
Kaverikoirakon  
esitietokaavake

Lomakkeen tiedot tulevat vain oman alueesi kaverikoiraryhmän ja Kennelliiton kaverikoiratoiminnan käyttöön ja ne säilytetään kaverikoiraryhmän toimesta. 

Ohjaajan tiedot
Nimi Syntymävuosi

Postiosoite

Puhelinnumero Kennelliiton jäsennumero

Sähköposti

Omistajan tiedot, jos eri kuin ohjaaja
Nimi Puhelinnumero

Postiosoite

Koiran tiedot 
Kutsumanimi Rekisterinumero

Virallinen nimi

Rotu

Tunnistusmerkintä (mikrosirunumero tai tatuointi) Syntymäaika

Uros Narttu Koiralla on eläinlääkärikulu- tai/ja vastuuvakuutus Kyllä Ei

Koiran terveydentila (mahdolliset sairaudet, niiden ilmeneminen ja niiden hoito)

Koiran omistajuushistoria (mistä hankittu, mistä asti ollut nykyisellä omistajallaan)
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Ohjaajan esitiedot
Mikä sai sinut kiinnostumaan kaverikoiratoiminnasta? 

Minkälaisen asiakasryhmän kanssa toimimiseen koirasi mielestäsi soveltuu?

Onko sinulla aiempaa kokemusta vastaavanlaisesta toiminnasta?



Koiran käyttäytyminen 
Koiran suhtautuminen ihmisiin • Onko koira joskus pelännyt ihmistä (Lyhyt kuvaus tilanteesta) – Onko koira joskus käyttäytynyt uhkaavasti ihmistä kohtaan? (Lyhyt kuvaus 
tilanteesta) – Miten koira suhtautuu eri-ikäisiin ihmisiin? – Miten koirasi tavallisesti lähestyy/kohtaa vieraita ihmisiä? – Onko koira tottunut apuvälineiden avulla liikkuviin 
ihmisiin (pyörätuoli, kävelykepit, rollaattori yms.)? 

Koiran suhtautuminen toisiin koiriin • Miten koira tulee toimeen muiden koirien kanssa?

Kuormittavat tilanteet • Millaisissa tilanteissa olet huomannut koirasi jännittävän ja miten se ilmenee? – Miten helppo koiran on rauhoittua jännittävän tilanteen jälkeen?  
– Miten koira ilmentää väsymystään? – Miten koira reagoi koviin ääniin? – Liikkuuko koira ongelmitta liukkailla lattioilla, entä portaissa?

Koiran koulutustaso •  Minkälaisen peruskoulutuksen koira on saanut? – Osaako koirasi kulkea hihnassa? – Osaako koirasi peruskäskyjä (esim. istu, maahan, odota, luokse- 
tulo)? – Onko koira osallistunut koirakouluun/kurssille? – Harrastetaanko tai onko koiran kanssa aiemmin harrastettu? Mitä lajeja?

Kaverikoiratoiminnassa ohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Allekirjoituksellani vahvistan, että antamani tiedot ovat oikeat.

Paikka ja päiväys Allekirjoitus

Kaverikoiraryhmän merkintöjä 

Koira testattu (pvm) Ohjaajan perehdytys aloitettu (pvm)

Koiran rokotusten  
tarkastus (pvm)

Testaajat
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