
PETOTESTIT ® 1 

 

 

  



PETOTESTIT ® 2 

 

 
sivu  

3 Tervetuloa Petotestien® mielenkiintoiseen maailmaan! 

8  Auttaisinko järjestämään Petotestit®? 

9 Järjestämisessä avustavan tehtävät ennen tapahtumaa 

10 Testipäivänä avustaminen paikan päällä 

11  Yleistä tietoa järjestämisessä avustavalle 

 11 Ilmoittautumiset ja aikataulutus 

 11 Testipäivän varaaminen 

 11 Testipaikan kulut 

 11 Järjestämisessä avustavan/valokuvaajan ilmaistestit 

 12 Järjestämisessä avustavien koirien testaus 

 12 Yhteydenpito tiimin kanssa 

 



PETOTESTIT ® 3 

 

 
  

YLEISTÄ PETOTESTEISTÄ 

 

Mikä on Petotesti®? 

Erilaisia petotestauksia on tehty eri rotuisille koirille jo ammoisina aikoina kartoittaakseen erilaisia koirien työ- ja 

luonneominaisuuksia, joten sinällään itse testit eivät ole uusi asia. Asko Sorvon vuodesta 2012 järjestämät ja kehittämät 

Petotestit® ovat kuitenkin paljon modernimpia ja ne toteutetaan eettisesti aitoja petojen hajuja hyödyntäen sekä aidoilla 

täytetyillä pedoilla kauko-ohjattavaa alustaa ohjaamalla. Pedot on valmistettu varta vasten testausta varten ja niiden 

asennoissa ja ilmeissä on huomioitu kaikenkokoiset koirat. Pedot on täyttänyt huippuammattilainen ja ne ovat elekieleltään 

hyvin vakuuttavia. Äänimaailmaa ei testeissä käytetä, sillä saalistava petohan ei ääntele.   

 

Testit tarjoavat koirille omistajineen paljon enemmän kuin vain tiedon siitä haukkuuko tai pelkääkö koira petoja vai ei. 

Petotestaamalla saadaan paljon erilaista tietoa koirien luonteesta ja käyttäytymisestä. Koirat voidaan testata 

yksilötestissä sekä useamman koiran taloudessa laumatesti tuo paljon lisätietoa esimerkiksi koirien välisestä suhteesta ja 

näitä tietoja aivan tavallisten seurakoirienkin omistajat voivat hyödyntää myös aivan normaaliarjen sujuvuuden 

takaamiseksi.  
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Testiolosuhteet pidetään reiluina kaikille koirille, turhaa paineistusta ja häiriötä välttäen. Juoksunartut voivat osallistua 

testiin, mutta ne testataan aina päivän viimeisenä.  Koska testit tehdään yksilöllisesti ja turhaa paineistusta välttävällä 

tavalla, Asko ei testaa koskaan koiria esimerkiksi jääkiekkokaukalossa tai tenniskentällä tai muussa ahtaassa ja suljetussa 

tilassa vaan aina avoimella alueella, jossa koiralla on olemassa pakomahdollisuus. Esimerkiksi hyväkin metsästyskoira 

saattaa haluta varsinkin aluksi pitkän etäisyyden petoon ja tämän täytyy olla koiralle mahdollista. Testitapahtuma ei ole 

myöskään mikään yleisön sirkushuvi, joten siksi Asko ei tee testejä messuilla tai muiden isojen tapahtumien keskipisteessä.  

 

Mitä testistä saadaan selville – mitä testi antaa? 

Se pitää heti aluksi tähdentää, että yhdenkään koiran reaktiot eivät tee koirasta huonompaa tai parempaa. Saman koiran 

reaktiot vaihtelevat myös eri petojen välillä. Reaktiot vain ovat hyvä lisätieto omistajille esimerkiksi koiran rohkeudesta ja 

toimintakyvystä petojen kanssa sekä myös koiran kyvystä palautua tuosta testitilanteesta, joka koiran näkökulmasta on 

kuitenkin aivan tositilanne. Paineesta palautuminen kertoo esimerkiksi paljon koirien hermorakenteesta. 

