
KIVA-TEAM

Yleiset ohjeet 

- Ohjaaja saa puhua koiralleen suoritusten aikana.

- Arvostelijan pitää luoda testitilaisuuteen myönteinen ilmapiiri ja tarvittaessa muistuttaa ohjaajaa koiran kiittämisestä.

- Arvostelija voi rohkaista testin aikana ohjaajaa kertomaan koiralle, mitä koiran pitäisi tehdä.

Koiralle saa antaa useita sanallisia vihjeitä tai ohjeita.

1. Vieraan ihmisen hyväksyminen

Koira pysyy rauhallisena, kun vieras ihminen lähestyy ja jutte-

lee hetken ohjaajan kanssa.

- Aluksi koira istuu tai seisoo ohjaajan vieressä. Arvostelija

kävelee koiran ja ohjaajan luo ja tervehtii ohjaajaa tuttavalli-

sesti kiinnittämättä koiraan mitään huomiota. 

- Arvostelija ja ohjaaja kättelevät ja vaihtavat kätellessään

muutaman sanan esim. -Terve, hauska tavata sinut jälleen. 

Arvostelija ei huomioi koiraa ollenkaan.

Arvostelija huomioi

• Koira ei saa näyttää vastahakoiselta tai aralta.

• Koira ei saa rynnätä kohti arvostelijaa tai hyppiä hänen pääl-

leen kontaktia ottaakseen tai tervehtiäkseen

• Koira on hallinnassa koko suorituksen ajan. Jos ohjaaja

joutuu käyttämään voimakeinoja, esim. hihnasta tempomista, 

koiran suoritusta ei hyväksytä. Ohjaaja saa puhua koiralle.

2. Koira istuu kauniisti silitettävänä

Ohjaajansa kanssa ulkoileva koira sallii ystävällisen vieraan 

ihmisen koskettaa.

- Testin alkaessa koira istuu tai seisoo ohjaajansa vieressä.

- Arvostelija lähestyy ja kysyy: -Saanko silittää koiraasi?

- Arvostelija silittää koiran pään ja vartalon alueelta. Ohjaaja

saa jutella koiralleen koko testin ajan.

- Koiran silittämisen jälkeen arvostelija siirtyy vähän kauem-

mas koiran luota.

Arvostelija huomioi

• Koirassa ei saa näkyä merkkejä vastahakoisuudesta tai ag-

gressiivisuudesta.

• Kun arvostelija aloittaa koiran silittelyn koira istuu tai seisoo.

• Koira ei saa vetäytyä tai pyrkiä pakoon välttääkseen kosket-

tamista.

• Koira voi siirtyä vähän eteenpäin silitettäväksi, mutta se ei

saa rynnätä kohti arvostelijaa tai hyppiä. 

• Koira saa näyttää iloiselta ja liikkua hieman. Koira ei saa

kiemurrella niin, että sitä on hankala silittää.

• Koira on hallinnassa koko suorituksen ajan.

3. Tutkiminen ja hoitaminen

Koira antaa vieraan ihmisen, esimerkiksi omistajan tuttavan, 

eläinlääkärin tai trimmaajan, hoitaa ja tutkia. Samalla tulee ilmi, 

onko koiraa totutettu käsittelyyn.

- Arvostelija tutkii koiran nähdäkseen, onko se puhdas ja onko

sen turkki hoidettu. 

- Koira näyttää hyväkuntoiselta: se on normaalipainoinen,

puhdas ja valpas. 

- Omistajalla on hyvä olla mukana koiran oma, tuttu harja.

- Arvostelija kampaa tai harjaa koiraa kevyesti ja tutkii luonte-

vasti korvat sekä molemmat etutassut nostamalla ne erikseen 

ylös.

Arvostelija huomioi

• Koiran ei tarvitse pysyä samassa asennossa koko ajan. Oh-

jaaja voi jutella koiralle ja rohkaista sitä.

