5. LUOKSETULO

Luoksetulo-harjoitusten tulisi aluksi tapahtua mahdollisimman rauhallisessa
ympäristössä, jossa olet koiran kanssa kahdestaan. Kutsu pentua vain silloin, kun se
ei tee mitään vaan katselee tylsistyneenä ympärilleen. Huuda ensin pennun nimeä ja
kun se katsoo sinua, anna sitten TÄNNE-käsky oikein iloisella ja innostavalla
äänellä. Jos pentu ei heti ymmärrä tulla luoksesi voit kävellä muutaman askeleen
koirasta poispäin, tällöin koiran laumavietti herää ja sille tulee kiire perääsi. Harvoin
pentu päästää ohjaajaansa pois näkyvistään, ellei sitä ole tahtomattaan opetettu siihen.
Ensimmäisen oppitunnin yhteydenpito metsälenkillä-harjoituksessa kuitenkin
selitetään miten pentu saadaan kulkemaan mukana metsässä. Muista palkita pentu
iloisesti heti sen tullessa luoksesi. Älä kutsu pentua liian usein luoksesi, jotta kutsu ei
kärsi inflaatiota.
Tässä vielä video luoksetuloharjoituksesta. Ohjaaja kutsuu pentua vasta, kun se on
kyllästynyt haisteluun: http://www.youtube.com/watch?v=rNtIXxW-h5g
Jos koirasi karkaa poispäin, älä ainakaan lähde sen perään juoksemaan. Sen sijaan
voit houkutella koiraa luoksesi menemällä kyykkyyn, juoksemalla poispäin,
hyppimällä, taputtamalla käsiä, namin kanssa tai pitämällä outoa ääntä. Jokainen
ohjaaja tuntee koiransa parhaiten ja tietää, mistä se pitää eniten. Pennun tullessa
luoksesi palkitse se kehumalla ja namilla, leikkituokiolla tai lelulla. Voit myös silloin
tällöin rauhoittaa pennun viereesi ja kehua ja silitellä sitä hetken ennen kuin päästät
sen takaisin omiin touhuihinsa. Älä kuitenkaan kytke pentua sen tultua luokse, koska
silloin se alkaa yhdistää luoksesi tulemisen leikin ja hauskuuden loppumiseen.
Käskyn lisäksi toinen erinomainen tapa opettaa luoksetuloa on käyttää apuna pilliä
(monet käyttävät luoksetulokutsuna kahta lyhyttä vihellystä PIP-PIP), jota koira ei
ainakaan sekoita muuhun puheeseen. Pennuille on opetettu pillillä luoksetuloa jo
muutaman viikon iästä asti, kun ne on kutsuttu ruokakupille pillin avulla
Muutama asia, jotka on hyvä muistaa aina harjoitellessa:
✰ Älä kytke koiraa luoksetulo-kutsun jälkeen, jotta se ei yhdistäisi kutsuasi ja leikin
loppua toisiinsa.
✰ Älä koskaan kutsu koiraa silloin, kun olet varma, ettei se tule. Siitä on vain
haittaa.
✰ Pentua – tai aikuista koiraa – ei saa koskaan kutsua rankaistavaksi. Sellaisesta se
oppii OLEMAAN TULEMATTA!

Pennun tottelevaisuudelle ei saa asettaa mitään vaatimuksia. Pentu tulee, koska se
odottaa jotain hauskaa tapahtuvaksi. Jos pentu ei tule kutsuttaessa on vika luultavasti
ohjaajassa, joka on kutsunut sitä silloin, kun sillä on ollut jotain kiinnostavaa
tekemistä eikä pentu ole vielä oppinut tarpeeksi hyvin luoksetulo-käskyä. Vasta
peruskurssilla koiralta aletaan vaatia ehdotonta luoksetuloa, mutta nyt sitä vielä
koetetaan opettaa useiden toistojen kanssa ymmärtämään, mitä TÄNNE-käskyllä
tarkoitetaan.
Jos luoksetuloa halutaan lisäksi harjoitella koemaisesti tottelevaisuuskokeita
ajatellen, tarvitaan alussa apuohjaajaa avuksi. Apuohjaaja jää pitämään pentua kiinni
ohjaajan kävellessä poispäin pennusta. Ohjaaja kääntyy noin 5-10 metrin päässä
pentua kohti ja kutsuu selkä suorana pennun luokseen. Kun pentu juoksee ohjaajan
luo, innostuu tämä palkitsemaan pentua vasemmasta kädestään ja leikkimään pennun
kanssa. Näin luodaan pohjaa tulevalle TOKO-uralla, lisäksi saadaan hyvin
vahvistettua perusluoksetuloa.
Luoksetulotreeni apuohjaajan kanssa, kiinnittäkää eritoten huomiota iloiseen
palkitsemiseen: http://www.youtube.com/watch?v=JLdHaEGnMww
Kun pentu osaa tulla luokse ja osaa tulla perusasentoon (kt. seuraava moniste),
voidaan nämä taidot yhdistää yhteen ja samaan liikkeeseen. Eli pentu kutsutaan
luokse selkä suorana ja sen tullessa ohjaajan luo, tämä näyttää vasemmassa kädessä
olevaa namia ja houkuttelee pennun tuttuun tapaan namin kanssa perusasentoon:
http://www.youtube.com/watch?v=hhKgL2K90F4

Täplä (Jangas Behaving Badly) tulossa luokse

