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Rodun historia 
• Amerikanakitan kehittyminen on alkuhistorialtaan sama 

kuin japanilaisen akitan. Akita Matageja (keskikokoinen 
karhunmetsästyskoira) käytettiin vuodesta 1603 lähtien 
Akitan alueella taistelukoirina. Vuoden 1868 jälkeen niitä 
risteytettiin tosien, saksanseisojien, bernhardinkoirien ja 
tanskandoggien kanssa. Koiratappelut kiellettiin vuonna 
1908, mutta silti akita-rotua vaalittiin ja se nimettiin 
vuonna 1931 kansallisaarteeksi. 
 

• Toisen maailmansodan aikana (1939-1945) koirien nahkoja 
käytettiin yleisesti armeijan vaatteissa turkiksina. Poliisi 
määräsi kaikki koirat, armeijan käytössä olevia 
saksanpaimenkoiria lukuun ottamatta, pyydystettäviksi ja 
takavarikoitaviksi. Jotkut harrastajat yrittivät kiertää 
määräystä risteyttämällä koiriaan saksanpaimenkoirien 
kanssa.  
 

• Toisen maailmansodan päättyessä akitojen lukumäärä oli 
vähentynyt runsaasti. Oli olemassa kolme erillistä tyyppiä: 
1) Matagi akita, 2) taistelu-akita (Odate-akita) ja 
paimenkoira-akita (sodan aikaisten risteyksien tulos). 
Tämän johdosta rotu oli hyvin ristiriitaisessa tilassa.  
Sodan jälkeen pyrittiin takaisin puhdasrotuisuuteen. Silloin 
Dewa-linjan Kongo-go oli jonkin aikaa valtavan suosittu. 
 

• Sotilaat veivät USA:han palatessaan mukanaan useita 
Dewa-linjan akitoja, joissa oli mastiffin ja 
saksanpaimenkoiran piirteitä. Koska ne olivat älykkäitä ja 
kykenivät sopeutumaan erilaisiin olosuhteisiin, USA:laiset 
ihastuivat niihin. Kasvattajien määrän lisääntyessä linja 
kehittyi ja tuli erittäin suosituksi.  
 

Amerikanakita & akita vuodelta 2002 

•The Akita Club of America perustettiin vuonna 1956 ja Amerikan 
Kennelklubi (AKC) hyväksyi rodun (se merkittiin rotukirjaan ja sai 
oikeuden käydä näyttelyissä) lokakuussa 1972. ACK ja JKC (Japanin 
Kennelklubi) eivät kuitenkaan päässeet yhteisymmärrykseen toisensa 
sukutaulujen hyväksymisestä ja siksi uusien verilinjojen saaminen 
Japanista tyrehtyi. Siitä johtuen USA:n akitat kehittyivät huomattavasti 
erilaisiksi japanilaisiin alkuperämaan koiriin verrattuna. Ainutlaatuinen 
USA:lainen tyyppi on pysynyt ominaispiirteiltään muuttumattomana 
vuodesta 1955. Se poikkeaa jyrkästi japanilaisesta tyypistä, johon 
risteytettiin Matagi akitoja tarkoituksena elvyttää alkuperäinen puhdas 
rotu.  

 

© Erika Häkkinen 
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Rodun historia  

 Tämä koira on Taro-

Go, se on Dewa-Gon 
isoisoisä.  

 Dewa-Go on eräs 
tärkeimmistä koirista 
amerikanakitan 
historiassa. 

 

 Kuva on vuodelta 
1930 

© Liz Harrell / The World Of The Akita 
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1950 luvulta 2000 luvulle 

• Vasemmalla Mansumaru vuodelta 1950 

• Keskellä Okii Yubi’s Sachmo Of Makoto 1980-luvulta 

• Oikealla Great Flame’s Finlandia 2012 

© The World Of The Akita © The World Of The Akita © Alberto Gonzales 
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Rotu Suomessa 