• Arvostelija voi antaa ohjaajalle käsittelyohjeita turvallisuu-

den varmistamiseksi. Kun koiraa tutkitaan, arvostelija voi 

esimerkiksi pyytää ohjaajaa nostamaan tassun tai tukemaan 

koiran päätä, kun sen korvia tutkitaan.

Testin arvostelu
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• Arvostelija voi tutkia koiran toisellakin tavalla. Hän voi kään-

tää toisella kädellä koiran päätä poispäin ja samalla nostaa 

toisella kädellä koiran etutassua.

• Tärkeintä on todeta, pystyykö eläinlääkäri tai trimmaaja

helposti tutkimaan koiran. Ohjaajaa voidaan pyytää tukemaan 

koiran päätä tai nostamaan koiran tassua, mutta koira, joka 

vaatii pidättelyä 3. kohdassa, ei läpäise testiä.

• Jotkut koirat kiemurtelevat innoissaan, kun vieras ihminen

lähestyy. Pieni kiemurtelu sallitaan, kunhan se ei estä harjaa-

mista.

• Koira ei saa vastustella harjaamista tai yrittää selvästi välttää

sitä.

4. Vetämättä kävely

Kohdassa arvioidaan, onko koira omistajansa hallinnassa.

- Koira saa kulkea ohjaajan oikealla tai vasemmalla puolella.

- Arvostelija voi suunnitella valmiiksi merkityn radan tai

antaa liikkeen aikana ohjeita ohjaajalle, esimerkiksi ”käänny 

oikealle”.  

- Reitillä pitää olla yksi käännös oikealle, yksi vasemmalle,

täyskäännös sekä ainakin yksi pysähdys matkan varrella ja sen 

lopussa. 

- Ohjaaja voi jutella koiralle koko ajan ja kannustaa sitä. Oh-

jaaja voi halutessaan pyytää koiraa istumaan pysähtyessään.

Arvostelija huomioi

• Koira liikkuu hihnassa yhdessä ohjaajan kanssa. Arvostelija

näkee selvästi, että koiralla ja ohjaajalla on hyvä kontakti ja 

koira myötäilee ohjaajan liikkeitä ja suunnan vaihdoksia.

• Koiran ei tarvitse kulkea rintamalinjassa ohjaajan kanssa eikä

sen tarvitse istua pysähdyttäessä.

• Koira ei saa vetää koko ajan, hihnan satunnainen kiristy-

minen sallitaan. Arvostelija saa pyytää ohjaajaa löysäämään 

hihnaa. 

• Jos koira kulkee jatkuvasti kuono maassa huomioimatta

ohjaajaa, suoritusta ei hyväksytä.

• Jos koira ei kiinnitä mitään huomiota ohjaajaan, esimerkiksi

ei myötäile suuntaa vaihdettaessa, suoritusta ei hyväksytä.

5. Ihmisjoukon läpi kulkeminen

Koiran on käyttäydyttävä kohteliaasti jalkakäytävällä liikkues-

saan ja oltava hallinnassa julkisilla paikoilla.

- Koira ja ohjaaja ohittavat läheltä vähintään kolmen ihmisen

muodostaman ryhmän ja kulkevat sen läpi. 

- Arvostelija voi olla yksi ryhmän kolmesta henkilöstä.

- Ryhmässä voi olla myös lapsia. Lapsia täytyy neuvoa huo-

lellisesti ennen testiä ja aikuisen on valvottava tilannetta testin 

aikana. 

- Osa ryhmästä seisoo paikallaan ja osa liikkuu. Testi simuloi

tilannetta ruuhkaisella jalkakäytävällä tai ryhmän läpi kulke-

mista koiranäyttelyssä tai muussa julkisessa tapahtumassa. 

- Ryhmään voi kuulua esimerkiksi kyynärsauvoja tai pyörä-

tuolia käyttävä henkilö.

Arvostelija huomioi

• Koira saa osoittaa kiinnostusta ihmisiä kohtaan. Siitä huoli-

matta sen pitää jatkaa matkaa ohjaajansa kanssa osoittamatta 

liiallista innostusta, arkuutta tai vastahakoisuutta.

