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Näiden henkilöiden lisäksi kokeen
onnistumiseen vaikuttivat ratkaisevasti
monet innokkaat avustajat, jotka toimivat
henkilöetsinnöissä maalimiehinä, sekä
kentällä henkilöryhmässä. SUURKIITOS
teille kaikille!! Ehkäpä tästä kokeesta
syntyy joka keväinen perinne.
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Tuloksia
ALO
1. Ssnu Gigabit black bear, ohjaaja Kaisa
Juonolainen
274p HK1, 1-tulos

Hakukoe, luokat 1-3

2. Spku Hellraiser Onni, ohjaaja Maija
Aapola
270p, HK 1 1-tulos

Tuusulan Kennelkerho ry ja Keravan
Koiraharrastajat ry järjestivät yhdessä
palveluskoirien Hakukokeen 22.5.05.
Koe oli samalla järjestävien kerhojen
ystävyysottelu, vaikka olikin kaikille avoin
koe. Kokeessa oli kaikki kolme luokkaa.
Koirakkojen tottelevaisuudet punnittiin
Tuusulassa, Nahkelan koulutuskentällä.
Maastot olivat Keravalla, ns. Siilin Soran
maastoissa. Koeaamu valkeni hieman
pilvisenä, mutta muuttui aurinkoiseksi
päivän kuluessa, jonka vuoksi päivä oli
koirille rankka. Varsinkin loppupäivän
tottelevaisuussuorituksissa helteinen sää
verotti suorituksia.

VOI
1. Hwu Hovarian Netzer, ohjaaja Anu
Hatunpää
281p, HK3, 1-tulos
2. Rwn Heizelwood Naomi, Ohjaaja
Minna Leppikangas
268p HK3, 2-tulos
3. Apku Särkivaaran Salama Santeri,
ohjaajaTuula Kuokkanen
260p HK3, 2-tulos

Kokeessa
toimihenkilöinä
ahersi
ylituomarina ja samalla tottelevaisuuksien
arvostelijana Jorma Suni. Maastoissa
esineet
arvosteli
Martti
Tikka,
henkilöetsinnän ensimmäisen luokan
arvosteli Seppo Partanen, luokat kaksi ja
kolme arvosteli Kauko Makkonen.
Ratamestareina toimivat Ulla Meriläinen
ja
Ulla
Mettisvaara
Keravan
Koiraharrastajista. Koetoimitsijana Anita
Riekki ja kokeen sihteerinä Riitta
Nordgren.
Kanttiinivastuu
lankesi
Keravalaisten harteille. Kiitos Minna
Snell.

Tuula Kuokkanen ja Sakke palkittiin
Tuusulan/Keravan parhaana koirakkona.
Avo-luokan koirakko sai +10 pistettä ja
voi-koirakko +20 tasoitusta. Kaisalla oli
paras lopputulos.
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luokse. MUTTA (ja huokaus): Paljon on
vielä töitä tehtävänä! Suoritus hylätty!
Aluksi ei tuntunut niin kauhealta. Mutta
kun aikaa kului, niin rohkeuteni uuteen
yritykseen kutistui kutistumistaan. Lopulta
jo ajattelin, että ei me enää Veeran
kanssa sellaiseen kehdata mennä.
Pelleiksi!

BH-vuoren ylitys
Kävimme
Veeran
(spn)
kanssa
ensimmäisen
kerran
BH-kokeessa
puolitoista vuotta sitten. Veera oli silloin 1
½ v. Kokemus oli kauhea.
Koska jännitin itse valtavasti ja koira ei
vielä osannut riittävän hyvin kaikkea
vaadittavaa (tuhat toistoa), niin olimme
kumpikin hyvin epävarmoja. Veera päätti
rauhoitella jännittynyttä emäntäänsä.

Kävin
kuitenkin
Veeran
kanssa
koulutuskentällä
jatkuvasti,
ilman
päämäärää. Onpahan koirallakin jotain
järkevää tekemistä. Ja kai se jotain oppii.
Ja ehkä minäkin. Sitä rataa.

Taluttimessa
seuraaminen
ei
varmaankaan mennyt kovin hyvin.
Vapaana
seuraamisessa
Veera
henkilöryhmässä kaiveli yhden miehen
jaloissa lunta, jota oli vain ja ainoastaan
siinä! Seuraamisessa se jäi jälkeen ja
kuikuili minua. Katso äiti, ihania
ruohotuppaita
ja
näitä
minä
nyt
sulohampaillani kaivelen ja heittelen
ilmaan. Eikö olekin kivaa!? Täytyy vähän
pyöriä tuossa lätäkössä, tämä tyttö kun ei
vettä pelkää. Ja onpa maukasta juomaa
tämä, lips lips.
Pää punaisena häveten
kysyin
tuomarilta, että vieläkö jatkamme. Hän
käski jatkamaan. Liikkeestä istumaan ja
maahan ei sujunut. Luokse Veera
sentään tuli.

Tänä
keväänä
päätin
osallistua
kerhomme BH-valmennukseen. Reija oli
kouluttajana. Valmennuksessa sain uutta
kipinää. Viimeisellä tunnilla oli ”BH-koe”.
Kun se meni joltisenkin hyvin, ajattelin,
että jos me sittenkin yrittäisimme Veeran
kanssa läpäistä BH-kokeen.
Porukalla
kävimme
Keravalla
harjoittelemassa kaupunkiosuutta. Kiersin
Veeran
kanssa
taimimyymälöissa
ihmispaljouden
keskellä.
Hyrylän
pultsareita ohittelimme, oleskelimme SMarketin
ovilla.
Kiertelimme
Järvenpäässä. Jne.Jne.
Ilmoittauduin BH-kokeeseen, järjestäjänä
Hakunilanseudun
koiraharrastajat,
tuomarina Jorma Piiroinen.

