Suomen Amerikanakita ry.

AMERIKANAKITAN HISTORIA
Amerikanakita -rodun juuret ovat syvällä Japanin historiassa, mutta virallisesti sen tarina alkaa
vasta toisen maailmansodan jälkeen. Tuolloin amerikkalaissotilaat toivat kotimaahansa
Japanista vahvoja, molossityyppisiä akitoja. Rotu kulki akita -nimellä. Eri vaiheiden myötä ja
erotuksena japanilaiseen alkuperäistyyppiseen akitaan sitä alettiin myöhemmin kutsua uuden
kotimaansa vuoksi amerikanakitaksi.
Suomeen ensimmäiset akitat saapuivat 1 980-1 990 -lukujen taitteessa ja vuoteen 2000 saakka
rotunimike oli akita, tyypistä riippumatta. Vuonna 2000 FCI -maissa, joihin Suomikin kuuluu,
tapahtui rotujako akitaan (japanilainen) ja great japanese dogiin (amerikanakita). Myöhemmin
rotunimi suomennettiin suurijapaninkoiraksi ja viimein rotunimeksi tuli amerikanakita.
Amerikanakitan luonteeseen ja käyttäytymiseen vaikuttavat niiden koirien ominaisuudet, joita
sen taustalta löytyy. Amerikanakitan esi-isiä kutsuttiin odate-inuiksi, jotka olivat suuria,
raskasrakenteisia ja vartiointiin sekä koirataisteluihin käytettyjä koiria. Selkeä molossityyppi
koiriin saatiin sekoittamalla siihen bulldogia, bullterrieriä, mastiffia, tanskandoggia,
bernhardinkoiraa ja japanilaista Tosa inua.
Perimänsä vuoksi amerikanakitalla saattaa olla voimakas vartioimistaipumus. Sitä et saa
kitkettyä pois, sillä se on osa amerikanakitan luonnetta ja sinänsä hyvä ja rodunomainen asia.
Se, että vahtiminen on hallinnassa, on olennaista.
Todennäköisesti aikuinen amerikanakita ei myöskään pidä vieraista koirista niiden tullessa sen
reviirille tai iholle. Tämäkin ominaisuus rodussa on periytyvänä taistelukoira-ajoilta ja sen kanssa
omistajan on opittava elämään huolehtien, ettei koira vahingoita kenenkään muun koiraa
missään tilanteessa. Amerikanakita ei tyypillisesti ole koirapuistokoira.
Myös metsästysviettiä amerikanakitalta edelleen löytyy, eri yksilöiden välillä on kuitenkin
merkittäviä eroja.
Amerikanakitalla on oma lahjomaton luonteensa ja ne ovat itsepäisiä, itsenäisiä ja
omanarvontuntevia. Oma lauma on niille kaikki kaikessa ja ne ovat isäntäväelle erittäin
uskollisia. Rotumääritelmä: LIITE 1

PENTU TULEE KOTIIN
Koiran ottaminen on vastuullinen päätös ja siksi on tärkeää että jo pentuaikana koira totutetaan
mahdollisimman hyvin perheen arkeen ja yhteiskunnan sääntöihin. Me olemme vastuussa
koiramme hyvinvoinnista.
Olette valinneet haastavan rodun, jonka kanssa elämä ei käy tylsäksi, vaan haasteita löytyy,
varsinkin nuoruusiän murkkuvaiheessa.
Amerikanakita on pohjimmiltaan pehmeä koira, joka muistaa kokemansa asiat pitkään, niin
hyvässä kuin huonossa. Tästä syystä se oppii nopeasti niin hyvät kuin huonotkin asiat.
Ymmärrystä, pitkää pinnaa, oveluutta ja huumorintajua tullaan vaatimaan ajan mittaan, mutta
terveellä maalaisjärjellä pärjää pitkälle.
Amerikanakitat, kuten koirat yleensäkään, eivät tee mitään vain siksi, että niiltä pyydetään, vaan
kysyvät aina ’mitä minä tästä hyödyn?’ Amerikanakitan koulutuksessa motivointi on avainsana.
On tärkeämpää palkita koira oikeasta suorituksesta kuin rangaista väärästä, sillä palkkiosta koira
oppii mitä siltä halutaan. Jos koira ei tiedä mitä siltä halutaan ja saa aina rangaistuksen väärästä
yrityksestä, se lakkaa pian yrittämästä. Se, että löydätte koulutuksesta ja kaikesta yhteisestä
tekemisestä keskinäisen ilon ja hauskuuden on väylä, jolla koulutus toimii.
Akitat ovat vahvaluonteisia ja itsevarmoja koiria. Ihminen ansaitsee koiran kunnioituksen
antamalla koiralle paljon rakkautta, hellyyttä sekä ennen muuta olemalla johdonmukainen.
Voimankäyttö ja lyönnit eivät pönkitä ihmisen asemaa vaan tuhoavat koirasi ja sinun välisen
suhteen ja luottamuksen.
Tärkein aika pennun kehitykselle ovat viikot 3-1 6. Tuona aikana se opiskelee maailmaa, jossa
elää. Kaikki pennun tänä aikana saamat kokemukset vaikuttavat siihen suuremmin kuin mitkään
muut, mitä se elämänsä aikana kokee.
On tärkeää, että pentu tutustutetaan maailmaan ja erilaisiin asioihin mahdollisimman varhain.
Ottakaa pentu mukaanne kaikkialle mihin voitte ja antakaa sille kokemuksia. Pennun kasvatus
kannattaa aloittaa heti seitsemän viikon ikäisenä. Tämä ei tarkoita muodollisen
tottelevaisuuskoulutuksen aloittamista vaan sitä, että pennun kasvatus aloitetaan tällöin. Muista,
että et salli pennulle sellaisia asioita, joita et salli aikuisellekaan koiralle.
Opetatpa akitaasi tai et, se aloittaa oppimisprosessin tässä iässä ja on sinusta itsestäsi kiinni,
mitä koirasi tärkeinä kehitysviikkoinaan oppii.
On oleellista, että pennun oppiminen kanavoidaan kunnolla. Koska akitan pentu oppii nopeasti
eikä ole omaksunut vielä huonoja tapoja ja on kooltaan murto-osa aikuisen koiran koosta, on
pentuaika ideaalinen aika koulutuksen aloittamiseen. Jos voit, vie akitasi pentujen
sosiaalistamis- ja pentukurssille heti, kun se on mahdollista.

RUOKINTA
Ruokinnassa oleellisinta on noudattaa kasvattajan antamia, kirjallisia ruokintaohjeita. Kasvattaja
tuntee koirasi rodun, sen vanhemmat ja niiden ominaisuudet ja tietää, millainen ruokinta
pentuaikana on tuottanut halutun lopputuloksen juuri tämän sukulinjan pennuilla.
Mikäli kasvattajan suosittelema ruokinta ei osoittaudu pennullesi sopivaksi ja sille tulee
vatsaongelmia tai kasvuhäiriöitä, käänny kasvattajan puoleen ja kysy hänen suositustaan siitä,
miten asiassa toimitaan.
Amerikanakita pentu kasvaa nopeasti, mistä syystä tasapainoinen ruoka on tärkeä asia.
Luovutusikäinen pentu syö 3-4 krt/päivässä ja ruokinta-ajat voi soveltaa omien aikataulujen
mukaan. Ruokintaa on hyvä vähentää 2krt/päivässä noin 4-5kk iässä.
Pentu ei saa olla nälkäinen ruokailun jälkeen (nuolee kupinpohjaa). Jos näin on, on syytä
tarkastaa ruuan annostus. Jos taas ruokaa jää kippoon, on syytä tarkastaa onko sitä liikaa
tarjolla.
Jos pentu ei syö ruokaansa 1 0-1 5 minuutin kuluttua sen saamisesta, poista kuppi sen saatavilta
ja tarjoa myöhemmin uudestaan.
Hyvä kasvuvauhti pennulla on 1 -1 ,5kg/vko mutta älä murehdi jos painoa on tullut jossain
vaiheessa vähän enemmänkin, mutta tarkasta silloin, ettei pentusi ole liian lihava.
Helppo keino tutkia asia on tunnustella pennun kylkiluita. Niiden tulee olla nahan alla helposti
löydettävissä. Jos joudut etsimään kylkiluita, pentusi on liian pulska ja ruoan määrää tulee
vähentää!
Mieti myös makupalojen määrää, etenkin possunkorvat yms. sisältävät paljon rasvaa ja voivat
lihottaa pentusi, vaikka sen varsinainen ruokamäärä muuten olisi sopiva.
Erilaiset raa´at luut ovat pennulle sopivia järsimiskohteita, varsinkin kun pentu vaihtaa hampaita.
Pennulle tulee opettaa että omistaja saa koskea ruokakuppiin ja luuhun tarpeen vaatiessa, mutta
pentua ei saa kiusata tarpeettomasti asialla.
Pennulla tulee aina olla raikasta vettä saatavillaan!

ROKOTUKSET JA MADOTUKSET
Voit lähteä pennun kanssa ulos maailmaan ja osallistua pentukurssille heti kun se pennustasi
tuntuu hyvältä, sillä säännöllisesti rokotetun emän pennulle antamat vasta-aineet suojelevat
pentua vähintäänkin noin 1 2. viikkoon saakka.
Pentusi kasvattaja kertoo, onko pennulle annettu parvo -rokotus ja milloin se on madotettu.
Mikäli pentusi on säännöllisesti madotettu kasvattajan luona, pentu pitäisi madottaa seuraavan
kerran noin 11 viikon iässä, eli viikkoa ennen ensimmäistä rokotusta, ja vielä toisen kerran
ennen uusintarokotusta noin 1 5 viikon iässä.
Madota pentu monipuolisella matolääkkeellä (esim. Drontal comp, Axilur). Nuori koira kannattaa
madottaa myös 6 kk ja 9 kk iässä. Aikuiset koirat kannattaa madottaa keväällä ja syksyllä maan
sulaessa ja jäätyessä sekä ennen uusintarokotuksia.
Pentu rokotetaan ensimmäisen kerran 1 2 viikon iässä. Silloin annetaan nelosrokote
penikkatautia, parvoa, maksatulehdusta ja kennelyskää vastaan. Tehosterokotus sekä
rabiesrokotus annetaan neljän, viimeistään kahdeksan viikon kuluttua ensimmäisestä
rokotuksesta. Tämä jälkeen seuraavat rokotukset annetaan vuoden iässä.
Pidä huolta että rokotukset ovat ajan tasalla ja huolehdi hyvissä ajoin ennen ulkomaanmatkaa
maasta poistumiseen ja palaamiseen vaadittavat rokotukset ja madotukset kuntoon.
HOITOTOIMENPITEET
Koiran kynsiä on leikattava säännöllisesti, turkkia on harjattava ja pestävä, hampaita on
tarkastettava ja opeteltava pesemään. Korvia ja silmiä on puhdistettava silloin tällöin.
Koira tulee siedättää hoitotoimenpiteisiin jo silloin, kun se on pieni, vaikka toimenpiteille ei
olisikaan varsinaista tarvetta. Tee hoitotoimenpiteistä normaali osa koiran arkea, sillä
toimenpiteet ovat erittäin tärkeitä koiran yleisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi
koiran mahdollisesti sairastuessa tai joutuessa tapaturmaan on helpompi hoitaa koiraa kun se
on jo valmiiksi tottunut erilaisiin käsittelyihin ja myös perus arkitottelevaisuus on kunnossa. Kipu
vaikuttaa voimakkaasti koiran käytökseen, vaikka kipukynnys olisikin korkea eikä kipu
välttämättä heti näkyisi. Koiran ollessa kipeä on oleellista kuntoutumisen kannalta että koira
luottaa omistajaansa kaikissa tilanteissa ja antaa käsitellä itseään myös kipeänä ollessaan.
Harjoittele käsittelyä alle vuoden ikäisen koiran kanssa päivittäin. Käy esim. yhtenä päivänä läpi
pennun korvat, toisena hampaat, yhtenä taas kynnet ja toisena koko koira. Tutki yli vuoden
ikäinen koira viikoittain, jotta tiedät minkälainen koirasi on terveenä ja osaat tarvittaessa puuttua
ajoissa poikkeavaan.
Kun samalla hoitohetkistä tehdään yhteisiä hellimishetkiä mahdollisesti makupalojen kera,
koirakin suostuu mielellään hoidettavaksi.
Aloita harjoitukset heti, kun pentu on tullut uuteen kotiin. Ota pentu syliisi ja näprää sen jokaista
kynttä erikseen. Kun pentu antaa tutkailla ilman vastarintaa, voit napsaista kynsisaksilla aivan
kärjestä palan pois. Kehu kovasti pentua! Kaikkia kynsiä ei tarvitse leikata kerralla, sen sijaan voi
olla hyväksi leikata jokunen kynsi joka päivä, jotta koira mieltää touhun jokapäiväiseksi rutiiniksi.
Pääasia on, ettei pentu pääse kyllästymään yhdellä kertaa liian kauan jatkuvaan puuhaan.

Muihin toimenpiteisiin pätevät samat neuvot: aloita heti, aloita vähitellen pieninä annoksina ja
muista kehua. Koiran on annettava kääntää itsensä kyljelleen ja selälleen.( Sen tulisi myös antaa
koskea itseään pään alueelle / päälaelle ilman että väistää alta pois. Samaten koiran tulee
kestää ylikumarrus, ele jonka koira voi kokea hyvinkin uhkaavana ja ahdistavana.
Selällään omistajan tutkittavana makaaminen, ylikumarruksen sekä pään alueen koskemisen
salliminen ovat koiralta äärimmäisiä luottamuksen osoituksia. Ne saavuttaa toistuvalla
harjoittelulla, mutta ei väkivalloin. Koiran on myös annettava nostaa itsensä pöydälle. Totuta
pentusi myös jalkojen koskemiseen, sillä useat amerikanakitat ovat erittäin herkkiä jalkojen,
erityisesti takajalkojen, koskemiselle. Tällä on todennäköisesti tekemistä taistelukoiraperimän
kanssa, takajaloista saa vastustajan kaadettua.
Nyrkkisääntö: Sen minkä aloitat, niin hoida loppuun, älä anna pennun päättää mitä tehdään
milloinkin. Älä päästä pentua pois sen vikuroidessa, vain sen takia että itsellesi tuli hiki kesken
kynsien leikkuun. Älä käytä voimaa ja kirosanoja, pidä vain pennusta rauhallisesti kiinni ja odota,
että se rauhoittuu ennenkuin päästät sen menemään. Totuta pentu myös siihen että pidät /
talutat sitä pannasta kiinni pitämällä. Kaikessa opetuksessa vaadi aina asteittain enemmän ja
palkitse oikeasta suorituksesta.
Koiralle on turha huutaa ja sitä ei saa kurittaa fyysisesti tai alistaa maahan painamalla. Tämä
käytös tekee Sinusta koirasi silmissä epäluotettavan ja arvaamattoman. Muista, että
amerikanakitasta kasvaa voimakkaampi kuin sinä ja se on erittäin älykäs, joten fyysisiä keinoja
käyttämällä tulet jäämään kakkoseksi.
Totuta koirasi heti pennusta pitäen sallimaan myös vieraiden käsittely. Anna vieraidesi tutkia
koiran hampaita ja palkitkaa se yhdessä hyvästä käytöksestä. Hampaiden katsomisen
siedättämisen voi aloittaa pienellä pennulla pelkästään nostamalla huulia ja edetä asteittain koko
suun ja hampaiden tutkimiseen. Tee vieraista ihmisistä koirallesi mieluisia. Varaa taskuusi
vaikkapa nameja joita vieraat rapsuttelijat voivat sille antaa.

