
2. Millainen oma koiranne on mielestänne luonteeltaan?  

 

- vastaukset 102 amerikanakitasta. Vastaukset ovat hyvin erityyppisiä ja -pituisia ja vastaajat ovat selkeästi 

kuvanneet koiransa luonteesta keskenään eri puolia, niitä jotka juuri sen koiran kanssa ovat eniten pinnalla.  

- Viiden koiran kohdalla vastaus kokonaisuutena oli selkeästi negatiivinen, vaikka useimmissa niissäkin oli 

myös positiivisia asioita. Kokonaisuus ja kokemus ko. koirasta oli kuitenkin selkeästi mollivoittoinen. 

- 84 koiraa kuvailtiin kokonaisuutena positiivisin termein sen suhteen,  miten rotu on vastannut omistajan 

odotuksia sekä koirien arkikäytöksen suhteen oman perheen parissa. Näistäkin koirista osalla oli mainittu 

myös negatiivisiksi tulkittavia asioita, mutta pääsääntöisesti vastaaja otti koiran vähemmän helpot 

ominaisuudet rotuun kuuluvana. 

- 20 koiraa kuvailtiin suhtautumisessa vieraisiin ihmisiin sanalla varautunut tai muin vastaavin termein, aina 

tai joskus. Näin vastanneista valtaosa ei pitänyt varautuneisuutta ongelmana, vaan rodun luonteeseen 

kuuluvana asiana. 

- 17 koiraa kuvailtiin vieraskoira-aggressiivisiksi (dominoiviksi muille koirille tms.) joko aina tai vain 

vastakkaista sukupuolta olevalle tai joillekin tietyn tyyppisille koirille. Valtaosa vastauksista ei käsitellyt 

asiaa lainkaan ja useista vastauksista välittyi se kuva, että jonkinasteista vieraskoira-aggressiivisuutta 

pidetään ehkä niin itsestään selvänä, ettei sitä edes mainittu. Aiheesta kommentoivat lähinnä ne, joiden 

koira on erittäin vieraskoira-aggressivinen sekä ne, joiden koira on sosiaalinen vieraiden suhteen (11 kpl). 

- 44 koiraa kuvailtiin perhekeskeiseksi, omalle perheelle omistautuvaksi, perhekoiraksi. 

- 35 koiraa kuvattiin sanoilla avoin, ihmisrakas, rakastava, ystävällinen, iloinen tai seurallinen. 

- Suhtautuminen lapsiin mainittiin erikseen 12 koiran kohdalla. Näistä 1 takaa-ajava konttaavaa lasta 

kohtaan, 1 ei tule toimeen naapurin lasten kanssa ja 1 ei siedä lapsia. 9 tulee hyvin toimeen lasten 

kanssa/rakastaa lapsia. 

- Sana pehmeä mainittiin 11 koiran kuvauksessa. 

- Sana arka tai epävarma yms. mainittiin 10 koiran kohdalla.  

- Sana kiltti tai helppo mainittiin 19 koiran kuvauksessa. 

- Sana iloinen, seurallinen tai leikkisä yms. mainittiin 25 koiran kuvauksessa. 

- Sana itsepäinen, itsenäinen ja ei-miellyttämishalua mainittiin 15 koiran kohdalla. 

- 6 koiraa kuvattiin miellyttämishaluiseksi. 

- Sanaa rauhallinen käytettiin 20 koirasta. 

- 17 koiraa kuvattiin vahtiviettiseksi.  

 

Pääsääntöisesti negatiivisen kokemuksen koirastaan saaneet vastaajat kuvasivat koiraansa seuraavasti: 



- Ei omaa rodulle tyypillistä arvokasta käytöstä eikä rauhallisuutta vaan se kaikki on ladattu 

toimintakykyyn ja vahtiviettiin. Neuroottinen “päivystäjä”, ihmisille mitä ihanin persoona, toisille 

uroksille teurastaja. 

- Epävarma. Nuolee oman porukan, vieraiden ja kaikkien muidenkin ihmisten kädet ja naaman ja 

mitä hihnassa joskus puolituttuja koiria nähnyt: suupielet. 

- Hiukan arka, heikkohermoinen ja juro. Arkuuden peittää sähläämiseen ja riemuun. Arjessa helppo, 

tottelevainen ja miellyttämisen halua. Vierakoira-aggre ei ole korostunutta. Leikkii paljon. En usko 

että voisi purra ketään. Ei valikoi ihmisiä vaan on kaikille ystävällinen 

- 1,5 vuotiaaksi luonne oli ihastuttava. Alkoi esiintyä yliriehakasta ihmistenkohtaamista, läähätystä, 

ulinaa. On silti kaikille ihmiselle ystävällinen ja haluaa ihmisten seuraan. Hermorakenne on "rikki". 