Sitten tuli paikallaolo häiriön alaisena.
Toisen koiran suorituksen ajan Veera
kyllä pysyi paikallaan, mutta kun toinen
ohjaaja kutsui koiraansa ”ko-om”, niin
Veera näytti osaavansa ruotsiakin ja
meni! Oli kauhea häslinki ja käännyin
katsomaan. Siellä se Veera teki
leikkiinkutsuliikkeitä
niin,
että
bordercolliellakin
olisi
ollut
vähän
hauskaa. Onneksi Veera sentään tuli
käskystä luokse.

Kävimme sitä ennen vielä KeskiUusimaan Live-markkinoilla. Siellä oli
valtava ruuhka ja ahdasta. Makuutin
Veeraa maassa, käskin istua ja vahdin,
ettei sen pitkää häntää tallata. Veera ei
saanut haistella ihmisiä. Luvan takaa se
sai tervehtiä halukkaita (antaa tassua!) ja
ottaa suosiollisesti vastaan ihailijoiden
rapsutuksia. Oli lapsia ja aikuisia - ja
niitäkin, jotka eivät pidä koirista.

Tuomari arvosteli sitten suorituksemme.
Hän oli kyllä pannut merkille, että koira
tuli paikaltaanolosta karattuaan kutsusta

Kävimme
koepaikkaan.
4
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Suhtautuminen muihin koiriin:
kaksi
koiraa jotka tulivat ja menivät likeltä ohi ja
takaisin.
Oli
vilskettä,
polkupyöräilijöitä,
rullaluistelijoita, lenkkeilijöitä, (juoppojakin
horjui), tenavia vilisti menemään, rattaita,
vaunuja, oli autoja, ovia paukuteltiin,
moottoria
käynnistettiin,
kohdalle
pysähdyttiin
ja
kuljettaja
kysyi:
”Jännittääkö?” Kyllä, ihan hirrrveästi!

Sitten koitti SE päivä (25.05.05).
Kyllä jännitti. Ja harmitti, että olin
etukäteen kenellekään kertonut tästä...
Lörppö. Noloa, jos taas epäonnistumme.
Suoritin mielikuvaharjoittelua vielä ennen
koetta. Yritin ajatella, että ei tämä nyt niin
vakavaa
ole.
Mietin
miten
itse
suhtautuisin muiden epäonnistumiseen
tällaisessa tilanteessa. Huomasin, että
myötätunnolla, jota voisin siis itsekin
odottaa!

Sitten tuomari kutsui luokseen:
Käske koira istumaan. Tehdään rinki! Iso
joukko ihmisiä ympäröi meidät ihan liki.
Käske koira maahan. Veera katseli, että
ihanko totta, mutta meni kuitenkin heti.
Lopuksi tuomari kumartui koiran yli ja
”pörrytteli” sen päätä niskaa ja kaulaa.
Lopuksi hän ojensi kätensä ja onnitteli
meitä. Hyväksytty!

Kentällä oli pitkät välimatkat juosta sinne
ja tänne: ilmoittautumista, koira autoon,
luoksepäästävyys, koira autoon. Auto oli
varjossa kaukana kaukana…
Pöly kävi kurkkuun ,ääni ei kulkenut,
hiekka upotti (jännitystäkö?).
Tuli meidän vuoromme . APUA!
putoaa giljotiini.

Nyt
Kuljin BH-pinssi rinnassa ylpeänä. Tämä
oli minulle ISO JUTTU. Vuoren ylitys.

Suoritusta kuvaa arvostelu:
Kytkettynä seuraaminen: Lyhyt talutin.
Hyvä
Vapaana seuraaminen: Väljä. Tyydyttävä
Liikkeestä istuminen: Istui hitaasti.
Tyydyttävä
Liikkeestä maahanmeno: Pakote. Erittäin
hyvä
Paikallaolohäiriönalaisena: Erinomainen
Henkilöryhmä meni hyvin (ei ollut lunta!)

Raija-Riitta (Raijis) Ahola

Hyväksytty! (N.84%) Jipii! Pääsemme
kaupunkiosuudelle. (Kauheaa!)
Kaupunkiosuus kaikkine koukeroineen oli
Jakomäen ostoskeskuksessa. Siellä oli
vilskettä muutenkin ja sitten vielä ne
järjestäjien järjestämät.
Koe oli ohjeen mukainen. Siihen mentiin
”porukan keskeltä”.
Koira jätettiin liikenteen keskelle yksin.
Meni pyörää, koiraa , rullaluistelijaa viuh!
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4) Yhtäkään kotikoiraa ei saisi jättää
vailla päivittäistä puuhastelua, leikkimistä,
koirakaveria eikä liikuntaa, muutoin koira
kehittää muuta tekemistä (esim. kodin
tuhoamista,
ihmisten/
koirien/
polkupyörien/ jänisten jahtaamista tms.)

