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TOKO-ongelma: kontaktin määritelmä? 

Kontakti: tuttu sana, mutta mitä se tarkoittaa? Koirakirjoissa ja -artikkeleissa sillä tarkoitetaan yleensä sa-

maa kuin “huomio”: koira kiinnittää huomionsa ohjaajaan, tarkkailee tätä ja on “kuulolla”. Aika monesti 

kontaktiin liitetään koiran katseen suuntautuminen ohjaajan nähden yläviistoon, lähinnä kasvoihin. Aivan 

tarkkaa määritelmää tällä ei tokossa ole, näitä kaikkia käytetään ja näitä kaikkia kontakti myös (mielestäni) 

tarkoittaa. 

Katseen kiinnittäminen ohjaajan kasvoihin ei ole yllätys, onhan koira sosiaalinen laji, joka osaa lukea ihmi-

sen eleitä valtavan hyvin. Koirat pitävät kontaktia ihmisiin (kasvoihin) enemmän kuin sudet, eli kontaktin 

pitämisen voidaan katsoa olevan koiramainen ominaisuus. Samoin koirien oletetaan tajuavan eron sillä, kun 

ihminen katsoo koiraa ja ei katso sekä eron silloin, kun ihmisen silmät ovat kiinni tai ne ovat auki. Koirat 

tottelevat käskytyksiä paremmin, jos ihminen katsoo niitä. Ja kotikokeena voi mainita valenukkumisyrityk-

set; koirat tarkkailevat valenukkuvan ihmisen kasvoja ja kun tämä avaa silmänsä, koirat osaavat yhdistää 

tämän hereilläoloon. Samoin kun koirat haluavat ihmiseltä jotain, ne luonnostaan ilman opettamista osaa-

vat katsoa tätä kasvoihin. Täten voidaan varovaisesti vetää johtopäätös kontaktin suhteen siitä, että sillä 

koiran kohdalla voidaan tarkoittaa koiran katseen suuntaamista ihmisen kasvoihin. 

Tokossa kontaktista puhutaan paljon. Hyvin moni kouluttaja ja kirja kertoo kontaktin olevan edellytys kou-

luttamiselle - koiran pitää kuunnella ihmistä, tarkkailla häntä, jotta kouluttaminen onnistuisi. Tilannetta voi 

verrata siihen, että itse puhuisi ihmiselle, joka ei katso puhujaa kohti. Viestinnässä jonkinlainen katsekon-

takti on osa viestintätilannetta. Samoin on koirien kohdalla; kun koira katsoo ihmistä (katsekontakti), voi 

suhteellisen turvallisin mielin olettaa koiran myös kuuntelevan, mitä ihminen aikoo sille sanoa tai mitä ai-

koo tehdä. 

Tokossa ei ole olemassa muita liikkeitä kuin EVL-luokan seuraaminen, jossa puhutaan kontaktista: “Kontak-

tin puuttuminen ja ylimääräiset käskyt ovat virheitä.” Kuitenkaan tätä kontaktia ei (varmaankaan tarkoituk-

sellisesti) ole määritelty. Tämä antaa tulkinnanvapautta kontaktin suhteen. Suomessa moni kilpailija (ja 

tuomari) haluaa koiran pitävän katsekontaktia ohjaajan kasvoihin TAI pienemmän koiran ollessa kyseessä 

“jonnekin yläviistoon”. Tämä tekee seuraamisesta (mielestäni) sen näköisen, että koira todellakin tarkkailee 

ohjaajaa ja mitä tämä tekee, aikoo tehdä tai sanoa koiralle; se työskentelee seuraamisessa. 

Aina tätä ei kuitenkaan pidetä ihanteena, vaan esim. joissakin Pohjoismaissakin osalle koirista opetetaan 

seuraaminen ilman katsekontaktia tai katkeilevan kontaktin kanssa. Tuolloin ainakin itse joudun hankalan 

tilanteen eteen; mistä tiedän koiran pitävän kontaktia, kun kontaktin määritelmänä yleisesti pidetään jon-

kinlaista katsetta / huomiota ohjaajaan…? Koira voi seurata hyvin oikeassa paikassa, mutta sen katse voi 

olla esim. koko seuraamisen ajan suoraan eteenpäin - mikä osa seuraamisesta silloin on “kontaktia”? Jos 

koira katsoo suoralla koko ajan eteenpäin, jossa näkyy toisia koiria ja ihmisiä - mistä tiedän koiran pitävän 

kontaktia ohjaajaan? Tosin jos koira kulkee ohjaajan mukana, jollain perusteella koira toki osaa ja tunnistaa 

tämän liikkeet, mutta millä? Onhan koiran näkökenttä laajempi kuin ihmisen, mutta kuitenkin… 

Onneksi kontakti on vain osa seuraamisen kokonaisuutta, joten tälle ei ehkä kannata uhrata liikaa pohtimis-

ta. Kuitenkin oma mielipiteeni hyvästä seuraamisesta on sellainen, jossa koira kaiken muun hyvän lisäksi 

pitää myös katsekontaktia ohjaajaan (mielellään kasvojen suuntaan). Ilman kontaktia mielikuvaksi seuraa-

misesta itselleni tulee helposti rumat sanat “matkalaukku” tai “päiväkävely”. Rotueroja on olemas-

sa, samoin eroja koirien rakenteissa, miten koiran pää on seuraamisen aikana ym., joten nämä erot pitää 

huomioida koirien seuraamisessa - kaikki eivät voi seurata samalla tavalla. Rodusta ja rotutyypistä huoli-
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matta itse olen nähnyt hyviä seuraamisia oikeastaan kaikenlaisilla koirilla, joten minun mittapuuni mukai-

nen seuraaminen näyttää onnistuvan useilla roduilla. Seuraamisen voi opettaa erilaisilla katsekontaktivari-

aatioilla ja jokainen valitsee itselleen sopivan. Kontakti, sen pitäminen tai puute ovat paljolti ohjaajaan ja 

kokeessa tuomarin mieltymysten ja harkinnan perusteella arvosteltavia asioita, ja tätä pitää myös kunnioit-

taa. 
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