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1 Johdanto 

 

Parhaan ystäväni nimi on Sofia. Sillä on neljä tassua, luppakorvat, heiluva häntä ja maa-

ilman uteliain nenä. Millainen nimi parhaalle ystävälle valitaan, ei ole mitenkään sa-

mantekevää. Koira on nykyisin perheenjäsenen asemassa, ja sen nimeä harkitaan usein 

tarkkaan. Koiran nimeämistä pidettiin tärkeänä jo antiikin Kreikassa. Ksenofon (n. 431–

360 eaa.) neuvoo eräässä metsästysoppaassaan valitsemaan metsästyskoiralle lyhyen ja 

terävän nimen. (Pietiläinen 2013: 50–51.) 

Olen pienestä asti pitänyt eläimistä, ja elämää ilman koiraa on vaikea kuvitella. 

Siksi on ollut ilo, että olen voinut tehdä pro gradu -tutkielmani aiheesta, joka on minulle 

läheinen. Tässä tutkimuksessa syvennyn koirien nimiin. Tutkimuksen pääpaino on puh-

dasrotuisten ja sekarotuisten koirien nimien välisissä eroissa sekä koirille annetuissa 

henkilönnimissä. Vuosituhansia ihmisen rinnalla kulkeneiden koirien nimet ovat alka-

neet yhä enemmän muistuttaa ihmisten nimiä. Omankin karvakuononi nimi löytyy ih-

misten nimipäiväkalenterista. Vaikka koiralle ei valittaisikaan kutsumanimeksi henki-

lönnimeä, perinteisemmät koirannimet, kuten Murre, Tassu tai Peni, ovat vaihtuneet 

modernimpiin nimiin, kuten vaikkapa Exu, Proty ja Yali. Vanhimpana suomalaisena 

koirannimenä pidetään Mustia (Pietiläinen 2014: 33). 

 

1.1 Tutkimuskysymykset ja aineisto 

Selvitän pro gradu -tutkielmassani, millaisia kutsumanimiä koirilla on ja mitä ni-

meämisperusteita niiden taustalla on. Tarkastelen, kuinka paljon ja millaisia henkilön-

nimiä koirille annetaan ja miten henkilönnimien antamiseen suhtaudutaan. Tavoitteena 

on selvittää, annetaanko rotukoirille ja sekarotuisille erilaisia nimiä tai nimetäänkö niitä 

erilaisin perustein. Nimeämisperusteiden osalta eroa löytyy ainakin siinä, että sekaro-

tuisten koirien kutsumanimet eivät voi perustua viralliseen rekisterinimeen kuten rotu-

koirilla. Selvitän työssäni myös, kokevatko nimenantajat koiran rodulla tai sekarotui-

suudella olevan merkitystä nimivalinnassa. Sekarotuisia koiria ei juuri viedä näyttelyi-

hin, joten sen asema perheessä voi olla erilainen kuin rotukoiralla, jolloin sen nimeämi-

seen voidaan suhtautua eri tavalla kuin rotukoiran nimeämiseen. Käsittelen työssäni 

lyhyesti myös koirien lempinimiä. 

Keräsin aineistoni verkkokyselyillä Helsingin yliopiston e-lomaketta käyttäen. 

Rotukoira-aineisto koostuu kandidaatintyötä varten joulu–tammikuun vaihteessa 2013–
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2014 tekemästäni kyselystä englanninspringerspanieleiden omistajille (liite 1). Julkaisin 

linkin kyselyyn Facebookin Englanninspringerspanielit-ryhmässä, ja myös ystäväni 

jakoivat kyselyä eteenpäin. Sekarotuisten koirien omistajille kohdennettu kysely (liite 2) 

tehtiin loka–marraskuussa 2014. Tätäkin kyselyä levitin Facebookissa ystävieni kautta, 

ja lisäksi jaoin linkin siihen kahdessa eri sekarotuisten koirien omistajille suunnatussa 

Facebook-ryhmässä. Kyselykohtaiset vastausmäärät ja vastaajien ikäjakauma on nähtä-

vissä taulukossa 1. 

Taulukko 1.  Vastausten määrä ja vastaajien ikäjakauma. 

Ikä Rotukoirien kysely Sekarotuisten kysely Yhteensä 

alle 20 3 17 20 

20–29 32 94 126 

30–39 36 91 127 

40–9 27 104 131 

50–59 7 55 62 

60–69 5 13 18 

Yhteensä 110 374 484 

 

Sama vastaaja on voinut ilmoittaa tietoja useammasta koirasta, joten vastaajia on vä-

hemmän kuin vastauksia kaikkiaan. Vastausten määrät eivät myöskään jakaannu tasai-

sesti eri ikäryhmien kesken. Yksikään vastaajista ei ole yli 70-vuotias, mikä on tietysti 

luonnollista, sillä iäkkäämmät ihmiset harvemmin vastaavat verkossa tehtäviin kyselyi-

hin. Epätasaisen ikäjakauman vuoksi eri-ikäisten vastausten vertailu keskenään on han-

kalaa.  

Kyselyissä pyysin vastaajilta tietoja heidän koiransa kutsumanimestä, virallisesta 

nimestä tai mahdollisista aikaisemmista kutsumanimistä ja lempinimistä sekä pyysin 

heitä kertomaan, millä perusteilla he olivat nimen antaneet. Lisäksi kysyin, miten vas-

taajat suhtautuvat henkilönnimien antamiseen koiralle. Rotukoirakyselyssä tiedustelin 

myös, millainen on yleisesti ottaen hyvä koirannimi. Sekarotuisten koirien omistajille 

suunnatussa kyselyssä pyysin vastaajia kertomaan, millaiset henkilönnimet ovat koirille 

sopivia ja millaiset eivät. Lisäksi kysyin, vaikuttaako koiran rotu tai sekarotuisuus hei-

dän mielestään nimenantoon.  

Aineistossani on tiedot yhteensä 484 koirasta. Eri nimiä aineistossa esiintyy 409. 

Sekarotuisten koirien aineistossa huomattavaa on ulkomailta tuotujen koirien suuri mää-

rä. Vastaajat ilmoittivat tietoja yhteensä 374 sekarotuisesta koirasta, joista vain 135 on 

syntynyt Suomessa. Valtaosa sekarotuisista koirista on siis tuotu ulkomailta. Suurin osa 
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koirista on lähtöisin Espanjasta, Romaniasta, Virosta ja Venäjältä, mutta koirilla on 

niinkin eksoottisia synnyinpaikkoja kuin Filippiinit ja Kenia. 

1.2 Aiempaa tutkimusta eläintennimistä 

Ensimmäisiä selvityksiä suomalaisesta kotieläinten nimistöstä on tehnyt Heikki Ojansuu 

vuonna 1912. Ensisijassa maanviljelijöille suunnatussa työssään Ojansuu käsittelee 

lehmien, härkien, hevosten ja koirien nimiä. Hän on tutkinut, millaisilla johtimilla nimiä 

muodostetaan, sekä vertaillut nimiä virolaisiin kotieläinten nimiin. Ojansuu toteaa, että 

kotieläinten nimet otetaan usein almanakasta, mikä kertoo ihmisten ja eläinten suhteiden 

lähentymisestä. Almanakkanimien antaminen eläimille johtuu myös siitä, että vanhat 

nimenantotavat ovat unohtuneet tai kotieläinten määrän kasvaessa on tarvittu uusia ni-

miä. (Mts. 9–10.) Koirien kerrotaan saavan nimen usein värinsä mukaan. Alkuperältään 

suomalaisia koirannimiä ovat Ojansuun mukaan ainakin Musti, (H)armi/ (H)arm ja 

Paukku. (Mts. 17–26.) 

Anna-Stiina Tuomisto (1992) on tutkinut koirannimiä sivulaudaturtyössään. Hä-

nen aineistonsa koostuu lähes kokonaan rotukoirien nimistä, joita hän keräsi koirakou-

luista ja -näyttelyistä. Nimien rakenteellinen analyysi osoittaa, että poikakoirien nimissä 

esiintyy paljon klusiileja ja frikatiiveja, kun taas tyttökoirilla käytetään enemmän nasaa-

leja ja likvidoja.  (Mts. 23–24.) Tuomiston aineistossa henkilönnimiä on 21 prosentilla 

koirista. Loput nimet ovat appellatiivistyyppisiä tai erilaisia merkityksettömiä äänneyh-

distelmiä. Yleisin nimeämisperuste on virallisen nimen pohjalta muodostetut kutsuma-

nimet. (Mts. 37–47.) Hellittelynimiä on 78 prosentilla, ja poikakoirilla on niitä enem-

män kuin tyttökoirilla. Tuomisto on jakanut hellittelynimet eri luokkiin niiden muodos-

tamistavan mukaan. Useimmiten hellittelynimet saavat alkunsa koiraan liittyvistä asso-

siaatioista, jolloin hellittelynimillä ei ole kytkentää koiran viralliseen tai kutsuma-

nimeen. (Mts. 64–76.) 

Elina Anttila (1993) tutki pro gradu -tutkielmassaan, millaisia koirien kutsumani-

met ovat ja miten ne syntyvät. Anttila toteaa, että koiran kutsumanimillä on kolme eri 

lähtökohtaa. Nimi muodostuu koiran virallisesta nimestä tai sen entisestä kutsuma-

nimestä, tai nimi pohjautuu koiran ominaisuuksiin tai nimenantajan omiin mieltymyk-

siin ja nimiin liittyviin assosiaatioihin. (Mts. 1.) Nimeämisperusteiden luokittelun tode-

taan olevan hankalaa, koska yleensä ihmiset perustelevat valintaansa vain sillä, että nimi 

tuntui miellyttävälle (mts. 50). Anttilan mukaan koirien kutsumanimien taustalla on 

usein samoja valintaperusteita kuin lapselle etunimeä valittaessa (mts. 100). 
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Koirannimet ovat olleet aiheena myös Sisko Lehmanin (2010) ja Riikka Vuoriston 

(2010) pro gradu -tutkielmissa. Lehman vertaili eri koiraroduille annettuja nimiä ja tar-

kasteli, vaikuttavatko rotuominaisuudet, kuten koiran koko, nimenantoon. Lehman ha-

vaitsi rotujen kesken eroavaisuuksia esimerkiksi henkilönnimien määrässä: kun tans-

kandogeilla henkilönnimiä on yli 60 prosentilla, airedalenterriereillä niitä on reilulla 40 

prosentilla. (Lehman 2010: 16.) Tutkielmassa selvitettiin myös, millä perusteilla koiran 

kutsumanimi valitaan, ja yleisimmäksi nimenantoperusteeksi paljastui nimenantajan 

mieltymys nimeen (Lehman 2010: 74). Vuoristo selvitti omassa tutkielmassaan sitä, 

miten koirien inhimillistäminen näkyy niiden nimeämisessä ja koiranomistajien nimikä-

sityksissä. Hän vertaili koirien kutsumanimiä, lempi- ja haukkumanimiä sekä nimenan-

toperusteita ihmisten toisistaan käyttämiin nimiin ja nimenantoperusteisiin. Vuoristo 

katsoo, että henkilönnimien antaminen koirille kertoo niiden inhimillistämisestä. Lisäksi 

koirien ja ihmisten nimeämisperusteet ovat tutkimuksen mukaan hyvin samanlaisia. 

(Vuoristo 2010: 33–47.) 

Myös kissannimet ovat olleet opinnäytetöiden aiheina. Minna Keinänen (2009) 

tutki pro gradu -tutkielmassaan kissoille annettuja henkilönnimiä. Hän selvitti kissojen 

saamien henkilönnimien taustalla olevia nimenantoperusteita sekä tarkasteli, miten suo-

sittuja kissoille annetut henkilönnimet ovat ihmisillä. Keinäsen mukaan noin puolet kis-

soille annetuista nimistä on henkilönnimiä. Yleisin nimenantoperuste kissoilla on ni-

menantajan mieltymys nimeen. (Mts. 29−31.) Kissoille annettujen henkilönnimien ja 

lasten saamien etunimien vertailu keskenään paljasti, että kissoille annetaan harvemmin 

samanaikaisesti lapsilla suosittuja nimiä (mts. 84.) Keinäsen lisäksi kissojen nimiä ovat 

tutkineet Heidi Laine (1997) ja Tarja Sarkkinen (1997). 

Eläintennimistä on Suomessa tehty myös yksi väitöskirja. Marja Kalskeen (2005) 

väitöstutkimuksen aiheena ovat hevosten nimet 1800-luvulta aina 2000-luvulle. Kalske 

tutki Suomessa syntyneiden hevosten nimisysteemejä sekä niissä tapahtuneita muutok-

sia ja muutosten syitä. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään hevosten nimenantoperusteita. 

(Mts. 19.) Tutkimuksessa todetaan, että maatiaishevosten nimet olivat yleensä lä-

pinäkyviä, siis jonkin tutun proprin tai appellatiivisen ilmauksen sisältäviä. Kantakirja-

hevosille annettiin taas yleisesti henkilönnimiä 1900-luvulla, ja myöhemmin niillä alet-

tiin suosia kaksiosaisia nimiä. Lisäksi Kalske tarkasteli ratsujen, lämminveriravurien 

sekä ponien nimiä. (Mts. 485–490.) 

Suomenruotsalaisia eläintennimiä on tutkinut Marianne Blomqvist (2011). Hän on 

selvittänyt, miten hevosia, lehmiä, kissoja ja koiria on nimetty Suomen ruotsinkielisillä 
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alueilla 1800-luvun puolivälistä aina nykypäivään. Blomqvistin aineisto perustuu laajal-

ti tieteellisen Svenska litteratursällskapet -seuran eli SLS:n kokoelmiin. Blomqvist on 

myös kerännyt aineistoa itse haastattelemalla mm. kollegoita, arkistojen ja instituuttien 

henkilökuntaa sekä eläinten kasvattajia. Lisäksi hän kävi läpi erilaisia vanhoja päiväkir-

joja, sanomalehtiä sekä perunkirjoja. (Mts. 7–9.) Blomqvist huomauttaa, että koirien 

inhimillistäminen ei ole mikään uusi ilmiö, vaan että koiriin viitattiin hän-pronominia 

käyttäen jo 1800-luvulla. Koirien nimistö oli jo tuolloin kirjavaa. Tavallisimpia nimiä 

olivat Ilo, Onni ja Nalle. Koirilla yleensä pidettiin niille annetut suomenkieliset nimet, 

vaikka niiden uusi omistaja olisikin itse ollut ruotsinkielinen. Vuoden 1892 koiranäytte-

lyn katalogeista löytyy myös nykyään koirilla käytettyjä nimiä, esimerkiksi Moppe, 

Murre ja Bella. Henkilönnimien Blomqvist toteaa yleistyneen koirilla vaiheittain 1900-

luvun aikana kaikkein tavallisimmiksi kutsumanimiksi. (Mts. 64–83.) 

Kansainvälisestä tutkimuksesta on syytä mainita ruotsalainen eläintennimitutki-

mus. Ruotsissa eläintennimiä selvittävää projektia on luotsannut Katharina Leibring. 

Projektissa pyritään selvittämään, miten eläintennimet muodostetaan, millaiset nimet 

ovat tyypillisimpiä sekä mitä nimet kertovat ihmisten suhtautumisesta eläimiin. (Djur-

namn i Sverige 2015.) Ruotsalaisia koirannimiä on tutkinut Johanna Othén (2007).  Hän 

selvitti, millaisia nimiä on seurakoirilla, käyttökoirilla ja metsästyskoirilla. Tutkimus 

osoittaa, että metsästyskoirille annetaan usein vanhempia ja perinteisempiä koirannimiä, 

kun seurakoirilla on taas eniten henkilönnimiä. Kiinnostava on myös tutkimuksessa 

tehty huomio, että nykypäivän koirannimet ovat tiukemmin sidottuja koiran sukupuo-

leen kuin 1800-luvun ja 1900-luvun alun koirien nimet. (Othén 2007: 32.) 

1.3 Tutkielman kulku 

Luvussa 2 taustoitan aihetta kertomalla Suomen koiratilanteesta ja pohdin, millaista 

nimeä pidetään hyvänä koirannimenä. Lisäksi kerron kyselyn vastaajien näkemyksistä, 

vaikuttaako koiran rotu tai sekarotuisuus jotenkin sen nimeämiseen. Luvussa 3 kerron 

koirien nimeämisperusteista, ja luvussa 4 käsittelen koirille annettuja henkilönnimiä 

sekä ihmisten suhtautumista niihin. Luvussa 5 tarkastelen lyhyesti vielä koirien lempi-

nimiä. 
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2 Koiran rotu ja nimeäminen 

2.1 Koirat Suomessa 

Koirien arvioidaan olleen ihmisten seuralaisina ainakin noin 19 000 vuotta. Se tekee 

koirasta ihmisen ensimmäisen kotieläimen. Suomessakin koirat ovat toimineet ihmisen 

metsästyskumppanina ja vetojuhtana jo monia tuhansia vuosia. (Pietiläinen 2014: 11–

18.) Nykyään koira toimii ihmisen apuna lukuisin eri tavoin. On esimerkiksi poliisikoi-

ria, tullikoiria, opaskoiria, hypokoiria, paimenkoiria ja lukukoiria. Erityisesti koiran 

tarkkaa hajuaistia hyödynnetään monissa tehtävissä. Esimerkiksi diabeetikon apuna 

toimiva hypokoira pystyy haistamaan ihmisen verensokerivaihtelut ja varoittamaan liian 

korkeista tai matalista arvoista. (Koskinen 2014.) 

Suomessa arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 650 000 koiraa, joista 80 prosent-

tia on puhdasrotuisia. Kansainvälisen koiranjalostusliiton hyväksymiä koirarotuja on 

358. Suomesta löytyy 320 eri koirarotua. Vuoden 2014 suosituin koirarotu oli labrado-

rinnoutaja, joita rekisteröitiin yhteensä 1883. Seuraavaksi suosituimpia rotuja olivat 

jämtlanninpystykorva, saksanpaimenkoira ja suomenajokoira. Tässä tutkielmassa rotu-

koiria edustaneet englanninspringerspanielit olivat vuoden 2014 Suomen tilastoissa 49. 

sijalla 276 rekisteröinnillään. Tammikuussa 2015 Kennelliitto uutisoi, että maassamme 

on tällä hetkellä enemmän puhdasrotuisia koiria kuin koskaan aiemmin. (Suomen Ken-

nelliitto ry.) 

Sekarotuisella koiralla tarkoitetaan koiraa, jossa on kahta tai useampaa koirarotua. 

Sekarotuisia koiria ei läheskään aina rekisteröidä, joten niiden tarkkaa määrää Suomessa 

ei tiedetä. Sekarotuiset pennut saavat usein alkunsa vahingossa, mutta joskus koirarotuja 

risteytetään tarkoituksella, jotta rotuun saadaan uutta geenikantaa. (Kokko 2004: 32; 

Suomen Kennelliitto ry). Viime vuosina kodittomien koirien tuonti ulkomailta on yleis-

tynyt, ja nämä koirat ovat useimmiten sekarotuisia. Suomessa toimii useita koiria ulko-

mailta tuovia yhdistyksiä, esimerkiksi Espanjan Katukoirat ry ja Kodittomien koirien 

ystävät ry.  

2.2 Millainen on hyvä koirannimi? 

Englanninspringereiden omistajille suunnatussa kyselyssä pyysin vastaajilta näkemyk-

siä hyvästä koirannimestä ja siitä, millaista nimeä he eivät omalle lemmikilleen antaisi. 

Sekarotuisten koirien kyselyssä kysymyksen paino oli enemmän henkilönnimissä eli 

siinä, millaiset henkilönnimet ovat koiralle sopivia ja millaiset eivät. Molemmista kyse-
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lyistä nousi kuitenkin esiin pitkälti samoja asioita ja yhteneväinen käsitys hyvän koiran-

nimen ominaisuuksista. 

Hyvän koirannimen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat lyhyys, ytimekkyys ja helppo 

lausuttavuus. Koiran uskotaan oppivan oman nimensä helpommin, kun se on tarpeeksi 

lyhyt ja napakka. Samoin koiraa koulutettaessa ja käskettäessä lyhyt nimi on käytännöl-

lisempi, ja sitä on helpompi käyttää tiukassakin tilanteessa. Koirannimessä suositaan 

konsonantteja, ja erityisesti r-, s- ja k-äänteillä saa vastaajien mukaan hyvin kiinnitettyä 

koiran huomion. Toisaalta jotkut haluavat vältellä r- ja s-äänteitä, ja joku on sitä mieltä, 

että koira ei pysty erottamaan pehmeitä äänteitä, kuten l. Tiettyjen äänteiden suosiminen 

ja toisten välttäminen ovat vahvasti myös makuasioita, joten nimenantajan omat miel-

tymykset väistämättä ohjaavat nimenantoa. Kommenteissa kuitenkin korostuu se, että 

nimeä pitää olla helppo käyttää. Koiran on tärkeää tunnistaa oma nimensä, joten se ei 

saisi muistuttaa liikaa jonkun toisen nimeä tai muuta puheessa usein esiintyvää sanaa. 

Nimen pituuteen ja lausuttavuuteen liittyvien kommenttien jälkeen eniten koros-

tettiin nimen harvinaisuutta, persoonallisuutta ja sitä, että lähipiiristä ei löydy samanni-

misiä ihmisiä tai eläimiä. Koiraa on helpompi vaikkapa koirapuistossa kutsua luokseen, 

kun sillä on muiden koirien nimistä poikkeava nimi. Monet myös haluavat antaa koiral-

leen juuri sen persoonaa hyvin kuvaavan, omalaatuisen nimen. Varsinkin perinteisten 

koirannimien, kuten Musti, Peni tai Turre, katsotaan olevan hieman persoonattomia. 

Henkilönnimien koetaan kuvaavan paremmin koiran omaa persoonaa. Useiden vastaa-

jien mielestä olisi kuitenkin hyvä suosia hieman harvinaisempia henkilönnimiä, ja moni 

toteaa koirille sopivan erityisesti vanhat suomalaiset nimet, joilla ilmeisesti tarkoitetaan 

tyypillisesti vanhemmilla ihmisillä esiintyviä nimiä. Lapsille annettuja viime aikojen 

suosikkinimiä taas halutaan pääasiassa vältellä. Tärkeää näyttää olevan, että lähipiirissä 

ei ole samannimisiä henkilöitä, koska saman nimen antaminen koiralle saatetaan joi-

denkin mukaan kokea loukkaavaksi.  

Hyvä nimi ei siis saisi olla liian pitkä ja vaikea lausua. Koiran nimen tulee myös 

olla hyvän maun mukainen. Vastaajat eivät pidä sopivana nimetä koiraa alatyylisillä 

ilmaisuilla, kirosanoilla tai diktaattorien nimillä. Muutama vastaaja on myös sitä mieltä, 

että julkisuuden henkilöiden nimiä ei pitäisi antaa koiralle. Koiran nimen tulisi olla sel-

lainen, jota ei hävetä ulkona huudella. 

Koirille sopivista henkilönnimistä kysyttäessä muutama vastaaja kommentoi, että 

koirille sopivat paremmin ihmisten lempinimien kaltaiset nimet, kuten Pave tai Amma. 

Perinteisemmät koirien kutsumanimet onkin usein muodostettu käyttäen samanlaisia 
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johtimia kuin ihmisten lempinimissä. Näitä johtimia ovat mm. -ki (Piki), -kku (Rek-

ku), -ssu (Tessu) ja -ppe (Moppe). (Saarelma 2011: 20.) Vastaajien näkemyksiä koiralle 

sopivista henkilönnimistä on kerrottu enemmän luvussa 4.4. 

Koirakäsikirjat ja erilaiset hoito-oppaat eivät juurikaan ohjeista nimenantoa. Kä-

vin läpi lähikirjastoni koirakirjat, ja vain yhdessä kirjassa annettiin neuvoja koiran ni-

meämiseen. Koirien pikkujättiläisen (Kokko 2004: 49) mukaan koiralle on hyvä antaa 

lyhyt, yksi- tai kaksitavuinen, nimi. Nimivinkkejä saa lisäksi kahdestakin eri koiranni-

mikirjasta. Liisa Kokon Koiran nimipäivä- ja tarinakirja julkaistiin ensimmäisen kerran 

vuonna 1996, ja Minna Saarelman Koirien nimipäiväkirja ilmestyi vuonna 2011.  