Uudelle koiranomistajalle tietoa
Parhaat kirjat:
Jan Fennell: Kuuntelen koiraani
http://www.ostokset.fi/o/K/761ab6f4/1/155
936e2/

5) Koiraa ei pidä ottaa, jos sille ei suoda
peruskoulutusta ja päivittäistä toimintaa

Tuire Kaimio: Pennun kasvatus
http://www.kolumbus.fi/tuire.kaimio/pentu
kirja.htm

6) Käyttäytymiskokeen suorittanut koira
on
myös
viranomaisten
silmissä
yhteiskuntakelpoinen ja tämä on etu, jos
tulee onnettomuustilanne (esim. puru),
jossa syylliset eivät ole tiedossa

Stella Smyth: Koiran koulutus - 10 viikon
koulutuskurssi
http://www.ninalandia.com/kirjoja.html
Naksutinkoulutuksesta:
http://www.geocities.com/PicketFence/66
89/
http://ctc-finland.com/

7) Tottelevainen koira on onnellinen ja
iloinen ja se saa paljon eri vapauksia
verrattuna
tottelemattomaan
(kuten
vapaana metsässä kulkeminen)

Raakaruokinnasta:
http://www.koirakopla.com/
http://www.flagstones.info/kirjasto_luonno
nmukainenruoka.htm
http://www.drianbillinghurst.com/
http://k9joy.com/dogarticles/index.php
http://www.intopalleron.net/barf.htm

8) Koiran ja omistajan suhde on lämmin
ja läheinen, he ovat toisilleen parhaat
kaverit ja heillä on saumaton sanaton
kommunikointi keskenään

Palveluskoiralajeista:
Lajiesitteitä voi tilata palveluskoiraliitosta
http://www.palveluskoiraliitto.fi/
Tässä on muutama syy, miksi koiraa
pitää kouluttaa:
1) Koira tarvitsee virikkeitä ja sen kanssa
tulee puuhata ja leikkiä
2) Koiraharrastus tuo ihmisille tekemisen
iloa ja uusia samanhenkisiä ystäviä
3)
Koulutettu
koira
on
yhteiskuntakelpoinen
ja
sen
jäljestämiskykyä voidaan käyttää myös
tositilanteessa kadonneen henkilön tai
vaikka lompakon tai avainten etsimiseen
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omaksi

5) Kun häkki on autossa ja auton ovet
auki, ei tarvitse pelätä, että kukaan vieras
koira käy oman koiran kimppuun sillä
häkki suojaa myös muilta koirilta.

Häkin etuja:
1) Koiralle häkki on turvallinen pesä,
jonne kukaan ei tule ja jossa se voi
täydellisesti rentoutua ja sikeästi nukkua.
Jos koira nukkuu kopassa/patjalla, voi
aina sattua vahinko, että joku astuu
koiran
päälle
tai
lapsi
menee
häiritsemään koiraa sen nukkuessa.
Koska koiralla on oikeus puolustaa omaa
makuupaikkaansa (ja ruokaansa), se
saattaa
unenpöppörössä
näykkäistä
häiritsevää lasta. Häkki suojaa koiraa
sekä lasta.

6) Häkin saa mökeille ja vieraskylään
mukaan, jolloin koiran voi laittaa
nukkumaan, kun sitä väsyttää.
7) Häkin oven voi pitää auki, kun koira
saa kulkea miten haluaa.
8) Häkin oven voi pitää kiinni, kun koiran
annetaan nukkua siellä läpi yön. Yksin
nukkuvat koirat osaavat helpommin
rentoutua, kun joutuvat joskus olemaan
yksin päiväsaikaankin.

2) Häkin saa autoon, jolloin se suojaa
koiraa kolareissa.

9) Jos teille tulee kotiin vieraita, koiran voi
laittaa häkkiin, jos se alkaa väsymään tai
vieraat alkaa väsymään siihen.

3) Kun häkki on autossa, ei tarvitse
pelätä, että koira syöksyy autosta ilman
lupaa tielle, vaan se saa poistua autosta
vasta sitten, kun häkin oven avaa koiralle.

10) Jos menette näyttelyyn ulos tms.
häkin voi ottaa mukaan. Koiran on helppo
rentoutua reissussa, kun se on häkissä.

4) Kun häkki on autossa, voi auton ovet
jättää auki niin ettei koira tukehdu autoon,
eikä koira silti karkaa.

11) Häkin päälle voi laittaa lakanan,
jolloin koiran pesä on entistä mukavampi
ja turvallisempi, kun koira ei näe muita
isoja pelottavia vieraita koiria seinien läpi.
12) Lakana suojaa myös auringolta.
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pentu. Rauhoita se pysymään luonasi ja
anna sitten sille lupa poistua luotasi ja
harjoittele uudestaan.

Koiran hallinta
Lähde: Kaj-Mikael Furun artikkeli Johtaja
Suojelee.

Vanhemman
koiran
kanssa
harjoiteltaessa tulee käyttää 10-20
metristä liinaa niin kauan, että koira ei
jätä kertaakaan tulematta luokse ja että
se reagoi kutsuusi ilman pakotteita.
Palkkioon saat lisäarvoa, kun siirtää
koiran päivittäiset ruuat kotoa ulos näihin
kutsutilanteisiin. Jos koira ei vapaana
kuitenkaan tottele, harjoittele lisää
aidatulla tai muulla sopivalla alueella.

Opeta pentu tulemaan luoksesi. Käytä
aina
jotain
luoksekutsumissanaa
antaessasi ruokaa pennulle. Kun käytät
tätä sanaa ulkona ja pentu tulee luoksesi,
anna sille makupala taskustasi. Anna
sitten pennulle lupa lähteä taas pois. Sen
ei tule itse päättää, koska se poistuu
luotasi, vaan sinä annat siihen johtajana
luvan
"mene
vaan".
Pidä
tätä
luoksetulotaitoa yllä koko koiran eliniän.
Lenkillä kutsu koiraasi vähintään viisi
kertaa tunnissa luoksesi ottamaan
taputus (ja/tai makupala) vastaan ja anna
sitten sille lupa taas lähteä luotasi. Eräs
kasvattaja opetti pentueilleen kutsun
"puks puks", mutta sana "täällä" toimii
yhtä hyvin.