Ei vieraskoira-agrea.  

- Pidättyväinen vieraita kohtaan. Tietyllä tapaa arka, mutta samalla hyvin dominoiva ja arvaamaton. 

todella vahva vartiointivietti. Koira, jonka hankin harrastuskoiraksi, oli jotain aivan muuta. 

Kokonaisvastauksessa positiiviseen sävyyn koirastaan kertoneiden kommentteja, joilla kuitenkin 

kommenttien tiivistelmistä vaikuttaa negatiiviselta:  

- Yrmeä ja isol la egol la varustettu,  herkkä uusil le asioi l le.  Kotioloissa ihana 

syl ikoira.  Ei  s iedä  lapsia,  myös aikuisia vieraita vastaan varautunut.  

-  Epäi levä, epävarma, pelkuri ,  lojaali ,  ystäväl l inen, hauska,  huumorintajuinen. 

Nautt i i  omasta seurastaan. Ei  jaksa kauan ol la ki innostunut esim.  leikeistä.  

Positiiviseen sävyyn koirastaan kertoneiden kommentteja, joissa selkeä positiivinen yleiskuva: 

- Varautunut,  leikk isä,  lempeä ni itä kohtaan, jotka on ottanut omakseen, 

vieraskoira-aggressi iv inen.   

- Seurallinen, kaikki pitävät koirastani ja koirani heistä.  

-  I loinen ja mukaan  tempautuva oman perheen kesken . Varautunut  vieraiden 

kanssa. Konttaavaa lasta kohtaan ollut takaa ajava. Toiset ko irat ottaa vastaan 

hyväksyvästi .  

- Herkkä ja pehmeä koira. Kotona ja tuttujen seurassa mitä rakastettavin, lempein ja helpoin koira.  

Vieraiden ihmisten seurassa vaihtelevasti. Toisille koirille ei ole osoittanut aggressiivisuutta.  

- Pehmeä. Vieraita ihmisiä kohtaan varautunut. Stressaa oudoissa tilanteissa (helpottanut iän 

myötä). Toisia koiria kohtaan vaihteleva. 

- Erittäin rauhallinen ja ihmisrakas. Tulee hyvin toimeen lastenkin kanssa.  

- Peloton, rohkea, omistajaa kohtaan kiintyvä ja rakastava koira. Kodin ja tontin vartioiminen henki ja 

elämä. 

- Vahvahermoinen, voimakasluontoinen, tyyni ja rauhallinen, vieraista piittaamaton, pidättyväinen 

olematta epäluuloinen, leikkisä, yhden ihmisen koira. Erittäin vieraskoira-agressivinen.  

- Erittäin ihmisrakas, lempeä, rauhallinen, kiltteyden perikuva. Erittäin vieraskoira-agressivinen.  

- Iloinen, leikkisä, terävähkö, epäluuloinen vieraita kohtaan olematta hyökkäävä, perheuskollinen. Ei 

mainittavaa vieraskoira-agressiivisuutta. 

- Pehmeä, ns. ”helppo kotikoira”.  Ihmisi l le avoin,  ei  vahti -  eikä r i istaviett inen. E i  

pelkää uudenvuoden raketteja.  Pentuna säikähtänyt kovassa tuu lessa heiluvaa 

muovia,  joka vahvistanut pelkoti laa  tuulessa l iehuvil le kankai l le.  



- Juuri  se l la inen, mil lainen kuva minul la  on amerikanakitasta. Hieman 

pidättyväinen. Melko rohkea, pystyy toimimaan oudoissa t i lanteissa. Jonkin 

verran vahtiviett iä.   

-  Aivan uskomaton persoona, parhaat palat rodusta. 

-  Leikkisä, iloinen mutta silti arvokas käytös ja rauhallisuus. 

-  Oman porukan kesken mukava ja leppoinen. Vieraiden kanssa varautunut, mutta ne joihin on 

tutustunut muistaa aina. Vieraista koirista sietää nartut, varsinkin isokokoiset, mutta uroksia ei 

lainkaan. 

-  Rauhallinen, utelias, itsevarma, ei rähise muille koirille. Kiltti ja tottelevainen. 

-  Hieman arka, joitain ihmisiä arasteleva mutta kiltti. Omalle perheelle uskollinen ja iloinen. 

