksien erot ovat melkoisia ja kuvastavat rodun tyyppiä 
hyvin. Aivan näin suuria ei erojen tulisi olla, mutta suunta kuvastaa 
kokonaisuudessaan melko hyvin rotutyyppiä.
Taisteluhalun ja temperamentin yleinen matala taso pudottavat 
loppupisteitä melkoisesti. Onneksi valionarvosäännöt muuttuivat 
tämän vuoden alusta, eikä hyväksyttyä tulosta (minimissään 
loppupisteet 75) enää vaadita. 170 testin suorittaneesta 58 jäi tämän
loppupistemäärän alle, ja mukana oli taatusti myös rodunomaisia 

yksilöitä. Nykyisillä säännöillä kaukasiankoirasta voi tulla valio, kun se selviää testin läpi. 
Keskeytysten määrä rodulla on myös huomattavan suuri, 12,4% koko materiaalin vastaavan luvun ollessa 1,7%. Näistä ehdoton valtaosa on 
koiria, jotka pehmeyden tai arkuuden vuoksi eivät kestä testin rasitteita, vaan jatkaminen johtaisi eläinrääkkäykseen. 
Testiä ei keskeytetä vaikka koira osoittaisi selkeää aggressiivista käytöstä tuomareita kohtaan. Ainoa tilanne, jossa testiä ei voida jatkaa, on 
koiran vieminen pimeään huoneeseen. Mikäli koira ei anna tuomarin pitää itseään, vaan käyttäytyy selkeän uhkaavasti, on testi keskeytettävä.
Tämä tavallaan tarpeeton keskeytyksen syy voitaisiin, etenkin yhdistyksen omissa testeissä, välttää tekemällä esim. amerikkalaisten 
rankkureiden käyttämä vihaisen koiran hallintaan tarkoitettu hallintalaite. Tästä syystä keskeytettyjen testien määrä on kuitenkin hyvin pieni. 
Valitettavasti myös tuomareissa on eroja, ja keskeytyksiä saattaa syntyä myös aiheettomasti.
Suhtautuminen laukauksiin on kaukasiankoirilla suhteellisen hyvällä tasolla 3,5% pelätessä laukauksia. Vastaavasti koko materiaalin osalta 
luku on 4,8%

Testin osa-alueet
Toimintakyky
Toimintakyvyn arvosana kuvastaa lähinnä koiran rohkeutta; sen kykyä voittaa pelkonsa ja toimia järkevästi. Tämä ominaisuus on rodulla 
matalammalla tasolla kuin toivoisi yli puolen (52,4%) testatuista päätyessä negatiiviseen arvosanaan. Koko materiaalin vastaava luku on 
30,8%.
Terävyys
Terävyys on koiralle , etenkin laumanvartijarodulle, tyypillinen ominaisuus. Laumanvartijalla terävyyttä tulisi olla, mutta reviirisidonnaisuuden 
tulisi kuitenkin pitää se hallittuna. Valitettavasti arka tai huonohermoinen ja terävä koira ei ole kovin harvinainen yhdistelmä. Terävyyskokeessa
koiran tulisi palautua kohtuullisessa ajassa ja sallia ystävälliseksi muuttuneen tuomarin ottaa kontaktin, kaukkareilla 5,3% testatuista ei 
hyökkäyksen jälkeen tätä enää salli; kaikkien rotujen vastaava luku on 0,7%. Tämä käytös johtaa entisen valionarvosäännön mukaan testin 
hylkäämiseen, keskeytyksen syynä se ei voi olla.
Puolustushalu
Kaukasiankoiran suhde ihmiseen ei ole kovinkaan vahva ainakaan oman reviirinsä ulkopuolella. Kuitenkin luonnostaan terävyyttä omaavana 
sen tulisi puolustautua hyökkäystä vastaan. Reaktiot puolustushyökkäykseen ovat kuitenkin koko materiaalia selkeästi alemmalla tasolla 
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Jopan Glamour Gizzabella ja tuomariharjoittelija 
terävyysosiossa. 



