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K evään kurssireissulla tuli 
porukassa puheeksi, miten 
jotkut koirat ovat sopivam-
pia ohjaajalleen kuin toiset. 

Vaikka kaikista tykkäisi ja niiden kanssa 
miten touhuaisi, jotkut ovat vain enem-
män ’käteen sopivia’. Minulle tuli käsitys, 
että monelle pitkän linjan paimentajalle 
yksi kymmenessä vuodessa tai ehkä noin 
joka neljäs koira on jotenkin erityisen eri-
tyinen, ajatustenlukija ja osa ihmistänsä. 
Ehkä kyse on osittain myös siitä, että 
sinne syvempiin aivopoimuihin mahtuu 
lopulta vain yksi elämää suurempi kaveri 
kerrallaan. Joka tapauksessa on hienoa, 
että välillä työpari napsahtaa tosissaan 
kohdalleen.

Pentua suunnitellessaan jokaisella on 
varmasti toive, että saisi mahdollisimman 
hyvin tarpeisiinsa vastaavan paimenen. 
Kokeneemmilla ohjaajilla on tarkempi 
ajatus, mitä he koirasta hakevat, ja siten 
mielessä koirasukuja ja -yksilöitä, joiden 
pentuja hankkivat, tai koiria, joilla pennut 
teettävät. Kokematon saa luottaa muiden 

neuvoihin ja hyvään tuuriin, että sopiva 
työkaveri sattuisi kohdalle. Parhaassa 
työiässä olleen koirani Piin yllättävän 
menetyksen jälkeen itselläkin on pen-
tuverkot jo sikiönesteessä. Jännityksellä 
odotan, minkälainen otus haaviin lopulta 
löytyy.

Viime syyskauden perusrata- ja kisa-
retkien kokemukset ja pellonlaita puheet 
saivat minut miettimään talven aikana 
kovasti koirien paimennusominaisuuksia 
ja niiden kehittymistä. Syntymälahjana 
koirassa on geneettinen keitos akselilla 
suunniteltu/toivottu – melko sattuman-
varainen, johon sen esille tulevat omi-
naisuudet pohjautuvat. Ominaisuuksien 
ilmaantumiselle luodaan sitten raamit 
esittelemällä pennulle sopivasti eläimiä, 
ohjaajaa, työtä ja mahdollisesti jotain 
muutakin elämää. Ominaisuudet kehit-
tyvät iän, kokemuksen ja koulutuksen 
karttuessa. Älyni ja kokemukseni eivät 
riitä arvioimaan, voiko kaikkia ominai-
suuksia ja tapoja koulutuksella muoka-
ta, mitä koiran ympäristö ja kokemukset 

väistämättä muokkaavat, ovatko jotkin 
ominaisuudet lähes muuttumattomia? 
Paitsi jos koira ei kunnolla syty, paimen-
nusta ei voi aktiivisesti lisätä tai vähentää 
kouluttamalla. Paimentamisen, halun hal-
lita eläimiä, mielellään yhdessä ihmisen 
kanssa, on oltava sisäsyntyinen, joten 
sitä työkoirajalostuksessa on erityisesti 
vaalittava.

Koetin tehdä listaa ja jotenkin jaotel-
la mielestäni keskeisiä tekijöitä. Osa on 
puhtaasti paimennukseen kuuluvia: miten 
koira kohtaa eläimiä, sen nopeus, etäi-
syys ja suunta, josta se pyrkii eläimiin 
vaikuttamaan. Haluaako koira liikuttaa 
eläimiä jatkuvasti vai pitää niitä paikal-
laan, ajaako se suoraan kohti vai flänkkää 
mieluummin, onko kokoaminen luontaista 
vai pitääkö sitä opettaa, työskenteleekö 
se enemmän silmillään vai kropallaan? 
Toisaalta on joukko enemmänkin koiran 
luonteeseen liittyviä ominaisuuksia, jotka 
vaikuttavat suuresti sen paimennukseen: 
älykkyys, koulutettavuus, yhteistyöky-
ky, itsevarmuus, itsenäisyys, onko koira 
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temperamentiltaan kuuma vai viileä. Ja 
sitten joukko ominaisuuksia, jotka ovat 
ehkä edellisten jaottelujen välimaastos-
sa: paimennusvietin voimakkuus, luon-
nollisuus, paineensietokyky ohjaajalta ja 
paimennettavilta. Eläinten- ja ihmisen-
lukutaito, luontainen karisma eläinten 
silmissä, miten koira reagoi väsyessään 
ja paineistuessaan, miten koira puree, 
jos puree, onko koirassa muuta viettiä. 
En varmaankaan ole osannut listata lä-
hellekään kaikkea paimennukseen liitty-
vää, eikä muista taipumuksista ole tässä 
vielä mitään, jotka nekin voivat vaikuttaa 
paljon siihen, miten yhteistyö erilaisissa 
olosuhteissa ja erilaisten ohjaajien kanssa 
sujuu.

