
Kysely amerikanakitojen omistajille, alkuvuosi 2014. 

Kooste vastauksista. 

 

1. Millainen mielikuva teillä on rodun yleistilanteesta luonteen osalta? 

- Vastauksia 68 kappaletta, vastaajilla ainakin 102 amerikanakitaa (kaikki vastaajat eivät 

ilmoittaneet omistamiensa amerikanakitojen määrää). 

 

Muiden sanomaan/kuulopuheisiin/luettuun perustuvat mielikuvat: 

- Olen kuullut monen olevan huolissaan siitä, mihin rotu on luonteen osalta menossa. 

- Vähän äreä, ei kovin seurallinen, kova luonne.  

- Pehmeitä yksilöitä ja ongelmakäytöstä sekä koiria ”väärillä” omistajilla. 

- Yleismaine pelottava; hankala ja jopa agressiivinen ja vihaa muita koiria.  

- Olen hiukan huolissani rodun tulevaisuudesta luonteen osalta. 

- Yleisesti ottaen hyvä, mutta epävarmuus, arkuus ja pelko-aggressiivisuuden tuomat ongelmat 

tuntuu yleistyneen. 

- Ihmisiin kohdistuvat purematapaukset ovat lisääntyneet tai tulleet enemmän tietoisuuteen. 

Epäselvää, onko syy koirien luonteessa vai omistajien kyvyttömyydessä.  

- Olen kuullut sellaisia tarinoita amerikanakitoista, että jos omat koirani käyttäytyisivät ko. tavalla, 

olisin aika hämilläni.  

Omiin ajatuksiin ja kokemuksiin perustuvat vastaukset: 

- Huolestuttava, luonne ei ole helpoimmasta päästä. Ihmisten epätietoisuus todellisesta 

luonteesta. Ei ole palveluskoira eikä työkoira. 

- Rotu on haastava, sillä Amerikan Akitan luonteeseen ei kuulu miellyttäminen, joten 

koulutuksessa eivät päde perinteiset metodit.  

- Itsevarma, vahva ja rohkea, peruskiltti koira, joka saattaa suhtautua asioihin eri tavalla. 

- Joukkoon mahtuu ihmisrakkaita nalleja, vieraista piittaamattomia, vieraita kohtaan varautuneita 

mutta myös ihmisille aggressiivisia. 

- Normaalikäytöksisiä koiria. Osalla hieman pidättyväisyyttä, tätä en pidä ongelmana. Yhtään 

agressiivista amerikanakitaa en ole tavannut. 

- Tilanne on hyvä. En ole henkilökohtaisesti törmännyt ongelmatapauksiin. Mielikuva on siis hyvin 

positiivinen. 

- Rauhallisia ja hyväluonteisia, eivät tahallaan aiheuta rähinää. 

- Kohtalainen. Jalostustoiminnassa keskityttävä nyt ulkonäön sijasta koiraan, koska ei -toivottuja 

luonteenpiirteitä tulee enemmän esille. 

- Itsevarmoja ja rauhallisia sekä vieraskoira-aggressiivisia. Joukkoon mahtunee kuitenkin sekä 

arkoja että ylisosiaalisia koiria. 

- Näkemäni karhu/susitestin perusteella jäin miettimään rotua. Isoja vahvoja koiria, monet lähes 

"pissasi alleen", miten näiden kanssa pärjätään arjessa? 

- Mielikuvani rodun luonteen yleistilanteesta on tällä vielä hyvä. Mutta valitettavasti suunta, johon 

olemme menossa, ei ole pelkästään positiivinen. Olemme kuulleet useita tapauksia joissa 

astutettavia koiria valittaessa painotetaan ulkonäöllisiä ja näyttelymenestykseen perustuvia syitä. 



Samoin luonnetesteille laitetaan massiivinen painoarvo tutkimatta mitä testattiin suhteessa 

rodun alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Välillä tuntuu että pentueen vanhempia valittaessa ei 

ole kiinnitetty huomiota siihen mitä rotua ollaan jatkamassa. 

- Eivät nämä taida joka perheen koiria olla. 

- Jalostuksessa lähdetty osittain väärille urille. Luonteet vaihtelevat aika tavalla rodun sisällä. 

Osittain johtunee vääristä kasvatusmenetelmistä ja osaamattomista omistajista ilman tukea. 

- Suhteellisen paljon löytyy aggressiivisia koiria.  

- Amerikanakitojen luonteet ovat kääntyneet laskuun ja moni ei suorita luonnetestiä hyväksytysti.   