Koirien reaktiot tuovat erittäin paljon tietoa metsässä petoalueilla koiriensa kanssa liikkuville tavallisille koiranomistajillekin. 

Omistajat oppivat lukemaan oman koiransa käytöstä ja parhaimmassa tapauksessa näin pelastamaan sekä oma että 

omistajan nahka. Koirille jää testissä muistijälki kohtaamisesta turvallisella tavalla ja koirat osaavat seuraavan kerran jo 

hajun haistaessaan ”raportoida” omistajalleen. Tavalliselle harrastajalle ja metsässä liikkuvalle oman koiran testistä tutuksi 

tullut reaktio voi paljastaa vaikkapa marjamättään takana olevan karhun yhä selvemmin ja näin sieni- ja marjareissuista voi 

tulla entistä rennompia, kun pystyy lukemaan koiran selviä reaktioita. 

 

Testissä esiin tuleva koirien rohkeustaso ja kyky palautua antavat myös työkaluja yleisesti erilaisiin koiraharrastuslajeihin 

esimerkiksi koiran työskentelykestävyydestä, hermorakenteesta ja kovuudesta. Näitä asioita voi hyödyntää jokainen 

oman koiransa koulutuksessa ja 

arkitottelevaisuusharjoituksissakin. 

Koirat voidaan testata niin yksilötestillä kuin 

laumatestissäkin. Suurin osa testeistä tehdään 

yksilötesteinä, mutta laumatestit antavat hyvin 

paljon tietoa omistajille mm. koirien välisestä 

kommunikaatiosta, laumahierarkiasta jne. Joskus 

koiralauman kanssa arjessa tulee haasteellisia 

tilanteita ja näissä tilanteissa on monesti avuksi tullut 

laumatesti. Laumatesti paljastaa koirista asioita, joita 

välttämättä tavallisessa arjessa ei kyetä selvästi 

havaitsemaan ja siten monet jännitteet ja ongelmat 

on kyetty purkamaan testistä saadun informaation 

perusteella.  Laumatestaukseen voidaan ottaa 

samassa perheessä asuvat, toistensa kanssa toimeen 

tulevat koirat yhtä aikaa.  Laumatestaus siis täydentää yksilötestausta erittäin hyvin.  

 

Koirarodut, joilta jo rotumääritelmässä edellytetään rohkeaa ja pelotonta luonnetta paljastavat testissä aika paljon 

rohkeudesta ja toimintakyvystään. Ne saattavat kotioloissa opitun käytöksen turvin pärjätä aivan mainiosti kotikoirina ja 

jopa olla osa varsin kivasti toimivaa laumaa, mutta omistajille tärkeää tietoa tulee koirien yksilöominaisuuksista. Mikäli 

karjaeläimiä vartioivat laumanvartijakoirat, tulisi koirien olla kaikkien keskimääräistä rohkeampia petojen karkottamisessa, 
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jotta ne kykenevät tekemään erittäin hyvin työtään. 

Luonnollisesti koiralaumassa tarvitaan erilaisia 

yksilöitä ja tiettyyn rajaan saakka koirat tukevat 

myös toisiaan, mutta arka koira poistuu tiukan 

paikan tullen tilanteesta.  

 

Petotesteissä® metsästäjät pääsevät turvallisesti 

näkemään koiriensa reaktioita ja toimintaa petojen 

läsnä ollessa ja monen metsästäjän kertomat 

”erikoiset metsäreissut” ovat saaneet myös 

selityksen. Metsästäjät osaavat testin jälkeen lukea 

ja kuunnella koiriansa entistä tarkemmin, 

esimerkiksi haukkuääni kertoo paljon siitä, mistä 

riistasta on kulloinkin kysymys. Kuten kaikki testit, 

petotestikin on vain yksi työväline koiraharrastajille. Toisille Petotesteissä käyminen on myös koiran virikkeellistämistä ja 

koirien hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Petotesteillä voidaan vastata koirien monenlaisiin käyttäytymistarpeisiin. 

