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TOKO-PALSTA
Tokokoulutukset ovat jääneet joulutauolle. Viimeiset koulutukset tälle vuodelle
olivat marraskuun lopulla niin hallissa kuin kentälläkin. Hallilaisten kanssa
jatkamme koulutteluja sunnuntaina 9.1. ja kenttäläisten kanssa starttaamme
sunnuntaina 6.2. Kenttäryhmät säilyvät ennallaan eli
•
•
•
•
•

Klo 16 Aloittelijat - Helinä
Klo 17 Aloittelijat - Helinä
Klo 17 Aloittelijat - Anja
Klo 18 Touhuujat - Helinä
Klo 19 Kisaajat - Helinä

Tarpeen vaatiessa muokkaamme ryhmiä. Uusille tulokkaille järjestetään ensi
vuonnakin infotilaisuus jokaisen kuukauden toisena sunnuntaina.
Info-tilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen: tuukk.toko@gmail.com
Pakkasraja koulutuksille on -15 astetta. Mikäli mittarinne näyttää lähelle ko.
lukemaa, tarkista tekstiviestillä, onko koulutusta vai ei. Muistakaa myös
tarkkailla koirianne: vaikka ei olisikaan paljon pakkasta, koira saattaa silti
palella esim. kovalla tuulella. Emännän ja isännän paleluhan ei estä
treenaamista ;)
HUOM! Mikäli haluat saada tokotiedotteita, lähetä sähköposti osoitteeseen
tuukk.toko@gmail.com. Laita otsikoksi "Haluan emailia".
!! HYVÄÄ JOULUA ja RAUHALLISTA VUODEN VAIHDETTA !!
Nähdään ensi vuonna !
Toivoo Helinä ja Anja laumoineen
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AGILITYPALSTA
Agilitytoimikunta on saanut syksyn aikana uuden jäsenen, Manja Hämäläisen.
Muuten agilityjaos viettää talven ajan hiljaiseloa ja kukin treenaa mahdollisuuksiensa mukaan omalla tahollaan.
Ensi maaliskuussa 5.-20.3. välisenä aikana laitamme treenipaikat jakoon ja
tänä aikana jokaisen treeneihin haluavan täytyy ilmoittautua kevätkauden
treeneihin. Lähetämme asiasta sähköpostia muistutukseksi vielä lähempänä
ilmoittautumisajankohtaa. Ilmoittautumisten perusteella jaamme ryhmät huhtikuun alkuun mennessä. Koulutukset alkavat (säiden salliessa) viikolla 17, eli
huhtikuun viimeisellä viikolla, ja jatkuvat 10 kertaa. Kesätauolle jäädään siis
heinäkuussa.
Treenipaikan vastaanottaja on velvollinen osallistumaan TuuKK:n järjestämän
näyttelyn järjestämiseen, talkoisiin sekä agilityn epävirallisten kilpailujen
järjestämiseen. Treeniryhmien lukumäärä määräytyy käytössä olevien kouluttajien määrän mukaan. Treenauksen piristämiseksi ja tehostamiseksi myös ulkopuolinen kouluttaja vierailee kentällämme muutaman kerran toukokuussa
kaikkien treeniryhmien iloksi.
Ensi syksynä järjestämme koulutusohjaajakurssin. TuuKKin hallitus on ilmoittanut maksavansa kurssimaksun kaikilta TuuKKin jäseniltä (max 20 hlö), jotka
haluavat kouluttautua agilityohjaajiksi ja sitoutuvat kurssin jälkeen kouluttamaan yhtä treeniryhmää (yksin tai kaverin kanssa) vähintään vuoden 2012
ajan.
Hauskaa ja lumista talvea ja nähdään taas viimeistään keväällä!
Toivottelee agitoimikunnan puolesta, Tia
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PK-PALSTA
BH-koe fiilinkejä 15.11.2010 Tuusulassa
Kirjoittanut: Riikka Grönroos
Koira: Bcu Starsky Quick and First alias Rölli
Oli synkkä ja myrskyinen yö...paitsi että kello näytti vasta vähän vaille kuusi illalla ja vettä tuli tihuttaen. Sekalainen seurakunta koiraharrastajia värjötteli
sadeasuissaan kentän laidalla odottaen alkavaa BH-koetta, minä mukaan lukien. Olin viikkoa aiemmin, aikamoisen suostutteluoperaation jälkeen, mennyt
lupautumaan BH-kokelaaksi, vaikkakin olin suunnitellut suorittavani kokeen
vasta seuraavana vuonna. Ja siinä sadetta pitäessäni mietinkin, oliko se ollut
ihan järkevää?