 

2.3 Rodun vaikutus nimipäätökseen 

 

Sekarotuisten koirien omistajille suunnatussa kyselyssä pyysin vastaajia kertomaan mie-

lipiteensä siitä, vaikuttaako koiran rotu tai sekarotuisuus sen nimeämiseen. Lähes 82 

prosenttia on sitä mieltä, että rotu ei vaikuta mitenkään. Vajaa 10 prosenttia katsoo, että 

koiran rodulla on merkitystä. Loput vastaajat eivät tuoneet mielipidettään julki. Eri-

ikäisten vastauksia tarkastellessa 30–49-vuotiaat uskovat hieman useammin rodulla ole-

van vaikutusta nimipäätökseen. Ikäryhmien välillä ei kuitenkaan ole suuria eroja. 

Vastaajien mukaan koiran rotu vaikuttaa nimeämiseen lähinnä kasvattajanimien 

sekä rodulle tyypillisten ominaisuuksien kautta. Kaikilla maamme rotukoirilla on viral-

linen rekisterinimi eli kennelnimi. Virallinen nimi rekisteröi koiran tietyn kennelin kas-

vatiksi.  Sekarotuisen koiran voi ilmoittaa Kennelliiton tunnistusmerkintä- ja omistaja-

rekisteriin, mutta varsinaisia rekisterinimiä niillä ei silti ole. (Suomen Kennelliitto.) Ro-

tukoirien rekisterinimet ovat yleensä kaksiosaisia, ja niissä on koiran kasvattaneen ken-

nelin nimi sekä koiran yksilöivä nimenosa (Saarelma 2011:16). Kennelin nimi on taval-

lisesti genetiivissä, kuten nimissä Full Flavour’s Dreamgirl Sofia ja Huurapojan Papri-

ka. Kasvattajan kennelnimen tulee täyttää tietyt vaatimukset. Kennelnimisäännön mu-

kaan kennelnimi ei saa sisältää mm. yksittäisiä kirjaimia ja numeroita, rodunnimiä tai 

sanaa kennel. (Suomen Kennelliitto ry.) Rekisterinimet vaikuttavat usein koiran kutsu-

manimen valintaan.  Koirasta arkielämässä käytettävä kutsumanimi voi olla lyhenne tai 

muunnos koiran rekisterinimestä. 

Jotkut vastaajat ovat sitä mieltä, että myös rodun alkuperä tai rodulle ominaiset 

piirteet ohjaavat nimenantoa. Eräs vastaaja kommentoi, että rotukoiria voidaan joskus 

nimetä myös samanrotuisen esikuvan mukaisesti, esimerkiksi collie saa nimen Lassie ja 
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saksanpaimenkoira nimen Roi. Koiran rotu näyttää ohjaavan nimenantoa epäsuorasti 

juuri koiran ominaispiirteiden kautta. Rotu tai sekarotuisuus ei ehkä sinänsä vaikuta, 

mutta samanrotuiset koirat näyttävät samalta ja ovat yleensä samanluontoisiakin, jolloin 

niille voidaan päätyä antamaan samantyyppisiä nimiä. Rodun alkuperä saattaa joskus 

vaikuttaa nimeen, kuten aineistoni englanninspringerspanieli Williamilla, mutta sekaro-

tuisillakin koiran alkuperämaa voi yhtä lailla antaa idean nimeämiseen. Kuten valtaosa 

vastaajista ilmaiseekin, rodulla tai sekarotuisuudella ei loppujen lopuksi vaikuta olevan 

suurta merkitystä koiran nimestä päätettäessä. 

Koiran rotua enemmän nimipäätöksessä painaa vastaajien mukaan koiran ulkonä-

kö, luonne ja persoona. Myös samaa rotua olevat koirat voivat olla luonteeltaan erilai-

sia, ja nimen on tärkeä sopia kantajansa persoonaan. Eräs vastaaja kommentoi, että ni-

meen vaikuttaa eniten nimenantajan omat mieltymykset, mikä on kiistatta totta. Nimi 

voidaan valita useiden seikkojen perusteella, mutta taustalla on aina myös nimenantajan 

omat nimimieltymykset. Kukaan tuskin haluaa antaa koiralleen omasta mielestään ru-

maa nimeä. 

 

 

3 Nimeämisperusteet koirilla 

 

Tässä luvussa esittelen aineistoni koirannimien taustalla olevia nimenantoperusteita. 

Käsittelen aluksi nimeämisperusteiden erilaisia luokittelusysteemejä, minkä jälkeen 

selvennän tässä työssä käyttämääni luokittelua. Käyn nimeämisperusteet läpi ensin koko 

aineiston osalta, ja viimeisessä alaluvussa vertailen rotukoirilla ja sekarotuisilla käytet-

tyjä perusteita. 

3.1 Nimeämisperusteiden luokittelu 

Kyselyissäni vastaajat saivat kertoa omin sanoin, miksi ja miten koiralle annettuun ni-

meen päädyttiin. Jotkut eivät osanneet perusteella valintaansa oikein mitenkään, toiset 

taas selittivät hyvinkin monisanaisesti nimeämisen vaiheita. Tavallisesti nimeämiseen 

vaikuttaa useampi asia, joten vastaajat saivat luetella useampia nimeämiseen vaikutta-

neita tekijöitä. Joidenkin koirien kohdalla tuli ilmi jopa neljään eri nimeämisperusteiden 

kategoriaan luokiteltavia perusteita. Nimeämisperusteiden tutkiminen ei ole aivan yk-

sinkertaista. Kaikkia nimivalintaan vaikuttaneita asioita ei välttämättä muisteta, tai jokin 

koiran luonteenpiirre on saatettu kytkeä sen saamaan nimeen vasta myöhemmin, jolloin 
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se oikeastaan ei ole nimeämisperuste. Perusteiden luokittelukaan ei ole ongelmatonta, 

sillä joskus yksi perustelu voisi sopia useampaan kategoriaan. Myös koirannimiä tutki-

nut Elina Anttila (1993: 50) toteaa, että nimeämisperusteiden luokittelu on vaikeaa, sillä 

yleensä nimet on valittu sillä perusteella, että ne vain tuntuvat miellyttäviltä. 

Lemmikkieläimen ja lapsen nimen valintaan vaikuttavat usein samanlaiset asiat, 

joten on aiheellista tarkastella, miten ihmisten nimeämisperusteita on luokiteltu. Eero 

Kiviniemi (2006) on jakanut lapsen nimen valintaan vaikuttavat syyt yhdeksään eri 

luokkaan. Aikaisemmin on ollut hyvin tavallista valita lapselle nimi suvun piiristä. Ny-

kyään tämä tapa on huomattavasti vähentynyt, varsinkin lapsen ensimmäisen etunimen 

kohdalla. Nimenvalintaan voi vaikuttaa myös nimen yhtäläisyys muun perheen nimiin, 

esimerkiksi sama alkukirjain. Muita yleisiä nimeämisperusteita ovat esikuvan mukaan 

nimeäminen ja mieltymys nimeen. Nimen käytännöllisyys ja nimeen sisältyvän ilmauk-

sen merkitys ovat Kiviniemen luokittelussa omia perusteluokkiaan.  Muita nimeämispe-

rusteiden luokkia ovat syntymä- tai kastepäivä ja muut erinäiset valintaperusteet. (Kivi-

niemi 2006: 129–132.) 

Koirille annettujen nimien nimeämisperusteita ovat tutkineet ainakin Tuomisto 

(1992), Anttila (1993), Lehman (2010) ja Vuoristo (2010). Anttila ja Vuoristo jaottele-

vat kutsumanimet primaareihin ja sekundaarisiin. Nimistöntutkimuksessa sekundaareja 

nimiä ovat sellaiset nimet (esim. henkilön epäviralliset lisänimet), jotka perustuvat vi-

ralliseen nimeen. Kaikki muut nimet ovat primaareja. (Ainiala – Saarelma – Sjöblom 

2008: 173.) Anttila luokittelee tämän käytännön mukaisesti sekundaareiksi nimiksi koi-

ran rekisterinimeen tai aikaisempaan kutsumanimeen pohjautuvat nimet. Primaarit ni-

met Anttila jakaa neljään alaluokkaan nimeämisperusteen mukaan. Sekundaarien ja 

primaarien nimien lisäksi Anttilalla on vielä erilaisten nimeämisperusteiden luokka. 

Siihen kuuluvat mm. esikuvan mukaan nimeäminen, systeeminimet ja nimenantajan 

mieltymys nimeen. (Anttila 1993: 28–71.)  Vuoristo on luokitellut nimenantoperusteet 

nimien semanttisen analyysin perusteella. Hänellä primaareja nimiä ovat semanttisesti 

läpinäkyvät nimet eli nimet, jotka liittyvät jotenkin koiraan itseensä, esimerkiksi sen 

ulkonäköön, luonteeseen tai käyttäytymiseen. Semanttisesti läpinäkymättömät nimet 

ovat sekundaareja nimiä eli nimiä, jotka eivät liity koiraan itseensä. Niitä voivat olla 

esimerkiksi helposti huudettava nimi tai mieltymys nimeen. Primaarien ja sekundaarien 

nimien lisäksi Vuoristolla on oma luokka virallisen nimen pohjalta muodostetuille kut-

sumanimille. Nämä nimet on vielä jaettu primaareihin ja sekundaareihin sen mukaan, 
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onko kasvattaja antanut pennulle sen rekisterinimen yksilöivän nimenosan juuri kysei-

seen koiraan liittyvin perustein vai ei.  (Vuoristo 2010: 35–43.)   

Tuomisto on jakanut nimeämisperusteet 12 pääluokkaan, joista suurimmat ovat 

virallisesta nimestä muodostetut nimet, sekalaisin tavoin perustellut nimet sekä koiran 

ominaisuuksista johtuvat nimet. Sekalaisin tavoin perusteltujen nimien luokkaan Tuo-

misto on sisällyttänyt myös nimet, joiden syntyhistoriaa ei tiedetä tai muisteta. (Tuomis-

to 1992: 43–50.) Lehmanin (2010: 26) luokittelussa on seitsemän kategoriaa: valmis 

nimi, tiettyjä äänteitä sisältävä nimi, nimenantajan mieltymys nimeen, koiran ominai-

suuksista kumpuava nimi, systeemiä noudattava nimi, esikuvan mukaan annettu nimi 

sekä muut perusteet. Lehman on käyttänyt luokittelunsa pohjana kissannimiä tutkineen 

Minna Keinäsen nimeämisperusteiden luokittelua. Keinänen on luokitellut perusteet 

kahdeksaan eri luokkaan, joista suurimmat ovat nimenantajan mieltymys nimeen ja kis-

san ominaisuudet (Keinänen 2009: 31). Myös kissannimiä tutkinut Laine (1997: 18) on 

jakanut nimeämisperusteet viiteen pääluokkaan, joita ovat mm. rekisterinimeen perus-

tuvat nimet, kissan ominaisuuksiin perustuvat nimet sekä nimenantajan mieltymyksiin 

perustuvat nimet. Sarkkinen (1997: 50–57) taas on jakanut kissannimet primaareihin ja 

sekundaarisiin, joihin molempiin kuuluu useita alaluokkia.  

Eläintennimien nimeämisperusteita on siis jaoteltu monin eri tavoin. Minna Kei-

näsen kissannimien valintaperusteluokittelu on ollut pohjana myös itselläni, vaikka en 

hänen tavoin keskitykään pelkästään henkilönnimen saaneiden koirien nimenantoperus-

teisiin. Olen hyödyntänyt myös Lehmanin käyttämää luokittelua. Omassa luokittelussa-

ni olen kuitenkin lähtenyt ensisijaisesti liikkeelle omasta aineistostani ja siitä, millaisia 

nimeämisperusteita kyselyyn vastanneet tuovat esiin. Olen päätynyt jakamaan ni-

meämisperusteet seuraaviin luokkiin: 

1. Valmis nimi 

2. Rekisterinimen tai aiemman kutsumanimen pohjalta muodostettu nimi 

3. Tiettyjä äänteitä sisältävä nimi 

4. Koiran ominaisuuksia luonnehtiva nimi 

5. Nimenantajan mieltymys nimeen 

6. Lähipiirin nimien vaikutus 

7. Esikuvan mukaan annettu nimi 

8. Muut nimeämisperusteet 
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Kuten Lehman, olen katsonut yhdeksi nimenantoperusteeksi koiralla jo käytössä olleen 

valmiin kutsumanimen. Kun koiran nykyinen omistaja on saanut lemmikkinsä jo val-

miiksi nimettynä, ei ole tietenkään mahdollista päästä kiinni nimen valintaan vaikutta-

neihin syihin, koska päätöksen on tehnyt joku muu kuin koiran nykyinen omistaja. Ku-

ten valmiita nimiä käsittelevässä luvussa myöhemmin tulee ilmi, on ihmisillä kuitenkin 

omat syynsä valita käyttöönsä koiralla oleva valmis nimi, vaikka nimen muuttaminen-

kin olisi mahdollista. Siksi katson valmiiden nimien olevan myös nimenantoperuste.  

Rekisterinimen pohjalta muodostetut kutsumanimet ovat mahdollisia vain rotukoi-

rilla, mutta samaan luokkaan olen sisällyttänyt koiran aikaisemmasta kutsumanimestä 

muodostetut nimet, joka esiintyy perusteluna myös sekarotuisilla koirilla. Koiran aikai-

semman kutsumanimen tai sen rekisterinimen vaikutus näkyy uudessa nimessä usein 

nimen äänteissä. Kutsumanimessä saattaa olla samoja äänteitä kuin aikaisemmassa ni-

messä tai rekisterinimessä, mutta kommenteista ei voi aina päätellä, onko nimivalintaan 

vaikuttanut enemmän juuri tietyt nimeen halutut äänteet vai koiran aiempi tai virallinen 

nimi. Myös valmiin kutsumanimen pitämiseen on voinut vaikuttaa äänteelliset seikat tai 

rotukoirilla myös se, että valmis kutsumanimi muistuttaa koiran rekisterinimeä. Koska 

nämä nimeämisperusteet ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa, käsittelen niitä samassa ala-

luvussa 3.2. 

Seuraavasta taulukosta näkyy, kuinka yleisiä eri nimeämisperusteet ovat aineisto-

ni kaikilla koirilla. Vastaajat saivat siis luetella useampia perusteita, jolloin mainintojen 

osuus koirista on kaikki luokat yhteenlaskettuna yli 100 prosenttia. 

Taulukko 2. Nimeämisperusteet aineistoni kaikilla koirilla. 

Nimeämisperuste Mainintojen 

osuus koirista % 

Valmis nimi 28,5 

Rekisterinimestä tai valmiista 

nimestä muodostettu nimi 

12,0 

Äänteet 11,2 

Koiran ominaisuudet 30,8 

Mieltymys nimeen 28,1 

Lähipiirin nimet 12,8 

Esikuva 7,9 

Muut syyt 11,6 

 



13 
 

Yleisimmät nimeämisperusteet liittyvät koiran aikaisempaan kutsumanimeen tai rekiste-

rinimeen sekä usein niihin liittyvien tiettyjen äänteiden valintaan. Usein nimi luonnehtii 

myös koiran ominaisuuksia. Nimenantajan mieltymykset vaikuttavat varmasti aina osal-

taan nimivalintaan, ja kyselyni mukaan moni myös tiedostaa tämän. Lähipiirin ihmisten 

ja eläinten nimet vaikuttavat myös joskus nimeämiseen, ja toisinaan taustalla voi olla 

jokin esikuva. Seuraavissa alaluvuissa käsittelen vastaajien antamia perusteluita tar-

kemmin ja tuon esiin vastaajien omia kommentteja. Kommenttien perässä oleva E tar-

koittaa, että kommentti on peräisin englanninspringerspanieleiden omistajille tehdystä 

kyselystä eli niin sanotusta rotukoira-aineistosta. S tarkoittaa, että kommentti on otettu 

sekarotuisten koirien omistajien kyselystä. Kommenteista olen luettavuuden helpotta-

miseksi korjannut ilmeiset lyöntivirheet sekä isot alkukirjaimet erisnimiin ja virkkeiden 

alkuun. Mikäli kommentista tai ympäröivästä tekstistä ei ilmene, minkä nimisestä koi-

rasta on puhe, olen lisännyt koiran kutsumanimen sulkeissa kommentin loppuun. 

3.2 Valmis nimi, rekisterinimi tai äänteet  

Koiran omistaja ei aina ole itse antanut koiransa nimeä. Kasvattaja on voinut nimetä 

pennun jo ennen sen luovuttamista, tai koira voi olla tavallista luovutusikää vanhempi 

tai jo aikuinen sen saapuessa uuteen kotiin, jolloin sillä on jo jokin kutsumanimi. Van-

hemman koiran nimi luultavasti jää käyttöön myös uudessa kodissa, sillä koira on sen jo 

oppinut ja uuden nimen opettaminen voi viedä aikaa. Jos kyseessä on vasta pentu, voi 

uusi omistaja helpommin päättää nimen vaihtamisesta, sillä nuori koira ei ole vielä tot-

tunut nimeensä ja uuden nimen opettaminen koiralle ei ole liian työlästä. Silti koiran 

omistaja saattaa päätyä käyttämään koiran aikaisempaa nimeä.  

Koiralla oleva valmis kutsumanimi on valintaperusteena 29 prosentilla aineistoni 

koirista. Yleisimmät perustelut ovat, että nimi sopi koiralle ja se miellytti koiran uutta 

omistajaa. Vanhemman koiran kohdalla nimenvaihtoon ei muutenkaan helposti lähdetä. 

Sekarotuisten koirien kyselyssä vastaajat saivat myös kommentoida, harkitsivatko he 

koiran nimen vaihtamista. Enemmistö kysymykseen vastanneista, 67 prosenttia, kertoi, 

ettei nimenvaihto käynyt mielessäkään. Pepitan omistaja perustelee vanhan nimen säi-

lyttämistä seuraavasti: 

 

1) En harkinnut, tuttu nimi helpottaa koiran sopeutumista. Koska koira aiemmin 

kuullut vain espanjan kieltä ja nyt suomea niin edes jokin sana eli nimi on ja py-

syy. (S) 
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Sekarotuisia koiria tuodaan Suomeen paljon ulkomailta, ja tutun nimen pitämisellä voi-

daan pyrkiä minimoimaan muutosten määrää ja helpottamaan koiran sopeutumista uu-

teen kotiin, kuten Pepita-koiran tapauksessa. Usein koira myös tottelee jo sille annettua 

nimeä, jolloin vastaajat eivät näe nimenvaihtamista järkeväksi. Myös uudet omistajat 

ovat saattaneet jo tottua koiralla olleeseen nimeen ennen koiran saapumista, jolloin ai-

nakaan kaikki perheenjäsenet eivät suostu nimenvaihtoon (esimerkki 2). 

 

2) Olisin halunnut nimetä uudelleen heti kun saimme koiran, mutta perheen lapset 

eivät suostuneet kun oli puhuttu Jacky koirasta jo netin kuvia katsellessa. (S) 

 

Nimenvaihtamista harkitsi kuitenkin 30 prosenttia tähän kohtaan vastanneista. Ai-

keista luovuttiin usein samoista syistä kuin toiset eivät nimen vaihtamista edes harkin-

neet. Nimi tuntuikin lopulta koiralle sopivalta, ja koira tunnisti sen itse hyvin. Annetun 

nimen on kuitenkin miellytettävä uutta omistajaa, muuten nimi vaihdetaan herkästi.  

 

3) Kyllä (halusin vaihtaa nimen). Koiratarhan antama nimi oli Sobras, joka tar-

koittaa esim. ruuantähteitä. Mielestäni se ei ollut hyvä. (S) 

 

Koiran nimi Sobras vaihtui Perraksi, joten koiran espanjalainen tausta näkyy uudessa-

kin nimessä. Perra on espanjaa ja tarkoittaa narttukoiraa (NetMot-sanakirjasto). Ulko-

mailta tuotujen koirien kutsumanimen muokkaaminen tai vaihtaminen liittyy usein ni-

men vieraskielisyyteen ja sen lausumisen vaikeuteen. Joskus vanhaan nimeen kuitenkin 

tyydytään sellaisenaan, vaikka se olisikin suomalaisittain hieman hankala ääntää, kuten 

Tyson-koiran omistaja kommentoi. Luonnollisesti koiran ikä vaikuttaa siihen, kuinka 

innokkaasti nimeä lähdetään muuttamaan. Mitä vanhempi koira, sen helpompi on vain 

jatkaa vanhan nimen käyttämistä. Joskus vanha nimi voi jäädä käyttöön siksi, koska ei 

vain keksitä uutta ja sopivaa nimeä koiralle tai perheessä ei löydy yksimielisyyttä uu-

desta nimestä. Toisaalta jotkut ajattelevat, että nimi on osa koiraa eikä sitä saa muuttaa.  

 

4) Olen antanut koiralleni lempinimiä. En halua vaihtaa kutsumanimeä koska se 

on osa koirani "menneisyyttä". Varsinkin kun en ole ollut koirani kanssa sen pentu 

ajasta asti sillä on "oikeus" sille annettuun nimeen. Uudelleen nimeäminen on 

mielestäni keinotekoista. Epäviralliset lempinimet ovat eri juttu (Milu) (S) 
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Muutama muukin nimenvaihtoa puntaroinut vastaaja kommentoi, että kutsuma-

nimi on lopulta vain yksi nimi monien lempinimien joukossa, joten sillä ei välttämättä 

ole niin suurta merkitystä. Jos nimen vaihtaminen ei heti alusta asti ole suunnitelmissa, 

sen toteuttaminen vaikuttaa usein jäävän vain harkinnan asteelle. Kun ei ole vielä kek-

sitty uutta nimeä, koirasta puhutaan alkuun sen valmiilla kutsumanimellä, ja vaikkei 

nimi olisikaan heti miellyttävän tuntuinen, identifioituu koira silti omistajan mieleen 

tällä nimellä. Koiran saapuessa uuteen kotiin ja omistajien kiintyessä siihen voi myös 

nimi itsessään alkaa näyttäytyä mielekkäämpänä. Koiraan liittyvät positiiviset tunte-

mukset ehkä siis tavallaan välittyvät myös sen valmiiseen nimeen, vaikka siihen ei heti 

paikalla olisikaan ihastuttu.  

Viisi vastaajaa eli 3,5 prosenttia niistä vastaajista, jotka kertoivat sekarotuisella 

koirallaan olevan käytössä jonkun muun antama nimi, ei kommentoinut laisinkaan, kä-

vikö nimenvaihto jossain vaiheessa mielessä. Huomattavan suurelle osalle vanhan ni-

men säilyttäminen kuitenkin vaikuttaa olevan melko itsestäänselvyys. Kyselyni pohjalta 

ei voida tehdä tyhjentäviä johtopäätöksiä, kuinka usein koiralla oleva valmis kutsuma-

nimi jää myös uudessa kodissa käyttöön, koska kysyin koiranomistajilta nykyisin käy-

tössä olevasta kutsumanimestä. Useammalla koiralla on siis voinut olla jokin aiempi 

nimi, jonka uusi omistaja on sittemmin vaihtanut.  

Vaikka koiralla ollut kutsumanimi ei jäisikään käyttöön uudessa kodissa, voi se 

silti vaikuttaa uuden nimen muotoutumiseen hieman samalla tavalla kuin rotukoirien 

rekisterinimet. Valmiin nimen tai rekisterinimen pohjalta muodostettuja nimiä oli yh-

teensä 12 prosentilla aineistoni koirista. Ulkomailta tuotujen koirien nimet tavallisesti 

muokataan suomalaisempaan asuun, esimerkiksi Miquelista tuli Miksu ja Olivgasta Ol-

ga. Joskus vieraskielisiä nimiä vierastetaan, kuten esimerkistä 5 käy ilmi. 

 

5) Guapo olisi kuulostanut Kuopiolaisen Kaapolta joten siitä tuli suoraan Kaapo, 

Sitä olisi kuitenkin sit pitänyt joka kerta selvittää kaikille mitä se meinaa semmo-

nen ulkomaalaisilla nimillä hienostelu. :) Jos oikein olisin sen suomentanut niin 

Kaunohan se olisi ollut ja kyllä Kauno-Kaapoakin käytetään. (S) 

 

Vastaajan kommentista voi päätellä, että vieraskielinen nimi koiralla olisi voinut herät-

tää epätoivottua huomiota ja sen käyttö olisi tuntunut turhan hienostelevalta. Useimmi-

ten nimen muokkauksella pyritään kuitenkin helpottamaan nimen lausumista. 

