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Kävelee päin, kohtaa eläimet, työstää, nostaa, liikuttaa, vaikuttaa. Termejä on 
monia ja eri ihmiset saattava käyttää eri sanoja samasta asiasta. Näitä termejä 
saatetaan käyttää, kun kuvaillan jotain koiraa, mainostetaan esimerkiksi pentujen 
vanhempia; koiralla on vahva päin kävely – mitä se sitten tarkoittaa?
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Paimenkoirat keskustelevat paimen-
nettavien eläinten kanssa. Sitähän se 
paimennus varsinaisesti on; eläinten 
käsittelyä koiraa ja koiran paimennus-
ominaisuuksia apuna käyttäen. Jotkut 
koirat ovat synnynnäisesti parempia 
neuvottelijoita. Voidaan ajatella, että 

jos koira, joka tuntee eläimet hyvin - 
hyvä eläinfiilis - olisi ihminen, se olisi 
varmaan kielellisesti lahjakas, se on 
voinut syntyä kaksikieliseen perheeseen 
ja siksi se ymmärtää ne vierasta kieltä 
puhuvat, vieraat eläimet paremmin kuin 
joku toinen. On myös koiria, joilla tätä 

ominaisuutta on perimän kautta tullut 
hyvin vähän, jos ollenkaan. Meidän teh-
tävämme ohjaajina, on opettaa koiralle 
näitä neuvottelutaitoja.

Moni koira pelkää eläinten kohtaamis-
ta, ne jännittävät, uskovatko eläimet. Ne 
eivät välttämättä koe olevansa riittävän 
vakuuttavia ja tämän takia saattavat var-
muuden vuoksi koventaa ääntä tai arti-
kuloida selvemmin. Tosi tilanteessa tämä 
saattaa näkyä koiran syöksymisenä kohti 
eläimiä, puremisena tai ilman näykkimi-
senä, säntäilynä tai muuten levottomana 
liikkeenä. Myös pitkään jatkunut neuvot-
telutilanne ilman, että eläimet liikkuvat, 
voi päättyä koiran ”räjähtämiseen”. Vähän 
sama kuin väsynyt vanhempi jaksaa kol-
me kertaa kauniilla äänellä pyytää lapsia 
siivoamaan jälkensä ja sitten pinna katke-
aa ja seuraa ehkä liioiteltu huutokonsertti. 
Homma sen jälkeen varmaan tapahtuu, 
mutta ei herätä varsinaista luottamus-
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Moni nuori koira jännittää lähellä eläimiä. jonka eläimet huomaavat. 
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Koira on painanut lampaat seinää vasten, eläimet viestittävät koiralle asennoillaan, että väistävät koiraa vaikka eivät enää pääsekään 
kauemmas. KUVA ANNIINA HOLOPAINEN

ta vanhempaa kohtaan. Hyvin eläimet 
kohtaava koira on kuin hyvä esimies, 
neuvotteleva, antaa selkeät ohjeet, antaa 
mahdollisuuden oman tilan löytämiselle, 
reilu mutta kuitenkin sopivan napakka, 
jotta homma sujuu.

Paimennettavat eläimet reagoivat 
koiraan sillä kokemuspohjalla ja vieteil-
lä, mitä niillä on. Eläimistä usein näkee, 
kuinka niitä on kohdeltu tai millaisissa 
olosuhteissa ne ovat kasvaneet. Esi-
merkiksi eläimet, jotka ovat tottuneet 
aina kulkemaan isossa laumassa, voivat 
hiukan panikoitua, kun niistä yhtäkkiä 
repäistäänkin viisi erilleen ja heitetään 
treenipellolle. Vaikka ne olisivatkin koi-
raan entuudestaan tottuneita, niitä saat-
taa joutua ensin hiukan koiraamaan, jotta 
ne rentoutuvat. Koiraaminen on siis sitä, 
että koira esittelee eläimille itsensä ja 
kertoo, että sitä tulee kunnioittaa ja väis-
tää, mutta pelätä ei tarvitse. Koira ker-
too myös, että sillä on nopeammat jalat, 
karkuun ei kannata yrittää ja koiraan voi 
luottaa, se ei jahtaa eläimiä. Juuri tämän 
takia paimennuskisoissakin annetaan niin 
suuri arvo pisteissä nostolle. Jos koira te-
kee sen huonosti ja säikyttää eläimet, voi 

sillä mennä iso osa radasta eläinten luot-
tamuksen ansaitsemiseen. 

Nuoret eläimet, karitsat ja vasikat ovat 
luonnostaan uteliaita, naudat myös tyy-
pillisesti ovat uteliaampia kuin lampaat. 
Lajeissa ja roduissa on paljon vaihtelua 
siitä, miten ne reagoivat koiraan. Koirat 
oppivat kotona töissä, miten omat eläimet 
käyttäytyvät. Muualla eläimet voivatkin 
olla hyvin erilaisia ja se saattaa jännittää 
koiraa. Voi olla, että eläimet ovat hyvin 
raskaita eivätkä mielellään liikkuisi tai hy-
vin lentäviä, jotka jatkuvasti etsivät pako-
reittiä. Oli ne millaisia tahansa, koiran tu-
lisi löytää sopiva kieli, sopiva äänenpaino, 
jotta se saa eläimet rauhassa tottelemaan. 
Olemme usein itse hyvin hätäisiä, kaiken 
pitäisi tapahtua heti, emme ehkä huo-
maa, että koira kaiken aikaa neuvottelee 
eläinten tai yksittäisen eläimen kanssa. 
Monesti rauhassa käydyllä neuvottelulla 
on paras lopputulos. Tulee myös muistaa, 
että iso, jäykkä tai huono jalkainen eläin 
tarvitsee enemmän aikaa kääntymiseen. 
Se ei välttämättä uskalla sitä tehdä, jos 
koira hiillostaa sitä liikaa.

Hankalimpia eläimiä ovat todennäköi-
sesti hormonihuurussa olevat emot, vasta 

poikineet naudat tai karitsoineet uuhet. 
Niiden silmissä tuttu koirakin saattaa 
muuttua verenhimoiseksi sudeksi. Mo-
lempien osapuolien kannalta, voi olla jär-
kevää miettiä työt niin, että emo saisi olla 
jälkikasvunsa kanssa rauhassa sen pa-
himman hormonien nousun ajan. Tilanne 
rauhoittuu yleensä muutamassa päivässä. 
Jos kuitenkin eläimet on pakko siirtää ja 
koiraa käyttää, niin näitä käsittelemään 
ei kannata mitään nuorta ja kokematonta 
koiraa laittaa. Hyvä myös muistaa, että 
vastapoikinut nauta voi olla vaarallinen 
ihmisellekin, koira yleensä aiheuttaa vielä 
herkemmin puolustusreaktion. 

Jos koiralla ei ole luonnollisesti hyvää 
eläinfiilistä ja se ei tunnustele eläimiä, se 
jatkuvalla pakoalueen sisään rynnimisel-
lä saa eläimet yleensä a. panikoitumaan 
b. jämähtämään paikoille c. kääntymään 
koiraa päin ja pahimmassa tapauksessa 
puolustautumaan. Ohjaajan tulisi opettaa 
koiralle eläinten alueen kunnioittaminen 
ja järkevä lähestyminen. Se on huomatta-
vasti helpompaa, mikäli koira jo kunnioit-
taa ohjaajaa ja ohjaajan tilaa. 

Koiran itsevarmuudella on suuri merki-
tys sen kykyyn neuvotella. Koiran itsevar-


