
Havannankoirien käyttäytymiskysely
Havannankoirien luonnetta on arvioitu Suomessa hyvin vähän luonnetestien ja MH-
luonnekuvausten avulla. Luonne on kuitenkin äärettömän tärkeä ominaisuus, joka 
vaikuttaa koko koiran elämän ajan sen arjen sujuvuuteen. Tällä kyselyllä pyrimme 
selvittämään havannankoirien käytöstä arjessa.

*Pakollinen

1. Koiran virallinen nimi (rekisterikirjasta)?
*

2. Koiran rekisterinumero? *

3. Koira on
Merkitse vain yksi soikio.

 Uros

 Narttu

4. Koiran ikä

5. Onko koira kastroitu tai steriloitu?
Merkitse vain yksi soikio.

 Kyllä

 Ei

6. Miksi?
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7. Oletko tyytyväinen koirasi luonteeseen?
Merkitse vain yksi soikio.

 Kyllä

 Ei

8. Tarkentaisitko?
 

 

 

 

 

9. Rastita koiraasi parhaiten kuvaava kohta / kohdat:
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

 Arka

 Rohkea

 Leikkisä

 Dominoiva

 Apaattinen

 Varautunut

 Paukkuarka

 Väistää vierasta ihmistä

 Eroahdistunut

 Tottuu erilaisiin paikkoihin ja tilanteisiin nopeasti

 Tottumaton

 Muu: 

10. Koirani on luonnetestattu
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

 Luonnetesti

 BH-koe

 MH-luonnekuvaus

 Muu: 
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11. Hormonien vaikutus käytökseen (rastita parhaiten koiraasi kuvaava kohta /
kohdat). Mikäli omistat uroksen, juoksuajalla tarkoitetaan naapuruston narttujen
juoksuaikoja:
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

 Ruokahalu huono juoksuaikoin

 Ruokahalu lisääntyy juoksuaikoina

 Levottomuus juoksuaikoina

 Äänekkyys juoksuaikoina

 Merkkailee sisälle jatkuvasti

 Merkkailee sisälle juoksuaikoina

 Ei koskaan merkkaa sisälle

 Astuu kaikkea mahdollista

 Muu: 

12. Jos vieras henkilö lähestyy koiraa, se
Merkitse vain yksi soikio.

 menee heti tervehtimään häntä iloisesti heiluen ja antaa tämän koskea

 on ensin hiukan varuillaan, mutta menee hetken päästä tervehtimään ja antaa
koskea

 ei halua mennä tervehtimään, eikä anna koskea

 haukkuu, murisee ja pyrkii pois tilanteesta

 hyökkää kohden ja yrittää näykätä

13. Onko eroa siinä onko kyseessä aikuinen tai lapsi?
Merkitse vain yksi soikio.

 Kyllä

 Ei

14. Miten se ilmenee?
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15. Miten koira käyttäytyy perheen omien/tuttujen lasten seurassa?
Merkitse vain yksi soikio.

 On aina ystävällinen ja luottavainen

 On jonkinverran varautunut

 Vetäytyy pois lasten läheltä

 Murisee tai haukkuu

 Voi näykätä tai purra

16. Aggressiivinen käyttäytyminen perheenjäseniä kohtaan
Merkitse vain yksi soikio.

 Ei koskaan

 Silloin tällöin

 Joskus

17. Jos aggressiota on ilmennyt, millaisissa tilanteissa?
 

 

 

 

 

18. Onko koira purrut ihmistä niin, että on tullut jälki?
Merkitse vain yksi soikio.

 Ei koskaan

 Kerran

 Useammin

19. Jos koira on purrut ihmistä, niin missä tilanteessa?
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20. Jos kotiisi tulee vieraita, miten koirasi reagoi?
Merkitse vain yksi soikio.

 On useimmiten hiljaa ja menee avoimen ystävällisesti tervehtimään vieraita

 Haukkuu hetken aikaa ilmoitushaukkua je menee ystävällisesti tervehtimään

 Haukkuu terävästi, mutta rentoutuu vieraisiin tutustuessaan.

 Vetäytyy omiin oloihinsa

 On hyökkäävän oloinen

21. Osoittaako koirasi arkuutta tai stressaantuuko koirasi sille uudessa tilanteessa
tai ympäristössä?
Merkitse vain yksi soikio.