• Suomeen ensimmäiset amerikanakitat saapuivat 1980 - 1990 -lukujen vaihteessa. Suurimmalta osaltaan 
Englannista ja Ruotsista. Rotunimike Suomessa oli vuoteen 2000 asti Akita. Japanilaisen alkuperäisen akitan 
yleistyessä Euroopassa edessä oli ongelma - saman rotunimikkeen sisällä oli kaksi täysin toisistaan erilaista 
pystykorvatyyppiä, joiden kehityshistoriat olivat kulkeneet eri mantereilla ja muovanneet koirista aivan erilaiset, 
japanilaistyyppisen Japanissa ja amerikkalaistyyppisen akitan USA:ssa. Vuonna 1995 FCI muutti akitan 
rotumääritelmää JKC:n aloitteesta ja näin mustasta maskista sekä useammasta väristä tuli virhe. Tämä oli erittäin 
valitettavaa amerikanakitan kannalta, joilla suurimmalla osalla on maski tai ne ovat väritykseltään jotain muuta 
kuin akitan värisiä. Useampi kasvattaja sekoitti amerikkalais- ja japanilaistyyppisen akitan keskenään ja näin 
maassamme oli useampikin mix-breed akita ja harvempi japanilaistyyppinen tai amerikkalaistyyppinen akita, mikä 
oli molempien rotujen kannalta erittäin ikävää. 

 
• Onneksi molemmat rodut päätettiin perustellusti eriyttää toisistaan vuoden 2000 alusta. Vuonna 1999 lokakuussa 

oli kaksi erillistä tilaisuutta, Tuusulassa ja Oulussa, joissa pidettiin rotukatselmus. Katselmukset vastaanottivat 
Marja Talvitie, Rainer Vuorinen ja Hans Lehtinen. He myös vastasivat tuontikoirien rotuunotoista useamman 
vuoden ajan, aina vuoteen 2008 asti. Ongelmahan oli siinä, että USA, Englanti ja Kanada eivät jakaneet rotua. 
Tähän päivään mennessä vain Englanti on jakanut rodun, mutta heillä on japanese akita ja akita. Tästä johtuen 
tämän päivän käytännön mukaisesti omistajan on itse pyydettävä Kennelliittoa rekisteröimään tuomansa akita 
amerikanakitaksi. Tämä on huomattavasti helpompi käytäntö kuin vanha rotuunotto, kiitokset tästä kuuluu Marja 
Talvitielle ja Hans Lehtiselle joiden aloitteesta tämä käytäntö saatiin voimaan. 
 

• Rotujaon yhteydessä japanilaistyyppiselle akitalle jäi edelleen rodun nimeksi akita, kun taas amerikkalaistyyppinen 
akita sai nimekseen 'Great Japanese Dog - Suurijapaninkoira - nykyinen American Akita - Amerikanakita'. Näin 
molempien rotujen tulevaisuus ja arvokas jalostustyö voitiin turvata. 
Kuuluimme pitkään myös roturyhmään 2 kunnes vuonna 2005 FCI:n yleiskokouksessa 6.7. Buenos Airesissa 
samalla kun päätettiin muuttaa rodun nimi amerikanakitaksi, päätettiin sen myös siirtyvän ryhmään 5. Sekä uusi 
nimi että roturyhmä tulivat voimaan Suomessa vuoden 2006 alusta. 
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Tuusulan 
rotukatselmus ja 
neuvottelupäivä 

v.1999 

© Erika Häkkinen 

© Erika Häkkinen 

© Erika Häkkinen 
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Tilastotietoa 
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Tilastotietoa 



Tuomarikoulutus 2014 

Yleisilme 

• Suuri, Voimakas, 
tarkkaavainen 

• Vankkarakenteinen ja 
vahvaluustoinen 

• Leveä pää, ylhäältä katsottuna 
tylpän kolmion muotoinen 

• Syvä kuono, silmät verrattavan 
pienet ja kolmiomaiset. Pystyt, 
pienet korvat, jotka ovat 
linjassa niskan kanssa sekä 
edestä että sivulta katsottuna. 

• Tuuhea ja hyvin kiertynyt 
häntä 
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Pää 

• Ylhäältä katsottuna tylpän 
kolmion muotoinen 

• Massiivinen, mutta kuitenkin 
suhteessa rungon kokoon 

• Leuat tylpät, vahvat ja 
voimakkaat  

• Levossa rypytön  
• Kallo tasainen ja korvien 

välistä leveä, matala otsauurre 
ulottuu korkealle otsaan 

• Otsapenger selvästi 
havaittavissa, ei liian jyrkkä 

 
VIRHEET: 
Kapea tai suippo pää 

 
 

© Erika Häkkinen 
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Hyvä pään malli liian raskas pää, isot korvat liian vierasilmeinen pää raskas pää, ryppyjä 

kevyt kuono Epäselvä sukupuolileima ryppyjä, löysät huulet kevyt kuono, alaskiinnittyneet korvat 

