
Liite sopimukseen amerikanakitan kaupasta koskien koiran luonteeseen liittyviä erityispirteitä

Tämä liite on Suomen amerikanakita ry:n kirjoittama, ja yhdistys suosittelee jokaista amerikanakitakasvattajaa
tutustumaan yhdessä pennunostajan kanssa tämän liitteen sisältöön.

Yhdistys suosittelee jokaista pennunostajaa osallistumaan pennun kanssa jollekin pentukurssille.

Lisäksi yhdistys suosittelee ottamaan yhteyttä asiantuntijaan heti, jos ja kun koiran käyttäytymisessä ilmenee
jokin sellainen ongelma, joka ei oman väen kesken ratkea, ennen kuin tilanne pahenee.

Amerikanakita on jalostettu aikanaan kymmenien, jopa satojen vuosien ajan taisteluihin ja vartiointiin. Tästä
syystä jokaisella amerikanakitan omistajalla on suuri vastuu siitä, että hän osaa lukea koiraansa oikein ja että
hän osaa ohjata koiraansa toimimaan oikein seurakoirana. Opettele koirasi elekieli hyvin! Opi erottamaan sen
dominoivat eleet esimerkiksi pään pistäminen kaverin selän päälle, tuijotus jne. Älä salli toisten koirien
tuijottamista omalta koiraltasi.

-Kasvuaikana pennulle tulee tarjota myönteisiä kokemuksia ihmisistä ja toisista koirista.

Kouluttaminen positiivisin vahvistein parantaa koiran ja omistajan suhdetta ja luottamusta toisiinsa. Heti alusta
lähtien on harjoiteltava kontaktia. Mitään kivaa ei tapahdu, jollei pentu ota kontaktia omistajaan. Ovi ei aukea,
kuppi ei tule lattialle, vapaaksi ei pääse ennen rauhoittumista ja kontaktia. Ilman kontaktia et saa yhteyttä
koiraasi ja uusien asioiden opettelu hankaloituu. Älä kiellä pentua esim. murinasta. On aina parempi, että koira
ensin yrittää käyttää karkottavia eleitä ennen kuin se käy päälle. Voit olla huomioimatta murinaa esim.
kynsienleikkauksessa. eli jatkat vaan rauhallisesti leikkaamista ilman sanomisia.

Jos pentua pelottaa joku asia, älä mene mukaan sen pelkoon vaan puhu reippaasti, käykää yhdessä tutustumassa
jännään asiaan, ja anna pennun rauhassa totutella ja tuumailla.

Tärkeitä asioita amerikanakitan omistajalle:

1. Puremisen ehkäisy
Jokainen amerikanakitan pentu tutustuu ympäristöön puremalla. Se pitää opettaa pois puremisesta. Puremisen
tilalla hyväksyttynä käytöksenä olisi esimerkiksi nuoleminen.
2. Alistuminen laumassa
Amerikanakitan pennun tulee alistua lauman järjestykseen. Useimmiten tämä onnistuu hyvin, jos laumassa on jo
aiempi amerikanakita, joka opettaa pentua tavoille. Mikäli pentu on ainoa koira laumassa, vaatii omistajalta
hyvin paljon, että omistaja osaa opettaa pennulle _hyvällä tavalla_ ja _positiivisesti _ sen, miten tässä laumassa
toimitaan.
3. Suhtautuminen lapsiin
Amerikanakitan pentu pitää lapsista ja kiintyy perheen lapsiin. Sen tulee oppia olemaan lasten kanssa jo pienestä
pitäen. Jos perheessä ei ole omia lapsia, tulisi pyytää ystäviä lasten kanssa kotiin käymään.
4. Vieraiden hyväksyminen (ei uhkaava vieras)
Amerikanakitan tulee oppia hyväksymään vieraat ihmiset, olivatpa nämä sitten neutraaleita tai ystävällisiä.
Pentua ei kuitenkaan saa pakottaa tutustumaan vieraisiin ihmisiin. Vieraan tulisi ensin ottaa kontakti omistajaan,
ja jos omistaja antaa luvan, saa vieras tutustua pentuun.
Jos pentu jännittää uusia ihmisiä, omistajan on oltava sen ’suojakilpenä’ eli pitämällä vieraat loitolla pennusta.
Tällöin pentu oppii luottamaan omistajaansa, joka ei pakota sitä liian jänniin tilanteisiin. Kaikkien ihmisten ei
tarvitse tulla lääppimään pentua varsinkin, jos pentu on hiukankaan pidättyväisempää laatua. Opeta kuitenkin
pentu tottumaan vieraiden käsittelyyn hallitusti eli sinä määräät koska vieras lähestyy, opeta koiralle vaikka joku
käskysana siihen tilanteeseen ja palkkaa sen jälkeen. Mm. eläinlääkärikäynnit helpottuvat näin huomattavasti.