Esimerkiksi kypsään ikään tulleet karhumetsällä käyneet isännät (ja emännät myös!) voivat tuoda koiransa harrastamaan 

”metsästystä” turvallisesti ja mukavasti. 

 

Petotestit® toimivat myös muussa 

merkityksessä kuin pelkkänä testinä, sillä 

Petotestit ovat myös apuna ja tukena 

koirien koulutuksessa ja arkielämässä. 

Joidenkin rotujen käyttäytymistarpeet 

eroavat suuresti perinteisistä ja leppoisista 

seurakoiratyyppisistä koirista ja esimerkiksi 

taistelukoiratyyppisten koirien monet 

aggressio-ongelmat on taltutettu, kun koirat 

ovat silloin tällöin päässeet purkamaan 

rodunomaisia toiminnantarpeitaan 

turvallisesti Petotestiin.   Myös hyvin 

arkojen ja epävarmojen  koirien 

itsevarmuutta on saatu testien avulla 

kohotettua ja omistajat ovat raportoineet 

koirien elämänlaadun parantuneen 

oleellisestikin. Pedothan nimittäin liikkuvat koirakohtaisen yksilöllisesti. Koirien olemassa olevia ominaisuuksia voidaan 

vahvistaa ja näin voidaan esimerkiksi nuoren metsästyskoiran kanssa  tehdä paljon hyvää pohjatyötä tulevia ja onnistuneita 

metsästysretkiä varten. Vastaavasti superegon omaavan ”pullistelijauroksen”  jalat voidaan saada takaisin maanpinnalle, 

kun se kohtaakin karhun ja maailmasta löytyy sittenkin se vähän ”kovempi kundi”.     

Yllätyksenä monille koiraharrastajille on myös tullut, miten jokaisesta rodusta löytyy eri tavoin reagoivia koiria. 

Pikkuruinen chihuahua saattaa toimia karhun kanssa kuten paraskin karhukoira tai hoidella petojen karkotustehtävän 

ensiluokkaisella tavalla. Omistajalle tärkeä tieto on myös viettitaso, joka vaihtelee suuresti. Mikäli koiralla on hyvin voimakas 

viettitaso, se ei tulekaan kutsusta luokse ja tämäkin on vain omistajalle yksi tärkeä tieto monen muun lisäksi.  
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Kasvattajat ovat tuoneet myös kokonaisia 

pentueita testeihin juuri ennen luovutusikää ja 

silloin voidaan nähdä yksilökohtaiset erot 

pennuista erittäin hyvin. Testi on toistettu koirien 

ollessa vanhempia ja samat erot on nähtävissä 

koirissa edelleen.  Kasvattajat saavat siis testeistä 

erilaista lisätietoa muiden 

pentutestausmenetelmien ja havaintojensa tueksi 

ja näin voidaan auttaa oikeaa pentua löytämään 

oikeanlaiseen kotiin. Testi on turvallista tehdä 

myös pennuille, sillä ne tehdään aina koirien 

ehdoilla. Kasvattajat pystyvät hyödyntämään 

Petotestejä myös jalostuskoirien ominaisuuksien kartoittamisessa olipa kyseessä sitten minkä tahansa rotuinen koira. 

Testeillä on annettavaa aivan kaikille roduille. 

 

On monen monta hyvää syytä tulla Petotesteihin® koiriensa kanssa! 

Testeistä hyötyvät siis omistajineen aivan kaiken rotuiset koirat ikään ja kokoon sekä käyttötarkoitukseen katsomatta, 

hyvin monella tavalla. Meille on raportoitu jo sadoista koirista, joilla on petotestien jälkeen tullut aito petokohtaaminen ja 

reaktio on koirilla ollut hyvin identtinen testissä tulleen reaktion kanssa.  Asko Sorvon järjestämissä Petotesteissä käytetään 

aitoja karhun, suden, ilveksen ja villisian jätöksiä ja koirille jää testitilanteista muistijälki. Seuraavalla kerralla koira reagoi jo 

pelkkään hajuun ja petoa ei tarvitse enää fyysisesti nähdä. Tämä on hyvä tieto koiran omistajalle.  