LIIKUNTA JA LEIKKI
Ensimmäisellä viikolla tutustutaan kotipihaan. Jos on turvallista ja mahdollista pitää pentua
vapaana pihalla, pitäkää! Tuolloin pentu saa omaehtoisesti liikkua niin paljon kuin jaksaa mutta
mieluiten tuolloinkin pehmeällä alustalla. Erilaisilla alustoilla tapahtuva liikunta on kasvavalle
hyvästä/parasta, silloin kun se on omaehtoista (vapaanaoloa). Pentu tottuu samalla erilaisiin
pintoihin eikä pidä niitä myöhemmässäkään elämänvaiheessa ihmeellisenä asiana.
Asfalttipinnalla pennun lenkittäminen ei ole suotavaa koko sen kasvukautena, ennen kuin koira
on terveystutkittu mm. lonkista ja kyynäristä. Kun on pakko liikkua asfalttitiellä, katso että pentusi
liikkuu tien pientareella, kävele sinä itse asfaltilla. Myöskään pyöräily ja juosten tehdyt lenkit
eivät ole sopivia pennulle. Lenkitä pentua mahdollisuuksien mukaan useamman kerran päivässä
pieniä / kohtuullisia määriä kerrallaan.
Kaikilla ei ole mahdollista päästä suoraan kotipihaltaan liikkumaan metsiin. Tuolloin voi tehdä
pikaisemmat hädät tienreunaan ja mennä autolla vaikka hiekkamontulle, pellolle tms. ja laittaa
vaikka varmuudeksi pitkään liinaan pentu kiinni ja antaa sen päästellä höyryjään. Tällöin
pystytään taas menemään pennun ehdoilla, mukavalla alustalla.
Hyvä lihaskunto estää kasvuhäiriöitä. Sopiva vaihteleva liikunta, joka kehittää pentusi
motoriikkaa ja tekee pennustasi jäntevän, pitää sen lihaksiston ja nivelet kunnossa. Uinti on
loistava liikuntamuoto kasvavalle pennulle ja aikuisellekin.
Portaissa liikkumista tulisi välttää ensimmäisen vuoden ajan niin paljon kuin mahdollista. Lisäksi
tulee välttää liukkaita lattioita. Ne voit peittää matoilla, joissa on liukueste alla.
Pentu yhtälailla kuin aikuinenkin koira tarvitsee sopivassa suhteessa lepoa, liikuntaa sekä
aktivointia / virikkeistämistä, aivotyöskentelyä. Virikkeistäminen on pennulle / koiralle
lajinomaista tekemistä. Pennulle kannattaa järjestää esim. nenätyöskentelyä, piilottelemalla
mm. makupaloja kotona tai pihalla.
Pennun elämän tulee sisältää mahdollisimman paljon erilaisia leikkejä, oppiminen tapahtuu
leikin varjolla. Opeta pentusi leikkimään kanssasi, näin se muistaa leikin myös aikuisiällä. Leikki
myös vahvistaa pennun ja Sinun välistä suhdetta.
Amerikanakitat tykkäävät rodunomaisesti käyttää leikeissään nk. painiotteita, ne mm. pukkaavat
pepullaan ja ottavat kiinni takajaloista tarkoituksenaan saada toinen kaatumaan. Ne myös
mielellään ottavat toista koiraa niskasta kiinni. ) Pentusi saa leikkiä vieraiden koirien kanssa ja
leikkimistavoiltaan samantyyppiset ja –kokoiset koirat ovat sopivinta seuraa. Aggressiivisen
koiran kanssa sen ei tule leikkiä. Huolehdithan siitä että pentusi kokemukset muista koirista ovat
aina positiivisia ja koirat sosiaalisia.
Millaisia leikkejä leikit ja miten, vaikuttaa se suoraan koirasi käytökseen myöhemmällä iällä!
Vältä kaikenlaista toimintaa, mikä voi vaikuttaa haasteelta tai härnäämiseltä. Joten ei painimistai vetoleikkejä, jotka voivat nostattaa koirassasi taistelunhalua. Vetoleikeillä voi kohtuullisesti
käytettynä palkita koiraa koulutustilanteessa, kunhan huolehtii ettei koira mene ylikierroksille.
Jos kodissanne on muita koiria, älkää jättäkö luita, leluja ym. lattialle, jotta vältytte riidoilta.
Mahdolliset ongelmat on hyvä ennaltaehkäistä jo ennen niiden syntymistä.

SOSIAALISTAMINEN
Amerikanakita on luonnostaan omanarvontuntoinen ja rohkea ja vaikka tekisit kaikkesi pentusi
sosiaalistamiseksi, et voi luottaa siihen että pentusi aikuisena viihtyisi vieraitten koirien seurassa.
Silti ja juuri siksi tähän asiaan kannattaa uhrata aikaansa mahdollisimman paljon.
Tavatkaa toisia, sosiaalisia koiria ja suhtautukaa positiivisen uteliaasti toisiin koiriin, niin kauan
kuin pentusikin niin tekee. Tämä ei tarkoita sitä, että lenkkipolulla vastaantulevat koirat
tervehditään, vaan lenkkeily on liikuntaa varten. Jos opetat pennun siihen, että se pääsee
tutustumaan remmissä toisiin koiriin, se haluaa tehdä näin vielä aikuisenakin ja mahdollisesti
hyvinkin vieraskoira-aggressiivisena! Leikki ja tutustuminen toisiin koiriin tapahtuu siis muualla,
kuin lenkkipolulla!
Mikäli huomaat pennussasi sen varttuessa merkkejä siitä, ettei se enää hyväksy toisia koiria tai
hyväksyy vain tietyt tai tietynlaiset koirat, hyväksykää asia ja toimikaa sen mukaan, ettei koiranne
joudu tilanteisiin, jossa se käyttää hampaitaan. Amerikanakitalla on taistelukoiran perimä.
Vieraskoira-aggressiivisuus on rodussa yleistä ja asia, jonka jokaisen pennunhankkijan tulee
hyväksyä ja ymmärtää.
Jotkut yksilöt ovat sosiaalisempia kuin toiset ja varhaisiän hyvillä kokemuksilla ja ahkeralla
sosiaalistamisella saadaan paljon hyvää aikaan. Jos eristät pentusi muista, on lähestulkoon
varma että se ei aikuisenakaan siedä muita koiria.
Vartoivat rodut, joihin amerikanakitakin kuuluu, saattavat luonnostaan olla varautuneempia
vieraita kohtaan kuin monet muut rodut. Vaikka koirasi olisi pidättyväisempi, tulee se silti
sosiaalistaa ja totuttaa myös vieraiden käsittelyyn. On tärkeää antaa koiran itse lähestyä vieraita
ihmisiä mielummin kuin päinvastoin. Pennun kasvatuksessa sinun tuleekin pyrkiä antamaan
koirallesi hyviä ja positiivisia kontakteja vieraisiin koiriin ja vieraisiin ihmisiin. Opeta, että oudot ja
vieraat asiat voivat olla mukavia. Vieraisiin koiriin tulee saada kontakteja siitä huolimatta – ja
erityisesti silloin! – vaikka kotonanne olisi muita koiria!
Jos kaikesta yrityksestä huolimatta huomaat, että pentusi alkaa varttuessaan karttaa vieraita
koiria eikä pidä niiden seurasta, niin älä syytä itseäsi. Taistelet tuhatvuotista perimää vastaan ja
jos merkkejä koira-aggressiivisuudesta alkaa ilmaantua onkin viisainta keskittyä siihen, ettet
anna pentusi kehittyä riidanhaastajaksi ja rähisijäksi. Sen on pystyttävä liikkumaan yleisillä
paikoilla ärisemättä vastaantuleville koirille ja sietämään muita koiria samassa tilassa. Toisen
koiran tulemista amerikanakitan ’iholle’ kannattaa välttää. Vieraskoira-aggressiivisuus on koirasi
perimässä, mutta remmirähjääminen on useimmiten opittu käytös.
AMERIKANAKITA JA LAPSET
Aina kun koira on tekemisissä lasten kanssa tai lapsiperheeseen hankitaan koira, on hyvä
muistaa ETTÄ VASTUU ON AINA AIKUISELLA! Jos perheessänne ei ole pieniä lapsia, on
tärkeää että pentunne tutustuu myös alle kouluikäisiin lapsiin aivan pennusta pitäen.
Lasten kirkkaat äänet, pieni koko ja erilainen tapa liikkua ovat koiran maailmassa ihmeellinen
asia, jota koira voi alkaa vältellä ja vierastaa, ellei se saa hyviä kokemuksia lapsista pennusta
saakka.
Pyrkikää siis tutustuttamaan pentuanne hyvin koiran kanssa käyttäytyviin lapsiin, mutta
huolehtikaa, etteivät lapset pidä pentua lelunaan!

Perheen omiin lapsiin amerikanakita kiintyy yleensä syvästi ja tuntuu luonnostaan tietävän,
millaisia leikkejä minkäkin ikäisten lasten kanssa voi leikkiä.
Syvä kiintymys perheen omiin lapsiin on huomioitava silloin, kun lapsille tulee kavereita kylään.
Koiran paikka ei ole lasten leikkien keskellä! Etenkin leikit, joissa lapset juoksevat toisiaan
karkuun, huutavat ja pitävät riehakkaita ääniä voi sekoittaa koiran luulemaan, että vieras lapsi
uhkaa ”hänen omaansa”.
Lapsien ja koirien kanssa ei koskaan voi olla liian varovainen, joten selkeintä on, jos koira ei ole
samassa tilassa, jossa omat ja muiden lapset leikkivät. Muistathan, että vaikka koirasi on
lemmikki, se on myös pohjimmiltaan vaistojensa varassa toimiva petoeläin. Älä jätä koiraasi
pentuna tai aikuisena pienen lapsen kanssa ilman valvontaa!
On väärin edellyttää koiralta käytöstapoja tai puremattomuutta lapsia kohtaan jos lapsille ei ole
opetettu kuinka koiran kanssa tulee käyttäytyä ja olla. Lasten kiusatessa koiraa, kohdellessa sitä
liian rajusti tai taputtaessa sitä päähän, pentu usein puolustautuu käyttämällä mm. hampaitaan.
Hampaat kun ovat koiran kädet.
Yhtä tärkeää on kuitenkin että lapsi ja koira ovat tekemisissä keskenään, etenkin jos koiran
perheessä on omia lapsia. Opeta lasta lähestymään koiraa ja käsittelemään pentua
oikeaoppisesti. Lapset usein tykkäävät taputtaa koiraa esim. päähän. Totuta koirasi tähän esim.
pitämällä herkkua sen edessä samaan aikaan kun lapsi varovasti mutta määrätietoisesti koskee
koiran päälakea ja silittää koiraa.
Lapsen ja koiran välinen oikeanlainen kontakti vahvistaa keskinäistä suhdetta, opettaa koiraa
toimimaan pienten lasten kanssa ja lapselle vastuuta toisesta elävästä olennosta.

YLEISTÄ KOULUTUKSESTA
Aluksi pennulla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä siltä odotat. Sinun pitää opettaa koirallesi, mitä
haluat sen tekevän. Sinun täytyy jakaa kaikki harjoitukset pieniin opittaviin osa-alueisiin, joista
jokainen harjoitellaan erikseen.
Kun jaat harjoituksen osiin, sinulla täytyy olla samanaikaisesti mielikuva onnistuneesta ja
tavoiteltavasta suorituksesta. Esimerkiksi luoksetulossa ensimmäinen tavoite on se, että koira
lähtee tulemaan sinua kohti kun kutsut sitä. Tässä vaiheessa ei tarvitse välittää muusta. On
epärealistista ajatella, että heti ensiyrityksellä akitasi tulisi viipymättä luoksesi ja istuisi eteesi, älä
toisin sanoen odota täydellistä suoritusta.
Myöskään sillä ei ole väliä, tuleeko se nopeasti vai viivytellen. Riittää että se tulee, kehu sitä
vuolaasti. Pyri siihen että kutsut sitä vain kerran, maksimissaan kaksi. Jos se ei näiden jälkeen
edelleenkään tule luoksesi, lopeta kutsuminen. Käy hakemassa pentu kiinnittämättä siihen sen
enempää huomiota tai torumatta sitä. Laita pentu kiinni pitkään liinaan ja aloita
luoksetuloharjoittelu alusta lyhyemmällä välimatkalla. Jos pyydät sitä luoksesi kymmenen
kertaa, se oppii siihen että vasta useamman kutsun jälkeen voi totella.
Motivointi on tärkeää. Jokainen koira täytyy motivoida jollakin keinolla esim. kehuilla,
herkkupaloilla tai leluilla. Ota selvää, mistä sinun koirasi motivoituu parhaiten. Jotta koirasi tekee
asioita, on sen saatava määritellä palkka itse. Tällöin se on valmis tekemään asioita palkkansa
eteen. Käytä eri motivointikeinoja erikseen tai yhdessä.
Pidä harjoittelujaksot lyhyinä. Akita oppii nopeasti mutta kolikon kääntöpuoli on, että se myös
kyllästyy yhtä nopeasti. Akitoilla on uskomaton muisti, ne muistavat kyllä mitä niille on opetettu.
Päätä aina opeteltava asia onnistuneeseen suoritukseen, jotta se on viimeinen mielikuva joka
koirallesi jää opittavasta asiasta. Sinun vastuullasi on järjestää opetusolosuhteet niin että koirasi
onnistuu.
Harjoittele aluksi alueilla, joissa ei ole häiriötekijöitä. Kun kokonainen harjoitus sujuu hyvin
hiljaisella alueella, lisää asteittain häiriötekijöitä. Toista harjoitusta kunnes koira tekee sen oikein
häiriötekijöistä huolimatta. Jotta koirasi oppii tietyn asian, on sitä harjoiteltava useilla erilaisilla
paikoilla erilaisten häiriötekijöiden ympäröimänä ja toistoja tulisi olla yhteensä useita kymmeniä,
jopa satoja.
Jos sinulla on vaikeuksia saada akitasi tekemään haluttua asiaa, mieti onko tehtävä jaettavissa
vielä entistäkin pienempiin osa-alueisiin ja että voiko haluttua suorituksen tasoa vielä madaltaa.
Älä vaadi koiraltasi sellaista mitä se ei osaa mutta edellytä sen tekevän silloin kun se osaa.
Mikäli koira hämmentyy missä tahansa koulutuksen vaiheessa, helpota tehtävää ja palaa sille
tasolle, jonka koira aivan varmasti osaa ja ala alusta. Muista että akitan oppiminen ei saa
koskaan olla stressaavaa tai tylsää, tällaisissa olosuhteissa koiran oppimishalu lopahtaa ja se
sulkeutuu; akitat ovat erittäin taipuvaisia sulkeutumaan. Pentu vasta opettelee oppimaan,
oppimisen tulisi olla hauskaa ja harjoittelun tapahtua leikin varjolla.

