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KUINKA VOIN VASTATA, JOS EN YMMÄRRÄ KYSYMYSTÄ 

 
- ihmiset luulevat, että koira synnynnäisesti osaa ihmiskieltä 
- koiranpentu tulee luokse siksi, että se on riippuvainen ihmisestä ja haluaa olla ihmisen 

kanssa, ei siksi, että se ymmärtäisi luoksetulokäskyn 
- koira tietää jo kaiken, mitä sille aiotaan opettaa 
- opettamisessa niihin lisätään sanalliset vihjeet tai käsimerkit ja motivoidaan koiraa 

vapaaehtoisesti tekemään niitä 

Yksi vihje, yksi toiminto 

 
- koirat eivät ymmärrä, että sanoilla on useita merkityksiä 
- ihmiselle maahan voi tarkoittaa useita eri asioita, koiralle sen merkityksen pitäisi olla 

yksiselitteinen 
- kaikki perheessä käyttävät samoja käskyjä samojen asioiden merkkinä 

Koiran näkemys kouluttamisesta 

 
- koirat eivät moraalisia olentoja 
- ei käsitystä oikeasta ja väärästä 

- esim. koira sotkenut kotona roskiksen  ns. syyllisyys = oppinut, että ihmisen tietty käytös 
ja roskat lattialla tarkoittavat huonoa koiralle, ihmisestä tulee vaarallinen 

- koirat ovat mestareita lukemaan ihmisen käyttäytymistä ja vartalonkieltä 

Tiimi sinä ja koirasi 

 
- positiiviset menetelmät koulutuksessa  perusta yhteistyölle ja luottamukselle 
- koulutuksen tavoitteena on kasvattaa koiran oppimispotentiaalia 
- rohkaistaan ratkaisemaan ongelmia ja autetaan oppimaan oman käytöksen kontrolloimista 
- mielen muutos ohjaajille 
- perinteinen koulutus opettaa että meidän pitää dominoida koiria 

- muutetaan tapa, jolla puhutaan koirista ajattelutapa muuttuu; koirat eivät ole pahoja – 
ne vain tekevät virheitä 

- selitys ”koira tietää, että se ei saa tehdä noin”  jos tietää, miksi tekisi niin? Tietää, että 
asian tekeminen on joissain oloissa kannattavaa ja joissain ei, ei tiedä sen olevan ”väärin” 

- yksi muutos positiiviseen tapaan siirryttäessä: ohjaaja on koiralleen harvemmin vihainen, 
koira on koira ja hakevat mukavuutta elämässään 

- train with your brain! 
 

UUSI TALUTIN ELÄMÄSSÄ (NEW LEASH ON LIFE) 

Harjoitteluvarusteet 

- motivaattorit 
o palkkioita, mitä tahansa mistä koira pitää 
o ruokaa kaikki elävät olennot tarvitsevat (yleensä kaikki pitävät, nopea palkita sillä ja 

palata töihin, houkutin, ennen ruokailua, palkkion valinta tilanteen mukaan extra-
herkullinen vs. kuivamuona) 

o leikki, lelut, silittely, kehu usein sekundaarisia motivaattoreita, mutta myös joillekin 
vahvoja primaarisia (lelut). Huonoa leluissa se, että keskeyttää työskentelyn 

- palkkion merkkaajat 
o klikkerikoulutus: harjoittelua palkkion merkkaajan kanssa 
o kerrotaan nopeasti että koira tekee oikein 
o merelliset nisäkkäät alussa (Pryor ym.) 
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o erilaisia ääniä mahdollista käyttää, kunhan ne vain ovat erottuvia 
o klikkauksen on todettu jossain tutkimuksessa (sen äänen) kulkevan aivoissa toista 

reittiä kuin sanat kulkevat  tehokkuuden selittämistä tämänkin myötä 
o suullinen kehu ei niin tarkka, ääni vaihtelee, mutta ääni/suu on aina ihmisen 

mukana  hyöty 
o palkkiomerkkiä seuraa aina palkkio 
o ensin ehdollistetaan merkkiin ja sitten kommunikoidaan merkin avulla koiran kanssa 
o ajoitus tärkeää, mitä paremmin merkin ajoittaa, sitä nopeammin eläin ymmärtää, 

mistä käytöksestä sitä palkitaan 
o 1-2 s aikana pitäisi merkata, joskus nopeamminkin 

- pannat 
o minkälainen panta vain 

- hihnat 
o tarpeeksi pitkä 

Hallintavälineitä 

- häkit 
o hyvä paikka koiralle, pesä 
o riittävän iso 

o heitetään nameja häkkiin, koira menee  liitetään vihje menemiseen  
o ovi kiinni hetkeksi, kun pysyy häkissä mielellään 
o vaihtelevia aikoja, jolloin ovi kiinni 

- kuonopannat 
o jos vetää kovasti hihnassa 
 

ASIOIDEN SHEIPPAAMINEN 

 
- 5 tekniikkaa, joilla saa aikaan toiminnon 
- 2 koiran itsestään tekemiä, 3 autettuja/aiheutettuja 

Itsestään tekemät 

 

1. capturing eli nappaaminen 

- koira tarjoaa kokonaisen, täydellisen käytöksen  napataan se (CT kun tekee) 
- voi olla nopein ja helpoin tapa, esim. istuminen 

- jos koira ei tee mitään  vaikeaa napata mitään 
 

2. Shaping 
- monimutkaisemmat kokonaisuudet 
- paloitellaan pieniin osiin ja palkitaan joka osasta kunnes koko käytös osataan 
- vahvistetaan käytöksen keskiarvoa vahvempia osia ja niiden keskiarvon vahvempia osia 

jne. 
- joskus shaping helppoa, joskus tuskastuttavaa 
- monet uskovat, että sheipatut käytökset ovat luotettavampia ja mitä enemmän sheippaa, 

sitä nopeammin sillä tavalla saa tuloksia 

Aiheutetut käytökset 

 

3. mallintaminen 
- linnut mm. hyviä oppimaan mallista (esim. laulu, matkiminen) 
- monet koirat eivät matki ihmisiä hyvin 
- voivat matkia toista koiraa, esim. voi oppia luoksetuloa toisen koiran kanssa 
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4. houkuttelu 
- nami tai kohde apuna 
- voidaan käyttää myös houkuttelun ja shapingin yhdistelmää 
- houkutin pitää häivyttää (vähentää, poistaa vähitellen) mahdollisimman nopeasti 
- esim. vaihdetaan namihoukutin vartalonliikkeeseen tai odotetaan, että koira tarjoaa 

käytöstä 
 

5. muokkaaminen 
- fyysisesti asetellaan koira asentoon 
- vähiten haluttu ja tehokas tapa opettaa 
- koiran ei pidä ajatella, mitä se tekee 
- voi tulla riippuvaiseksi ihmisen avuista/kosketuksesta 
- avun pitäisi olla mahdollisimman mieto ja häivyttää mahdollisimman nopeasti 

 
- tapa, jossa koira itse tekee käytöksen, voi vaikuttaa aluksi hitaalta 
- saadaan kuitenkin enemmän koirasta irti tällä tapaa 

