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Osallistumisoikeus
Kävelytestiin voivat osallistua vähintään 18 kuukauden ikäiset koirat, jotka täyttävät
Kennelliiton voimassa olevat tunnistusmerkintä- ja rokotusmääräykset.
Kävelytesteissä noudatetaan Kennelliiton antidopingsääntöä sekä yleistä jääviyssääntöä.
Kävelytestiin ei saa osallistua
- koira, jolla on hengitysvaikeuksia
- koira, jonka hengitysteitä on korjattu kirurgisesti
- sairas koira
- narttu alle 30 vrk ennen synnytystä tai alle 75 vrk synnytyksen jälkeen.
Testausmenettely
Tilaisuudessa on oltava paikalla vähintään yksi Kennelliiton hyväksymä valvova eläinlääkäri
sekä riittävä määrä avustajia.
Valvova eläinlääkäri päättää koiran alkututkimuksen perusteella voiko koira osallistua testiin.
Hän voi myös eläinsuojelullisin perustein keskeyttää testin.
Koira testataan aina omistajan vastuulla.
Kävelytestiin liittyvät kliiniset tutkimustulokset sekä varsinaisen kävelytestin tulos merkitään
tätä tarkoitusta varten laadittuun Kennelliiton kävelytestilomakkeeseen, joka toimitetaan
Kennelliittoon.
Testin suorituspaikka ja olosuhteet
Kävelytesti suoritetaan sisätiloissa vähintään 40 metriä pitkällä suoralla radalla edestakaisin.
Paikan tulee olla koiralle turvallinen.
Testitilan lämpötila mitataan ja merkitään testilomakkeeseen. Lämpötilan tulee olla vähintään
15 ˚C, suositus maksimiksi on 25 ˚C.
Testin osallistumisjärjestys toteutetaan niin, että ensin testataan urokset ja vasta tämän
jälkeen nartut.
Vuoroaan odottavien koirien odotus- ja ulkoilutusalueen on oltava riittävän etäällä
testipaikasta.
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Kävelyttäjä on koiran omistaja tai hänen valitsemansa henkilö.
Koira pidetään kävelyn ajan kytkettynä.
Koiran tulee kävellä tai ravata (ei laukata/juosta). Kävelyttäjä saa juosta, jos koiran tahti sitä
edellyttää.
Testin kulku
1.
2.
3.
4.
5.