 Kyllä

 Ei

 En osaa sanoa

22. Jos vastasit kyllä, tarkenna rastittamalla yksi tai useampi koirasi käyttäytymistä
kuvaava kohta
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

 Pyrkii pois tilanteesta tai tilasta

 Haukkuu

 Häntä on alhaalla tai jalkojen välissä

 Pysyy paikallaan, ei halua tutustua uuteen tilaan

 Pysyy oman ihmisensä läheisyydessä(ei käskyn alla)

 Kulkee matalana

 Läähättää

 Tärisee

 Muu: 

23. Jos vastasit ei, tarkenna rastittamalla yksi tai useampi koiran käytöstä kuvaava
kohta
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

 Häntä on ylhäällä

 Häntä on selkälinjan alapuolella, muttei jalkojen välissä

 On utelias, innokas tutustumaan

 Pystyy syömään ja nukkumaan uudessa paikassa

 On rauhallinen, välinpitämätön

 Muu: 
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24. Jos vastasit en osaa sanoa, voit kuvailla koiran käytöstä vapaasti
 

 

 

 

 

25. Jos koirasi kohtaa vieraan koiran hihnassa ollessaan,
Merkitse vain yksi soikio.

 se suhtautuu avoimen ystävällisesti häntä heiluen ja kiinnostuneesti

 se suhtautuu välinpitämättömästi, mutta rennosti

 se on ensin hieman varuillaan, mutta menee hetken päästä tervehtimään ja
antaa nuuskia

 se ei halua mennä tervehtimään, eikä anna nuuskia.

 se haukkuu, murisee ja pyrkii pois

 se haukkuu, murisee ja yrittää hyökätä

26. Jos koirasi kohtaa vieraan koiran vapaana ollessaan,
Merkitse vain yksi soikio.

 se suhtautuu avoimen ystävällisesti häntä heiluen ja kiinnostuneesti

 se suhtautuu avoimen ystävällisesti ja valmiina leikkimään

 se suhtautuu kiinnostuneena haistellen ja on hetken kuluttua valmis leikkimään

 se suhtautuu kiinnostuneena haistellen ja keskittyy hetken kuluttua omiin
asioihinsa

 se suhtautuu välinpitämättömästi, mutta rennosti

 se suhtautuu varautuneesti

 se suhtautuu aggressiivisesti

27. Vaikuttaako vieraan koiran sukupuoli käytökseen?
Merkitse vain yksi soikio.

 Tulee toimeen kaikkien kanssa

 Ei pidä muista koirista

 Tulee paremmin toimeen samaa sukupuolta olevien koirien kanssa

 Tulee paremmin toimeen eri sukupuolta olevien koirien kanssa
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28. Haukkuuko koirasi mielestäsi liikaa?
Merkitse vain yksi soikio.

 Ei koskaan

 Joskus

 Usein

29. Missä tilanteissa koirasi haukkuu?
 

 

 

 

 

30. Pelkääkö koirasi yllättäviä kovia ääniä?
Merkitse vain yksi soikio.

 Ei koskaan

 Joskus

 Aina

31. Pelkääkö koira ukkosta?
Merkitse vain yksi soikio.

 Ei lainkaan

 Hieman

 Pelkää

 Pelkää kovasti

32. Pelkääkö koira liikenteen melua?
Merkitse vain yksi soikio.

 Ei lainkaan

 Hieman

 Pelkää

 Pelkää kovasti
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33. Pelkääkö koira ilotulitusraketteja?
Merkitse vain yksi soikio.

 Ei lainkaan

 Hieman

 Pelkää

 Pelkää kovasti

34. Pelkääkö koira äkillisiä pamauksia?
Merkitse vain yksi soikio.

 Ei lainkaan

 Hieman

 Pelkää

 Pelkää kovasti

35. Viihtyykö koirasi ongelmitta yksin (ilman ihmisiä)?
Merkitse vain yksi soikio.

 Ei koskaan

 Silloin tällöin

 Aina

36. Jos koirallasi on ongelmia yksinjäämisessä, millaisia ongelmia ne ovat?
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

 Rikkoo tavaroita ja raapii ovia

 Virtsaa tai ulostaa sisälle

 Ääntelee häiritsevästi

 On levoton ja hermostunut

 Muu: 

37. Yksinolon ongelmia
Merkitse vain yksi soikio.

 esiintyi pentuna, mutta helpotti koiran aikuistuttua

 on esiintynyt koko koiran elämän ajan

 on esiintynyt iän myötä pahentuen
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38. Onko koirasi sisäsiisti?
Merkitse vain yksi soikio.

 Ei koskaan

 Joskus

 Aina

39. Jos koirasi ei ole sisäsiisti, missä iässä ongelmat ilmenivät?
Merkitse vain yksi soikio.

 Ongelmia on ollut aina

 Ongelmat ilmenivät sukukypsyyden jälkeen

 Ongelmat ilmenivät vanhuudessa

40. Oliko koirasi helppo opettaa sisäsiistiksi?
Merkitse vain yksi soikio.

 Kyllä

 Ei

41. Ottaisitko uudelleen havannankoiran?
Merkitse vain yksi soikio.

 Kyllä

 En

42. Miksi?
 

 

 

 

 

43. Tähän voit halutessasi kirjoittaa lisätietoa koirasi luonteesta
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Palvelun tarjoaa
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