 
- houkuttelu oikotie käytöksen esillesaamiseksi 
- koiran ei tarvitse ajatella paljon, voi tulla riippuvaiseksi avusta ja luottaa, että ohjaaja 

auttaa koiraa jos ei heti onnistu 
- kuitenkin houkuttelu voi olla tehokas tapa saada käytös aikaan 

Hallinta/tilanteen hoitaminen vs. harjoittelu 

 
- joskus joutuu puuttumaan tilanteisiin, esim. koira hyökkää toisen koiran kimppuun 
- kyse ei silloin ole harjoittelusta vaan tilanteen ratkaisemisesta 
- ennen kuin asiaa on harjoiteltu, on monia tapauksia, joissa tilanne pitää hoitaa jotenkin 
- esim. koira ei tule kutsuttaessa  pidetään liinassa kunnes tulee, on harjoiteltu tarpeeksi 

o estetään koiraa toistamaan epätoivottua käytöstä (jotta siitä ei tule tapa) 
o ei suututa koiralle, koska se ei pääse tekemään väärin 
o päästään harjoittelemaan oikeaa käytöstä turvallisesti 
 

PITÄÄKÖ RANKAISUA KÄYTTÄÄ KOSKAAN? 

 
- joskus on tarpeellista, mutta erittäin harvoin 
- positiivisesti kouluttava: käyttää rankaisua harvoin ja sitä voidaan osaltaan pitää 

kouluttajan epäonnistumisena 
- kielto estämään käytös, joka on koiralle tai muille vaarallista 
- esim. pitbull jahtasi hevosia aina kun pääsi karkuun. Kerran sai potkun päähänsä = 

oikeinajoitettu voimakas rankaisu. Ei estänyt kuitenkaan jahtaamasta hevosia. Oli 

paukkuarka  lähti juoksemaan hevosia kohti  ammuttiin  palasi heti takaisin eikä 
enää karannut hevosten luo kuin kerran (jolloin taas ammuttiin).  

- oli tehokas ja tuotti tulosta, mutta olisi myös ollut olemassa muitakin (positiivisia tapoja) 
ratkaista asia – kertoja ei tuolloin vielä tiennyt niistä. 

- tehokas rankaisu = tehoaa 1-2 kerran jälkeen 
- rankaisua pitäisi käyttää vain äärimmäisen harkinnan jälkeen, jos muita vaihtoehtoja ei ole 
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JUJU ON HARJOITTELU: PERUSHARJOITUKSIA 

 

KAIKKI OVAT TEMPPUJA 

 
- tehokkaan harjoitteluohjelman mekanismit tässä selville 
- jokainen kappale vastaa viikon harjoituksia 
- voidaan kuitenkin liikkua eteenpäin nopeammin tai hitaammin – riippuu koirasta 

Missä pitäisi harjoitella? 

 
- aluksi häiriövapaa ympäristö 
- omistajan oltava kiinnostavin asia tuolloin 
- sisätiloissa parempi kuin ulkona (ulkona voi tapahtua mitä tahansa) 
- sama huone, jossa opettaa uutta asiaa 

- kun osaa vähän  uusiin ympäristöihin 
- harjoittelun yleistäminen eri paikkoihin  
- uusi paikka/häiriö: voidaan joutua palaamaan taaksepäin koulutuksessa aluksi 
- myöhemmin voidaan opettaa uuttakin häiriöiden kanssa, kun koira on oppinut oppimaan 

Perusopettamiskaava 

 
1. saadaan käytös aikaan 
2. merkataan se 
3. palkitaan 
4. toistetaan kunnes onnistuu n. 90%:sti 
5. lisätään sanallinen vihje 
6. käytetään vihjettä käytöksen aikaansaamiseksi 

 
- vihjettä annettaessa oltava huolellinen siinä, että koira tosiaan kuulee vihjeen 
- vartalon asento samana kuin se oli käytöksen tullessa esiin 

- jos koira tottelee vain ohjaajan apua  minimoidaan apua vähitellen 

Kuinka paljon pitäisi harjoitella? 

 
- useita 5-15 min jaksoja 
- yhteensä saa jopa 30-45 min päivässä 
- joka kerta, kun kommunikoi koiran kanssa, voi harjoitella (ruoan antaminen, ulosmeno 

jne.) 
- koira oppii, että ohjaajan vihjeisiin vastaaminen saa aikaan mukavia asioita koiralle 

kaikkialla elämässä 
- yksi harjoittelukerta 

o 1-2 harjoitusta, joihin keskitytään 
o aloitetaan sillä, jonka koira osaa (onnistuminen innostaa koiraa) 
o sitten uutta tai jotain haastavampaa  
o tarpeeksi pienet osat kerrallaan 

- jos jompikumpi alkaa vaikuttaa turhautuneelta (ohjaaja tai koira)  tauon paikka 
- kun koira alkaa osata käytöksen  voidaan harjoitella ko. asiaa vähemmän, jotta koira ei 

kyllästy 
- jotkut tosin toistavat käytöstä loputtomiin, koska itse tekeminen on mukavaa (on yhdistynyt 

niin vahvasti palkkioihin) 
- kun toiminto on sujuva  ei tarvitse harjoitella niin usein 
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Työvälineiden käyttö positiivisesti 

Jackpot 

 
- jonkinlainen läpilyönti koulutuksessa 
- voi toimia kahdella tapaa 

o tekee vaikutuksen koiraan ja lisää suorituksen toistamisen todennäköisyyttä 
o pakottaa kouluttajan pitämään tauon ja tauko on palkkio koiralle vaikean 

harjoituksen jälkeen, saa levätä hetken ja miettiä tekemäänsä  

Klikkerin taika – ajoitus 

 
- klikkaus heti kun koira tekee halutun asian 
- palkkion tarjoaminen eri vaihe 
- ei samaan aikaan C ja T 

Ei-palkkiota-merkki (NRM) 

 

- ehdollinen rankaisu tai NRM  kertoo, että juuri nyt koira ei saa palkkiota 
- jotkut käyttävät, jotkut eivät 
- vaarana se, että NRM aletaan käyttää rankaisuna 

Löysä hihna 

 
- hihna turvallisuutta varten 
- ei kahva tai ohjauspyörä 
- voidaan käyttää estämään koiran pääsy ympäristön tarjoamille palkkiolle, mutta ei muuta 

1 VIIKKO – ISTUMINEN 

klikkerin lataaminen 

- ladataan klikkeri aluksi 
- klikkeri toisessa kädessä (vaimennettuna), namia toisessa 
- klikkaus ja nami koiran suuhun 
- ei tarvitse tehdä mitään erityistä klikkauksen aikana 

 
- jos koira pelkää ääntä 

o voidaan käyttää jotain muuta merkkiä 
o poisherkistetään koira klikkerin äänestä (vaimennetaan ääni ja sitten kovennetaan 

sitä) 
- koira ei ole kiinnostunut nameista 

o paremmat namit 
o vähemmän häiriöitä 
o ennen ruokaa harjoittelu 

- koira on liian kiinnostunut nameista 
o pentujen kanssa ”vinkaisu” jos koira puree sormia ja poistutaan paikalta 

o namit nyrkin sisälle – koira jäytää kättä – kun hellemmin  käsi auki; aina vain 
pehmeämpiä otteita ennen kuin käsi aukeaa + liitetään käskysana tähän kun puru 
kevenee 