On olemassa ainakin kaksi tehokasta
tapaa toimia, jos koira ei edelleenkään
tottele vapaana ollessaan luoksekutsua.
Tapa nro 1: Uhkaaminen kävelemällä
koiran perässä. Eli kutsu koiraa vain
kahdesti. Annat siis mahdollisuuden
totella toisenkin kerran. Jos koira ei tule,
kävele rauhallisesti koiran luokse, ravista
sitä niskasta tai esim. nipistä korvasta.
Kun koira reagoi esim. vinkaisemalla,
kävele nopeasti poispäin koirasta ja kutsu
iloisesti. Kun koira tulee luoksesi, kehu
koko sydämestäsi. Kävellessäsi koiraa
kohti se voi lähteä sinua karkuun. Sinun
tulee kävellä koiran perässä (puhumatta
mitään) kunnes se huomaa, ettei tämä
olekaan hauska takaa-ajoleikki. Koira
muuttuu epävarmaksi ja alkaa osoittaa
alistumiseleitä, lopulta se alistuu ja ehkä
kellahtaa
selälleen.
Silloin
muutu
ystävälliseksi, menet kyykkyyn ja kutsut
koiraa
iloisesti.
Kun
koira
tulee
mielistellen, kehu taas sydämestäsi asti.
Sitten voit antaa sille luvan lähteä taas
juoksemaan. Yleensä tällaista ei tarvitse
tehdä kuin kerran, koska tämä tapa on
koiralle henkisesti rankka ja stressaava
kokemus.

Luoksetulon perussääntö nro 1: Jos
tiedät,
ettei
koira
noudata
luoksetulokutsuasi,
älä
kutsu
sitä!
Rikkomalla tätä sääntöä opetat melko
varmasti koirasi tottelemattomaksi.
Luoksetulon perussääntö nro 2: Jos
aina tarjoat koiralle jotain mieluisaa
(taputus/silitys/makupala), kun se tulee
luoksesi on todennäköisempää, että se
mielellään tulee. Kytke koira vain harvoin
luoksetulokutsun jälkeen, sen sijaan
opeta koira pysähtymään esim. "odota"käskyllä ja mene itse koiran luokse
kytkemään se hihnaan.
Kun pentu on yhdistänyt "täällä"-sanan
luoksetuloon, voit harjoitella myös
paikoissa, joissa on häiriötekijöitä kuten
vieraita ihmisiä tai koiria. Jos pentu ei
tunnu kiinnostuvan sinusta, laita sille
ensin pitkä kevyt liina pantaan kiinni. Kun
kutsut pentua, voit ohjata sitä liinalla
tulemaan luoksesi. Kehu ja palkitse
8
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tappelemaan. Siihen sillä on hyvät
valmiudet ja pahaa jälkeä voi tulla paljon.

Tapa nro 2: Laumasta poissulkeminen.
Ilman laumaansa koira ei selviäisi
hengissä ja koira ”tietää” tämän hyvin.
Kun koira ei tule kutsusta luokse, lähde
kävelemään koirasta poispäin ja ole
täysin välinpitämätön koiraa kohtaan. Kun
olet riittävän kauan kävellyt (huom. Koira
todennäköisesti seuraa sinua jonkin
matkan päässä) ja koira viimein yrittää
tulla luoksesi, aja se vihaisesti pois. Tee
tätä muutaman kerran. Koira voi ensin
pitää tätä leikkinä, mutta kun tätä on tehty
riittävän kauan, se joutuu paniikkiin ja
alkaa ehkä esittämään mielistelyeleitä.
Näin koira on opetuksensa saanut ja voit
kutsua sitä iloisesti luoksesi. Kun se
mielistellen tulee, kehu ja palkitse.
Vaihtoehtoisesti edellä kuvatulle voit
mennä kunnolla piiloon, jolloin koira
hätääntyy etsiessään. Muista aina tehdä
harjoitukset turvallisella alueella.

Jos koiratappelu kaikesta huolimatta
pääsee käyntiin, SAMANAIKAISESTI
kumpikin ohjaaja ottaa OMAA koiraansa
takajaloista kiinni ja kääntää koiran
selälleen ja vetää sen irti. Toinen
vaihtoehto on iso ämpärillinen kylmää
vettä. Jos toinen osapuoli on terrieri voi
olla, että sen joutuu ”puristamaan”
puolitajuttomaksi ennen kuin se päästää
irti. KÄSIN TAI POTKIMALLA EI SAA
MENNÄ
KOIRIA
IRROTTAMAAN
TOISISTAAN; Koiran purema kädessä
voi
tietää
useamman
kuukauden
sairaslomaa. Potkiminen koiran kroppaan
vain yllyttää tappelijoita samoin kuin
huutaminen. Potkun osuessa purevan
koiran päähän saattaa purtavan koiran
nahkaan revetä todella isoja ja pahoja
palkeenkieliä.

Harjoittele luoksetuloa koko koiran eliniän
ajan. Se on halpa henkivakuutus joka
koiralle.
Tärkeintä
on,
että
olet
johdonmukainen ja vaadit ehdottoman
luoksetulon joka kerta joka ikinen päivä.
Sitkein voittaa!

On totta, että koirat vapaasti eläessään
harvoin tappavat tapellessaan toisiaan.
Luonnossa itsensä heikommaksi tunteva
pyrkii kaikin tavoin välttämään tappeluun
joutumista. Osalta koirista on jalostettu
pois reagoiminen "tappelun katkaiseviin" signaaleihin (esim. tappelukoirat). Nartut
voivat tapella kuolemaan saakka, jos
toinen ei pääse pakoon. Tilan ahtaus voi
estää toisen koiran pakenemisen.
Koiralauma (kaksi-yhtä vastaan) voi
tappaa toisen. Urokset usein tappelevat
pienemmin vahingoin kuin nartut, mutta
yksikin nivelkapselin rikkova tai lihaksen
katkova puraisu voi rampauttaa koiran
loppuiäksi.