• Koira voi osoittaa lievää kiinnostusta ihmisiin. Se voi nuuh-

kaista ihmistä lyhyesti, mutta sen on jatkettava pyynnöstä 

matkaa.

• Koira ei hypi ihmisiä vasten tai pyri menemään heidän luok-

seen.

• Koira ei vedä hihnassa

• Koira ei yritä piiloutua ohjaajan taakse.
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 6. Istuminen, maahanmeno ja paikallaolo

Koiran on koulutettu tottelemaan ohjaajan istu- ja maahan 

-pyyntöä sekä pysyttävä pyynnöstä paikallaan.

-  Ennen suoritusta koiran hihna vaihdetaan 6 metrin pituiseen 

liinaan.

-  Käskyt saa testata missä järjestyksessä tahansa, esimerkiksi 

istuminen ja maahanmeno ensin peräkkäisinä liikkeinä. Toisen 

asennon voi myös tarkistaa paikallaolon jälkeen.

-  Ohjaaja saa käyttää kohtuullisesti aikaa ja useita käskyjä 

saadakseen koiran istumaan ja sen jälkeen maahan.

-  Paikallaoloa testattaessa ohjaaja saa valita, jättääkö koiran 

maahan vai istumaan.

-  Ohjaaja ei saa pakottaa koiraa kumpaankaan asentoon, mut-

ta voi kevyesti ohjata koiraa kädellä. 

-  Kun arvostelija antaa paikallaolon testaamiseen aloitusmer-

kin, ohjaaja pyytää koiraa jäämään paikalleen ja lähtee käve-

lemään eteenpäin 6 metriä pitäen liinasta kiinni ja palaa sitten 

koiran luokse normaalia kävelyvauhtia. Ohjaaja pitää liinan 

päästä kiinni koko liikkeen ajan.

-  Koiran pysyy paikallaan, kunnes arvostelija antaa merkin, 

että testin kohta on suoritettu. Koira saa vaihtaa asentoa pai-

kallaolon aikana. Ohjaaja voi palata koiran eteen tai sivulle.

Arvostelija huomioi

Istuminen ja maahanmeno

-  Arvostelija tarkkailee testissä, kuunteleeko koira ohjaajaa. 

-  Tarkista, että koira osaa istua ja mennä maahan käskystä. 

-  Koiraa ei pakoteta istumaan tai maahan painamalla tai kau-

lapannasta nykimällä.

• Koiran etutassujen vetäminen eteenpäin siten, että koira pu-

toaa maahan, ei ole kevyttä ohjaamista ja suoritus hylätään.

• Koira, joka ei istu tai mene maahan kohtuullisessa ajassa, 

tarvitsee lisää koulutusta eikä läpäise testiä.

Paikallaolo

• Jottei ohjaaja kiristäisi liinaa ja vetäisi vahingossa koiraa pois 

paikaltaan paikallaolon aikana, arvostelija voi toimia seuraavas-

ti:

1. Arvostelija laittaa liinan maahan suoraksi koko pituudeltaan 

ja pyytää ohjaajaa kiinnittämään koiran liinaan.

2. Kun ohjaaja on kiinnittänyt koiran liinaan, arvostelija hakee 

liinan toisen pään ohjaajalle.

3. Ohjaaja tekee liikkeen pitäen kiinni pelkästään liinan päästä.

• Koira jätetään paikalleen joko istumaan tai maahan. Jos koira 

seisoo paikallaan ohjaajan palatessa, se hyväksytään. 

• Jos koira liikkuu ohjaajaa kohti, suoritus hylätään.

7.   Luoksetulo 

Koiran on tultava ohjaajan luokse kutsuttaessa.

-  Koira on edelleen kytkettynä 6-metriseen liinaan.

-  Ohjaaja kävelee kolmen metrin päähän koirasta, kääntyy 

koiraa kohti ja kutsuu koiraa. 

