NOUTO
- vauhdikas ja näyttävä tottelevaisuuden osoitus
Nouto on tottelevaisuusosion liike, joka hyvin suoritettuna herättää ihastusta muissakin kuin koiraihmisissä.
Parhaimmillaan noudossa esiintyy useita elementtejä, jotka yhdistettynä toisiinsa tekevät liikkeestä näyttävän.
Koiran nopea kapulalle meno, terävä ja varma isku kapulaan, nopea palautus, tiivis ja rauhallinen ote sekä
moitteeton luovutus ovat asioita, jotka voimme opettaa koiralle kaikki erikseen pieninä palasina.
Noutoliike, kuten muutkin tottelevaisuusosion liikkeet, voidaan opettaa monilla eri tavoilla. Tässä artikkelissa
esittelen yhden tavan, jolla olen opettanut menestyksekkäästi erilaisia koiria.
Nouto on saalisliike
Perusajatuksena on, ettei kapula ole koiralle ”se juttu”. Opetetaan koiralle alusta alkaen, että kun se hakee ohjaajan
heittämän puu- tai metallipalikan, se saa ohjaajalta oman todella mieluisan lelunsa.
Kun koira hakee kapulan ohjaajalleen oma palkka mielessään, on siinä kolme etua: koira hakee nopeasti kapulan ja
tuo sen vauhdikkaasti myös takaisin, saalisvietin alaisena koira puree luontaisesti hyvällä ja pitävällä otteella sekä
koiran ei tarvitse luopua kaikkein tärkeimmästä esineestä, ja tämä vähentää irrotuksen aiheuttamaa konfliktia eli
käytännössä kapulan pureskelua ohjaajan edessä.
Paras tapa tämän ajatuksen opettamisessa on tehdä isku- ja vauhtinoutoharjoituksia pitoharjoitusten rinnalla.
Noudon eri osasia voidaan opettaa paloissa
Jaan noudon neljään eri osa-alueeseen. Osa-alueet ovat:
Pito


koira pitää noutokapulaa tiiviillä ja rauhallisella otteella.

Isku


koira ottaa kapulan määrätietoisesti ja sillä leikkimättä maasta. Se ikään kuin ”iskee” siihen kiinni.

Vauhti


koira juoksee vauhdikkaasti kapulan luokse, ottaa kapulan ja juoksee yhtä vauhdikkaasti ohjaajan luo
takaisin.

Luovutus


koira istuu ohjaajan edessä rauhallisesti ja suoraan. Se pitää pään pystyssä ja tarjoaa tiiviillä otteella kapulaa
(pito). Irrotus-käskyn kuultuaan koira irrottaa välittömästi.

Pidon alkuopetus eli kapulan ottaminen
Aloita kapulalla, joka on sopiva koirallesi. Jos kyseessä on pentukoira, käytä pientä kapulaa, jonka keskiosa on koiran
suuhun sopiva. Pienen koiran ollessa kyseessä voit istua tuolilla tai maassa. Isomman koiran kanssa aloita
luovutusasennosta eli koira istuu suoraan edessäsi.
Olen todennut palkkauksen opettamisen hyväksi pohjustukseksi alkavalle pidon harjoittelijalle.
1. Käytä vetoketjullista treenitakkia tai –liiviä.
2. Aseta koiran mieluinen lelu näkyville siten, että esim. motivaatiopatukka on pystysuunnassa rinnan kohdalla
vetoketjun myötäisesti.
3. Näytä rauhallisesti koirallesi lelua ja vie kädet sivuillesi.
4. Kun koira katsoo lelua, kehu sitä luoden hieman jännitettä hiljaisella ja jännittyneellä äänensävylläsi.
5. Vie kätesi hitaasti lelulle kehuen koiraa.
6. Ota askelia taaksepäin nostaen samalla lelua. Koira ponnahtaa ylöspäin ja saa lelunsa ylhäältä, edestä ja
vetoketjun kohdalta eli ohjaajan edestä.
7. Toista harjoitus muutaman kerran siten, että koira tuijottaa silmät kiiluen lelua, sulkee suunsa ja on lähes
hengittämättä. Tällainen käytös koiralla kertoo, että se on saaliilla.
Kun palkkausvaihe on opetettu, otetaan noutokapula mukaan harjoitukseen.
8. Pidä oikealla kädellä noutokapulan keskiosasta kiinni ja vasemmalla kädellä noutokapulan vasemmasta
laipasta kiinni.
9. Aseta noutokapula väliinne siten, että koiran kuono on eteenpäin, ei ylöspäin.
10. Vapauta keskiosa ottamalla oikea kätesi pois kapulalta.
11. Anna koirallesi lupa ottaa kapula. Huomaa, ettet työnnä kapulaa koiraa päin, vaan pidät kapulaa paikallaan ja
annat koiran itse kurottaa ottaakseen kapulan.
12. Kun koira ottaa kapulan suuhunsa, kehu sitä ja anna miltei välittömästi irrotuskäsky. Palkkaa koira aiemmin
opetetulla tavalla.
13. Lisää kapulan pitoaikaa nopeasti, jotta koira ei oppisi sylkemään kapulaa pois suustaan. Muista käyttää
hyväksi laumaviettiä ja tue kehuen koiraa.
Tässä harjoituksessa koira saa pitää kapulaa löysästi suussaan, kunhan se ei pureskele sitä. Tiivis ja pitävä ote
opetetaan koulutuksen seuraavassa vaiheessa.
Jos koira ei ota kapulaa ollenkaan suuhunsa tai se pureskelee sitä todella paljon, opeta koirallesi ensin iskuharjoitus.
Näin koira ymmärtää, että se saa oman lelunsa palkaksi kapulan ottamisesta.
Jos koira pureskelee kovasti kapulaa, voit kokeilla seuraavaa
-