5. Vieraassa ympäristössä rauhoittuminen
Amerikanakitan tulee oppia olemaan rauhallinen vieraassa ympäristössä.
6. Koulutettavuus
Amerikanakitan pentu on jo ennen luovutusta innokas oppimaan uutta. Pennulle tulee opettaa peruskäskyjä



(istu, maahan, paikka, odota jne) heti, kun se on muuttanut uuteen kotiin. Esimerkiksi maahan menon ja
luoksetulon opettelu on tärkeä aloittaa jo pian uuteen kotiin muuton jälkeen, koska silloin pennun oppimisinto
on korkeimmillaan. Koulutuksessa on hyvä muistaa, että ruoka on hyvä opettaja. Anna osa koiran
päiväannoksesta koulutustilanteissa nameina. Pennun on hyvä aloittaa pään käyttö heti: ruokaa voi etsiä
nurmikolta, jäljenajoa voi harjoitella jne.

7. Äänten sieto
Amerikanakitan tulee tottua sietämään erilaisia voimakkaita ääniä. Perinnöllistä ääniarkuutta esiintyy
rodussamme jonkun verran, ja tästä syystä oikeanlainen koulutus äänten sietämiseen on tärkeää.
8. Itsenäisyys
Amerikanakita on luonteeltaan itsenäinen, valmis tekemään omia päätöksiään. Tähän tulee varautua.
Itsenäisenkin koiran tulee oppia, että sen ei ole pakko tehdä päätöksiä, koska laumassa on johtaja, joka tekee
päätökset sen puolesta.
9. Oppia olemaan reagoimatta ärsykkeisiin
Amerikanakitan tulisi oppia olemaan provosoitumatta ja oppia olemaan niin, ettei se reagoi liian voimakkaasti
stressaavissa tilanteissa.
10. Perheen puolustaminen, uhka ja mahdollisuus
Mikäli jokin uhkaa perhettä, amerikanakita puolustaa perhettä tuota uhkaa vastaan. Kuitenkaan vartiointi- ja
taisteluominaisuuksia ei tule kouluttamalla korostaa tai rohkaista, sillä koira toimii tositilanteessa viettiensä
varassa. Muista aina amerikanakitan vahtimistaipumukset! Vieraat lapset omiesi kanssa voivat laukaista
reaktioita esim. lasten leikkiessä.
11. Vieraskoira-aggression vähentäminen
Amerikanakitalla on perimässään aggressiivisuutta vieraita koiria kohtaan. Kuitenkin amerikanakitaa pitää
opettaa hyväksymään tietyllä etäisyydellä olevat vieraat koirat eikä niitä kohtaan saa osoittaa aggressiivisuutta.
Pentua ei saa pakottaa tutustumaan vieraisiin koiriin.
Kaikkia vieraita koiria ei kannata ryhtyä tervehtimään, sillä aikuisena tämä ei kuitenkaan tule onnistumaan.
Pentuna ja vielä nuorenakin amerikanakita voi olla hyvin koirasosiaalinen, ja sitten tilanne voikin yllättäen
muuttua aikuisena.
Pentuaikana koira tarvitsee muutaman hyvän, laadukkaan koirakontaktin eikä koiratuttuja tarvitse haalia
enempää. Pennun on turha opetella rähisemistä muilta koirilta, eikä kaikista vastaantulijoista voi etukäteen
tietää mitään varmaksi.

Ota todesta rodun historia ja mitä muut rotua harrastavat ihmiset kertovat. Rotu ei ole koirapuistokoira, etkä saa
sitä koskaan opetettua niin varmaksi muiden koirien kanssa, kun se aikuistuu. Amerikanakitan hyökkäykset ovat
erilaisia kuin esimerkiksi paimenkoirien näykkäilyt. Ota myös aina huomioon laumasi muut koirat, kun koira
aikuistuu, ja mieti varasuunnitelma, jos oma lauma ei tulekaan toimeen keskenään.
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