Pelin nimi 

 
- koiran nimi 
- sanotaan se ja kun koira katsoo CT 
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- jos ei katso, ei sanota uudelleen, odotetaan että katsoo tai jopa houkutellaan katsomaan ja 
CT 

- voidaan tehdä 2 tai useamman ihmisen ryhmässä: vuorotellen sanotaan nimi ja CT 
- vapaaehtoisesta kontaktista palkitseminen eri tilanteissa, mahdollisesti vihje siihen mukaan 

 
- koira ei katso 

o namin oltava tarpeeksi hyvä 
o vähemmän häiriöitä 
o ennen ruokaa harjoittelu 
o jonkun muun äänen käyttö lisänä huomion kiinnittämiseksi 
o kuulon testaaminen, jos mikään ääni ei herätä huomiota 

Istuminen 

 
- odotetaan, että koira istuu ja CT 
- koirat istuvat usein ja helppo napata käytös 
- kun koira tarjoaa 80-90% käytöstä  vihje 

 
- koira ei tarjoa istumista 

o erilaisten houkuttimien käyttö apuna (vartalon kieli, nami) 
o takajalkojen koukistumisen palkitsemisesta eteneminen 
o parempi nami 
o odotetaan sinnikkäästi, että istuu edes jossain ja siitä edetään 

- koira hyppää ylös heti kun on istunut 
o klikataan kun koira istuu, joten ei haittaa (ei harjoitella paikallapysymistä) 
o jos ennen klikkausta  odotetaan, että istuu uudelleen ja sitten CT 
o vähitellen pidennetään aikaa ennen klikkausta, jolloin oppii odottamaan istuen 

Maahanmeno 

 
- nappaamalla kun koira tekee maahanmenoa itsestään 
- nopeampaa voi olla maahanmenon houkuttelu ja sheippaaminen ainakin aluksi 
- istumisesta aloittaminen houkuttelemalla 
- kun tekee luotettavasti  vihje kun tekee juuri maahanmenoa 
- seistään itse normaalissa asennossa vihje annettaessa (ennen käytöstä), jos ei mene 

maahan  houkutteluapu 
- käytetään mahdollisimman vähän houkuttelua ja annetaan koiran miettiä enemmän – ei 

opeteta vain maahanmenoa vaan myös koiraa ajattelemaan 
 

- koira nousee seisomaan, kun namia liikutetaan maata kohden 
o aloitetaan istuvasta asennosta 
o liikutetaan namia hitaasti maahan, alaspäin suoraan, ehkä J-muotoon eteenpäin 

o palkitaan siitä, kun laskee päätä alaspäin ennen kuin nousee ylös  tästä eteenpäin 
sheipataan maahan saakka 

o jos vielä vaikeuksia  aloitus seisovasta asennosta, nami mahan alle vieden 
- koira ei mene maahan vaan venyttää kaulaa  

o lisää sheippausta 
o alaspäin venyttämisestä CT ja siitä eteenpäin maahan saakka vähitellen 

- on sheipannut vaan ei mene maahan 
o luovuutta lisää 
o jalan alta ryömiminen ja sitä kautta maahanmeno 
o matala pöytä 

- seuraa namia hyvin, mutta ei ymmärrä käskyä 
o ei namia rintaa vasten ylhäällä (istu-merkki monelle koiralle) 
o ei anneta vastakkaisia signaaleja 
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o houkuttimen häivyttäminen (nami taskussa, käsi selän takana) 
o tauko sanan jälkeen? Annettava aikaa ajatella sanaa ja toteuttaa se 

o jos ei auta  houkuttimen käyttö, mutta vähitellen pienennetään elettä (käsi 
puoleenvälin alas jne.) 

Pentu”punnerruksia” 

 
- heti kun koira osaa maahanmenon houkuttimen avulla 
- usea nami kädessä 
- koira maahan CT ja heti houkuttelu istumaan CT ja maahan jne. 
- aluksi jokaisesta CT, sitten pitää tehdä 2 tai 3 ennen palkkiota, vaihtelevasti 
 
- koira ei nouse ylös maasta 

o parempi nami 
o innostetaan koiraa nousemaan omalla äänellä ja eleillä, liikutaan poispäin koirasta 

Seisominen paikoillaan 

 
- koira nousee istumasta seisomaan CT 
- houkutellaan koira seisomaan CT 

Bonus – kieppuminen ympäri 

 
- nopea ja helppo monelle koiralle 
- shapingia voidaan harjoitella tämän avulla 
- pään kääntymisestä CT ja vähitellen koko vartalon 
- eri suuntiin pyöriminen 
- voidaan houkutella myös namin avulla 

2. VIIKKO – KOHDE 

Luoksetulo 

 
- luoksetulo aina positiivinen asia koiralle 
- ei rangaista, kun on tullut luokse 
- aloitetaan harjoittelu sisällä 
- koira vähän matkan päässä, sanotaan kutsu ja pari askelta taaksepäin – koira tulee CT 
- kehutaan myös suullisesti 
- lisätään matkaa, kunnes tulee koko huoneen poikki 
- useampi henkilö voi myös kutsua vuorotellen 
- siirrytään ulos kun sisällä sujuu 
- samalla lisätään vähitellen sisällä häiriöitä (kissa kulkee huoneen poikki, pallo lentää, ovi 

aukeaa…) 
 

- koira tulee kotona, mutta ei muualla 
o ei vapaaksi ulkona hetkeen 
o ei käytetä vihjettä ellei olla 90% varmoja, että koira tulee 
o jos pakko saada koira luokse: houkutellaan ensin koiran huomio ja sitten sanotaan 

vasta vihje, klikkaus kun koira matkalla luokse, palkkio perillä 
o haetaan koira, jos epävarmoja tulosta 
o pitkä nailonliina pantaan kiinni – estetään liikkuminen poispäin, ei kiskota luokse 

- koiraa on rankaistu luoksetulon jälkeen, juoksee pois tai leikkii hippaa jos kutsutaan 

o koira on oppinut, että kutsu merkitsee ikäviä asioita  ei kannata tulla luokse tai 
luoksetulo = hippa alkaa 

o aloitetaan harjoittelu alusta 
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Kohde 

 
- koira koskee kohdetta (käsi, muu kohde) 
- klikkeri ja namit samassa kädessä, toinen käsi tyhjä (kohde) 
- jos käsi kohteena: annetaan koiran nuuskia kättä CT 

- luotettava kosketus  aletaan liikuttaa kättä 
- voidaan siirtää kosketus muihinkin kohteisiin (vihje lisätty sitä ennen) 

 
- koira vain tuijottaa kättä 

o piilotetaan klikkeri+namikäsi selän taakse 
o namin hierominen käteen 

- klikkeri ja namit hankalia samassa kädessä 
o harjoittelua… 
o namit voidaan pudottaa maahan/kulhoon 
o klikkerissä ranneke 
o suullinen merkkiääni  

Ei hyppimistä –alue 

 
- koirat pitävät hyppimisestä, etenkin ihmisiä vasten, luonnollista tervehtimisessä 
- hyppiminen myös ongelma 

