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Gerard O’Shea tulee pitämään ensimmäistä kertaa 
Chihuahua ry:lle luennon koiran hallinnasta sekä 
kurssin näyttelyesittämisestä, missä on 
mahdollisuus harjoitella eritoten pöydällä 
esittämistä. 

 

Mitä on koiran hallinta? 
Yksinkertaistettuna: Koiran hallinta -luennolla 
kerrotaan, kuinka luoda ja ylläpitää hyvä suhde 
koiraan. 

Haastavinta suhteen luomisessa voi olla se, että 
jokaisella omistajalla on erilaiset odotukset koiraansa 
kohtaan riippuen siitä, mitä tehtävää varten koira on 
otettu. Viikolla koira voi elää tavallista kotikoiran 
elämää ilman sen kummempia vaatimuksia, mutta 
viikonloppuna omistaja kilpailee koiran kanssa 
tottelevaisuudessa, suojelussa, agilityssä tai 
näyttelyissä. Oli laji mikä tahansa, tulee omistajan 
luoda sellainen suhde koiraan, minkä avulla tietyt 
käytösmallit saa käännettyä päälle tai pois päältä 
merkeillä ja käskyillä. Koiran hallinta -luento kertoo, 
kuinka kasvattaa koira pennusta aikuiseksi ehdollis-
tamalla sen käytöstä ja lopulta koreografioita omista-
jan mieltymysten mukaisiksi. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että omistajan tulisi olla liian tiukka tai 
kylmä koiraa kohtaan, vaan koiralle saa ja pitääkin 
osoittaa huomiota ja hellyydenosoituksia normaaliin 
tapaan. Mukaan lisätään vain hieman rajoja. 
Lopputuloksena koiran ja omistajan välinen suhde on 

toimiva sekä tehokas koiran ja omistajan ymmärtäessä 
paremmin toisiaan. 

Koiran hallinnassa avainasemassa on hallinnan 
rakentaminen monikerroksisena, jotta koira toimii 
halutusti eri tilanteissa ja konteksteissa. Esimerkkinä 
skenaario, jossa tunnemme työpaikan esimiehen myös 
siviilielämässä. Työpaikalla kommunikoimme eri tavalla 
pitäen mielessä esimies-alaissuhteen, kun taas kadulla 
viikonloppuna törmätessä olemme tuttavallisempia ja 
juttelemme vapaammin omista asioistamme. Myös 
koiran ja omistajan välinen suhde voi olla tällä tavoin 
monitasoinen. Kotioloissa käyttäydytään eri tavalla 
kuin harrastelajin treeneissä tai kisoissa. Myös 
kotikoiralle on tällaisesta suhteen luomisesta hyötyä; 
mummolassa on eri säännöt kuin kotona, ja vaikka 
kotona saisi kommunikoida haukkumalla, ei samaa 
käytöstä suvaita julkisilla paikoilla. Säännöt ovat aina 
selkeät. 

Mitä on näyttelyesittäminen? 
Näyttelykurssi on kaksipäiväinen. Ensimmäisenä 
päivänä tehdään pohjatyö koreografioihin, mikä 
muokkaa omistajasta handleria ja koirasta näyttely-
koiraa. Silloin keskitytään käymään läpi nykyaikaisia 
koirankoulutusmetodeja ja filosofiaa, joiden avulla 
lähdetään rakentamaan koiran kehäesiintymistä. 
Teoriaosuudessa painotetaan eritoten ”feel good” –
aspektia (hyvän olon tunne), mille Gerard pohjaa 
paljon metodejaan. Samalla käsitellään myös 
harjoitustilanteen aiheuttamaa stressiä, mikä on 



väistämätöntä tuodessamme 20 toisilleen tuntema-
tonta koiraa yhteen.  

Hyvästä mielestä puhuttaessa ei sovi unohtaa 
kommunikointitaitoja, niiden puutetta ja vaikutusta 
koiran koulutukseen eritoten stressaavissa tilanteissa. 
Moni koiraansa näyttelyissä esittävä kamppailee 
kehätilanteessa juuri hallinnan ja kommunikoinnin 
puutteen vuoksi. 

Toisena päivänä keskitytään intensiivisemmin 
käytännön harjoitteluun koirien kanssa. Gerardin 
ulkomuototuomarikoulutuksen ja ammattihandleri-
taustan avulla hän pystyy osoittamaan miten tuoda 
juuri sinun koirasi parhaat puolet esille luoden näin 
hyvän ensivaikutelman. Koreografioiden sijaan 
keskitytään ohjaamaan sekä koiraa että omistajaa 
kantamaan itseään kehässä eteenpäin vievällä 
asenteella. Kurssilla käydään läpi myös tapoja esittää 
ekonomisesti lyhyessä ajassa. 

Kurssi päätetään teoriaosuuteen, missä käydään läpi 
harjoituksia sinulle ja koirallesi, joilla voit rakentaa 
voittajatiimin kotioloissa. 
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