-  Tyypillinen rotunsa edustaja, joskus äkkipikainen ja raju kaveri.  Rohkea ja peloton, palautuu 

nopeasti. Kotioloissa rauhallinen ja osaa rauhoittua.  

-  Pidättyväinen, rauhallinen ja tasainen. Oma perhe ja läheiset kaikki kaikessa, osoittaa selvästi ettei 

välitä / kiinnostu vieraista ihmisistä. Miellyttämishalua ei löydy, itsepäinen ja itsevarma. 

-  Kaikkien ihmisten kaveri, tykkää rapsutteluista ja silittelystä. Muutaman kerran yllättäen urahtanut 

ihmiselle. Säheltäjä ja itsepäinen. 

-  Rauhallinen, iloinen, leikkisä ja perussosiaalinen, perhekeskeinen ja lapsirakas, lojaali, sitoutuva, 

luotettava, tottelevainen, oman arvonsa tunteva, itsepäinen, harkitseva, suojeleva, joka tilanteen 

"poliisi". Vieraita kohtaan osittain pidättäytyvä, osittain erittäin avoin ja sosiaalinen. Ei ikinä 

aggressiivinen vieraita kohtaan.  Tuntemattoman koiran kohtaamisen riippuu vastakkaisen 

osapuolen suhtautumisesta. Suhtautuu uusiin tilanteisiin varauksellisesti. 

-  Reipas ja avoin. Menee rohkeasti ottamaan asiasta selvää, Leikkisä, suojeleva, peloton.  

-  Vilkas, ihmisrakas, aivan ihana sohvakoira. 

-  2x koirat ystävällisiä, suojelevia, hyvän itsetunnon omaavia. 

-  Dominoiva, vieraita kohtaan välinpitämätön. Hillitty vahtivietti. Ei "tositilanteessakaan" käy ihmisten 

päälle. Herkkä ottamaan mittaa itsensä kokoisista tai isommista vierasta koirista. Rauhallinen, hillitty 

ja nopeasti oppiva. Ei miellyttämisenhalua. 

-  2 x koirat lempeitä vieraille tutustumisen jälkeen.  

-  Mukava ja helppo koira, tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa. Ei reagoi vastaantuleviin ihmisiin ja 

koiriin.  

-  Omat koirani ovat ja ovat olleet juuri sitä mitä rodulta odotinkin. 

-  Avoin, ystävällinen niin ihmisiä kuin muita koiria kohtaan, herkkä, palautuu nopeasti uusista 

jännittävistä tilanteista tai jos säikähtää jotain, itsepäinen, kyllästyy helposti, iloinen. 



-  2 x koirat omapäisiä, rohkeita sekä rakastavia. Kummankin luonne aivan mahtava, en vaihtaisi 

mitään pois. Itsenäisiä, vartioivia, omapäisiä.  

-  Rauhallinen, valpas, joskus vieraita ihmisiä kohtaan hieman pidättyväinen mutta ehdottoman 

ihmisystävällinen, utelias mutta saisi olla hieman itsevarmempi, itsepäinen ja "kuuro" halutessaan. 

Dominoiva muita koiria kohtaan, sietää niitä kuitenkin.  

-  Kotioloissa äärimmäisen kiltti ja ihmisystävällinen, ei kuitenkaan mikään "halinalle". Ei pienintäkään 

aggressiivisuuden elettä ihmistä kohtaan, ei vieraita eikä omia. Vieraille nartuille aggressiivinen. 

Paukkuarka: kesällä ukkonen ja talvella kun lumet tippuu katolta. 

-  Iloinen, utelias, pitkämuistinen. Joskus joissain tilanteissa turhan säikky/varovainen. Vieraskoira-

agressiivinen. 

-  Rauhallinen ja kiltti koira vaikkakin joskus saa " hepuleita". 

-  Kuin suoraan rotumääritelmästä. Hiljainen, rauhallinen, omanarvon tunteva, omaa perhettä ja 

läheisiä tuttuja kohtaan erittäin rakastava, vieraita kohtaan pidättyväinen. Ei aggressiivinen, 

puolustaa omaa reviiriä. Lapsirakas. 

-  Itsevarma oman perheen halinalle. Vartioi. Vieraita ei noteeraa.  

-  Hyväluontoinen: tasainen, rauhallinen, välillä leikkisä, välillä hakeutuu omaan rauhaan. Avoin ja 

ystävällinen ihmisille, mutta vartioi reviiriään vierailta. 

-  Entinen tarhakoira arka ja pidättyväinen, mutta ystävällinen ihmisille joihin on saanut tutustua. 