 

Testit tehdään aina yksilöllisesti ja koirien 

ehdoilla. Konepedot ovat ”ei-niin-rohkeille-

sankareille” kiltimpiä eikä koiria ole 

tarkoituksenmukaista pelotella.  

 

Jokainen koira on aina testissä onnistuja ja 

testit toteutetaan koirien ehdoilla. 

Testitapahtuma ei ole sirkushuvi vaan koirille 

aivan aitoa luonnonpetokohtaamista 

vastaava, uusi ja outo tilanne ja tämä 

huomioidaan myös testiä suorittaessa - 

vältäen tarpeetonta koiran paineistusta. 

Koirat eivät tee eroa onko miljöö 

metsämaisema vai konehallin takapiha. 

Nykyään suurpetoja on myös kaupunkiympäristössä, joten onneksi koirat eivät ole saaneet käsiinsä mitään opusta, jossa 

väitettäisiin näiden petojen liikkuvan vain metsissä!  

 

Palautuminen kertoo paljon koirasta  
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Testin päätteeksi nähdään koiran kyky palautua tilanteesta ja koirien asenne testien jälkeen on ollut: ”Peto tuli, peto meni 

– mitä seuraavaksi?” Mikäli koira osoittaisi merkkejä voimakkaasta psyykkisestä tai fyysisestä kuormittumisesta, testi 

keskeytettäisiin välittömästi . 

Vaikka testissä koira toimisi erittäin topakasti, hyvähermoinen koira palautuu testistä hyvin nopeasti ilman päälle jäävää 

aggressiota. 

 

Millainen koira saa osallistua testeihin? 

Petotesteihin® voi osallistua jokainen terve koira, 

jolla on ikää ainakin noin 6-7 viikkoa. Koirien ei 

tarvitse olla rekisteröityjä rotukoiria vaan testeihin 

ovat tervetulleita myös monirotuiset ja 

rekisteröimättömät rotuun, kokoon ja sukupuoleen 

katsomatta. Juoksuiset nartut testataan aina päivän 

viimeisenä.  

Koiran tulee olla kliinisesti terve eikä sillä ole esim. 

epilepsialääkitystä, sydänsairauksia, selkeitä kiputiloja 

tai muita hankalia rajoitteita, jotka voisivat hankaloittaa koiran nopeitakin reaktioita. Hoitotasapainossa oleva mm. 

kilpirauhasen vajaatoiminta ei estä osallistumista. Epäselvissä tapauksissa kannattaa kysyä testaajalta (Asko Sorvo) 

tarkemmin. Erilaisten toimenpiteiden ja leikkausten jälkeen tulee huomioida riittävä toipumisaika ja testiin voi tulla sitten  

kun mitään liikuntarajoituksia ei koiralla ole.  

Testialuella ja sen läheisyydessä on kerrallaan vain testattava koira / laumatestin koirat eikä ulkopuolisia koiria saa 

testialueen lähellä olla. 

 

Lopuksi: 

Aina kannattaa muistaa, että testissä ollut koira on se sama ”Maailman Paras koira” testin jälkeenkin!  

Testistä saa aina tarkan kirjallisen sekä kattavan suullisen palautteen. Jokainen testiin osallistunut koira saa myös upean 

diplomin muistoksi - jokaiselle pedolle on oma diplominsa. 

Kaikilla osallistujilla sekä myös katsojilla on mahdollisuus vapaasti kysellä testaukseen ja koirien käyttäytymiseen liittyen, 

mikäli mieleen tulee jotain kysymyksiä. Kysymyksiä kannattaa esittää rohkeasti!  

 

Petotestit® ovat yhteistyössä myös mm. eri yliopistotutkijoiden, koirankouluttajien ja muiden koiramaailman 

yhteistyötahojen kanssa sekä pyrimme jatkuvasti kehittymään ja kehittämään Petotestejä.  