Koiratappeluista
Sinä olet laumanjohtajan asemassa ja
silloin suojelet lauman alempiarvoisia
jäseniä ulkopuolisten hyökkäyksiltä. Eli
hyökkäyksen sattuessa ota oma koira
taaksesi tai viereesi suojaan ja aja
hyökkäävä koira vihaisesti pois. Jos
päästät koirasi tappelemaan, se ei enää
luota
sinuun
johtajana
ja
alkaa
itsenäisesti tehdä päätöksiä kenen
kimppuun
ja
koska
hyökätään.
Keskittyminen esim.
seuraamiseen
huononee
ratkaisevasti
ja
ryhmäpaikallamakuu on todella vaikeaa,
jos koirasi ei voi luottaa siihen, että
ohjaaja hoitaa tilanteen ja suojelee
laumaansa.
Älä
opeta
koiraasi

Eli minun kantani on ehdottoman
kielteinen siihen, että koirien "annetaan
selvittää välinsä".
Teksti: Mari Hyytiäinen
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näe koskaan mitään syytä totella
omistajaansa, koska ne saavat mitä
haluavat (ruoka) ilman mitään ehtoja.
Vähintään neljä kertaa viikossa anna
koirallesi koko sen ateria omasta
kädestäsi. Jaa koiran ateria 15-25 osaan
(riippuen koiran koosta, osat voivat olla
mitä tahansa nappulasta kouralliseen).
Pyydä koira tekemään yksinkertaisia
komentoja jokaista osaa kohden. Tämän
ei tarvitse olla mitään monimutkaista,
vaan
istumisia,
maahanmenoja,
seisomisia, tassun antamisia, kierimisiä,
jne. Jos koira on liian "kovakourainen"
ottaessaan ruokaa kädestäsi, opeta sille
kädestä syömisen taito jo ensimmäisellä
kerralla aterialla. Jos se yrittää kahmaista
ruuan karskisti, vedä kätesi pois, pidä
pieni aikalisä ja yritä sitten tarjota ruoka
uudestaan.
Jos
koira
kieltäytyy
toteuttamasta komentojasi, laita ruuat
hiljaa pois seuraavaan ateria-aikaan asti.
On vain koirastasi itsestä kiinni syökö se
vai ei. Anna koiran itse päättää, mistä se
on eniten kiinnostunut.

Älypelit
Lähde:
http://www.shirleychong.com/keepers/
mindgames.html
Suom: Reija Nieminen
On keinoja, joilla ihminen voi muokata
koiran käyttäytymistä; auttaa pelokasta
koiraa
saamaan
enemmän
itseluottamusta
sekä
palauttaa
vastahakoinen tai omavaltainen koira sille
kuuluvaan
arvoon
laumassa.
On
olemassa
monia
laumanjohtajuusongelmia. Seuraavassa
on älypelejä, jotka auttavat yleensä näihin
ongelmiin, mutta eivät aina. Jos jokin
näistä on vaikea toteuttaa tai koira uhkaa
jopa purra sinua, älä tee näitä. Mitä
enemmän
älypelejä
pelaat,
sitä
nopeampia ja dramaattisempia tuloksia
saat. Vakavissa ongelmissa ota yhteyttä
ongelmakoirakouluttajiin,
joiden
yhteystiedot
saat
esim.
Suomen
Kennelliitosta.

Älypeli nro 3: Ei enää pissapostia!
Joskus koirat käyttävät virtsaamista ja
ulostamista reviirinsä merkkaamiseen.
Jotkut urokset ovat erittäin itsepintaisia
merkkaamaan niin monta paikka kuin
mahdollista
(jotkut
nartut
myös).
Merkkaaminen on kuin pissapostia, joilla
koirat lähettävät sosiaalisia viestejä
toisilleen. Merkkaaminen on erilaista kuin
säännöllinen
virtsaaminen
koira
haistelee jotakiin (jokin toistenkin koirien
suosima pissapaikka), sitten siirtyy vähän
eteenpäin ja pirauttaa pienen pisun
samaan paikkaan. Jos koirallasi on
tapana merkata hihnalenkillä, ota valta
sen pissaposteista. Anna sille kaksi
mahdollisuutta pissata kotipiirissä ja
sitten vaadit, että koira pysyy mukanasi
loppulenkin ajan. Voit tarvita ehkä
kuonopantaa saadaksesi koiran nenän
valtaasi.