Sivun kuvat © Erika Häkkinen 
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Silmät 

• Melko pienet, 
tummanruskeat, eivät 
ulkonevat ja lähes 
kolmionmuotoiset 

• Silmäluomet ovat tiiviit ja 
mustat, ainoastaan 
valkoisilla koirilla sallitaan 
lihanväriset 

 

 VIRHEET: 

 Vaaleat silmät 
©K-ML 
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Kuono, Kirsu & Huulet 
• Leveä, syvä ja täyteläinen 
• Kirsun etäisyys otsapenkereestä 

verrattuna otsapenkereen etäisyyteen 
niskakyhmystä on 2:3 

• Kirsu on leveä ja musta 
• Huulet ovat mustat, eivät riippuvat 
• Kieli on vaaleanpunainen 

 
HUOM!  

 Ainoastaan valkoisilla koirilla sallitaan 
lihanvärinen kirsu ja huulet, mutta 
musta on aina toivotuin 

 
VIRHEET:  
 Pilkullinen kieli 
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  
 Perhoskirsu tai täydellinen 

pigmentinpuutos kirsussa muilla kuin 
valkoisilla koirilla 

© Erika Häkkinen 



Tuomarikoulutus 2014 

Purenta & hampaat 

• Leikkaava purenta toivotuin, 
tasapurenta hyväksytään 

• Vahvat hampaat, säännöllinen 
ja täysi hampaisto 

• 2 P1 ja/tai M3:n puuttumista ei 
lueta virheeksi 

 

VIRHEET: 

 Puuttuvat hampaat 

 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

 Ylä- tai alapurenta 

 

 © Erika Häkkinen 
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Korvat 

• Kolmionmuotoiset, hieman 
pyöreäkärkiset tyvestään 
leveät 

• Eivät liian alas kiinnittyneet 
• Pienet suhteessa pään kokoon 
• Korvan pituutta mitatessa 

eteenpäin taitetun korvan kärki 
koskettaa yläluomea 

• Sivulta katsottuna korvat ovat 
tanakasti pystyssä ja 
kallistuneet eteenpäin silmiä 
kohti niskalinjaa myötäilevästi 

 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 
 Taittuneet, riippuvat tai 

laskostuneet korvat 

© Erika Häkkinen 

© Erika Häkkinen 
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Kaula 

• Tanakka ja lihaksikas 

• Mahdollisimman 
vähän löysää 
kaulanahkaa 

• Suhteelllisen lyhyt ja 
vähitellen lapoja 
kohti levenevä 

• Korostunut niska 
liittyy sulavasti kallon 
taka-osaan 

© Erika Häkkinen 
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Runko 

• Korkeuttaan pidempi 

• Uroksen rungon 
suhde 9:10 

• Rinta leveä ja syvä 

• Rintakehän syvyys 
on puolet 
säkäkorkeudesta 

• Tasainen selkä 

 ©K-ML 
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Runko 

• Nartun rungon suhde 
on 9:11 

• Nahka ei liian ohut, 
liian tiukka tai liian 
löysä 

• Lanne on 
kiinteälihaksinen 

• Vatsalinja kohtuullisen 
ylösvetäytynyt 

 
VAKAVAT VIRHEET: 
Hentous, kevyt luusto 
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Eturaajat & kulmaukset 

Eturaajat ovat 
järeäluustoiset ja edestä 
katsottuna suorat. 
 

Lavat: Vahvat, voimakkaat 
ja kohtuullisen viistot. 
 

Ranteet: Hieman 
eteenpäin viistot, noin 15 
asteen kulmassa 
pystysuoraan nähden.  

VAKAVAT VIRHEET 

Hentous, kevyt luusto 
sisään- tai uloskiertyneet 
kyynärpäät  Sivun kuvat © Erika Häkkinen 
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Takaraajat & kulmaukset 
 Takaraajat ovat vahvalihaksiset, 

niiden leveys ja luusto ovat 
suhteessa eturaajoihin.  
 

 Reidet: Vahvat, hyvin kehittyneet 
ja takaa katsottuna 
yhdensuuntaiset. 

 
Polvet: Kohtuullisesti 
kulmautuneet. 
 

 Kintereet: Matalat, eivät sisään- 
eivätkä ulospäin kiertyneet.  

