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Luonnetestiprofiili 
Cavalier Kingcharlesinspanieli 

 

 



Luonnetestin 
osasuoritukset ja niiden 
lyhyt kuvailu 

Rotumääritelmän mukaisen 
luonteenominaisuuden 
arvioiminen luonnetestiin 
verraten 

Määritellyt LT-tulokset: 
* toivottavat 
* hyväksyttävät 
* ei toivottavat 

Luonnetesteissä 
eniten korostuneet 
arvosanat 
(testattujen määrä/%) 
(138 cavalieria) 

TOIMINTAKYKY 
= rohkeus 
Kyky toimia itsenäisesti 
pelosta (”kelkka”) tai 
uhasta (”pimeä huone”: 
pelko ilman uhkaa) 
huolimatta 
Monen ominaisuuden 
yhdessä luoma reaktio 
ja ratkaisunteko. 
Temperamentti ja 
kovuus ilmenevät myös 
kelkalla. 

+luoksepäästävyys 
+terävyys 
+hermorakenne 

 

Cavalier on historiastaan 
alkaen toiminut 
hyväntahtoisena, 
ystävällisenä, toimeliaana ja 
uteliaana seurakoirana 
ihmiselle. 
 
Koira luottaa ihmisen läsnä 
ollessa tämän hoitavan 
hankalimmat tilanteet 
puolestaan ja jos ihminen ei 
pelkää tai reagoi, ei 
cavalierikaan heittäydy 
toimintakyvyttömäksi. 
Cavalieri on vilkas ja 
palautuu tilanteista 
nopeasti. 

toivottavat 
 
+2  hyvä 
+1 kohtuullinen 
 
hyväksyttävät 
- 1 pieni 
 
ei toivottavat 
+3 suuri 
-2 riittämätön 
-3 toimintakyvytön 
 
 

Yleisimmin: 
 
+2 suuri (3,62%) 
+1 kohtuullinen( 39,13%) 
 
-1 pieni (45,65%) 
 
-2 riittämätön (11,59%) 

TERÄVYYS 
Koira on kiinnitetty 
lyhyellä taluttimella 
seinään, omistaja ei ole 
läsnä ja koiraa kohden 
hyökätään uhkaavasti. 
 
- Mittaa koiran halua 
puolustaa itseään. 

Cavalierin luottamus 
ihmisiin ja lajikumppaneihin 
on rodulle ominaista, joten 
sen tapana 
”puolustautuminen” on 
yleisimmin sovittelevien 
eleiden ja toimintamallien 
kokeilemista 
ongelmanratkaisutilanteissa. 
 
Rotumääritelmän 
mukaisesti vilkkaalla ja 
rohkealla cavalierilla on 
nopea reagointikyky. 
 
 
 
 

toivottavat 
+1 pieni ilman jäljelle 
jäävää hyökkäyshalua 
 
hyväksyttävät 
+2 suuri ilman jäljelle 
jäävää hyökkäyshalua 
+3 kohtuullinen ilman 
jäljelle jäävää 
hyökkäyshalua 
 
ei toivottavat 
- 1 pieni jäljelle jäävin 
hyökkäyshaluin 
- 2 kohtuullinen jäljelle 

jäävin hyökkäyshaluin 
- 3 suuri jäljelle jäävin 

hyökkäyshaluin 

Yleisimmin: 
 
+1 pieni ilman jäljelle 
jäävää hyökkäyshalua 
(90,58%) 
 
+3 kohtuullinen ilman 
jäljelle jäävää 
hyökkäyshalua  (9,42%) 

PUOLUSTUSHALU 
Ohjaaja kohti tehty 
hyökkäys. 
 
-> Perinnöllinen 
taipumus puolustaa 
laumaansa, ei opittua 
kykyä kuvaava. 
 