Älypeli nro 1: Ei enää nappuloita
taivaasta! Ilmainen ruokinta on sama
asia kuin nappuloita taivaasta - jotkut
koirat tuntuvat kuvittelevan, että ne
omistavat
ruokakuppinsa
ja ruoka
ilmestyy siihen juuri silloin, kun he
haluavat. Ruoki aikuinen koirasi kaksi
kertaa päivässä (pennut voivat tarvita 2-6
ateriaa päivässä riippuen pennun iästä ja
terveydestä). Ennen kuin laitat kupin alas,
pyydä koira istumaan. Jos koira yrittää
sukeltaa kuppiin ennen kuin annat sille
luvan syödä, ota kuppi pois ja aloita
alusta. Kun koira lopettaa syömisen ja
kävelee pois kupin luota, nosta jäljelle
jäänyt ruoka ylös ja heitä se pois.
Älypeli nro 2: Ei ilmaisia lounaita!
Koirat, jotka eivät ikinä tee mitään
ansaitakseen elantonsa (eli ruokansa)
voivat tulla ylihemmotelluiksi. Ne eivät
10
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Älypeli nro 5: Oman paikan oppiminen!
Parhaiden makuupaikkojen hallinta on
yksi peleistä, joita koirat pelaavat
toisiensa kanssa luodessaan itselleen
arvovaltaa. Melkein kaikki koirat voisivat
kertoa
sinulle,
että
parhaimmat
makuupaikat ovat sohvakalusteilla ja
ihmisten sängyissä. Jos pelaat älypelejä
sen vuoksi, ettei koirasi kunnioita sinua,
kiellä koiraltasi sohvakalusteille ja
ihmisten sängyille meneminen. Jos koira
ei tottele "pois" komentoasi, laita hihna
koiran pantaan ja vedä koira pehmeästi
alas. Älä ole julma, vain päättäväinen ja
tosiasiallinen.
Jos
koirallasi
on
lempinukkumapaikka (huoneen nurkka tai
koiran peti), ota tämä paikka valtaasi
ainakin kerran päivässä vaatimalla koira
siirtymään tieltäsi ja olemalla paikassa
muutama minuutti istuen tai seisten. Jos
koirasi hiiviskelee sänkyyn sillä välin, kun
nukut, laita koira häkkiin tai sulje se
makuuhuoneen ulkopuolelle. Jos pelaat
älypelejä sen vuoksi, että koirasi on
pelokas tai levoton, on tärkeää saada
koirasi pois makuuhuoneesta. Brittiläinen
kouluttaja John Rogerson ei ole koskaan
nähnyt eroahdistuksesta kärsivää koiraa,
joka
rutiininomaisesti
nukkuu
makuuhuoneen ulkopuolella. Kouluttaja
Shirley Chong on nähnyt muutamia
tällaisia koiria, jotka ovat eivät olleet
nukkuneet
omistajansa
makuuhuoneessa, mutta olivat nukkuneet
yhden tai useamman muun koiran
kanssa. Joten pidä huolta, että koira
nukkuu huoneessa yksin.

Älypeli nro 4: Kärsivällisyyttä!
Koirat, jotka ovat liian tunkeilevia ja
koirat, jotka ovat liian pelokkaita, jakavat
yhden ominaispiirteen: ne tapaavat olla
kärsimättömiä. Ne liikkuvat, toimivat ja
tekevät päätöksiä liian nopeasti. Kun
pidät koirasi 30 minuutin paikallaolossa
joka päivä, tämä opettaa koirallesi
kärsivällisyyttä ja rentoutumista. Ensin
opeta koira menemään maahan. Sitten
laita hihna koiran pantaan. Jätä koira
makaamaan paikalleen ja laita hihna
jalkasi alle. Anna koiran maata mukavasti
löysässä hihnassa, mutta ei mukavasti
istuen eikä seisten. Jos koira nousee
ylös, pysy vain hiljaa ja paina kevyesti
hihnasta. Anna koiran itse keksiä, miten
se saa olonsa takaisin mukavaksi. Koira
lopulta käy maate ja rentoutuu. Jos teet
tämän
säännöllisesti,
koira
alkaa
rentoutumaan
yhä
nopeammin
ja
nopeammin.
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Älypeli nro 8: Ota valta koirasi kehoon!
Koirat pitävät tulevansa kosketetuiksi
niiden omilla ehdoilla. Jotkut koirat
haluavat hyväilyjä yhtenään ja jotkut
koirat haluavat hyväilyjä vain kun ne itse
sitä pyytävät. Jos koirasi pyytää hyväilyjä
jatkuvasti, lopeta kaikki hyväileminen.
Vaadi, että koira ansaitsee jokaisen
hyväilyhetken
esittämällä
koiralle
muutaman
komennon
ja
pidä
hyväilyhetket kestoiltaan lyhyinä. Jos
koira ei pidä käsittelystä, pidä huolta, että
käsittelet koiraasi joka puolelta ja joka
päivä. Koskettele ja tutki jokainen osa
koiran kehosta, mukaan lukien korvat ja
anturavälit. Jos saat lisää itsevarmuutta
pitämällä hanskoja, pidä niitä kunnes
tunnet olosi turvalliseksi käsitellessäsi
koiraa. Jos on mahdollisuus, että koira
todennäköisesti
puree
sinua,
etsi
ammattiapua!

Älypeli nro 6: Ota tilasi takaisin!
Koirat voivat ottaa tilan hallintaansa
seisomalla keskellä eteiskäytävää tai
makaamalla ovenkynnyksellä. Levottomat
koirat
yrittävät
estää
omistajiaan
lähtemästä, laumanjohtajuuteen pyrkivät
koirat
yrittävät
hallita
omistajansa
liikkumista.
Koirien
yhteiskunnassa
arvoasteikossa vähempiarvoisten koirien
tulee kiertää korkeampiarvoiset koirat.
Jos koirasi makaa tielläsi, laahaa jalkojasi
suoraan
koiraa
kohti.
Et
halua
vahingoittaa
koiraa
(siksi
laahaat
jalkojasi), mutta haluat sen siirtyvän
tieltäsi. Älä pyydä koiraa siirtymään, vaan
varoita sitä, että kohta laitat sen
siirtymään. Tee siitä koiran vastuu, että
se pitää silmällä sinua ja ottaa
tarvittaessa liikkumisesi huomioon. Jos
luulet koiran purevan sinua, käy
ongelmakoirakouluttajan
ja
käyttäytymisterapeutin luon välittömästi!
Sillä välin käytä vyötä tai puolikuristavaa
kaulainta ja hihnaa siirtääksesi koiraa
lempeästi.