Hyvän kouluttajan tärkein ominaisuus on kärsivällisyys. Kärsivällisyyden avulla kaikkein
kokemattomimmatkin kouluttajat saavat aikaan tuloksia. Älä koskaan kouluta koiraa silloin kun
olet stressaantunut tai hermostunut. Älä koskaan lyö koiraa: yksi puolen minuutin raivokohtaus
voi tehdä tyhjäksi viikkojen, jopa kuukausien koulutustyön. Raivokohtauksesi voi muuttaa
pennun asennetta oppimiseen. Jos huomaat olevasi kärsimätön ja vihainen, lopeta
kouluttaminen heti. Koiran koulutuksen tulee olla kivaa ja mukavaa yhdessä tekemistä koiran
kanssa!
Peruskoulutuksen lisäksi voit harrastaa amerikanakitasi kanssa myös monia muita asioita.
Suosittuja ovat koiranäyttelyt, joiden maailmasta saat lisätietoa tutustumalla Liitteeseen 2.
Erilainen, mutta hauska harrastus amerikanakitan kanssa on veri- eli metsäjälki, eli mejä.
Mejästä, sen harjoittelusta ja kokeista saat lisätietoa Liitteestä 3.

TERVEYS
Amerikanakitalla on, kuten kaikilla rotukoirilla, lukuisia perinnöllisiä sairauksia. Ongelmallisimpia
ovat resessiivisesti periytyvät sairaudet, joihin ei ole olemassa geenitestejä.
Amerikanakita -rodussa tunnetuista sairauksista löydät kattavan selvityksen Liitteestä 4.
MUUTA
Aktivointivinkkejä – Liite 5
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Ryhmä: 5 FCI:n numero: 344 Hyväksytty: FCI 1 4.2.2001 SKL-FKK 8.6.2002
AMERIKANAKITA
(AMERICAN AKITA)
Alkuperämaa: Japani
Kehittäjämaa: USA
KÄYTTÖTARKOITUS: Seurakoira.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Great Japanese Dogin (ennen American Akita) alkuhistoria on sama
kuin japanilaisen akitan. Akita Matageja (keskikokoinen kar-hunmetsästyskoira) käytettiin
vuodesta 1 603 lähtien Akitan alueella taistelukoirina. Vuoden 1 868 jälkeen niitä risteytettiin
tosien ja mastiffien kanssa, minkä seurauk-sena rodun koko kasvoi, mutta pystykorvatyypille
ominaiset piirteet hävisivät. Koiratappelut kiellettiin vuonna 1 908, mutta silti akita-rotua vaalittiin
ja kehitettiin kookkaana japanilaisena rotuna. Tämän tuloksena yhdeksän rodun erinomaista
yksilöä nimettiin vuonna 1 931 kansallisaarteiksi.
Toisen maailmansodan aikana (1 939 – 1 945) koirien nahkoja käytettiin yleisesti armeijan
vaatteissa turkiksina. Poliisi määräsi kaikki koirat armeijan käytössä ole-via saksanpaimenkoiria
lukuunottamatta pyydystettäviksi ja takavarikoitaviksi. Jotkut kasvattajat yrittivät kiertää
määräystä risteyttämällä koiriaan saksanpaimen-koirien kanssa. Toisen maailmansodan
päättyessä akitojen lukumäärä oli vähenty-nyt jyrkästi. Rotu oli jakautunut kolmeen selvästi
toisistaan erottuvaan tyyppiin: 1 ) karhunmetsästysakita, 2) taisteluakita ja 3) paimenkoira-akita,
minkä vuoksi rodun tilanne oli hyvin sekava. Sodan jälkeen käynnistettiin elvytysohjelma, jolla
pyrittiin takaisin puhdasrotuisuuteen. Amerikkalaiset sotilaat veivät kotimaahansa palates-saan
mukanaan useita Dewa-linjan akitoja, joissa oli mastiffin ja saksanpaimen-koiran piirteitä.
Amerikkalaiset kasvattajat ihastuivat niihin koska ne olivat älykkäitä ja kykenivät sopeutumaan
erilaisiin oloihin. Niinpä rodun kasvattajien lukumäärä samoin kuin rodun suosio kasvoivat.
The Akita Club of America perustettiin vuonna 1 956 ja Amerikan Kennelklubi (AKC) hyväksyi
rodun (se merkittiin rotukirjaan ja sai oikeuden käydä näyttelyis-sä) lokakuussa 1 972. AKC ja
JKC (Japanin Kennelklubi) eivät kuitenkaan päässeet silloin yhteisymmärrykseen toistensa
sukutaulujen hyväksymisestä ja siksi uusien verilinjojen saaminen Japanista tyrehtyi. Siitä
johtuen USA:n akitat kehittyivät huomattavan erilaisiksi alkuperämaan koiriin verrattuina.
Ainutlaatuinen amerikka-lainen tyyppi on pysynyt ominaispiirteiltään muuttumattomana vuodesta
1 955. Se poikkeaa jyrkästi japanilaisesta akitasta, johon risteytettiin matagiakitoja tarkoituk-sena
elvyttää alkuperäinen puhdas rotu.
YLEISVAIKUTELMA: Suurikokoinen, vankka ja tasapainoinen koira, jolla on voimakas rakenne,
tilava runko ja järeä luusto. Rodun erityispiirre on leveä, tylpän kolmion muotoinen pää, jossa on
syvä kuono-osa, melko pienet silmät ja pystyt, eteenpäin lähes niskalinjan suuntaisesti
kallistuneet korvat.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on uroksilla 9 : 1 0 ja
nartuilla 9 : 11 . Rintakehän syvyys on puolet säkäkorkeudesta. Kirsun etäisyys otsapenkereestä
verrattuna otsapenkereen etäisyyteen niskakyh-mystä on 2 : 3.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ystävällinen, tarkkaavainen, vastaanottavai-nen,
omanarvontunteva, mukautuvainen ja peloton.
PÄÄ: Massiivinen, kuitenkin suhteessa rungon kokoon, ylhäältä katsottuna tylpän kolmion
muotoinen; koiran ollessa rauhallinen pää on rypytön.

PÄÄ: Massiivinen, kuitenkin suhteessa rungon kokoon, ylhäältä katsottuna tylpän kolmion
muotoinen; koiran ollessa rauhallinen pää on rypytön.
KALLO-OSA: Tasainen ja korvien välistä leveä. Matala otsauurre ulottuu korke-alle otsaan.
OTSAPENGER: Selvästi havaittava, ei liian jyrkkä.
KIRSU: Leveä ja musta. Lievästi vaalentunut pigmentti sallitaan ainoastaan val-koisilla koirilla,
musta on kuitenkin aina toivotuin.
KUONO-OSA: Leveä, syvä ja täyteläinen.
HUULET: Mustat, eivät riippuvat. Kieli on vaaleanpunainen.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leuat eivät ole pyöreät, vaan tylpät, vahvat ja voimakkaat.
Vahvat hampaat, säännöllinen ja täysi hampaisto. Leikkaava puren-ta on toivottu, mutta
tasapurenta hyväksytään.
SILMÄT: Tummanruskeat, melko pienet, eivät ulkonevat, lähes kolmionmuotoi-set. Silmäluomet
ovat mustat ja tiiviit.
KORVAT: Kolmionmuotoiset, hieman pyöreäkärkiset, tyvestään leveät, eivät liian alas
kiinnittyneet, pienet suhteessa pään kokoon. Korvan pituutta mitattaessa eteen-päin taivutetun
korvan kärki koskettaa yläluomea. Korvat ovat tanakasti pystyssä ja sivulta katsottuna
kallistuneet eteenpäin silmiä kohti niskalinjan suuntaisesti.
KAULA: Tanakka ja lihaksikas, mahdollisimman vähän löysää kaulanahkaa, suh-teellisen lyhyt ja
vähitellen lapoja kohti levenevä. Korostunut niskalinja liittyy sulavasti kallon takaosaan.
RUNKO: Korkeuttaan pitempi. Nahka ei ole liian ohut, liian tiukka eikä liian löy-sä.
SELKÄ: Tasainen.
LANNE: Kiinteälihaksinen.
RINTAKEHÄ: Leveä ja syvä; kylkiluut ovat selvästi kaarevat ja eturinta hyvin kehittynyt.
ALALINJA JA VATSA: Vatsalinja on kohtuullisen ylösvetäytynyt.
HÄNTÄ: Paksu ja tuuheakarvainen, ylös kiinnittynyt ja asennoltaan selän päällä tai kuvetta
vasten; kolmeneljäsosa-, yksin- tai kaksinkertainen kierre, joka aina koskettaa selkälinjaa tai
painuu sen alapuolelle. Kolmeneljäsosaltaan kiertyneen hännän pää laskeutuu selvästi kuvetta
vasten. Hännän tyvi on paksu ja vahva. Vii-meinen häntänikama ulottuu kintereeseen hännän
ollessa riippuva tai alas vedetty. Hännän karvapeite on karheaa, suoraa ja tiheää, ei vähääkään
töyhtömäistä.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat järeäluustoiset ja edestä katsottuna suorat.
LAVAT: Vahvat, voimakkaat, kohtuullisen viistot ja taakse sijoittuneet.
VÄLIKÄMMENET: Hieman eteenpäin viistot, noin 1 5°:n kulmassa pystysuoraan nähden.
KÄPÄLÄT: Eteenpäin suuntautuneet ns. kissankäpälät; selvästi kaareutuneet var-paat. Päkiät
ovat paksut.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat vahvalihaksiset, leveys ja luusto ovat suhteessa
eturaajoihin. Yleensä takaraajojen kannukset poistetaan.
REIDET: Vahvat, hyvin kehittyneet ja takaa katsottuna yhdensuuntaiset.
POLVET: Kohtuullisesti kulmautuneet.
KINTEREET: Matalat, eivät sisään- eivätkä ulospäin kiertyneet.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Voimakkaat ja maatavoittavat, kohtuullisen pitkä askel ja hyvä työn-tö. Takaraajat
liikkuvat samassa linjassa kuin eturaajat. Selkä pysyy vahvana, kiin-teänä ja tasaisena.

KARVAPEITE
KARVA: Kaksinkertainen karvapeite. Aluskarva on tiheää, pehmeää, tiivistä ja peitinkarvaa
lyhyempää. Peitinkarva on suoraa ja karheaa tai jäykkää ja rungossa melko pystyä. Päässä,
raajojen alaosassa ja korvissa karva on lyhyttä. Sään ja lanti-on kohdalla karva on suunnilleen 5
cm pitkää, eli hieman pitempää kuin muualla rungossa. Hännässä karva on pisintä ja tuuheinta.
VÄRI: Kaikki värit kuten punainen, kellanruskea, valkoinen jne. tai jopa läiskikäs (pinto) ja
juovikas (brindle) ovat sallittuja. Värit ovat kirkkaat ja puhtaat, värimer-kit tasapainoisesti
jakautuneet. Koiralla voi olla maski tai piirto. Yksivärisillä val-koisilla koirilla ei ole maskia.
Pintovärisillä on valkoinen pohjaväri, jossa on suu-ria, tasaisesti jakautuneita, pään ja yli
kolmanneksen rungosta peittäviä värimerkke-jä. Aluskarva voi olla eri väristä kuin peitinkarva.
KOKO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 66 - 71 cm, nartut 61 - 66 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suh-teutettuna virheen
vakavuuteen.
Virheellinen sukupuolileima; kapea tai suippo pää; puuttuvat hampaat lukuunotta-matta 2 P1 :n
ja/tai M3:n puuttumista; sini- tai mustapilkullinen kieli; vaaleat silmät; lyhyt häntä; sisään- tai
uloskiertyneet kyynärpäät; viitteet kauluksesta tai hapsuista; arkuus ja äkäisyys.
VAKAVAT VIRHEET: Hentous ja kevyt luusto.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vihaisuus tai sairaalloiset piirteet; pigmentittömiä alueita (perhoskirsu)
tai täydellinen pigmentinpuute kirsussa; taittuneet, riippuvat tai laskostuneet korvat; ala- tai
yläpurenta; sirpin muotoinen tai suora häntä; säkä-korkeus uroksilla alle 63,5 cm ja nartuilla alle
58,5 cm.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina
kivespussiin.