Kaikenlainen palaute on meille mieluista ja tärkeää -  olemme vilpittömän kiitollisia kaikesta saamastamme postista, niin 

ruusuista, risuista, iloisista sattumuksista kuin mistä tahansa testeihin liittyvästä postista. Näin pystymme samalla myös 

kehittämään testejä edelleen.   

Tervetuloa Petotesteihin® – testausta vuodesta 2012 alkaen!  

Terveisin,  Petotestitiimin väki 

www.petotestit.com  

Testaaja Asko Sorvo 

http://www.petotestit.com/
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®? 

Tervetuloa mukaan järjestämään 

Petotestejä! Yhteistyössä toimiminen on 

helppoa, eikä järjestämisessä avustavalle 

aiheudu mitään  kuluja.  

Tehtävät ovat selkeitä, niistä selviytyy mainiosti 

yksinkin, mutta halutessaan ne voi toki 

jakaa. Yhteistyötahon ollessa esimerkiksi koirayhdistys 

tai ystäväporukka, tehtävään tulee valita 

vastuuhenkilö tai -henkilöt, jotka ovat oikeutettuja 

veloituksettomiin testeihin. Yksi vastuuhenkilöistä 

toimii kuitenkin aina päävastuussa ja jakaa 

Petotestitiimiltä saamansa tiedotteet mahdollisimme 

muille toimijoille. 

Järjestämisessä avustava taho ei ole vastuussa peruutuksista tai poisjäänneistä.  

 

Testien järjestämisyhteistyö on antoisaa -  saat varsinaisen aitiopaikan 

Petotestien mielenkiintoiseen  ja ainutlaatuiseen maailmaan!  

Yhteistyötahot ovat kokeneet testien järjestämisen erittäin antoisana sekä opettavaisena ja meillä onkin monia 

vakiyhteistyökumppaneita, joiden kanssa olemme toimineet yhteistyössä jo vuosia ja järjestäneet säännöllisesti heidän 

lähiseuduillaan Petotestejä. Järjestämisessä avustaminen ei kuitenkaan sido sinua mihinkään jatkossa  - voit olla mukana 

testin järjestämisessä ilman minkäänlaisia jatkovelvoitteita. Testitapahtumassa pääset näkemään ja kokemaan hyvin 

erilaisten koirien testisuorituksia sekä kuulemaan palautteita testaajalta, jolle sinäkin voit esittää tarkentavia kysymyksiä 

samoin kuin omistajat ja testejä seuranneet. Järjestämisessä avustaneilla on mahdollisuus testauttaa tietenkin myös omia 

koiriaan tai kasvattejaan  testien yhteydessä ja järjestäjille on tarjottu 1 veloitukseton testi / 10 testiä. Yhdistyksen tai 

vastaavan ollessa järjestäjänä veloituksettomien testien jakaminen on saatu sujumaan aina mukavasti ja tasapuolisesti. 

        Järjestämisessä avustavan tehtävät: 

1. ENNEN TAPAHTUMAA OLEVIA TEHTÄVIÄ 

- testipaikan hankinta  

- tapahtuman markkinointi  

 

2. TAPAHTUMAPÄIVÄN TEHTÄVÄT 

-testipaikan alkujärjestelyissä avustaminen ennen päivän alkua  

-(diplomien ja arvostelukaavakkeiden esitäyttö) 

-asiakkaiden vastaanotto ja osallistumismaksujen kerääminen sekä kirjanpito 

-ohjaaminen ja informointi mm. ulkoilutus- ja parkkialueista 

-muu pieni avustaminen (esim. asiakkaan kännykällä videointi yms) 
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1. JÄRJESTÄMISESSÄ AVUSTAVAN TEHTÄVÄT ENNEN  

TAPAHTUMAA  
 

1.1 Testipaikan hankinta: 

Avustamme aina testipaikan valinnassa ja hankinnassa!  