-> Hyökkäyksen 
päätyttyä koiran tulisi 
luopua omistajansa 
puolustamisesta 

Cavalieri on vilkas ja arvioi 
uteliaasti tilannetta, mutta 
puolustushyökkäys tai 
pakeneminen ei ole rodulle 
ominaista. 
 
Epämiellyttävän tilanteen 
ollessa ohi cavalieri 
palautuu nopeasti 
toimintakykyiseksi. 

toivottavat 
+3 kohtuullinen, hillitty 
+1 pieni 
 
hyväksyttävät 
- 1 haluton 
 
ei toivottavat 
+2 suuri, hillitty 
- 2 erittäin suuri 
- 3 hillitsemätön 
 

Yleisimmin: 
 
+3 kohtuullinen, hillitty 
(20,29 %) 
+1 pieni (50,72%) 
 
-1 haluton (28,99%) 

TAISTELUHALU 
Mitataan perinnöllistä 
halukkuutta leikkiä 

Perusluonteeltaan toimelias 
cavalier leikkii, mutta 
rodulle ei ole ominaista olla 

toivottavat 
+2 kohtuullinen 
 

Yleisimmin: 
 
+2 kohtuullinen (19,57%) 



(keppi/lelu), haastaa 
uhka tynnyrillä, kelkalla 
ja kohti tehdyssä 
hyökkäyksessä. 
 
-> Fyysisesti väsyessään 
jatkaa toimintaansa 
taisteluhalun avulla. 

periksiantamaton (puruote). 
Liiallinen innokkuus voi 
johtaa puolustusreaktioon. 
 
Cavalieri ei pyri 
vastahyökkäyksiin, mutta 
koiralla tulee kuitenkin 
löytyä sinnikkyyttä ja 
motivaatiota työskentelyyn. 

hyväksyttävät 
- 1 pieni 
+1 erittäin suuri 
+3 suuri 
 
ei toivottavat 
- 2 riittämätön 
- 3 haluton 
 

 
+3 suuri (1,45%) 
-1 pieni (56,52%) 
 
-2 riittämätön (21,74%) 
-3 haluton (0,72%) 
 
 
 

HERMORAKENNE 
Synnynnäinen 
ominaisuus, joka on 
tärkeimpiä 
jokapäiväiseen elämään 
vaikuttavia tekijöitä. 
 
-> Kuvaa koiran 
palautumiskykyä koko 
testin ajan. 

Luontaisesti vilkas, avoin ja 
luottavainen. 
 
Cavalierin palautuu 
yllättävistä tilanteista ja 
unohtaa epämiellyttävät 
asiat nopeasti olematta 
jatkuvasti hermostunut.  
 
 

toivottavat 
+ 1 hieman rauhaton 
+2 tasapainoinen 
 
hyväksyttävät 
+3 tasapainoinen ja varma 
 
ei toivottavat 
-1 vähän hermostunut 
-2 hermostunut 
-3 erittäin hermostunut 

Yleisimmin: 
 
+1 hieman rauhaton 
(87%) 
+2 tasapainoinen (4,4%) 
 
-1 vähän hermostunut 
( 8,7 %) 
(uusi jako 2015: 
+1a  hieman rauhaton 
+1b hermostunein 
pyrkimyksin) 

TEMPERAMENTTI 
(tynnyri) 
 
-> Koiran kykyä 
havainnoida ympäristöä 
ja ärsykkeitä sekä 
sopeutua muuttuviin 
tilanteisiin reagoimalla 
ärsykkeisiin riittävällä 
nopeudella ja 
järkevästi. 

Mahdollinen alkukantainen 
linnustamisvaisto saattaa 
ilmentyä cavalierilla 
edelleen osaltaan myös 
reaktioherkkyytenä ja –
nopeutena. 
 