Kuvien kera: http://www.ameniras.com/nayttelyoppia.html

LIITE 2

KOIRANÄYTTELYT FOR DUMMIES
Ilmoittautuminen näyttelyyn tapahtuu "vanhanaikaisesti" Kennelliiton ilmoittautumislomakkeella,
jonka löydät kennelliiton sivuilta. Näyttelyn infosivulta tai Koiramme-lehdestä löytyy loput tiedot,
eli tilinumero ja osoite, minne ilmoittautuminen lähetetään. Lomake täytetään kokonaan, myös
luokka mihin koira ilmoitetaan.
Ilmoittautuminen menee iän mukaan, luokkien ikärajat näkyvät lomakkeella. Jos ilmoittaa
PENTU-näyttelyyn, voi luokan 5-7kk korjata valmiin ruudun 7-9kk kohdalle, ja ruksittaa sen.
Ilmoittautumisen mukana pitää AINA muistaa lähettää myös maksukuitti! Nettipankista
tulostettuna kannattaa muistaa tarkistaa, että siinä näkyy arkistointitunnus!
Yhä yleisemmin alkaa netti-ilmoittautuminen lisääntyä, joko showlinkin kautta tai näyttelyn omien
ohjeiden mukaan. Seuraa siinä tarkasti ohjeita, joskus maksu hoidetaan ensin tai joskus vasta
viimeisenä!
Näyttelyn numerolappu ja muut näyttelyn ohjeet postitetaan yleisesti noin viikkoa ennen
näyttelyä, mahdollisesti myös aikaisemmin. Kirjeestä löytyy siis numerolapun lisäksi myös
ohjeellinen aikataulu, milloin rotu alkaa ja missä kehässä pyöritään. Hyvä ohjeistus laskea
suunnilleen, milloin oma koira on kehässä, on että tuomari käyttää noin 5 minuuttia per koira,
pisimmillään. Tämä ei tietysti aivan päde, 1 0 koiraa ei vie ihan 50 minuuttia, pikemminkin
runsaat puoli tuntia, mutta on niitä jahkaileviakin tuomareita. Yleissääntö on, että ole ajoissa
paikalla, vähintään TUNTIA ennen oman rodun arvostelua! Jos tuomari on nopeampi, kehä on
lupa aloittaa aikaisemmin mitä arvioitu aika on, ellei rotu aloita kehää.
Muista näyttelyyn mukaan:
- Koiralle vettä ja vesikuppi (vettä saa aina kyllä myös näyttelypaikalta jostain, etenkin kesällä)
- Näyttelypanta ja hihna, pannan tulisi olla niin huomaamaton, ettei se katkaise kaulalinjaa.
Pennulla paras on puolikuristava malli, joka ei tule pään läpi mutta ei myöskään kurista liikoja.
- Rekisteripaperit ja rokotustodistus. Jos ovat erikseen, käy pelkkä kopio rekkareista.
- koiran numerolappu (ja pidike tai hakaneula)
- Reipas mieli!
- Kesällä ihan paras koiran viilennyskeino on märkä froteepyyhe! (ja tietysti varjo)
Miten kehä toimii?
Kun tiedät, miten koiran esittää, on hyvä tietää myös mitä kehässä tehdään.
Kehässä arvostellaan aina ensin kaikki urokset, sitten nartut. Pennut arvostellaan kaikki ensin,
sitten aloitetaan junioriluokan uroksista. Kehään mennään luokka kerrallaan, koirat
numerojärjestyksessä.
Luokkajako on: pennut 5-7kk (VAIN erikois- ja pentunäyttelyissä!), pennut 7-9kk, juniorit 9-1 8kk,
nuoret 1 5-alle 24kk, avoin 2- alle 8v, valiot (yli 2v), veteraanit yli 8v.
Kehäsihteerit kutsuvat aina ensin luokan joka arvostellaan ja sen perään numerot, jotka siihen
osallistuvat. Koirat menevät numerojärjestykseen kehässä, sihteeri kyllä ohjaa missä
ensimmäinen seisoo jne. Koirat pitää seisottaa nenä menosuuntaan.
Ensin tuomari katsoo yleisilmeen koko luokasta, seisota siis koirasi alusta asti hienossa
asennossa, kun kehään saavut! Kun tuomari on saanut yleisilmeen sivuprofiilista, saattaa
kävellä myös ilmeet läpi tai sitten ei, ja sen jälkeen käskee kaikkia juoksemaan joko yhden tai
kaksi kierrosta. Tämän jälkeen voin sanoa, että arvostelu on ohi. Enää pitää kirjoittaa kritiikit ja
kertoa sijoitukset! ;-)

Eli yhteisjuoksutuksen jälkeen ensimmäisenä juossut koira jää kehään yksilöarvosteluun,
tuomari yleensä viittoo seisomaan pöydän eteen. Tässä tuomari käy koiran läpi, katsoo hampaat
ja kokeilee koiran läpi, myös kivekset. Eli harjoittele etukäteen runsaasti tätä kopelointia!
Tuomari myös pyytää juoksuttamaan koiraa edestakaisin ja ympäri, tai kolmiota. Kehässä
juostaan AINA VASTAPÄIVÄÄN ja koira kehän sisäpuolella, että tuomari näkee sen kokoajan!!
Jos tuomari on ulkomaalainen etkä puhu/ymmärrä englantia/ruotsia, pyydä kehäsihteeriä
tulkkaamaan. Kehäsihteerit, etenkin pyörittävä joka huutaa koirat kehään, on siellä juuri meitä
varten opastamassa ja tulkkaamassa. Niiltä voi aina kysyä, mitä nyt kuuluu tehdä. TUOMARIA
EI PUHUTELLA, vastataan toki kun tuomari jotain kysyy.
Arvostelun jälkeen kehäsihteeri ojentaa sinulle laatuarvostelun osoittaman nauhan, väri voi olla:
- Punainen eli Erinomainen (ERI)
- sininen eli Erittäin hyvä (EH)
- keltainen eli Hyvä (H)
- vihreä eli Tyydyttävä (T)
- ruskea eli Ei voida arvostella (EVA)
- harmaa eli Hylätty (HYL)
- HUOM - mikäli saat ruskean tai harmaan, tuomarin on kirjoitettava siitä perustelu arvosteluun!!
Eli sinun on aina saatava arvostelu.
ERInomaiset pääsevät jatkoon, kilpailemaan sijoituksista ja SA:sta. Muut värit eivät jatka
kilpailua, vaan yleisesti saavat arvostelun suoraan käteen.
Kun luokka on kokonaan arvosteltu, kutsutaan ERIn saaneet kehään - eli jos sait käteesi ensin
punaisen nauhan, älä poistu kehänlaidalta kauas! Jotkut tuomarit eivät salli poistua kehästä
lainkaan luokan arvostelun aikana, mutta tästä kehäsihteeri muistuttaa erikseen. (Brittituomarit
useimmiten). Kilpailuluokassa koirat ovat taas numerojärjestyksessä. Tästä tuomari sitten
sijoittaa neljä parasta, jotka menevät sijan osoittaman numeroplakaatin eteen jos sellaiset
kehässä on. Kehäsihteeri merkkaa tulokset ylös ja antaa sijoitusta osoittavat nauhat:
1 . Punainen
2. Sininen
3. Keltainen
4. Vihreä
TÄMÄN LISÄKSI nykyään tuomari jakaa SA:t eli vaaleanpunaiset nauhat sijoittuneille (saa jakaa
myös sijoittumattomille, mutta harvoin jakaa). Älä siis lähde sijoituspallilta, ennenkuin tuomari on
sanonut, saako koirasi SA:ta vai ei!!
Kun kaikki luokat on näin arvosteltu, kaikki LUOKKASIJOITTUNEET ERIN&SA:n saaneet koirat
menevät takaisin kehään, kehäsihteeri kutsuu tällöin Paras Uros - tai Paras Narttu -kisan koirat
kehään. Sihteeri kutsuu myös vielä kerran kaikki numeroilla sisään, joten tiedät milloin ja mihin
väliin menet. PU/PN-kehässä järjestys on luokittain ja sijoituksen mukaan, eli Junioriluokan 1 -4
on ensin, sitten nuortenluokan 1 -4 jne. Jos jossain luokassa ei ole annettu lainkaan ERI+SA:ta,
ne eivät osallistu tähän kisaan enää. Tuomari sijoittaa näistä neljä parasta. Taas pysytään
kehässä sijoitusjärjestyksessä, ja odotetaan että kehäsihteeri tulee jakamaan sijoitusnauhat ja
mahdolliset sertit ja varasertit jne.

Paras Uros ja Paras Narttu kisaavat kaiken lopuksi vielä Rodun Parhaan (ROP) ja Vastakkaisen
Sukupuolen Parhaan (VSP) titteleistä. ROP saa puna-keltaisen ruusukkeen ja VSP vihreävalkoisen. ROP jatkaa vielä iltapäivällä Ryhmäkehään, yleisesti ryhmäkehät alkavat kolmen
jälkeen, eli kun kaikki kehät on arvosteltu loppuun.
Joissain näyttelyissä on erikseen Royal Canin -junior kilpailu. Jos tällainen on, siinä kilpailevat
sekä urosten junioriluokan voittaja sekä narttujen junioriluokan voittaja, jotka ovat palkittu
ERInomaisella. Yleensä ROP-junior valitaan ROP:n valinnan jälkeen, mutta joskus sihteeri
saattaa huutaa myös ennen ROPin valintaa juniorit, tai jopa heti juniorinarttujen jälkeen
huudetaan uros kehään ja ROP-junior valitaan heti. Kannattaa olla siis kuulolla. Tästä
erikoiskisasta mainitaan jo näyttelykutsussa, eli näyttelyn kotisivuilla, sekä kotiin tulevassa
aikataulukirjeessä.
Milloin SERT, VA-SERT, CACIB tai VA-CACIB jaetaan?
SERT eli sertifikaatti, sini-valkoinen ruusuke, jaetaan parhaalle urokselle tai nartulle, joka ei vielä
ole valio. Jos PU/PN on valio, se annetaan PU2-sijalla olevalle ja niin edelleen. Jos käy niin, että
kaikki PU/PN-sijoittuneet ovat valioita, huudetaan loput PU-kisassa olleet koirat kehään, jotka
ovat saaneet ERInomaisen JA SA:n, ja he kisaavat uudestaan sertistä!!
VA-SERT eli varasertifikaatti, vaaleansininen ruusuke, jaetaan sertistä seuraavalle. Jos PU/PNsijoittuneissa ei ollut varasertin vastaanottajia, myös varasertistä tullaan takaisin kisaamaan.
CACIB, eli kansainvälinen sertifikaatti, valkoinen ruusuke, jaetaan niinikään parhaalle urokselle
tai nartulle, joka on kisannut nuorten, avoimessa, käyttö- tai valioluokassa. Junioriluokan koira ei
siis voi cacibia vastaanottaa. Cacib on pakko aina vastaanottaa, vaikka koira olisi jo
kansainvälinen muotovalio.
VA-CACIB eli vara-kans.sert., oranssi ruusuke, jaetaan taas cacibista seuraavalle. Mikäli Cacibin
saanut koira on jo INT-valio, siirtyy cacib varacacibin saaneelle koiralle (ruusuke ei siirry)!!
Tuomarin ei ole koskaan pakko jakaa Sertiä eikä Cacibia (eikä varasellaisia). Sertin tuomari
jättää hyvin harvoin jakamatta, mutta Cacin jakamattajättäminen on yleisempää.
Mihin sertejä ja cacibeja tarvitaan?
VALIOITUMISEEN!
Eli Suomen Muotovalion arvon saavuttamiseen tarvitaan kolme sertiä, kolmelta eri tuomarilta,
joista vähintään yksi on saatu yli 2-vuotiaana. Alle 2-vuotiaana saa vastaanottaa juuri niin monta
sertiä kuin tuomarit antavat.
Kansainvälisen Muotovalion arvon saavuttamiseen tarvitaan amerikanakitan kanssa neljä
cacibia, kolmesta eri maasta! Eli KANSMVA-arvoon on pakko käydä ulkomailla vähintään kaksi
kertaa. Mailla ei ole väliä, yhdenkään Cacibin ei tarvitse olla Suomesta.
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Mejä-kokeen ensisijainen ja tärkeä tehtävä on testata ja arvioida koiran kykyä seurata
haavoitetun riistaeläimen jälkeä. Kokeeseen saavat osallistua Suomen Kennelliiton rekisteröinti-,
rokotus- ja tunnistusmerkintävaatimukset täyttävät koirat.
Verijälki
Jäljet tehdään keinotekoisesti naudan tai hirvieläimen verellä mieluiten riistarikkaaseen
maastoon. Jäljen pituus on 900 – 1 400 metriä luokasta riippuen. Verta käytetään molemmissa
tapauksissa 1 /3 litraa. Aika jäljen verityksen ja jäljestämisen aloituksen välillä on AVO-luokassa
vähintään 1 2 tuntia ja VOI-luokassa vähintään 1 8 tuntia.
Jokaiselle koiralle arvotaan kokeen alussa oma jälki. Jälki on piilomerkitty maastoon niin, ettei
koiran ohjaaja tiedä sen sijaintia. Tuomarin apuna maastossa on opas, joka on ollut tekemässä
jäljen ja näin ollen pystyy kertomaan arvostelevalle tuomarille jäljen sijainnin sekä sen
tapahtumat tarkasti. Tuomari seuraa koiran työskentelyä koko jäljestyksen ajan ja arvioi näin
koiran kykyä suoriutua tehtävästään.
Jäljestys
Jäljestävä koira on kytkettynä kuuden metrin pituiseen jäljestysnaruun ja ohjaaja seuraa koiraa
narun etäisyyden päässä. Saavuttaakseen ensimmäisen palkinnon koiran tulee jäljestää täysin
itsenäisesti jälki alusta loppuun sallitussa, maksimissaan 45 minuutin ajassa ja osoittaa selvästi
ohjaajalleen jäljen lopussa oleva kaato. Lisäksi koiran tulee koko kokeen ajan osoittaa
erinomaista työskentelyä.
Jos koira harhautuu jäljeltä, sen tulee itsenäisesti löytää se uudelleen. Jos tuomari joutuu
palauttamaan koiran jäljelle, seuraa siitä automaattisesti palkintosijan pudotus. Kolmannen
hukan jälkeen koiraa ei enää voida palkita.
Koiran laukauksensieto testataan myös jokaisen kokeen alussa. Kokeeseen osallistuvat koirat
ovat kytkettynä jälkinaruunsa ja ohjaajat ovat noin 1 0 metrin etäisyydellä koiristaan. Laukaus
ammutaan haulikolla noin 25 metrin etäisyydellä koirasta. Mikäli koira on laukausarka, sen koe
keskeytetään.
Jäljestämisen alkeet
Ennen kuin koira on valmis osallistumaan mejä-kokeeseen, se tulee luonnollisesti opettaa
jäljestämään. Perusideana on saada koira ymmärtämään hajuaistin, ja mielellään tarkan
maavainun käyttö tehtävässä. Lisäksi sille tulee kasvattaa ja ylläpitää sellainen motivaatio
jäljestykseen, että se selviää vaivatta myös vaativimmistakin jäljestystehtävistä.
Jäljestyksen opettaminen
Kaikilla koirilla on hyvä hajuaisti ja kaikki koirat pitävät haistelusta ja jäljestämisestä. Siksi sen
opettaminenkin on helppoa. Kun teet perustyön huolella ja oikein, niin tehtävien vaikeuttaminen
onnistuu amerikanakitan kanssa helposti. Pienet perusharjoitteet voidaan tässäkin lajissa
aloittaa aivan pienen pennun kanssa. Samoja harjoitteita voi vallan hyvin käyttää myös
vanhemman aloittelijan kanssa.
Valitse ensimmäisiin harjoituksiin jokin koiraasi innostava uusi juttu. Riistalinnun siipi tai sorkka,
kanin nahka tai pienikokoinen riistaeläin sopii tähän tehtävään parhaiten. Esittele se koiralle
siten, että koirasi menee sitä kohti. Kehu koiraasi heti, kun se osoittaa mielenkiintoa esinettä
kohtaan. Anna avustajan vetää sitä koirasta poispäin ja kannusta koiraasi seuraamaan. Kun
koira on muutaman metrin seurannut kohdetta, anna sen saavuttaa se ja omia sitä hetken
itselleen. Tee näitä harjoitteita muutaman kerran usean päivän aikana.
Seuraavassa vaiheessa aloita samoin kuin aiemmin. Alkuharjoituksen jälkeen kytke koira ja tee
sille esineellä jälki. Vedä ensimmäinen jälki huolella, jotta saat koiran nyt todella jäljestämään.

