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1 2 3 4 5 
la . KONTAKTI Torjuu kontak tia . murisee tai 

Väll1ää kontaktia. väistää 
Hyvaksyy kon laklln vaSlaamalla Ol1aa il se kontaktia tai vastaa M~ll5leleva kontakl inOlossa. 

Tervehl imi nen yrinaa purra siihen. ei valSla si ihen X. tl YPP" vlnkuu . haukkuu. jne. 

Ib. KONTAKTI Ei lähden vie raan Ihmisen Lahtee mukaan. muna ei ole Lahlee mukaan ha lukkaasti . 
Låhlee mukaan hyvin 

Yh teis tyb mukaan I EI kokeilla 
Lahtee mukaan halullomas li 

kiinnostunut T J :sla )( kiinnostuu T J :Sla 
innoki<aaSII. e flUam kiinnostunut 

TJ.sla 

I c. KONTA K TI Torjuu mulisemaUa ja/tai yri l1 äa Välslaa la l hakee lukea 
Hyväksyy käsit telyn Hyvaksyy Ja aitaa kontaktia 

Hyvciksyy ja vastaa liioitellu lla 

Kä si ttely purra ohjaaJas ta X kon lak lllla 

2a. LEIKKII 
Ei leiki - ei osoita kiinnostusta Ei leiki' osoillaa kll rlnoslusla 

Leikkii - akliivisuus Le ikkii - alol!laa nopeaSli ja on Leikkii - alol1laa erittain nopeasti 

Leikkiha lu ~/vähenee ;x. akt iiv inen a on hyvin akliivinen 

2b . LEIKKII 
Ei lanu eSineeseen Ei tanu . nuuskii eS lnellä 

Tanluu esineeseen v iiveeUä 
Tarttuu heli koko su ulla 

Tarttuu heti. nappaa eSineen 

Tarttum inen X lai etuhampa illa vauhdisla 

2c . LEIKKI 1 Tarlluu viiveella . irro l1 aatplläa. e 
Tarnuu velää vastaa n. mul1a 

Tarttuu heti koko suulla. veläå 
Tarttuu heli koko suuUa. velää 

Pur uote ja ta isIe luhalu 
Ei lanu esineeseen 

X veda vastaan 
I irr ottaa Ja tarttuu 

vastaan kunnes T J Irrallaa 
tempoo. ravlslaa - kunnes TJ 

uudestaanl Korjailee oleIla irr otl aa 

3a . TAKAA-AJO 
Aloittaa elenemlsen hitaasti. Alamaa kovalla vauhdilla Aloitlaa heli kovalla vauhdilla 

EI alona 

1 Aloittaa. m ulta keskeylläa 2. voi lisä tä vauhtia . seuraa päCi.maaral1akuisesl i. juosle n saa liin ohi. VOI kään tyä 

koko matkan saalista pysäh lyy saa liille saaliiUe 

3b . TARTTUMINEN Ei kiinnOSlu saaliisla ' Tarttuu saaliiseen epäröiden Tarl luu heli saa lilseen mul1a 
Taruuu heli saaliiseen. p ilää 

Ef Juokse perään 1 2. 
Ei tanu . nuusku saa lis Ia 

lai viiveellä Irrallaa 
sitä suussaan vähintaan 

3 sekunlia 

4. AKTIV rTEETTrTASO Tarkkailema ton . kiinnoslumalan. Tarkkaileva inen. rau hallrnen. Tatkkaileva inen ja en immäkseen 
Tarkkaileva inen. toiminnot ta i TOiminnot va ihtelevat 

pass iivinen voi iSlua . seistä tai maata rauhallinen, yksi ltäisiä tOim~a 
rauhat10 muus lisaantyy nopeas ti OSlon aikanai 

vahltellen Rauhaton koko aJan 

5a . ETÄLEIKKI 
Ei kllnnoslu avus ta jas ta 

Tarkkailee avustajaa. valilla Kirnnostunul avusta/aSIa , seufaa Kllnnostunul avustajasta. En ttaln klinnos tunul avustajasla. 

Kiinnos tus taukOja riman taukoja X yks lltalslä lahtöyrityksiä toistuVIa laht6yrilyks!ä 

5b . ET ÄLEIKKI Oso l11 aa yksill alsia (1·2) 
Osorttaa Yr<.sillä isici (1 -2) 

Osoll1aa useampia uhka us-
Osoittaa useampia uhkaus

Uh kalaggress10 
Ei osoita uhkauseleilä 

~ uhkauseleita osion ensim. osass 
lmkausp.lel ta 0$100 enslm . ja 

eleitä OSlon enstm osassa 
eleitä oSlon ensim. ja toisessa 

tOIsessa osassa osassa. 