- pentujen pitäminen sylissä  kertoo, että ylhäällä on hyvä paikka olla 
 
- pidetään koira hihnassa, avustaja lähestyy ja pitää namia ylhäällä rintaa vasten 
- pidetään hihnasta ja seistään paikoillaan 
- odotetaan, koira turhautuu, kun ei voi hyppiä ja heti kun esim. istuu CT 
- odotetaan myös, että koira istuu, vaikka sille annetaan namia (jos nousee joko odotetaan, 

että istuu uudelleen tai NRM ja sen jälkeen odotetaan istuminen  CT) 
- palkitsijana joko avustaja tai itse 
- monien ihmisten kanssa toistetaan harjoitusta 

 

- jos ei ole avustajaa  koira kiinni johonkin 
- lähestytään koiraa – kun koira istuu, jatketaan lähestymistä; jos hyppää ylös  

pysähdytään 
- koiraa ei pyydetä istumaan (tms. mitä halutaankaan sen tekevän) vaan koira valitsee 

istumisen itse 
- voidaan palkita istumisesta myös CT, mutta lähestyminen ja silittely perillä myös riittävät 

- hyppäämisestä voidaan myös rangaista eli koira hyppää  peruutetaan poispäin 
 

- ilman hihnaa 

- koira tulee vastaan ja aikoo hypätä  käännetään koiralle selkä 
- kun koira kauniisti (esim. istuu)  käännytään koiraa päin ja CT 
- koira oppii, että istumalla saa huomiota 
- oltava varovainen, ettei koira opi käyttäytymisketjua: hyppää – istu – palkkio 
- estämiseksi palkitaan koiraa kun se ei ole edes ehtinyt hypätä ensimmäistä kertaa 
- kilpailevan käytöksen pyytäminen 

- koira tulee lähelle  käsketään esim. istumaan tai maahan = ei voi silloin hyppiä 
- toimii vain, jos koira tottelee em. luotettavasti ja kokee ne mukavina, tekee heti 

Hihnassa kävelyä 

 
- yksi vaikeimmista asioista, mitä koiralle ”opetetaan” 
- koirat vetävät, koska ihmiset ovat hitaita ja tylsiä ja vetäminen tuntuu vievän koirat sinne, 

minne ne haluavat 



 13 

- koirat haluavat juosta ympäriinsä, nuuskia, jahdata asioita, syödä kaikenlaista ja tutkia 
kaikkea – ihmiset kulkevat tylsästi kadulla ja odottavat koirien tekevän samaa 

- jos vetäminen hyväksytään, koirat ajattelevat sen olevan tapa päästä sinne minne haluavat 
= vetämisestä palkitaan 

- kun harjoitellaan vetämättömyyttä  lyhyet pätkät ja muutoin niin, että koira ei ole 
kytkettynä/ei tarvitse vetää  

- harjoitellaan mieluiten kun koira on saanut purkaa energiaansa 
 

- aloitus ilman hihnaa rauhallisessa paikassa 
- koira kulkee ohjaajan lähellä CT 
- kun kulkee siinä jatkuvasti  vihje 
- hihna laittaminen koiralle: jos koira kiihtyy hihnasta  ei laiteta kaulaan ennen kuin 

asettuu, käsketään esim. istumaan/odotetaan istumista 
- jos nousee siitä  hihna taas pois (P-) 
- NRM merkkiä voi myös käyttää, jos koira nousee istumasta 

 

- voidaan myös nostaa hihnaa useasti päivässä ilman että lähdetään minnekään  ei enää 
kiihdy siitä  laitetaan hihna kiinni ja kun ei siitä kiihdy  sitten vasta ulos 

- aluksi tarvitaan paljon nameja! 
- ulos ja sanotaan hihnassa kävelyn vihje (ks. edellinen kpl) 

- jos koira kiskoo hihnan tiukalle  pysähdytään 
- kun koira katsoo sitten ohjaajaa CT ja nami ohjaajan luota 

- samalla hihna löystyy  sanotaan vihje ja CT ennen kuin hihna tiukalle 
- taas nami ohjaajalta 
- paljon CT ennen kuin hihna tiukalle jotta tajuaa, että siitä tulee palkkio (ei siitä, että hihna 

menee ensin tiukalle ja sitten vasta löystyy) 
- myös paljon suunnanmuutoksia 
- ympäristö ei saa palkita koiraa vetämisestä (ennakoitava tapahtumia, koira kiskoo puskiin – 

odotetaan, että hihna löysä  C ja annetaan lupa mennä nuuskimaan) 
- kohde apuna oikeassa paikassa kulkemisessa 

 
- koira on liian vahva, ei voi vastustaa kun vetää 

o erilaiset riimupannat 
o opetetaan ensin pitämään pantaa muuten vaan ja sitten lenkillä 

- koira tekee päinvastoin, ei halua tulla mukana ja vetää taaksepäin 
o koira pelkää jotain?  
o odotetaan, että rentoutuu ja tulee luokse 
o houkutellaan liikkumaan 
o palkitaan silloin, kun liikkuu, ei silloin kun on pysähtyneenä 
o ei anneta pysähdellä, liikutaan itse ja palkitaan liikkumisesta 

- koira ei huomioi omistajaa kävelyllä 
o ympäristö vie huomion 
o yksinkertaisia harjoituksia, joilla yritetään saada koiraan kontakti (istuminen tms.) 
o parempia palkkioita 
o vihjesanaharjoituksia rauhallisessa ympäristössä ja vähitellen lisätään häiriöitä 
o ennen ruokaa kävely, jotta namit maistuvat 

o penkillä istuminen ja pudotellaan nameja ½-1 h päivittäin  ympäristö ei enää niin 
jännittävä 

Bonus – tassun antaminen 

 

- jotkut luonnostaan tassuttavat  napataan käytös 
- shaping – pienikin jalan liike CT 
- houkuttelun avulla: nami kädessä koiran edessä, heilutellaan, että tassu nousisi 
- nostetaan tassua, jos ei muu auta 
- vasen/oikea tassu sitten opetetaan 



 14 

- high five: koira läpsäyttää omaa kättä 
- vilkutus 

3. VIIKKO  

Odottaminen 

 
- ovesta kulkeminen ei niinkään johtajuutta vaan hyviä tapoja 
- samalla mahdollisuus harjoitella odottamista monta kertaa päivässä 
- houkutellaan koira oven luokse ja odotetaan istuutumista, mielellään ei suullista käskyä 

vaan vartalonkielen avulla 

- kun istuu  sanotaan odotusvihje (esim. odota) tai käsimerkki 
- kättä ovenripaa kohti, ennen kuin koskee CT kun koira pysyy paikoillaan 
- vähitellen lähemmäksi ovea kunnes kosketaan sitä, pystytään avaamaan ovi (ja kiinni, ei 

vielä ulos) 