Cavalier 
kingcharlesinspanieli on 
vilkas, ympäristöään 
havainnoiva ja se myös 
yleensä toimii melko 
järkevästi.   

toivottavat 
+3 vilkas 
+2 kohtuullisen vilkas 
 
hyväksyttävät 
+1 erittäin vilkas 
 
ei toivottavat 
-1a häiritsevän vilkas 
-1b hieman 
välinpitämätön 
-1c impulsiivinen 
-2 välinpitämätön 
-3 apaattinen 

Yleisimmin: 
 
+ 3 vilkas (40%) 
+2 kohtuullisen vilkas  
(39%) 
 
 
+ 1 erittäin vilkas (16%) 
 

KOVUUS 
(sateenvarjo/haalari = 
säikäyttäminen, 
epämieluisa yllätys) 
 
-> Koiran taipumus 
muistaa asioita.  
 
-> Hieman pehmeä on 
helpoin kouluttaa. 
 

Cavalieri on vilkas ja 
peloton. 
 
Koiran muisti määrittelee 
millaisen toimintamallin se 
omaksuu tilanteiden 
ratkaisemiseksi. 
 
 
 

toivottavat 
+1 hieman pehmeä 
 
hyväksyttävät 
+3 kohtuullisen kova 
 
ei toivottavat 
+2 kova 
- 1 erittäin kova 
- 2 pehmeä 
- 3 erittäin pehmeä 

Yleisimmin: 
 
+1 hieman pehmeä 
(77,54%) 
 
+3 kohtuullisen kova 
(11,59%) 
 
+2 kova (0,72%) 
-2 pehmeä (10,14%) 

LUOKSEPÄÄSTÄVYYS 
(alkukeskustelu/tun-
nistemerkinnän 
tarkistus ja koko testin 
aikainen koiran 
havainnointi) 
 
-> Mittaa koiran 
suhtautumista 
ystävälliseen vieraaseen 
henkilöön, 

Ihmisystävällinen, avoin, 
iloinen, sosiaalinen, oma-
aloitteinen ”kaikkien kaveri” 
= cavalier. 
 
Cavalier ei ole koskaan 
pidättyväinen tai 
epäluuloinen ja arka ihmistä 
kohtaan. 
 

toivottavat 
+3  hyväntahtoinen, 
luoksepäästävä, avoin   
 
hyväksyttävät 
+2a luoksepäästävä, 
aavistuksen pidättyväinen 
+1 mielistelevä 
 
 
ei toivottavat 

Yleisimmin: 
+3 Hyväntahtoinen, 
luoksepäästävä, avoin 
(81,16%) 
 
+2a Luoksepäästävä, 
aavistuksen pidättyväinen 
(12,32%) 
 
+2b luoksepäästävä, 
hieman pidättyväinen 



 

 

 

kontaktinottokykyä ja –
halua. 
 

+2b luoksepäästävä, 
hieman pidättyväinen 
-1 selvästi pidättyväinen 
-2 hyökkäävä 
-3 salakavala 

(5,07%) 
-1 Selvästi pidättyväinen 
(1,45%) 

LAUKAUS 
Koiran lähestyessä 
laukauksiin reagointi: 
1. koira ei reagoi 
laukauksiin 
2. laukauskokematto-
malla reagointi vähenee 
seuraavilla laukauksilla 
3. laukausalttiilla 
reagointi/paniikki 
lisääntyy seuraavilla 
laukauksilla 
 

Cavalieri on vilkas, mutta ei 
ääniarka.  
 
Fyysinen reagointi (vapina, 
liikkumasta kieltäytyminen 
tai pakeneminen) 
selkeimmin havainnoitavissa 
olevia ei-toivottuja 
reagointitapoja. 

toivottava 
+++ laukaisuvarma 
 
hyväksyttävä 
++ laukaisukokematon 
 
ei hyväksyttävä 
+ paukkuärtyisä 
-  laukaisualtis 
-- laukaisuarka 
 
 
 

Yleisimmin: 
 
+++ laukaisuvarma 
(60,14%) 
++ laukaisukokematon 
(36,23%) 
 
- laukaisualtis (2,90%) 
-- laukaisuarka (0,72%) 


