SUOMEN NEWFOUNDLANDINKOIRAYHDISTYKSEN
KYSELY NÖFFIEN LUONTEESTA
Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti

1 KOIRAN TIEDOT
Uros/ narttu
Väri
Syntymäpäivä
Lomakkeen täyttöpäivä
Koiran nimi (vapaaehtoinen)
Koiran rekisterinumero (vapaaehtoinen)

2 PERHE
Valitse sopiva vaihtoehto:
Meillä on vain yksi koira

ei
kyllä, ja tämä on aina ollut perheemme ainoa koira
kyllä, mutta aikaisemmin meillä on ollut muitakin koiria
samanaikaisesti

Meillä on kaksi koiraa, joista tämä on
Meillä on useita koiria, joista tämä on
Perheeseemme kuuluu

vanhempi

-

nuorempi

vanhin

keskijoukkoa

nuorin

aikuisia

-

lapsia

Perheessämme on muitakin lemmikkieläimiä
Tämä on ensimmäinen nöffimme
Koiramme on ns. kodinvaihtaja
Seuraava koirammekin on todennäköisesti nöffi

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

hyviä

välttäviä

heikkoja

erittäin heikkoja

hyviä

välttäviä

heikkoja

erittäin heikkoja

heikosti

ei ollenkaan

Lisätietoja (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle):

3 OMISTAJALLE
Oma käsitykseni on, että... (valitse sopiva vaihtoehto)
Nöffien luonteet ovat nykyään yleisesti
erinomaisia

erittäin hyviä

Rodun harrastusominaisuudet ovat
erinomaisia

erittäin hyviä

Oman koirani luonneominaisuudet vastasivat käsitystäni rodusta
täysin

erittäin hyvin

hyvin

välttävästi

Oman koirani käyttöominaisuudet (esim. vesipelastus) vastasivat käsitystäni rodusta
täysin

erittäin hyvin

hyvin

välttävästi

heikosti

ei ollenkaan

Mielestäni nöffien parhaimmat luonteenpiirteet ovat... (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle)

Mielestäni nöffien huonoimmat luonteenpiirteet ovat... (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle)
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4 KÄYTTÄYTYMINEN
Nöffimme... (valitse omaa koiraanne kuvaavat vaihtoehdot, voit valita useampia)
on ystävällinen ihmisperheellemme
saattaa murista perheemme ihmisjäsenille
saattaa purra perheemme ihmisjäseniä
suhtautuu avoimesti ja ystävällisesti vieraisiin ihmisiin
suhtautuu pidättyväisesti mutta ystävällisesti vieraisiin ihmisiin
suhtautuu pelokkaasti ja aristellen vieraisiin ihmisiin
suhtautuu aggressiivisesti vieraisiin ihmisiin
”ylisosiaalisuus” aiheuttaa ongelmia arkirutiineissa kuten kävelyillä
on luotettava pienten lasten kanssa
kummeksuu liikuntarajoitteisia ihmisiä, pyörätuoleja, kainalosauvoja jne
sallii kynsien leikkauksen, harjauksen ja pesun panematta vastaan puremalla
pyrkii pakenemaan eläinlääkärin toimenpiteissä
pyrkii puolustautumaan eläinlääkärin toimenpiteissä
on sosiaalinen muita koiria kohtaan
on aggressiivinen oman sukupuolensa edustajia kohtaan
on aggressiivinen vastakkaisen sukupuolen edustajia kohtaan
käyttäytyy pelokkaasti kuullessaan äkillisiä kovia ääniä (esim. ilotulitteet)
käyttäytyy pelokkaasti vieraissa paikoissa ja uusissa tilanteissa sisätiloissa
kayttäytyy pelokkaasti vieraissa paikoissa ja uusissa tilanteissa ulkotiloissa
säikähdettyään ”mörköä” menee kuitenkin katsomaan ja haistamaan kohdetta
vahtii ruokakuppiaan perheen ihmisjäseniltä
vahtii omia tavaroitaan tai makuupaikkaansa perheen ihmisjäseniltä
vahtii ruokakuppiaan muilta koirilta
vahtii omia tavaroitaan tai makuupaikkaansa muilta koirilta
viihtyy parhaiten omien ihmistensä jalkojen juuressa ja haluaa olla lähellä perhettään
viihtyy parhaiten omissa oloissaan esimerkiksi ulkona.

