
 

 

Suomen Tanskandoggi yhdistyksen 

jalostustoimikunta tiedottaa 

 

Hei tanskandogin omistaja! 

Suomen Tanskandoggi yhdistyksen päivitetyn JTO:n 

tavoitteemme kohdassa 6.5 - Toimintasuunnitelma 

ja tavoiteohjelman seuranta - LUONNE 

 
 

Luonne 

 rotumääritelmän mukaisen luonteen säilyttäminen, 

 pyrkimys poistamaan rodusta liiallinen arkuus 

 jalostustoimikunta suosittelee arkojen ja /tai vihaisten koirien 
ehdotonta poissulkemista jalostuksesta 

 luonteiden kehityksen seuranta MH- kuvaukset, luonnetestit 

 jalostustoimikunta suosittelee koirien luonnetestausta /MH-
kuvausta: rotujärjestö maksaa ilmoittautumismaksusta 10 € / koira 
takaisin koe /kuvauspöytäkirjaa vastaan 

 tavoitteena järjestää vuosittain tanskandoggeille tarkoitettu MH-
kuvaus rotujärjestön toimesta 

  jalostustarkastukset 1 – 2 kertaa /vuosi, luonne yhtenä tarkastelun 
kohteena, jolle laitetaan suurempi painoarvo tulevaisuudessa 
kannustaminen 

 

Yhdistyksemme toimesta järjestetään tänä vuonna (2016) MH-
luonnekuvaus sekä luonnetesti. 
Jotta JTO:n tavoitteemme toteutuvat KANNUSTAMME TEITÄ 
OSALLISTUMAAN NÄIHIN TESTEIHIN!  
 
 
 



 
 
MH-luonnekuvaus  
 
Koepäivä ja ajat  
14.5.2016 09:00 - 15.5.2016 00:00 
Paikkakunta/paikka Kuopio, 
Maaninka 
 
Ilmoittautumisten vastaanotto ja 
tiedustelut Mirja Ojainväli: 
044 358 2889 
mirja.ojainvali@gmail.com 
 

 
Tuomarit Jorma Kerkkä ja Marina Bast, Vastaava koetoimitsija Raija Nykänen 
Osallistumismaksu tanskandoggi yhdistyksen jäsenille 80E, lisäksi yhdistyksemme 
tukee jäseniään myös 10 eurolla! 
Ilmoittautuminen; IBAN-tilinumero FI52 5433 0220 0009 43 Viite 2639 
Ilmoittautuminen Virkussa 3.4.2016 09:00-8.5.2016 23:30 
 
Suomen Tanskandogit ry jäsenet ilmoittautuminen 3.4.2016 mennessä. 
 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut mieluiten sähköpostitse. Maksuohjeet ilmoitetaan paikan varmistuttua. 
 

 
 
 
 
Tanskandoggien MH-kuvaus  
 
Suomessa MH-luonnekuvaus virallistettiin vuonna 2010. Ensimmäiset tanskandoggit kävivät MH-
luonnekuvauksessa vuonna 2009. Vuonna 2010 MH-kuvattuja oli 13 kpl joista 2 keskeytti. Vuosina 
2010 – 2015 kuvattiin 39 Tanskandoggia joista kolmen kuvaus keskeytettiin. 
 

Mitä on MH-luonnekuvaus? 

MH-luonnekuvauksessa koira käy läpi kymmenen eri testiosiota, jossa kuvataan koiran 31 eri 
käyttäytymisreaktiota. Luonnekuvauksen aikana kaksi kuvaajaa tarkastelevat koiran 
luonteenominaisuuksia kuten leikkisyyttä, pelkoa, saalisviettiä ja sosiaalisuutta. 

Millä roduilla on osallistumisoikeus? 
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Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla 
koirilla, jotka ovat vähintään 18 kuukauden ikäisiä. 

Mikä on kuvauksen tarkoitus? 

