Tulkitsenko koiraani oikein?
Suurin osa koiran ja omistajan välisistä ongelmist aaiheutuvat viestintä virheistä. Molemmat puhuvat eri
kieltä eikä kumpainenkaan voi oppia käyttämään toisen kieltä; tulee oppia tulkitsemaan toisen kieltä. Ihmiset
puhuvat mutta eivät välttämättä ymmärrä, koirat ymmärtävät mutta eivät osaa puhua. Haastattelin
koiraongelmakonsuitteja Jaana Mörskyä ja Margareta Tapiovaara-Momoa koiran käyttäytymisestä ja siihen
liittyvistä ongelmista. Juttutuokio oli erittäin antoisa, oheisena kooste haastattelusta.
Miksi koira murisee?
Murina on ymmärrettävä koiran
luottamuspulana kyseisessä tilanteessa. Esim. puhuttaessa kynsien
leikkaamisesta, joka tuottanee ongelmia monille, koira yhdistää kynsisakset johonkin epämiellyttävään
tapahtumaan. Ehkäpä omistaja jo
aloittaessaan kyseisen toimenpiteen
itse viestii koiralleen epävarmuuttaan ja pelkoaan. Koirasi on taas
erittäin taitava lukemaan sinua ja
viestittäessäsi epävarmuutta ja arkuutta se ei pysty luottamaan sinuun.
Ehkäpä koiraasi on sattunut joskus
tässä toimenpiteessä, ja niinpä se ei
olla varma, etteikö siihen sattuisi taas
tälläkin kertaa. Koirasi saattaa pelätä,
se ei suinkaan ole agressiivinen sinua
kohtaan. Alistamalla koiran saatat
onnistua kynsien leikkauksesta sillä
kertaa, koirallasi ongelma kuitenkin
säilyy ja se tulee yhä edelleen
suhtautumaan
pelolla
kyseiseen
toimenpiteeseen. Päämääränä olisi
saada toimenpiteestä koiralle mukava,
jolloin molemmat, niin koirasi kuin
sinä itsekin, olette tyytyväisempiä,
eikä siitä muodostu elinikäistä
kamppailua.

Hankalan yksilön ollessa kyseessä
voi aina aloittaa pelkästään tassujen
hieromisesta. Kynnet voi aina leikata
yksi kerrallaan ja onnistuneen yhden
kynnen leikkauksen jälkeen palkita
koira selvällä kiitoksella, vaikkapa
makupalalla. Kiitoksena voi toimia
myös jokin aktivointitehtävä, lenkille
lähtö tai jotain muuta, jonka koira
kokee

mieluisaksi toiminnaksi. Kiitos onnistuneen suorituksen jälkeen on
erittäin tärkeää, ja meidän tulee
huomata kiittää siten, että myös koira
havaitsee saaneensa kiitoksen. Usein
moitteet
ovat
paljon
huomattavammat huomion osoitukset.
Murinan syynä on erittäin harvoin
dominanssi argressio. Meidän tulee
yrittää tulkita koiran antamat muut
signaalit murinan yhteydessä. Mikäli
koiran
muut
viestit
murinan
yhteydessä viittaavat usein alistumiseen; korvat ovat luimussa pitkin päätä ja häntä koipien välissä,
viestittää koira luottamuspulaansa
omistajaansa kohtaan; ei suinkaan
agressiota.
Myös koiralla on oma mielipiteensä ja murina on sen tapa kertoa se.
Ongelmana onkin useimmiten se, että
koirat kuvitellaan koneiksi, joiden
tulee toimia tietyissä tilanteissa
meidän tahtomme mukaan. Jos näin ei
tapahdu,
koemme
tulleemme
loukatuiksi. Koiransa syyttämisen
sijasta tulisikin katsoa peiliin ja
miettiä, mikä on perimmäinen syy
koirani
murinaan.
Useimmiten
taustalta löytyy pelko ja luottamuspula omistajaa, lauman johtajaa, kohtaan. Omistajan ja koiran
välillä vallitsee luottamuspula, johon
tarvitaan korjausta. Alistamalla tämä
ei onnistu, parempi tie käy on
kiitoksen ja houkuttelun kautta.
Koiran murina koetaan usein
loukkauksena, arkaa koiraa kovisteltaessa suhde koiran kanssa kärsii;
puolin ja toisin viestiä ei ym-

märretä ja se ei mene perille ja
koiran murina jatkuu.
Mikäli koira on agressiivinen ja
uhkaava, se muristessaan pitää häntäänsä ylhäällä, korvat ovat eteenpäin suuntautuneet, tarkkailevaiset.
Tällaisessa tilanteessa tulee miettiä
miten toinen koira käyttäytyisi; vahva koira kääntää päänsä poispäin voi
kääntää jopa selkänsä. Epävarma
koira aloittaa tappelun. Voimmekin
kysyä
teemmekö
itsestämme
ongelmatilanteissa aran johtajan?

Aktivointitehtävät
Edellä puhutuilla aktivointitehtävillä
tarkoitetaan koiran aivojen, ei
niinkään lihasten aktivointia. Koirasi
on älykäs eläin, joka tarvitsee
aivoilleen työtä välttääkseen turhautumisen ja stressin. Tällaisia tehtäviä voi olla esimerkiksi makupalojen etsiminen vessapaperirullan
sisältä, huoneistoon piiloitettujen
makupalojen hakeminen tai nurin
käännetyn viili purkin alla piileskelevän makupalan etsintä, jolloin koira
käyttää hajuaistiaan. Jonkin koiralle
ikävän toimenpiteen, esimerkiksi juuri
kynsien leikkauksen jälkeen, tulee
tarjota jotain mieluisaa tekemistä,
jotta koira malttaa käyttäytyä hyvin
leikkauksen aikana.

Luottamuksen
puutetta
Ennalta asiat huomioiden voidaan
luottamuspulan syntymistä välttää.
Jokaisen tulisi opetella lukemaan
oman koiransa viestejä jo aivan

