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Luopumisharjoitus 

Luopumisharjoitukset  kasvattavat  koiran  itsehillintää  ja  opettavat  sille,  että  kivoja  asioita 
seuraa kun odottaa rauhallisesti. 

Voit  halutessasi  liittää  luopumiseen  vihjesanan,  esim.  "jätä"  tai  "irti",  jota  voi  hyödyntää 
myöhemminkin  koiran  yrittäessä  saada  jotain  kiellettyä.  Muista  kuitenkin,  ettei  koiralta  voi 
odottaa todella ihanien asioiden "jättämistä" ennen kuin luopuminen on opetettu sille todella 
vahvaksi :D

• Niin  pennun  kuin  vanhemmankin  koiran  kanssa  kannattaa  treenata  hyvin  lyhyissä 
pätkissä. Voi esimerkiksi tehdä lyhyitä 3 x 5 toiston sarjoja pitkin päivää. Tällä tavoin 
koiran mielenkiinto pysyy yllä, harjoittelu on hauskaa ja koira motivoitunut.

• Harjoituksessa siirrytään eteenpäin kun koira onnistuu noin 80 prosenttisesti, eli tekee 
oikein 4 toistoa viidestä tai  8 kymmenestä. 

Harjoituksen kulku:

1. Pidä nami koiran edessä suljetussa nyrkissä. Kun koira lakkaa yrittämästä ottaa namia, 
ja tarjoaa katsekontaktia (jota muutenkin tarjosi varsin nopeasti), sano “hyvä” (tai jokin 
muu tarkoitukseen valitsemasi sana  (ehdollinen vahviste) ja palkitse toisella kädellä. 

▪ “Hyvä” kertoo koiralle milloin se tekee oikein, joten olisi hienoa jos onnistuisit 
ajoittamaan  sen  juuri  siihen  kohtaan  kun  koira  "luopuu"  nyrkissä  olevasta 
namista.

2. Nami on edelleen koiran edessä, mutta hieman avonaisessa nyrkissä. Kuten edellä, 
kun  koira   “luopuu”  käden  tökkimisestä  ja  yrityksistä  saada  nami  sanot  "hyvä"  ja 
palkitset toisella kädellä.

3. Kun  koira  pystyy  luopumaan  helposti  nameista,  jotka  ovat  avonaisessa  nyrkissä 
siirrytään  pitämään  namia  kämmenellä.  Alkuun  voi  olla  hyvä  pitää  kättä  hieman 
kauempana, ja olla valmiina sulkemaan se, jos koira yrittää “varastaa” namin. 

4. Kun edellinen onnistuu, voi kättä siirtää sentin tai kaksi lähemmäs koiraa ja toistaa taas 
kunnes koira oivaltaa mistä on kyse.

Harjoituksen vaikeustasoa voi  nostaa edelleen,  koiran mukaan,  liikuttaen kättä pikku hiljaa 
alemmaksi, ja alemmaksi. Jos koira oppii nopeasti, voit hyvinkin pian päästä tilanteeseen jossa 
kätesi koskee lattiaan koiran  edessä. Kun tämä sujuu, voit siirtää namin lattialle koiran nenän 
eteen.  Pidä  kuitenkin  kätesi  lähellä,  niin  että  pystyt  piilottamaan  namin  jos  koira  yrittää 
varastaa sitä.


