
 

4. Millaiset koiranne luonteeseen li ittyvät asiat tuovat teil le i loa 

jokapäiväisessä arjessa? Mikä koiranne luonteessa tai käyttäytymisessä on 

parasta? 

-  Vastaukset koskivat 85 amerikanakitaa.  

-  I loa amerikanakitat tuottavat omistaji l leen jopa yllättävänkin samoin 

tavoin: rodun koirien yleinen i loisuus ja huumorintaju, kotiin  tullessa 

koiralta saatu vastaanoton riehakkuus, mutta toisaalta koiran rauhall isuus 

ja ”kiltteys”, ”heppous” sekä viisaus ovat  asioita, jotka toistuvat yhä 

uudelleen omistajien vastauksi ssa.  

-  myös vartiovietti  on omistaj ien arvostama ominaisuus, mutta samalla 

arvostetaan myös sitä, että koira ei hauku turhia.  

-  Voimakkaast i vastauksissa nousee esil le myös akitan kiintymys omaan 

perheeseen/omistajaan.  

Vastauksia ti ivistettynä:  

1.  Todella helppo elää yhdessä. Ei ole millään lail la vaativa. Ei hauku.  

2.  Ei ole ollut mukavampaa koiraa 

3.  Koti-  ja lenkkeilyelämä sujuu upeasti .  Sovitaan hyvin yhteen.  

4.  Tulee aina i loisesti vastaan. Vartioi muttei hauku l i ikoja. Ki intymys 

omistaj i in. Tuo huumoria jokapäiväiseen elämään.  

5.  Rauhall isuus ja lempeys . Ruoanlaittotaidot .  

6.  Aina innokas, ystäväl l inen ja rakastava, myös tottelevainen kotikoira .  

7.  I loisuus, luotettavuus ja uskol l isuus  

8.  Lempeys, rakastettavuus.  

9.  Uskoll isuus, i loisuus.  

10.  Helppo kotikoira. On avoin ihm isel le, haluaa leikkiä, i loinen 

hännänheiluttaja. Ei räyhää.  

11.  I loinen hännänheiluttaja. Ei räyhää. Helppo kulkea paikasta toiseen  ja 

erilaisi l la kulkuneuvoilla. Kulkee hienosti  hihnassa!  

12.  2x rauhoittava koira 

13.  Kiltteys ja leikkisyys.  

14.  Ei hauku turhia. Sisäl lä on aika rauhassa , väli l lä r iehaantuu leikkimään. 

Ei vedä hihnassa.  

15.  Kotiin tullessa vastassa on i loinen tervehtijä. Tulee ruokaa tehdessä tai 

syödessä kärkkymään herkkupaloja mutta ottaa kun on saanut luvan. 

Lenki l lä ei rähise. Vahtii  ja i lmoittaa.  

16.  Komea haukkuääni jota käyttää ovikellon soidessa, on i loinen 

hönöttäjä. Aamuisin hidas heräämään.  



17.  Ehdoton rakkaudessa omiinsa. Ihana nal lekarhu, rakastaa paijaamista 

ja yhdessäoloa. Totteleekin varsin hyvin.  

18.  100% kiintymys ja rakkaus omaan perheeseen. itsenäisyys  

19.  Perhekeskeisyys, lapsirakkaus, tottelevaisuus, äly, ehdoton 

tottelevaisuus ja luottamus perhettä kohtaan . 

20.  Aina valmis lenkil le, muttei räjähdä vaikka ei pitkää lenkkiä joka päivä 

ehdittäisikään tehdä. Sopeutuvainen ja herkkä, väl i l lä riehakas, mutta si lt i  

tyyni.  

21.  2 x oppii  asiat kuin itsestään. Suojelu on oikein mitoitettua. 

Käsittämättömän pitkä pinna.  

22.  Tasaisuus, rauhall isuus ja älykkyys. Ei stressaa eikä arkaile.  

23.  Huumorintaju, äll istyttävä ti lannetaju, vaatimaton.  

24.  2 x avoimia ja tarpeeksi vahtivia. I lois ia.  

25.  Mukava ja helppo koira . Ei  reagoi vastaantulijoihin.  

26.  Rauhall isuus,  huumorintaju  

27.  Kaikki luonteeseen li ittyvä tuo i loa  

28.  2 x rauhal l isuus, kekseliäisyys, itsenäisyys, i lo ja leikkisyys.  

29.  Rauhall isuus, syvä ki intymys ja rakkaus  

30.  Aikataulutus ja täsmällisyys , äärimmäinen viisaus  

31.  Utelias "työnjohtaja", humoristinen koira  

32.  Hassutteli ja, ymmärtää, kun sil le puhutaan.  

33.  Kiltt i  luonne ja rauhall isuus.  

34.  Rakastan joka ikistä akitan luonteenpiirrettä . Hi l jaisuus ja rauhall isuus 

on ihania asioita.  