Testipaikan tulee olla: 

 riittävän tilava (minimi n. 20x40m) 

 kovapohjainen 

 tasainen 

 häiriötön (kolmelta sivulta) 

 alueen keskustan tulee olla vapaa tolpista yms.  

 

Parhaita testipaikkoja ovat olleet mm.parkkipaikat, 

koulujen kentät, leirintäalueet, vanhat ja hyvin tiivistyneet 

hiekkamontut jne.  

 

HUOMIOITHAN NÄMÄ… 

- Pedot eivät liiku hyvin kovin epätasaisella, liian pehmeällä, liukkaalla tai kovin lumisella alustalla. Tämän vuoksi testipaikan 

pohjaksi ei sovellu esim. sänkipelto eikä tekonurmi eikä liian pehmeä pohja (maneesi, ratsastuskenttä tmv.) Huomioithan, 

että kesähelteillä asfalttialueet saattavat olla myös toisinaan liian kuumia, jos ei ole yhtään varjoa! 

- Loppusyksystä kevääseen asti huomioitava myös lumi ja jää, tarvittaessa alueen aurauksesta ja hiekotuksesta on 

huolehdittava ennen testiä. Testipaikan järjestäjän vastuulla on tarkistaa testipaikan kunto ennen testipäivää hyvissä ajoin 

ja tarvittaessa otettava yhteyttä Petotestitiimiin. 

- Tilan suhteen huomioitava, että testipaikkaan olisi saatava tehtyä neljä eri hajujälkeä sopivin välimatkoin (n. 4m minimi) 

sekä mahdollisesti pari varajälkipaikkaa (Minimikoko testialueella on noin 20x40m) 

-Testipaikan läheisyydessä tulisi olla sopivasti parkkipaikkoja osallistujille ja parkkialue ei saisi olla suorassa näköyhteydessä 

testialueeseen.  

- Testipaikan lähellä oleva myös muu ympäristö, asutus jne. huomioitava!  

 

HUOM! Testipaikaksi eivät sovellu: 

- yleisötapahtumat, esim. messut, mätsärit 

- pienet suljetut tilat (jääkiekkokaukalo, tenniskenttä tms.) 

- eläintilan/navetan/tallin tms. välitön läheisyys  

- automaattisesti jokin vanha käytössä ollut testipaikka tai sen kaltainen paikka (Joissain testipaikoissa on ollut hankaluuksia 

häiriön tai pohjan kanssa tms.) 
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1.2. Tapahtuman markkinointi 

 

Petotestitiimi tekee aina kaiken tarvittavan markkinointimateriaalin ja huolehtii myös FB-

tapahtumasivujen avaamisesta ja päivittämisestä (ja myös tarvittaessa niiden sulkemisesta).  

(HUOM! Järjestäjä ei saa tehdä rinnakkaissivuja tai mitään muutoksia ilman lupaa tapahtumiin tai niiden asetuksiin, perua 

testipäivää, tiedottaa muutoksista, joista ei ole sovittu Petotestitiimin kanssa tms.) 

 Markkinointimateriaali tulee siis meiltä valmiina, sekä sähköisenä että tarvittaessa paperiversionakin 

-  Järjestämisessä avustavan tehtävänä on hyödyntää materiaalia ts. huolehtia aktiivinen mainostus esim. lähialueen 

kauppojen ja liikkeiden ilmoitustauluille, eläinlääkäriasemille jne. Mainoksia kannattaa laittaa liikkeiden 

ilmoitustauluille jne. hyvissä ajoin esille, ainakin 1-2 kuukautta ennen.  

 Mainoksia kannattaa jakaa myös Facebook-ryhmiin sekä tietenkin omassa ystäväpiirissä. Huomioi myös muu sosiaalinen 

media ja mahdolliset muut mainostusmahdollisuudet! Pidäthän mielessäsi, että ihmiset liikkuvat satojakin kilometrejä 

Petotesteihin, joten markkinoinnissa kannattaa huomioida ainakin noin 200km säteellä olevat tahot. 