27,6% osoittaessa selkeää ja hillittyä puolustuskäyttäytymistä. Koko materiaalin vastaava osuus on 40,7%. Myös haluttomien (pakoon 
lähtevien) osuus on suurempi kuin koko materiaalissa (26,5 / 13,7%)
Taisteluhalu
Taistelutahtoa mitataan luonnetestissä paljon muullakin kuin leikillä. Kaukasiankoiralle ei ole tyypillistä innostua leikkimään, mutta se voisi 
osoittaa taistelueleitä uhkatilanteissa. Näin valitettavan harvoin on.  Missään tapauksessa emme toivo kaukasiankoiralle suurta (+3) tai erittäin
suurta (+1) taisteluhalua, muttemme myöskään tahdo sen jäävän pientä (-1) heikommalle tasolle.
Testeissä on kaukasiankoirista 86,5% päätynyt tässä ominaisuudessa negatiiviseen arvosanaan koko materiaalin vastaavan luvun ollessa 
33%
Hermorakenne
Hermorakenne on koiralle tärkeimpiä ominaisuuksia. Luonnetestissä hermojen kuntoa seurataan koko testin ajan. Hermorakennetta kuvaa 
parhaiten koiran palautumiskyky testin osasuoritusten välillä. Heikot hermot omaavalle koiralle joudutaan antamaan suoritusten välissä 
palautusaikaa. 
Matalatemperamenttisen koiran hermot vaikuttavat aina temperamentiltaan vilkkaamman koiran hermoja paremmilta sen reaktioiden kaikkeen
ollessa hitaampia ja pienempiä. Pääsääntöisesti kaukasiankoirien hermot ovat siedettävällä tasolla 10% jäädessä negatiiviseen arvosanaan, 
koko materiaalin 6%.
Temperamentti
 Temperamentti ei tarkoita ainoastaan vikkeliä jalkoja, vaan tärkeämpää on koiran huomiokyky ja sen sopeutumisnopeus uusiin asioihin. 
Kaukasiankoiran rodunomainen temperamentti on hieman hämäläinen, lomakkeella +2 kohtuullisen vilkas. Noin 75% testatuista koirista 
päätyy tähän arvosanaan.
Kovuus
Kovuudella tarkoitetaan koiran "muistia". Miten koira antaa peläytysten tms vaikuttaa tulevaan käyttäytymiseensä. Pieni pehmeys helpottaa 
koiran hallinnassa, mutta liiallinen pehmeys puolestaan haittaa. 
Kaukasiankoiran tuleekin rotutyypillisesti osoittaa jonkin asteista pehmeyttä, mutta valitettavasti viime vuosina pehmeyden määrä on 
voimakkaasti lisääntynyt, ja tulee aiheuttamaan ongelmia, ellei siihen kiinnitetä huomiota jalostuksessa. Tuloksissa selkeän pehmeitä on 
aineistossa 27,6% koko materiaalin vastaavan luvun ollessa 15,6%
Luoksepäästävyys
Luoksepäästävyydellä tarkoitetaan koiran suhtautumista ystävälliseen vieraaseen tuomariin testin alussa, ja toisaalta hyökkäyksissä tuomarin 
muuttuessa hyökkäävästä ystävälliseksi. Koiran tulisi hyväksyä tuomarin kontaktinotto myös tässä tilanteessa.
Laumanvartijana rodun ei tarvitse rakastaa ihmisiä, mutta sen tulisi kuitenkin hyväksyä nämä. Negatiivisia arvosanoja rodulle on annettu 7,1% 
koko materiaalin vastaavan arvon ollessa 1,4%.
Yhteenveto
Kaukasiankoiran testitulokset osoittavat selkeää luonteiden heikentymistä. Koirat ovat entistäkin pehmeämpiä ja rohkeudessa on puutteita. 
Kumpaakaan näistä puutteista kärsivää ei tulisi yhdistää jalostuksessa samanlaisen puutteen omaavan kanssa. 
Myös terävyys on voimakkaasti periytyvää, ja siksi tulisi välttää kahden erityisen terävän koiran yhdistämistä 
jalostuksessa.Hermorakenteeltaan negatiivisen arvosanan saanut koira ei myöskään ole missään tapauksessa jalostusmateriaalia!

Seuraavalla sivulla on ihanneluonneprofiilin ehdotelma.
Punaisella on merkitty ei-toivotut ominaisuudet, vihreällä toivotut ominaisuudet ja sinisellä vielä hyväksyttävät ominaisuudet. 
Teksti: Jorma Lankinen

Vieressä luonnetestikuvia yhdistyksen arkistosta menneiltä vuosilta. 
Vasemmalla yllä: Haalaritestissä koiran palautumista pelästymisesta 
mitataan. Mitä kovempi koira, sen vähemmän se muistelee ikävää 
kokemustaan. 

Oikealla yllä: Luoksepäästävyydessä on eroja, mutta useinmiten 
kaukasialainen sietää vieraan kosketuksen oman alueensa 
ulkopuolella. 

Vasemmalla alla: Puolustushalu mittaa nimenomaan puolustushalua, 
ei niinkään kykyä. Vieraalla alueella kaukasialainen ei useinkaan 
puolusta yhtä intensiivisesti kuin omalla alueella, mutta toivottavaa 
olisi, että rodussa säilyisi kuitenkin kyseinen ominaisuus ja se näkyisi 
myös luonnetestissä vähintään maininnalla +1 = pieni. 
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