Jos koira nostaa päätään heti kapulan ottamisen jälkeen, estä sitä pitämällä hellästi sen päätä aloillaan
kuonon ympäriltä. Usein koira, joka pyrkii lähelle, nostaa päätään ylöspäin. Jos ote kapulasta ei ole pitävä,
voi kapula tipahtaa takahampaille. Joillakin koirilla tämä provosoi pureskelua.

-

Pidä käsiä kuonon ympärillä estääksesi pureskelun, moiti lievästi pureskelusta ja kehu rauhallisesta otteesta.
Anna irrotuskäsky ottamatta käsiä pois.

-

Palkkaa koira aiemmin opetetulla tavalla.

-

Toista muutaman kerran ja kokeile sen jälkeen ilman käsiapua.

Yleensä koirat oppivat tämän asian nopeasti. Noutokapulan oikea pitopaikka on heti kulmahampaiden takana.

Jos syynä pureskeluun on tarkemmin määrittelemätön ongelma, voi pelkkä saaliille ajo auttaa pitävämmän otteen
saamiseen. Iskunoudot ja luovutuksen palkkaamisen opettaminen auttavat asiaa, mutta jos ongelma ei kokonaan
poistu, voi rohkeasti kokeilla palkata nopealla tahdilla koiraa, vaikka se tekisikin väärin eli pureskelee kapulaa.
Myönteiset kokemukset tästä keinosta rohkaisivat kirjoittaa tämän paperille, vaikka ajatus voi sotia hieman sitä
vastaan, että ”palkataan koiraa väärästä”. Ideana tässä on palauttaa koiran usko nopeamman palkan saamiseen.

Pidon opetus noutoliikkeen osaavalle koiralle
1. Käske koira istumaan ja asetu sen eteen seisomaan.
2. Näytä koiralle sen palkka, jota pidät rintasi kohdalla esimerkiksi takin vetoketjun kohdalla. Palkka saa osin
näkyä koko harjoituksen ajan.
3. Pidä oikealla kädellä noutokapulan keskiosasta kiinni ja vasemmalla kädellä noutokapulan vasemmasta
laipasta kiinni.
4. Aseta noutokapula väliinne siten, että koiran kuono on eteenpäin, ei ylöspäin.
5. Vapauta keskiosa ottamalla oikea kätesi pois kapulalta.
6. Anna koirallesi lupa ottaa kapula. Huomaa, ettet työnnä kapulaa koiraa päin, vaan pidät kapulaa paikallaan ja
annat koiran itse kurottaa ottaakseen kapulan.
7. Aseta kädet sivuillesi kisanomaisesti.
8. Tuo kummatkin kätesi kapulalle, kuten ottaisit kapulan pois. Tartu kapulan päihin rauhallisesti ja liikuta
noutokapulaa kevyesti edestakaisin korkeussuunnassa siten, että toisen pään noustessa ylös toinen pää
menee alaspäin. Tarkkaile, että kosketuksesi pysyy kevyenä, jotta tuntisit koiran puruvoiman muutoksen
kapulassa. Jos edestakainen liike ei auta, kokeile kevyesti koputtaa kapulan laipan päätä etusormella tai
paina hieman kapulaa alaspäin tai nosta sitä ylöspäin. Älä kuitenkaan vedä kapulaa itseesi päin, koska se saa
joillakin koirilla taistelunhalun heräämään, minkä jälkeen sen voi olla vaikeaa irrottaa kapulasta.
9. Kun koira tiukkaa hetkeksikin otteen, merkkaa hetki heti merkkaussignaalilla, anna perään irrotuskäsky ja
palkkaa nopeasti koira eteesi samalla taaksepäin kävellen.
10. Toista harjoitus niin monta kertaa, että koira tarjoaa heti tiukkaa otetta, kun asetat kädet kapulan päihin.
11. Etene harjoituksessa siten, ettei koira saakaan heti palkkaa ensimmäisestä tiukkauksesta. Tuo kädet kapulan
laipoille ja vaadi pitoa liikuttamalla kevyesti kapulaa. Kun koira tiukkaa otetta, kehu sitä rauhallisesti ja ota
kädet taas sivuillesi. Toista sama vielä kaksi kertaa. Viimeisellä kerralla jätä kätesi kapulan päihin, varmista,
että koiran ote on tiukka, ja anna irrotuskäsky. Näin koira oppii, että puremalla tiukasti kapulaa irrotukseen
saakka se saa palkan.