 

 Petotestien luoma Facebookin tapahtumasivu on helppo jakaa omalle Fb-sivulle ja ryhmiin ja se kannattaakin jakaa 

mahdollisimman varhain. (HUOM! Ethän tee omaa tapahtumasivua, joka voisi sekoittaa ja hankaloittaa, mm. 

arvonnan suorittamista!) 

 

MARKKINOINTI FACEBOOKISSA: 

Facebookissa markkinointi vaikuttaa helpolta ja kätevältä tavalta tavoittaa kerralla paljon ihmisiä. FB:n asetukset ovat 

kuitenkin koko ajan vain hankaloittaneet ja heikentäneet erilaisten julkaisujen /mainosten näkyvyyttä. Yksittäinen 

mainos jossain sivulla ei välttämättä näy kenellekkään. Se hukkuu infotulvaan. Markkinointi on siis jatkuva prosessi. 

Kannattaa itselleen laittaa ylös mihin on mainostanut ja koska, jotta pystyy itsekin hieman seuraamaan markkinointiaan.  

 

MARKKINOINTI MUUALLA 

Kannattaa miettiä omat kontaktinsa, lähipiirin koiraihmiset, tuttavat ja harrastustoverit. Markkinointia voi myös 

delegoida itsekin, pyytää ystäviä jakamaan mainoksiamme ohjeiden mukaisesti. Ei kannata unohtaa erilaisia 

koiraharrastajaryhmiä, joita on hyvin paljon.  Kaikki eivät todellakaan tiedä mistä Petotesteissä on kysymys ja myös 

paljon väärää informaatiota liikkuu. Ota yhteyttä aina meihin, jos koet jossain haasteita.  
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 2. TESTIPÄIVÄNÄ AVUSTAMINEN PAIKANPÄÄLLÄ 

 

3.  Ennen testien aloittamista 

Petotestitiimi tulee paikalle 1h ennen testien alkua – järjestämisessä avustava saapuu samaan aikaan paikalle, ellei toisin 

ole sovittu. 

 Ennen testien aloitusta käydään vielä rauhassa läpi asioita ja päivän sujuvuuden kannalta on tärkeää, että 

yhteistyötahot  ovat paikalla ennen kuin testeihin ilmoittautuneet saapuvat paikalle.  

 

4. Testipäivän avustaminen: 

•  (Arvostelukaavakkeiden ja diplomien esitäyttäminen, tarvittaessa) 

• Testiin tulijoiden vastaanotto ja ohjaus tarvittaessa (mm. koirien ulkoilutuspaikat, parkkipaikat, viime hetken 

aikataulujärjestelyt jne)  

• Osallistumismaksujen kerääminen ja kirjanpito (osallistujalistat tulevat Petotestitiimiltä) 

• Muu avustaminen tarvittaessa (esim. avustaminen asiakkaiden valokuvausjutuissa tms) 

 

 

4. Valokuvaus 

Valokuvaaja paikan päällä on aina tietenkin kaikkien kannalta mukava asia, mutta ei suinkaan pakollinen. Testien hintaan ei 

kuulu valokuvat ja asiakkaat on ohjeistettu huomioimaan omien muistojen tallennus haluamallaan tavalla. 

HUOM! Petotestien puolesta ei ole automaattisesti valokuvausta jokaisella testipaikalla! 

Yhteistyöhenkilö avustaa tarvittaessa asiakkaiden omien kameroiden tms. laitteiden kanssa, jos mahdollista 

Petotesteissä voi olla valokuvaaja myös järjestäjän toimesta. (HUOM! Valokuvaajan tulee tälläin olla yhteydessä 

Petotestitiimiin tarkempien ohjeiden ja sopimusten vuoksi.)  

 

5. Videointi 

• Jokainen asiakas saa videoida vapaasti oman koiransa suorituksen ja yhteistyöhenkilö avustaa tässä tarvittaessa. 