- kun ovi auki  aletaan itse astua ulospäin ja CT 
- palkkio myös lopuksi se, että koira saa mennä ovesta ulos ja sitten leikkiä tai lenkille  
- koira oppii, että odottamalla kauniisti ovella  mukavia asioita tapahtuu 
- eri ovilla sama asia 
- huom! Jos koira epäonnistuu monta kertaa peräkkäin  liian nopeasti edetty, tarkoitus ei 

ole, että koira nousee istumasta ylös 

Ota 

 
- noudon opetuksen aloitus 
- koira ottaa jotain suuhunsa 
- koira tekee tätä koko ajan  nappaaminen helppoa 
- tarjotaan namia kädestä ja sanotaan samalla ”ota” 
- vihje heti aluksi jo mukana, koska ollaan aika varmoja, että koira ottaa namin… 
- C kun koira ottaa namin suuhunsa 
- nami eri paikoissa, liikutaan itse 
- sitten sama lempilelun kanssa 
- kun ottaa lelun CT, saa pudottaa lelun heti (ei harjoitella pitämistä) 
- liikutetaan lelua eri paikkoihin, lattiaa pitkin vieritetään 
- lyhyet harjoittelujaksot 

- kun ottaa esineen hyvin  pidennetään aikaa ennen CT kunnes koira pitää esinettä 
 

- koira ottaa ruuan, mutta ei muuta 
o napataan ja CT, kun koiralla jotain suussaan 
o erikoisherkkuja, erikoisleluja 
o shaping: koira katsoo esinettä, koskee nenällään, suu jne. kunnes nostaa ja pitää 

- koira ottaa esineen vain kädestä, ei maasta 
o kättä alemmaksi ja lopulta maata vasten 

Ei oteta 

 
- mitä tahansa koira katsoo/koskee  sitä ei saa ottaa 
- seistään koiran edessä, nami suljetussa kädessä, toinen käsi selän takana + klikkeri siinä 
- sanotaan vihje ja samalla madalletaan käsi koiran nenän tasolle 

- kun koira lopettaa käden tutkimisen hetkeksi  C ja nami toisesta kädestä 
- toistetaan kunnes kääntää pään pois vihjeestä 
- lisätään aikaa pään poispäin kääntämisen ja palkkion välillä 
- myös pysymistä pois ojennetun namin luotan (ei vain pään kääntämistä) 
- liikkuminen poispäin vihjeestä 
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- seuraavaksi ojennettu käsi avoinna, nami kädessä 
- käsi tarpeeksi lähellä koiraa 
- ei sanota ei tms. korjaavaa käskyä, piilotetaan käsi selän taakse, jos koira epäonnistuu 
- sitten nami lattialla ja samat vaiheet (käsi/jalka ruuan päälle, jos yrittää ottaa sen) 
- muistettava aloittaa helpommasta, kun vaikeutetaan harjoitusta 
- etenkin ruoka lattialla hankalaa – oltava valmiina peittämään se nopeasti 

 
- koira ei lopeta nuuskimista 

o kärsivällisyys 
o pienetkin muutokset CT 

- puree kättä kovasti, tulee jopa verta 
o hanskat kädessä 
o pehmeämmän suun opettaminen 

Bonus – kellon soittaminen 

 
- koskettamisen laajentaminen (koira osaa ennen tätä kohteen koskemisen) 
- kello, joka laitetaan nauhaan 
- kello kädessä ja sanotaan kosketuksen vihjesana 

- koira yrittää ehkä koskea kättä, mutta kello on tiellä  koskee kelloa 
- muutamien kertojen jälkeen kellonsoiton vihjesana mukaan 
- pidetään kellosta kiinni, ei enää kämmenellä (ja niin, että koira onnistuu koskemisessa) 
- kättä narussa ylemmäksi kunnes tullaan sen päähän asti ja koira koskee kelloa alhaalla 
- kellon siirtäminen eri paikkoihin 
- ei haittaa, vaikka ei vielä kilahda – sheipataan kovempi kosketus myöhemmin, kun muutoin 

koskee hyvin 
- kello roikkumaan esim. oveen 
- joka kerta ulosmentäessä käsketään koiraa soittamaan ensin kelloa (ensin lähellä kelloa, 

sitten kauempana kellosta) 

- joskus soittaa kelloa ominpäin, jotta pääsisi ulos  päästetään ulos 

Bonus – kauniisti istuminen 

 
- kerjääminen tms. temppu 
- koira istuu alussa 
- nami koiran kuonon yläpuolella, joutuu venyttämään, että voi haistella sitä 
- palkitaan yrityksistä nostaa etutassuja maasta 
- sheipataan korkeammat nostamiset 
- vihjesana sanotaan aluksi kun koira istuu molemmat tassut ylhäällä 
- sitten ennen houkuttelua 
- käsimerkin vähittäinen pienentäminen 

Bonus – pomppiminen 

 
- kannattaa valita sellainen vihje, jota ihmiset eivät vahingossa käytä 
- voidaan napata hyppääminen tai sheipataan pomppaaminen 

- kun pomppiminen opetettu  saa pompata vain vihjeen jälkeen, ettei ala pomppia muuten 
vaan ihmisiä vasten 

4. VIIKKO 

Oma paikka 

 

- koira menee omalle paikalleen makaamaan 
- yksi paikka tai monta 



 16 

- sama tai liikkuva paikka (esim. koiran huopa) 
- aluksi ollaan lähellä paikkaa, johon koira voidaan sheipata tai houkutella namilla menemään  
- vihjesana voi olla heti alussa mukana (houkuttelussa) kun koira menee paikalleen 

- kun koira menee hyvin paikalleen  siellä istuminen tai maahanmeno 
- lopullisesti paikka = mene omalle paikalle ja siellä maahan 
- pysyminen omalla paikallaan (odota –vihje) 
- määrittely, kuinka suuri osa koirasta pitää olla omalla paikalla 
- kauempaa paikalle lähettäminen, vihje ennen kuin koira on menossa sinne 

Rentoutuminen 

 
- koira rentoutunut: kyljet venyneet, lepuuttaa päätä lattiaa vasten, sulkee silmänsä, 

nukkumaan 
- vartalonkieli voi vaikuttaa mielentilaan 
- iloinen ihminen hymyilee – ei ole hyvällä tuulella  hymyilee  voi tulla siitä paremmalle 

tuulelle 

- jos koiraa pyydetään rentoutuneeseen asentoon  voi rentoutua siitä 
 

- pyydetään koira maahan ja odotetaan, että koira makaisi lonkka-asennossa CT 
- jos sfinksiasennossa  voidaan ”horjuttaa” lonkalleen (namin heiluttelua nenän edessä) 
- houkutellaan kyljelleen namin avulla 

- kun halutussa asennossa  sanotaan vihjesana CT 
 
- samassa asennossa voidaan harjoitella käsittelyä 
- hierontaa myös samassa asennossa 
- vihjesana ennen houkuttelua, käsimerkin pienentäminen 

 
- koira on jännittynyt, pomppaa ylös 

o sheipataan asento 
o pienestä liikkeestä alkuun 
o silitellään rauhoittavasti 

Paikallapysyminen 

 
- eri asia kuin odottaminen edellä 
- odota = paussi, tauko; paikallapysyminen = pysytään kunnes toisin sanotaan 
- kolme osaa 

o kesto 
o häiriöt 
o etäisyys 

- harjoitellaan ensin kestoa ja häiriöitä ennen kuin harjoitellaan etäisyyttä 
- yleistä on se, että ahnehditaan kaikkia kerralla ja koira tekee silloin virheitä 

 
- koira istumaan 
- kehutaan 
- nami esillä – vapautetaan ja palkitaan (vapautuskäsky) 