Huomioi tuuli ja tee jälki niin, että koira jäljestää myötätuuleen. Aloita jäljen teko niin, että koirasi
näkee lähdön. Riko vähän maata jalallasi ja laita jäljestettävä esine siihen. Lähde sen jälkeen
vetämään jälkeä niin, että ensimetrien jälkeen pääset koirastasi näkösuojaan, eikä koira näe,
minne viet esineen. Vedä ensimmäisellä kerralla vain parinkymmenen metrin mittainen jälki ja
päätä se siten, että esine jää tulosuunnassa koiralta piiloon puun tms taakse. Palaa koiran luo
riittävän kaukaa jäljestä kaartaen, jotta et sotke tehtyä hajuvanaa.
Laita koiralle jäljestysvälineet (valjaat ja jäljestysnaru). Vie koira jäljen alkuun ja anna sen tutkia
se kaikessa rauhassa. Kun koira lähtee etenemään jäljen suuntaan, voit rauhallisella äänellä
kehua sitä. Anna koiran edetä muutama metri ja mene sitten pikkuhiljaa perässä. Kun saavutte
esineen luo, kehu koiraa kovasti ja anna sen taas hetken omia aarrettaan. Ota sen jälkeen
valjaat ja esine pois koiralta ja vapauta se. Toista näitä harjoitteita muutaman kerran ja kun koira
on pikkuhiljaa sisäistänyt alkumakauksen ja jäljestysvarusteiden merkityksen sekä oppinut
jäljestämään haluamallasi tavalla, on aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen.
Laahausjäljestä verijälkeen
Seuraavassa vaiheessa mieluisan jäljestysesineen kaveriksi vedettäväksi otetaan vereen
kastettu sieni. Tavallinen pesusieni käy tähän tarkoitukseen hyvin. Kastele sieni vedellä märäksi
ja purista siitä enin vesi pois. Tee alkumakaus kuten ennenkin ja laita esine (jossa siis koiralle
tuttu haju) ja verisieni samaan naruun makauksen päälle ja kaada ½ dl verta sieneen. Vedä jälki
kuten ennenkin. Veren haju on nyt siis aiempiin harjoitteisiin verrattuna tullut lisäksi. Anna sen
vuoksi jäljen vanhentua riittävän kauan eli vähintään kuusi tuntia ennen kuin aloitat
jäljestämisen. Muussa tapauksessa jäljen hajuvana on niin voimakas ja niin leveä, että koirasi
joutuu työskentelemään ilmavainuisesti. Jäljestys onnistuu tokin niinkin, mutta ilmavainuinen
työskentely johtaa suuremmalla todennäköisyydellä jäljeltä harhautumiseen.
Tee harjoitus muutoin kuten ennenkin. Jos olet alkuvaiheen edennyt oikein, ei tämä, eivätkä
muutkaan vaiheet tuota koirallesi ongelmia. Älä kuitenkaan etene harjoitusten vaikeuttamisessa
liian nopeasti, jotta et murtaisi koiran itseluottamusta tehtävään. Itseluottamuksen menetyksen
kautta katoaa myös motivaatio. Näiden kahden ylläpito ja kasvattaminen on mejässä
menestymisen kannalta hyvin tärkeää. Kuten muussakin koulutuksessa on hyvin tehty
perusharjoittelu edellytys onnistumiselle.
Kohti ensimmäistä koetta
Kun koira on ehdollistettu jäljestämään ja motivoitu riittävästi tähän tehtävään, siirrytään
kilpailunomaiseen harjoitteluun. Jäljen pituutta voidaan ja sitä tuleekin harjoituksissa vaihdella,
mutta jäljen iän on oltava aina vähintään 1 2 tuntia, sillä nuoressa verijäljessä on vahva ja laajalle
levittyvä haju, jota koiran on vaikea paikallistaa. Jos koiraa harjoitetaan liian nuorilla jäljillä, se
oppii väärän työskentelytekniikan, kun ainoa tapa selviytyä viettipäämäärään on käyttää
ilmavainua. Kun koira oppii ilmavainuiseksi, ei sen työskentely ole koskaan tarkkaa, ja virheiden
mahdollisuus kasvaa. Koira käyttää sinnikkäästi sitä tekniikkaa, jolla se ensimmäisen kerran
tehtävässään onnistui, joten tällaisen koiran opettaminen myöhemmin maavainuiseksi ja sitä
myötä tarkemmaksi on vaikeaa. Jälkien tulee siis olla riittävän vanhoja ja alussa suojaisaan
metsään tehtyjä, ettei tuuli pääse vaikeuttamaan oikean jäljestystekniikan opettamista koiralle.
Mitä vanhempi ja kuivempaan maastoon tehty jälki on, sitä enemmän koiran on käytettävä
maavainuaan selviytyäkseen tehtävästään. Kun koira on sisäistänyt maavainun ja työskentelyn
tarkkuuden tärkeyden, jälkeä voidaan ja pitääkin vaikeuttaa, jotta koiran motivaatio tehtävään
säilyisi.
Seuraavissa harjoituksissa jälki on jo noin 500 metriä pitkä, maaston mukaan kaarrellen tehty,
eikä siinä ole kulmia, eikä makauksia. Kulmat ja makaukset usein keskeyttävät tarpeettomasti
koiran työskentelyn ja siten haittaavat keskittymistä itse jäljestämiseen. Harjoituksissa pyritään
aina onnistumiseen. Jokainen onnistunut suoritus kasvattaa koiran motivaatiota ja
itseluottamusta – ominaisuuksia joita jälkikoira tarvitsee aina.

Jälki tehdään mahdollisimman tuulettomaan ja suojaisaan paikkaan ja sopivan kosteaan
maapohjaan. Alkuvaiheessa vältetään selkeitä maastopohjan vaihteluita. Jäljelle jätetään
palkkioksi esimerkiksi pieniä makkaranpaloja sinne tänne, varsinkin vaikeisiin kohtiin.
Päätavoitteena on saada koira jäljestämään intensiivisesti ja keskittyen koko jälki loppuun asti.
Mikäli koiran motivaatio jäljestämiseen selvästi laantuu loppua kohden, on palattava
yksinkertaisempiin harjoituksiin ja pyrittävä kasvattamaan koiran motivaatiota ennen
vaativampiin harjoituksiin palaamista.
Harjoitusjälki merkitään aina tarkasti. ”Eksymiseen” ei ole varaa, vaan ohjaajan on aina
tiedettävä tarkalleen, missä jälki kulkee. Koiran poiketessa jäljeltä ohjaaja pysähtyy välittömästi,
mieluusti selvästi ennen kohtaa, jossa koira poistui jäljeltä. Koiran eteneminen yli jälkinarun
mitan päähän estetään varovasti jarruttaen ja ilman minkäänlaista käskyä. Kun koira on
pysähtynyt ja havainnut jäljen kadonneen, se normaalisti lähtee kaartamaan ympyrää
löytääkseen jäljen uudelleen. Ohjaaja odottaa rauhallisesti paikalleen seisten kunnes koira palaa
jäljelle. Kun koira on löytänyt jäljen uudelleen, voit kiittää sitä hillitysti. Odota rauhassa kunnes
jälkinaru on taas koko pituudeltaan auki ja lähde rauhallisesti jatkamaan koiran perään.
Mikäli koira ei jatka jäljen etsintää, lopetetaan harjoitus siihen. Älä ohjaa koiraa jäljelle uudelleen,
sillä etenkin pehmeät koirat oppivat hyvin nopeasti vaikeissa tilanteissa odottamaan apua
ohjaajalta ja peli on menetetty – kilpailutilanteessa et voi avustaa koiraa. Myöskään
epäonnistuneen jäljestyksen päätteeksi koiraa ei viedä harjoitusmielessä kaadolle, sillä se ei
opeta koiraa jäljestämään. Jälkikoiran on koulutuksen myötä sisäistettävä tehtävänsä: sen
hajuaistia käytetään tässä tiimityöskentelyssä hyväksi – ette voi vaihtaa osia.
Jälkinarun käyttö
Koiran jo opittua tehtävänsä jälkinarun tulee olla aina pitkänä. Ohjaaja kulkee koko ajan noin
kuuden metrin päässä koirasta. Näin koiralle annetaan työskentelyrauha ja se voi tarvittaessa
ottaa tarkistuksen taaksepäin ilman, että olet jo jaloillasi sotkenut jälkeä. Liian lähellä jäljestävää
koiraa kulkeminen on koiran painostamista, ja varsinkin luonteeltaan pehmeät koirat voivat
kokea tilanteen ahdistavana ja työskentelymotivaatio laskee.
Kun jälkikoira tekee intensiivisesti työtään, on ohjaajan ainoa tehtävä huolehtia siitä, että koira
saa työskentelyrauhan. Jälkinarun täyden pituuden varmistamisella ohjaaja suo jäljestävälle
koiralle riittävästi työskentelytilaa. Ohjaajan tulee myös huolehtia jälkinarun tasaisesta kulusta
maastossa, ettei koira tunne ikäviä nykäyksiä kesken jäljestyksen. Ainoa tapa, jolla koiran
menoon tarvittaessa vaikutetaan, on vauhdin tasainen jarruttaminen.
Koiran vauhti
Estä heti alusta alkaen koiraa liikkumasta jäljellä liian nopeasti. Vauhdin kasvaessa kasvaa myös
erehtymisen mahdollisuus kulmissa, katkolla, makauksilla ja kaadolla. Hyvän jälkikoiran ohjaajan
ei tarvitse ottaa yhtään juoksuaskelta maastossa. Jarruta päättäväisesti, mutta tasaisesti ilman
nykäisyjä koiran nopeutta tarvittaessa. Tasaisen varmasti etenevä työskentely antaa aina
paremman lopputuloksen kuin vauhdilla kaadolle juostu suoritus.
Mikäli vauhti muodostuu koiran ongelmaksi, on se suhteellisen helposti korjattavissa. Liika vauhti
kertoo kovasta motivaatiosta päästä mahdollisimman nopeasti kaadolle ja siellä odottavaan
palkkioon. Liika vauhti on siis ”hyvä virhe” ja osoitus oikeasuuntaisesta opetuksesta. Useimmat
koirat jäljestävät aluksi hyvin nopeasti, ja ne rauhoittuvat vasta kun niille selviää, että kannattaa
kulkea vähän hitaammin. Tuon oivalluksen voit saada aikaan pienillä makupaloilla tai jollain
muulla tavalla, jonka tiedät koiraasi kiinnostavan. Muista myös kehua koiraa aina, kun se
hetkenkään malttaa hidastaa vauhtiaan. Kaikki koirat nimittäin pitävät kehumisesta, ja mikäli
suhteenne on kunnossa, pyrkii koirasi aina toimimaan siihen suuntaan, mihin sitä kehumalla
opastat.

Jäljestämisen aloitus
Jäljelle lähtö on myös harjoiteltava osuus. On tärkeää, että koira keskittyy tehtäväänsä jo ennen
liikkeelle lähtemistä. Laita koirallesi jälkivaljaat päälle lähellä jäljen alkua. Koiran tulee olla
rauhallisena ja ns. käskyn alla ennen jäljelle lähtöä, jotta voisitte suoriutua edessä olevasta
tehtävästä yhteistyössä – ei tuurilla vaan taidolla.
Jäljelle lähetyksen tulee tapahtua rauhallisesti. Pysähdy jäljen alkuun hetkeksi ja anna koiran
sisäistää jälkimaaston luonnollinen hajuilma ennen lähettämistä. Muista tämä myös kokeissa.
Kulmatyöskentely
Koiran selviytyessä helposta 500 metrin jäljestä vaikeutetaan sitä hiljalleen harjoitusten
edetessä. Samantasoisten harjoitusten loputon toistaminen ei vie koiraa eteenpäin, vaan niillä
saattaa olla jopa päinvastainen vaikutus. Valitse erilaisia maastopohjia ja niiden vaihtumisia
kesken jäljen. Ylitä ojia ja polkuja, pyri kuitenkin välttämään liian monen uuden asian
yhdistämistä samaan harjoitukseen
Kun koira jäljestää suoraa jälkeä intensiivisesti, on aika alkaa kulmien harjoittelu. Aloita
tekemällä loivia kulmia niin, että koira onnistuu koko ajan. Se ei ole useinkaan vaikeaa, jos koira
on hyvä suoralla jäljellä. Jatka tekemällä laajoja kulmia ja harjoittele sen jälkeen vähitellen
suorien kulmien (90 astetta) avulla. Etene järjestelmällisesti ja anna koiran itse ratkaista, kuinka
se selviytyy vaikeuksista. Paras tapa onnistua kulmatyöskentelyssä on se, että koira on
motivoitunut pääsemään jäljen loppuun asti. Motivoituneella koiralla ei ole aikaa hukata jälkeä,
vaan se tekee työtä seuratakseen sitä tarkasti.
Makaukset ja katko
Makaukset otetaan mukaan harjoitteluun, kun jälki- ja kulmatyöskentely ovat kunnossa. Tässä
vaiheessa voidaan aloittaa myös jäljen pidentäminen. Pidennys vaatii lisää verta ja sitä lisätään
makauksilla. Koiran tullessa ensi kertaa makaukselle, se luonnostaan pysähtyy ihmettelemään
sitä ja silloin on ohjaajan välittömästi kehuttava koiraa pysähtymisestä. Kehuminen tehdä
hillitysti, matalalla kehumisäänellä, jottei koira kehuista innostuessaan jätä makausta. Koiran
annetaan tutkia rauhassa makausta niin kauan kuin se haluaa. Ennen pitkää se jatkaa jäljen
seuraamista ja jäljestettyään kymmenisen metriä makaukselta eteenpäin sitä on syytä jälleen
kehua. Koira saa siis kehumiset makaukselle pysähtymisestä ja hetken päästä jäljestämisestä.
Kehuja ei anneta silloin kun koira lähtee makaukselta eteenpäin, sillä tuolloinhan kehuisimme
sitä sekä pysähtymisestä että lähtemisestä, eikä koira silloin ymmärtäisi kumpaa oikein
haluamme. Jos makaus ei kiinnosta koiraa, voidaan sinne seuraavalla kerralla jättää makupaloja
tai koiran voi myös pysäyttää makaukselle kehuttavaksi.
Käytettiinpä makauksilla makupaloja tai kehumista, on niitä koiran edistyessä myös pikkuhiljaa
vähennettävä, ettei koiraa opeteta aina saamaan palkintoa makaukselta. Alussa koiraa palkitaan
runsaasti, mutta myöhemmin vain silloin tällöin. Käytetään siis samaa metodiikkaa, kuin
kerjäämisen opetuksessakin. Kun koira on saanut makupaloja pöydästä tai jääkaapilta, jaksaa
se toistamiseen yrittää samaa konstia, vaikkei siitä aina herkkuja saisikaan. Se muutama kerta
silloin tällöin kannustaa yrittämään yhä uudestaan ja uudestaan.
Viimeisenä koiralle opetetaan katko, ja koulutuksen tässä vaiheessa se ei tuota vaikeuksia,
mikäli koiran koulutus on edennyt tavoitteen mukaisesti. Koira on varmasti jo tässä vaiheessa
osannut yhdistää veren hajuun ihmisen hajun, joten ennen pitkää se oppii veren hajun hävitessä
hakeutumaan jäljentekijän jäljelle ja sitä kautta edelleen etenemään suorituksensa loppuun.

