K IVA -TEAM

KIVA-team on koiran kouluttamisesta kiinnostuneiden yhdistys. 1990-luvun alussa suomalainen koulutustraditio perustui väkivaltaisiin menetelmiin, joiden luultiin olevan tehokkaita. Suuri osa koiraharrastajista halusi kuitenkin työskennellä yhdessä koirien kanssa, eikä niitä vastaan. Samaan aikaan Suomeen tuli
valtava määrä uusia rotuja, joiden kanssa väkivaltaiset menetelmät olivat ajan hukkaa ja haluttiin kehittää
menetelmiä, jotka eivät perustu väkivaltaan ja niin syntyi Kiva-team.
Kiva-team toi Suomeen Ruotsista psykologi Ander Hallgrenin kehittämän positiviiseen ehdollistamiseen perustuvan koulutusohjaaja- ja ongelmakoirakouluttajakurssin (OKKO). Kurseilla opetettiin noin sata suomalaista
koulutusohjaajaa ja OKKOa, jotka perehtyivät oppimispsykologiaan ja suomalaisille uudenlaiseen koirankoulutukseen.
Yhdistys on toiminut positiivisen kouluttamisen Suomeen koirankoulutuksen uranuurtajana. Alkuvaiheessa
koiraa ymmärtävät ja lajinomaiseen käyttäytymiseen perustuvat menetelmät herättivät paljon vastustusta. Kiva-teamin kouluttamat ohjaajat käyttävät koiran opettamisessa kannustusta ja positiivista ehdollistamista. Yhdistys toi Suomeen esimerkiksi shaping-koulutuksen, josta kehittyi naksutinkoulutus. Nykyään lähes kaikki kouluttajat ymmärtävät jo vahvistamisen merkityksen pakottamisen sijasta ja käyttävät positiivisia menetelmiä.
KIVA-teamin koirankouluttamisen perusta on molemminpuolinen luottamus ja yhteistyö. Sen avulla saadaan
hyvä kontakti. Painottamalla toivottua toimintaa päästään parempiin tuloksiin kuin rankaisemalla koiraa.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa koiran kouluttamisesta kiinnostunut. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat suorittaneet Tunne Koirasi -kurssin, KIVA- teamin koulutusohjaajakurssin sekä valvotun harjoittelun tai muun vastaavan koulutuskokonaisuuden. He voivat käyttää nimitystä KIVA team -kouluttaja.
Ongelmakoirakouluttajat (OKKO) ovat koulutusohjaajakurssin lisäksi perehtyneet psykologi Anders Hallgrenin monimuuttuja-analyysiin, jonka avulla kartoitetaan koiran käyttäytymisongelmia. Ongelmakoiratyötä tehdään yhteistyössä eläinlääkärin kanssa koiran kokonaisvaltaista hyvinvointia ajatellen, koska kipu tai sairaus voi
näkyä koiran käyttäytymisen muuttumisena.
KIVA-teamin kouluttajajäsenet pitävät monenlaisia kursseja ympäri Suomea. Kun valitset Kiva-team kouluttajan kurssin, voit olla varma siitä, ettei koulutus haittaa koirasi kehitystä ja että kouluttajan tarkoitus on
opettaa sinua ymmärtämään koiraasi ja tekemään entistä parempaa yhteistyötä sen kanssa.
Kaikille koirille sopivia arkitottelevaisuuskoulutuksia ja Kiva Koirakansalainen -kursseja kannattaa kysyä.
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Kiva koirakansalainen-testi
• näyttää koiran hyvät käytöstavat
• testaa koiran yhteiskuntakelpoisuutta
• sopii jokaiselle koiralle ja omistajalle
Suomessa testejä organisoi KIVA-team ry. Kiva koirakansalainen-testi perustuu American Kennel Clubin
järjestämään Canine Good Citizen-testiin, jonka on suorittanut yli 10 miljoonaa koiraa ympäri maailmaa.
Kiva Koirakansalainen on koira, jota voisi suositella ystävälleen, joka on luotettava lasten seurassa, koira
jonka ottaisi omaan naapurustoonsa ja ylipäätään murre, jonka seurassa on mukava olla.
Mitä se osaa? Koiran omistaja voi testin avulla varmistaa, missä vaiheessa oman koiran koulutus on ja olisiko
jollain alueella parantamisen varaa. Koska koira on elävä olento, se ei välttämättä tee kaikkea testihetkellä yhtä
loistavasti kuin kotioloissa. Testin voi uusia ellei sitä läpäise.
Testi ei ole kilpailu eikä sen suorittamisessa vaadita sellaista täsmällisyyttä kuin tottelevaisuuskokeissa. Tärkeintä on, että koira on omistajansa hallinnassa ja parivaljakko tekee yhteistyötä eri tilanteissa.
Millainen testi on? Osallistujat saavat puhua koirilleen kokeen aikana ja kehua niitä. Käskyjä saa toistaa. Makupaloja ei kuitenkaan käytetä testin aikana. Myöskään kuristuspantaa tai muita apuvälineitä ei saa käyttää. Panta tai
talutusvaljaat sopivat kokeeseen.
Testin arvostelijalla täytyy olla hyvä koirien käyttäytymisen tuntemus ja kiinnostusta parantaa ihmisten yleistä
suhtautumista koiriin. Mikä tahansa koirakerho tai -yritys voi pitää testin. Se sopii esimerkiksi match shown ohjelmaan tai koulutus kauden loppuhuipennukseksi.
Testi kuuluu myös joidenkin avustajakoirien alkuvaiheen koulutukseen, kuten hypokoirat ja kuulokoirat.
Sähköisen testipaketteja sääntöineen ja tulostettavien diplomien kanssa voi tilata täyttämällä nettisivulla Testipaketin tilauslomakkeen.
Yksi testipaketti maksaa 30€ ja sisältää lomakkeet 10 koiran testaamiseen, säännöt, arvostelijan ohjeet sekä
testin järjestämisohjeet sekä koodin, jolla 10 koiran tulokset voi tallentaa Kiva-teamin tietokantaan. Kivat koirakansaiset listataan tesitn sivulla ja siellä on myös monenlaisia tilastoja esimerkiksi roduista ja XXXX
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