35.  Varmuus ja vartiointi ,  sen kanssa on niin mutkatonta elää.  

36.  Kiltteys ja rauhall isuus, ei tarvitse olla koko aikaa varpail laan . 

37.  I loinen, touhukas ja seurall inen koi  ra. Parasta tasapainoisuus kotona.  

38.  Leikkisyys, seuraan ja kontaktiin hakeutuminen, rauhal l inen, oppii  

nopeasti,  i loinen, hauska.  

39.  I loa tuovat koiran oivallukset, f iksuus, omistaj ien/perheen 

"lukeminen". Parasta on rauhall isuus, tykkää myös olla itsekseen.  

40.  Ystäväll isyys, i loisuus, seurall isuus  

41.   Läsnäolo tekemättä itsestään numeroa, ei vaadi jatkuvaa huomiota ja 

tekemistä. Viihtyy omissa oloissaan. Rauhall isuus. Tottelevaisuus ja 

t ietynlainen kurinalaisuus. Omapäisyys ja tahdonvoima.  

42.  Lempeys, rauhall isuus, tottelevaisuus ja ennalta -arvattavuus. 

Terapeuttinen koira,  lohduttava ja hal ittava. Luo turvall isuuden tunnetta.  

43.  I loisuus, lempeys ja leikkisyys. Hu olehtivaisuus ja reippaus!  

44.  I loinen kun näkee ihmisiä ja heiluttaa häntää. Haluaa olla s iel lä missä 

ihmisetkin ovat.  

45.  Läheisyyden tarve, i loisuus, lempeys, herkkyys ja tottelevaisuus.  



46.  Kuuliaisuus, huumorintaju, hellyydenkipeys. I loisuus, hyvä käytös ja 

tottelevaisuus. Hyväntuulinen humoristinen olemus.  

47.  Määrätietoinen, itsevarma,  hil l itty, vi i leä, omanarvontunteva. Parasta 

on örinä ja tepsuttelu!  

48.  2x i loisuus, rauhall isuus, itsenäisyys. Ä lykkyys, suuri kiintymys omaa 

perhettä kohtaan.  

49.  Riemu kotiin tullessa, rauhall isuus.  

50.  Rakkaus mitä jakaa ympäril leen, aina i loinen hännänheiluttaja!  

51.  Leikkisä, energinen ja tykkää touhuta. Aina niin i loinen.  

52.  Hurmaava heppu, i loinen ja lämminhenkinen olemus. Rauhal l isuus ja 

innostuneisuus . kärsiväl l inen ja suvaitseva.  

53.  3x valmis kaikkeen toimintaan, jaksaa pitkätkin lenkit mutta rakastaa 

olla sohval la, kaipaa läheisyyttä, mutta  vi ihtyy omissakin oloissaan.  

54.  Huumorintaju,  rakkaus ja kiintymys.  

55.  3 x riemu aina kohdatessa, helppous! Osaa odottaa vuoroaan,  sisällä 

huomaamattomia.  

56.  2x on kotonaan kakkialla, tuo turval l isuutta.  

57.  Täydell inen ja täynnä i loa, ki ltt i ,  luotettava.  

58.  Rauhall inen, toimii melkein kuin ajatus. Ei ole turhan räksyttäjä.  

59.  Ei pelkää, ei panikoi,  on reip as ja avoin luonne.  Käyttäytyy aina nätisti,  

on todella hil ja inen. Koiraa on helppo lukea, kommunikointi sen kanssa on 

yleensä helppoa. 

60.  3x todella ki lttejä. Lenkil lä helpost i hall i ttavissa. Kotona rauhall is ia.  

61.  Rauhall inen sisä l lä, aktiivinen ulkona. Vahtii .  

62.  Perherakas, sohvaperuna, jätemylly ja vartioi kot ia.  

63.  Rauhall isuus arjessa.  Hulluttelu ja leikkiminen leluil la.  

64.  I loinen, ystäväl l inen ja tottelevainen. Kotioloissa valloittava ja 

rakastettava yksilö.  

65.  Kiltt i,  tekee rutinoituneet hommat kilt ist i,  uskoo puheen melko hyvin.  

66.  Sopivan rauhall inen, ei hauku, helppo lenkkikaveri ,  hauska luonne. 

67.  2x Kiintymys. toimivat lähes poikkeuksetta mallikkaasti t i lanteessa 

kuin ti lanteessa. Vahtivietti .  

68.  2x Eivät hötkyile turhasta. Ovat rauhall isesti  eivätkä säiky .  

69.  perhekeskeinen pusutteli ja. On itsenäinen ja osaa tarvittaessa 

rauhoittua.  

70.  Rauhall inen, seurall inen. Pitää si lmällä muttei hössötä.  

71.  Leikkisyys, huumorintaju, helppo kouluttaa, ri istavietti.  