Kaadolla aina kiitokset
Kaato kiinnostaa yleensä kaikkia koiria, joten senkään opettaminen ei muodostu mejäharrastuksen kulmakiveksi. Kun koiran koulutuksessa on saalisviettiä hyödynnetty oikein,
yhdistää koira luonnostaan kaadon työn päättymiseen. Ohjaajan on myös arvostettava koiran
tekemää työtä ja kiiteltävä sitä runsain mitoin kaadon löytymisestä. Tämä tulee muistaa aina,
myös koetilanteessa sen jälkeen kun tuomari on antanut siihen luvan. Oikein koulutettu jälkikoira
tekee aina parhaansa, ja ansaitsee kehut, olipa kokeen tulos pistein mitattuna sitten mikä
tahansa! Koiralle tulee osoittaa myös kunnioitusta riisumalla sen jäljestysvaljaat pois päältä
merkiksi työn päättymisestä. Jälkivaljaat ovat siis koiran työasu, joita käytetään vain
jäljestystilanteessa.
Osaavan (kilpailevan) koiran harjoitusjälki
Kilpailevan koiran harjoitusjäljen tulee olla vaatimustasoltaan riittävän vaikea. Luonnollisesti aina
välillä tulee harjoitella myös helppoja jälkiä motivaation kohottamiseksi, mutta pääosin
harjoitusten tulisi olla koiralle vaativia.
Hyvä harjoitusjälki sisältää :
maastopohjan muutoksia
ojien tms. ylityksiä
polkujen ylityksiä eri kulmissa
useita hyvin merkittyjä kulmia
riistarikkaita maastoja
ulkopuolisia häiriöitä
Opettele tuntemaan koirasi
Jokainen koira on yksilö ja myös jälkityöskentelyn heikkoudet vaihtelevat koirakohtaisesti.
Tarkkaile aina harjoitellessasi koiraasi ja olosuhteita. Kun koirallasi ilmenee selviä ongelmia
jäljen seuraamisessa, pyri selvittämään vaikeuksien syy. Pyri järjestämään harjoituksiin jatkossa
kontrolloidusti näitä Sinun koirallesi ongelmallisia olosuhteita, jotta se oppii selviytymään niistä.
Koiran motivaatio työskentelyyn on aina saatava säilymään. Mikäli huomaat merkkejä
motivaation laskusta, helpota harjoituksia huomattavasti. Lyhyet, helpot harjoitukset koiraa
voimakkaasti palkiten palauttavat koirallesi jäljestyshalun – joskus selvä harjoitustauko tekee
ihmeitä. Yleistä ohjetta siitä, kuinka usein täytyy harjoitella on mahdotonta antaa. Mitä
paremmin osaat lukea koiraasi ja suunnitella ja toteuttaa harjoitukset, sitä vähemmän
harjoituskertoja tarvitset.
Kirjoittaja: Tiina Karlström
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Tässä liitteessä kerrotaan vain rodussa esiintyvistä perinnöllisistä sairauksista. Muita koirillamme
esiintyviä sairauksia kuten kasvainsairauksia tai tulehduksellisia, ruokinnallisia, traumaattisia jne.
sairauksia ei tässä liitteessä käsitellä.
Pennulla voi syntyessään olla synnynnäisiä ja perinnöllisiä sairauksia, joiden oireita ei näy
mahdollisesti pitkään aikaan. Synnynnäinen sairaus pennulla on syntyessään, mutta se ei ole
tullut sen perimästä vaan jostakin tiineyden aikaisesta häiriöstä johtuen. Perinnöllinen sairaus
sen sijaan johtuu pennun perimästä eli niistä geeneistä, mitkä pentu on vanhemmiltaan saanut.
Jokaisella amerikanakitalla on - kuten kaikilla koirilla - lukuisia virheellisiä geenejä, jotka voivat
tulla koirassa näkyviin perinnöllisinä sairauksina. Useimmiten nämä ovat resessiivisesti periytyviä
eli saman sairautta aiheuttavan geenin on tultava kummaltakin vanhemmalta, jotta tauti
puhkeaisi koirassa. Kliinisesti tervettä sairaan geenin kantajaa ei voi erottaa terveestä eikantajasta, sillä amerikanakitoilla ei ole olemassa geenitestejä perinnöllisten sairauksien
seulontaan. Tästä syystä kasvattajien on mahdotonta saada selville pentueelle tulevia
perinnöllisiä sairauksia ennen niiden oireiden ilmaantumista, joskus vasta monen vuoden iässä.
Siksi jokaisen pennunomistajan olisi tärkeä tutkituttaa pentunsa oireiden ilmaantuessa, ja
mahdollisen diagnoosin saatua olisi hyvä ilmoittaa tästä ainakin kasvattajalle ja mahdollisesti
myös yhdistykselle. Sairauksien merkitystä arvioitaessa tulee miettiä, miten paljon kipua ja
tuskaa sairaudesta koiralle aiheutuu.
1.

AUTOIMMUUNISAIRAUKSIA

Autoimmuunisairaudet ovat joukko hyvin erilaisia sairauksia, jotka voivat vaurioittaa yhtä elintä
tai koko elimistöä. Autoimmuunisairauden puhkeaminen vaatii perinnöllisen alttiuden lisäksi
ulkoisia ja/tai sisäisiä laukaisevia tekijöitä esim. hormonaalisia tekijöitä, infektioita, lääkityksiä tai
stressiä. Sairauden puhjetessa elimistö ei tunnista omia kudoksiaan vaan ryhtyy taistelemaan
omia kudoksia vastaan kuten vieraita tunkeutujia vastaan. Autoimmuunisairaudet puhkeavat
usein nuorilla aikuisilla, ja nartuilla ne ovat yleisempiä kuin uroksilla johtuen hormonaalisista
tekijöistä. Immuunivasteen vahvuutta ja puutetta säätelevät Major Histocompatibility Complex eli
MHC-geenialueen geenit (koiralla DLA –Dog Leucocyte Antigen). Nämä geenit koodaavat
molekyylejä, jotka esittelevät puolustussoluille ”vihollisia” eli säätelevät elimistön reaktioita
tunnistettuja vihollisia vastaan. Mitä monimuotoisempi koiran MHC-geenialue on, sitä
sopeutumiskykyisempi on yksilön immuunipuolustus. Liian yhtenäinen MHC-geenistö ja MHCalleelien puute johtaa rotukohtaiseen alttiuteen tietyille autoimmuunisairauksille eli ohjaa
elimistöä taistelemaan omia kudoksia vastaan (ei siis tunnista omia kudoksia omiksi vaan pitää
omiakin kudoksia vihollisina). Tyypillisiä autoimmuunisairauksia amerikanakitoilla ovat
esimerkiksi:
SEBACEOUS ADENITIS (SA)
SA-tauti on atrofioiva talirauhastulehdus, sebaceous adenitis. SA-taudin syntymekanismit
tunnetaan huonosti. Altistavat tekijät laukaisevat taudin puhkeamisen. Mahdollisiksi altistaviksi
tekijöiksi on epäilty mm. immuunivälitteistä tai autoimmuunisairautta, joka kohdistuu talirauhasiin.
Monet pitkäaikaiset stressiä aiheuttavat sairaudet saattavat toimia taudin puhkeamiseen
johtavina altistavina tekijöinä, esim. luunmurtumat, demodikoosi, ruoka-aine-allergia tai
leishmanioosi. SA-taudissa ihon talirauhasten talineritys heikkenee tai pysähtyy kokonaan. Talin
tehtävänä on muodostaa ihon pintaan pintaosaa kosteuttava ja mikrobeilta suojaava öljymäinen
kerros. Häiriö talinerityksessä johtaa ihon kuivumiseen ja hilseilyyn sekä alttiuteen

sekundaariselle pyodermalle (toissijaiselle ihotulehdukselle). Tilanteeseen liittyy usein myös
karvanlähtöä, jonka taustalla oletetaan olevan SA-tautiin liittyvän perifollikulaarisen
sidekudoslisän aiheuttamat toimintahäiriöt karvatuppiepiteelin kantasoluissa. SA:n aiheuttamia
iho-oireita voidaan hyvällä hoidolla lievittää erityisesti silloin, kun diagnoosi saadaan nopeasti ja
hoito aloitetaan pian oireiden ilmaannuttua, ja monet SA:ta sairastavat koirat ovatkin eläneet
pitkän, melko onnellisen elämän. SA-diagnoosi varmistetaan tällä hetkellä ihobiopsialla, mutta
testi antaa vain sen hetkisen tuloksen ja negatiivinen tulos kertoo vain, että koiralla ei sillä
hetkellä ole todettavissa SA:ta. Toisaalta joissakin tapauksissa biopsia voi kertoa koiran olevan
SA-sairas, vaikka koiralla ei olisi minkäänlaisia iho-oireita. Kerran positiivisen tuloksen biopsiasta
saanut koira on aina geneettisesti SA-sairas, vaikka sillä ei enää sen jälkeen todettaisi sairauden
oireita ollenkaan ja vaikka se eläisi terveenä lopun elämäänsä. Ja toisaalta, geneettisesti SAsairas koira voi elää terveenä koko elämänsä osoittamatta mitään oireita, ja tämä tekee
sairaudesta hyvin vaikeasti vältettävän: pentueen terveistä vanhemmista ei voida milloinkaan
täydellä varmuudella sanoa, että ne eivät ole geneettisesti SA-sairaita. Tästä syystä
pienimmätkin SA:n tyyppiset iho-oireet tulisi tutkia biopsian avulla, jotta mahdollinen hoito
voidaan aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin ennuste on huomattavasti
parempi kuin mikäli diagnoosin saaminen ja siten myös hoidon aloittaminen viivästyy, ja
muutokset ihossa etenevät pitemmälle ennen hoidon aloittamista.
VOGT-KOYANAGI-HARADA -SYNDROOMA
VKH aiheuttaa autoimmuunin ihotulehduksen, joka keskittyy etenkin ihon ja limakalvon
rajakohtiin, esim. huulten, silmien, ja peräaukon ympäristöön. Alueille kehittyy märkivä
ihotulehdus, jonka seurauksena alue kaljuuntuu ja menettää usein pigmenttiä. VKH aiheuttaa
myös usein koiran sokeutumisen (glaukooman eli silmänpainetaudin vuoksi). Sairaus on hyvin
tuskallinen eikä siihen ole parannuskeinoa. Useimmat VKH-koirat sairastuvat melko nuorena ja
taudin kivuliaan ja tuskallisen luonteen vuoksi ne joudutaan ennenaikaisesti lopettamaan tuskien
välttämiseksi. Amerikanakitalla jokainen uveittitapaus eli silmän suonikalvon tulehdus tulisi
käsitellä VKH:na kunnes toisin todistetaan (patologia-anatomisessa tutkimuksessa).
PEMFIGUS
on rakkuloita muodostava ihosairaus, joka usein vielä jaetaan eri muotoihin, sen mukaan mille
kehon alueelle se iskee ja miten syvälle sairaus menee. Altistua voi koko keho, tai vain
varpaiden välit, mutta yleisin lienee päähän ja etenkin koiran kasvoihin iskevä
autoimmuunitulehdus. Amerikanakitoilla yleisin pemfiguksen muoto on usein korvista alkava
Pemfigus foliaceus. Tyyppioire pemphigukselle on pigmentin katoaminen kirsusta, huulista ja
silmäluomista. Pään alueen tulehdus voi aiheuttaa selkeästi havaittavaa turvotusta, hilseilyä,
paksua rupimaista karstaa kuononselälle ja itse kirsuun.
KILPIRAUHASEN AUTOIMMUUNITAUTI (AUTOIMMUUNI TYREOIDIITTI)
Kilpirauhasessa esiintyy akitoilla autoimmuunitautia, jossa elimistö alkaa muodostaa
kilpirauhasen soluja vastaan vasta-aineita. Nämä voidaan tutkia verikokeesta nuorella iällä (TGA
–määritys). Mikäli koiralla todetaan TGA-vasta-aineita, on yleensä kyseessä kilpirauhasen
autoimmuunisairaus. Muita syitä vasta-aineiden esiintymiselle myös on todettu, esim. rokotusten
johdosta nämä vasta-aineet voivat tilapäisesti kohota. Nuoren koiran terveystutkimusten
yhteydessä voidaan tutkia myös TGA-vasta-aineet. Jos ne ovat koholla, olisi hyvä ilmoittaa
asiasta ainakin kasvattajalle ja mahdollisuuksien mukaan myös yhdistykselle. Vasta-aineiden
esiintyminen ei merkitse sitä, että koiralla olisi sairauden oireita ja toisaalta sairauden oireiden
esiinnyttyä pitkään ei vasta-aineita enää välttämättä todeta, vaikka kyseessä olisikin
autoimmuunityreoidiitti. Vanhoilla koirilla nämä vasta-aineet voivat hävitä. Vanhoilla koirilla taas
esiintyy kilpirauhasen vajaatoimintaa, joka on kaikkien rotujen yleisin hormonaalinen vaiva, eikä
välttämättä liity autoimmuunityreoidiittiin.

Oireet ovat molemmissa samanlaisia (iho-oireita, lihomista, anemiaa, käytöksen muutoksia).
MYASTENIA GRAVIS
Myastenia gravis on lihasten ja lihas/hermoliitosten autoimmuunisairaus, joka aiheuttaa
moniniveltulehdusta, lihastulehdusta erityisesti pään ja poskien alueella sekä ruokatorven
laajentumaa ja tämän seurauksena regurgitaaatiota eli rehua joutuu henkitorveen ja se taas
aiheuttaa tulehdusta keuhkoissa.
IMHA JA TROMBOSYTOPENIA
Myös veren solut voivat olla autoimmuunisairauden kohteena. IMHA tuhoaa punasoluja ja
aiheuttaa voimakasta ja usein kuolemaan johtavaa anemiaa. Trombosytopeniassa
immuunivasteen kohteena ovat elimistön omat verihiutaleet ja niiden tuhoutuminen vaikuttaa
oleellisesti veren hyytymismekanismin häiriöön. Usein tämän häiriön voi havaita esimerkiksi suun
limakalvon pistemäisinä verenvuotoina eli petekkioina.
AKITA ARTRIITTI
Nivelnesteen muuttuminen autoimmuunitaudin seurauksena aiheuttaa vakavat oireet, useiden
nivelten tulehtumisen ja siitä aiheutuvan halvautumisen. Artriitin seurauksena niveliin jää usein
pysyviä nivelrikkovaurioita, jotka aiheuttavat koiralle kipuja läpi elämän.
2.