- Mielestäni luonteet ei juurikaan ole muuttuneet. Suurin syy kuulemiini ongelmiin on omistajien 

taitamattomuus käsitellä Aa:n kaltaista koiraa, liian ylimalkaiset kasvattajan ohjeet. 

- Amerikanakitoja myydään väärille ihmisille. 

- Luonne on hyvä. Hieman alkaa olla pehmeämpiä amerikanakitoja, mutta muuten aa:n luonteessa 

ole mitään vikaa. Rodussa on pystytty pitämään näiden ihanasta, omapäisestä luonteesta kiinni 

eikä niistä saisikaan tehdä mitään kultaisianoutajia! 

- Pääasiassa asiallisesti käyttäytyviä nallekarhuja. Jonkin verran aggressiivisia ja jonkin verran 

arkoja. Ihmisystävällisiä, omaa reviiriä puolustavia, uusiin asioihin varauksella suhtautuvia. 

- Rauhallinen koira. 

- Yhä enemmän näkyy ns helpompia koiria, jotka vaikuttavat sopeutuvan mukavasti 

"kaupunkielämään". Eivät varmasti kokemattoman perheen ensikoiria, mutta ei 

hankalimmastakaan päästä rotuja 

- Ongelmia enemmän uroksilla kuin nartuilla. Ihmiseen kohdistuvaa aggressiota lähinnä. Tuntuvat 

olevan liian arkoja ja epävarmoja. 

- Jonkin verran pidättyväisiä vieraita kohtaan, perheenjäsenille ystävällisiä, yrittää usein ottaa 

johtajan aseman perheessä. Urokset eivät hyväksy oman lauman ulkopuolella olevia uroksia. 

Rauhallisia ja varmoja olemukseltaan. Jonkin verran vartiointivaistoa, haasteellisia kouluttaa, 

osalla voimakas riistavietti. 

- Älykäs, itsepäinen, varautunut, rauhallinen, omiin ihmisiin kiintyvä, muuten vieraita ihmisiä 

välttävä. 

- Hyvä. Ei ole merkittäviä luonneongelmia. 

- Positiivisia kokemuksia, olemme kohdanneet hyväluonteisia amerikanakitoja.  

- Aggressiivisuutta alkanut esiintyä lisää ja ns. turhia lopetuksia tullut. Tämä johtuu omistajien 

tietotaidoista. Ns. uusien sukupolvien koirat omaavat mielestäni räjähdysherkemmän luonteen 

kuin vanhemman kannan edustajat. Arkuuttakin on mielestäni tullut enemmän esille, joka johtaa 

loppukädessä aggressiiviseen käytökseen. 

- Ongelmakoirat on harvassa. Suurimmaksi osaksi silloinkin suurin ongelma on ihminen joka koiraa 

on kasvattanut, eikä itse koira. 

- Hyväluonteisia ihmisiä kohtaan. 

- Rotu on haastava ja voimakastahtoinen ja omaa vahtiviettiä.  

- Hälytyskellot alkoi soida muutama vuosi sitten. 

- Yhden perheen koira joka on epäilevä vieraiden suhteen ja kiintyy syvästi omaan perheeseen. 

Aikuisena itsevarma, kuitenkin pehmeä koira. Ei miellyttämisenhalua, rauhallinen. 

- Asiallisesti käyttäytyviä. 

- Aika huono. Paljon kuulee huonoa rodun luonteesta ja rohkeus luonnetestien perusteella 

puuttuvan monilta. Ongelmakäyttäytymistä luonteiden osalta sattuu enemmän perus 

riviharrastajien koirille, jotka eivät seuraa rodun tilannetta ja koirat ovat vain kotikoiria. 

- Yleinen mielikuva on hyvä! Luonne on hyvin ihmisystävällinen ja avoin. 

- Hyväluonteisia. Toiset antaneet lähestyä helposti, jotkin olleet pidättyväisempiä, mutta yhtään 

rähisijää en ole kohdannut. 



- Hieman huolestuttava yleiskuva. Arkojen yksilöiden osuus on kasvanut. Käytösongelmat 

lisääntyneet, mikä johtuu osittain siitä, että ihmiset eivät ymmärrä mitä rotu vaatii. 

- Rotu on silloin parhaimmillaan kun se saa olla oman perheensä kanssa. Aivan mahtava rotu lasten 

kanssa. Uskollinen ja suojeleva omaa perhettään kohtaan, vieraita ihmisiä kohtaan pidättyvä. Ei 

tule toimeen samaa sukupuolta olevien kanssa.  