Älypeli nro 9: Kuka omistaa eniten
leluja voittaa!
Koirien yhteiskunnassa se koira, joka
hallitsee eniten resursseja on yleensä
korkeimmalla
arvoasteikossa.
Annettaessa koiralle paljon leluja, joihin
kukaan muu ei koske, voi antaa koiralle
väärän vaikutelman sen omasta arvosta
lauman
arvoasteikossa.
Yleensä
itsevarmat
koirat
voivat
tulla
agressiivisiksi resurssiensa vartijoiksi ja
yleensä pelokkaat koirat stressaantuvat
niiden vastuiden suunnattomuudesta.
Kerää lelut ylös ja laita ne kaikki koiran
ulottumattomiin, myöskin purulelut. Pidä
koiran kanssa yksi leikkituokio päivässä,
yhdellä lelulla, 10-15 minuutin ajan. Jos
koira kieltäytyy leikkimästä kanssasi, laita
lelu heti pois illman mitään huomautuksia.
Kokeile seuraavana päivänä uudestaan.

Älypeli nro 7: Seuraa johtajaa!
Opettamalla koirasi seuraamaan sinua
saat koirasi pitämään sinua silmällä ja
huomioimaan liikkumisesi. Olet tärkeä
henkilö koirasi elämässä ja jos se ei tiedä
sitä, on aika kertoa se sille. Sido koiran
hihna vyöhösi kiinni tai vyötärösi ympäri
vähintään tunniksi joka päivä. Tee kaikki
jokapäiväiset rutiinityösi kiinnittämättä
koiraan erityistä huomiota. Älä varoita
koiraa, kun aiot liikkua paikasta toiseen,
älä kiinnitä koiraan mitään huomiota, älä
suostuttele sitä tulemaan mukaasi. Tee
siitä koiran vastuu, että se seuraa
johtajaa (sinua!) ympäri asuntoa. Tämä
on epämukavaa - mutta mitä useammin
teet tämän, sitä nopeammin näet koirasi
käytöksen muuttuvan.
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syöttävät kaupallista ruokaa. Halvalla
kuivaruualla säästetyt rahat menevät
usein eläinlääkärilaskuihin, joten ei ole
syytä yrittää säästellä halvoilla koiran
ruuilla.

Älypeli nro 10: Päivittäiset askareet!
Muistata koiraasi, että se tekee töitä
elantonsa eteen, pitämällä kaksi lyhyttä
tottelevaisuustuokiota päivässä. Kumpikin
sessio kestää 5-10 minuuttia, jonka
aikana voit käydä läpi kaikki komennot,
jotka koirasi osaa, tai opettaa sille uusia.
Tämä älypeli voidaan liittää samaan
kädestä syöttämispelin kanssa.

Älypeli nro 12: Palkkiot päivittäisessä
elämässä!
Kaikilla koirilla on asioita, joita ne
nauttivat tehdä. Ansaitsemalla nämä
päivittäiset nautinnot auttaa koiraa
oppimaan itseluottamusta ja komentojen
noudattamista. Tämä voi sisältää asioita
kuten menemistä pihalle leikkimään,
menemistä kävelylle, ruuan saamista,
pääsemistä auton kyytiin, pääsemistä
paritteluun,
hyväilyjen
saamista,
kutisevan paikan rapsuttamista, jne.
Ennen kuin annat koirallesi mitään näistä
asioista, pyydä koiraa suorittamaan jokin
sen tuntema komento, sitten palkitse
koira aiotulla toiminnalla. Jos koira ei
tottele, älä huomauta mitään, vaan kävele
pois, odota 5-10 minuuttia ja kokeile
uudelleen. Pelaa niin montaa älypeliä
kuin voit vähintään kuukauden ajan. Jos
koirasi asenne paranee, lähde hitaasti
vähentämään pelejä. Kouluttaja Shirley
Chong suosittelee, että pidät kuitenkin
ensimmäisen
(Ei
enää
nappuloita
taivaasta!)
ja
viimeisen
(Palkkiot
päivittäisessä elämässä!) koko koiran
eliniän. Voit päättää, että pidätkin kaikki
tai useimmat pelit. Jos koiran asenne
alkaa taas huonontua, laita taas alulle se
peli, jonka viimeksi jätit pois, ainakin vielä
toisen kuukauden ajaksi.

Älypeli nro 11: Terve mieli terveessä
ruumiissa!
Koirat tarvitsevat fyysistä harjoitusta
pysyäkseen fyysisesti ja henkisesti
terveinä. Pidä huolta, että koirasi saa joka
toinen päivä 30 minuuttia aerobista
liikuntaa. Aerobinen harjoite on mitä
tahansa, missä koira hengästyy ja
läähättää tasaisesti. Riippuen koiran
koosta ja kunnosta, tämä harjoitus voi
olla kävelyä, hölkkää, kävelymatto,
noutopelejä, uimista tai vetämistä. Monille
ihmisille on vaikeaa kävellä riittävän
nopeasti, jotta saa keskikokoisen tai ison
koiran tekemään aerobista liikuntaa (mikä
tahansa koira yli 15 kg). Jos hihnakävely
on ainoa vaihtoehto, voit lisätä puhtitasoa
opettamalla
koira
vetämään
vetovaljaissa.
Harjoittelun
edetessä
vetoköyden päähän voi laittaa painoksi
vaikka moottoripyörän renkaan. Tällä
koira
saa
samalla
isot
kauniit
reisilihakset. Vältä noutopelejä, jos koira
ei leiki nätisti. Tämä tarkoittaa, että koira
kunnioittaa tilaasi, kun sinulla on
noutokapula käsissäsi (ettei koira tule
raastamaan sitä sinulta väkisin), ja koira
tuo kapulan suoraan sinulle takaisin ja
antaa ottaa kapulan suustaan. Pidä
huolta, että koiralla on korkealaatuinen
ruokavalio, jossa on maltillinen määrä
proteiinia ja rasvaa. Kouluttaja Shirley
Chongin mielestä kotitekoinen ruokavalio,
joka perustuu raakoihin aineksiin (lihat ja
kasvikset) on terveellisin koirille. On
olemassa korkealaatuisia kuivaruokia
markkinoilla niille, jotka mieluummin
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(4) Torstai: Luoksetulo
Jätä molemmat koira paikallaoloon ja
mene 70 m päähän seisomaan.
Kutsu koirat. Anna nopeammalle koiralle
ruoka ensin.