VAKAVAT VIRHEET 

Hentous, kevyt luusto 

Sivun kuvat © Erika Häkkinen 
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Käpälät 

 Sekä etu- että 

takakäpälät ovat 
eteenpäin 
suuntautuneet ns. 
kissankäpälät; 
selvästi 
kaareutuneet. 
Päkiät ovat paksut  © Erika Häkkinen 

© Erika Häkkinen 
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Häntä 
Paksu ja tuuheakarvainen, korkealle 
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. Viimeinen 
häntänikama ulottuu kintereeseen 
hännän ollessa riippuva tai alas 
vedetty. Hännän karvapeite on 
karheaa, suoraa ja tiheää, ei 
vähääkään töyhtömäistä. 
   

VIRHEET; lyhyt häntä  

HYLKÄÄVÄT VIRHEET; 

sirpin muotoinen tai  
suora häntä  

Sallitut hännän asennot 

Sivun kuvat © Erika Häkkinen 
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Sallitut hännän 
asennot 

Sivun kuvat © Erika Häkkinen 
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Turkki 
 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. 
Säässä ja pakaroissa karva on 
suunnilleen 5 cm pitkää, eli 
hieman pitempää kuin muualla 
rungossa. Hännässä karva on 
pisintä ja tuuheinta.  

Pitkäkarvaisuus on ei-
toivottu ominaisuus 

Sivun kuvat © Erika Häkkinen 
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Värit 

• Kaikki värit kuten punainen, 
kellanruskea, valkoinen jne. 
Tai jopa läiskikäs (pinto) ja 
juovikas (brindle) ovat 
sallittuja. Värit ovat kirkkaat ja 
puhtaat, värimerkit 
tasapainoisesti jakautuneet. 
Koiralla voi olla maski tai 
"pläsi". Yksivärisillä valkoisilla 
koirilla ei ole maskia. Pinto-
värisillä on valkoinen 
pohjaväri, jossa on suuria, 
tasaisesti jakautuneita 
värimerkkejä, jotka peittävät 
pään ja yli kolmanneksen 
rungosta. Aluskarva voi olla eri 
väristä kuin peitinkarva.  

valkoinen 

Ruskea-valkoinen 

Sivun kuvat © Erika Häkkinen 
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Värit 

Pinto-fawn Musta-valkoinen 

Musta-brindle 
Ruskea manttelilla 

Sivun kuvat © Erika Häkkinen 
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Värit 

Punaruskea 
karhunmusta 

punainen 
”huppupää” 

Sivun kuvat © Erika Häkkinen 
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Värit 

pinto pinto 

Silver-fawn 
Punainen-brindle 

Muut sivun kuvat © Erika 
Häkkinen 
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Liikkeet 

 Voimakkaat ja 

maatavoittavat, 
kohtuullisen pitkä 
askel. Edestä ja takaa 
katsottuna liikkeet 
ovat yhdensuuntaiset; 
selkä pysyy vahvana, 
vakaana ja tasaisena.  

Sivun kuvat © Erika Häkkinen 
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Liikkeet 

Sivun kuvat © Erika Häkkinen 
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Koko 

• Urokset 66-71 cm 

• Nartut 61-66 cm  

 

 

 

HYLKÄÄVÄ VIRHE: 

 säkäkorkeus  

 uroksilla alle 63,5 cm  
nartuilla alle 58,5 cm  
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Luonne 

Ystävällinen, tarkkaavainen, 

vastaanottavainen, 

omanarvontunteva, 

mukautuvainen ja peloton  

 

VIRHEET: 

arkuus ja vihaisuus  

© Erika Häkkinen 
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Virheet ja vakavat virheet 

• Virheet:  
• Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi 

suhteutettuna virheen vakavuuteen.  
• Virheellinen sukupuolileima 
• kapea tai suippo pää  
• puuttuvat hampaat lukuun ottamatta 2 P1:n ja/tai M3:n puuttumista  
• pilkullinen kieli  
• vaaleat silmät  
• lyhyt häntä  
• sisään- tai uloskiertyneet kyynärpäät  
• viitteet kauluksesta tai hapsuista  
• arkuus ja vihaisuus 
 
• Vakavat virheet:  
• Hentous, kevyt luusto  
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Hylkäävät virheet 

• Perhoskirsu tai täydellinen 
pigmentinpuutos kirsussa muilla kuin 
valkoisilla koirilla 