LUUSTON/NIVELTEN PERINNÖLLISIÄ SAIRAUKSIA:

Amerikanakita on suurikokoinen rotu, ja sen luusto on kovalla koetuksella elimistön painon
kannattelussa. Erityisen tärkeä luuston kannalta on nopean kasvun vaihe luovutuksen jälkeen, ja
luuston normaalin kehittymisen kannalta on tärkeää noudattaa kasvattajalta saatuja ohjeita
liikunnan ja ruokinnan suhteen. Monet luustosairaudet ovat yksilön kannalta hyvin vakavia ja
aiheuttavat koiralle kipua ja tuskaa, ja pyrkimyksenä on kaikin keinoin mahdollisuuksien mukaan
välttää näitä vakavia, kipua ja tuskaa tuottavia sairauksia. Niiden periytyminen on kuitenkin
polygeenistä eli monista geeneistä johtuvaa, ja lisäksi kasvuiässä monet ympäristötekijät
vaikuttavat pysyvästi kehittyvään luustoon eikä aina voida hyvistä pyrkimyksistä huolimatta
välttyä näiltä sairauksilta. Jokaiselle koiralle tulisi jossakin elämänsä vaiheessa tehdä
terveystutkimuksia luuston osalta riippumatta siitä käytetäänkö koiraa jalostukseen vai ei, jotta
saataisiin tarpeeksi tietoa näiden sairauksien esiintyvyydestä kussakin linjassa.
OSTEOKONDROOSI
On yhteinen nimitys useille koiran kasvuaikana puhkeaville sairauksille. Osteokondroosi eri
muunnoksineen on luultavasti polygeenisesti periytyvä sairauskompleksi. Usein sairaus ilmenee
ontumana 5-7kk iässä, usein etujalkojen ontumana. Mikäli ontuma tässä iässä ei melko nopeasti
häviä (noin viikossa), olisi pentu syytä tutkia ja hoitaa. Myöhemmin tulisi näiltä pentuna ontuneilta
tutkia kipeytyneet nivelet myös röntgenologisesti terveystutkimusten yhteydessä.
ED (=elbow dysplasia)
Kyynärnivelen kehityshäiriö on osa osteokondroosisairautta, joka on luutumishäiriö. Periytymisen
mekanismi on epäselvä. Siihen vaikuttavat monet eri geenit. Yleisempää kyynärnivelen
kasvuhäiriö on uroksilla, niiden suuremman painon, kasvunopeuden ja mahdollisesti myös
hormonaalisten tekijöiden takia. Perinnöllisillä tekijöillä on suurin osuus kyynärnivelen
kasvuhäiriön synnyssä, mutta ympäristötekijöillä on oma osuutensa sen ilmenemisessä.
Optimaalisella ruokinnalla voidaan mahdollisesti estää kasvuhäiriön kehittyminen yksilöllä, jolla
on siihen perinnöllinen taipumus. Tyypillinen oire on ontuminen, joka voi pahentua rasituksessa
tai olla voimakkainta levon jälkeen. Ontuminen voi olla jatkuvaa tai ajoittaista.

Kiinnittymätön kyynärpään uloke ei välttämättä oireile nuorella koiralla ja se voi olla
röntgenkuvauksen sivulöydös. Kasvuhäiriöiden ja niiden erilaisten kirurgisten hoitojen tehosta ja
pitkäaikaisennusteesta ei ole olemassa kattavia tutkimuksia. Leikkaushoidon hyöty on epävarma,
jos nivelessä on jo selvät nivelrikon merkit. Nivelrikon hoidossa tärkeitä ovat painon hallinta,
liikunnan rajoitus ja tarvittaessa tulehduskipulääkitys. Lisäksi voidaan käyttää nivelnesteen
koostumusta parantavia lääkkeitä ja ravintolisiä. Aina kuitenkin on muistettava, että nivelrikko on
kipua tuottava sairaus ja että kipulääkitystä on annettava tarpeen mukaan.
HD (=hip dysplasia)
Lonkkanivelen kehityshäiriö (lonkkavika) on erityisesti suurikokoisilla koiraroduilla esiintyvä
perinnöllinen sairaus, joka korkea-asteisena saattaa invalidisoida koiran ja tällöin aiheuttaa sille
voimakasta kipua. Koira, jolla on perinnöllinen alttius sairauteen, voi kehittää taudin
epäsuotuisten ympäristötekijöiden seurauksena. Ympäristötekijöinä on mainittu esim. ruokinta,
liikunta ja kasvunopeus. Tämäkin sairaus periytyy polygeenisesti eli taudin esiintymistä
säätelemässä on useita geenejä.
Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa yleensä nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja
tyyppiin vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Useissa tutkimuksissa on todettu runsaan
ravinnonsaannin olevan yhteydessä lonkkavikaan. Ruokinta ei aiheuta dysplasiaa, mutta se tuo
vian esiin geneettisesti alttiilla koirilla. Tämä pätee myös toisinpäin, optimaalisella ruokinnalla
lonkkanivelen kasvuhäiriö ei tule näkyviin tai on lievempää. Myös liian raju liikunta kasvuaikana
voi pahentaa muutoksia. Nuorilla koirilla voi oireina olla takajalkojen ontuminen, ”pupuhyppely”,
ylösnousuvaikeudet levon jälkeen, liikkumishaluttomuus ja naksahteleva ääni kävellessä. Oireet
voivat alkaa äkillisesti, jolloin omistaja voi liittää ne johonkin tapaturmaan. Vanhemmilla koirilla
oireina ovat takajalkojen ontuminen ja jäykkyys liikkeessä. Lonkkavikainen koira yrittää viedä
painoa pois takaosalta, mikä ilmenee selkälinjan aaltoiluna ja lantion kiertymisenä. Usein
takajalkojen lihakset surkastuvat, koska koira välttää kipua aiheuttavan raajan käyttämistä.
Ylipaino pahentaa oireita koiralla ja pelkkä painon pudotus voi helpottaa koiran oloa.
Tulehduskipulääkkeitä ja pistoksena tai suun kautta annettavia nivelnesteen ja nivelruston
koostumusta parantavia aineita käytetään yleisesti. Sopiva liikunta pitää lihaksiston kunnossa ja
nivelet liikkuvina. Kehittyneitä kirurgisia hoitoja on myös olemassa (mm. lonkkaproteesi).
POLVEN RISTISIDERUPTUURAT
Polvien ristisiteet voivat pettää missä iässä tahansa. Taudilla katsotaan olevan immunologista
taustaa erityisesti silloin, kun se esiintyy nuorilla koirilla, ja periytyvyys on epäselvää. Mikäli koira
alkaa ontua takajalkaa, on syytä melko pian tutkia vaivan syytä. Ristiside sijaitsee polvinivelen
sisällä, ja yleensä aina ristisidevamman seurauksena on jonkin asteinen jatkuvaa kipua tuottava
nivelrikko polvessa, ja tällöin on aina tarvittaessa muistettava kipulääkitys. Kehittyneiden
kirurgisten menetelmien ansiosta monet ristisidevammaoperoidut koirat voivat kuitenkin elää
melko normaalia lemmikin elämää.
SPONDYLOSIS DEFORMANS (SPONDYLOOSI)
Spondyloosi on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoille muodostuu
luupiikkejä ja/tai -siltoja, ranka jäykistyy ja nikamavälit ahtautuvat. Syitä sairastumiseen ei tiedetä
tarkasti. Muutamat syyt kirjaamme tähän. Yhtenä syynä voi olla nikamien välisiin nivelsiteisiin
kohdistunut liian suuri rasitus. Perimällä on vaikutusta, mutta periytymistapa ei ole tiedossa.
Ravinto voi vaikuttaa myös spondyloosin esiintyvyyteen (kalsiumin lisääntyminen lisää
spondyloosiriskiä). Oireita on hyvin erilaisia ja kaikki yksilöt eivät välttämättä edes oireile, vaikka
niillä on todettavissa röntgenologisia spondyloosimuutoksia selkärangassa. Koira voi liikkua
jäykästi, tai se voi kompuroida. Painellessa selkärankaa voi aristusta olla havaittavissa, ja yhtenä
oireena voivat olla selittämättömät lihaskivut. Useat spondyloosia sairastavien koirien omistajat
ovat kertoneet koiransa lähtevän liikkeelle tai kävelemään ”venytellen”, jalkojaan laahaten.

Terveystutkimusten yhteydessä voidaan tutkia selkäranka spondyloosin varalta (yleensä
kolmella sivusuunnasta otetulla röntgenkuvalla). Spondyloosi on parantumaton sairaus. Oireita
lievitetään tulehduskipulääkkeillä, levolla, paikallisella kylmähoidolla ja fysikaalisilla kipuhoidoilla.
TRANSITIONAL VERTEBRA eli ylimääräiset selkänikamat
Amerikanakitoilla esiintyy jonkin verran perinnöllisiä selkänikamamuutoksia, jolloin jokin selän
nikamista on vain puolikas tai epämuodostunut. Tästä aiheutuu vähitellen kovia kipuja ja
oireyhtymää kutsutaan Cauda equina –syndroomaksi. Kipulääkityksellä voidaan yksilön elämää
helpottaa, mutta sairaus on parantumaton ja monet yksilöt joudutaan ennenaikaisesti
lopettamaan voimakkaiden kipujen vuoksi.
”POPPING HOCKS” ELI YLILYÖVÄT KINTEREET
Amerikanakitoilla esiintyy joissakin linjoissa periytyvää kinnernivelen löysyyttä. Tämä voi tulla
esiin nopeimman kasvun aikana muutaman kuukauden iässä. Vaivan vakavuudesta riippuen
vika voi korjaantua kasvun loputtua tai se voi jäädä pysyväksi. Vaivaa voidaan lievittää
kasvuaikana antamalla niveltä tukevia valmisteita. Myös hyvä lihaksisto tukee huonoa niveltä.
Kirurgista hoitoa voidaan joissakin äärimmäisissä tapauksissa tarvita.
3.

SILMÄSAIRAUKSIA

Monet perinnöllisistä silmäsairauksista ovat koiran elämän laadun kannalta hyvin vähän
merkityksellisiä, sillä usein näistä ei aiheudu koiralle minkäänlaista kipua tai tuskaa, ainoastaan
jonkin verran näön huononemista. Toisaalta jotkut silmäsairaudet aiheuttavat voimakasta kipua,
ja niiden menestyksellinen (usein kirurginen) nopea hoito on yksilön kannalta hyvin tärkeää.
Terveystarkastuksissa tutkitaan eri silmäsairauksien esiintyvyyttä rodussamme, ja tärkeää
rotumme tulevaisuuden kannalta olisi, että jokaisen koiran silmät tutkittaisiin jossakin elämän
vaiheessa ja saataisiin dokumentoitua tietoa silmäsairauksien esiintyvyydestä. Alla esitettyjen
silmäsairauksien lisäksi meillä esiintyy useita muitakin vähemmän merkityksellisiä
silmätarkastuksessa esille tulevia vikoja, joista silmätarkastuksen tekevä eläinlääkäri kertoo
omistajalle niitä havaitessaan (esim. distichiasis, trichiasis, PTHLV/PHPV, macroblepharon jne.).
RETINAL DYSPLASIA (RD)
RD on synnynnäinen, resessiivisesti periytyvä verkkokalvovika, joka vakavissa muodoissa
johtaa verkkokalvojen täydelliseen irtoamiseen. Totaali ja geograafinen muoto ovat näitä
vakavia, sairautta aiheuttavia RD-muotoja. Niiden lisäksi on olemassa kolmas vaaraton muoto
eli multifokaalinen RD (MRD), joka esiintyy laikuittain verkkokalvoilla ja tämä on yleinen
meidänkin rodussamme. Myös GRD –muotoa esiintyy rodussamme jonkin verran.
PROGRESSIIVINEN RETINAALINEN ATROFIA (PRA)
PRA on resessiivisesti periytyvä sairaus, jossa verkkokalvo ja sen näkösolut kuihtuvat vähitellen
ja tauti johtaa sokeuteen. Useimmiten näön heikkeneminen alkaa 4-6 v iässä. Hitaan
etenemisen vuoksi koira useimmiten sopeutuu huonompaan näkökykyyn, eikä sairaus ilman
muita oireita esiintyessään aiheuta kipua tai tuskaa koiralle.
HARMAAKAIHI ELI HC HEREDITARY CATARACTA
Paitsi perinnöllinen, katarakta eli harmaakaihi voi olla myös synnynnäinen (ympäristöstä
johtuva), vanhuuden aiheuttama tai sekundaarinen esim. diabeteksen aiheuttama tai
nutritionaalinen (esim. arginiini-aminohapon puutteesta johtuva katarakta pennuilla). Syntymästä
6-7 vuoden ikään mennessä kataraktat ovat ryhmä, joka herättää eniten kiinnostusta, koska
nämä eläimet ovat lisääntymiskykyisiä.

Silmätarkastuslausuntoa antavan eläinlääkärin on otettava kantaa siihen, onko tämä katarakta
perinnöllinen vai ei. Johtolankoina on kataraktan sijainti mykiössä, esiintyminen
molemmissa/toisessa silmässä ja mahdollisesti etenevä luonne. Yksittäisten pienten
mykiösamentumien perusteella ensimmäisellä tutkimuskerralla ei useinkaan pystytä arvioimaan
perinnöllisyyttä, vaan koiran silmät on tutkittava uudelleen vuoden kuluttua (mielellään saman
eläinlääkärin vastaanotolla). Katarakta ei aiheuta koiralle kipua eikä tuskaa, ainoastaan näön
heikkenemistä samentuvan mykiön vuoksi.
ENTROPIUM JA EKTROPIUM
Nämä tarkoittavat silmäluomien kääntymistä; entropium sisäänpäin ja ektropium ulospäin.
Valitettavasti näitä molempia luomivikoja esiintyy rodussamme. Kiertyessään sisäänpäin luomi
vaurioittaa herkkää sarveiskalvoa ja aiheuttaa siihen kivuliaita haavautumia. Ulospäin kiertyvä
luomi tulehtuu ja aiheuttaa tulehduksen vuoksi kipua. Näistä syistä niiden nopea ja tehokas hoito
on erittäin tärkeää. Pentulaatikkovaiheessa sisäänpäin esiintyvä luomenkiertymä hoidetaan
tikkaamalla luomien poimut kasaan, jolloin ne eivät vaurioita sarveiskalvoa. Pään kasvaessa
ihopoimut oikenevat eikä vamma aina välttämättä vaadi muuta hoitoa. Mikäli koiran silmät
vuotavat luovutuksen jälkeen, on syytä ottaa heti yhteyttä kasvattajaan ja/tai omaan
eläinlääkäriin, jotta voidaan varmistua siitä, ettei pennulla ole kivuliasta luomenkiertymää.
Myöhemmällä iällä esiintyessään luomenkiertymät vaativat kirurgista hoitoa, ja leikkauksen
onnistuessa taudin ennuste on hyvä.
MICROFTALMIA
Tämä tarkoittaa perinnöllistä pienisilmäisyyttä. Tauti on havaittavissa jo pikkupennulla.
Pienisilmäisyyteen liittyy usein luomen asentomuutoksia, ja siitä syystä tauti aiheuttaa koiralle
jatkuvaa kipua ja tuskaa.
4.
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HYPOTYREOOSI (KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA)
Ilmenee yleensä keski-ikäisillä tai vanhoilla koirilla. Yleensä hypotyreoosissa on kysymys
tyroksiinin eli kilpirauhashormonin puutteellisesta tuotannosta ja erittymisestä. Yli 90%:lla
tapauksissa häiriö on itse kilpirauhasessa, mutta myös häiriöt hypofyysissä voivat laskea
tyroksiinin eritystä.
Tavallisimmin sairauden taustalla on joko ns. lymfosyyttinen tyreoidiitti tai idiopaattinen
kilpirauhasen atrofia. Lymfosyyttinen tyreoidiitti on näistä kahdesta yleisempi. Tila kehittyy
vähiten 3-4 vuoden kuluessa ja kilpirauhasen vajaatoiminnan oireet näkyvät koirassa vasta kun
noin 75% kilpirauhasesta on tuhoutunut. Sairaus luokitellaan ns. immunologiseksi sairaudeksi eli
elimistön itsensä aiheuttamaksi sairaudeksi, jossa elimistön oma puolustusjärjestelmä
virheellisesti luokittelee kilpirauhasen epänormaaliksi ja hyökkää sitä vastaan. Idiopaattinen
atrofia eli kilpirauhasen korvautuminen rasvakudoksella on huonosti ymmärretty. Kilpirauhasen
vajaatoimintaa voivat olla aiheuttamassa myös kilpirauhaskudoksen pahanlaatuinen kasvain ja
hypofyysin erittämän tyreotropiinin (TSH) puute, joka johtaa kilpirauhasen surkastumiseen.
Oireina voi olla painon lasku ilman lisääntynytttä ruokahalua, uneliaisuus, huono
kylmänsietokyky, lisääntyneet iho- ja korvatulehdukset ja kuiva turkki. Sairaus voidaan todeta
omistajan kertomien esitietojen, kliinisen tutkimuksen sekä laboratoriolöydösten perusteella.
Hoitovaste on hyvä ja lääke on edullinen.
vWD ELI VON WILLEBRANDIN TAUTI
Tämä perinnöllinen sairaus aiheuttaa sairaalle koiralle kohonneen verenvuototaipumuksen, ja
myös kantajilla voi olla huonontunut veren hyytymismekanismi. Myös nääntyvien pentujen syynä
voi olla tämä sairaus. Sairauden periytymismekanismi on tuntematon, ja diagnoosin saaminen