- kun koira pysyy paikoillaan  voidaan käyttää paikka-käskyä lisänä (ei pakollista) 
- voidaan klikata ja koira jatkaa samassa asennossa (monet ymmärtävät tämän, jos koira 

palkitaan sen ollessa samassa asennossa) 
- paikallapysyminen voidaan houkutella (nami nenän edessä) tai pidetään kauempana ja 

koiran pitää tajuta, että se saa namin vain olemalla tavoittelematta sitä, olemalla paikallaan 
(voi tällöin myös luulla, että sitä ollaan houkuttelemassa liikkeelle) 

- vapautussana mukaan 
 

- kun koira jaksaa 1 sekunnin ajan  lisätään aikaa 2 s:in 
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- sitten 4, 7, 10 (laskettava aika) 
- pitemmillä ajoilla voidaan koiraa palkita paikallapysymisen aikana 

- jos koira nousee  P- eli nami selän taakse; kun istuu taas  nami esille ja palkitaan 
hetken kuluttua (ainakin 1 s paikoillaan) 

- sama koira maassa paikoillaan 
 

- aika pitenee  namin häivytys, ei aina pidetä nenän edessä, siirretään kauemmaksi 
- paikallaolo, nami ei kädessä, palkkio tulee taskusta 

 
- koira pysyy 10-20 s  häiriöitä mukaan 
- ohjaaja liikehtii hieman, hypähtelee, heiluttelee käsiä, istuu, menee maahan, pyörii ympäri, 

pompottaa palloa jne. 
- toiset ihmiset häiriöinä (samat asiat tekevät) 
- koirasta riippuen eteneminen vähitellen 

 
- kun koira pysyy 20-30 s häiriöiden kanssa  etäisyys 
- aluksi lyhyt aika ilman häiriöitä 
- palkitessa palataan koiran luo, ei kutsuta luokse 

 
- kun kaikki em. on harjoiteltu erikseen  yhdistetään 
- häiriöiden lisääminen edelleen vähitellen joka askeleella poispäin koirasta 
- poistuminen koiran näköpiiristä (sisällä eri huoneeseen) 

 

Anna 

 
- leikkimisen ja noudon osa 
- ei haluta opettaa jahtaamisleikkiä kiellettyjen asioiden kanssa, mieluummin koira luovuttaa 

ne 
 
- koiran lempilelu  

- innostetaan koiraa, pudotetaan lelu, koira ottaa esineen  odotetaan, että koira huomioi 
ohjaajan/houkutellaan katsomaan  toinen käsi esille, jossa nami 

- koira aukaisee suunsa  sanotaan irrotusvihje 
- samalla lelu putoaa maahan  C 
- annetaan koiran hamuta namia samalla kun otetaan lelu uudelleen käteen + palkitaan koira 
- muutama toisto ja sitten vihje ennen namin näyttämistä 
- kun lelulla onnistuu  sama oikeilla kielletyillä esineillä – ei leikkimistä, vain pudottaminen 
- harjoitellaan edelleen samaa leluilla, ettei aina jouduta ottamaan esinettä pois  koira ei 

haluakaan luovuttaa sitä 
 

- koira ei irrota 
o parempi nami 
o pudotetaan nameja maahan 
o rauhallisesti otetaan esine koiran syödessä nameja 

Bonus – pujottelu 

 
- koira pujottelee jalkojen välistä 
- koira vasemmalla puolella 

- astutaan eteenpäin oikealla jalalla ja kohde sen jalan taakse  koira näkee läpi, sanotaan 
kosketusvihje 

- koiran kulkiessa jalkojen läpi CT 
- sama toiseen suuntaan jne. 

 



 18 

- koira pelkää pujottelua 
o sheipataan käytös 

o koira koskee kohdetta jalan takana/välissä  siitä läpi jalkojen sheippaus 
o voidaan houkutella namin kanssa läpi 

Bonus – maali 

 
- iso pallo, jota koira koskee (kuten kellonsoitossakin) 
- koira ei saa saada palloa suuhunsa, tarpeeksi iso 
- pallo maahan saakka, vihje mukaan 

- kovemmista kosketuksista palkka  pallo liikkuu 
- matkan määrittely 
- maalitolpat lähelle, jotta pystyy pukkaamaan pallon siitä läpi 
- oikeansuuntaisista pukkauksista palkkio 
- myös keilaaminen samaan tapaan 

Bonus – rukoileminen 

 
- tuoli/jakkara, joka koiran rinnankorkuinen 
- ensin kauniisti istuminen (”kerjääminen”) ja siitä tassut jakkaralle alastullessa 
- yksi tassu tai lyhyt pitäminen aluksi 
- kun tassut jakkaralla  voidaan houkutella ojentamaan tassunsa 

- koira katsomaan tassujensa väliin niiden ollessa jakkaralla  vihje mukaan 
 

- koira pudottaa tassunsa penkiltä kun katsetta houkutellaan alaspäin 
o hitaammin, nenä alas aluksi 
o ennen kuin pudottaa tassunsa CT 

- koira ei laita tassujaan penkille 
o tassut jonkun muun päälle 
o itse tuolilla ja koira laittaa tassut polville 

5. VIIKKO 

Sivulletulo 

 
- koira on oppinut istumaan ohjaajan edessä luoksetulossa 
- ohjataan koira tulemaan edestä sivulle istumaan seuraamispaikkaan 
- koira ohjaajan edessä, otetaan pitkä askel vasemmalla jalalla taaksepäin ja samalla 

houkutellaan koira namin avulla sen mukana (kirjassa oikea käsi, ei ehkä kannata vaan 
vasen käsi) taakse ja sieltä pyörähtäen istumaan vasemmalle sivulle 

- siinä nostetaan kättä ja koira istuutuu 
- toistetaan kunnes sujuva ja sitten käskysana mukaan 

 
- koira siirtyy loppuvaiheessa naama kohti ohjaajaa (eteen) 

o jos namia pidetään ohjaajan edessä saattaa näin käydä 
o nami sivulla, ei edessä 
o sheipataan suoremmat asennot 

Ei oteta, jätä rauhaan 

 
- koira on jo oppinut pois –sanan namiharjoituksissa aiemmin 
- koira oppii jättämään rauhaan asioita joita löytää maasta kävelyillä 

 
- ruohottomalle alueella muutama ei kovin kiinnostava namikasa, niin että ne näkee itse 

helposti 
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- lähestytään koiran (hihnassa) kanssa ensimmäistä kasaa 
- kun koira katsoo sitä  sanotaan esim. pois ja pysähdytään 
- kun koira katsoo kasasta pois CT (palkkio paljon parempi kuin kasan namit) 
- toistetaan muiden kasojen kanssa useaan kertaan 
- seuraavalla kerralla kasat eri paikassa ja eri etäisyyksillä harjoitellaan kasoihin nähden 
- parempia nameja kasoihin (palkkionami parempi kuin ne) 

- kun sujuu  arkielämässä saman harjoittelua 
- sitten ilman hihnaa samaa (aluksi ruohoton alue ja epäkiinnostavia nameja) 