Petotestien puolesta ei ole videointia.  
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YLEISTÄ TIETOA  

ILMOITTAUTUMINEN JA AIKATAULUTUS 

Ilmottautumiset ja aikataulutus tulevat meidän järjestelmämme kautta, yhteistyötaho ei vastaanota koskaan 

ilmoittautumisia.   

Yhteistyötaholle alustavat ja arvioidut testipäivän alku- ja päättymisajat tulevat samaan aikaan kun osallistujat saavat omat 

testiaikansa. Järjestämisessä avustava yhteyshenkilö saa väliaikatietoja ilmoittautuneiden määrästä, alkaen noin pari 

kuukautta ennen testiajankohtaa.  

 

TESTIPÄIVIEN VARAAMINEN 

Yleensä varataan vain yksi testipäivä, mutta sopimuksen mukaan voidaan tapauskohtaisesti joskus valita kaksi tai useampia. 

Mikäli testejä varten on varattu useampi testipäivä, valitaan tapahtumakohtaisesti yksi päivistä ensisijaiseksi päiväksi ja 

siihen otetaan ilmoittautumisia ensin. Jos päivä täyttyy hyvissä ajoin, avataan ilmoittautumisiin myös varapäiväksi valittu 

päivä. Minimiosallistujamäärä on n. 20 testiä / päivä, jotta testipäivä järjestetään.  

  

TESTIPAIKAN KULUT 

Mikäli testipaikka on maksullinen tai siitä aiheutuu muita kuluja, tulee olla etukäteen yhteydessä Petotestitiimiin! 

Yhteistyötaho ei ole vastuussa mahdollisesta vuokrasta tms., mutta siitä tulee erikseen aina sopia tiimimme kanssa!  

 

JÄRJESTÄMISESSÄ AVUSTAVIEN / VALOKUVAAJAN ILMAISTESTIT 

Testin järjestämisessä avustava taho saa yhden ilmaisen testin / 10 testiä.  

 Mikäli järjestämisessä avustava taho on yhdistys tms.jossa on useampia henkilöitä, voidaan ilmaistestien arvo jyvittää 

esim. jäsenten/ järjestäjäporukan kesken erikseen sovitulla tavalla  Olethan yhteydessä Petotestitiimiin!  

 

Myös koko päivän valokuvaava henkilö saa yhden ilmaistestin.  

 Valokuvaajan tulee olla yhteydessä ennen testipäivää Petotestitiimiin kuvausasioiden sopimisesta 

  

JÄRJESTÄMISESSÄ AVUSTAVIEN  KOIRIEN TESTAUS 

Yhteistyötahon koiria voidaan testata ennen testien alkua (yleisin ja suositeltavin), päivän päätteeksi tai testien väliajalla 

esim. poisjääneiden koirien tilalla. Näitä koiria ei ilmoiteta normaalin sähköisen järjestelmän kautta, jotta ne eivät sekoita 

testipaikkavarausjärjestelmää. 

 

YHTEYDENPITO 

Yhteydenpito Petotestitiimin kanssa tapahtuu ensisijaisesti sähköpostitse (näin säilyy tallessa tärkeät ja sovitut asiat) 

sekä tarvittaessa myös aina puhelimitse.  

Mikäli sinä olet järjestämisavusta vastuussa, muistathan aina kuitata edes lyhyesti jollain tapaa saamasi viestit, jotta 

yhteydenpito säilyy ja tiedämme viestien menneen varmasti perille ja asioiden olevan hoidossa!  
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Mikäli järjestämisessä avustava jättää vastaamatta viesteihin tai ei huolehdi sovitulla tavalla järjestelyistä, Petotestitiimi 

pidättää oikeuden tarvittaessa siirtää tai perua testitapahtuman.  

Muistathan , että tapahtuman markkinointi on jatkuva prosessi  

-   aktiivinen mainostaminen tuottaa aina parhaan tuloksen! 

 

Tiedustelut: 

Petotestit / Hanna-Mari Rajaniemi 

petotestit@gmail.com 

www.petotestit.com 
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