• taittuneet, riippuvat tai laskostuneet 
korvat 

•  ala- tai yläpurenta 

• sirpin muotoinen tai suora häntä 

•  säkäkorkeus uroksilla alle 63,5 cm ja 
nartuilla alle 58,5 cm  
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Amerikanakitassa esiintyviä 
perinnöllisiä sairauksia 

• Vaikka Amerikanakita on yleisesti ottaen terve ja vankka rotu, mutta koska sillä on samat 
sairaudet kuin akitalla, sitä vaivaavat myös tietyt samat geneettiset sairaudet. 
Autoimmuuniongelmat ovat erityinen huolenaihe ja niitä esiintyy sekä japanilaisissa että 
amerikkalaisissa linjoissa. Yksinkertaisesti sanottuna, autoimmuunisairaudet ovat yliaktiivisen 
immuunisysteemin tuottamia. Yliaktiivisuus saa immuunipuolustuksen paitsi suojelemaan kehoa 
vierailta tekijöiltä kuten bakteereilta ja viruksilta, myös huijaa kehon hylkimään omia kudoksia. 
Jotkut näistä taudeista kuten pemphigus, lupus ja leukoderma ovat kaikki ilmentymiä taudista, 
joka tunnetaan Japanissa nimellä Hokuto-Koyanagi-Harada –syndrooma ja USAssa nimellä Vogt-
Koyanagi-Harada –syndrooma eli VKH. Muoto, jolla nämä sairaudet ilmenevät on pitkälti 
riippuvainen perityistä geeneistä sekä myös taudin laukaisevasta tekijästä, esim. stressistä. Jotkut 
yksilöt oireilevat vain lievästi, kun taas toiset sairastuvat rajummin. Voimakas lääkitys on aina 
välttämätön.  

• PRA (progressive retinal atrophy) jonka aiheuttaa väistyvä geeni, on myös tavattu 
Amerikanakitassa. Verkkokalvovaurio johtaa sokeuteen. Tautia esiintyy harvakseltaan. 

• Muita amerikanakitassa tavattavia sairauksia ovat kilpirauhasen liikatoiminta, autoimmuuninen 
hemolyyttinen anemia ja SA. 

• SA eli sebaceous adenitis on todettu sekä japanilaisissa että amerikkalaisissa linjoissa. Sairastunut 
koira menettää turkkiaan, mikä johtuu talirauhasten tuhoutumisesta. Se on todennäköisesti 
piilevän geenin aiheuttama autoimmuunisairaus. Tautiin ei ole parannuskeinoa eikä 
geenitutkimusta. Geenitutkimus on ollut käynnissä Saksassa useamman vuoden ajan. 

• Lonkkanivelen dysplasiaa esiintyy myös amerikanakitassa kuten muissakin isoissa roduissa, mutta 
suomalaisilla koirilla on verrattain terveet lonkat. 
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SA-koira 

Koira ennen sairastumistaan SA:han 

Sama koira kuvattuna kun sairaus oli pahimmillaan 

Koira kuvattuna kun sairaus asettui ”lepo”-vaiheeseen 

Tautiin ei ole 
parannusta 

eikä 
toistaiseksi 
geenitestiä 

© Erika Häkkinen 

© Taru Laakso 

© Taru Laakso 



Tuomarikoulutus 2014 

Muita amerikanakitassa  
esiintyviä vikoja 

• Pitkäkarvaisuus on väistyvän geenin aiheuttama turkkimuunnos, jota 
tavataan rodussa melko yleisesti. Turkki voi olla myös 
lyhytkarvainen, mutta tämä on paljon harvinaisempaa.  

• Rakenteellisia heikkouksia kuten kapearintaisuutta, 
notkoselkäisyyttä ja ylitaipuvia kintereitä tavataan. Kiertymätön 
häntä ja luppakorvat ovat harvinaisempia, mutta huomion arvoisia 
vikoja. Suussa ongelmia aiheuttavat ylä– ja alapurenta ja 
puuttuvat/ylimääräiset hampaat sekä pilkullinen kieli. Silmät voivat 
olla väärän muotoiset. Amerikanakitalla on tavattu silmäluomien 
sisä– tai ulkokierteisyyttä. Silmät saattavat olla eri väriset tai siniset, 
mikä on vakava virhe. 