Pitoharjoituksessa palkka saa olla näkyvillä.

Iskunoudon opetus
1. Anna koiran olla vapaana.
2. Ota mukaasi kapula ja koiran käyttämä palkka.
3. Pudota noutokapula ja leiki koirasi kanssa sen lelulla kävellen itse samalla kapulasta poispäin. Pysähdy noin
viiden metrin päähän.
4. Käske koiran irrottaa lelusta ja jätä lelu näkyviin. Näytä toisella kädellä noutokapulan suuntaan ja anna
noutokäsky. Jos koira tuijottaa lelua eikä lähde kapulalle, toista käsky koiraa innostaen.
5. Kun koira lähtee kapulalle, pysy hiljaa paikallasi.
6. Kun koira tarttuu kapulaan ja ottaa sen suuhunsa, anna merkkaussignaali ja heitä sen oma lelu koirasta
poispäin sen kuonon osoittamaan suuntaan.
7. Merkkaussignaalin kuultuaan koira saa välittömästi pudottaa noutokapulan ja tavoitella leluaan. Jos koira ei
pudota noutokapulaa heti, juokse sen lelulle ja vedä sitä maata pitkin. Leiki kuin se olisi maailman paras asia.
Älä kiinnitä noutokapulaan mitään huomiota. Kehu koiraa heti, kun se ottaa omasta lelustaan kiinni.
8. Älä koske kapulaan. Leiki taas koirasi kanssa sen lelulla ja jatka harjoituksen kohdasta 3.
Harjoittele iskunoutoa aina pehmeällä alustalla esimerkiksi nurmialueella, jotta koira ei satuttaisi itseään ottaessaan
terävästi noutokapulan.

Iskunoudossa koira saa nopeasti palkan.

Kun koira osaa iskunoudon ja pidon, voit yhdistää asioita ottamalla välillä luovutuksen iskunoutojen sekaan. Pidennä
satunnaisesti iskunoutojen välimatkaa ja anna merkkaussignaali joskus yllättävän myöhään. Näin koira ei opi
tiputtamaan kapulaa tietyn matkan päästä.
Onnistuneeseen noutoon tarvitaan ripeä vauhti kumpaakin suuntaan. Harjoittele aluksi ylipitkillä matkoilla, koska
matka lisää vauhtia.
Vauhtinoudon opetus
1. Pyydä apuohjaaja mukaan harjoituksiin. Ota kentälle mukaasi noutokapula ja koiran käyttämä palkka.
Harjoittele vauhtinoutoa alueella, jossa on paljon tilaa.
2. Asetu kentälle perusasentoon koirasi kanssa. Varmista, että takanasi on vapaata tilaa noin 30 metrin verran.
3. Heitä kapula niin pitkälle kuin pystyt. Koira istuu rauhallisesti vapaana vierelläsi, kuten kisaliikkeessä.
4. Apuohjaaja ottaa kapulan ja näyttää sitä koiralle. Voit pitää koirasi pannasta kevyesti kiinni varmistaen, ettei
se karkaa kapulan luo.

