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Koiraongelmat juontuvat hihnan toisesta päästä

Vaikeuksista pääsee tutustumalla
eläimen tapaan toimia
ja aktivoimalla koiraa oikein
Kuvat Eeva Alanen

Seurakoirien erilaiset
käytösongelmat juontuvat
yleensä talutushihnan
toisesta päästä.
Eeva Alanen

Sammattilainen ongelmakoirakouluttaja Heidi Niskanen toteaa,
että monesti omistajan ongelmaksi kokema käytös on hänen itsensä tahtomattaan aiheuttama. Joku
kokee ongelmaksi koiran ”liiallisen” vinkumisen, toiselle ongelma
todentuu vasta koiran tuhotessa
sohvakaluston. Käytösongelmien
takaa löytyy usein koiran turhautuminen ja tekemisen puute.
– Omistajan pitää hyväksyä,
että vika voi olla myös hänessä
itsessään ja miettiä, miten voisi
muuttaa toimintaansa. Ongelmat
saattavat johtua esimerkiksi koiran kokemasta pelästymisestä tai
kivusta. Koira yhdistää kokemansa
siihen, mitä se näkee
ja kokee sillä hetkellä, Heidi Niskanen selvittää.
– Koiraa pitää aktivoida niin, että se saa käyttää aivojaan ja aistejaan. Tehokkaammin koiran energiaa esimerkiksi vie juoksentelu ja
haistelu metsässä kuin yksitoikkoinen asvalttikävely.
Heidi Niskanen vieraili lauantaina Somerolla Lakelandinterrierit ry:n kutsumana. Rotuyhdistyksen kesäsomerolainen puheenjohtaja Henna Kiukkonen halusi
tarjota yhteisen kesäpäivän viettoon kokoontuneelle jäsenistölle
hyödyllistä tietoa.
– Monet kaipaavat koulutusja kasvatusvinkkejä. Neuvoja on
hyvä saada ennen kuin ongelmia
edes tulee. Kaikkein tärkeintä on
hakea apua, jos ongelmia on jo
päässyt syntymään. Ongelmat eivät katoa sormia napsauttamalla,
vaan niiden kanssa voi joutua tekemään töitä jopa vuosia, Henna
Kiukkonen muistuttaa.

sa toimimiseen ja sen kouluttamiseen on koiran ja ohjaajan välinen
suhde.
– Koulutuskentällä ei kannata
antaa koirien leikkiä, sillä siellä tehdään töitä yhdessä ohjaajan kanssa.
Seurustelukielto estää myös koirien ohjaajia unohtamasta pääasiaa
eli keskittymistä omaan koiraansa,
Heidi Niskanen painottaa.
Hyvä omistaja opettelee tuntemaan koiransa. Kontaktin puute
aiheuttaa sen, että koiraa kiinnostavat koulutuskentällä enemmän
kaikki muut kuin oma ohjaaja.
Stressaantunut koira ei opi uutta eikä se pysty tekemään vaadittuja temppuja, vaikka niitä jo osaisikin. Stressin tunnistaa siitä, ettei
koira pysty syömään edes makupaloja ja käyttäytyy levottomasti. Ohjaajan pitää viedä koiransa
pois ahdistavasta tilanteesta ja antaa sen rauhoittua.
Someron Seudun Koiraharrastajat ry järjestää positiivisen
koirankoulutuksen peruskurssin
Haukkukalliolla kolmena heinäkuun tiistaina. Kouluttajana toimii
tottelevaisuus- ja agilitykoulutusohjaaja Eija Sjöblom.

Venyttely voi tehota
paremmin kuin käsky
Koira rauhoittelee itseään, muita
koiria ja omistajaansakin muun
muassa haukottelemalla, rapsuttelemalla ja venyttelemällä. Eleet
kertovat, ettei tilanteessa ole mitään vaarallista. Näitä samoja eleitä ihminen voi käyttää tyynnyttämään koiraa, jos se esimerkiksi
alkaa haukahdella naapurin pihaan ajavan auton takia. Ne ovat
tehokkaampia keinoja kuin hokea
”ei” tai ”hiljaa”, jolloin omistaja tavallaan yhtyy koiran aloittamaan
haukkumiseen. Jatkuvat kiellot
menettävät tehonsa ja negatiivinenkin huomio on huomion antamista.
Joskus koirat alkavat räyhätä
vastaantuleville koirille tai ihmisille. Hihnasta nykimisen sijaan
voi kokeilla kyykistymistä koiran
viereen tai poistumista uhkaavasta tilanteesta. Omistajan lähdön
aiheuttama ikävä ja siitä johtuva
uliseminen voi unohtua, jos koi-

– Meidän pitää Neron
kanssa harjoitella rauhallista
remmissä kävelyä ja totutella
sinisten rollaattoreiden
ohittamiseen, nelivuotiaan
airedalenterrierin omistaja
Henna Kiukkonen kertoo.

Ongelmat eivät
katoa sormia
napsauttamalla,
vaan niiden
kanssa voi joutua
tekemään töitä
jopa vuosia.
ralle tekee kotiin ennen lähtöään
makupaloista radan, jonka se saa
etsiä yksin jäätyään. Koiralle ei tar-

vitse jättää vahdittavaksi koko
taloa, vaan sen
käyttöön voi rajata esimerkiksi
yhden huoneen.

Koulutus edellyttää
koiran ja ohjaajan
kontaktia
Koira on luonnostaan toimelias, joten sitä ei pidä hankkia
pihan tai sohvan koristeeksi.
Koira on laumaeläin, jonka
pitää päästä tekemään asioita yhdessä perheensä kanssa.
Perusedellytys koiran kans-

