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Lausunto Suomen Kennelliitolle kävelytestin suoritusohjeista
Suomen Kennelliitto on pyytänyt 26.8.2016 päivätyllä viestillä Suomen Englanninbulldoggiyhdistykseltä
lausuntoa koirien kävelytestin suoritusohjeista.
Lausuntonamme toteamme seuraavaa:
1. Yleistä testistä
Pääperiaatteiltaan testi on hyvä. Lyhytkuonoisten rotujen kasvattajilla on hyvä olla käytössään
työvälineitä, joilla voidaan todentaa, että rotu, josta on monia mielipiteitä, on toimintakykyinen.
Testi myös ohjaa koiranomistajia ja kasvattajia pitämään koiransa hyvässä kunnossa.
Kiinnitämme huomiota siihen, että paitsi koiran fyysiset ominaisuudet, myös koiran kunto testin
suorittamishetkellä vaikuttaa testitulokseen.
On hyvä että myös ulkomaiset testitulokset ovat verrannollisia suomalaisiin tuloksiin. Näin testistä
saadaan paremmin jalostusta tukeva työkalu.
2. Testipaikka
Se, millaisessa paikassa testi suoritetaan, vaikuttaa koiran käyttäytymiseen testissä.
Kävelytestiohjeluonnoksen mukaan testin ensisijainen suorituspaikka on sisätiloissa käytävällä,
jossa kuljetaan edestakaisin.
Esitämme, että testin ensisijainen suorittamispaikka on sisätila, jossa koira kiertää kehää kuten
englanninbulldoggien kävelytestissä Hollannissa. Testi voidaan myös suorittaa sääolosuhteiden niin
salliessa ulkona esimerkiksi urheilukentällä huhti-toukokuusta aina syys-lokakuun loppuun.
Tämä mahdollistaisi sen, että kustannukset testin järjestämisestä eivät nousisi liian korkeiksi. Testin
suorittamispaikkojen tulee kuitenkin olla riittävän verrannollisia keskenään.
3. Lämpötila
Lämpötilahaitari 15 – 25 astetta on leveä. Ero alimman ja ylimmän lämpötilan välillä on niin suuri,
etteivät näin erilaisissa lämpötiloissa suoritetut testitulokset välttämättä enää ole verrannollisia.
Suosituksena voisi olla kapeampi lämpötila-asteikko, 15 - 22 astetta.
4. Testin keskeyttäminen ja uusiminen
Kävelytestiohjeluonnoksen mukaan testin voi uusia kerran, jos se on hylätty. Esitämme, että jos
koira joutuu keskeyttämään testin ulkopuolisista syistä (esimerkiksi lämpötilan nousu testiasteikkoa
korkeammaksi tai odottamaton ulkopuolinen häiriö), niin testiä ei tulkita keskeytetyksi, vaan koko
testitulos mitätöidään.
5. Testattavan koiran ikä
Koiran ikä tulee ottaa testissä jotenkin huomioon. Parivuotias koira suorittaa testin todennäköisesti
nopeammin kuin lähes seniori-ikäinen koira. Tämä näkyy myös suorituksesta palautumisessa. Alle
18-kuisen koiran pitäisi voida myös suorittaa testi, mutta virallisen testituloksen saamiseksi koiran

pitäisi uusia testi yli 18 kuukauden iässä.
6. Rotukohtaista: englanninbulldoggien taipumus stressata, pitkä palautumisaika
Englanninbulldoggi on jalostettu taistelukoirista ja sillä on taipumus kiihtyä nopeasti hyvin eri
tavalla kuin pienemmillä, pitkän seurakoirahistorian omaavilla lyhytkuonoisilla roduilla.
Englanninbulldoggi on myös isokokoisin lyhytkuonoisista roduista, jolloin testin suorittaminen hyvin
lämpimissä olosuhteissa vaatii siltä pidempää palautumista kuin pienemmiltä roduilta.
Palautumisaikojen osalta testissä pitää voida ottaa huomioon eri rotujen väliset erot.
7. Palautuminen testistä
Jos koira kävelee testin hyvin nopeasti, niin todennäköisesti testistä palautuminen vie pidemmän
aikaa kuin testin suorittaminen rauhallisemmin. Jos testin kävelee alle 12 minuutissa, tulee
vähintään koko testin suorittamisen maksimiaika olla käytössä palautumiseen.
8. Sierainten koon ja hengityksen arviointi
Koiran sierainten koon ja hengitysteiden arviointi vaatii hyvin tarkan ohjeistuksen ja selkeät
mittarit. Hengitysäänten arviointi on vielä vaikeampaa kuin sierainten koon arviointi. Arvioinnin
suorittavien eläinlääkärien tulee olla hyvin lyhytkuonoisiin rotuihin perehtyneitä ja ammatillisen
neutraalisti tehtäväänsä suhtautuvia henkilöitä. Arviointia tulee seurata tarkkaan, ja jos eri
eläinlääkärien arvioinneissa ilmenee suuria eroavaisuuksia, tulee siihen puuttua. Arviointia
suorittavat eläinlääkärit tulee kouluttaa tehtävään hyvin.
9. Siirtymäsäännökset
Testin suorittamisesta tulee laatia selkeät siirtymäsäännökset samalla tavalla kuin esimerkiksi
Hollannissa on laadittu englanninbulldoggien kävelytestille.
10. Yhteistyö rotujärjestöjen ja –yhdistysten kanssa
Testin käyttöönoton ja toteuttamisen kannalta on tärkeää, että lyhytkuonoisten rotujen kasvattajat
ja harrastajat sitoutuvat testiin. Lausunnonantoaika oli nyt niin lyhyt, ettei tietoa testistä ehtinyt
jakaa esimerkiksi kasvattajapäivillä, vaan yhdistysten jäsenistö osallistettiin testin lausunnonantoon
sähköisten foorumien kautta. Kun testin suorittamisohjeet valmistellut jalostustieteellisen
toimikunnan alainen työryhmä on saanut kaikkien yhdistysten lausunnot, niin toivomme saavamme
koosteen niistä nähtäväksi ja edelleen kommentoitavaksi.
Lyhytkuonoisten rotujen rotujärjestöjen ja –yhdistysten edustajia tulee ottaa mukaan työryhmän
työhön testiä käytännössä kehittämään, kuten Helsingin yliopistollisessa eläinsairaalassa
toukokuussa järjestetyssä tilaisuudessa suullisesti luvattiin.
11. Testin käyttöönotto
Ennen kuin testi voidaan ottaa käyttöön jalostuksen työkaluna, täytyy sitä testata riittävästi. Testiä
on voitava muokata tarpeen mukaan. On tärkeää varmistaa, että testi pystytään toteuttamaan
tasapuolisesti eri puolilla Suomea. Testin toteuttamiskustannuksissa ei saa olla suuria eroja riippuen
siitä, missä testi järjestetään. Toivomme Kennelliitolta taloudellista tukea testin järjestämiseen.
Testin järjestäminen voi edellyttää myös sitä, että rotujärjestöt ja –yhdistykset kouluttavat
vapaaehtoisia toimijoita avustamaan testin käytännön toteutuksessa.