Rotukoirilla kutsumanimeen saattaa vaikuttaa myös koiran rekisterinimi. Kutsu-

manimi on voinut syntyä rekisterinimeä muokkaamalla, kuten tapauksissa, joissa viralli-
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sesta nimestä Maggidh tuli kutsumanimeksi Maggie ja Stylesta tuli Stella. Rekisterini-

men tai valmiin nimen pohjalta muodostetut kutsumanimet muistuttavat yleensä alkupe-

räistä nimeä äänteellisesti. Monissa tapauksissa onkin vaikea tulkita, onko nimenantoon 

vaikuttanut enemmän rekisterinimi tai valmis nimi vai se, että nimeen halutaan sisällyt-

tää tiettyjä äänteitä. Aina vastaaja ei kerro, oliko pyrkimyksenä löytää nimenomaan ään-

teiltään koiran alkuperäistä nimeä muistuttava nimi. Useimmissa tapauksissa se on kui-

tenkin hyvin luultavaa, koska alkuperäisessä ja uudessa nimessä on useita samoja ään-

teitä. Joskus nimi kuitenkin keksitään rekisterinimen pohjalta eri tavalla. Esimerkissä 6 

vastaaja kertoo, kuinka koiran rekisterinimen yksilöivänä osana ollut Orang-A-Tang 

antoi idean kutsumanimeen. 

6) Simppa nimi tulee rekisterinimestä, koska siitä tulee mieleen oranki apina ja 

siitä taas Simppa-Simpanssi. (E) 

 

Valmis nimi tai rekisterinimi nimenantoperusteena on läheisesti yhteydessä tietty-

jen äänteiden suosimiseen nimenvalinnassa.   Äänteelliset ominaisuudet vaikuttivat vas-

taajien kertoman mukaan koiran nimenantoon 11 prosentilla. Jotkut haluavat sisällyttää 

koiran nimeen joitain tiettyjä äänteitä, koska uskovat koiran reagoivan nimeen silloin 

herkemmin. Toisaalta kyse on hyvin pitkälle makuasioista. Jotkut haluavat koiran ni-

messä olevan ”kovia äänteitä”, joilla useimmat tuntuvat tarkoittavan k- ja p-äänteitä, 

kun toiset taas nimenomaan haluavat välttää niitä. Myös r-äänteelle löytyivät omat kan-

nattajansa ja välttelijänsä. Jotkut kokevat sen herättävän hyvin koiran huomion, mutta 

eräs vastaaja taas kommentoi, että koira voi tulkita sen murinaksi. Kiinnostavaa on, että 

kissannimissäkin käytetään yleisesti s-äännettä, joka liitetään kissan sähisevään äänte-

lyyn (Sarkkinen 1997: 76–80). Äänteisiin liittyvät mieltymykset ja mielipiteet voivat 

myös liittyä koiran asemaan tai tehtävään perheessä. Harrastekoiran, esimerkiksi met-

sästyskoiran, tulee erottaa nimensä vaativissakin olosuhteissa. Napakat konsonantit toi-

mivat silloin nimessä paremmin kuin pehmeämmät äänteet. Kotona viihtyvän seurakoi-

ran nimelle ei taas ole samanlaisia vaatimuksia. 

Äänteellisyydellä voidaan myös tarkoittaa jotain muuta kuin tiettyjen äänteiden 

suosimista nimessä. Jotkut valitsevat nimen, joka heidän mielestään sointuu kauniisti, 

kuten esimerkiksi Lyyli-koiran omistaja luonnehtii nimenvalintaansa. Taustalla voi olla 

oma mieltymys tiettyihin äänteisiin. Jotkut haluavat nimessä olevan tietynlaista rytmiä 

tai jopa toistoa, kuten seuraavan esimerkin vastaaja kertoo. 
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7) Ajattelimme, että Tita olisi kiva nimi, mutta kävi niin, että kutsuin koiraa en-

simmäiset päivät vahingossa sekaisin välillä Titaksi, välillä Litaksi, kunnes päätin, 

että tähän on pakko löytyä ratkaisu. Kun sanoin Titalita, koira reagoi siihen heti: 

se oli sen nimi. Tykkään siitä, että nimessä on hyvä rytmi ja äänteellistä toistoa. 

(S) 

 

Lähinnä rotukoirien kohdalla äänteet voivat vaikuttaa koiran nimeen silloin, jos 

kaikille pentueen koirille halutaan samalla kirjaimella alkavat nimet. Nimen halutaan 

joskus myös muistuttavan perheen muiden koirien nimiä, esimerkiksi juuri alkukirjai-

meltaan. Toisaalta jotkut keksivät koirilleen mahdollisimman erilaiset nimet, jotta nii-

den on helpompi erottaa oma nimensä. Lähipiirin nimien vaikutusta nimenvalintaan 

käsittelen luvussa 3.5.   

Nimeämisperusteita ei voi yksiselitteisesti luokitella, vaan tiettyjen äänteiden suo-

siminen voi siis liittyä vaikkapa perheen muiden lemmikkien nimiin tai koiran aikai-

sempaan nimeen tai rekisterinimeen. Äänteellinen samankaltaisuus esimerkiksi rekiste-

rinimeen voi olla omistajan tietoinen valinta, mutta koiran virallinen tai aikaisempi nimi 

voi myös ilman tietoista pyrkimystä ohjata nimenvalintaa. Itse nimenantajakaan ei aina 

pysty erittelemään kaikkia nimenvalintaan vaikuttaneita seikkoja, vaan perusteluita ky-

syttäessä saattavat korostua jotkin tietyt seikat (Kiviniemi 2006: 130). 

 

3.3 Koiran ominaisuudet 

 

Koiran ominaisuuksiin liittyviä nimenantoperusteita oli mainittu lähes 31 prosentilla 

aineiston koirista. Se on yleisin nimenantoperuste aineistossani. Koiran ominaisuuksiin 

lukeutuvia piirteitä ovat ulkonäkö, luonne, käytös ja rotu. Olen laskenut tähän ryhmään 

mukaan myös tapaukset, joissa nimenantoon on vaikuttanut koiran asema eli onko se 

esimerkiksi harrastuskoira tai perheen koirista nuorin. On tyypillistä, että nimen kerro-

taan vain sopivan koiralle ilman tarkempia selityksiä. Todennäköistä kuitenkin on, että 

nimi liittyy yleensä koiran ulkonäköön tai käytökseen. Toiset ovat osanneet perustella 

valintansa hyvinkin tarkasti. Seuraavan esimerkin Salvador-koiran tapauksessa nimen-

antoon ovat vaikuttaneet koiran alkuperä, ulkonäkö sekä fysiikka. 

 

8) Kuten edellä jo mainitsin nimi sopi koiralle kuin nenä päähän. Espanjalainen 

nimi espanjalaiselle koiralle. Eikä mikään olisi sopinut Salvadoren arvolle pa-

remmin kuin jokin arvostettu nimi :) Koira itsessäänkin on kuin taideteos. Upea 

musta kiiltävä turkki, valppaana isot pystyt korvat, rentoina ne kaartuvat ruusuk-
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keiksi, pitkä piiskamainen häntä, lihaksikas voimakas kroppa, ylväs ryhti, ruskeat 

kauniit silmät, pitkä anubismainen kuono ja vauhtia löytyy kuin gepardilla! (S) 

 

Ulkopuoliselle ei välttämättä avaudu, miten Salvadorin isot pystykorvat, piiskamainen 

häntä ja ruskeat silmät saati sen kyky saavuttaa nopea vauhti liittyvät nimeen Salvador. 

Kyse on pitkälti nimenantajan omista mielleyhtymistä, jotka ovat syntyneet mahdolli-

sesti jonkun Salvador-nimisen henkilön tai hahmon kautta. Omistaja luonnehtii koiraan-

sa taideteokseksi, jolloin kenties taiteilija Salvador Dali on innoittanut nimivalintaan. 

Eri nimiin liittyy ihmisillä erilaisia mielikuvia, joita ei ehkä ole mahdollistakaan perus-

tella. Seuraavassa esimerkissä vastaajalla on selvästi jokin mielikuva Wäinö-nimen kan-

tajista, joka jollain tavoin ilmenee myös hänen koirassaan. 

 

9) Koiran ulkonäkö oli jo pentuna wäinömäinen. Hieno ja arvokas nimi, erityisesti 

W:llä. (E) 

 

Wäinö on vastaajan mielestä hieno ja arvokas nimi. Nimi on peräisin kansalliseepos 

Kalevalan pääsankari Väinämöiseltä (Vilkuna 1976: 253).  Nimi siis edustaa vanhaa 

suomalaista henkilönnimistöä, mikä kenties tekee siitä Wäinö-koiran omistajan mielestä 

arvokkaan. Nimen vanhahtavuutta korostaa vielä kirjoitusasun w-kirjain. Koiran ulko-

näössä on vastaajan silmissä jotain nimeen sopivaa, mikä oli jo pienestä pennusta ha-

vaittavissa. Ulkopuolisen on vaikea sanoa, onko koirassa jotain Kalevalan Väinämöisen 

hahmoon yhdistettäviä piirteitä vai mitä vastaaja ”wäinömäisyydellä” tarkoittaa. Wäinö-

koiran lempinimistä kertoessaan vastaaja mainitsee, että koira on melko kookas englan-

ninspringerspanieliksi. ”Wäinömäisyys” yhdistyy vastaajan mielestä mahdollisesti siis 

suureen kokoon. Tosin pienestä pennusta tuskin pystyy vielä sanomaan, kuinka isoksi se 

kasvaa, joten pennun ”wäinömäiseen” olemukseen liittynee muutakin. Jokaisella henki-

löllä mielikuvien syntyyn vaikuttavat omat ainutkertaiset kokemukset, ja vastaajalla 

Wäinö-nimen synnyttämät mielikuvat yhdistyvät jotenkin kyseiseen koiraan. 

Joskus on helpompi ymmärtää nimeen liitettyjä mielikuvia. Tällöin perustelu poh-

jautuu johonkin yleisesti tunnettuun, kuten seuraavassa esimerkissä: 

 

10) Koira on pieni ja linnunluinen, oli kotiin saapuessaan pelokas ja flegmaatti-

nen. Täysi vastakohta koko Rambo-ajatukselle ja siksi ehkä hauskakin. (S) 

 

Rambo-koiran nimi on syntynyt koiran ulkonäön ja käytöksen pohjalta, joka ei siis var-

sinaisesti muistuta toimintaelokuvien Rambo-hahmoa. Sylvester Stallonen esittämä 
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Rambo on lihaksikas ja kovanaamainen taistelija, ja Rambo-nimi herättää ihmisillä 

usein samankaltaisia mielikuvia. Koiran ”epärambomaisuus” on näin helpommin ym-

märrettävissä kuin koiran ”wäinömäisyys”.  

Koiran rotu ja sen asema perheessä voivat myös vaikuttaa nimipäätökseen. Eng-

lanninspringereiden joukosta löytyy esimerkiksi William, jonka nimi viittaa rodun alku-

perämaan kuninkaalliseen. Samoin koiran alkuperään viittaa myös aiemmin käsitelty 

Salvador, joka kertoo koiran espanjalaisesta taustasta. Sekarotuisilla koirilla alkuperä-

maa tuntuisi vaikuttaneen enemmänkin kutsumanimiin, sillä niiden nimissä on usein 

vieraskielisiä ja lähtömaahan yhdistettäviä elementtejä, mutta varsinaiseksi nimeämispe-

rusteeksi ei koiran alkuperää nimennyt monikaan. Koiran asema voi taas vaikuttaa ni-

meämiseen esimerkiksi seuraavalla tavalla: 

 

11) Minulla oli jo aiempi springerspanieli Vilma, jolle sanoin koko ajan että Vil-

ma saa siskon joulukuussa. Niinpä siskosta jäi nimeltään Sisko. (E) 

 

Koiran asema perheessä ei vaikuta olevan kovin yleinen nimeämisperuste. Aineistossani 

on kuitenkin jokunen tapaus, jossa koiran tehtävä metsästyskaverina on osaltaan vaikut-

tanut nimenvalintaan, esimerkiksi Rita- (ˈansaˈ) ja Ruuti-nimisten koirien tapauksissa.  

Nimiin yhdistyvät mielikuvat ovat siis usein jokaisen omiin kokemuksiin perustu-

via, eivätkä usein ehkä edes selitettävissä. Ulkopuolisen on vaikea hahmottaa, mitä tar-

koittaa Dina-koiran ”dinamainen” käytös. Äännesymboliikassa i-äänne liitetään mm. 

pienuuteen, sirouteen, nopeuteen ja feminiinisyyteen (Mikone 2002: 109–110), joten 

ehkä Dina-koirakin on pieni, nopea ja naisellinen liikkeissään. Vastausten joukosta löy-

tyy myös selkeämpiä ja perinteisempiä koiran ulkonäköön liittyviä nimeämisperusteita, 

esimerkiksi Musti sai nimensä siksi, koska on väriltään musta. 

 Nimenantoperusteita selvitettäessä on huomioitava, että jokin koiran piirre on 

voitu yhdistää sille annettuun nimeen vasta myöhemmin, jolloin piirre ei ole ollut siis 

peruste valitulle nimelle. Jälkikäteen nimenantoperusteita kysyttäessä on kuitenkin vai-

keaa – jollei jopa mahdotonta – tiedostaa, onko esimerkiksi jokin luonteenpiirre ollut 

kimmokkeena nimelle vai onko tuo luonteenpiirre huomioitu juuri koiralle annetun ni-

men takia. 
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3.4 Mieltymys nimeen  

 

Kuten edellisessä alaluvussa totesin, eri nimet herättävät meissä erilaisia mielikuvia, 

joita voi olla hankala eritellä. Myös henkilön mieltymys johonkin nimeen on asia, jota 

ei välttämättä henkilö itsekään osaa perustella. Nimen kauneus voi liittyä nimessä ole-

viin äänteisiin tai sen merkityssisältöön, toisaalta joku voi pitää miellyttävänä nimessä 

olevia vieraskielisiä tai suomalaisuutta korostavia elementtejä. Joillakin nimen miellyt-

tävyys liittyy oleellisesti sen käytännöllisyyteen: lyhyt nimi on koirannimenä usein käy-

tännöllisempi kuin pitkä nimi. Henkilönnimiä tutkineen Kiviniemen mukaan nimeen 

kohdistuva mieltymys on hyvin laaja-alaista, ja erityisen merkittävästi siihen vaikuttaa 

tuttuihin nimenhaltijoihin liittyvät mielikuvat. Mieltymys nimenvalinnan perusteena 

liittyy hyvin vahvasti myös nimitrendeihin. Miellyttäviksi luonnehditut nimet ovat usein 

muutenkin muodissa. (Kiviniemi 2006: 140.) 

Nimenantajan mieltymys nimeen on ollut valintaperusteena 28 prosentilla koiris-

ta. Aina vastaajat eivät ole lähteneet tarkemmin perustelemaan, mikä tekee nimestä hei-

dän mielestään kauniin tai miellyttävän. Melko usein nimen miellyttävyys näyttää kui-

tenkin syntyvän nimen merkityssisällön kautta, kuten seuraavissa esimerkeissä. 

 

12) Koiralla oli meille tullessaan nimi Ava. Se oli vuoden ikäinen eloisa, hyvän-

tuulinen joka paikan touhottaja, jolle ei mielestämme lainkaan sopinut annettu 

nimi. Mietimme uutta nimeä muutaman päivän ja teimme listan, josta Lysti nimi 

nousi vahvasti esiin. Halusimme koiralle nimen, joka sopii sen luonteeseen, mutta 

myös positiivisia mielikuvia tuovan nimen. Toivon, että koira voisi olla joskus 

kanssani työparina nuorten kanssa työskennellessäni, joten siksikin helppo ja iloi-

nen nimi tuntui hyvältä. (S) 

 

13) Halusin nimen olevan symbolinen, niinpä tutkin saamenkielen sanakirjaa. 

Nokko tarkoittaa "tarpeeksi, kylliksi". ajattelin, että Nokossa on minulle tarpeeksi 

koiraa loppuelämäksi. (S) 

 

Nimen merkityssisältö liittyy myös usein koiraan kohdistettuihin tunteisiin, kuten 

esimerkiksi vastaajalla, joka kertoi elämänsä onnellisimman päivän olleen, kun sai On-

ni-koiran ensimmäistä kertaa syliinsä. Joskus nimi kuvastaa koiraan kohdistettuja odo-

tuksia tai toiveita, kuten esimerkissä 14. Myös Toivo-koiran nimi heijastelee vahvasti 

koiran herättämiä tuntemuksia (esimerkki 15). 
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14) Ajattelin, että Hertasta voi tulla vain nimensä mukaisesti Herttainen. Urho-

kissalla nimi ainakin toimi. (S) 

 

15) Toivo nimi annettiin koska edellinen koiramme joka oli myös springerspa-

nieli, jäi auton alle ja hoidoista huolimatta kuoli. Se oli kova isku koko perheelle 

ja jäi todella tyhjä olo. Pian tapahtuneen jälkeen Toivo syntyi ja varattiin pentu ja 

ainoa oikea nimi tuntui olevan Toivo. Toivo auttoi meitä surussa ja antoi kirjai-

mellisesti toivoa. (E) 

 

Joskus nimenantajat arvostavat nimen kansainvälisyyttä, varsinkin jos perheeseen 

kuuluu eri äidinkieltä puhuvia henkilöitä. Vieraskieliset nimet saattavat myös viitata 

koiran alkuperään, mutta toisaalta joskus taustalla on nimenantajan kiinnostus kyseistä 

kieltä tai maata kohtaan, kuten espanjan opiskelusta innostuneen Primaveran tai Italias-

sa vaihto-opiskelijana olleen Stellan nimeäjien tapauksissa. Myös seuraavan esimerkin 

vastaaja päätyi Stella-nimeen, mutta hieman eri kautta. 

 

16) Halusin jonkin vieraskielisen, mutta suomalaiseen suuhun sopivan merkityk-

sellisen sanan. Latinan kielestä etsin paljon sanoja. Ja myös tähtien nimiä katselin. 

Stella oli ehkä vähän liian tuttu ja helppo, mutta kun rekisterinimessäkin maini-

taan tähti, niin päätin vain sitten vääntää sen latinaksi. (E) 

 

Kyseiselle vastaajalle ei siis ilmeisesti ollut niin tärkeää löytää merkityksellinen sana 

jostain tietystä kielestä, vaan olennaista oli juuri nimen vieraskielisyys. Samanlaisen 

käsityksen saa myös saamenkieliset nimet saaneiden Nokon ja Unnan sekä japania ole-

van Hokun omistajien kommenteista. Nimen toivotaan olevan jollain tavalla merkityk-

sellinen, mutta vieraskielisenä merkitys ei välttämättä heti avaudu kaikille ja nimeen 

liittyy eräänlaista arvoituksellisuutta.  

Nimen miellyttävyys tai kauneus näyttää usein myös liittyvän nimen äänteellisiin 

ominaisuuksiin, joita on käsitelty luvussa 3.2. Joskus nimi vain sointuu kauniisti ni-

menantajan korvassa, kuten Natalian omistaja perustelee valintaansa. Nimen miellyttä-

vyys voi perustua myös sen helppokäyttöisyyteen. Yleisesti koirilla suositaan lyhyitä 

nimiä, jotta koiran kutsuminen ja komentaminen on helppoa. Nimen vaivaton käyttämi-

nen on usein tärkeä peruste nimenvalinnassa. Esimerkiksi sekarotuisen Onni-koiran 

omistaja ei kerro nimen merkityksen vaikuttaneen päätökseen, vaan perustelee valintaa 

sillä, että nimi on yksinkertainen ja selkeä.  
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Monet eivät halua tai eivät välttämättä edes osaa eritellä tarkemmin, mihin nimen 

miellyttävyys perustuu. Tuntemamme nimenkantajat ja heihin liittämämme mielikuvat 

vaikuttavat varmasti siihen, millaisia nimiä annamme lemmikeillemme. Myös koirien 

nimissä on havaittavissa nimitrendejä, jotka osaltaan ohjaavat nimenantoa. Koiraharras-

tajien verkkoyhteisö Kuono.fi on julkaissut vuosina 2013 ja 2015 listan vuoden suosi-

tuimmista koirannimistä. Molempina vuosina kärkipaikalle on noussut Luna, mutta kär-

kikymmenikköön oli vuonna 2015 noussut jopa kuusi uutta nimeä. Koirien nimitrendit 

vaikuttavat siis vaihtuvan nopeaan tahtiin. On mielenkiintoista nähdä, jatkuuko Lunan 

suosio vai etsivätkö ihmiset lemmikilleen taas tuoreempia ja harvinaisempia koiranni-

miä. 

 

3.5 Lähipiirin nimien vaikutus ja esikuvat 

 

Perhe- ja tuttavapiirissä esiintyvät – niin ihmisten kuin eläinten – nimet vaikuttavat 

usein nimipäätökseen. Aineistoni koirista 13 prosentilla lähipiirin nimet ovat ohjanneet 

nimivalintaa. Ne voivat vaikuttaa hyvinkin eri tavalla. Useimmiten koiralle halutaan 

hieman harvinaisempi nimi, jotta vältytään sekaannuksilta. Siksi lähipiirin ihmisten ja 

eläinten nimet usein rajataan pois vaihtoehdoista. Jotkut voivat myös pelätä tuttavan 

loukkaantuvan, jos koiralle annetaan sama nimi kuin hänellä. Yleisin syy lähipiirin ni-

mien välttelyyn liittyy kuitenkin käytännöllisyyteen. On yksinkertaisempaa, kun nimi 

viittaa vain yhteen henkilöön tai eläimeen. Näin ei synny väärinymmärryksiä eikä koi-

rakaan hämmenny, kun sen nimellä ei tarvitse viitata kehenkään muuhun. Harvinaisem-

pien nimien etsiminen koirannimiksi on luonnollista, sillä lapsiaankin nimetessä ihmiset 

pyrkivät usein löytämään erilaisia ja joukosta poikkeavia nimiä. Nimitrendien on todettu 

ohjaavan nimivalintoja samaan suuntaan, ja ihmiset päätyvät antamaan lapsilleen loppu-

jen lopuksi melko tavallisia nimiä. (Kiviniemi 2006: 165–166.) 

Ihmiset antavat usein lapsilleen nimiä, jotka jollain tavoin muistuttavat toisiaan, 

esimerkiksi alkavat samalla alkukirjaimella (Kiviniemi 2006: 131). Koiraa nimetessään 

monet miettivät samaten nimen sopivuutta perheen muiden lemmikkien nimiin. Jotkut 

haluavat antaa tietyllä alkukirjaimella alkavia nimiä tai esimerkiksi neljä kirjainta sisäl-

täviä nimiä. Lemmikkien nimien tulee sointua hyvin yhteen, ja aiemman lemmikin nimi 

on usein lähtökohta uuden eläimen nimelle (esimerkki 17). 

 

17) Meillä toinen koira, jonka nimi Exu. Itsestäänselvää et toisen nimi on Axu.(S) 
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Toiset eivät välttämättä hae lemmikkiensä nimille äänteellistä samankaltaisuutta, 

vaan nimet liittyvät toisiinsa esimerkiksi jonkin teeman kautta. Samasta perheestä voi 

löytyä Kingi ja Prinssi, Mooses ja Nooa tai sarjakuviin viittaavat Idefix ja Milou. Seu-

raavassa esimerkissä vastaaja kertoo, kuinka koiralle piti saada samanhenkinen nimi 

kuin perheen kissoilla. 

 

18) Koiran alkuperäinen nimi, Dimitri, ei ole mielestäni koiran nimi. Kissojeni 

nimet ovat Paspartuu ja Rasputin, joten koiran nimen piti olla samaa kaliiperia 

näiden kanssa. Koska Tolstoi on rescuekoira Viipurista, piti nimen olla venäläi-

nen. Googletin "venäläiset suurmiehet", hakutuloksista Tolstoi oli mielestäni pa-

ras vaihtoehto. (S) 

 

Kaikki eivät halua koiriensa nimien muistuttavan toisiaan, vaan antavat selvästi 

erilaisia nimiä, jotta koiran on helpompi erottaa omansa. Tuttujen ihmisten nimien vält-

tely voi taas liittyä myös siihen, että johonkin nimeen yhdistyy negatiivisia mielikuvia. 