-  Arvostelu alkaa vasta, kun ohjaaja kutsuu koiraa.

-  Ohjaaja saa käyttää käsimerkkejä ja eleitä sekä kehua koiraa 

kutsuessaan luoksetulon vauhdittamiseksi. 

-  Ohjaaja voi jättää koiran paikalleen odottamaan tai kävellä 

poispäin antamatta mitään käskyä. 

-  Koiran voi jäädä istumaan, seisomaan tai maahan. 

-  Jos koira yrittää välittömästi seurata ohjaajaa, arvostelija voi 

jäädä koiran luokse, kunnes ohjaaja on kolmen metrin päässä. 

Tässä ei testata paikalle jäämistä vaan tarkistetaan, että koira 

tulee kutsuttaessa.

-  Testin kohta on ohi, kun koira on ohjaajan luona ja sille on 

vaihdettu oma hihna kaulaan.
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Arvostelija huomioi

• Ohjaaja saa kyykistyä kutsuessaan koiraansa, taputtaa käsiä 

tai muuten rohkaista koiraa.

• Ohjaaja saa kutsua koiraa useammin kuin kerran (kaksi tai 

kolme yritystä) mutta jos tarvitaan useita käskyjä, suoritusta ei 

hyväksytä.

• Koiran suoritusta ei hyväksytä, jos ohjaaja käyttää pitkää 

liinaa vetääkseen koiran luokseen. Koiran pitää tulla kutsut-

taessa. 

• Jos arvostelija huomaa ohjaajan alkavan vetää liinasta, hän 

voi keskeyttää suorituksen, neuvoa ohjaajaa ja pyytää aloitta-

maan liikkeen alusta uudelleen.

8. Koirien kohtaaminen

Koiran on käyttäydyttävä hyvin toisten koirien seurassa. 

-  Testattava koirakko ja apukoira ohjaajineen asettuvat noin 6 

metrin päähän toisistaan. 

-  Merkin saatuaan he kävelevät toisiaan kohti. 

-  Matkan keskivaiheilla he pysähtyvät kättelemään ja vaihtavat 

pari sanaa. Sen jälkeen he jatkavat kävelyä noin 3 metriä.

Arvostelija huomioi

• Koira osoittaa vain vähäistä kiinnostusta apukoiraa kohtaan. 

Jos koira yrittää mennä apukoiran luo tai hyppiä sen päälle, 

suoritusta ei hyväksytä.

• Koira voi ottaa pari askelta apukoiraa ja sen ohjaajaa kohti ja 

pysähtyä, menemättä apukoiran ja sen ohjaajan luo.

• Koira saa paikalla pysyen ojentaa kaulaansa ja nuuhkia apu-

koiraa/ohjaajaa.

• Kun ohjaajat kättelevät, koiran ei tarvitse istua. Se voi seistä 

ohjaajansa vieressä. Koira ei saa kulkea ristiin ohjaajansa edes-

tä tai takaa päästäkseen apukoiran luo.

• Ohjaajien keskustelu voi olla lyhyt: - Terve, hauska nähdä 

sinua. - Nähdään.

• Jos koira tekee äkkikäännöksen avustavan parin perään oh-

jaajan jatkaessa matkaansa, koiran suoritusta ei hyväksytä.

• Jos apukoira häiriköi, koira voidaan testata uudelleen parem-

min soveltuvan apukoiran kanssa. Ennen testiä on tarkistetta-

va, että apukoira sopii tehtävään.

9. Reaktio häiriöön

Koiran käyttäytyy rauhallisesti kohdatessaan tavallisia häiriöitä.

-  Arvostelija valitsee kaksi erilaista häiriötekijää alla olevasta 

listasta. 

-  Koska toiset koirat ovat herkkiä äänille ja toiset näköärsyk-

keille, on suositeltavaa valita yksi ääni ja yksi näköärsyke.

• Henkilö, jolla on pyörätuoli tai kyynärsauvat.