5c. ETÄ LE IKKI 
Ei saavu avuslajan luo 

Saapuu linjalle aktiivisen Saapuu pIIlossa olevan Saapuu avustaja n luo Saapuu avus tajan luo 

Uteliai suu s X. avus laJan luo puhuvan avustajan luO eparöiden tai vIiveella suoraan ilman apua 

5d. ETALEIK KI 
EI osoila kiinnos tu sta Ei leik i - oso ittaa kiin nostusta 

Leikkii - voi tarttua varovasli. Tarltuu. vetaa vaslaan. voi 
Tarttuu . vetäa vastaan. ei irrota 

Le ikkihalu " mul1a ei vedä irroMaa ja tatltua uudelleen 

Se. ET ÄLEIKKI 
EI osoita kiinnostusta Kiinnos tuu . mulla keskeyttaa 

On klinnoslUnul teikklvastä Kiinnostunut le lkk ivasla seka HoukulIelee myos pass iivis ta 

Yhte is työ X avuslajasta pass livisesla avustajasla avustajaa lelKkrmaan 

6a. YLL ÄTYS 
Ei pysahdy tai pysåhtyy nopeaSli Kyy1<islyy ja pysähtyy 

Välstäå kaäntämällä po is 
PaKenee enintaän 5 me1nä Pakenee enem män kU in 5 metria 

Pel ko katsellaan haalarista 1" 
6b. YLL ÄTY S 

Ei osoila uhk.a use!e ltä Osolll aa yk slttalsiar uhkauselellä O~Q,tt" a useita uhkauseleil J 
Osoittaa u~C4 t a uhkausetella ja Osoittaa useita uhkauselelta ja 

Puolus lus/aggress io X mUlJlamliJ hyokkay ot.sla hyökkäykSiä \' 01 purra 

6c. YLLÄTY S 
Menee haalarin luo. k un se on Menee haa larin luo. kun ohJaaja 

Menee haalarin luo. kun ohjaaja Menee haata rin luo. kun ohjaaja Menee haala rin luo Ilman 

U te liaisuus 
laskettu maahan; puhuu kyykyssä ja houkunX e 

seISOO sen edessä on edennyt puoliväliin ohjaalan apua
EI mene ollenkaan kOiraa 

6d . YLLÄTYS 
EI minkaänlaisia 

Pieni nilaus tai Iilkk.Ull1isnopeuden 
Pieni niiaus lai nopeuden- Nuaus tai nopeuden vaih lelu 

Voimakas pe lko. voi lisaantyä 
lilkkumisnopeuden vaihtelua ta i vaihtelu kerran. pienenee samanlaisina vahinlaän 

Jå ljelle jaävä pelko 
väistamisla 

valhlelu jollain ohilusker ralla 
tOisen ohituskerran jä lkeen kahdella oh lluskerralla X okalsella oh ltuskerra lIa 

6e . YLLÄ TYS Pysahlyy . halslelee tai katselee 
Pysähtyy, hafslelee tai kalse lee 

Pu ree haalaria tai leikkii sen 
Puree haalarra ta! leikkii sen 

Ei osoita kiinnostusta haalarX haalaria väh. kahdella kanssa vah . kahdella 
Jålje lle jää vä kiinnostus haalaria yhoe lla oh ituskerraUa 

ohitus ke rralla 
kanssa. kiinnoSlus vahenee 

ohlluskerralla 

7a. ÄÄNIHER KKYYS 
EI pysahdy lai pysahlyy nopeasti KY'Ii<. istyY ja pysahlYy 

V,alslii a kaanlaman pois 
Pakenee eninlaän 5 metriä Pakenee enemman kUin 5 melrla 

Pe lko k.a lsell[lan )l. 

7b . ÄÄNIHERKKYYS 
Menee räminålai l1 een luo kun 

Menee rärnin ta lUeen lu o kun Menee läminäla ltleen luo kun Menee ram inalaitteen luo riman 
EI mene katsomaan ohjaaja puhuu kyykyssa Ja X 

Uteliais uu s 
houkuttelee kOiraa 

ohjaaja seisoo sen vleressa ohjaaJa on eden nyt puolivaiiin apua 

7c. ÄÄNIHERKK YYS 
El minkäänlaisia 

Pieni nHaus talliikkumisnopeuden 
Pieni niiaus tai nopeuden· Niiaus tai nopeuden vaih telu 