5. Apuohjaaja heittää kapulan suorassa linjassa eteenpäin ja poistuu huomiota herättämättömästi taustalle. Jos
apuohjaaja ei ole käytettävissäsi, siirry kapulan heitettyäsi koirasi kanssa taaksepäin.
6. Kun noutokapula on maassa, lähetä koira hakemaan kapula. Pysy hiljaa paikallasi. Ota koiran oma lelu
samaan aikaan taskustasi.
7. Kun koira tarttuu kapulaan ja kääntyy se suussaan sinua kohti, juokse nopeasti poispäin koiraa karkuun.
Heiluta koiran palkkaa ja huuda sille innostavasti. Yritä juosta mahdollisimman pitkälle, ennen kuin koira
saavuttaa sinut.
8. Kun koira on noin viiden metrin päässä, apuohjaaja antaa merkin ”palkka”. Huuda merkkaussignaali koiralle
ja heitä palkka eteenpäin koirasta poispäin.
9. Merkkaussignaalin kuultuaan koira saa välittömästi pudottaa noutokapulan ja tavoitella leluaan. Jos koira
pudottaa noutokapulan aikaisemmin, aloita harjoitus alusta ja vaadi, että koira pitää kapulaa siihen saakka,
että kuulee merkkaussignaalin tai irrotuskäskyn. Jos koira ei pudota noutokapulaa heti, juokse lelulle ja vedä
sitä saaliin tapaan maata pitkin. Leiki kuin se olisi maailman paras asia. Älä kiinnitä noutokapulaan mitään
huomiota. Kehu koiraa heti, kun se ottaa lelustaan kiinni.
Kun koira osaa vauhtinoudon ensimmäisen harjoitusosion hyvin, jatka harjoitusta jättämällä harjoituksesta
apuohjaajan lisäheitto pois.
Kun koira osaa toisen vaiheen, jatka harjoitusta siten, että koiran ollessa kapulalla ja lähtiessä tulemaan luoksesi
seisotkin paikallasi hetken verran ennen kuin lähdet juoksemaan karkuun palkan kanssa. Koira ehtii edetä tällöin
noin metrin matkan sinua kohti noutokapula suussaan ennen kuin huomaa taas sinun juoksevan palkan kanssa
karkuun.
Kun koira tulee luoksesi aina vauhdikkaasti, seiso hieman pidempään paikallasi. Pian koira oppii, että vaikka seisot
kisanomaisesti paikallasi, se ei koskaan voi tietää, milloin lähdetkin karkuun. Muista lähteä välillä karkuun, kun koira
on juuri tullut kapulalle, jotta säilytät koirasi vauhdin.

Vauhtinoudossa ohjaaja juoksee karkuun palkan kanssa, jotta koira oppisi tulemaan ohjaajan luokse nopeasti.

Ihannenoudossa koira juoksee nopeasti ja suoraan ohjaajan luo tarjoamaan kapulaa. Tosielämässä emme aina pysty
selvästi kertomaan koiralle mitä siltä haluamme, ja se voi olla joskus epätietoinen siitä, mitä sen kuuluisi tehdä juuri
ohjaajan luo tullessaan. Joskus syynä on pidossa tai irrotuksessa tulleet konfliktit, joskus koira ei vain ole varma mitä
se on tekemässä. Tällöin pieni epävarmuus voi näkyä vinoina eteen istumisina. Älä käytä suoraan istumisen
opettamisessa negatiivista palautetta, vaan pura painetta opettamalla koiralle luovutusrinki.

Luovutusringin opetus
1. Koiralla on kapula suussaan.
2. Astu askelia taaksepäin toistaen noutokäskyä.
3. Jos tämä ei toimi, käännä koiralle vasen kylkesi ja pyydä se mukaasi esimerkiksi tule-käskyllä.
4. Kävele oikealle ympyrää koiran kantaessa kapulaa vasemmalla puolellasi. Kehu koiraa, kun se kantaa hyvin.
Jos koira alkaa pureskella kapulaa, lisää vauhtia.
5. Ota oikealla jalalla askel taaksepäin ja anna samalla noutokäsky. Näin koiralle muodostuu vasemmasta
jalastasi kuja, jonka vierestä se tulee eteesi istumaan kapula suussa.
6. Jos koira jää vieläkin liian taakse, toista ympyrän kävely ja ota oikealla jalalla hieman lyhempi askel. Oikean
jalan askeleen pituutta säätelemällä saat helposti koiran haluamallesi etäisyydelle.

Nouto on yksi hauskimmista liikkeistä opettaa koiralle. Mukavia treenejä!
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