on vaikeaa: verinäytteet on tätä nykyä lähetettävä tutkittavaksi Saksaan nopeana
kuriirilähetyksenä, jotta näytteet eivät pilaannu matkalla.
ALLERGIAT ja ATOPIA
Allergiaa ja atooppista taipumusta voidaan koiralla epäillä, mikäli sillä on jatkuvasti silmien,
korvien, ihon, nielun tai suoliston ongelmia. Aluksi kannattaa tehdä tehokas ulkoloishäätö ja
kokeilla 8 viikon eliminaatiodieettiä. Sen jälkeen voidaan harkita allergiatestejä, mikäli halutaan
kokeilla siedätyshoitoa – siedätyshoidetuista koirista puolelle on siitä apua. Hormonaaliset syyt
voivat myös olla atooppisen taipumuksen taustalla. Kriteerit atooppisen ihottuman asettamiselle
ovat Favrotin mukaan seuraavat:
1.
Oireet alkavat ennen kolmen vuoden ikää.
2.
Koira elää enimmäkseen sisätiloissa.
3.
Kutinaoireet vastaavat kortisonilääkitykseen.
4.
Kutina esiintyi ennen ihomuutoksia.
5.
Etutassuissa on muutoksia.
6.
Korvalehtien ihossa on muutoksia.
7.
Korvalehtien reunoissa ei ole muutoksia.
8.
Selän ja lantion ihossa ei ole muutoksia.
Atopian hoidossa tärkeintä on allergeenialtistuksen vähentäminen. Atooppisen koiran hoito vaatii
omistajalta elinikäistä sitoutumista. Koiran oireiden huolellinen hoito vaatii omistajalta sekä
merkittäviä taloudellisia että henkisiä resursseja. Kutisevaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
PIILOKIVES
Joskus toinen tai molemmat kivekset eivät laskeudu kivespusseihin. Kivekset laskeutuvat
yleensä jo ennen luovutusta, mutta mikäli ne eivät ole laskeutuneet puoleen vuoteen mennessä,
tulee ottaa yhteyttä kasvattajaan. Periytymisestä on erilaisia käsityksiä. Piilokiveksinen uros
tulee kastroida, mielellään 1 -3 vuoden iässä, jotta vältytään liian lämpimässä olevan kiveksen
pahanlaatuisilta kasvainmuodostumilta.
NAPATYRÄ
Napatyrän esiintyvyys on rodussamme vähäistä. Mikäli koiralla todetaan napatyrä, arvioidaan
myös leikkaustarve. Jos tyrä on kovin suuri ja kasvaa koiran mukana, voivat suoli ja suolilieve
mennä tyräpussissa kierteelle ja kuolioitua, mikäli tyrää ei korjata leikkaamalla. Pienempien
tyrien kohdalla ja silloin, kun tyrä ei kasva koiran kasvaessa, ei yleensä tarvita leikkaushoitoa.
PURENTAVIAT JA PUUTTUVAT HAMPAAT
Pennun purenta voi muuttua luovutusiän jälkeen. Viallisen purennan ja pysyvien hampaiden
puuttumisen syynä voivat olla perimän lisäksi myös ympäristötekijät. Mikäli maitokulmahampaat
eivät irtoa ennen pysyvien hampaiden puhkeamista, on syytä irrottaa ne (kirurgisesti
rauhoituksessa). Hammaspuutoksia esiintyy rodussamme melko vähän. Ylä- ja alapurenta ovat
hylkääviä virheitä rodussamme. Lisäksi jonkun verran esiintyy liian kapeata alaleukaa, jolloin
leuat näyttävät olevan kuin eri paria.
MAHALAUKUN LAAJENTUMA JA KIERTYMÄ
Amerikanakitoilla esiintyy mahalaukun laajentumaa ja kiertymää. Joillakin yksilöillä on
perinnöllinen alttius tähän vakavaan ja nopeasti kuolemaan johtavaan tautiin. Perinnöllinen
muoto puhkeaa usein jo nuorella koiralla (n. kahden vuoden iässä). Sen sijaan vanhoilla koirilla
esiintyessään tämä tauti voi johtua kudosten ikääntymisestä ja löystymisestä. Sairaus vaatii
nopeaa leikkaushoitoa, ja siitä huolimatta kuolleisuus tässä taudissa on korkea.

YLEISIMMÄT KUOLINSYYT AKITOILLA amerikkalaisen koiranomistajille tehdyn terveyskyselyn
mukaan (v.2000)
Kaikenikäisillä akitoilla yleisimmät kuolinsyyt Amerikassa olivat terveyskyselyn mukaan syövät,
erityisesti lymfoomat sekä mahalaukun laajentumat/kiertymät – 21 .4 %. Seuraavaksi yleisimmät
kuolinsyyt olivat luustoon ja lihaksistoon liittyviä – 1 5,5 %.
Nuorilla koirilla kuitenkin yleisin kuolinsyy olivat autoimmuunitaudit – 33,3 % ja toiseksi yleisin
mahalaukun laajentuma/kiertymä – 1 3,3 %.
Terveyskyselyn tulokset ovat kokonaisuudessaan luettavissa Akita Club of American nettisivulla.
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ALI -> Siksak kävelyä omistajan jaloissa.
KASI -> Ohj. Seisoo paikallaan, koira pujottelee jalkojen välistä. Sama ryömien.
VEPOTA, KÖKÖTÄ -> Koira seisoo takajalkojen varassa etutassut ilmassa.
PYÖRRY -> Koira makaa kyljellään.
KIERI -> Koira pyörähtää ympäri makuullaan.
RENGAS -> Koira hyppää omistajan käsien muodostaman renkaan läpi.
HYPPY -> Koira hyppää nelinkontin olevan omistajan yli tai selän päälle.
PEUKKU, ETUSORMI jne. -> Koira näyttää kuonollaan omistajan sormet + muut ruumiinosat
NUOLAISE -> Koira nuolaisee omaa kirsuaan.
NOKKA -> Koira pitää makupalaa kirsunsa tai kuononsa päällä, tai tassujensa päällä.
KAIVA -> Koira kaivaa maata etutassuillaan.
TÖNÄISE -> Koira liikuttaa palloa kuonollaan.
PELATAAN -> Koira pelaa jalkapalloa jaloillaan.
SYLIIN -> Koira hyppää syliin.
HALI -> Koira halaa poski poskea vasten.
ELVIS -> Koira nostaa toista huultaan = hymyilee vinosti (kosketa koiran huulta saadaksesi
liikkeen aluksi aikaan).
NYÖKKÄÄ -> Koira nyökkää päällään.
HAUKOTTELE
RAVISTELE
HEILUTA HÄNTÄÄ
HÄNTÄ ALAS
KUMARRA
LASKEMINEN -> Koira haukkuu kunnes saa huomaamattoman lopetusmerkin.
HAUKU
VASEN/OIKEA -> Koira kääntyy haluttuun suuntaan.
VASEMMALTA/OIKEALTA -> Koira kiertää esteen halutulta puolelta.
KATSO VASEMMALLE/OIKEALLE -> Koira kääntää päätään.
RYÖMI
TANSSI -> Koira tanssii takajaloillaan.
VIESTI/HERÄTÄ -> Koira vie viestin toiselle/käy herättämässä toisen ihmisen.
SAMMUTA/SYTYTÄ valot.
ETSI PORTTI -> Koira etsii kiertotien päästäkseen ohjaajan luokse.
NAMI -> Koira etsii makupaloja purkeista, piiloista, mattojen alta, pyyhkeiden sisältä.
MATOT ULOS/SISÄLLE
PUITTEN KANTO
PERUNAN NOSTO/ISTUTUS -> Koira kaivaa tai peittää kuonollaan perunoita.
PAIMENNA -> Koira ohjaa muita eläimiä.
ULVO/LAULA -> Ohjaajan äänen tai eri soittimien mukana.
ERI TAVAROIDEN NIMEÄMINEN -> Tuo lenkkarit, kumisaappaat, pallo.
HAE POSTI/KANNA
VERHOT KIINNI/AUKI
TAPPIIN -> Koira laittaa erilaisia renkaita tappiin.
KIERRÄ -> Koira kiertää esim. puun.
SELVITÄ HIHNA -> Koira selvittää jalkojen ympärille kietoutuneen hihnan.
LEPO -> Makuulla ollessa koira laskee pään maahan.
PALLOT -> Eriväristen ja –kokoisten pallojen erottaminen.
TAKANA -> Koira kulkee ohjaajan takana.

VAIHDA PUOLTA -> Koira vaihtaa ohjaajan toiselle puolelle.
REUNAAN -> Koira menee tien sivuun.
POIS TIELTÄ/VARO/VÄISTÄ -> Koira menee pois ohjaajan tieltä.
PERUUTA
SEURAA SAMAA REITTIÄ -> Koira menee ilman haistelua samaa reittiä ohjaajan
kanssa näkömuistilla.
PANTA KAULAAN
SIIVOA -> Koira kerää lelut koriin tai roskat roskiin.
OVI AUKI/SULJE/SOITA OVIKELLOA
MUNA -> Koira kantaa/noutaa/etsii kananmunan särkemättä sitä.
ALTA/PÄÄLTÄ -> Koira menee toisen koiran alta/hyppää päältä
TASSU -> Oikea, vasen, taka jne.
ONNU
KUOLE -> Koira heittäytyy selälleen silmät kiinni.
VETO/EI VEDÄ
TIPUTA -> Makupala hyllyllä, koiran pitää vetää narun avulla makupala hyllyltä.
NÄYTTELYASENTO
NAMI KAAPIN/MATALAN TASON ALLA
VILKUTA -> Koira kököttää ja vilkuttaa tassullaan.
TALUTA -> Koira taluttaa itse itseään tai toista koiraa/hevosta.
KANNA KASSIA
RAAPUTA
JALAT RISTIIN -> Koira makaa etujalat ristissä.
VASTAA PUHELIMEEN
VEDÄ VESSA tai laita kansi kiinni.
OTA KOPPI -> Makupala, pallo, frisbee.
ANNA PUSU
HYPI NARUA
ETSI REMMI -> Oman remmin valitseminen muiden joukosta.
ETSI ISKÄ -> Nimettyjen henkilöiden etsiminen.
NÄYTÄ NAMI -> Koira ei ota namia, mutta näyttää missä se on (purkissa/nyrkissä).
ETSI AVAIN -> Koira etsii pienen esineen ihan läheltä.
KIIPEÄ -> Koira tasapainoilee tuolilla, pöydällä, yms. sopivilla alustoilla.
ETUJALOILLA KÄVELY
PUNTARILLA ISTUMINEN
PYÖRÄN TARAKALLA ISTUMINEN
ERI AKTIVOINTITEMPPUJEN YHDISTÄMINEN
Aktivointitemput ovat hyviä väsyttämään koiraa ja antamaan sille päänvaivaa. Monesti temput
väsyttävät jopa enemmän kuin pitkä lenkki.
Varaa temppujen opettamiseen aikaa ja huumorintajua, sekä paljon pieniä makupaloja. Aloita
hitaasti, askel kerrallaan. Esimerkiksi nenän lipaisu lähtee siitä, että kun näet vain vilauksen
kieltä kehut koiraa välittömästi (tarkoittaa samalla sekunnilla), älä myöhästy ja annat makupalan
vasta sitten. Joka kerta kun kieli näkyy, kehut ja namit. Kun koira on oivaltanut mistä palkataan
voit alkaa kehua vain kunnon lipaisuista (niin että nenä kastuu kunnolla) ja tämän jälkeen voit
liittää toimintoon myös sanan esim. lipaise/nuolaise. Pian koirasi pesee nenänsä käskystä.
Älä ohjaile koiraa missään vaiheessa, anna sen itse hoksata ja oivaltaa, näin oppiminen voi olla
helpompaa ja nopeampaa. Tällä tavalla hitaasti etenemällä voit opettaa koirallesi ihan mitä
tahansa. PJa huomata että, vanhakin koira oppii uusia temppuja.

Tämän oppaan on koonnut Suomen Amerikanakita-yhdistyksen hallitus yhdessä
jalostustoimikunnan kanssa. Opasta aloitettiin koostamaan kasvattajilta saatujen tekstien
pohjalta – kiitos siitä kaikille kasvattajille, jotka toimittivat omat pentuoppaansa
yhdistykselle! Apujaan on tarjonnut myös terveys-osioon ELL Hanna Kukkola, sekä
koulutuspuoleen Susanna Visapää (Hurttia ja Huumoria), joista suuri kiitos! Opasta
päivitetään tarpeen mukaan, tekstit on kirjoitettu 2011 ja päivitetty 201 2. Opas on tarkoitettu
kaikille amerikanakitan omistajille, mutta erityisesti uusille, ensimmäisen amerikanakitan
omistajille tai rotua harkitseville!