Murisee vieraille, voi käydä haistamassa, mutta ei anna koskea. Ei ole yrittänyt purra tai näykkäistä 

ketään. Kotona rauhallinen ja leikkisä ja tulee perheenjäsenten kanssa hyvin toimeen. Ei pelkää 

ääniä, antaa hyvin käsitellä. 

-  Iloinen, varautunut, helposti innostuva, vieraskoira-aggressiivinen, älykäs, nopeasti oppiva, 

jääräpäinen, 

-  Rauhallinen velmu, viisas, hiukan jääräpäinen, itsenäinen mutta hiukan arka. 

-  Luonne on erinomainen, rauhallinen, ei hauku, ei ole koira-aggressiivinen, suhtautuu ihmisiin 

ystävällisesti. 

-  Rauhallinen, vaatimaton ja tottelevainen, mutta myös omapäinen. Suhtautuu avoimesti uusiin 

ihmisiin ja tilanteisiin, rohkea ja peloton. 

- Erittäin avoin ja suhtautuu mielenkiinnolla uusiin asioihin. Arkuutta ei ole esiintynyt.  

- Varautunut vieraille, varsinkin miehille. Menee itse tutustumaan kun on valmis. Suojeleva, 

suoraviivainen ja vähän huumorintajuton. Hyvin mukavuudenhaluinen ja laiska. Ennalta-arvattava, 

lempeä nallekarhu. Hyvin perhekeskeinen. 

- Sosiaalinen, iloinen. Ottaa tuntemattomatkin vastaan häntä heiluen. Nopea, ketterä ja hyvin 

liikkuvainen. Miellyttämishaluinen ja viisas.  



- Lauhkea kuin "lammas", omaa tahtoa on mutta silti kiltti kaikille. Ystävällinen "pieni sylikoira" joka 

kaipaa hellyyttä. 

- Ystävällinen kaikkia ihmisiä kohtaan. Omaa perhettä kohtaan erittäin lempeä ja tottelevainen, 

uskollinen. Itsepäisyyttä ilmenee leikkitilanteissa, mutta antaa periksi tarvittaessa.  

- Luotettava, omanarvontuntoinen, rauhallinen. Rodulle tyypillisesti lyhyt sytytyslanka. 

- Rodulle tyypillinen. Käyttäytyy esimerkillisen viileästi ei-kenenkään-maalla. Vahtii hillittyyn tyyliin ja 

vihaa vieraita koiria. Ihmisille ystävällinen, mitä pienempi sitä parempi. 

- Itsenäinen sekä itsekäs ja Ihmisrakas, ei epäluuloinen vieraita kohtaan.  Epäluuloinen joitain asioita 

kohtaan, esim. pulkat, pimeässä erikoisemmat näyt. Rauhallinen. Tulee toimeen eri sukupuolta 

olevien koirien kanssa. Ei ruoka-agressioita.  Ei miellyttämisenhalua. Hyvin älykkään oloinen! 

- Omaan perheeseen kiintynyt, huomionkipeä. Luonteessa epävarmuutta ja toisia uroksia kohtaan 

dominoiva. Miellyttämisenhalua löytyy jonkun verran. Epäluuloinen vieraita ihmisiä kohtaan ja 

lämpenee hitaasti vieraille. 

- Rauhallinen ja ego kohdillaan. 

- Oikein miellyttävä. Melko pehmeä, ystävällinen, todella sopeutuvainen. Arjessa todella helppo ja 

huomaamaton. Pidättyväinen tuntemattomia kohtaan, mutta omiinsa kiintyy syvästi. Iloinen 

hömelö! 

- Leikkisä, ystävällinen, touhukas, lempeä ja järkevä.  

- Omanarvontuntoinen, rauhallinen ja kiltti, koko perheen nallukka. Toisista uroksista ei pidä. Helppo 

koira, joka innostuu kaikesta puuhailusta ja mielellään lenkkeilee. 

- Aivan ihana luonne, ei säiky vieraitakaan asioita, rauhallinen, mutta tarvittaessa luonnettakin löytyy. 

Miesten kanssa kestää pitempään tulla kaveriksi kuin naisten kanssa, lapsia rakastaa yli kaiken. 

- Koira-agressiivinen, omaa laumaa rakastava sylikoira, kaikkien ihmisten kanssa toimeen tuleva. 

- Tykkää kaikista ja kaikesta, ei säiky suuremmin yllättäviäkään ääniä tai tilanteita, haluaa olla 

kaikkialla mukana missä oma perhekin, nopea oppimaan, jääräpäinen. 

