
Kiva koirakansalainen arvostelulomake

Omistaja/Ohjaaja

Yleinen käyttäytyminen testialueella
Jos koira käyttäytyy huonosti testialueella tai sen välittömässä läheisyydessä, esim. puree koiraa

 tai ihmistä, sille ei myönnetä Kiva Koirakansalainen -diplomia.

Saadakseen Kiva Koirakansalainen -diplomin koiran on läpäistävä testin kaikki 10 kohtaa. 

 Pvm ____/____20____            Arvostelija 

Koiran nimi

1. Vieraan ihmisen hyväksyminen
antaa vieraan ihmisen häiriöttä lähestyä ja jutella hetken ohjaajansa  
kanssa. Arvostelija kättelee ohjaajaa, mutta ei koske koiraan. 

2. Koira istuu kauniisti silitettävänä
Ohjaajansa kanssa ulkoileva koira sallii ystävällisen vieraan ihmisen koskettaa itseään. 
Koira ei saa osoittaa arkuutta eikä vastahakoisuutta. 

3. Tutkiminen ja hoitaminen
Koira antaa vieraan ihmisen- kuten omistajan tuttavan, eläinlääkärin tai trimmaajan- hoi-
taa ja tutkia itseään. Arvostelija tutkii koiran, harjaa tai kampaa sitä hieman, tutkii sen 
korvat ja etujalat. 

4. Vetämättä kävely
Koiran tulee olla ohjaajansa hallinnassa. Se saa olla ohjaajan oikealla tai vasemmalla puo-
lella.   Testiin kuuluu käännös oikealle, vasemmalle, täyskäännös, yksi pysähdys matkalla 
ja lopussa.

5. Ihmisjoukon läpi kulkeminen
Koira käyttäytyy kohteliaasti jalkakäytävällä liikkuessaan ja on hallinnassa julkisilla paikoilla. 
Ohjaaja kulkee koiran kanssa useiden ihmisten ohi.  Koira saa osoittaa kiinnostusta ihmisiä 
kohtaan.  Se ei saa osoittaa arkuutta, vastahakoisuutta tai ylenpalttista innostusta. 

6. Istuminen ja maahanmeno sekä paikallaan pysyminen
Koira tottelee ohjaajan käskyjä istua ja mennä maahan sekä pysyy käskystä paikallaan. 
Koira istuu tai menee maahan, ohjaaja kävelee 6 m pituisen liinan päähän ja palaa koiran 
luo. Ohjaaja voi valita, jättääkö koiran istumaan vai maahan. 

7. Luoksetulo kutsuttaessa
Koira on 6 m mittaisessa liinassa, ohjaaja kävelee noin 3 metrin päähän koirasta, kääntyy 
koiraa kohti ja kutsuu sitä. Koira tulee ohjaaja lnuokse kutsuttaessa. 

8. Koirien kohtaaminen
Koira käyttäytyy hyvin toisten koirien läsnä ollessa. Kaksi ohjaajaa kävelee koirineen 
kohti toisiaan, pysähtyy kättelemään, vaihtaa pari sanaa ja jatkaa matkaa. Koirat saavat 
osoittaa vain vähäistä kiinnostusta toisiaan kohtaan. 

9. Koiran reaktio häiriöön
Koira käyttäytyy rauhallisesti kohdatessaan erilaisia tavallisia häiriötekijöitä. Koira voi 
osoittaa lievää kiinnostusta, mutta ei saa joutua paniikkiin, haukkua tai olla aggressiivinen. 

10. Omistajan odottaminen
Koiran voi jättää vieraalle ja se käyttäytyy edelleen hyvin koulutetun koiran tavoin.  
Koira on 6 metrin mittaisessa liinassa, jota arvostelija pitää ohjaajan poistuessa 3 minuu-
tiksi.
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(virallinen tai kutsumanimi) 



Ilmoittautumisnumero

Ohjaaja

Yhteystiedot (sähköposti/puhelinnumero) 

Koiran nimi ja rekisterinumero niin kuin se halutaan kunniakirjaan 

Rotu

Ikä ❑ Uros ❑ Narttu

Onko koiraasi koulutettu: ❑ Ei yhtään ❑ Jonkun verran

❑ Harrastan koirani kanssa aktiivisesti

Koirani mahdolliset kilpameriitit ja tittelit

Rokotukset OK                            ❑    (testeissä noudatetaan SKL:n rokotusmääräyksiä)

❑ Annan luvan tallentaa osallistujan tiedot (ohjaajan nimi/ yhteystiedot) 7 vuodeksi Kiva-team ry:n Kivakoira-

kansalainen rekisteriin. Testiin osallistuminen edellyttää luvan antamista

❑ Annan luvan julkaista ohjaajan nimen, koiran nimen ja rodun yhteydessä. Kiva-team ry:n sivuilla, jos

Kiva koirakansalainen ilmoittautumislomake

Järjestäjä säilyttää ilmoittautumislomakkeet 3 vuotta.

Julkaise Kivasta koirakansalaisestasi kuva Instagramissa #kivakoirakansalainen, 
jaamme sen Kiva-team ry:n IG-sivulla! 

www.kivakoirakansalainen.fi

koira suorittaan testin hyväksytysti. Jollet anna tätä lupaa, julkaisemme sivuillamme vain koiran nimen ja rodun

Läpäissyt Testin                            ❑    kyllä              ❑    ei 

Tervetuloa Kiva koirakansalainen -testiin! Kiva koirakansalainen on arkitottelevaisuustesti, 
jossa selviää kohtuullisella ennakkoharjoittelulla ja hyvällä yhteistyöllä.

10 -kohtainen testi mittaa ennen kaikkea yhteistyöky-
kyänne. Se tulee parhaiten esiin, kun uskallat luottaa 
koiraasi ja juttelet sille normaalilla äänellä testin aika-
na. Testiin osallistuminen on osoitus siitä, että sinä olet 
hyvä koiranomistaja ja koirasi on sinulle tärkeä. Arki-
tottelevaisuutta tarvitaan joka paikassa.

Testissä katsotaan koiran toimintaa ja ohjattavuutta 
sekä vieraiden ihmisten kanssa että toisten koirien 
häiritessä. Kun koirasi läpäisee Kiva koirakansalainen 
-testin, se osoittaa maailmalle olevansa mukava kave-
ri, joka osaa käyttäytyä haastavissakin tilanteissa.
Ole ylpeä nelijalkaisesta ystävästäsi!
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