Näin kertoo vastaaja, joka vaihtoi koirallansa valmiina olleen nimen Tino nimeksi Topi, 

jotta koiran nimi ei muistuttaisi häntä Timo-nimisestä henkilöstä.  

Vaikka yleensä lähipiirin ihmisten nimiä ei haluta antaa koiralle, on joillakin vas-

taajilla tapana etsiä nimi omasta suvusta.  Joskus kyse on alkuun ollut tahattomista sat-

tumista, kuten kertoo vastaaja, joka huomasi koiriensa nimien Hugo, Heikki ja Väinö 

löytyvän myös omasta suvustaan. Seuraavan, Viktoriksi nimetyn, koiran nimeä vastaaja 

etsi jo tietoisesti suvun piiristä. Joillakin on taas tapana antaa koirilleen ihmisten nimiä 

jäljitteleviä etu- ja sukunimistä koostuvia nimikokonaisuuksia (esimerkki 19). 

 

19) Koirani koko nimi on Sofi Adele Kirvanen. Etunimet tulevat sukuni kivoista 

naisten nimistä ja itse asiassa kaverini ehdotti nimenomaan Sofi-nimeä, kun itse 

pyörittelin mielessäni esimerkiksi Sylvi-nimeä. (S) 

 

Ihmiset suhtautuvat lemmikkeihinsä eri tavoin. Jotkut näkevät koiransa kiinteästi oman 

perheensä ja sukunsa jäseninä, jolle voi vallan hyvin valita nimen suvusta ja antaa vaik-

ka lisäksi oman sukunimen. Pidempiä nimikokonaisuuksia ja koiran nimen perään lisät-

tävää oikeaa tai muuta sukunimeä käytettäneen kuitenkin lähinnä lempinimen tapaan.   

Esikuvan mukaan nimettyjä koiria on aineistossani 8 prosenttia. Esikuva voi olla 

joku reaalimaailman henkilö tai eläin tai jokin fiktiivinen hahmo. Reaalimaailman esi-

kuvia aineistossani ovat mm. taiteilija Frida Kahlo, laulaja Enya, muusikko Jimi Hen-
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drix, Ruotsin pikkuprinsessa Estelle ja tosi-tv:n poliisikoira Severi. Loui-koiran nimi 

tulee taas urheilumaailmasta (esimerkki 20). 

 

20) Miehelläni on vakavanlaatuinen jääkiekkoaddiktio ja ruotsalainen pelaaja 

Loui Eriksson on hänen suosikkipelaajansa. Koiramme nimettiin hänen mukaansa. 

(S) 

 

Kuten esimerkistäkin käy ilmi, nimenkantajaa usein ihaillaan ja arvostetaan.  Joskus 

nimeen on voitu myös törmätä sattumalta, ja se on voinut tuntua sopivalta vaihtoehdolta 

koiralle, vaikka nimenkantaja ei herättäisi erityisempiä tuntemuksia. 

Esikuvia löytyy myös reaalimaailman ulkopuolelta. Eräs Eddie-koira on saanut 

nimensä suoraan Frasier-komediasarjan koirahahmolta.  Coren ja Nikitan nimet tulevat 

taas elokuvista, ja nimenantoon ovat innoittaneet myös esimerkiksi muumit (Myy), Nal-

le Puh (Tigru), lastenohjelma Pikku Kakkonen (Elmeri) ja Aleksis Kiven Seitsemän 

veljestä (Venla). Parinkin englanninspringerspanielin kohdalla koira nimettiin sarjaku-

vahahmo Hessu Hopon mukaan. Seuraavassa esimerkissä toisen Hessun omistaja perus-

telee valintaa: 

 

21) Nimen piti olla helppo ja selkeä. Poikamme 10 ja 9 vuotiaat saivat päättää ni-

men, mutta me annoimme kyllä ehdotuksia.  Vein muutaman nimi ehdotuksen 

kuvan kera pennusta myös silloiselle työpaikallani päiväkotiin. Siellä yksimieliset 

kommentit olivat "ihan selvä Hessu". Pentu vaikutti niin Aku Ankan Hessu Ho-

polle olemukseltaan, kuin ilmeiltään. Sellainen kohelo käytös... (E)  

 

Jos tuntee englanninspringerspanielin tyypillisen ulkonäön ja käytöksen, on perustelu 

helposti ymmärrettävissä. Näyttää siis olevan tapauskohtaista, millä tavoin esikuva vai-

kuttaa nimenvalintaan. Joskus nimenantoon kirvoittaa ihastuminen jonkun henkilön tai 

hahmon nimeen, joskus nimenantajan tuntema arvostus ja ihailu kyseistä nimenkantajaa 

kohtaan antaa kimmokkeen lemmikin nimelle. Nimivalinta voi myös perustua koiran 

ominaisuuksiin, joista tulee mieleen jokin tunnettu henkilö tai hahmo, kuten Hessujen 

tapauksissa. Nimivalinnan taustalla onkin tavallisesti useita, toisiinsa kietoutuneita pe-

rusteita. 
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3.6 Muita perusteita 

 

Vastaajat ovat myös kertoneet sellaisista nimeämisperusteista, joita ei voi luokitella 

edellä käsiteltyihin perusteluokkiin. Tällaisia erilaisia perusteluja on lähes 12 prosentilla 

aineiston koirista. Perustelut voivat liittyä esimerkiksi koiran syntymäpaikkaan, kuten 

Fuengirolaan viittaava Fuge, tai syntymätapahtumaan, kuten seuraavan esimerkin ta-

pauksessa. 

  

22) Nimeen vaikutti koiran syntymähetken tapahtumat. Musca oli pentueesta 

kaikkein pienin eikä synnyttyään  lähtenyt heti liikkeelle. Muscaa jouduttiin hie-

romaan ja lämmittämään. "Musca" on latinaa ja tarkoittaa kärpästä. Mielestäni se 

oli nimenä kuin tehty pienimmälle, hieman surkealle pennulle. (S) 

 

Aineistoni koirilta löytyy myös koiran kotiintulopäivään viittaavia nimiä, esimerkiksi 

Manteli haettiin jouluaattona. Kamu sai taas nimensä siitä, että sen ensikohtaaminen 

perheen kissojen kanssa sujui odotuksia paremmin, jolloin koiralle katsottiin sopivan 

nimi, joka kertoo sen olevan kaikkien kaveri. Joskus koiralle etsitään kalenterista sopi-

vaa nimeä aivan kuin lapselle. Lilli-koiran nimi taas tulee siitä, että se on syntynyt Lillin 

päivänä.  

Vaikka joidenkin ulkomailta tuotujen koirien omistajat ovat halunneet nimivalin-

nalla korostaa koiran alkuperää, toiset haluavat nimessä näkyvän jollain tavoin uuden 

kotimaan ja valitsevat sen takia suomalaisen nimen. Nimivalinta voi liittyä hyvinkin 

erilaisiin asioihin. Rocky-koiran kerrotaan saaneet nimensä auton mukaan, millä vastaa-

ja luultavasti viittaa Daihatsu Rocky -merkkiseen maastoautoon (Wikipedia). Oona-

nimi oli taas jäänyt käyttämättä, kun perheeseen syntyikin tytön sijasta poikavauva. Bo-

nuksen nimeen vaikutti usea eri seikka (esimerkki 23). 

 

23) Tahdoimme koirallemme nimen, joka kuvastaisi sitä, kuinka odotettu hän per-

heeseemme oli. Bonus sopi mielestämme mitä mainioimmin, sillä olihan se Bo-

nusta saada uusi jäsen perheeseen. Ehkäpä yksi vaikutus nimeämiseen oli se, mis-

tä otimme rahat koiran hankintaan. Olimme säästäneet S-ryhmältä saamiamme pa-

lautusbonuksia, ja kun koirarahat olivat kasassa.. Perheessämme asuu nyt Bonus! 

(E) 

 

Nimivalinta perustuu harvoin vain yhteen asiaan, vaan siihen voi vaikuttaa hyvin-

kin moni eri asia, joista kaikkia nimenantaja ei edes tiedosta. Jotkin seikat liitetään ni-
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meen ehkä vasta jälkikäteen, mutta ne esitetään silti nimeämisperusteina, koska niiden 

on koettu tukevan nimivalintaa.  

 

3.7 Vertailua 

 

Nimeämisperusteita on edellä käsitelty koko aineiston pohjalta. Yleisimmät perusteet 

liittyvät koiran ominaisuuksiin ja nimenantajan mieltymyksiin. Myös koiralla oleva 

valmis nimi on yleinen perustelu. Tässä alaluvussa tarkastelen nimeämisperusteiden 

yleisyyttä aineistokohtaisesti sekarotuisilla ja puhdasrotuisilla koirilla. Mainitut ni-

meämisperusteet seka- ja puhdasrotuisilla koirilla on koottu taulukkoon 3. Prosenttiluku 

kertoo, kuinka monen koiran kohdalla kyseinen nimeämisperuste mainittiin. Vastaajat 

saivat luetella useampia nimeämisperusteita, jolloin yhteenlasketuista prosenteista tulee 

yli 100. 

 

Taulukko 3. Nimeämisperusteiden yleisyys sekarotuisilla ja puhdasrotuisilla koirilla. 

Peruste Sekarotuiset %  Puhdasrotuiset % 

Valmis nimi 33,7 10,9 

Valmiista nimestä/rekisterinimestä  

muodostettu nimi 

10,4 17,3 

Äänteet 11,5 10,0 

Koiran ominaisuudet 29,9 33,6 

Mieltymys nimeen 25,4 37,3 

Lähipiirin nimet 10,2 21,8 

Esikuva 4,8 18,2 

Muut syyt 12,0 10,0 

 

 

Sekarotuisilla koirilla yleisimmäksi nimeämisperusteeksi nousee koiralle annettu 

valmis nimi. Tämä on jossain määrin odotettua, sillä sekarotuisia koiranpentuja ei 

yleensä teetetä yhtä suunnitelmallisesti kuin rotukoiria, jolloin kodin löytäminen koi-

ranpennulle voi kestää pidempään. Pennulle kasvattajan luona annettu nimi jää herkästi 

käyttöön uudessa kodissa, ainakin jos koira on yhtään vanhempi. Toiseksi yleisin ni-

meämisperuste sekarotuisilla on koiran ominaisuudet ja kolmanneksi yleisin on ni-

menantajan mieltymys nimeen.  

Rotukoirilla selvästi suosituin nimeämisperuste on nimenantajan mieltymys ni-

meen. Koiran ominaisuuksista kumpuavat perusteet ovat toiseksi yleisimpiä. Kolman-
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neksi yleisimmäksi nimeämisperusteeksi nousee rotukoirilla lähipiirin nimien vaikutus. 

Myös rekisterinimestä tai koiran aiemmasta valmiista nimestä muodostetut nimet sekä 

esikuvan mukaan nimeäminen on rotukoirilla melko suosittua sekarotuisiin verrattuna.  

Ero valmiin nimen käyttöönotossa sekarotuisilla ja rotukoirilla on siis ymmärret-

tävä, koska sekarotuiset koirat saattavat asua pidempään kasvattajan luona. Tällöin niille 

vakiintuu helposti jo jokin nimi. Kiinnostavaa on myös vertailla rotukoirilla rekiste-

rinimestä tai aiemmasta nimestä tai sekarotuisen koiran aikaisemmasta nimestä muodos-

tettujen nimien yleisyyttä. Rotukoira-aineiston englanninspringerspanieleilla kyse oli 

lähes yksinomaan juuri rekisterinimestä muodostetuista kutsumanimistä. Sekarotuisilla 

koirilla ei taas ole rekisterinimiä laisinkaan, mutta niille aikaisemmin annetut nimet 

saattavat vaikuttaa rekisterinimen tavoin kutsumanimen valintaan. Rotukoirilla rekiste-

rinimi tai aikaisempi nimi näyttää vaikuttavan uuteen nimeen kuitenkin useammin kuin 

sekarotuisten koirien aikaisemmat nimet. Rotukoirilla tämä nimenantoperuste esiintyi 

17 prosentilla koirista, kun sekarotuisilla se mainittiin noin 10 prosentilla. Rekisterinimi 

on rotukoiran virallinen nimi, ja ehkä siksi se painaa kutsumanimipäätöksessä enemmän 

kuin sekarotuisella koiralla aiemmin käytössä ollut nimi. Ero saattaa myös selittyä yk-

sinkertaisesti sillä, että kaikilla sekarotuisilla koirilla ei ole aikaisempaa kutsumanimeä, 

kun taas rotukoirilla on aina jokin rekisterinimi. Syyt nimenmuodostamiseen rekisteri-

nimen tai koiran aiemman nimen pohjalta ovat kuitenkin erilaiset. Koiraa harvemmin 

kutsutaan rekisterinimellään, jolloin kutsumanimi muistuttaa sitä lähinnä koiranomista-

jan omaksi iloksi. Jos koiralla sen sijaan on ollut aikaisemmin käytössä jokin toinen 

kutsumanimi, se on siihen ainakin jossain määrin jo tottunut, ja uuden nimen halutaan 

muistuttavan vanhaa, jotta koiran olisi helpompi omaksua se. 

Äänteiden osuus nimivalinnan perusteena on suunnilleen yhtä yleinen sekarotui-

silla ja puhdasrotuisilla koirilla. Sen sijaan lähipiirin nimet näyttävät vaikuttavat enem-

män juuri rotukoiran nimipäätökseen. Samoin esikuva on huomattavasti yleisempi ni-

meämisperuste rotukoirilla kuin sekarotuisilla. On vaikea sanoa, miksi ne korostuvat 

rotukoirilla. Sekarotuisilla koirilla valmiiden nimien osuus on kuitenkin huomattavasti 

suurempi, jolloin muut nimeämisperusteet jäävät luonnollisesti harvinaisemmiksi. 

Lehmanin tekemässä tutkimuksessa yleisimmäksi nimeämisperusteeksi koirilla 

nousi nimenantajan mieltymys nimeen melkein neljänneksellä tapauksista. Toiseksi 

yleisintä oli nimetä koira sen ominaisuuksien mukaan. (Lehman 2010: 74.) Tuomistolla 

yleisin nimeämisperuste liittyi koiran viralliseen nimeen eli rekisterinimeen. Se oli vai-

kuttanut nimenantoon jopa 40 prosentissa tapauksista. Toiseksi suurin nimeämisperus-
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teiden kategoria Tuomistolla oli sekalaisin tavoin perustellut nimet, joiden osuus oli 

reilut 20 prosenttia. Tähän kategoriaan kuuluvien perusteiden osuutta on vaikea vertailla 

omien tulosteni kanssa, sillä siihen kuuluu erilaisten sekalaisten perusteiden lisäksi 

myös tapaukset, joissa nimeämisperusteita ei muisteta tai tiedetä. (Tuomisto 1992: 43–

47.) Luultavasti siksi tämä perusteryhmä on Tuomistolla toiseksi suurin, kun omassa 

tutkimuksessani muita perusteluja mainitaan vain noin 12 prosentilla koirista. 

Aiempien tutkimusten ja omien tulosteni valossa voidaan siis sanoa, että koiran-

nimi valitaan yleensä koiran ominaisuuksien ja nimenantajan mieltymysten perusteella. 

Oma aineistoni sekä Tuomiston tutkimustulokset kertovat, että koiran aiemmat nimet ja 

rekisterinimet vaikuttavat usein nimipäätökseen. Kissannimien takana piilevät samat 

perustelut. Sarkkisen (1997: 18) tutkimuksessa nimenantajan mieltymys oli vaikuttanut 

nimipäätökseen 32 prosentissa tapauksista, ja kissan ominaisuudet sekä sen rekiste-

rinimi oli perusteluna kumpikin yli 20 prosentilla kissoista. Keinäsellä (2008: 31) kaksi 

yleisintä perustelua liittyivät myös kissan ominaisuuksiin sekä nimenantajan nimimiel-

tymyksiin. Kiviniemen (2006: 140) mukaan myös ihmisillä nimen kauneudella ja miel-

tymyksellä nimeen on suuri merkitys. Sekä Anttila (1993: 100) että Vuoristo toteavat, 

että koirien ja ihmisten nimeämisperusteet ovat hyvin samantapaisia. Vuoristo näkee 

tämän kertovan koiran inhimillistämisestä. (Vuoristo 2010: 47.) Kuitenkin koirannimiin 

vaikuttavat osaltaan koirien rekisterinimet ja erityistä huomiota kiinnitetään myös ni-

men käytännöllisyyteen, joten aivan samoin kriteerein ei nimiä valita sekä lapselle että 

koiralle. 

 

 

4 Henkilönnimet koirilla 

Henkilönnimet koirien kutsumaniminä ovat viime aikoina yleistyneet. Ihmisen paras 

ystävä on yhä useammin nimeltään Seppo, Urho tai Hilma. Perinteisemmät koirannimet 

eivät enää riitä, kun koiralle halutaan persoonallinen ja juuri sitä hyvin kuvaava nimi. 

Usein koiralle sopiva nimi löytyykin ihmisille tarkoitettujen nimien joukosta. Mutta 

milloin koiralle annettu nimi voidaan määritellä henkilönnimeksi? Henkilönnimiä ovat 

luonnollisesti nimet, jotka löytyvät nimipäiväkalenterista. Kalenterinimien ulkopuolelle 

jää kuitenkin nimiä, jotka myös hahmotetaan selvästi henkilönniminä. Olen työssäni 

määritellyt kalenterinimien lisäksi henkilönnimiksi myös ne nimet, joita on annettu 

Suomessa vähintään 50 henkilölle. Kissojen nimiä tutkinut Minna Keinänen on käyttä-
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nyt samaa henkilönnimen määritelmää ja on perustellut sitä sillä, että jos nimenkantajia 

on vähemmän kuin 50, nimi ei välttämättä assosioidu henkilönnimeksi (Keinänen 2008: 

6).  

Olen käynyt läpi kaikki aineistoni nimet vuoden 2015 Yliopiston nimipäiväal-

manakasta. Jos nimi ei esiinny nimipäiväkalenterissa, olen tarkistanut Väestörekisteri-

keskuksen nimipalvelusta, kuinka monelle henkilölle nimi on annettu Suomessa. Jos 

nimenkantajia on vähintään 50, olen luokitellut nimen henkilönimeksi. Rotukoira-

aineiston eli englanninspringereiden nimien kantajamäärät olen tarkistanut nimipalve-

lusta kandidaatintutkielmaa tehdessäni helmikuussa 2014, ja sekarotuisten koirien kut-

sumanimet olen käynyt läpi toukokuussa 2015. 

Henkilönnimen määritelmän lisäksi on tärkeää tarkentaa, mitkä nimet katsotaan 

eri nimiksi. Aineistossani on nimiä, jotka muistuttavat toisiaan hyvin paljon ja eroavat 

toisistaan lähinnä kirjoitusasultaan, esimerkiksi nimet Vilma ja Wilma tai Nelly ja Nelli. 

Käytän työssäni Eero Kiviniemen (2006: 21–22) määritelmää, että kaikki eri tavoin kir-

joitetut nimet lasketaan eri nimiksi. Näin ollen Vilma, Wilma, Nelly ja Nelli ovat kaikki 

eri nimiä. 

Seuraavissa alaluvuissa käsittelen koirille annettuja kalenterinimiä ja muita henki-

lönnimiä. Alaluvussa 4.3 tarkastelen henkilönnimien esiintymistä aineistoni rotukoirilla 

ja sekarotuisilla sekä vertaan tuloksiani muihin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin ja selvi-

tyksiin. Lopuksi tarkastelen, miten koirille annettuihin henkilönnimiin suhtaudutaan. 

 

4.1 Kalenterinimet koirilla 

 

Nimi voi päästä nimipäiväkalenteriin, jos se on annettu tarpeeksi monelle lapselle en-

simmäiseksi etunimeksi (vähintään 500 suomalaiselle viimeisten 50 vuoden aikana). 

Tämän lisäksi nimen tulee sopia kotimaiseen nimistöön. Uusia nimiä otetaan nimipäi-

väkalenteriin viiden vuoden välein. Viimeksi sitä päivitettiin vuonna 2015. (Saarelma-

Paukkala 2013.) Aineistoni kaikista koirista 126:lla eli 26 prosentilla on kutsumanime-

nään nimipäiväkalenterista löytyvä nimi. Aineistossa esiintyy yhteensä 87 erilaista ka-

lenterinimeä. Suosituimmat kalenterinimet ovat Alma, Kaapo ja Stella, jotka toistuvat 

neljä kertaa. Kalenterinimistä 61 esiintyy vain kerran. Kalenterinimiä analysoidessani 

olen keskittynyt aineistossa useammin, vähintään kahdesti esiintyviin nimiin, joita on 

26. Suosituimmat kalenterinimet ja niiden määrät on nähtävissä taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Koko aineiston suosituimmat kalenterinimet. 

Neljästi esiintyvät nimet 

Alma, Kaapo, Stella 

Kolmesti esiintyvät nimet 

Elli, Hertta, Hilma, Lilli, Nelli, Onni, Roope 

Kahdesti esiintyvät nimet 

Ansa, Ilona, Inka, Jimi, Kerttu, Mimmi, Niilo, Otto, Peppi, Rita, 

Siiri, Siru, Sulo, Taavi, Topi, Vilma 

 

Suosituimmista kalenterinimistä iso osa on sellaisia, joiden suosion huippu henki-

lönniminä sijoittuu 1900-luvun alkupuoliskolle. Tällaisia nimiä ovat Alma, Elli, Hilma, 

Lilli, Ansa, Kerttu, Niilo, Otto, Rita, Siiri ja Sulo. Näistä nimistä valtaosa on noussut 

myöhemmin uuteen suosioon 1980- tai 2000-luvulta alkaen. Ainoastaan Ritan suosio on 

ollut laskusuunnassa sen huippuvuosista 1940−1959 lähtien. 1900-luvun alussa suosittu-

ja nimiä ovat olleet myös Hertta, Mimmi, Nelli, Onni, Taavi ja Vilma, joiden suosion 

varsinainen huippuaika on ollut kuitenkin vasta myöhemmin. Esimerkiksi nimeä Hertta 

annettiin vuosina 1920−1939 yli 570 tytölle. Nimen suosio kääntyi laskuun, mutta 

1980-luvulta lähtien havaittavissa oli jälleen pientä nousua, kunnes 2000-luvulla nimi 

on tullut suositummaksi kuin koskaan. Vuosina 2010−2015 on jo nimetty lähes 700 

Herttaa. (Nimipalvelu.) 

Kaikki koirien kalenterinimet eivät kuitenkaan ole 1900-luvun alusta peräisin ole-

via muotinimiä. Kaapo, Stella, Roope, Peppi, Siru ja Topi ovat olleet harvinaisempia 

nimiä, jotka ovat kasvattaneet suosiotaan vasta 1900-luvun jälkipuoliskolla. Inka-

nimellä on ollut pieni suosionnousu jo 1900-luvun alussa, mutta paljon enemmän nimeä 

on annettu vasta 1960-luvulta lähtien. Jimiä on annettu lapsille ensi kerran 1940-luvulta 

lähtien, mutta varsinaisesti sen suosio on lähtenyt kasvuun vasta 1980-luvulla. Eräänlai-

sessa ikisuosiossa näyttää olevan nimi Ilona, jota on aina annettu melko runsaasti 1900-

luvun alusta lähtien. (Nimipalvelu.) 

Koirille siis nähtävästi annetaan usein vanhoja, 1900-luvun alkupuoliskolla suosit-

tuja, kalenterinimiä, joita on alettu viime vuosikymmeninä suosia uudelleen. Toisaalta 

koiran saama nimi voi olla uudempi tai aikaisemmin vähän harvinaisempi nimi, joka on 

saavuttanut suosionhuippunsa vasta 1900-luvun loppupuoliskolla. 1900-luvun alussa 

suosionsa saavuttaneilla nimillä näyttää olevan kaiken kaikkiaan huomattavasti enem-

män kantajia kuin myöhemmin suosioon tulleilla. Vanhoja suosikkinimiä on annettu 

pääsääntöisesti yli 15 000 henkilölle, joitain jopa yli 30 000 henkilölle. Lilli, Ansa ja 



31 
 

Rita jäävät kuitenkin muutamaan tuhanteen nimenkantajaan. Myöhemmin suosioon 

tulleilla nimillä ei taas yhdelläkään ole yli 10 000 nimenkantajaa. (Nimipalvelu.) 