MH:n tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. 
Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. 
Yksittäisen koiran MH kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle 
tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuina 

 
Suomessa MH-luonnekuvaus virallistettiin vuonna 2010. Ensimmäiset tanskandoggit kävivät MH-
luonnekuvauksessa vuonna 2009. Vuonna 2010 MH-kuvattuja oli 13 kpl joista 2 keskeytti. Vuosina 
2010 – 2015 kuvattiin 39 Tanskandoggia joista kolmen kuvaus keskeytettiin. 
 
ILMOITTAUDU PIAN! Kiitos! 
 
 
 
 
 
 
 

Luonnetesti 
 
Virallinen luonnetesti helatorstaina 
5.5.2016 Tuusulassa klo 10.00. Järj. 
Suomen Tanskandoggi ry. Tuomarit 
Lea Haanpää ja Johanna Cederlöf. 
Etusija tanskandogeilla. 
 
Ilmoittautuminen vain puhelimitse  
(ei tekstiviestejä), tanskandogit 
4.4.2016 klo 18–20 
Niina Malmivuori, 0400 479 557.  
 
 
Osm. 50 €, FI97 5723 0220 2254 16,  
maksun saaja: STD ry Etelä-Suomen aluetoimikunta, viite 5092. 
Tiedustelut: luonnetesti.etelandogit(ät)gmail.com 

 

Mikä on testin tarkoitus? 
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Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilanteessa, joissa sen 
hermosto joutuu rasitetuksi. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen 
ja koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta 
rotujärjestöille ja kasvattajille. 

Luonne on koiran keskeisin ominaisuus. Hyväluonteinen, kaikin tavoin rodunomainen koira on 
jokaisen kasvattajan tavoite – tai ainakin pitäisi olla. Hyväluonteisen koiran kanssa voi harrastaa, 
tehdä töitä tai muuten vaan elellä ja elämä on mallillaan. Jos koiran luonne kuitenkin sisältää 
epämiellyttäviä ominaisuuksia, esimerkiksi liikaa aggressiivista reagointia ympäristöön päin, ei 
elämä sellaisen koiran kanssa ole hauskaa eikä tyydyttävää. 

Luonnetesti on koiran luonteen virallinen testaus ja siten se on ainutkertainen ja vain tietyin 
edellytyksin uusittavissa. Se ei ole koe eikä kilpailu. Vaikka lopputulos on pisteytetty, on 
tärkeämpää katsoa lomakkeesta se, mitä koirasta kerrotaan. Testin loppupistemäärä on 
merkitsevä vain, jos testi on rodulle valionarvon edellytys tai jos se on vähemmän kuin +75 
pistettä, jolloin testin saa uusia. Seurakoiralle on tärkeää, että koira on tasapainoinen 
ominaisuuksiltaan. Tasapainoinen, pienellä määrällä kaikkia ominaisuuksia varustettu seurakoira 
on iloinen ystävä, joka turvaa mielellään laumaansa ja viihtyy sen parissa. 

Luonnetestissä saadaan tietoa koirayksilön käyttäytymisestä sille suoritettujen erikoiskokeiden 
kautta. Saatua tietoa voi hyödyntää koiran koulutukseen, tietoa voi verrata rodun omaan 
luonneprofiiliin ja tietoa voi käyttää jalostusyhdistelmiä suunniteltaessa.  

Tanskandoggien luonnetestit vuosilta 2010 – 2015 löytyvät netissä olevasta tietokannasta 
osoitteesta: http://jalostus.kennelliitto.fi/frmTulostilastot.aspx?R=235 
 
Tanskandoggeja luonne testattiin ko. ajanjaksolla yht. 98 kpl, joista positiivisen tuloksen (LTEP) sai 
92 kpl, negatiivisen tuloksen (LTEM) sai 2 kpl ja 4 tanskandoggin testi keskeytettiin (LTE). Eniten 
luonnetestejä on suoritettu vuonna 2010, jolloin yht. 27 tanskandoggia testattiin. Alin pistemäärä 
ko. ajanjaksolla oli -52 pist. ja korkeimmat pisteet olivat +209 pistettä. 
 
ILMOITTAUDU! KIITOS! 
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