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Paimennuspillin käyttöohje. 
 
Laita pilli suuhusi huulien väliin niin että avoin osa on ulkopuolella. 
Pure hampaat kiinni pilliin kevyesti. 
Puhalla varovasti, ilman pitäisi kulkea ulos ja sisään pillin kautta. 
Jos ilmaa ei tule niin huulesi peittävät pienet reiät pillissä, siirrä pilliä niin että ilma 
kulkee. 
 
Paina kieli kevyesti pillin takaosaa vasten ja puhalla kevyesti, nyt pitäisi kuulua 
jotain…Jos ääntä ei tule vieläkään, siirrä kieltä eri paikkoihin pillin takaosaa, puhalla 
uudestaan. 
 
Kieltä ei pidä puristaa kovin pilliä vasten, vaan kevyesti koskemalla. 
 
Saat pillistä eri säveliä kielen/huulien eri asennoilla.  
 
Kun saat äänen aikaiseksi: 
 
Ota pilli suusta ja koeta uudelleen ja uudelleen, niin että saat aina samanlaisen äänen kun 
laitat pillin suuhun ja vihellät. 
 
Opettele ensin tämä hyvin ja yritä vasta sitten vasta muita ääniä!!! 
 
Toisilta tämä onnistuu hetkessä toisilla menee viikkoja, älä anna periksi…  
Jos et kuitenkaan saa pillistä ääntä alkuunkaan ota yhteyttä Paimennuskouluun, 
tutkitaan… 
 
”Perus”pillikomennot: 
Aja:_____________________________________________ 
Tuo:_____________________________________________ 
Kovin:___________________________________________ 
Hidasta:__________________________________________ 
Nopeammin:______________________________________ 
Maahan:_________________________________________ 
Oikea:___________________________________________ 
Vasen:___________________________________________ 
Pois/kauemmas:___________________________________ 
Tänne:___________________________________________ 
Riittää:___________________________________________ 
Katso taakse:______________________________________ 
 
Keksi itsellesi sopivat vihellykset, mieti kuitenkin miten pystyt niitä yhdistelemään ja 
muuttamaan tilanteen mukaan, esim ”maahan/stop” käskyn muuntuminen tilanteen 
mukaiseksi tai käytätkö erillistä ”hidasta-käskyä”. 
Koira oppii nopeasti ”tilanteenmukaiset” merkitykset, toki se voi myös joskus 
lukea/tulkita tilanteen erilailla kuin ohjaajansa… 
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Vihellysten tulee olla erilaisia ettei koira tulkitse niitä virheellisesti, tai ohjaaja sekoile 
niitten kanssa. 
 
Toisaalta pääsee helpommalla mitä vähemmän käskyjä on. (sekoilu, niin oma kuin 
koirankin) Toisaalta koiraa on helpompi ohjata jos sille on selkeät monipuoliset käskyt. 
 
Käskyjen yhdistelystä: 
 
”Oikea” on aina kaarelle, ”pois oikea” on kauemmas kaarelle. Siihen voi lisätä vielä 
”nopeammin” tai ”hitaammin” käskyn. 
 
”Aja” on aina SUORAAN kohti laumaa,  jos voima loppuu voi siihen lisätä ”kovin” 
käskyn. (”Kovin-käskyn” merkityksen voit keksiä itse) tai jos lauma on villi niin 
pois/kauemmas käskyn. 
 
Tuo käsky on koiralle ”vapauttava” käsky esim isoa porukkaa liikuteltaessa. 
Silloin se saa tehdä ”vaistoilla” töitä ja tuoda lauma luoksesi. 
Koiraa ei tarvitse/tule ohjata kokoajan, kun se kuitenkin lukee niitä lampaita paremmin… 
 
Käskyjen opettaminen koiralle: 
 
Harjoittelussa annat sekä suullisen että pillikäskyn silloin kun koira tekee oikein.  
Aloita maahanmenosta, hidasta ja aja-käskyistä. Kehu koiraa kun se tekee oikein!!! 
 
Esim. niin että pitkäkorkeavihellys on maahan(ehdoton), lyhyt piippaus ”ti” on hidasta ja 
aja on vaikka kaksi vihellystä ”ta-tii”. 
 
Ota koira eteesi lauman taakse liinassa. Suhise pillinläpi koira liikkeelle ja vihellä ”aja”-
käsky heti kun koira lähtee liikkeelle. Anna koiralle hidasta käsky ja panttaa liinasta 
vähän, niin että koira hidastaa, kehu. Voit antaa heti perään uudelleen aja-käskyn jolloin 
koira palaa normaaliin nopeuteen.  
Anna koiralle pillillä maahan-käsky ja pysäytä se tarvittaessa liinalla ja käske maahan. 
Toista näitä harjoitteita niin paljon että koira toimii varmasti.  
Ole liinan kanssa varovainen ettet anna vääriä signaaleja koiralle: eli aina ensin käsky 
sitten vasta tarvittaessa pakote!  

YLISTÄ JA KEHU KOIRAA KUN SE TEKEE OIKEIN! 
 

Oikea ja vasen on helpoin opetella ”kulmassa” kun koira osaa jo nuo aiemmat käskyt, 
samalla voit opettaa ”nopeasti” käskyn esim viheltämällä oikea käskyn korkeammalta tai 
nopeammalla tempolla. 
Oikea ja vasen on hyvä olla melko erilaiset, etteivät ne sekoitu! Toinen voi olla esim joku 
”linnunlaulu”tms ja toinen selkeä vihellys, nouseva, laskeva, tms. 
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