Nimimuodin vaihtelu aiheuttaa sen, että nimet yleensä hahmottuvat tietyn ikäisten 

henkilöiden niminä (Kiviniemi 1993: 39). 1900-luvun alussa suositut nimet kuulostavat 

korvissamme iäkkäiden ihmisten nimiltä, koska yhdistämme ne omiin isovanhempiim-

me ja muihin ikääntyneisiin sukulaisiin tai entisaikojen kuuluisuuksiin. Kuten useiden 

koirillakin yleisten kalenterinimien kohdalla totesin, monet vanhat nimet ovat tulleet 

uudelleen muotiin 1900-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa. Tällöin nimen sen ensim-

mäisen suosionnousun aikaan saaneet henkilöt ovat olleet jo hyvin iäkkäitä, ja elossa 

olevien nimenkantajien määrä on lähtenyt pienenemään. Näin nimi voi alkaa tuntua 

uudelleen raikkaalta ja mieluisalta, jolloin sitä aletaan antaa jälleen lapsille. Kun vanhaa 

suosikkinimeä ei ole kenelläkään omassa lähipiirissä, on se luultavasti helpompi antaa 

myös lemmikkieläimelle. Koiralle halutaan yleensä harvinaisempi nimi, jota ei kenellä-

kään tutulla ihmisellä ole.  

Koirille annettuja nimiä, jotka ovat tulleet ihmisillä suosioon vasta myöhemmin, 

on siis annettu ihmisille huomattavasti vähemmän kuin 1900-luvun alun suosikkinimiä. 

Esimerkiksi Kaapo-nimen on saanut yhteensä vajaat 2000 henkilöä ja Pepiksi on nimet-

ty reilut 2700 lasta. Nämä nimet eivät ole olleet keskuudessamme lähellekään yhtä ylei-

siä kuin 1900-alkupuolen suosikkinimet. Lähipiiriimme ei siis kuulu Kaapoa, Peppiä tai 

Mimmiä samalla todennäköisyydellä kuin tiedämme sukuumme kuuluvan tai kuuluneen 

joskus Hilman, Niilon tai Sulon. Siksi nämä nimet ovat voineet tulla suosioon myös 

lemmikkieläimillä jo aikaisemmassa vaiheessa, vaikka nimen suosion huippuajasta ih-

misillä ei olisikaan vielä kulunut pitkää aikaa.  

 

4.2 Muut henkilönnimet 

 

Pidämme henkilönniminä myös monia nimiä, joita ei nimipäiväkalenterista löydy. Ka-

lenterin ulkopuolelle voi jäädä yleisiäkin nimiä, jos niiden käyttäminen ensimmäisinä 

etuniminä on vähäisempää tai ne eivät muuten sovi kotimaiseen nimistöön. Siksi on 

aiheellista tarkastella, miten paljon ja millaisia nimipäiväkalenterin ulkopuolelle jäänei-

tä henkilönnimiä koirilla on. Väestörekisterikeskuksen nimipalvelun tietojen perusteella 

162 koiralla aineistossani on nimi, jota ei ole nimipäiväkalenterissa, mutta joka on kui-

tenkin annettu Suomessa vähintään 50 henkilölle. Näitä nimiä on aineistosta siis 34 pro-

senttia. Erilaisia nimiä on 138 eli ainutkertaisten nimien määrä on suuri: 122 nimeä 
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esiintyy vain kerran. Suosituin henkilönnimi on Luna, joka on annettu nimeksi viidelle 

aineistoni koiralle. Muut suosituimmat henkilönnimet on koottu taulukkoon 5. 

 

Taulukko 5. Suosituimmat muut henkilönnimet ja niiden esiintyminen koko aineistos-

sa. 

Luna 5 Donna 2 

Ada 3 Levi 2 

Dina 3 Lina 2 

Milo 3 Lulu 2 

Rico 3 Muru 2 

Tara 3 Neo 2 

Bella 2 Pepita 2 

Carlos 2 Remu 2 

 

Kun aineistoni koirien suosituimpia kalenterinimiä on annettu useille tuhansille 

ihmisille, ovat suosituimmat muut henkilönnimet tyypillisesti ihmisillä harvinaisempia. 

Yli tuhat nimenkantajaa on vain nimillä Ada ja Lina, joiden suosiota tukee varmasti se, 

että ne ovat variantteja nimille Aada ja Liina, jotka on merkitty nimipäiväkalenteriin. 

Nimien Ada ja Lina kirjoitusasu, jossa vokaalit merkitään lyhyinä, poikkeaa tavanomai-

sista suomalaisista nimistä. Muiden henkilönnimien ryhmään kuuluu runsaasti nimiä, 

joissa on tällaisia vieraskielisyyteen viittaavia elementtejä tai jotka ovat selkeästi vie-

raskielisiä. Niissä voi esiintyä esimerkiksi soinnillisia konsonantteja b, d tai g tai lyhen-

nettyjä vokaaleja, kuten Adassa ja Linassa. Vieraskielisten vaikutteiden vuoksi tällaisia 

suosittuja nimiä ei oteta suomalaiseen nimipäiväkalenteriin, varsinkin jos kalenterista jo 

löytyvät niiden suomalaisemmat vastineet (Saarelma-Paukkala 2013). Vaikka tässä kä-

siteltävät muut henkilönnimet eivät ole yhtä yleisiä ihmisillä kuin äsken tarkastellut 

kalenterinimet, myös ne mielletään yleisesti henkilönnimiksi. Vieraskieliset henkilön-

nimet ovat tulleet meille tutuiksi kansainvälisen median kautta. Vaikka nimet profiloi-

tuvat henkilönnimiksi, katsotaan ne kuitenkin myös lemmikkieläimille sopiviksi nimik-

si. 

Vaikka monet suosituimmista muista henkilönnimistä ovat uudempia nimiä, joita 

on alettu antaa ihmisille Suomessa aikaisintaan 1940-luvulta, on joukossa myös sellai-

sia, jotka ovat olleet käytössä jo 1900-luvun alusta lähtien. Nimistä Ada, Dina, Lina, 

Carlos ja Levi löytyy merkintä jo 1800-luvun puolelta. Adaa lukuun ottamatta näitä 

nimiä on annettu vain vähän. Vuosina 1900−1919 on alettu antaa nimiä Donna ja Muru, 

1920-luvulta eteenpäin on annettu myös Bellaa ja Pepitaa. Vuosisadan puolivälistä läh-
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tien lapset ovat alkaneet saada nimiä Luna, Milo, Tara ja Lulu. Vasta 1900-luvun jälki-

puoliskolla ensimmäisen kerran esiintyviä nimiä ovat Rico, Neo ja Remu. Henkilönni-

met eivät yllä samanlaiseen suosioon kuin edellisessä alaluvussa käsitellyt kalenterini-

met, joista monet olivat suuressa suosiossa erityisesti 1900-luvun alussa. Kun esimer-

kiksi kalenterinimen Otto sai vuosina 1900−1919 yli 6000 lasta, muista henkilönnimistä 

suurimman suosion saavuttanutta Adaa annettiin vain reilulle 300 henkilölle. Nimen 

suomalaisempi variantti Aada on tosin ollut hyvinkin suosittu. (Nimipalvelu.) 

Koirille annetut muut henkilönnimet esiintyvät suomalaisilla siis harvemmin vi-

rallisena nimenä. Vieraskieliset tai vieraskielisiä elementtejä sisältävät nimet tiedetään 

kuitenkin myös epäilemättä henkilönnimiksi. Ne ovat tulleet tietoisuuteemme ulkomaa-

laisten kuuluisuuksien tai tuttavien niminä. Ne eivät kuitenkaan esiinny omassa lähipii-

rissämme yhtä yleisesti, mikä ehkä madaltaa kynnystä antaa nimi koiralle. Joskus vie-

raskielisillä nimillä haetaan tietoisesti kansainvälisyyttä. Jotkut pitävät siitä, että nimi on 

erilainen ja poikkeaa suomalaisista nimistä. Vieraskielinen kirjoitusasukaan ei tuo koi-

ran nimessä samanlaisia käytännön hankaluuksia kuin ihmisillä, sillä koiran nimen käyt-

tö on pääasiallisesti aina suullista. Lemmikille uskalletaan rohkeammin antaa uudentyy-

lisiä nimiä kuin lapselle. On todettu, että lemmikkien kautta nimet lähtevät usein yleis-

tymään myös ihmisillä (Institutet för språk och folkminnen 2015; Kiviniemi 2006: 150). 

Nimen yleisyys ja sen esiintyminen omassa lähipiirissä vaikuttaa olevan tärkeä 

kriteeri, jonka perusteella henkilönnimi voidaan antaa koiralle kutsumanimeksi. Omat 

kokemuksemme vaikuttavat siihen, millainen henkilönnimi on sopiva myös lemmik-

kieläimelle. Jollekin esimerkiksi ulkomaisesta tv-sarjasta napattu nimi voi tuntua koiral-

le sopivammalta kuin joku tavanomainen suomalainen etunimi. Tavallinen suomalai-

nen, nimipäiväkalenteristakin löytyvä, nimi voi tosin tuntua koirallekin sopivalta, vaik-

ka suhtautuminen henkilönnimien käyttöön olisikin nihkeää. Seuraavassa esimerkissä 

vastaaja pohtii Eetu-nimen sopivuutta koirannimeksi. 

 

24) No ei oikein (henkilönnimet sovi koirille) mutta niitä on enenevässä määrin. 

Eetuhan on ihmisnimi...mutta mä en miellä sitä niin. Aika hassua sinänsä. Siitä 

vaan ei tule mieleen kukaan henkilö. Mun pojalla on ollut Eetu niminen kaverikin 

:D En voi sille mitään että kun meitä vastaan tulee skotti jonka nimi on "Riki" 

mietin aina että miksiköhän...mulle tulee siitä aina mieleen Riki Sorsa. Samoin 

kääpiövillakoira Remusta tulee mieleen Remu Aaltonen vaikka mitään yhdennä-

köisyyttä ei ole. Itse en antaisi mitään sellaista nimeä jota vois verrata johonkin 

henkilöön. (S) 
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Vastaaja sanoo, ettei miellä Eetua henkilönnimeksi, vaikka tietää itse sen nimisen lap-

senkin. Toisaalta Remu ja Riki hahmottuvat hänelle selkeästi ihmisten niminä, ovathan 

hänen mainitsemansa henkilöt laajalti tunnettuja. Kiistatta vastaaja kuitenkin tietää 

myös Eetun olevan henkilönnimi, mutta hänen mielestään se on sellainen nimi, joka 

sopii hyvin – tai jopa paremmin – eläimelle. Suhtautumisemme nimiin on aina subjek-

tiivista, ja eri nimet synnyttävät meissä erilaisia mielikuvia.  

 

4.3 Vertailua 

 

Koko aineiston koirista lähes 60 prosentilla on kutsumanimenään nimipäiväkalenterissa 

esiintyvä tai muuten henkilönnimeksi määriteltävä nimi. Kun tarkastellaan rotukoirien 

ja sekarotuisten aineistoja erikseen, voidaan havaita henkilönnimien olevan hieman 

yleisempiä rotukoirilla. Englanninspringerspanieleista 65 prosentilla on henkilönnimi, 

kun sekarotuisista koirista sellainen on 58 prosentilla. Ero ei ole suuri, eikä koiran seka-

rotuisuus sinänsä vaikuta olevan syy, miksi sille ei voisi antaa henkilönnimeä yhtä lailla 

kuin puhdasrotuisellekin koiralle. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että henkilön-

nimien määrät eri koiraroduilla vaihtelevat (Tuomisto 1992, Othén 2007, Lehman 

2010). Ruotsalaistutkimuksen mukaan koiran käyttötarkoitus ohjaa osaltaan nimenan-

toa, ja seurakoirille annetaan enemmän henkilönnimiä kuin käyttökoirille (Othén 2007: 

28). Myös Tuomisto (1992: 37) toteaa tutkimuksessaan, että käyttökoiriksi usein otetta-

villa pystykorvilla ja ajavilla koirilla henkilönnimiä on vähemmän kuin seurakoirilla. 

Rotu itsessään ei vaikuta olevan merkittävässä osassa, kun sopivaa nimeä etsitään, mut-

ta rotuun liittyvät kuitenkin olennaisesti koiran ominaisuudet ja käyttötarkoitus, jolloin 

rotu vaikuttaa nimeämiseen epäsuorasti. Monilla sekarotuisilla koirilla voi olla kykyjä 

metsästykseen tai vahtimiseen yhtä lailla kuin eri tehtäviin jalostetuilla rotukoirilla. 

Myös sekarotuiset voivat siis toimia käyttökoirina, eikä sekarotuisten ja rotukoirien ni-

meämisessä ole näin oletettavaakaan löytää suuria eroja. Puhdasrotuisten ja sekarotuis-

ten koirien kutsumanimien jakautuminen kalenterinimiin, muihin henkilönnimiin sekä 

muihin nimiin on nähtävissä taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Kutsumanimien jakautuminen puhdasrotuisilla ja sekarotuisilla. 

 Puhdasrotuiset Sekarotuiset 

  Kpl % Kpl % 

Kalenterinimet 41 37,3 85 22,7 

Henkilönnimet 30 27,3 132 35,3 

Muut nimet 39 35,5 157 42,0 

 

Aineistoni springereiden suosituimmat henkilönnimet ovat Elli, Ilona, Kaapo, Lu-

na, Milo, Stella ja Vilma. Englanninspringereistä tyttökoira saa henkilönnimen useam-

min kuin poikakoira. Tyttöjen kutsumanimistä yhteensä 73 prosenttia on henkilönnimiä, 

kun poikakoirilla niiden osuus on vain 52 prosenttia. Poikakoirilla henkilönnimet ja 

muut kutsumanimet jakautuvat siis selvästi tasaisemmin, kun tyttökoiralle näytetään 

valitsevan herkemmin juuri henkilönnimi. 

Sekarotuisten koirien suosituimmat henkilönnimet ovat Alma, Dina, Hertta, Lilli, 

Luna, Nelli, Onni, Rico ja Tara, joita on kaikkia annettu kolmelle koiralle. Myös seka-

rotuisilla henkilönnimet ovat erityisesti suosiossa tyttökoirilla. Tyttöjen nimistä kaikki-

aan 67 prosenttia on henkilönnimiä, kun poikakoirilla niiden osuus jää niukasti alle puo-

leen eli 49 prosenttiin. Henkilönnimien suosio erityisesti tyttökoirilla on todettu myös 

esimerkiksi ruotsalaistutkimuksessa, jossa tutkittiin yhdeksän eri koirarodun edustajien 

nimiä, ja havaittiin, että tyttökoirilla oli jokaisen rodun kohdalla enemmän henkilönni-

miä kuin poikakoirilla (Othén 2007: 28). 

Henkilönnimien kohdalla huomattavaa on vieraskielisten henkilönnimien suuri 

määrä. Katharina Leibring (2009) on eritellyt syitä, miksi kotieläimille valitaan vieras-

kielinen nimi. Vieraskielisyys voi juontua eläimen alkuperäisestä nimestä tai sillä halu-

taan korostaa eläimen syntyperää. Nimi voidaan myös tarkoituksella haluta ottaa kieles-

tä, jolla koetaan olevan korkea ja arvostettu asema maailmalla. Joskus taustalla voi olla 

nimenantajan kiinnostus jotain kieltä tai kulttuuria kohtaan tai halu valita eläimelle eri-

lainen ja eksoottinen nimi. (Leibring 2009: 662.) Myös omassa aineistossani vieraskie-

linen kutsumanimi näyttää usein liittyvän koiran rekisterinimeen tai aikaisempaan kut-

sumanimeen. Joskus vastaajat haluavat myös tuoda esiin koiran alkuperää, ja toisinaan 

vieraskielisen nimen valintaan on motivoinut nimenantajan omat kiinnostuksenkohteet. 

Nimeämisperusteita on käsitelty laajemmin luvussa 3. Nykyisessä yhä enemmän kan-

sainvälistyvässä maailmassa erilaisia vieraskielisiä nimiä tulee tietoomme enemmän. 
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Niitä tuskin löytyy lähipiirimme ihmisiltä ja eläimiltä, jolloin ne voivat tuntua sopivilta 

lemmikkieläimen nimeksi. 

Henkilönnimiä on koirien kutsumaniminä paljon. Tämä on todettu useissa tutki-

muksissa. Lehmanin (2010) ja Vuoriston (2010) tutkimuksissa henkilönnimiä oli koi-

rien kutsumanimistä kaiken kaikkiaan noin puolet, kun rajauksena käytetään nimen 

esiintymistä vähintään 50 ihmisellä. Othénin tutkimuksessa ei ole yhtä tarkkaa henki-

lönnimen määritelmää, vaan hän on katsonut henkilönnimiksi tällä hetkellä aktiivisessa 

käytössä olevat ruotsalaiset henkilönnimet sekä niistä muodostetut lempinimet. Hänen 

tutkimuksessaan henkilönnimiä oli 58 prosentilla koirista. (Othén 2007: 19–21.) Vuon-

na 1992 valmistuneessa Anna-Stiina Tuomiston sivulaudaturtyössä henkilönnimiä oli 

vain 21 prosentilla koirista. Tuomisto ei kuitenkaan laskenut henkilönnimiksi erilaisia 

puhuttelumuotoja, kuten Lissu. Kiinnostavaa on myös se, että vieraskielisten nimien 

osuus oli silloin pieni. (Tuomisto 1992: 37.) Tuomiston aineisto on kerätty vuosina 

1987–1991, joten se tarjoaa mielenkiintoisen vertailukohdan reilun parinkymmenen 

vuoden takaiseen koirannimistöön. Henkilönnimet ovat kiistatta tulleet koirien kutsu-

maniminä entistä yleisemmiksi, ja vieraskielisten nimien osuus on kasvanut. 

 Kissoilla henkilönnimien suosittuus näyttää olevan samaa luokkaa kuin koirilla. 

Myös kissojen kutsumanimistä noin puolet on henkilönnimiä (Keinänen 2009, Laine 

1997, Sarkkinen 1997). Kissoilla sukupuoli näyttää vaikuttavan samalla tavoin kuin 

koirilla: tyttökissoilla on poikakissoja enemmän henkilönnimiä (Keinänen 2009: 78). 

Laine (1997: 53–54) on todennut, että kotikissoille valitaan usein perinteisempiä ja ta-

vallisempia kissannimiä kuin rotukissoille. Omassa tutkimuksessani rotukoirien ja seka-

rotuisten koirien nimet näyttävät kuitenkin olevan hyvin samantyyppisiä eikä sekarotui-

silla esiinny perinteisesti koiralle annettuja nimiä, kuten Murre tai Tassu, sen enempää 

kuin rotukoirillakaan. Henkilönnimet ovat vahvasti suosiossa myös sekarotuisilla koiril-

la. Tuomiston tutkimuksessa (1992: 24) sekarotuisilla koirilla oli henkilönnimiä hieman 

vähemmän kuin rotukoirilla. 

Niin koirille kuin kissoillekin on olemassa omia nimipäiväkalentereja, joista löy-

tyy niiden yleisimpiä nimiä. Minna Saarelma on kirjoittanut nimipäiväkirjan sekä koiril-

le (2011) että kissoille (2012). Olen käynyt läpi niissä olevat nimet ja verrannut niitä 

omaan aineistooni. Koirien nimipäiväkirjassa on yhteensä 659 nimeä, ja kissojen nimi-

päiväkirja sisältää kaikkiaan 593 nimeä. Kirjoissa esiintyy osittain samoja nimiä. Koiran 

nimipäiväkirjan nimistä lähes 44 prosenttia voidaan määritellä henkilönnimiksi. Kisso-

jen nimipäiväkirjan nimistä henkilönnimiä on hieman vähemmän, 35 prosenttia. Kaikis-
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ta henkilönnimistä ihmisten nimipäiväkalenterissa olevia nimiä on sekä koirilla että kis-

soilla reilut 30 prosenttia. Valtaosa kirjojen henkilönnimistä on siis suomalaisilla ihmi-

sillä epätavallisempia, kuten Nuppu ja Penni, tai ne muistuttavat enemmän ihmisten 

lempinimiä, kuten Samppa ja Jakke. Oman aineistoni kaikista 409 koirannimestä 112 

löytyy Koirien nimipäiväkirjasta, eli noin 23 prosentilla aineistoni koirannimistä on oma 

nimipäivä. Koirien nimipäiväkirja kattaa kuitenkin hyvin koirannimien erinäisen jou-

kon, koska vaikka sieltä ei löytyisikään juuri oman koiran nimeä, löytyy sieltä usein 

jokin hyvin lähellä oleva nimi. Esimerkiksi aineistoni nimiä Dolli ja Wilbertti ei mainita 

nimipäiväkirjassa, mutta sieltä löytyvät kuitenkin Dolly ja Vilperi. Koirien nimistö 

muodostaa niin laajan ja jatkuvasti muuttuvan kokonaisuuden, että olisi mahdotonta 

saada sovitettua kaikki mahdolliset nimet kalenteriin. 

Koiraharrastajien Kuono.fi-nettisivusto käynnisti vuonna 2013 projektin, jossa se 

keräsi ja kokosi suomalaisten koirien nimiä kartalle. Keräämiensä 17 000 koirannimen 

pohjalta Kuono.fi listasi vuoden 2013 suosituimmat koirien nimet. Vuoden 2015 päivi-

tettyä tilastoa varten sivusto keräsi 3000 nimeä. Molempien vuosien tilastojen kärjessä 

komeilee sama nimi, Luna, joka on suosituin nimi myös omassa aineistossani. Vuonna 

2015 Luna joutui jakamaan kärkisijan Nellin kanssa, ja tämänkin tutkimuksen aineistos-

sa Nelli kuuluu suosituimpiin nimiin. Molempien vuosien kymmenen suosituimman 

nimen joukosta löytyy ainoastaan yksi nimi, Rocky vuonna 2013, joka ei ole henkilön-

nimi tässä tutkimuksessa käytetyn määritelmän mukaan. Henkilönnimien suosio koirilla 

on siis kiistatonta. Kuono.fi-sivuston nimitilastot tukevat omia tutkimustuloksiani hy-

vin. Ainoa kärkikymmenikköjen nimi, jota ei esiinny omassa aineistossani, on Väinö, 

mutta yksi Wäinö aineistostani kuitenkin löytyy. Aineistossani neljästi esiintyvä Alma 

on Kuono.fi-tilastossa viidenneksi suosituin nimi vuonna 2015, ja kärjestä löytyvät esi-

merkiksi myös Nelli, Onni, Elli ja Roope, jotka olivat suosittuja nimiä tekemissäni kyse-

lyissä. Tosin omassa aineistossani neljä kertaa esiintyneet nimet Kaapo ja Stella puuttu-

vat Kuono.fi-tilastojen kärkisijoilta. 

Koirien nimistö vaikuttaa muuttuvan nopeaa tahtia. Kuono.fi-tilastojen vuoden 

2015 listauksessa kärkikymmenikköön oli noussut kuusi uutta nimeä edelliseen tilas-

toon verrattuna. Kaapon ja Stellan puuttuminen kärkitilastoista voi johtua siitä, että ne 

ovat jo menossa koiranniminä muodista pois. Aineistoni neljästä Kaapo-koirasta kolme 

on syntynyt vuosina 2006–2010, ja vain yksi lähempänä Kuono.fi-tilastojen tekoaikaa 

vuonna 2012. Stelloista kaksi on syntynyt ennen vuotta 2010, ja toiset kaksi vuosina 

2011 ja 2012. Luna-koirista sen sijaan vain yksi on syntynyt ennen vuotta 2010, kun 
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loput neljä ovat syntyneet vuosina 2012–2014. Ei siis ole ihme, että juuri Luna on ykkö-

senä vuoden 2013 ja 2015 tilastoissa. Kärkisijoilta puuttuvat Kaapo ja Stella on taas 

mainittu Saarelman Koirien nimipäiväkirjassa, joka on ilmestynyt 2011. Lunaa ei ole 

kirjassa mukana. Vaikuttaa siltä, että Kaapo ja Stella ovat olleet suosiossa juuri vuosi-

kymmenen vaihtuessa, jolloin ne ovat päässeet mukaan myös nimipäiväkirjaan. Sen 

sijaan Luna ei ilmeisesti ole silloin ollut vielä niin yleinen nimi, että olisi päätynyt kir-

jaan. Nyt Lunan voi sanoa melko kiistatta olevan juuri viime vuosien ehdoton suosikki-

nimi, kun taas Kaapoa ja Stellaa ei kärkisijoilla enää näy. Koirannimissä suosio siis 

kasvaa ja laskee nopeasti. 