Vornakas pelko . voi r • an tyä 

Jäl je llejäävä pelk o 
J,ro( i4,umlsnopeuden valhte lu!la tai 

vaihtelu jollain ohitu skerralla X. vaihtelu kerran. pienenee samanlaisina vatlinta.ån 
iokaiseUa ohituskerralla 

välstämistå tOisen ohilus;';erran jalkeen kahdella ohituskerralla 

7d . ÄANIH ERKKYYS Ei OSalla kllnnOS lusta Pysahtyy. haistelee Ja i k.a lselee 
Pysähtyy. haisteJee ta i katselee 

Pu ree laltel1a lai leikkii sen 
Puree taile Ila lat leikkii se n 

J äljellejäävä kiinnostus räminålalte lta kohtaan laitetta yhdellä ohituskerralla X lallel\a väh. kahdella 
kanssa. kunnOSlus vähenee 

kanssa våh . kahdel la 

ohlluskerraUa ohiluskerr ana 

8a. AAVEET 
Ei osa lla uhkauseIeila 

Ä 
Osoittaa yksinäiS tä yksllläisia 

Osomaa useita uhkauseieila 
OSOlllaa useila uhkauseleita ja Oso inaa uhkauselei tä ja 

Puolus tusJaggress io uhkauselei tä muutamia hyökkayks iä useampia hyökkäyksiä 

8b. AAVEET 
Y'Ksillalsia vilKaisuja. Ja sen Tarkkailee aaveita, pi lkiä taukoja . 

Tarkkai lee mOlempIa aaveila 

Tarkkaavalsuus 
i~ een ei kiinnos tusta! Kalselee aaveita silloin tallöin k~mpaaKin puolet ajastx al koko Tarkka ilee aaveita. lyhYitä laukoja 

koko asian a,an 
~I ktinnoSfu lamkaan ajan laista 

8c. AAVEET 
On enimmakseen ohjaajan On enlmmakseen ohjaajan On en immäkseen oh}a.ajan Peruuttaa enemman kUin 

Pe lko 
On ohjaajan edessä lai sivulla edessa tai SIVulla. pienIä edessa lai sivulla . vaiht~e paon lakana. vaih lelee paon ja talullimen mitan tai lå htee 

vä limalkanotloa ja kontrollin vaHlJa kontrollin välillä palkalla I Pakenee 

8d. AAVEET 
Menee katsomaan. kun ohjaaja Menee katsomaan. kun ohjaaja 

Menee kalSQmaan. kun ohjaa}3 Menee katsomaan. ku n ohjaaja 

Uteliai suus 
on ollanut avus taja tt a tl upun pois puhuu avuslajan kanssa ja 

seisoo avustajan vie re ssa X on edennyt puoleenväliin 
Menee ka tsomaan ilman apua 

I Ei mene ajOIssa hOUKuttelee koiraa 

Se. AAVEET TOljuu konlaktiaJ Hyväksyy avustajan tarjoaman Vas taa avuslaJan tarjoamaan 
Innostunul1a konlaktlnolloa 

Onaa Itse kontaktia avusta)(n avus lajaan. eSlm. hyppii lai 
K on lak tlnoHo aaveese-en Et mene ajoissa kontaktin. mutla ei vastaa siihen konlaktlin 

vlnkuu 

90. LEIKKI 2 
EI leiki - ei osoita Kiinnostus ta Ei leiki - osoillaa kiinnostusta 

Leikkii - akliivlsuus lisaantyy/ Leikkii· alolllaa nopeasti ja on LOikKII - a loil1aa erittäin nopeast i 

Le ikk iha lu X vähenee aktiivinen Ja on hyvin akllivinen 

9b. LEIKKI 2 
Ei tartu esineeseen EI tartu. nuuskii esinetlä 

Tarnuu esineeseen v iiveellä lal 
Tarnuu heti koko suulla 

Tarnuu heti. nappaa eSineen 

Tarttuminen X etuhampalUa vauhdista 

Hairltsevyys Ilsaäntyy 
Keskeyttäå leikln ··pass1ivisuuden. 

Halrt1nrynyt. pelokas I 
10. AMPUMIN EN Ei hälriinny. havansee nopeas!i ja 

Kilnnoslu u laukaukslsta. yleisös ta I 
ukklutuu yleisba. laukaukSia tms 

sen Jälkeen täYS in valinpi tamatön ~efk ln/passiivisuuden aikana. sen tms. muna palaa 
kohdan, ei palaa 

Yrit1åa paeta / 
alkeen välinpltamälön lelK Klin/pass iivisuuteen 

""k inJpassiivisuuteen ')( Ohjaa;a luopuv ampumISesta 