Yli / päälle 

 
- opetetaan koira hyppäämään 
- aloitus matalalta, kävely yli ja samalla käskysana ja CT 
- nostetaan hitaasti 
- nami voidaan heittää esteen taakse – käskysana ja CT kun koira ylittää 

 
- jonkin pöydän tms. päälle nouseminen 
- matala alusta, maan tasalla ja sinne nouseminen 
- vähittäinen nostaminen 

Bonus – nukkuminen 

 
- rentoutumisharjoituksen jatke 
- koira makaa selällään 
- koira ensin rennoksi kyljelleen ja houkutellaan koira kellahtamaan selälleen namin avulla 
- pään käännöstä jalkojen liikkeeseen ja siitä selälleen 

- jos koiralla kapea selkä ja syvä rintakehä  ei hyvä harjoitella tätä 

Bonus – kieriminen selällään 

 
- edellisestä jatketaan kierimiseen 

Bonus – kiskominen 

 
- energian purkaja, opettaa koiraa hallitsemaan itseään ja mukautumaan ohjaajan päätöksiin 
- rajua leikkiä sallitulla tavalla 
- narulelut hyviä 
- säännöt: 

o vetolelu vain sitä varten, ei saa lojua maassa 
o ohjaaja päättää milloin leikitään 

o ohjaaja voittaa useimmiten (?). Jos koira luovuttaa lelun hyvin  saa voittaa silloin 
tällöin 

o jos koiran hampaat osuvat ihoon  kiljaisu ja leikki loppuu, käännetään koiralle 
selkä 

o koira saa tarrata leluun suullisen luvan jälkeen 
o leikkimurina sallitaan, vakava lopettaa leikin 
o muut koirat pois kun yhden kanssa leikitään 
o pienet lapset eivät saa leikkiä tätä 

- otetaan siis lelu esille, heilutellaan sitä ja kun koira tarttuu, vastustetaan hieman, jotta 
koira kiskoisi 

- kehutaan, kun kiskoo hyvin 
- 5-10 s jälkeen lopetetaan liikkuminen ja sanotaan irrotuskäsky (opetettu aikaisemmin) 
- palkitaan CT, palkkiona voi olla myös uusi leikin aloittaminen 
- klikkerin sijasta voi myös käyttää naksusanaa, koska se on helpompaa 

- jos koira ei irrota helposti  vaihto namiin, ehkä useampaankin 
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- jos irrotusvaikeudet jatkuvat  irrotusharjoittelua enemmän 

6. VIIKKO  

Pois tieltä, väistä 

 
- koira naama kohti ohjaajaa 
- nami nenän edessä ja annetaan maistella sitä 
- siirretään namia kohti koiran rintakehää ja otetaan askel kohti koiraa 
- kun koira siirtyy taaksepäin CT 
- 1-2 askelta aluksi 
- kun siirtyy taaksepäin sujuvasti useita askelia  sana mukaan 
- koira kääntyy vinoon 

o edetty liian nopeasti 
o 1-2 askelta uudelleen kunnes sujuvat suoraan ja sitten lisää 

 
- koira istuu 

o koira liikkeelle seisovasta asennosta 
o nami alempana, siirretään etujalkojen väliin 

Maahanmeno kauempaa 

 
- hyödyllinen käytännössä 
- maahanmenokäsky on opetettu jo 
- apuri pitää hihnasta kiinni, koira vieressä (tai kiinni jossain) 

- askel pois koirasta ja maahankäsky  tekee CT (palkitaan maahanasennossa eli mennään 
koiran luo) 

- askel kerrallaan matkaa lisää 

- kun onnistuu n. huoneen matkalla  häiriöitä mukaan 
- kun häiriöitä lisätään = matkaa samalla vähennetään (yksi kriteeri kerrallaan harjoitellaan)  
- häiriöiden kanssa matkan lisääminen 
- ilman kiinnipitäjää 
- maahamnenoa kun koira liikkuu (koira hihnassa lenkillä, kun koira liikuskelee huoneessa tai 

pihalla) 
- maahan-käsky kun koira liikkuu nopeammin (ravaa, laukkaa) 

 
- koira yrittää tulla luokse 

o on opetettu, että maahan = makaa edessäni tai lähelläni 
o apuri kiinnipitäjänä, aloitus melko läheltä 

 
- koira ei nouse, ei makaa, istuu vain 

o hämmentynyt 
o luulee, että maahan pitää tehdä lähellä 
o luulee, että voi tehdä maahanmenoa, koska ei pääse lähelle 
o ei liian kauaksi koirasta 
o sanotaan maahan ja odotetaan hetki, jos ei mene  houkutellaan maahan 
o muutaman toiston jälkeen jos ei toimi  maahankäskyn uudelleenharjoittelua 

Pudota, irti 

 
- koira hihnassa 
- avustaja n. 10 m päässä, tylsiä nameja  
- kävellään koiran kanssa kohti avustajaa, joka merkistä pudottaa nameja maahan jalkojensa 

juureen 
- pysähdytään, sanotaan ei oteta –käsky ja odotetaan 
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- kun koira ei katso nameja CT 
- toistetaan, kunnes katsoo heti käskyn jälkeen 
- myöhemmin erilaisten namien kanssa harjoittelua ja ilman hihnaa  

Bonus – risti tassusi 

Bonus – ryömi 

Bonus – kumarra 

JACKPOT 

 
- kurssi läpi 
- positiivisen harjoittelun periaatteena on ajatella sitä, mitä haluaa koiransa tekevän, ei sitä, 

mitä sen ei halua tekevän 
- ongelmien ratkaisu: 

o kuinka estetään koiraa saamasta palkkiota väärästä toiminnasta 
o palkitaan niistä, joita halutaan 

SISÄSIISTEYS 

SOSIAALISET ONGELMAT 

 
- koirat eivät sisäsyntyisesti ihmisen parhaita ystäviä 
- elämässä aika, jolloin niiden pitää ”oppia maailma” 
- sosiaalistumisaika 3-20 viikkoa 

- sen jälkeen kaikki, mitä ei ole luokiteltu turvallisten asioiden luokkaan  automaattisesti 
vaarallisten luokkaan 

- jo pikkupennusta saakka sosiaalistamista ihmiseen 
- sen jälkeen myös muut ärsykkeet 
- mitä enemmän ärsykkeitä koira saa tuolloin, sitä itsevarmempi ja sopeutuvampi koira on 

koko elämänsä 
 

- helpoin tapa välttää ongelmat on niiden ennaltaehkäisy 
- jos koira jo on heikosti sosiaalistettu…poisherkistämistä positiivisin menetelmin  

o opetetaan koiralle palkkiomerkki (naksu/sana) 
o koiran ruoka naksutellaan, syötetään kädestä (ihminen hyvien asioiden lähde) 
o palkitaan rauhallisesta käyttäytymisestä muiden lähellä (etenkin kun pelottavia 

asioita on lähellä) 
o pelonaiheista lista: priorisoidaan ne ja aletaan poisherkistää pienistä askelista 

aloittaen 
o vastaehdollistuminen ja poisherkistäminen menetelmiä: apulaisia tarvitaan 

esiintymään pelon lähteinä (esim. vieraat ihmiset  vieras ihminen = saa namia) 
o muut ihmiset syöttävät nameja 
o opetetaan kohde (voidaan sen avulla lähestyä pelottavia kohteita) 