 

4.4 Suhtautuminen henkilönnimiin koirilla 

 

Koirien nimeämiseen henkilönnimillä suhtaudutaan pääsääntöisesti hyväksyvästi. Kun 

lasketaan yhteen kummankin aineiston vastaajien näkemykset, henkilönnimet hyväksyy 

62 prosenttia, ja lisäksi 22 prosenttia pitää niiden käyttöä sopivana vähintäänkin joskus. 

Kielteisesti henkilönnimien antamiseen koirille suhtautuu vain 10 prosenttia. Osa vas-

taajista ei ilmaissut mielipidettään asiaan. Kaaviosta 1 näkyy, kuinka vastaajien mielipi-

teet jakautuvat. 

 

 

Kaavio 1. Kaikkien vastaajien suhtautuminen henkilönnimiin (%). 

 

Aineistojen välillä ei ole suuria eroja. Rotukoirien omistajat suhtautuvat henkilön-

nimien käyttöön hieman hyväksyvämmin kuin sekarotuisten koirien omistajat. Ero saat-
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taa johtua myös siitä, että sekarotuisten kyselyyn vastanneista pieni osa jätti kantansa 

ilmaisematta. On luultavaa, että niin ovat tehneet sellaiset vastaajat, jotka ilmoittivat 

tietoja useammasta koirasta, mutta eivät täyttäneet lomaketta joka kerta kokonaan. Jos 

taustatietoja ei ollut ilmoitettu, en voinut päätellä, onko kyse samasta vastaajasta. Rotu-

koirien omistajien ja sekarotuisten koirien omistajien mielipiteiden jakautuminen on 

esitetty seuraavassa taulukossa. 

 

Taulukko 7. Mielipiteiden jakautuminen aineistoittain (%). 

  Puhdasrotuiset Sekarotuiset 

Kyllä 65,8 61,5 

Joskus 23,3 22,2 

Ei  11,0 9,9 

Ei mielipidettä  - 6,4 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että suurin osa koiranomistajista pitää koiran nimeä-

mistä henkilönnimellä hyväksyttävänä, vaikka toisinaan nimenvalinnassa on joidenkin 

mielestä hyvä käyttää harkintaa. Koirista pitävien ja niitä harrastavien ihmisten mielipi-

teet voivat olla hyväksyvämpiä kuin muiden ihmisten. Sillä, omistaako henkilö sekaro-

tuisen vai puhdasrotuisen koiran, ei näytä olevan vaikutusta suhtautumisessa koirien 

henkilönnimiin. Sama henkilö voi hyvin omistaa niin sekarotuisia kuin puhdasrotuisia 

koiria.  

Tarkastelin suhtautumista koirien henkilönnimiin myös eri ikäryhmissä. Niiden 

välillä ei ole suuria eroja. On kuitenkin otettava huomioon, että vastaajien määrä ei ja-

kaannu tasaisesti eri ikäryhmien kesken. Nuorimpien ja vanhimpien vastaajien määrä jäi 

pieneksi niin puhdas- kuin sekarotuisten koirien nimikyselyssä. Vastausmäärät ja sijoit-

tuminen eri ikäryhmiin on nähtävissä taulukossa 1 luvussa 1.1. 

Koirien henkilönnimiin suopeimmin suhtautuvat kaikkein nuorimmat ja kaikkein 

vanhimmat vastaajat. Alle 30-vuotiaista henkilönnimet hyväksyy vähintäänkin joissain 

tapauksissa 88 prosenttia, ja 50–69-vuotiaista 84 prosenttia. Alle 30-vuotiaista kuitenkin 

useampi on sitä mieltä, että aivan kaikki henkilönnimet eivät koiralle välttämättä sovi. 

Myös valtaosa 30–49-vuotiaista hyväksyy henkilönnimet koiran kutsumaniminä, vaikka 

vanhimpiin vastaajiin verrattuna heistäkin useamman mielestä kaikki henkilönnimet 

eivät kuitenkaan tule kysymykseen. Suhtautumista eri ikäryhmissä havainnollistaa kaa-

vio 2. 
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Kaavio 2.  Eri-ikäisten suhtautuminen koirien henkilönnimiin (%). 

 

Suuria eroja ikäryhmien välillä ei siis ole. Kuitenkin nuorimmat ja keski-ikäiset 

vastaajat ovat useammin sitä mieltä, että aivan kaikki henkilönnimet eivät välttämättä 

sovi koiran kutsumanimeksi ja nimenvalinnassa tulee käyttää harkintaa. Taustalla voi 

vaikuttaa se, että luultavimmin heillä on itsellään pieniä lapsia ja nimenvalinta omalle 

lapselle saattaa olla ajankohtainen. Ihmiset eivät halua antaa koiralle nimeä, joka on 

suosittu lapsilla samaan aikaan. Ihmiset voivat kokea kiusallisena tai hämmentävänä, 

että koiralla on sama nimi kuin heidän lapsellaan. Omalle lapselle halutaan tavallisesti 

valita jokin hieman harvinaisempi nimi, joten saattaa olla harmillista huomata, että sama 

nimi voi olla suosiossa ihmisten lisäksi lemmikkieläimilläkin. Vanhemmille vastaajille 

nimenvalinta omalle lapselle ei ole enää ajankohtaista, joten heidän on ehkä helpompi 

hyväksyä koirilla käytettävän kaikenlaisia henkilönnimiä. Toisaalta isovanhemmatkaan 

eivät välttämättä ilahdu, jos lapsenlapsen nimi on yleinen myös koirilla. Isovanhemmat 

tuskin ovat kuitenkaan aktiivisesti mukana päättämässä lapsenlapsensa nimeä, vaan ni-

mivaihtoehtoja puntaroivat ja päätöksen tekevät ensisijaisesti lapsen vanhemmat. 

Puhdasrotuisten ja sekarotuisten koirien nimikyselyyn vastanneiden välillä ei siis 

ilmennyt suuria eroja suhtautumisessa koirien henkilönnimiin. Eri ikäryhmien vastauk-

sia tarkastellessa pieniä eroja aineistojen välillä kuitenkin löytyy. Puhdasrotuisten koi-

rien omistajista tiettyä harkinnanvaraisuutta henkilönnimen antamiseen koiralle toivoo 

noin kolmannes vastaajista sekä nuorimpien että vanhimpien vastaajien keskuudessa. 

Keski-ikäisistä useampi olisi valmis hyväksymään kaikki henkilönnimet. Sekarotuisten 

koirien kyselyyn vastanneista taas varauksellisemmin henkilönnimiin suhtautuvat nuo-
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rimmat ja keski-ikäiset vastaajat. Sekarotuisten koirien nimikyselyyn vastanneita oli 

enemmän, joten heidän näkemyksensä painottuu kaikkien vastaajien mielipiteitä tarkas-

teltaessa. On vaikea sanoa syytä, miksi alle 30-vuotiaat puhdasrotuisen koiran omistajat 

olisivat varovaisempia henkilönnimen antamisessa koiralleen kuin sekarotuisen koiran 

omistajat. Puhdasrotuisia koiria viedään enemmän näyttelyihin, ja niille halutaan kenties 

antaa edustavampi ja erottuvampi nimi. Mahdollisesti siksi nimeä harkitaan enemmän. 

Kuitenkin taas 30–49-vuotiaista puhdasrotuisen koiran omistajista useampi hyväksyy 

koirilla henkilönnimet rajoituksetta, kun taas vanhimmat vastaajat olisivat harkitsevai-

sempia. Kuten jo aiemmin totesin, kyselyyn vastanneista nuorimpien ja vanhimpien 

osuudet olivat melko pieniä, joten näiden tulosten pohjalta ei voi tehdä suurempia pää-

telmiä. Sen sijaan aineisto osoittaa, että koirien henkilönnimiin suhtautuminen on sa-

mansuuntaista ihmisten iästä riippumatta. Eri-ikäisten mielipiteiden jakautuminen ai-

neistoittain on nähtävissä taulukossa 8. 

 

Taulukko 8. Eri-ikäisten suhtautuminen aineistoittain (%). 

Sopivatko henkilönnimet koirille? 

alle 30-vuotiaat 

  Puhdasrotuiset Sekarotuiset 

Kyllä 56,5 63,1 

Joskus 34,8 24,3 

Ei 8,7 9,9 

Ei mielipidettä - 2,7 

30–49-vuotiaat 

  Puhdasrotuiset Sekarotuiset 

Kyllä 73,2 57,4 

Joskus 14,6 24,1 

Ei 12,2 10,3 

Ei mielipidettä - 8,2 

50–69-vuotiaat 

  Puhdasrotuiset Sekarotuiset 

Kyllä 55,6 70,6 

Joskus 33,3 13,2 

Ei  11,1 8,8 

Ei mielipidettä - 7,4 

 

Vastaajat saivat myös perustella kantaansa henkilönnimien käyttöön. Moni henki-

lönnimet koirilla yksiselitteisesti hyväksyvä ei näe mitään syytä, miksi henkilönnimiä ei 

koirille saisi antaa. Koirat ovat perheenjäseniä, ja niille käyvät samat nimet kuin ihmi-
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sillekin. Moni toteaa, että nimen tulee ensisijaisesti sopia koiralle itselleen, jolloin ei ole 

merkitystä, onko kyseessä koirannimi vai henkilönnimi. Henkilönnimien katsotaan ole-

van persoonallisia ja inhimillistävän koiraa, mitä ei kuitenkaan pidetä ongelmallisena 

(esimerkit 25–26).  

 

25) Mielestäni koiran saa nimetä miten haluaa. Itse haluan antaa koiralle erityisen 

nimen, jota ihmiselle ei välttämättä voi antaa. En usko, että henkilönnimet tekevät 

sen parempaa tai huonompaa. Koiralla voi olla minkälainen nimi vain ja silti ih-

minen voi inhimillistää sitä. (S) 

26) No, oman koiran nimi on Severi, joka on myös yleinen ihmisen nimi. Joten 

sopii. Minun itse on helpompi kuvitella koira persoonaksi, kun sillä on ihmisen 

nimi. Jos on perinteinen koirannimi (esim. Musti) koira tuntuu vain koiralta. (E) 

Henkilönnimet koetaan usein myös humoristisiksi. Nimi voi antaa oman säväyk-

sensä siihen, millaisena koira nähdään ja koetaan. Toisaalta nimi yleensä kertoo enem-

män koiranomistajasta kuin itse koirasta.  

27) Totta kai. Kaverillani oli koira, jonka nimi oli Ritva, se oli todella koomista. 

Ehkä ihmisen nimen antaminen koiralle luo jonkin hilpeän vivahteen koiran hah-

moon. Mielestäni on kiinnostavampaa, että koiran nimi on vaikka Börje kuin Bel-

la. Mielestäni koiran nimen valinta kertoo omistajan luonteesta. (S) 

Useat vastaajat perustelevat henkilönnimien sopivuutta koirille myös sillä, että 

uudet etunimet saattavat olla sen verran erikoisia, ettei niiden välttämättä arvaa olevan 

henkilönnimiä. Uuden nimen kohdalla ei voi aina tietää sitäkään, mitä sukupuolta ni-

menkantaja on. Henkilönnimien suurta osuutta koirien kutsumanimistä voi selittää osal-

taan sekin, että nimi on sen verran uusi ja vähän käytetty, että se ei vielä hahmotu vah-

vasti ihmisen nimenä. Toisaalta jotkin vanhemmatkin nimet voivat tuntua koiralle sopi-

vilta, varsinkin jos on sattunut huomaamaan nimeä käytettävän paljon koirilla. Jotkin 

henkilönnimet saattavat siis hahmottua mielissämme paremminkin koiranniminä. Jos-

kus nimenantaja ei välttämättä edes tiedä, että kyseessä on henkilönnimi. Toisaalta ih-

miset saattavat myös antaa lapsilleen sellaisia nimiä, jotka nähdään vahvasti lemmik-

kien niminä, kuten seuraavan esimerkin vastaaja pohtii.  

 

28) Sopii ja nythän ihmisten nimet ja lemmikkien nimet on vaihtanut paikkaa, ai-

nakin kun lukee kasteilmoituksia! :) (S) 
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Vastaajat, jotka kokevat, että kaikki henkilönnimet eivät välttämättä sovi koiralle, 

perustelevat kantaansa sillä, että jotkin nimet vain kuulostavat koirilla oudoilta. Moni 

toteaa, että tämä on luultavasti vain tottumiskysymys. Koirilla yleensä suositaankin tie-

tyntyyppisiä henkilönnimiä. Harvinaisempia nimiä pidetään koiralle parempana valinta-

na. Tärkeää on, että lähipiiriin ei kuulu samannimistä henkilöä, koska joku saattaisi ko-

kea saman nimen käytön loukkaavana tai hämmentävänä. Nimen pitäisi myös olla koi-

ran itsensä näköinen ja luonnehtia ensisijaisesti sen omia ominaisuuksia. Valitsemalla 

koiralle harvinaisempi nimi halutaan välttää ihmisen ja koiran rinnastamista toisiinsa. 

Kaikki ihmiset eivät välttämättä ole mielissään, jos joku tuttu antaa koiralle hänen ni-

mensä, mutta toisaalta ehkä koiraankaan ei haluta liittää mielikuvia jostain henkilöstä. 

Koira on yhtä lailla oma persoonansa, joka ansaitsee omanlaisensa nimen. 

Sekarotuisten koirien omistajille osoitetussa kyselyssä pyysin vastaajia antamaan 

esimerkkejä, mitkä henkilönnimet ovat koiralle sopivia ja mitkä taas eivät. Vastaajat 

luettelivat yhteensä 181 erilaista heidän mielestään koiralle hyvin sopivaa nimeä ja 159 

sellaista nimeä, jota he eivät koiralle antaisi. Tarkastelin näistä vastauksista toistuvia 

mainintoja saaneita nimiä. Koirille sopivia nimiä, jotka olivat saaneet vähintään kaksi 

mainintaa, oli 66. Vähintään kahdesti mainittuja epäsopivia nimiä oli 58. Selvitin, mil-

loin nimet ovat tulleet ihmisillä käyttöön, kuinka paljon niillä on kantajia Suomessa, 

milloin niiden suosio on ollut suurinta sekä onko niiden suosio ollut viime aikoina nou-

sussa vai laskussa. 

Vastaajien mielestä vanhat nimet eli vanhemman ikäpolven nimet sopivat koiran 

kutsumanimeksi erityisen hyvin. Vastaajien luettelemista nimistä suurin osa on ollut 

käytössä henkilönnimenä viimeistään 1900-luvun alkupuolelta. Mainittuja nimiä ovat 

esimerkiksi Alma ja Paavo sekä vasta viime vuosikymmeninä tunnetummiksi tulleet 

Minttu ja Pyry. Mainituista nimistä vain kolme, Luka, Osku ja Eppu, on tullut käyttöön 

myöhemmin vuosisadan keskivaiheilla. Noin neljännes nimistä, 26 prosenttia, on ollut 

suosionsa huipulla juuri 1900-luvun alussa. Tällaisia nimiä ovat esimerkiksi Helmi, Ei-

no, Siiri ja Urho. Vuosisadan puolivälissä suosituimmillaan olleita nimiä, kuten Matti, 

Pertti ja Terttu, oli 17 prosenttia. Hieman yllättäen vastaajat arvioivat myös tuoreem-

pien suosikkinimien sopivan koirille. Vuosien 1980–1999 suosikkinimiä oli 20 prosent-

tia ja vuosina 2000–2009 suosionsa huipulla olleita jopa 21 prosenttia. Mainittuja nimiä 

olivat esimerkiksi Topi, Roope, Milla ja Anni, ja 2000-luvun suosikkeja esimerkiksi 

Veeti, Minttu, Ukko ja Onni, jonka mainitsi jopa kymmenen vastaajaa. Nimi Onni kuu-

luu myös 1900-luvun alun suosikkinimiin, mutta vielä suurempaan suosioon se on 
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noussut 2000-luvulla. Tyypillisesti vuosisadan alun suosikkinimillä on enemmän ni-

menkantajia kuin uudemmilla suosikkinimillä. (Nimipalvelu.) 

Enemmistö vastaajien luettelemista 66 nimestä näyttää tällä hetkellä olevan me-

nettämässä suosiotaan. Ainakin 32 nimen kohdalla voi todeta selvän suosionlaskun, 

kuten nimien Keijo, Pentti ja Milla kohdalla. Suosion nousua voi taas havaita selvästi 20 

nimen kohdalla. Näitä viime vuosina suosiotaan vankistaneita nimiä ovat esimerkiksi 

Alma, Eino ja Hugo. Kaikkien nimien kohdalla ei ole selvää, onko suosio laskussa vai 

nousussa. Esimerkiksi nimi Pyry on annettu vuosina 2000–2009 lähes 1350 lapselle. 

Vuosina 2010–2015 nimeä on annettu jo lähes 700 lapselle, joten on vaikea sanoa, nou-

seeko nimen suosio tällä vuosikymmenellä vielä edellistä vuosikymmentä korkeammal-

le. (Nimipalvelu.) Joka tapauksessa selvästi nousussa olevia nimiä on mainittu vähem-

män kuin nimiä, joiden suosio on laskusuuntaista tai joilla se ei ole ainakaan selkeästi 

kasvussa. Viime vuosina lapsille paljon annettuja nimiä halutaan siis koirilla välttää. 

Silti moni viime vuosien suosikkinimi tuli mainituksi koiralle sopivana vaihtoehtona, 

esimerkiksi Onni, Helmi ja Kerttu. Mahdollisesti nimen viimeaikaista suosiota ihmisillä 

ei ole vielä ehditty havaitsemaan, varsinkin jos omassa lähipiirissä ei satu olemaan pik-

kulapsia. Toisaalta näiden nimien ajatellaan sopivan eri nimikategorioihin, sekä henki-

lön- että eläintennimiksi. 

Muutama vastaaja on sitä mieltä, että varsinaiset henkilönnimet eivät käy koiralle, 

mutta kutsumanimi voi silti hyvin olla ihmisillä käytettävä lempinimi. Tällaisia nimiä 

voisivat olla Osku ja Eppu sekä yksittäisiä mainintoja saaneet Eki, Lari ja Inkku. Koirien 

kutsumanimet ovat tyypillisesti usein olleetkin samankaltaisia kuin ihmisten lempinimet 

(Saarelma 2011: 20). Oskun tapauksessa nimen istuvuutta koiralle voi vahvistaa myös 

Karvinen-sarjakuvissa seikkaileva samanniminen koirahahmo. 

Kysyttäessä koirille epäsopivia henkilönnimiä vastaajat luettelivat melko yleisiä 

nimiä, kuten Emilia, Anna, Juhani ja Pekka. Vähintään kahden vastaajan mainitsemista 

58 nimestä vain kolmella nimellä on alle 10 000 nimenkantajaa. Nämä nimet ovat Erno, 

Ada ja Aada, joista jälkimmäiset tosin ovat viime aikoina lisänneet suosiotaan. Vastaa-

jien luettelemista koiralle sopimattomista henkilönnimistä valtaosa, 69 prosenttia, on 

ollut suosionsa huipulla 1900-luvun keskivaiheen ja vuosisadan lopun välisenä aikana. 

Mainittuja nimiä ovat esimerkiksi Janne, Päivi, Jenni ja Mikko.  Hieman aikaisemmin 

eli vuosisadan keskivaiheilla suosionsa huipun saavuttaneita nimiä oli mainituista 24 

prosenttia, esimerkiksi Kari, Eero ja Liisa. Suuret ikäluokat syntyivät vuosisadan puoli-

välissä, joten sen ajan suosikkinimen kantajia on paljon. Epäsopivien henkilönnimien 
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listalla on siis lähinnä nimiä, joita on paljon nykyisellä aikuisväestöllä. Monen lähi- tai 

tuttavapiiriin kuuluu juuri tämännimisiä henkilöitä, ja niiden antaminen koiralle voi 

tuntua vieraalta. Lähes kaikki vastaajien luettelemista epäsopivista nimistä ovat olleet 

ihmisillä viime aikoina selvässä laskusuunnassa. Mainituista 58 nimestä jopa 48 nimen 

suosio on ollut selvästi laskussa. Hieman epäselvempiä tapauksia on yhteensä yhdeksän, 

joista useamman kohdalla suosio vaikuttaisi olevan kuitenkin luultavammin laskussa 

kuin nousussa. Vain yhden nimen, Aadan, suosio näyttää olevan selvässä nousussa. 

(Nimipalvelu.)  

Mielenkiintoista on kuitenkin huomata, että näitäkin nimiä on annettu eläimille. 

Keinäsen (2009) kissannimitutkimuksessa sekä Kalskeen (2005) hevosennimitutkimuk-

sessa on esimerkiksi nimet Matti, Mikko, Pekka ja Sanna. Hevosilla näitä koiralle epä-

sopiviksi katsottuja nimiä on erityisen paljon. Kalskeen aineistosta löytyy jopa 33 näistä 

58:sta toistuvia mainintoja saaneista nimistä. Omassa aineistossani esiintyvät vastaajien 

epäsopiviksi mainitsemat Ada, Sofia ja Ville. Myös Heikki Ojansuun vuonna 1912 te-

kemässä selvityksessä koirannimenä esiintyy muutama mainittu henkilönnimi, Jorma, 

Matti ja Tommi. Ainakin Matti, Pekka ja Ville ovat melko tavanomaisia ja yleispäteviä 

nimiä, joiden voisi kuitenkin ajatella sopivan erilaisille nimenkantajille, niin ihmisille 

kuin eläimille. 

Voidaan siis sanoa, että koirille epäsopiviksi katsotut nimet ovat hyvin yleisiä ny-

kyisellä aikuisväestöllä, mutta viime vuosien lasten suosikkinimetkään eivät ole ihmis-

ten mielestä koirille parhaita. Oman ikäpolven yleisiä nimiä ei myöskään haluta antaa 

pikkulapsille. Niihin liittyy liikaa erilaisia henkilömielikuvia. (Kiviniemi 1993: 45.) 

Koiralle, samoin kuin omalle lapselle, vältetään siis antamasta nimeä, joka löytyy omas-

ta lähipiiristä. Lapseen tai koiraankaan ei haluta liittää nimen herättämiä henkilömieli-

kuvia. Koiraa nimetessä yleisiä nimiä vältellään lisäksi siksi, että joku saattaa kokea 

koirakaiman loukkaavana tai kiusallisena. 

Epäsopivien nimien listalle oli annettu myös nimiä, joita tulisi välttää koirilla en-

sisijaisesti niiden epäkäytännöllisyyden takia. Useimpien mielestä hyvä koirannimi on 

lyhyt ja helppo ääntää. Pitkät, kaksiosaiset tai muuten monimutkaiset nimet koetaan 

näin koiran kutsumanimenä toimimattomiksi. Tällaisia nimiä ovat vastaajien mukaan 

esimerkiksi Karoliina, Marja-Leena ja Velimatti. Toisaalta moni vastaaja kommentoi, 

ettei yksi nimi ole koiralle sen sopivampi ja parempi kuin toinenkaan, vaan kaikki hen-

kilönnimet käyvät myös koirille. Koirannimeämisessä on mahdollisuus olla kekseliäs, 

kun nimenantoa eivät sido mitkään säädökset. Henkilönnimistäkin voidaan kehitellä 
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aivan uudenlaisia ja hauskoja versioita, joita ei nimilain puitteissa voisi ihmiselle antaa, 

mutta koiralle kylläkin. Seuraavassa esimerkissä kerrotaan koirannimestä, jonka innoit-

tajana on ollut tunnetun suomalaisen iskemälaulajaduon nimi: 

 

29) Mielestäni kaikki nimet käyvät. Lempparini on kuitenkin saksanpaimenkoira, 

jonka nimi on Mattijateppo. (S) 

 

Kielteisesti henkilönnimien käyttöön suhtautuvat perustelevat kantaansa usein sil-

lä, että voi aiheutua sekaannuksia, kun puhekaveri ei välttämättä arvaa, että puhe on 

koirasta eikä ihmisestä. Jotkut myös ajattelevat, että on loukkaavaa ihmistä kohtaan, jos 

hänellä on sama nimi kuin koiralla. Eräs vastaaja taas kommentoi, että koira voi häm-

mentyä, jos sen kuullen puhutaan samannimisestä ihmisestä. Henkilönnimien antamista 

siis vältellään, koska niiden pelätään aiheuttavan sekaannuksia ja mahdollisesti noloja-

kin tilanteita. Toiset vastaajat taas suhtautuvat sekaannuksiin huumorilla. Samalla taval-

la ongelmallisena voi pitää samojen nimien toistumista usealla lähipiirin henkilöllä 

(esimerkki 30). 