- Olen nähnyt vain ja ainoastaan hyvin käyttäytyviä amerikanakitoja. Remmirähjääjiä en ole 

nähnyt. 

- Oman perheen koira, todella lojaali. Kotona rauhallinen. Jotkut pidättäytyväisiä vieraita ihmisiä 

kohtaan. Huonolla kasvatuksella saadaan koirasta negatiivisia puolia esille. Ei ole jokamiehen 

koira, ei kestä alistamista ja simputtamista. Riistaviettinen. Omanarvonsa tunteva, ei 

miellyttämishaluinen.  

- Pääpiirteittäin hyvä, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 

- Kiltti ja sosiaalinen. 

- Huomattavasti poikkeava normaalista seurakoirasta. Dominoiva, mutta rauhallinen ja pehmeä. 

Tämä tuo haastetta kasvatukseen ja koulutukseen. Liialliseen pehmeyteen tulisi kiinnittää 

huomiota. Kasvattajilta vastuunottoa sen suhteen millaisiin koteihin pentuja antaa. Toivoisin 

yhdistyksen selvittävän vihaisten koirien osalta sitä, mistä syystä koirat ovat olleet aggressiivisia. 

Ovatko ne olleet pelokkaita ja puolustaneet itseään puremalla vai dominoivia koiria, jotka 

saaneet vallan perheessä? 

- Ollaan menty huonompaan suuntaan. Luonnetestitulokset eivät ole mairittelevia varsinkaan 

urosakitoilla. Yllättävän arkoja. 

- Vieraskoira-aggressiivisuutta on saatu pois niin tilalle on saatu arkoja ja/tai ihmisvihaisia, 

kehityssuunta siis huonompaan. 

- Ei tarvitse olla lapanen muille koirille, mutta pitää olla ihmisystävällinen. 

- Yksinolo-ongelmia, yliaktiivisia sekä ihmisvihaisia akitoja. Rodun maine on huono. 

- Huolestuttava. 

- Melko itsenäinen & temperamenttinen, vaatii omistajaltaan paneutumista, aikaa ja 

viitseliäisyyttä. 

- Kasvattajat saisivat harkita minkälaisia yhdistelmiä tekevät. Luonne huono ja ulkonäkö kaukana 

ihanteesta. 

- Tilanne luonteen osalta hyvä, mutta väärin ymmärretty. Vaikeasti tulkittava rotu hiljaisuuden ja 

vähäeleisyytensä vuoksi ja sen takia rodun edustajat tarvitsisivat osaavat kädet 

kasvattamaan/omistamaan ja kouluttamaan niitä. 

- Vieraskoira-agressiivisia ja pidän sitä normaalina. Ihmisiin epäluuloisesti suhtautuvia näkee 

enempi mitä ennen. En ole nähnyt yhtään ihmiselle aggressivista, mutta olen 

kuullut purematapauksista. 

- Käsitys luonteesta on muuttunut. Alussa kasvattajat antoivat liian kiltin ja helpon kuvan. Koiran 

saavuttua perheeseen ymmärsin, ettei kyseessä ole rotu, jollaiseen olin ihastunut. Erittäin 

haasteellinen, eikä sovi perhekoiraksi varsinkaan lapsiperheeseen eikä kerrostaloon, eikä ole 

paras vaihtoehto nuorelle sinkkuihmiselle. Vaatii vastuuntuntoisen ja kokeneen omistajan. 

Luonteissa on suuria yksilöllisiä eroja. Olen todella huolestunut rodun tulevaisuudesta, mutta 

valonpilkahduksia on nähtävillä. 

- Vieraskoira-agressiivinen, juro, ennalta-arvaamaton. 

- On menty enemmän ”seurakoiramaiseen”. Halutaan helpompia, helposti lähestyttäviä kaikkien 

kavereita. Ei ymmärretä rodun taustaa ja sen tuomia luonneominaisuuksia. Tästä seurauksena on 

alkanut esiintyä arkuutta, liikaa pehmeyttä. Samalla on kadotettu niitä amerikanakitamaisia 

ominaisuuksia joiksi lasken jäyhyyden vieraille, vahtivietti, tietty itsenäisyys.  

- Hyvä perustilanne. Pääosin hyväluonteisia koiria oikeissa käsissä. 



- Pääosin hyvä, mutta varsinkin vieraskoira-agressivuus ja koirien arkuus, ja sen myötä aiheutuneet 

ongelmat ovat olleet "tapetilla" viime aikoina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


