KÄÄPIÖPINSERIN LUONNEPROFIILI
Hyväksytty Suomen Kääpiöpinserit ry:n hallituksen kokouksessa 20.7.2013.
Hyväksytty Kennellitton Käyttäytymisen arviointi-työryhmässä alkuvuodesta 2014.

Toimintakyky
+1 kohtuullinen
+2 hyvä
Luonnetestin toimintakyky mittaa koiran rohkeutta ja kykyä toimia niissä tehtävissä, joita ko.
testissä esiintyy, eikä niinkään koiran kykyä metsästää riistaa.
Kääpiöpinseriä kuvataan itsevarmaksi koiraksi, joten sen tulisi olla riittävän
toimintakykyinen eli kyettävä toimimaan myös oma-aloitteisesti. Maaseudun hyötykoirana
toimimisessa on vaadittu hyvää tai jopa suurta (+3) toimintakykyä. Vähintään kohtuullisen
toimintakykyinen, eli ns. rohkea koira on miellyttävä seura- ja harrastekoira, sillä se ei
lamaannu uusissakaan yllättävissä tilanteissa. Yleisesti koirien toimintakyvyn katsotaan
olevan suurempi omalla reviirillä.
Myös pieni (-1) toimintakyky on rodulle hyväksyttävä.

Terävyys
+1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
+3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
Terävyys on ominaisuus, joka saa koiran käyttäytymään aggressiivisesti tuntiessaan itsensä
uhatuksi. Rotta- ja vahtikoiralta on vaadittu jopa suurta (+2) terävyyttä. Nykypäivän seura- ja
harrastekoiran liiallinen terävyys voi haitata arkielämässä, mikäli siihen yhdistyy puutteita
hermorakenteissa. Aggressiivisuus ja vihaisuus ovat rotumääritelmän mukaan hylkääviä
virheitä, joten jäljelle jäävä hyökkäyshalu (negatiivinen pistemäärä) ei ole rodulle
hyväksyttävää.

Puolustushalu
+1 pieni
+3 kohtuullinen, hillitty
Pihavahdille tarpeellinen puolustushalu näkyy monissa kääpiöpinsereissä edelleen.
Alkuperäisessä käytössä kääpiöpinseriltä on vaadittu myös puolustushalua. ltsevarmaksi ja
toimintakykyiseksi kuvattu rotu saa osoittaa rohkeutensa myös puolustaessaan laumaansa.
Hillitystä puolustushalusta ei ole haittaa, joten myös (+2) suuri, hillitty on rodulle hyväksyttävä
tulos.

Taisteluhalu
+2 kohtuullinen
Taisteluhaluksi kutsutaan koiran synnynnaistä taipumusta nauttia taistelusta ja leikistä
itsestään ilman, että se perustuu aggressioon. Rodun historiassa suuri taisteluhalu on ollut
edellytys rottakoirana toimimiselle. Kääpiöpinserillä olisi hyvä olla riittävästi taistelu- ja
leikkimishalua,
jotta
sen
kanssa
pystyisi
toimimaan
erilaisissa
harrasteissa.
Parhaimmillaan kääpiöpinserin taisteluhalu on (+2) kohtuullinen. Tulokset (-1) pieni tai
(+3) suuri ovat rodulle hyväksyttäviä. Seurakoiralle erittäin suuri (+1) taisteluhalu voi
aiheuttaa ongelmia arkielämässä, mikäli koiran halu leikkimieliseen kamppailuun on lähes
kyltymätön.

Hermorakenne
+1 hieman rauhaton
+2 tasapainoinen
Hyvällä hermorakenteella tarkoitetaan koiran kykyä hallita yllättäviä tilanteita ja myös
palautua niistä. Hermorakenne on pääasiassa peritty ominaisuus, joten siihen ei voi
koulutuksella vaikuttaa. Hieman rauhaton (+1) on rodulle erittäin tyypillinen. Tulos (+2)
tasapainoinen on toivottava ominaisuus. Liika hermostuneisuus on rotumääritelmän
mukaan hylkäävä virhe, joten negatiiviset tulokset eivät ole toivottavia. Puutteet
hermorakenteessa voivat olla ongelmakäyttäytymisen, kuten eroahdistuksen tai
pelkopuremisen taustalla.

Temperamentti
+3 vilkas
Temperamentilla tarkoitetaan koiran käyttäytymisen vilkkautta, huomiokyvyn nopeutta ja
keskittymiskykyä. Kääpiöpinseri on temperamentikas, valpas ja hereillä ympäristönsä
suhteen. Toivottavin tulos on (+3) vilkas. Tulokset (+1) erittäin vilkas ja (+2) kohtuullisen
vilkas ovat hyväksyttäviä.

Kovuus
+1 hieman pehmeä
Kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta muistaa tai olla muistamatta epämiellyttäviä
kokemuksia. Hieman pehmeä koira muistaa epämiellyttävät kokemukset, muttei anna niiden
juurikaan vaikuttaa käyttäytymiseensä myöhemmin. Hieman pehmeä (+1) on rodulle
toivottavin tulos. Kohtuullisen kova (+3) on hyväksyttävä tulos. Liiallinen kovuus tai pehmeys
voi vaikeuttaa arkielämää koiran kanssa.

Luoksepäästävvvs
+3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
Luoksepäästävyydellä tarkoitetaan koiran suhtautumista vieraisiin henkilöihin. Seura- ja
kotikoirana toimivan rodun tulisi hyväksyä vieraat ihmiset hyväntahtoisesti. Tulos (+3)
hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin on rodulle toivottavin. Tulos (+2a) luoksepäästävä,
aavistuksen pidättyväinen on hyväksyttävä. Mm. arkuus ja liika epäluuloisuus ovat myös
rotumääritelmän mukaan hylkääviä virheitä.

Laukauspelottomuus
+++ laukausvarma
Liiallinen ääniherkkyys on perinnöllinen ominaisuus, mikä voi aiheuttaa koiralle stressiä ja
pelkotiloja. Laukausvarmuus on toivottavin ominaisuus. Laukauskokematon (++) on rodulle
hyväksyttävä tulos. Myös paukkuärtyisä on hyväksyttävä tulos, koska temperamenttinen ja
terävä koira voi ilmentää paukkuärtyisyyttä.