• Amerikanakita ei saa olla luonteeltaan vihainen tai arka. Aikuiselle 
amerikanakitalle luontaista pidättyväisyyttä vieraita kohtaan ei tule 
sekoittaa arkuuteen. Se ei kuitenkaan saa olla aggressiivinen ihmisiä 
kohtaan. 
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Arvostelussa erityisesti 
huomioitavaa 

• Pään tulee olla massiivinen, kuitenkin suhteessa rungon kokoon, ylhäältä katsottuna tylpän kolmion muotoinen sekä rauhallisella koiralla 
rypytön 

• Silmien tulee olla melko pienet, tummanruskeat ja lähes kolmionmuotoiset 
• Korvat ovat kolmionmuotoiset sekä pienet suhteessa pään kokoon. Ne eivät saa olla liian pitkät tai lyhyet eikä liian alas- tai 

ylöskiinnittyneet. Korvan pituutta mitatessa eteenpäin taivutetun korven kärki koskettaa yläluomea. Sivulta katsottuna korvat ovat 
tanakasti pystyssä ja kallistuneet eteenpäin silmiä kohti niskalinjaa myötäilevästi 

• Koira ei saa olla lihava, läski ei ole sama asia kuin massa. Selän tulee olla tasainen ja lanne kiinteälihaksinen. Nahka ei saa olla liian 
ohutta, tiukkaa eikä liian löysää. 

• Amerikanakita ei ole rungoltaan neliö vaan sen pitäisi olla hieman korkeuttaan pidempi, narttu on aina hieman urosta pidempi. 
• Kintereet; niiden tulee olla kohtuullisesti kulmautuneet, eivät ylilyövät. 
• Häntä; ei liian lyhyt tai pitkä, hännän viimeisen nikaman tulisi yltää koiran kintereeseen. 
• Käpälät, niiden tulee olla tiiviit, kissankäpälät, ei hajavarpaita tai jäniksenkäpäliä. 
• Kirsun ja huulien tulee olla mustat, ainoastaan valkoisilla koirilla sallitaan lihanväriset huulet ja kirsu, musta on aina kuitenkin toivotuin. 

Valkoista koiraa ei kuitenkaan tule arvosteltaessa rangaista pelkästään lihanvärisistä huulista tai kirsusta. 
• Amerikanakitalla on 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. Säässä ja pakaroissa karva on 
suunnilleen 5 cm pitkää, eli hieman pidempää kuin muualla rungossa. Hännässä karva on pisintä ja tuuheinta. Karva ei saisi olla missään 
nimessä ns. ”plyyshi” eikä pitkäkarvainen. Koirien trimmausta ei tulisi sallia! 

• Koko; mittatikkua saa käyttää!! Uroksen ihannekorkeus on 66-71 cm, alle 63,5 cm on hylkäävä virhe ja nartun ihannekorkeus on 61-
66 cm, alle 58,5 cm on hylkäävä virhe. Mikäli arvosteltavat koirat ovat muilta osin tasavertaisia keskenään, tulisi paremmin palkita koira, 
joka vastaa kooltaan paremmin rotumääritelmää. Kuitenkin jos koira menee mittoihin ei yksilöarvostelussa tulisi pelkästään koosta 
sakottaa. 

• Amerikanakita ei saisi olla liian kevyt luustoinen, mutta ei myöskään liian raskas. 
• Suomen amerikanakita kanta on kasvanut viimeisten kuuden vuoden aikana runsaasti ja käsittääkin tänä päivänä lukumääräisesti yli 

1000 koiraa, rotujaon jälkeen luku oli 35 eli kasvu on ollut nopeata. Nyt mihin toivoisimme tuomareiden kiinnittävän vielä edellä 
mainittujen asioiden lisäksi erityisesti huomiota on Terve rakenne, ei enää ylilyöviä heikkoja kintereitä tai onnettomia polvikulmia tai 
voimattomia taka-osia. Pää, se tylppä kolmio ei enää mastiffimaisia tai saksanpaimenkoirapäitä, tänä päivänä kun on jo varaa valita. 
Kaikkien näiden asioiden eteen terveyden lisäksi yritämme koko ajan tehdä työtä ja pyydämme teitä auttamaan asiassamme. 

• Amerikanakita on 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 tummat silmät ja pystyt, eteenpäin lähes 
niskalinjan suuntaisesti kallistuneet korvat. 

 Näitä ominaisuuksia haluamme rodussamme tulevaisuudessakin vaalia! 
 

 
 