Lisätietoja (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle):

5 LUONNE
Oma nöffimme on mielestäni... (valitse omaa koiraasi kuvaavat vaihtoehdot, voit valita useampia)
rohkea

vahtiviettinen

ketterä

arka

riistaviettinen

rauhallinen

herkkähaukkuinen

vesipelastusviettinen

apaattinen

älykäs

hoivaava

hissukka

ujo

pitkäpinnainen

aggressiivinen

machomies/ -nainen

tiukkatäti/ -setä

laiska

oppivainen

kuuliainen

sosiaalinen

helposti koulutettava

kova

ylivilkas

vilkas

pehmeä

kiivas

itsepäinen

määräilevä

kömpelö

leikkisä

luotettava

miellyttävä seuralainen

omistushaluinen

epäluotettava

puolustushaluinen

kekseliäs
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Muuta, mitä:

Miten edellä mainitut ominaisuudet ovat muuttuneet eri ikakausina?

Koirani on luonnetestattu
Kokonaispistemäärä ja suhtautuminen laukauksiin:

kyllä

ei

6 KÄYTÖSONGELMAT
Koirallamme on ollut seuraavia käytösongelmia:
Kyllä (rastita tarvittaessa)

Missä iässä?

eroahdistusta
yliseksuaalisuusongelmia
hallittavuusongelmia
valtataisteluongelmia
sisäsiisteysongelmia
ongelmia vieraiden koirien kanssa
ongelmia perheen muiden koirien kanssa
irtaimiston ja/ tai paikkojen tuhoamista
oman reviirin yletöntä vahtimista
turhaa haukkumista
remmissä vetämistä
pelkotiloja, mitä?
muuta, mitä?

Lisätietoja (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle):

Olemme saaneet ulkopuolista koirankoulutusapua ongelmissamme
Kyllä (rastita tarvittaessa)
Ongelman luonne:

Auttoiko apu (kyllä/ en osaa sanoa/ ei)

koirakoulusta

kyllä

EOS

ei

ongelmakoirakouluttajalta

kyllä

EOS

ei

kasvattajalta

kyllä

EOS

ei

internetistä

kyllä

EOS

ei

muilta koiraihmisiltä

kyllä

EOS

ei

muualta, mistä?

kyllä

EOS

ei

Lisätietoja (kerro lisää ongelmien mahdollisista taustoista ja syistä, jatka tarvittaessa kääntöpuolelle):

Koiramme on kastroitu/ steriloitu käytösongelmien takia
Koiramme on saanut eläinlääkärin lääkitystä käytösongelmiin
Koiramme jouduttiin lopettamaan käytösongelmien takia

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

Lisätietoja:
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7 HARRASTUKSET
Koiramme harrastukset
seurakoiran rooli

toko

rauniot

lenkkeily

vesipelastus

koiranäyttelyt ja/ tai match show’t

koirakoulussa käyminen

jäljestys

koiratanssi

agility

haku

muuta, mitä?

Olisin halunnut harrastaa nöffimme kanssa

mutta en voinut, koska (syinä esim. luonne/ terveys/ ulkonäkö/ muu):

8 VESIPELASTUSTAIPUMUKSET
Valitse sopiva vaihtoehto:
Nöffimme ui
en tiedä

ei lainkaan

vain opetettuna/ kannustettuna

kyllä

Jos ”kyllä”, kuinka usein?
joskus

usein

himouimari

Nöffimme kantaa ja/ tai noutaa tavaroita
en tiedä

ei lainkaan

vain opetettuna/ kannustettuna

kyllä

Jos ”kyllä”, kuinka usein?
joskus

usein

kantaa jotain ”koko ajan”

Nöffimme kiskoo mielellään hampaillaan lelua, köyttä, remmiä tms
en tiedä

ei lainkaan

vain opetettuna/ kannustettuna

kyllä

Jos ”kyllä”, kuinka usein?
joskus

usein

tahtoo kiskoa ”koko ajan”

Nöffillämme on vesipelastusvietti
en tiedä

ei lainkaan

kyllä

Nöffimme tarjoaa takamustaan vedessä
en tiedä

ei lainkaan

kyllä

Nöffimme yrittää estää ihmisiä pääsemästä uimaan
en tiedä

ei lainkaan

kyllä

Kuvaa koirasi vesipelastusominaisuuksia sanallisesti:

KIITOS VAIVANNÄÖSTÄSI!

Palautusosoite/ sähköposti:

Palautusosoite/ posti:

nf.terveystulokset@gmail.com

Miia Ajo
Suittilankatu 10
08100 Lohja
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