Koe alkoi ja arpa antoi numeron 7, oli siis hyvin aikaa katsella muiden suorituksia. Sanotaan, että nälkä kasvaa syödessä, näin kävi myös jännitykselleni illan
kuluessa! Mitä lähemmäksi suoritusvuoroni tuli, sen varmempi olin, että tästä
ei tule mitään. Seuraamiskaavio oli pitkä kuin matka Tuusulasta-Timbuktuun,
remmillä ja ilman! Koirani kontakti kun ei tupannut säilymään edes kymmentä
askelta, saatikka sitten kokeessa talsittavan 300 askeleen seuraamis "pätkän"
ajan!

Vuoromme tuli ja lähdimme kontaktissa seuraamaan kaavaa läpi. Yksi, kaksi,
kolme -laskin askelia. Apua, missä kontakti ja montakohan askelta olinkaan ottanut, 25? Täytyy vain kävellä kentän päähän asti, jotta matkaa tulee varmasti
tarpeeksi.
Näin sujuvasti laskeskellen tarvoimme L-kaavion käännöksineen, juoksuineen
ja hidastuksineen läpi ja jäljellä oli enää liikkeestä jäävät. Nämä Rölli suoritti
mallikkaasti ohjaajaa suunnattomasti ilahduttaen. Ja vaikkei seuraamisemme
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ihan kilpailukirjamaista ollutkaan, läpäisimme osion. Tuomarin mukaan "mikäli
ohjaaja ei kävelisi sillä lailla vaappuen" olisi seuraaminen ollut kiinteämpää,
mikä on varmasti totta. Siksi kävelyn opetteleminen onkin jo työn alla! Kiitokset
vain Kurosen Juhalle huomiosta.
Enää oli siis kaupunkiosuus jäljellä. Jännitti vietävästi; enhän minä vaadi lenkeillä sivulla oloa, paitsi ohitustilanteissa ja silloinkin remmi pitää koiran sivulla,
ei suinkaan seuraa -käsky! Tällöin toivoin asuvani taas kaupungissa, jolloin tuo
armas, kaikesta mahdollisesta kierroksille menevä bordercollieni, olisi ehtinyt
2,5 vuoden elämänsä taipaleella "kuuroutua" ympäristölleen.
Päätin ottaa Röllin hyvissä ajoin autosta ulos vetelehtimään. Strategiani oli kävellä h-i-t-a-a-s-t-i osoitettu lenkki läpi, antamatta pienintäkään aktivoivaa signaalia. Se toimi, lähinnä koira vain kummasteli, kun suojatien reunalle piti käydä makuulle tai istumaan tai kun keskellä katua seisoskeleva ihmisjoukko
ympäröi meidät. Lenkillä kun yleensä mennään eikä meinata, kadutkin ylittyvät
oikein sutjakasti. Näistä selvittiin, kuten myös toisesta koirasta, kärryjä työntelevästä "mummosesta" sekä tietä kyselevästä autoilijasta. Helpoin oli koiran
jättäminen yksikseen tolppaan, sitä sentään oli harjoiteltu. Näin pääsimme kunnialla maaliin ja koitos oli vihdoin ohi!
Jalat pökkelöinä vein koiran autoon. Olimme saaneet BH koulutustunnuksen,
nyt uskaltaisi taas hengittää. Voi sitä jännityksen määrää ja tämä olisi vasta
alkua, sillä tästähän ne todelliset koitokset juuri alkavat! Niitä odotellessa...
