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ILMAISUN OPETTAMINEN KUULOKOIRALLE

KOIRA KERTOO ÄÄNISTÄ  KOSKETTAMALLA TASSULLA TAI KUONOLLA. PALKITSE 
PIENESTÄKIN YRITYKSESTÄ OIKEAAN SUUNTAAN.

Aluksi koira ei  tiedä, mitä haluat. Pidä namia nyrkissä, kaksi sormea esillä. 
Houkuttele koira raapaisemaan tassulla tai koskemaan kuonolla nyrkkiäsi. 
Kehu koiraa, kun se vähänkin nostaa tassua tai koskee kuonolla. Kehumalla 
kerrot koiralle että se tekee oikein. On tärkeää että kehut juuri samalla 
hetkellä kun koira koskettaa sinua. Muista antaa kehun jälkeen pieni 
makupala. Makupalan saaminen lisää koiran motivaatiota työskennellä.

LISÄÄ VAATIMUKSIA VÄHITELLEN
Kun koira ymmärtää mitä  haluat, se alkaa raapia tassulla tai koskea kuonolla 
kättäsi innokkaammin. Jätä makupala pois nyrkistä. Anna makupala taskusta 
tai kupista kehumisen jälkeen. Kehu vain silloin kun koira koskettaa sinua 
kunnolla. Jos koira koskee sinua niin hiljaa, ettet tunne sitä, älä kehu sitä.

KUN HOUKUTTELET KOIRAA RAAPAISEMAAN TASSULLA TAI KOSKEMAAN 
KUONOLLA KÄTTÄSI, SORMMERKISTÄ TULEE ILMAISUN MERKKI.

Kaksi esillä olevaa sormea ovat koiralle merkki koskettaa sinua. Huomaat että 
koira on oppinut merkin, kun koira raapaisee tassulla  tai koskee kuonolla heti 
nyrkin ja kaksi sormea nähdessään.

KOIRA ILMAISEE VAIN ANTAMASTASI MERKISTÄ ELI KÄYTÖS ON KÄSKYN ALLA
Kun olet antanut merkin (nyrkissä oleva käsi ja kaksi sormea) käytökselle, 
varmista, että käytös on käskyn alla. Kehu koiraa ja anna sille nami vain 
antamasi merkin jälkeen tapahtuvista ilmaisuista. Jos koira raapii tai tökkii  
sinua kuonollaan vaikka et ole pyytänyt, älä kiinnitä siihen mitään huomiota.

ILMAISUSTA EI KEHUTA JOKA KERTA , VAADI KOIRALTA VÄHITELLEN ENEMMÄN
Vaadi koiralta useampi tassulla raapaisu tai kuonolla kosketus ennen kuin 
kehut sitä ja annat namin. Koiran pitää  jatkaa ilmaisua kunnes kerrot sille 
kehumalla että se on tehnyt oikein. Kehu vain hyvistä ilmaisuista. Vähitellen 
voit palkita makupaloilla koiraa harvemmin.

KOIRAN ON OSATTAVA ILMAISTA MERKISTÄ KAIKKIALLA. SEN ON ILMAISTAVA KUN 
ISTUT, SEISOT TAI MAKAAT. HARJOITTELE ILMAISUA SISÄLLÄ JA ULKONA.

Harjoittele siellä, missä haluat koiran tekevän kuulokoiran työtä: kotona, 
pihalla,  työpaikalla ym.. Harjoittele, kun istut, seisot tai 
makaat. Harjoittele kun teillä  on vieraita. Harjoittele päivällä 
ja illalla. Koeta keksiä erilaisia tilanteita eri paikoissa.  
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