• Ison kirjan, pannun, kasaan taitetun tuolin tms. pudottami-

nen vähintään 1,5 metrin päässä koiran takana.

• Kolinapurkin pudottaminen tai ravistaminen vähintään 1,5 

metrin päässä koirasta.

• Lenkkeilijä juoksee koiran edestä.

• Ostos- tai tavarakärryjä työntävä ihminen ohittaa 1,5 -3 met-

rin päästä.

• Pyöräilijä tai sauvakävelijä ohittaa vähintään 3 metrin päästä.

Arvostelija huomioi

• Koira voi osoittaa pinnallista kiinnostusta ja näyttää lievästi 

säikähtäneeltä. Koira voi hypähtää vähän, mutta ei mene pa-

niikkiin tai kisko remmistä päästäkseen karkuun.

• Koira saa pyrkiä liikkumaan eteenpäin tutkiakseen häiriön 

lähdettä.

• Jos koira säikähtää niin paljon, että se virtsaa tai ulostaa, sen 

suoritusta ei hyväksytä.

• Murisevan tai häiriön kimppuun pyrkivän koiran suoritusta ei 

hyväksytä.

• Yksittäinen haukahdus sallitaan. Jos koira jatkaa haukkumis-

ta, suoritusta ei hyväksytä.

• Ohjaaja voi jutella koiralleen ja rohkaista sitä esimerkiksi 

antamalla ohjeita: - Istu…super, taitava, … katso tänne.
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10. Omistajan odottaminen

Koiran voi tarvittaessa jättää hihnassa toiselle henkilölle ja koira 

käyttäytyy rauhallisesti

-  Koira on kytketty 6 metrin pituiseen liinaan.

-  Arvostelija voi sanoa esimerkiksi: - Haluatko, että pidän 

koiraasi hetken? 

-  Arvostelija pitää koiraa hihnassa ohjaajan poistuessa kol-

meksi minuutiksi näkyvistä. 

-  Ohjaaja poistuu kokonaan näkyvistä.

-  Arvostelija ei silitä koiraa, puhu tai ota koiraan kontaktia, 

jotta testi olisi kaikille samanlainen. 

Arvostelija huomioi

• Koiran ei tarvitse pysyä paikallaan.

• Jos koira haukkuu, vinkuu tai ulvoo koko ajan, suoritusta ei 

hyväksytä.

• Koira ei saa ravata edestakaisin eikä osoittaa kuin korkein-

taan lievää hätääntymistä.

• Koira, joka kävelee ja etsiskelee ohjaajaansa, läpäisee 

testin. Se ei saa kuitenkaan osoittaa stressin merkkejä, kuten 

läähättää, hengittää raskaasti tms.

• Jos koira alkaa näyttää hyvin järkyttyneeltä tai ahdistu-

neelta, haukkuu, vikisee, läähättää, ravaa, vetää liinassa, testi 

keskeytetään. Testin täytyy olla myönteinen kokemus, eikä 

koiralle tai ohjaajalle saa jäädä siitä huonoja muistoja. Jos 

koira menee lukkoon, se tarvitsee lisää koulutusta ennen 

seuraavaa testausta. Kerran tapahtunut ahdistuminen ei jätä 

koiraan pysyvää jälkeä. Ohjaajalle pitää kertoa ystävällisesti, 

että joskus erossa oleminen on väistämätöntä ja harjoitusten 

avulla koirasta tulee rauhallisempi.

• os arvostelija istuu ja pieni koira pyrkii syliin, arvostelijan 

pitää nousta seisomaan ja katsoa poispäin. Arvostelija pyrkii 

kaikin tavoin olemaan välinpitämätön.

• Jos koira vaatii arvostelijalta huomiota ja pyrkii toistuvasti 

syliin, nuolemaan kasvoja, vaatii taputuksia tai hyppii arvos-

telijan päälle, suoritusta ei hyväksytä. 

• Jos koira vetää liinassa päästäkseen pakenemaan, sen 

suoritusta ei hyväksytä
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