Hauskoja metsäharjoituksia kahdelle
koiralle
Harjoitukset on tehty kahdelle koiralle.
Tee metsälenkki aamuisin, kun ilma on
vielä raikas eikä työpäivä paina "aamuretki kullan kallis". Ota koirien ruuat
laukkuun mukaan yhtenä tai useampana
annoksena. Tee yksi tai useampi
harjoitus retken aikana.

(5) Perjantai: Lähetys
Jätä koirien ruuat vierekkäin (väli 5-10 m)
ja vie koirat 70 metrin päähän.
Lähetä vanhempi koira ensin syömään.
Sitten nuorempi.

(1) Maanantai: Nuoremman koulutus
Anna vanhemmalle koiralle ruoka, jonka
jälkeen pyydä nuorempaa koiraa ensin
istumaan, maahan, sivulle tms. ennen
kuin annat sillekin ruuan. Motivoitunut
nuori.

(6) Lauantai: Pallottelu
Heitä koirille pallo. Kutsu hitaampi koira
takaisin ja heitä sille toinen pallo.
Odota, että nopeampi koira tuo pallon
takaisin ja heitä sille kolmas pallo.
Odota aina, että jompikumpi tuo pallon
käteen ja palkaksi heitä uusi tilalle.

(2) Tiistai: Lännen nopein
Pyydä molemmat koirat yhtä aikaa
istumaan, maahan tai tulemaan luokse;
nopeampi koira ruuan ensin.

(7)
Sunnuntai:
Humputtelua
eläkeläisjälkikoiralle
Kävele koirien näkemättä 100 metriä
metsässä
tiputellen
silloin
tällöin
askeleille ruokapaloja. Jätä loppuun ruuat
(väli 5-10 m). Kierrä hakemaan koirat
toista reittiä ja päästä ne vapaiksi
jäljestämään ruualle.

(3) Keskiviikko: Paikallaolo
Jätä molemmat koirat paikallaoloon ja
käy kääntymässä 70 metrin päässä.
Tule takaisin koirien luokse ja anna
vanhemmalle koiralle ensin ruoka, sitten
nuoremmalle.
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Tapahtumakalenteri 2005
Syyskuu 5.9.
Penturinki (täynnä)
23.-25.9.

Esine- ja henkilöetsintäleiri PK-koulutusohjaajille
Rottishovi, Tammela. Kouluttaja: Ari Starck.
…………………………………………………………………………..
Lokakuu 1-2.10.
Koulutusohjaajakurssi 1-osa (Koirankouluttaja kurssi)
klo 9.00 Hyrylän Koulukeskus, Yläasteen luokkahuone.
Kurssin vetäjä Palveluskoiraliiton ylituomari Hannele Pörsti.
Ilmoittautumiset 15.9. mennessä Reija Nieminen,
Haavikkotie 30 B 3, 04260 Kerava. Osallistumismaksu 20,tilille 509212-530554. Ilmoittaudu mukaan, jos olet
kiinnostunut palveluskoiralajeista tai suunnittelet hankkivasi
palveluskoirarotuisen pennun.
…………………………………………………………………………..
Marraskuu 22.11.
Luento koiran ensiavusta sekä vanhan koiran ja
pennun hoidosta
Hyrylän Koulukeskus, Yläasteen luokkahuone. Klo 18-21.
Luennoitsijat: Laura Kortelainen ja Outi Lius,
Eläinlääkäriasema Järvet. Maksu 5 €/Tuukk:n jäsen
(8 €/muut) kerhon tilille 509212-530554, kuitilla sisäänpääsy.
Ilm. ennakkoon viim. perjantaina 18.11.2005 puh. 0405419703/Reija Nieminen.

ELÄINRUOKAKAUPPA PETPOST OY
TUUSULA
www.petpost.fi
info@petpost.fi
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p. 09-230 2120

Yhteistyössä:

KUN OSTAT MEILTÄ EAGLE-KOIRANRUOKAA
KERÄÄT SAMALLA VAROJA TUUSULAN KENNELKERHOLLE!!
Toimi näin:
Ilmoita olevasi Tuusulan Kennelkerhon jäsen. Tuusulan myymälässä on lista johon ostot merkitään.
Saat ostoksestasi - 10 % alennuksen. Hyvitämme kerholle joka 13. ostetun säkin arvosta rahaa!!!!
huom: ei voi yhdistää henkilökohtaiseen leimakorttiin
•

Kerhoalennuksesi ruuista (muut kuin Eagle) on -5% ja tarvikkeista -10% ja ne koskevat
normaalihintaisia tuotteita (ei tarjouksia). Samat alennukset saa myös kanta-asiakaskortillamme, näitä
alennuksia ei voi luonnollisesti yhdistää toisiinsa tai muihin alennuksiin.
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