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PERUSTAIDOT VILLIKOILLE 
kuonokosketus 

Kuonokosketus käteen on kätevä tapa harjoitella kohdetyöskentelyä koiran kanssa. Et tarvitse 
mukana kuljetettavia välineitä, kuten kosketuskeppiä vaan voitte harjoitella helposti milloin ja 
missä tahansa. Kohdetyöskentelystä on hyötyä kaikille koirille, mutta helposti kiihtyvän koiran 
kanssa siitä on erityistä hyötyä

Aloita kuonokosketuksen harjoittelu helpoimmalta mahdolliselta tasolta ja vaikeuta pikku hiljaa. 

Kriteereitä harjoittelun avuksi:

1. Koira vilkaisee kättäsi --> "naksu/naksusana" ja palkka
2. Koira kääntää kuonoaan/päätään kättäsi kohti --> "naksu/naksusana" ja palkka
3. Koira kurottaa kättäsi kohti --> "naksu/naksusana" ja palkka
4. Koira koskee kättäsi kuonollaan --> "naksu/naksusana" ja palkka

Toista jokaista kriteeriä niin, että koira onnistuu ainakin 4-5 kertaa peräkkäin. Jos se hyppää 
kriteerien yli, ja päättää koskea käteesi heit, siirry siihen kriteeriin jota se tarjoaa.

Harjoittele kuonokosketusta niin, että se sujuu hyvin kotona, sitten pihalla ja myös pienten 
häiriöiden läsnä ollessa. Kun koira osaa kuonokosketuksen hyvin, voit liittää siihen esimerkiksi 
vihjeen "koske". Vihjeen avulla voit opettaa koiraa koskemaan myös muiden ihmisten kättä. 
Tämä saattaa olla hyvä apu esimerkiksi vieraiden tervehtimisessä!

Jos koira ei yrityksistä huolimatta kiinnitä käteesi mitään huomiota, voit piilottaa muutamalla 
kerralla jonkin hyvältä tuoksuvan namin sormiesi väliin. Ota nami kuitenkin pois 2-3 toiston 
jälkeen ja jatka harjoittelua ilman namia

Pyri saamaan käytöksestä niin sujuva, että heti namin syötyään koira tekee uuden 
kosketuksen. Kosketuksia pitäisi tulla vähintään 10 minuutissa, mieluummin enemmänkin. 

Kuonokohdennus on monipuolinen työkalu. Sen avulla voi esimerkiksi 

➔ Siedättää/totuttaa koiraa erilaisiin asioihin, kuten vaikka käsittelyyn, uusiin paikkoihin, 
uusiin ihmisiin jne. 

➔ Koira rentoutuu ja unohtaa ympäristönsä keskittyessään tekemään hommia 
korkealla vahvistetiheydellä omistajan kanssa.

➔ Kun koskettamista on harjoiteltu paljon ja siitä on tullut paljon palkkaa, on siitä 
jäänyt mukava ja rentouttava mielikuva koiran mieleen. Niinpä koira rentoutuu 
myös tehdessään kosketusta tilanteissa joissa se on jännittynyt ja/tai kiihtynyt. 

 Ohjata koiraa haluamaansa suuntaan. 

➔ Kosketusta voi käyttää hyödyksi toisten koirien ohittamisessa, eläinlääkärin 
vaa'alle viemisessä tai koiraa vaikeissa tilanteissa näkösuojan taakse 
kuljettamisessa.
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 Parantaa koiran keskittymistä ja opettaa sille ajatus treenistä ja tauosta. 

 Opettaa koira tekemään töitä sujuvasti ja intensiivisesti. Näin sille jää vähemmän aikaa 
tarkkailla ympäristöään ja reagoida ympärillä tapahtuviin asioihin. 

 Rauhoittaa koiraa kiihdyttävissä tilanteissa

 Rakentaa koiran kykyä toimia myös kiihtyneenä.

 Parantaa koiran ja kouluttajan yhteistyötä.

 Kohottaa koiran itsetuntoa (oma-aloitteinen toiminta, jolla se saavuttaa jotain 
kannattavaa).

Helposti kiihtyvälle koiralle käteen kohdennus kuonolla tarjoaa siis oivan hallintatyökalun. Jos 
koirasi ei pysty odottamaan paikallaan esimerkiksi eläinlääkärissä voit auttaa sitä pysymään 
rauhallisena kohdetyöskentelyn avulla. 

Käsikosketus myös auttaa sinua saamaan uudelleen yhteyden koiraasi myös niissä tilanteissa 
joissa se on jo ehtinyt reagoida kiihtymällä. Kun käsikosketusta on tehty paljon, rakentuu sille 
pitkä vahvistehistoria (siitä on tullut menneisyydessä paljon paljon paljon palkkaa), joka takaa, 
että koira kykenee tekemään sitä myös silloin kun se on kiihtynyt tai kun läsnä on vaikeita 
häiriöitä.  Tällaisia  tilanteita  todennäköisesti  tulee  vastaan  päivittäin  vaikka  lenkillä,  joten 
kannattaa  muistaa  käyttää  tätä  työkalua  hyödykseen.  Koska  koiran  on  vaikea  tehdä  siltä 
pyydettyjä asioita jos se on kovin kiihtynyt,  tulee kosketusta harjoitella paljon paljon paljon 
helpoissa tilanteissa koiran ollessa suhteellisen rauhallinen. Vasta kun käytös on niin sanotusti 
selkäytimessä voi sita alkaa käyttää hyväkseen vaikeissa tilanteissa. 

Kun käytös on vahva voit  myös käyttää sitä palkkiona silloin kun koira pysyy rauhallisena 
vaikeassa tilanteessa (palkkaa rauhallisuudesta aktiivisuudella). Kosketuksen avulla voit myös 
pyrkiä keskeyttämään ei toivotun käytöksen, joka johtuu kiihtyneestä tunnetilasta. 

Ole  kuitenkin  varovainen  ettet  tule  vahingossa  palkanneeksi  ei  toivottua  käytöstä  (koiralle 
tekeminen, kuten käsikosketus toimii usein palkkiona). Jos koirasi haukkuu koska sitä pelottaa 
tai  se  on  kiihtynyt,  voi  käsikosketuksesta  olla  hyötyä,  sillä  saat  sen  huomion  pois 
kiihdyttävästä/pelottavasta asiasta. Jos se taas haukkuu koska se haluaa sinulta huomiota, 
kannattaa  pyrkiä  olemaan  huomioimatta  koiraa,  sillä  temppujen  tekemisen  aloittaminen 
todennäköisesti vain vahvistaisi huomionhakukäytöstä!

Käsikosketuksella  voi  myös  opettaa  loputtoman  määrän  temppuja,  laaatikoiden  ja  ovien 
sulkemisesta esineiden tuomiseen :-)