 

30) Mielestäni oikein hyvin (henkilönnimet sopivat koirille), nimimerkillä minäkö 

katkera kun en saanut laittaa kissan nimeksi Väinö kun on sen niminen serkku. 

Tai serkulle sopi mutta äiti pakotti vaihtamaan, kun hänen mielestä ei eläimelle 

saa antaa ihmisen nimeä tai ainakaan kenenkään tutun. Onneksi ei tarvitse enää 

äidin lupaa eläinten nimiin :D   Sen myönnän että onhan se helpompaa kun ihmi-

sillä kenestä puhuu miltei päivittäin ja lähipiirin eläimillä ei ole samoja nimiä kun 

sekaannuksia sattuu aina helpolla. Mutta yhtä epäkäytännöllistä on ku vaikka töis-

sä on neljä eri Sirpaa. (E) 

 

Jotkut näkevät henkilönnimien käytön inhimillistävän koiraa liikaa. Heidän mie-

lestään nimen tulee kertoa, että kyseessä on eläin eikä ihminen. Vastaajat myös katso-

vat, että koirannimiä on olemassa riittävästi, joten henkilönnimiin ei pitäisi olla tarvetta 

turvautua. Henkilönnimien käytön hyväksyvät vastaajat taas ovat usein sitä mieltä, että 

tavalliset koirannimet ovat kuluneita, eivätkä tarpeeksi persoonallisia. Varmasti se, 

kuinka paljon omaan lähipiiriin on kuulunut koiria ja millaisia nimiä niillä on ollut, vai-

kuttaa siihen, miten perinteisempiin koirannimiin suhtaudutaan. Eräs vastaaja pohtii, 

ettei näe henkilönnimien käytössä sinänsä mitään pahaa, mutta ei osaa antaa sellaisia 

omalle koiralleen, koska lapsuudenkodissa ihmisten nimiä ei koirille annettu. Koirien 
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henkilönnimet ovat siis kieltämättä tottumiskysymys. Voi tuntua luonnollisemmalta 

kutsua, komentaa ja hellitellä koiraa, jolla on selkeä koirannimi. 

 

 

5 Koirien lempinimet 

 

Rakkaalla lemmikillä on harvoin käytössä vain yksi nimi. Kyselyideni mukaan erilaisia 

lempinimiä on jopa 90 prosentilla koirista. Lempinimiä on yhtä paljon sekarotuisilla ja 

puhdasrotuisilla koirilla. Niitä on koiralla useimmiten noin 4–5. Lempinimien määrä 

kuitenkin vaihtelee aineistossani aina yhdestä käytössä olevasta lempinimestä jopa 19 

nimeen. Sekarotuisilla vaikuttaa olevan enemmän erilaisia lempinimiä: englanninprin-

gerspanieleilla lempinimiä on yhdellä aineiston koiralla enimmillään yhdeksän, mutta 

sekarotuisilla niitä on useissa tapauksissa yli kymmenen. Monet vastaajat mainitsevat 

myös, että lempinimiä on käytössä enemmänkin mitä he vastauksessaan kirjoittivat. 

Tyypillisesti koiralla on siis monia erilaisia lempinimiä. 

Kyselyissä tiedustelin vastaajilta, mitä lempinimiä heidän koirillaan on. En siis 

tarkemmin kysellyt, miten lempinimet ovat syntyneet. Jotkut vastaajat ovat kuitenkin 

myös hieman avanneet lempinimien taustoja. Suurimmaksi osaksi olen kuitenkin itse 

päätellyt, milloin lempinimi on sekundaari eli se on muodostettu kutsumanimen pohjal-

ta, ja milloin on kyseessä primaari lempinimi, joka liittyy esimerkiksi koiran ulkonä-

köön, luonteeseen tai käyttäytymiseen (Ainiala ym. 2008: 173–174).  

 

5.1 Sekundaarit lempinimet 

 

Tavallisimmin koiran lempinimi näyttää muodostuvan sekundaaristi kutsumanimestä. 

Kutsumanimeä voidaan lyhentää, kuten Hupi > Upi ja Camilla > Cami. Kutsumanimen 

lyhentämistä tavallisempaa vaikuttaa kuitenkin olevan nimen pidentäminen lisäämällä 

siihen esimerkiksi erilaisia johtimia. Tyypillisimpiä lempinimijohtimia koirilla ovat kkA 

(Napsu > Napsukka), is (Mytty > Myttis), iini (Roope > Roopeliini), nen (Alma > Al-

manen) sekä skA (Ruttu > Rutuska), sku (Enni > Ensku) ja ski (Rauha > Raski). Lempi-

nimiä muodostuu myös erilaisten ketjujen ja assosiaatioiden kautta. Esimerkiksi Mante-

lista tuli ensin Mandela, josta taas johdettiin lempinimi Nelson Etelä-Afrikan entisen 

presidentin Nelson Mandelan mukaan. Paapi-koiran lempinimiksi taas mainitaan mm. 

Paapu, Papu, Papsukka, Papsurapsu ja Rapsu, jossa nimet ketjuuntuvat eli lempinimel-
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le löydetään aina uusi muoto jonkin aiemman muodon pohjalta. Nimeen voidaan myös 

yhdistää appellatiiveja, kuten Minttu > Minttumanteli, tai nimi saattaa itsessään muo-

toutua jonkin appellatiivin kaltaiseksi, esimerkiksi Lina > Lintu.  Nimeä voidaan muo-

kata leksikaalisesti muistuttamaan myös henkilönnimeä, kuten tapauksissa Peni > Pent-

ti ja Pretty > Pertti.  

Erityisen suosittua tuntuu olevan sukunimenomaisen lempinimen antaminen. Ta-

vallinen suomalainen sukunimijohdin nen on yksi käytetyimmistä johtimista koirien 

lempinimissä. Lisäksi lempinimissä on useita vieraskielisille sukunimille tyypillisiä 

johtimia tai lekseemejä, kuten son (Josef > Joosefssoni, Elli > Elmersson), der (Hippa 

> Hipander), da(h)l (Sofi > Soffendaali, Hupi > Huppendahl), ers (Lysti > Lyyders) ja 

berg (Mollo > Mollberg). Usein lempinimet muodostavat ihmisten nimiä jäljitteleviä 

nimikokonaisuuksia. Kaapoa sanotaan pidemmän kaavan mukaan Kaapo Kaapolaiseksi 

ja Inka-koiraa Inka Glinka Kalinkaksi. Nimeen saatetaan myös liittää jokin titteli tai 

arvonimi, kuten tapauksissa Sonia >Prinsessa Sonia, Napsu > Napsu-herra, Bonus > 

Sir Bonus ja Milana > Neiti Milana Mippelton.  

Erilaiset nimen herättämät assosiaatiot antavat usein kimmokkeen lempinimille. 

Assosiaation kautta voi olettaa ainakin Carloksen saaneen lempinimensä Kuningas.  

Assosiaatiot ovat vaikuttaneet luultavasti myös Raipe-koiran lempinimen syntymiseen. 

Sen lempinimi on Helminen, jolla viitataan suomalaiseen jääkiekkoilijaan Raimo ”Rai-

pe” Helmiseen. Ansa-koiran lempinimi on taas Tauno, ikimuistoisen suomalaisen näyt-

telijäparin Ansa Ikosen ja Tauno Palon mukaan. Samaten Rommin lempinimeksi on 

assosiaation kautta tullut suosittu makuyhdistelmä Rommi-rusina. 

Koirien sekundaareja lempinimiä muodostetaan samoin tavoin kuin lasten lempi-

nimiä. Vanhempien lapsistaan käyttämissä lempinimissä on usein johtimia, tai lapsen 

virallista nimeä riimitellään. Myös lapsen nimi assosioidaan usein johonkin sitä muistut-

tavaan sanaan tai nimeen. (Johansson 2014: 12–20.) Vanhemmat käyttävät lapsestaan 

sekundaareja lempinimiä sitä enemmän, mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa ja ymmärtää ja 

tunnistaa oman nimensä paremmin. Pienen vauvan lempinimet ovat yleensä primaareja. 

(Mts. 40–41.) Koirilla selvä enemmistö on kuitenkin sekundaareja lempinimiä. Koira 

pystyy tunnistamaan oman kutsumanimensä ja usein myös sen erilaiset muunnelmat, 

mikä motivoi muodostamaan lempinimiä sen kutsumanimestä.   
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5.2 Primaarit lempinimet 

 

Koiran lempinimi voi myös pohjautua johonkin muuhun kuin sen viralliseen tai kutsu-

manimeen. Primaarit lempinimet voivat viitata esimerkiksi koiran sukupuoleen tai 

ikään. Tällaisia ovat esimerkiksi lempinimet, joihin sisältyy jokin ihmisestä käytetty 

ilmaus. Juuso-koiraa sanotaan Pojaksi, Vilma on Mummu, Jaro Papparainen ja Melody 

on Vauva. Lempinimi voi myös kertoa koiran ja ihmisen suhteesta, kuten tapauksissa 

Nipsu > Äitin poika, Lina > Mamman mussukka ja Luna > Pappan tyttö. Koirien lem-

piniminä käytetään lisäksi samoja hellittelysanoja kuin ihmiset käyttävät toisistaan. Bel-

la-koira on Rakas, Stella on Nuppu ja Ukko on Kulta. 

Lempinimenä voidaan käyttää myös jotain koiraan viittaavaa appellatiivia.  Mus-

tin lempinimeksi mainitaan Pentu, Nico on joskus Koira ja Jeppeä taas kutsutaan perin-

teisellä koirannimellä Murre. Koiraan viittaavia appellatiiveja tai propreja eivät kaikki 

ajattele lempinimenä, vaan ne ovat jonkun mielestä ehkä vain samanlaisia neutraaleja 

ilmauksia kuin vaikkapa työkaveri tai ystävä. Lempiniminä on myös muiden eläinten 

nimityksiä, joissa nimenantoperusteena voi olla koiran ulkonäkö, käytös tai ehkä jokin 

tapahtuma tai kohtaaminen jonkin eläimen kanssa. Nooaa sanotaan esimerkiksi Oravak-

si ja Tigrua Apinaksi. Merrin lempinimi Elläin taas viittaa yleisesti eläimiin.  

Lempinimi voi kertoa koiran alkuperästä tai rodusta. Enlanninspringerspanieli 

Karkki on Panjeli ja Terry on Linneli, jonka vastaaja tarkentaa olevan ”lässytys springe-

ristä”. Sekarotuisillakin rotu saattaa joskus vaikuttaa lempinimien syntymiseen. Boden 

lempinimi on Rotikka ja Urkoa sanotaan Galgomieheksi, jolloin herää ainakin epäilys, 

että koirassa on rottweileria tai galgoa. Usein muista maista tuotavilla sekarotuisilla 

koiran alkuperä on muillakin tavoin edustettuna lempinimissä, esimerkiksi Topi on Es-

panjalainen, Virosta tuotua Venlaa sanotaan Idänprinsessaksi ja Bellen lempinimeksi 

on muodostunut kunnioitusta herättävä Hurja Romanian vahtikoija.  

Koiran ulkonäkö ja luonne tai sen käyttäytyminen antaa myös usein kimmokkeen 

lempinimelle. Rotunsa edustajaksi suurikokoinen englanninspringeri Wäinö on saanut 

jykevästä ulkomuodostaan johtuen lempinimen Keisari Wäinö Ensimmäinen Poni.  

Kassua sanotaan koiran mustasta väristä johtuen Musuksi, ja Lempin lempinimi on Le-

pati, koska sen korvat lepattavat, kun se juoksee. Olga on taas saanut lempinimen Prin-

sessa luonteensa vuoksi, kuten myös itsetietoisuutensa takia Neiti Näpsäkäksi kutsutta-

va Primavera-koira. Koiran käytös on vaikuttanut lempinimen syntymiseen esimerkiksi 

Sisu-koiran tapauksessa (esimerkki 31). 
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31) Sisun lempinimenä on Sisu Lipsanen tai pelkkä Lipsanen. Lempinimensä hän 

on saanut siitä, että hänellä on tapana kulkea kieli ulkona ja "lipsaista" ohikulkies-

saan tavaroita/ihmisiä jne. (E) 

 

Koirilla on usein omia tapojaan, joista monet voivat tuntua ihmisistä huvittavilta ja jois-

ta syntyy hauskoja lempinimiä. Pomppiva Laki-koira on näin saanut lempinimen Pom-

po, hännällään rummuttavaa Tulaa sanotaan Pampamiksi, ja Tigre on Pallopoika, koska 

se jaksaa noutaa palloa tuntikausia. Mahdollisesti koiran käytös on syynä myös Kingi-

koiran lempinimeen Kuurokorva ja Merrin lempinimeen Korvanuoliainen. Myös Pepi-

ta-koiran lempinimi Tättähäärä luo mielikuvan alati jaloissa pyörivästä ja hääräävästä 

koirasta. 

Aineistossani on paljon lempinimiä, joiden nimenantoperustetta ei voi päätellä 

pelkästään nimen perusteella. Lisäksi lempinimen muodostumiseen voivat vaikuttaa 

sekä sekundaarit että primaarit seikat. Esimerkiksi nimen leksikaalisen muokkaamisen 

kautta syntyneellä ilmauksella voi olla yhtymäkohtia itse nimenkantajaan. (Paalanen 

1992: 41–42.) Lucy-koiran lempinimeen Lupsukka on siis voinut vaikuttaa yhtä lailla 

kutsumanimi kuin koiran lupsakka käytöskin. Lempinimien syntyyn vaikuttavat siis 

monet eri tekijät, tapahtumat ja sattumat, ja ilman taustatietoja ei nimi välttämättä tule 

ymmärretyksi. Esimerkiksi Milo-koiran lempinimelle Sukkasuoli tai Oton lempinimelle 

Limusiini ei ulkopuolisena heti keksi selitystä. Lempinimi voi joskus muotoutua tietyn-

laiseksi myös siitä syystä, jos esimerkiksi lapsi ei osaa ääntää koiran varsinaista kutsu-

manimeä tai siitä käytettävää lempinimeä.  

Koirien lempinimiin lukeutuu myös vähemmän mairittelevia haukkumanimiä. Ai-

neistossani koirilla on paljon alapäähuumoriin liittyviä lempinimiä, kuten Lilli > Lylly-

Pylly, Pini > Pinipierupylly, Japi > Kakkahammas ja Piippo > Pökäle. Muita negatii-

vissävytteisiä lempinimiä ovat esimerkiksi Nekku > Pöljä, Ninni > Hömppä, Tigru > 

Läskipää ja Pirata > Piru. Vuoriston (2010: 49) mukaan tällaisia nimiä ei kuitenkaan 

mielletä haukkumanimiksi, vaan ne ovat vitsinomaisia lempinimiä. Samanlaisen käsi-

tyksen saa omasta aineistostani. Pilkallisilta tuntuvat lempinimet voivat olla aivan yhtä 

suurella rakkaudella annettuja kuin kaikki muutkin nimet. Vanhempien lapsistaan käyt-

tämiä lempinimiä tutkinut Laura Johansson (2014) on omien kokemustensa ja internetin 

keskustelupalstojen pohjalta huomannut, että vanhemmat käyttävät vauvastaan saman-

tyyppisiä humoristisia lempinimiä, esimerkiksi Kakkapylly. Johanssonin tutkimusaineis-

toon ei kuitenkaan kertynyt yhtään tämäntyyppistä lempinimeä, minkä hän on tulkinnut 
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johtuvan siitä, että paperille kirjoitettuna lapsen lempinimi Kakkapylly voi tuntua louk-

kaavalta, kun hellyyttä osoittavaa äänensävyä ei kuule. (Johansson 2014: 32–33.) Koi-

rien lempinimiksi tällaisetkin nimet tunnustetaan avoimemmin.  

 Vuoristo (2010) on todennut, että koirien lempinimet ovat kuvaavampia ja henki-

lökohtaisempia kuin ihmisten toisistaan käyttämät lempinimet. Koiralle uskalletaan an-

taa kaikenlaisia, ehkä loukkaaviltakin tuntuvia, lempinimiä, koska koira ei ymmärrä 

niiden merkitystä. Lempinimet voivat myös voimakkaasti samaistaa koiraa ihmiseen. 

(Vuoristo 2010: 51.) Vaikka ihmisetkin voivat käyttää toisistaan hieman naljailevia tai 

johonkin ulkonäkö- tai luonteenpiirteeseen viittaavia lempinimiä, koirien lempinimet 

ovat usein kuitenkin suorasukaisempia. On vaikea kuvitella, että kaveriaan kutsuisi 

Paksu-Bertaksi kuten Muru-koiraa, Haisuliksi kuten Leviä tai Neurootikoksi kuten Niki-

taa. Koirien lempinimet vertautuvat enemmänkin pikkulapsista käytettäviin lempi-

nimiin, koska pieni lapsi tai koira ei osaa loukkaantua lempinimestä, joka on jollakin 

tavalla negatiivissävytteinen. Tällaisten lempinimien on tarkoitus olla humoristisia, 

mutta ylipainon kanssa kamppaileva aikuinen ihminen tuskin silti ihastuisi lempinimeen 

Paksu-Bertta. Ihmisten ja koirien lempinimet kuitenkin muodostetaan pitkälti samanlai-

sia keinoja käyttäen. Lempinimiä johdetaan koirien kutsumanimestä tai virallisesta ni-

mestä samalla tavoin kuin ihmisten virallisista nimistä. Koirista käytetään monesti ihmi-

sistäkin käytettäviä hellittelynimiä, kuten Kulta tai Rakas, tai muita ihmiseen viittaavia 

nimityksiä, kuten Pappa, sekä henkilönnimiä.  

 

5.3 Lempinimien käyttö 

 

Koirien lempinimet eroavat ihmisten lempinimistä ehkä selkeimmin käyttökontekstil-

taan. Ihmiset puhuttelevat ja viittaavat toisiinsa lempinimiä käyttäen. Koirilla lempini-

met ovat usein kutsumanimeä pidempiä, ja ne voivat muodostua useammasta lekseemis-

tä, mikä vihjaa myös niiden käyttötilanteista. Jos Djangon lempinimi on Bingobango-

bongo ja Kaapoa sanotaan myös Kysymysmerkkimieheksi, voidaan päätellä, että lempi-

nimiä tuskin käytetään koiraa kutsuttaessa tai käskettäessä. Kyselyjeni vastaajat itse 

ovat todenneet, että yleensä lyhyt nimi on helppo käyttää ja koiran itsensäkin omaksua, 

joten pitkiä lempinimiä, kuten Mimpsunhimpsu ja Pitkäkoipihuligaani, käytetään luul-

tavasti koiraa hellitellessä, sen kanssa leikkiessä tai sitä rapsutellessa. Vuoristo (2010) 

selvitti tutkimuksessaan, että lempinimen tyypillisimpiä käyttötilanteita ovat juuri sen 

kanssa sohvalla makoillessa, koiran pyytäessä hellyyttä tai sen näyttäessä väsyneeltä. 
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Vain viisi prosenttia käyttää lempinimeä kutsuessaan koiraa luokseen. (Vuoristo 2010: 

48.) Seuraavissa esimerkeissä vastaajat erittelevät, missä tilanteissa lempinimiä käyte-

tään. 

 

32) (Koiran lempinimiä ovat) Miilu, Miilutti, Lutti Nämä ovat muuntuneet kutsu-

manimestä lempinimeksi ja jatkavat muuttumista. Voin kutsua esimerkiksi koi-

raani Kuutinpojaksi jos se näyttää erityisen surkealta ja Lutiksi kun se tekee jotain 

hyvää. Kutsumanimellä kutsun koiraani kun se on tuhma tai puhun siitä muille 

(Milu) (S) 

 

33) (Koiran lempinimiä ovat) Nituli, Nito, Kultapossu, Äijä, Koira. Mainittakoon, 

että nimi on tilannesidonnainen. Moitittaessa Koira, kehuttaessa Äijä, syömään 

kutsuessa tai muuten kutsuessa Nitulii, moitittaessa kovasti Nico-koira. Koira tun-

tee kaikki nimensä, varsinaisella nimellä kutsutaan harvoin. (Nico) (S) 

 

Nimet siis vaihtelevat sen mukaan, kehutaanko vai moititaanko koiraa, kutsutaanko sitä 

luokse vai puhutaanko siitä toisille. Ei varmasti ole kovin tavanomaista puhua koirasta 

ystävälleen viittaamalla siihen esimerkiksi nimellä Pipsis-Pöpsis, vaan tämäntyyppisiä 

nimiä käytetään koiran kanssa puuhailtaessa ja leikkiessä. Koulutettaessa tai muuten 

tiukempaa kontrollia vaativassa tilanteessa käytettäneen lähinnä koiran omaa kutsuma-

nimeä. Tosin esimerkiksi Akun omistaja kertoo, että tiukassa paikassa koiraa kutsutaan 

nimellä Aku Sakari. Toisen nimen lisääminen etunimen perään on usein myös vanhem-

pien lastensa kanssa käyttämä keino, jolla osoitetaan tilanteen vakavuutta.  

Vaikka koirien lempinimiä käytetään eri tavoin kuin ihmisten lempinimiä, on käy-

tössä samankaltaisuutta erityisesti lapsista käytettäviin lempinimiin. Johanssonin (2014) 

mukaan vanhemmat käyttävät hellittelynimiä lapsistaan arjen tilanteissa, joissa korostuu 

läheisyys ja yhdessäolo, kuten päiväunilta herätessä tai kotona oleskellessa. Kodin ul-

kopuolella lapsen hellittelynimeä käytetään varovaisemmin, eikä hellittelynimillä puhu-

ta lapsesta ulkopuolisille. (Mts. 49.) Koirien lempinimet tuovat helposti mieleen pienten 

lasten kanssa käytettävän lässytyksen ja vauvapuheen. Koira herättää ihmisissä saman-

tapaisia tunteita kuin pieni lapsi, jolloin koiralle puhutaan kuin pikkulapselle. Hellyyden 

osoittamisen lisäksi vauvapuheen avulla vanhempi pyrkii saamaan lapsen huomion ja 

houkuttelemaan tätä vuorovaikutukseen (Johansson 2014: 50). Tämä on luultavasti yksi 

motiivi myös koiralle lepertelyn takana. Lisäksi koirasta käytettävät lempinimet ovat 

useimmiten sekundaareja, jolloin koira itsekin paremmin tunnistaa lempinimensä ja 

osaa reagoida siihen. Kuten pikkulasten kanssa (Johansson 2014: 50), äänensävyllä on 
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erityisen tärkeä merkitys myös koiraa hellitellessä. Koira ei voi ymmärtää varsinkaan 

kaikkia primaareja lempinimiään, joten sen huomion herättää ensisijassa ihmisen käyt-

tämä äänensävy sekä totta kai myös ihmisen elehdintä ja liikkeet. Koiran sanotaankin 

olevan mestari ihmisen mielentilojen tulkitsemisessa. 

 

 

6 Päätäntö 

 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millaisia kutsumanimiä ja nimeämisperusteita 

koirilla on sekä vaikuttaako koiran puhdas- tai sekarotuisuus nimeämiseen. Nimet eivät 

juurikaan eroa toisistaan, vaikka puhdasrotuisilla koirilla on henkilönnimiä hieman 

enemmän kuin sekarotuisilla. Henkilönnimien osuus vaihtelee kuitenkin myös eri koira-

rotujen välillä, joten koiran sekarotuisuus ei vaikuta olevan syy, miksi sille ei voisi hen-

kilönnimeä antaa aivan yhtä hyvin kuin puhdasrotuisellekin koiralle. Kyselyyni vastan-

neista sekarotuisten koirien omistajista 82 prosenttia ei usko koiran rodun tai sekarotui-

suuden vaikuttavan nimipäätökseen. Olennaisempaa on, että nimi kuvaa koiraa hyvin. 

Rodun vaikutus voi näkyä siinä, että nimi kytkeytyy jotenkin rodun alkuperämaahan. 