Rokotusten ja tunnistusmerkinnän tarkastus välittömästi ennen kävelyä.
Koiran kliininen tutkimus ja lomakkeen täyttö tältä osin.
Koira lähtee kävelemään ja ajanotto käynnistetään.
Koira kävelee 1000 metriä edestakaisin suoralla radalla taluttimessa.
Kun 1000 metriä tulee täyteen:
1. ajanotto pysäytetään ja kävelyyn kulunut aika kirjataan lomakkeeseen.
2. ajanotto tai 15 minuutin ajastus käynnistetään välittömästi uudelleen koiran
lopetettua kävelyn.
3. merkitään lomakkeeseen koiran ylähengitysäänien luokka. Mitataan koiran
ruumiinlämpö lämpöhalvauksen varalta.
6. Palautumisaika yhteensä 15 minuuttia. Koira viettää tämän ajan
omistajan/kävelyttäjän kanssa ja samassa tilassa, jossa kävely suoritettiin. Koiraa ei
saa viilentää muuten kuin tarjoamalla sille vettä (poikkeus eläinsuojelulliset syyt,
tällöin testi hylätään).
7. Palautumisajan jälkeen koiran arviointi: (sydämen) syke, ruumiinlämpö, yleistila,
BOAS-luokka. Merkitään havainnot lomakkeeseen.
8. Eläinlääkäri voi täyttää lomakkeen Tulokset –osion välittömästi tai myöhemmin
punnittuaan koiran tuloksia ja kokonaistilaa tarkemmin.
Kliininen tutkimus ennen testiä
Koiran tutkii eläinlääkäri, jonka Kennelliitto on hyväksynyt kävelytestin valvojaksi.
Eläinlääkäri arvioi koiran yleistilan ja hengityksen. Jos koiralla ilmenee hengitysvaikeuksia,
limakalvojen sinerrystä tai hälyttävää hypertermiaa, tai koiran yleistila ei muutoin ole
normaali, koira tulee hylätä testistä ja löydökset merkitä lomakkeeseen.
Sydämen syke ja rektaalilämpö mitataan ja merkitään lomakkeeseen.
Ylähengitystieäänet arvioidaan levossa ennen testiä ja uudestaan heti testin jälkeen, ja
kirjataan lomakkeeseen.
Sierainten ahtauman aste arvioidaan liitteen 1. mukaisesti ja kirjataan lomakkeeseen.
Testin aikana
Testin aikana koira kävelee tai ravaa hihnassa omaa vauhtiaan (koira ei saa laukata)
edestakaisin käytävää omistajan tai muun henkilön taluttamana.
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Kun koira on kulkenut 1000 metriä, ajanotto lopetetaan ja kulunut aika kirjataan ylös. Samalla
ajastin asetetaan 15 min palautumisaikaan, jonka kuluttua koira arvioidaan uudelleen (ks.
kohta ”Testin jälkeen”).
Jos eläinlääkäri toteaa testin aikana vakavia hengitystä haittaavia oireita tai muuta välitöntä
uhkaa koiran terveydelle (mm. mahdollinen lämpöhalvaus), tulee testaus keskeyttää ja testi
merkitä hylätyksi.
Jos keskeytys johtuu muusta kuin hengitystieoireyhtymästä/lämpöhalvauksesta, (esimerkiksi
vakava ontuma), merkitään testi keskeytetyksi. Keskeytyksen syy kirjataan lomakkeeseen.
Testin jälkeen
15 minuutin palautumisaika alkaa välittömästi, kun koira on kävellyt/ravannut 1000 metriä.
Palautuminen tapahtuu samassa tilassa kuin kävely, mahdollisimman rauhallisessa paikassa
omistajan kanssa.
Välittömästi kävelyn jälkeen arvioidaan uudestaan ylähengitystieäänien voimakkuus ja
kirjataan lomakkeeseen.
Koiran ruumiinlämpö on hyvä mitata lämpöhalvauksen varalta heti kävelyn jälkeen. Jos lämpö
on hälyttävä, testi keskeytetään ja koiralle annetaan ensiapua (tällöin testi on hylätty).
Palautumisajan jälkeen
Palautumisajan umpeuduttua mitataan uudestaan sydänfrekvenssi ja ruumiinlämpö sekä
arvioidaan koiran yleistila (koiran yleisen olemuksen tulee olla normaali). Näiden perusteella
eläinlääkäri päättää onko koira palautunut alkuperäiseen tilaan ja merkitsee asian
lomakkeeseen.
Koiran BOAS (brachycephalic obstructive airway syndrome= lyhytkuonoisten
hengitystieoireyhtymä) -oireet arvioidaan liitteen 2. mukaisesti ja kirjataan
testilomakkeeseen.
Testin tulos
Kävelytestin tulos määräytyy koiran testisuorituksen ja/tai kliinisen tutkimuksen perusteella
valvovan eläinlääkärin päätöksellä.


”hyväksytty”
o koira kävelee 1000 metriä enintään 12 minuutissa ja palautuu siitä riittävästi
seuraavan 15 minuutin aikana.
o ruumiinlämmön ei tarvitse palata alkulämpöön, jos koiran tila on muuten täysin
normaali ja eläinlääkäri katsoo sen palautuneeksi.



”hylätty”
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o eläinlääkäri on alkuarvioinnin perusteella merkinnyt lomakkeeseen, että
koiralla on merkkejä hengenahdistuksesta (dyspnea), limakalvojen
sinerryksestä (syanoosi) tai vakavasta liikalämpöisyydestä (hypertermia).
o eläinlääkäri keskeyttää käynnissä olevan testin edellä mainittujen oireiden
takia (=hylkäys hengitystieoireiden vuoksi).
o koira ei suoriudu testistä vaaditussa 12min ajassa ja 15min palautumisajassa.


”keskeytetty”
o eläinlääkäri havaitsee koirassa jonkin muun näkyvän sairauden (kuin em.
hengitystieoireen tai liikalämpöisyyden), joka kokonaan estää koiraa
osallistumasta testiin tai testin jatkamisen sen jo alettua.
o testi keskeytetään koiran omistajan tai kävelyttäjän toimesta.

Muistilappu testien järjestäjille:





Kävelytestitilan paikkaa valittaessa on hyvä muistaa että minimilämpötila on 15
astetta ja suositeltava maksimilämpötila 25 astetta. Testitilan lämpötila tulee mitata ja
kirjata lomakkeeseen (mukaan lämpömittari!)
Koirille kannattaa opettaa kävely kytkettynä sekä lämmön mittaus peräsuolesta
Ensiapuluonteinen viilennysmahdollisuus on hyvä varmistaa
Useampi koira voi kävellä samaan aikaan viereisillä radoilla (ei peräkkäin), jos tila ja
muut resurssit antavat myöten. Paikalla tulee tällöin olla useampi eläinlääkäri: yksi
eläinlääkäri voi kerrallaan valvoa yhtä kävelyä, kaksi eläinlääkäriä kolmea
rinnakkaista kävelyä.