Työparin toinen tekijä on tietty oh-
jaaja, ja yhtä lailla merkitsevät hänen 
ominaisuutensa. Edellä luettelemista-
ni luonneominaisuudet käyvät hieman 
varioiden myös ohjaajan määrittelyyn. 
Paimennusta on kai turha ihmisen geeni-
perimästä hakea, mutta kyllä ihmisilläkin 
on hyvin erityyppisiä valmiuksia oppia 
eläinten kanssa toimimista. Oleellisinta 
on ehkä kyky oppia, reagoida, lukea ti-
lanteita ja eläimiä, olla johdonmukainen. 
Ja että ohjaaja osaisi säätää itseään ja 
tavoitteitaan kunkin koiran ominaisuuk-
sien mukaan ja antaa tilaa koiran omalle 
ajattelulle. Silloin kustakin koirasta saisi 
irti parhaan mahdollisen niin, että hom-
ma on molemmille mielekästä, ainakin 
työssä. Kisaaminen on niin oma maail-
mansa, etten arvaa siitä sanoa mitään. 
Kunnioitan suuresti ohjaajia, jotka tuntu-
vat saavan koirasta kuin koirasta toimivan 
työkaverin. Vaan harva noita kaikkia hyviä 
ominaisuuksia täyttää, ainakaan aloitte-
lijana. On siis pärjättävä huonommilla ja 
koetettava hiljalleen kehittyä. 

Kolmanneksi keskeiseksi sopivuuste-
kijäksi paimennuksen kivikkoisella tiellä 
edistymisessä pidän ohjaajan ohjaajaa. 
Sitä vanhempaa kollegaa tai kokenutta 
kurssittajaa, joka johdattaa paimennuksen 
ensi askelissa kädestä pitäen, ja myöhem-
min herättelee uusia ajatuksia sopivissa 
saumoissa. Sopivia opastajia voi onneksi 
olla useitakin. Tärkeitä ovat myös kans-
satreenaajat, joiden kesken voidaan jakaa 
asioita ja ideoita treenitarhoissa tai pel-
lonlaidoilla. Näissä tilanteissa minulle, jo-
ka olen kahdentoista paimenkoiravuoden 
jälkeen edelleen hiukan herkkähipiäinen, 
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on oleellista, että yhteys on luotettava, 
kunnioittava ja rehellinen niin positiivi-
sissa kuin negatiivisissa huomioissa. Silti 
vaikka jonkun kanssa ei aivokemiat ja 
kommunikointityylit osuisi ihan kohdal-
leen, voi häneltäkin saada hyvin merkit-
tävää oppia, jos osaa keskittyä itse asiaan 
jännittämisen tai herneiden nenään 
mättämiseen sijaan…! Samoin kuin se 
ei kaikista sopivin koira saattaa opettaa 
paimennuksesta ja kommunikoinnista 
eläinten kanssa paljon enemmän kuin 
omaan pirtaan passelein.

Mitä enemmän paimenien kanssa on 
tunteja takana, sitä selvemmin ymmärtää, 
että niin koulutuksessa kuin työelämäs-

säkin on ennen kaikkea kyse oikeasta 
asenteesta, ajoituksesta, kunnioituksesta, 
hallinnasta, yhteistyöstä, luottamuksesta, 
itseluottamuksesta, rentoudesta ja sun 
muusta henkimaailman asiasta. Käskyt 
sisältöineen rakentuvat toiminnan päälle, 
kun pohja on kunnossa. Muokattu tapa 
jää pian rapisevaksi pintakiilloksi, mikäli 
koiran (ja ihmisen!) ei ole riittävästi an-
nettu opiskella nimenomaan paimennus-
ta, eläinten kohtaamista ja työstämistä, 
sekä oivaltaa ja löytää sitä asennetta ja 
työtapaa, jota ohjaaja hakee. Erilaiset koi-
rakot tarvitsevat ehkä hyvinkin erilaiset 
reitit ja ’kypsymisajan’ samankaltaiseen 
lopputulokseen pääsemiseksi. n