KOIRIEN TAPOJA 

 
- terveet koirat pureskelevat, haukkuvat, kaivavat ja juoksentelevat ympäriinsä 
- luonnollista ja tarpeellista koirille 
- niiden tukahduttaminen voi johtaa muihin ”ongelmiin” 
- purulelut valittava huolella, turvallisia 
- pureskelu myös lievittää stressiä 
- myös aikuisten koirien pitää saada pureskella 
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- jos koiralla jo huonoja pureskelutapoja  pidettävä puruvapaassa ympäristössä ja 
opetetaan puremaan sallittuja asioita 

 
- kaivaminen myös monien koirien lempipuuhaa 
- aidattava alueet, jossa ei saa kaivaa 
- kannustetaan kaivamaan sallitussa paikassa tai rakennetaan kaivuupaikka 

 
- haukkuminen 
- koirat ovat äänekkäitä 
- haukkumisen syy? Esim. yksinäisyys, huomio, vartiointi… 
- halutaan saada koira hiljaiseksi tarvittaessa 
- opetetaan tietty luoksetulokäsky vahvasti 

- koira alkaa haukkua  luoksetulokäsky ja kun koira lopettaa haukkumisen ja katsoo 
omistajaa + on tulossa luokse  sanotaan hiljaa ja palkitaan siitä 

- toistoja 
- aluksi hiljaa-sanaa ei käytetä silloin, kun koira haukkuu vaan silloin, kun koira lopettaa 

haukkumisen 

- kun koira osaa sanan  kun koira haukkuu  hiljaa ja palkkio 
- voidaan myös opettaa ensin haukkumaan käskystä ja siihen liitetään hiljaa sanan 

opettaminen 

EROAHDISTUS 

 
- koirat laumaeläimiä 
- luonnossa koira laumansa kanssa koko ajan, 24 h vuorokaudessa 7 päivää viikossa 
- ahdistuu joutuessaan eroon laumastaan 
- aikaisemmin ihmiset kotona enemmän, nyt pitkään töissä 
- monille ihmisten pitkä poissaolo tuottaa ongelmia, pahimmillaan eroahdistusta 
- tuhoavaa käytöstä, ääntelyä, ulostamista, anoreksiaa, ripulia, oksentelua, nuolemista jne. 

 
- pentu jo totutettava olemaan yksin 
- oppii mahdollisesti pentuna, että vinkumalla saa ihmiset luokseen 

- kun kaikki ihmiset ovat poissa ja vinkuminen ei auta  paniikki ja yrittää päästä ihmisten 
luo keinolla millä hyvänsä 

- jos vielä moititaan kotiintultaessa  lisää stressiä 
- tällaisen koiran häkittäminen yleensä pahentaa tilannetta 
- käyttäytymistä muutettava suunnitelmallisesti 

 
- lista stressinaiheuttajista ja niiden eliminointia 
- esimerkki ihmisen päivärutiinista 

o ylösnouseminen 
o koira ulos 
o ruoka koiralle 
o suihku 
o pukeminen paitsi kengät 
o aamiainen 
o koira pihalle vähäksi aikaa 
o e-mailin tarkistaminen 
o koira sisälle 
o kengät jalkaan 
o takki päälle 
o hali koiralle 
o avaimet 
o ulos ovesta 
o autoon 
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o auto käyntiin 
o ajo töihin 

- monet asiat listalla kertovat koiralle, että kohta se jää yksin 
- sekoittamalla listaa voidaan stressitasoa näihin liittyen vähentää (eivät ennusta enää yhtä 

tarkasti ihmisen lähtöä) 
- esim. kengät jalkaan kotona milloin vain, avainten kilistelyä 
- aamurutiinin sekoittamista 

 
- opetetaan myös olemaan yksin kotona (myös pennun yksinolon opettaminen) 
- paikallaolon kautta huoneesta pois ja paluuta 
- ennen kuin koira ehtii hermostua paluu, vähitellen pitempi aika pois 
- menee kauan tässä – pitäisi päästä 20-30 min kestoisiin harjoituksiin 
- vinkkejä 

o 15-20 min leikkimistä koiran kanssa aamuisin, jotta ei ole liian energinen. Vähintään 
15 min ennen kotoalähtöä lopetettava, jotta ehtii rauhoittua 

o harjoituksia kaikkina mahdollisina aikoina (mitä vain juttuja  energianpurkua) 
o rauhallinen itse lähtiessä ja palatessa, ei dramaattisia jäähyväisiä ja kiihkeitä paluita 
o purulelu 
o ei häkkiin ellei ole rauhallinen jo – voi panikoitua 
o päivähoitaja 
o toinen koira, esim. kokeilu kaverin koiran kanssa (ei aina auta) 
o ruokinta vain iltaisin, kun ohjelma kesken 
o lääkevalmisteet apuna 
o asiantuntija-apua 

PUREMINEN 

 
- kaikki koirat voivat purra 
- jokaisella koiralla kynnys puremiseen: stressaavat tekijät vaikuttavat tähän 
- ainakin 13 yleistä aggressiivisuuden luokkaa, jotka sisältävät nämä: 

o dominanssiaggressio 
o pelko-”- 
o äitiys-”- 
o leikki-”- 
o siirretty-”- 
o kipu-”- 
o turhautumis-”- 

- kytketyt koirat/sähköaidat: aluksi ystävällistä, sitten muuttuu aggressiivisemmaksi, koska 
ihmiset poistuvat koiran haukkuessa 

- kytkeminen tai kipu  kipuaggressio mukaan, yhdistyy ihmisiin  aggressiivisuus kasvaa 

RESURSSIEN VARTIOINTI 

 
- selviytymiselle tärkeä taito 
- ongelma, jos johtaa aggressiivisuuteen 
- helpompi ehkäistä kuin korjata 

- hyvät asiat tulevat ihmisiltä ja jos pitää ottaa jotain koiralta  saa vielä parempaa tilalle 
- anna –harjoitukset 
 
- 1 vko: kädestä ruokkiminen 
- 2 vko: tyhjä kuppi maassa, pudotetaan ateria siihen  
- 3 vko: kuppiin valmiiksi ¼ ruuasta ja loput pudotetaan sinne (+ superherkkuja) 

- 4 vko: pudotetaan edelleen ruokaa kuppiin koiran syödessä. Jos ei osoita vartiointioireita  
otetaan välillä pois ja laitetaan superherkkua samalla lattialle. Kuppiin ruokaa lisää ja 
laitetaan takaisin maahan 
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- ohjeelliset viikot – kun ei osoita stressin merkkejä, siirrytään seuraavalle tasolle 
 

- kun ongelmia  ei jätetä koiran mielestä arvokkaita tavaroita esille (esim. luut) 
- ruokitaan mahdollisesti eri paikoissa joka kerta 
- koiran pitää myös ansaita kaikki elämässään, kaikki arvokas tulee ihmiseltä 
 
- ihmisten vartioinnin myös loputtava 
- jos koira on ”mustasukkainen” jostakin ihmisestä  tämä poistuu ko. tilanteessa koiran 

luota (=palkkio pois). Huom! Rangaistuskin voi olla palkkio koiralle, huomiota 

 

 
 

 
 
 
 
 