- Avoin kaikille ihmisille. Samaa sukupuolta olevia koiria ei hyväksy helposti. Miellyttämisen haluinen, 

oppii helposti. Rakastaa yli kaiken lapsia. Riistaviettiä. Sisällä helppo ja rauhallinen. Vahtiviettinen.  

- Hieman pidättäytyväinen joillekin vieraille ihmisille, tarvitsee aikaa tutustua. Hyväksyy kaikki koirat. 

Helppo kouluttaa, miellyttämisenhaluinen pusukone. Rakastaa perheen lapsia. Ikinä ei ole kellekään 

ihmiselle murahtanut eikä näytellyt hampaita. riistaviettinen. Sisällä helppo ja rauhallinen. 

Vahtiviettiä. 

-  Avoin kaikille ihmisille sekä rodusta riippumatta nartuille. Muista uroksista ei ole kokemusta. 

Todella helppo, miellyttämisen haluinen ja rakastaa omaa perhettään pyyteettömästi. Rakastaa 

lapsia. Hieman ollut vuoden iässä haasteena vetäminen taluttaessa, mutta loppujenlopuksi oppi 

helpolla senkin pois. Kova vahtivietti. Enemmänkin pehmeä kuin kovaluontoinen. 



- Voimakastahtoinen ja omaan päämäärään pyrkivä, mutta tervepäisellä tavalla. Reviiritietoinen ja 

omaa vartiointia, hyväksyy vain valittuja koira lähelleen. Ihmisiä rakastaa. 

- Pehmeähkö, tulee laumassa toimeen kaikkien kanssa, voi luottaa vieraan/tuntemattoman koiran 

kanssa. Miellyttämishaluinen ja helläsydäminen. Vartioi. 

- Rauhallinen, sosiaalinen ja kiltti, tulee toimeen kaikkien ihmisten ja lasten kanssa. Pehmeä. 

- Rauhallinen, dominoiva, vieraskoira-aggressiivinen ja hiukan pidättyväinen. Vartiointiviettiä. 

- Erittäin ihmisrakas, ei hössötä loputtomasti. Suhtautuu muihin eläimiin hienosti. Ei erityisen 

riistaviettinen. Aika helposti koulutettava, hieman pehmeä luonne. Osittain vieraskoira-

aggressiivinen.  

- Iloisuus tulee sisältä. Rakastaa tasaisesti ventovieraitakin. "Viilipytty" arjessa. Miellyttämisenhalu on 

nolla. Itsepäisyyttä ja omanarvon tuntua.  Vieraskoira-aggre ei ole korostunutta. Helppo koira.  

- Iloinen, tasapainoinen, vieraita kohtaan varautunut, melko aktiivinen, uskollinen. Mielellään 

haastaisi & provosoisi muita koiria.  

- Kotona kiltti ja rakastaa lapsia. Ulkona vartio omia lapsia. Kova vartiovietti sisällä iltaisin. Täydellinen 

rotu, juuri tällaista hain. Huono on, että ei tule toimeen naapurin lasten kanssa ja vihaa toisia 

narttuja. 

- Suhtautuu ihmisiin hyvin, mutta joitain haluaa aluksi tarkkailla ennen kuin tutustuu. 

- Kiltti, rauhallinen, kova vartioimaan tonttia. 

- Leikkisä seurailija. Omapäinen, pallohullu. 

- Kuin sakemanni. Piippaa, häslää, rakastaa kaikkia. Ohjaajapehmeä, haluaa miellyttää, ahne, helppo 

kouluttaa. 

- Rauhallinen, pidättyväinen, pehmeä, motivoitavissa ja koulutettavissa oikein keinoin. Oma väki 

kaikki kaikessa. Vahtiviettiä sopivasti. Omapäinen. Ei miellyttämishalua. 

- 2 koiraa: Toinen kovempi, toinen pehmeämpi. Pehmeämmällä kovempi vahtivietti, kovempi ei 

reagoi juuri mihinkään - tietää, ettei todellista hätää ole 

- Kiltti, hössöttäjä ja rakastaa ihmisiä, mutta on erittäin herkästi dominoiva ja omanarvontuntoinen.   

- Erittäin avoin, valmis tutustumaan kaikkiin koiriin ja ihmisiin, jotkut uudet tilanteet tai äänet ensin 

vähän pelottaa, mutta kaikkea on tutkittu! 

- Arka, epäluuloinen uusia asioita kohtaan. Oman porukan kesken erittäin sosiaalinen, leikkisä, tulee 

toimeen kaikkien eläinten ja useimpien ihmisten kanssa. Erittäin lapsiystävällinen. 

 

 