Lisäksi rodun käyttötarkoitus voi ohjata nimenantoa, ja esimerkiksi metsästyskoiralle 

valitaan jokin metsästysteemaan sopiva nimi. 

Nimeämisperusteissa erot puhdasrotuisten ja sekarotuisten koirien välillä liittyvät 

pääasiassa siihen, että puhdasrotuisilla koirilla kutsumanimen valintaan voi vaikuttaa 

koiran virallinen rekisterinimi, jota ei sekarotuisilla koirilla ole. Sekarotuisten koirien 

kutsumanimeen voi taas vaikuttaa koiran mahdollinen aiempi nimi. Aikaisemmat kut-

sumanimet voivat tietysti ohjata nimenantoa myös rotukoirilla. Aineistoni sekarotuisista 

koirista yli 30 prosentilla on päädytty pitämään jonkun muun koiralle antama valmis 

nimi, mikä tekee siitä yleisimmän niillä käytetyn nimeämisperusteen. Perustelut valmiin 

nimen pitämiseen liittyvät yleensä siihen, että koira – ja mahdollisesti uusi omistajakin 

– on jo tottunut nimeen, eikä koiraa haluta hämmentää vaihtamalla sen kutsumanimeä. 

Nimen pitää kuitenkin olla uuden omistajan mieleen. Jos koiran nimi on liian vaikea 

lausua tai se luo ikäviä mielleyhtymiä, nimi vaihdetaan. Jos koiralle päädytään anta-

maan uusi nimi, se usein muistuttaa äänteiltään koiran aiempaa nimeä. Tämän uskotaan 

auttavan koiraa uuden nimen oppimisessa. 

Puhdasrotuisilla koirilla nimivalinnan takana on yleensä nimenantajan mieltymys 

nimeen, joka mainitaan nimeämisperusteena lähes 40 prosentilla rotukoirista. Myös 
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koiran ominaisuudet, esimerkiksi ulkonäkö, luonne tai käytös, ohjaavat usein nimenan-

toa. Sekarotuisillakin nämä nimeämisperusteet ovat yleisiä. Koko aineiston pohjalta 

kaikkein suosituin nimeämisperuste on koiran ominaisuudet. 

Henkilönnimiä on lähes 60 prosentilla koko aineistoni koirista. Nimipäiväkalente-

rissa esiintyviä kalenterinimiä on 26 prosentilla, ja nimenkantajien määrän mukaan hen-

kilönnimeksi luokiteltuja nimiä on 34 prosentilla koirista. Rotukoirien henkilönnimistä 

enemmistö on kalenterinimiä, ja sekarotuisilla on taas enemmän muita henkilönnimiä 

kuin kalenterinimiä. Kalenterinimet ovat yleensä muita henkilönnimiä yleisempiä ihmi-

sillä, ja joillakin suosituilla kalenterinimillä voi olla jopa useita kymmeniätuhansia ni-

menkantajia. Nämä ovat tyypillisesti 1900-luvun alkupuolella ihmisillä suosiossa olleita 

nimiä. Koirilla esiintyviä kalenterinimiä, joiden suosion huippu on ihmisillä ollut 1900-

luvun puolenvälin jälkeen, on ihmisillä vähemmän. Koirille annetut muut henkilönnimet 

ovat myös ihmisillä hieman harvinaisempia nimiä. Erilaisten nimien määrä on koko 

ajan kasvanut, joten on selvää, että nimenkantajien määrä nimeä kohden on nykyään 

pienempi kuin vaikkapa 1900-luvun alussa. Toisaalta suosituimmat nimet kattavat ni-

menkantajista valtaosan, ja hyvin harvinaisten nimien haltijoiden määrä on melko pieni 

(Kiviniemi 2006: 22–8).  

Koiralle nimeä valitessa pidetään tärkeänä, että nimi ei esiinny omassa lähipiiris-

sä. 1900-luvun alun suosikkinimien haltijoita ei enää ole niin paljon lähipiirissämme, ja 

myöhäisemmät suosikkinimet ovat ihmisillä jonkin verran harvinaisempia, mikä voi 

madaltaa kynnystä antaa nimi koiralle. Samoin muiden henkilönnimien kohdalla koirilla 

yleiset vieraskieliset henkilönnimet esiintyvät harvemmin lähipiirimme ihmisillä. Jotkin 

nimet eivät välttämättä assosioidu ihmisten mielissä yhtä vahvasti henkilönnimiksi kuin 

toiset. Luultavaa kuitenkin on, että nimien tiedetään olevan henkilönnimiä, vaikka niitä 

ei omassa lähipiirissä esiintyisikään. Joidenkin nimien ajatellaan sopivan hyvin sekä 

ihmisille että koirille. Esimerkiksi Onni on yleinen henkilönnimi, jota on annettu viime 

vuosina paljon lapsille. Silti erittäin moni vastaaja mainitsee sen esimerkkinä nimestä, 

joka sopii hyvin koiralle. 

Kovin yleisiä ja varsinkin omassa lähipiirissä esiintyviä henkilönnimiä halutaan 

siis koirilla yleensä välttää. Sama nimi voi aiheuttaa sekaannuksia, ja joku voi pitää koi-

rakaimaa loukkaavana. Toisaalta koirallekin halutaan antaa omanlaisensa nimi, joka ei 

herätä mielikuvia jostakusta henkilöstä. Koirille ei myöskään haluta antaa nimiä, joita 

annetaan samaan aikaan paljon lapsille. Kuitenkin esimerkiksi juuri Onni on ollut viime 

aikoina suosittu nimivalinta lapselle, mutta siitä huolimatta se nähdään koirallekin sopi-
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vana nimenä.  Koirien nimien on todettu myös jossain määrin ennustavan ihmisten ni-

mitrendejä. Lemmikkieläimelle uskalletaan antaa uusia ja muodikkaita nimiä, mitä kaut-

ta ne tulevat sitten lapselleen nimeä miettivien ihmisten tietoisuuteen. (Kiviniemi 2006: 

150.)  

Henkilönnimet vaikuttavat olevan nykyään suosituimpia koirien kutsumanimiä. 

Mielenkiintoista on kuitenkin, että niin tämän kuin aiempien tutkimusten mukaan (mm. 

Othén 2007) henkilönnimet ovat suosiossa erityisesti tyttökoirilla. Poikakoirilla päädy-

tään useammin nimeen, joka on eläimille perinteisempi eli kertoo nimenantajan olevan 

jokin muu kuin ihminen. Myös ihmisillä nimityylin muutokset tulevat näkyviin ensin 

tyttöjen nimissä, kun pojille valitaan perinteisempiä nimiä (Kiviniemi 1993: 18). Varsi-

naisia perinteisiä koirannimiä, kuten Musti tai Murre, ei nykykoirilla tosin juurikaan 

ole, vaan nimissä käytetään enemmän mielikuvitusta, kuten vaikkapa nimissä Nabucco 

ja Buua. Jotkut koiranomistajat haluavatkin hyödyntää mahdollisuutta antaa koiralle 

jokin erikoinen nimi henkilönnimen sijaan, koska koiralla nimenantoa ei ole rajattu sää-

döksin kuten ihmisillä. 

Henkilönnimien antamiseen koirilla suhtaudutaan hyvin suopeasti. Eri-ikäisten 

kesken ei suhtautumisessa ole suuria eroja. Kaikista vastaajista 62 prosenttia ei näe mi-

tään ongelmaa henkilönnimien käytössä, ja lisäksi 22 prosenttia pitää henkilönnimien 

käyttöä sopivana joskus. Kielteisesti henkilönnimien antamiseen suhtautui 10 prosenttia 

vastaajista. Moni on valmis hyväksymään koirilla kaikki nimet, mutta osa toivoo ni-

menantoon suhtauduttavan harkitsevaisemmin, esimerkiksi juuri välttämään oman lähi-

piirin ihmisten nimiä. Joitakin nimiä voi olla lisäksi vaikea kuvitella koiralle, esimerkik-

si Jenni-koira ei vastaajien mielestä kuulosta luonnolliselta. Moni kuitenkin toteaa, että 

kyse on hyvin pitkälle myös tottumuksista. 

Koirien nimissä selkein muutos viime aikoina on varmasti se, että nykyään koiril-

la on usein henkilönnimiä. Toinen näkyvä ilmiö on vieraskielisten henkilönnimien tai 

vieraskielisiä elementtejä sisältävien nimien yleistyminen. Yli 20 vuotta sitten Anna-

Stiina Tuomiston tekemässä sivulaudaturtutkimuksessa (1992: 23) todetaan, että vieras-

peräiset nimet ovat koirilla harvinaisia. Jo vilkaisu tämän tutkimuksen aineiston 484 

koirannimeen paljastaa, että erilaiset vierasperäiset vaikutteet ovat koirien nimissä ny-

kyään erittäin yleisiä. Vokaalit ovat lyhentyneet (Mona, Lina), nimissä on vierasperäisiä 

äänteitä (PiXu, Dacil, Zara), ja mukana on paljon tunnettuja vierasperäisiä henkilönni-

miä (Pedro, Lucy, Bianca). Vierasperäisten vaikutteiden lisääntymiseen voi vaikuttaa 

osaltaan myös koirien suuri tuonti ulkomailta. Aineistoni sekarotuisista koirista suurin 
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osa on syntynyt Suomen rajojen ulkopuolella, jolloin niille on yleensä annettu jokin 

vieraskielinen nimi. Uusi omistaja voi vaihtaa nimen, mutta usein siinä säilyy samoja 

äänteitä kuin koiran aikaisemmassa nimessä. Tavallisimmin vieraskielisiä nimiä muoka-

taan suomalaisempaan asuun, jotta ne on helpompi ääntää.  

Tutkimukseni luo mielestäni hyvän ja tarkan kuvan nykypäivän koirannimistä ja 

koirilla käytetyistä nimeämisperusteista. Henkilönnimien osalta olen pyrkinyt selvittä-

mään, millaisia henkilönnimiä koirilla suositaan, ja mistä erot erityyppisten nimien vä-

lillä voivat johtua. Sekarotuisten ja rotukoirien nimiä olisi voinut vertailla laajemmin, 

koska tässä tutkimuksessa nimien vertailu jää henkilönnimien määrän ja nimeämispe-

rusteiden tarkasteluun. Varsinkin niitä koirien kutsumanimiä, joita ei luokitella henki-

lönnimiksi, olisi voinut tarkastella myös rakenteellisesta näkökulmasta eli selvittää, mil-

laisia johtimia tai tavurakenteita nimissä tyypillisesti käytetään. Vaikka sekarotuisten 

koirien nimet eivät vaikuta eroavan rotukoirien nimistä juurikaan, voisi silti tutkia, suo-

sitaanko sekarotuisilla tai erirotuisilla koirilla rakenteellisesti erilaisia nimiä, joillakin 

roduilla esimerkiksi pidempiä tai lyhyempiä. Tässä työssä pieneen osaan jääneet koirien 

lempinimet voisivat myös olla kiinnostava tutkimuksen aihe, erityisesti niiden vertailu 

ihmisten lempinimiin ja niiden käyttöön. 

Tämä tutkimus osoittaa, että koirannimet ovat nykyään erittäin monimuotoisia, 

mutta trendinä näkyy perinteisten Turrejen ja Murrejen välttely, vieraskieliset elementit 

nimissä sekä tietysti henkilönnimien suuri suosio. Koirien suosikkinimet näyttävät vaih-

tuvan nopeasti, mistä kertoo esimerkiksi Kuono.fi-sivuston tekemät nimilistaukset. Ai-

van kuin lapselle, myös koiralle halutaan yleensä jokin hieman harvinaisempi ja erikoi-

sempi nimi. Koirannimistö ja henkilönnimistö elävät ja muokkautuvat rinnakkain, vaik-

ka jotkut haluaisivatkin pitää henkilönnimet ja koirannimet erillään. Nimeämisperustei-

den ja myös koirien lempinimien tarkastelu kuitenkin osoittaa, että nimiä muodostetaan 

pitkälti samoin periaattein kuin ihmisillä. Varsinkin lempinimien kohdalla koira vertau-

tuu lapseen, jolle muodostuu hellittelynimiä usein vauvapuheen kautta. Koirat ovat ys-

täviämme, työkavereitamme, perheenjäseniämme, mutta ne ovat myös ikuisia lapsia. 

Koirien nimissä on mahdollista leikitellä ja hassutella ihmisiä koskevasta nimilainsää-

dännöstä piittaamatta ja ilman pelkoa siitä, että nimenkantaja itse loukkaantuu. Koiralle 

halutaan antaa nimi, joka kuvaa sitä hyvin, mutta joka myös kertoo meistä ja meidän 

suhtautumisestamme siihen. Parhaalle ystävälle annetaan nimi suurella rakkaudella, 

pilke silmäkulmassa. 
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Liite 1 Kyselylomake rotukoirien omistajille         1/2 

Henkilönnimien käyttö englanninspringerspanieleilla 

 

Teen Helsingin yliopistossa kandidaatintutkielmaa englanninspringerspanieleilla käyte-

tyistä henkilönnimistä. Tällä kyselyllä kerään tietoja, millaisia nimiä englanninpringe-

reille on annettu ja millä perusteilla nimi päätetään. 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Jos haluat ilmoittaa tiedot useammasta 

koirasta, täytäthän jokaisen koiran tiedot omalle lomakkeelleen. Vastaa kyselyyn vii-

meistään 5.1.2014. 

 

Kiitos että olet mukana! 

Terveisin 

Outi Sissonen 

outi.sissonen@helsinki.fi 

  

Vastaajan tiedot  

Vastaajan nimi  

Asuinpaikkakunta 

Ikä  □ alle 20 □ 20–29 □ 30–39 □ 40–49 □ 50–59  

□ 60–69 □ yli 70 

Sähköpostiosoite 

□ Haluan saada valmiin tutkielman sähköpostiini luettavakseni keväällä 2014. 

 

Koiran nimeäminen  

Mikä on koirasi rekisterinimi? 

Mikä on koirasi kutsumanimi? 

Onko koirasi  □ narttu □ uros 

Mikä on koirasi syntymävuosi? 

 

Mitkä seikat vaikuttivat koirasi KUTSUMAnimen valintaan? (Esim. ulkonäkö, 

luonteenpiirre, syntymäaika tai -paikka, nimen harvinaisuus tai tavallisuus) 

 

Onko koirallasi ollut aiemmin muita nimiä? 

 



 
 

            2/2 

Millaisia lempinimiä koirallasi on? 

 

Millainen on hyvä koirannimi? Miksi? 

 

Millaiset nimet eivät mielestäsi sovi koiralle? Mitä nimeä et antaisi omalle koiral-

lesi? Miksi? 

 

Sopivatko henkilönnimet mielestäsi koiralle? (Esim. Sofia, Vilma, Arttu, Seppo) 

 

Kiitos vastauksistasi! 

 

  



 
 

Liite 2  Kyselylomake sekarotuisten koirien omistajille        1/2 

 

Sekarotuisten koirien nimet 

Hei! 

Teen Helsingin yliopistossa pro gradu -tutkielmaa sekarotuisten ja puhdasrotuisten koi- 

rien nimeämisestä. Tällä kyselyllä kerään tietoja sekarotuisten koirien kutsumanimistä. 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Jos haluat ilmoittaa tietoja useammasta 

koirasta, täytäthän jokaisen koiran tiedot omalle lomakkeelleen. Vastaa kyselyyn vii-

meistään 17.11.2014. 

Kiitos että olet mukana!  

Terveisin 

Outi Sissonen 

outi.sissonen@helsinki.fi 

 

Vastaajan tiedot  

Vastaajan nimi  

Asuinpaikkakunta 

Ikä  □ alle 20 □ 20–29 □ 30–39 □ 40–49 □ 50–59  

□ 60–69 □ yli 70 

Sähköpostiosoite, jos haluat saada valmiin tutkielman luettavaksesi 

 

Koiran nimeäminen  

1. Mikä on koirasi kutsumanimi? 

2. Onko koirasi  □ narttu □ uros 

3. Mikä on koirasi syntymävuosi? 

4. Onko koirasi syntynyt  □ Suomessa      □ ulkomailla, missä? 

 

5. Oliko koiralla sen nykyinen kutsumanimi jo valmiina jonkun muun antamana? 

Jos vastasit kieltävästi, siirry suoraan kysymykseen 7. 

 

6. Jos koiralla oli nimi valmiina, harkitsitko jossain vaiheessa nimeäväsi sen uu-

delleen? Jos vastasit tähän kohtaan, siirry suoraan kysymykseen 8. 

 

7. Mitkä seikat vaikuttivat koirasi kutsumanimen valintaan? (Esim. ulkonäkö, 

luonne, tapahtuma, nimen äänteelliset ominaisuudet) 

 

8. Mitä lempinimiä koirallasi on? 



 
 

            2/2 

9. Vaikuttaako koiran rotu tai sekarotuisuus nimen valintaan? 

 

10. Sopivatko henkilönnimet mielestäsi koiralle? Perustele. 

 

11. Jos henkilönnimet käyvät mielestäsi myös koiran nimeksi, millaiset nimet oli-

sivat koiralle sopivia? Onko nimiä, jotka eivät sovi koiralle? 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 

 

  



 
 

Liite 3. Aineiston koirannimet    1/4 

 

 
Rotukoirien ni-

met 

 

Aamu 

Aarre 

Ada 

Aku 

Alli 

Alma 

Amy 

Anet 

Babe 

Bono 

Bonus 

Brutus 

Buua 

Carlos 

Chili 

Dora 

Elli (2) 

Elmeri 

Enya 

Estelle 

Fami 

Frida 

Gloria 

Granu 

Hauska 

Helmi 

Hera 

Hessu (2) 

Hilma 

Hukka 

Iida 

Ilona (2) 

Immu 

Jaspis 

Jessi 

Kaapo (2) 

Karkki 

Kenraali Pancho 

Kerttu 

Kingi 

Kusti 

Leevi 

Liinu 

Lotte 

Lucy 

Luna (2) 

Lysti 

Maggie 

Maisa 

Manta 

Manteli 

Maxi 

Maya 

Milo (2) 

Minja 

Miska 

Mytty 

Mörri 

Nana 

Nancy 

Nita 

Olli 

Oona 

Papu 

Patu 

Peni 

Peppi 

Primavera 

Prinssi 

Rolle 

Rommi 

Roope 

Ruuti 

Saku 

Sara 

Scilla 

Severi 

Simppa 

Sisko 

Sisu 

Stella (3) 

Suri 

Sylvi 

Terry 

Toivo 

Tosca 

Tähti 

Ukko 

Ulla 

Ulpu 

Wallu 

Watti 

Veera 

Wilbertti 

Ville 

William 

Vilma (2) 

Wilma 

Vito 

Vitsi 

Wäinö 

 

 Sekarotuisten  koirien 

nimet 

 

Ada (2) 

 Affe 

 Ahti 

 Aksu 

 Alba 

 Alice 

 Alma (3) 

 Alvi 

 Amai 

 Amanda 

 Ansa (2) 

 Arttu 

 Asta 

 Axu 

 Balthazar 

 Bandit 

 Be´be 

 Bella (2) 

 Belle 

 Beni 

 Benson 

 Betania 

 Bianca 

 



 
 

 

Blackie 

 Bleky 

 Bode 

 Boli 

 Bombo 

 Bookie 

 Brontto 

 Bruno 

 Bubu 

 Camilla 

 Carlos 

 Cava 

 Cayo 

 Cecar 

 Celia 

 Charro 

 Chica 

 Chico 

 Chili 

 Chispa 

 Cindy 

 Core 

 Dacil 

 Daisy 

 Danny 

 Dante 

 Demi 

 Dik 

 Dille 

 Dina (3) 

 Dini  

 Django 

 Dolli 

 Donna (2) 

 Dragos 

 Eddie 

 Eddy 

 Edi 

 Eetu 

 Elli 

 Elmo 

 Elsa 

 Elvira 

 Emppu 

 Enni 

 Exu 

 Feliz 

 

 

Fenris 

 Forte 

 Fortuna 

 Fuge 

 Gerli 

 Gilbert 

 Ginna 

 Goldie 

 Gordo 

 Gunnar 

 Gussi 

 Hannah 

 Hapsu 

 Hector 

 Hemuli 

 Hertta (3) 

 Hilkka 

 Hilma (2) 

 Hippa 

 Hoku 

 Hulda 

 Hupi 

 Höttö 

 Inka (2) 

 Jacky 

 Jane 

 Japi 

 Jaro 

 Jekku (2) 

 Jeni 

 Jeppe 

 Jesse 

 Jimi (2) 

 Jokeri 

 Josef 

 Juku 

 Jula 

 Juuso 

 Jymy 

 Kaapo (2) 

 Kaitsu 

 Kamu 

 Kasper 

 Kassu 

 Kerttu 

 Kirpps 
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Laki 

 Laku 

 Lari 

 Lele 

 Lempi 

 Lenny 

 Leonore Lili-

an   

Levi (2) 

 Liitu (2) 

 Lilli (3) 

 Lily 

 Lina (2) 

 Lipi 

 Lissu 

 Lola 

 Loui 

 Luci 

 Luisa 

 Luka 

 Lukas 

 Lula 

 Lulu (2) 

 Luna (3) 

 Lysti 

 Lyyli 

 Macy 

 Martta 

 Masi 

 Medi 

 Melody 

 Merri 

 Merry 

 Mierla 

 Miina 

 Miksu 

 Mila 

 Milana 

 Milja 

 Millix 

 Milo 

 Milou (2) 

 Miltzu 

 Milu 

 Mimi 

 Mimmi (2) 

 



 
 

 

Mimo 

 Mindy 

 Minni 

 Minttu 

 Mirta 

 Mocca 

 Mollo 

 Mona 

 Monte 

 Monti 

 Morris 

 Mosku 

 Muffin 

 Muru (2) 

 Musca 

 Musti 

 Myy 

 Mäyrä 

 Nabucco 

 Naksu 

 Nalle 

 Napsu 

 Nata 

 Natalia 

 Nefertiti 

 Nekku 

 Nella 

 Nelli (3) 

 Nelly 

 Neo (2) 

 Nico 

 Niilo (2) 

 Nikita 

 Ninni 

 Nipsu (2) 

 Noki 

 Nokko 

 Nooa 

 Nuka (2) 

 Nuppu 

 Olga 

 Oliver 

 Onni (3) 

 Osku 

 Oso 

 

 

Otto (2) 

 Paapi 

 Paavo 

 Papu (2) 

 Pave 

 Pedro 

 Pekka-rouva 

 Pena (2) 

 Pepita (2) 

 Peppi 

 Peppi-Lotta 

 Pepsi 

 Perra 

 Petita 

 Peto 

 Petteri 

 Philip 

 Piippo 

 Pikkis 

 Pimu 

 Pini 

 Pippa 

 Pipsa 

 Pirata 

 Pitro 

 PiXu 

 Pluto 

 Poika 

 Poni 

 Pretty 

 Proty 

 Raipe 

 Rambo 

 Rana 

 Ransu 

 Rauha 

 Reetu 

 Reina 

 Remu (2) 

 Rico (3) 

 Riki 

 Riku 

 Rita (2) 

 Robin 

 Rocky 
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Roki 

 Roksu 

 Romppu 

 Rontti (2) 

 Roope (2) 

 Rudo 

 Rusko 

 Ruttu 

 Ruusu 

 Sakke 

 Salvador 

 Sami 

 Savushka 

 Scooby 

 Selma 

 Seppo 

 Sessa 

 Sevi 

 Siiri (2) 

 Sini 

 Siru (2) 

 Sofi 

 Sofia 

 Sohvi 

 Soma 

 Sonia 

 Sonja 

 Sooty (Suti) 

 Stella 

 Sue 

 Suli 

 Sulo (2) 

 Taavi (2) 

 Taku 

 Tara (3) 

 Tessi 

 Texy 

 Tico 

 Tigre 

 Tigru 

 Timppa 

 Tino 

 Titalita 

 Toby 

 Tolstoi 
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Topi (2) 

 Tuffe 

 Tuisku 

 Tula 

 Tuva 

 Tyki 

 Typy 

 Tyson 

 Töppis 

 Una 

 Unna 

 Urko 

 Usva 

 Utu 

 Vadelma 

 Valle 

 Vanessa 

 Vasili 

 Venla 

 Vida 

 Viktor 

 Vili 

 Vilkku 

 Yali 

 Zara 

 Zola 

 Zorro 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