BH-KOE 15.11.2010 TUUSULA, TULOKSET
clkn Final Fantasy's Completely Mine (25552/07), Kati Kangasniemi (ohj.) /
Mikael Kangasniemi, Nurmijärvi - hyväksytty BH
vpu True Moon's Art Noveau (ER39757/06), Tero Saario, Vantaa
(ohj. Minttu Gröhn) - hyväksytty BH
spn Sensen Mann Åma (39174/08), Mia Järvelin, Lahti - hyväksytty BH
ponu Bratsiostra Pon Murdock Diesel (N.H.S.B.2687543), Majka Borgström /
Maiju Mikkonen, Sipoo - hyväksytty BH
lpku Taikarummun Boheemishamaani (43433/06), Miia Suokas, Vantaa
- hyväksytty BH
spn Cobacabana (60164/08), Sari Huovinen, Porvoo - hyväksytty BH
bptu No-How Xtra Large (38593/09), Leif Skogberg, Vihti - hyväksytty BH
bcu Starsky Quick and First (34953/08), Riikka Grönroos (ohj.) /
Kari Grönroos, Tuusula - hyväksytty BH
x-n Tuikku (FIX00398/07), Claudia Ottka, Helsinki - hyväksytty BH
apku True Choice Attaboy Antonio (19064/05), Vibeke Löfgren, tuusula
- hylätty (ei läpäissyt tarkastusta, arka)
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KAIKENLAISTA LENKKEILYÄ KOIRAN KANSSA
Keskittynyt kävely
Jokainen koiraharrastaja on varmasti nähnyt Koirakuiskaajan opetuksia
telkkarista. Koirasta usein huomaa, jos siltä puuttuu liikuntaa ja töitä päiväohjelmista. Se käyttäytyy epätasapainoisesti, on esimerkiksi joko liian flegmaattinen ja masentuneen oloinen, tai vahtii ja ääntelee häiritsevästi. Jotta
koirasta tulisi tasapainoisempi, on sen hyvä saada lisää liikuntaa ja tehtäviä,
joihin keskittyä. Optimaalinen päiväohjelma voisi olla näin: sisällä kotona koira
saa sopivia pieniä temppu- ja etsintätehtäviä. Lenkille lähdettäessä koiran tulee
istua hiljaa ja odottaa, että omistaja saa puettua ja kengät jalkaansa. Ovesta
mennään järjestäytyneesti, ohjaaja ensin ja koira hihnassa sitten. Koira kulkee
omistajan sivulla tai takana rauhallisessa mielentilassa, hihna löysällä. Omistaja osaa vaatia koiralta rauhallisen mielentilan. Hän voi myös vahvistaa koiraa
omalla tyytyväisellä mielenrauhallaan. Hyvä energia siirtyy hihnaa pitkin
koiraan. Kun sopiva alue irtipäästämiseen löytyy, omistaja ottaa hihnan irti,
mutta käskyttää silti koiran kulkemaan sivulla vielä jonkun aikaa (5-100 m). Kun
koira tekee sen keskittyneesti, omistaja palkitsee koiran vapauttamalla sen
juoksemaan vapaana.
Vapaana juokseminen
Kun koira on juoksemassa vapaana lenkillä, omistajan pitää
muistaa, että hän on itse laumanjohtaja. Vastuu siitä, että
lauma pysyy johtajan mukana,
on seuraajilla. Laumanjohtaja
voi vaihdella mielin määrin
suuntaa ja nopeutta metsässä,
eikä hänen tarvitse kutsua
koiraansa kertaakaan. Koiran
tulee itse pitää huoli siitä, että
pysyy lauman mukana. Kun
koira tulee omistajan luokse
pyytämättä, sitä voi kehua ja
palkita. Jos lenkkireitti on © Reija Nieminen
koiralle ennalta tuttu, se voi ottaa eri vapauksia ja lähteä liian pitkälle. Tällöin
omistaja voi harjoitella reitin aikana kymmeniä luoksetuloharjoituksia koiran
kanssa. Omistaja voi kutsua koiraa vaikka 2-5 minuutin välein, palkita sen kehuilla, nameilla ja taputuksilla. Koiran voi myös käskeä seuraamaan silloin
tällöin (ilman hihnaa), jotta se tottuu, että silloin tällöin kuljetaan yhdessä ja taas
saa juosta vapaana. Koira saa lähteä uudestaan käskystä “vapaa”.
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Sauvakävely ja juokseminen
Koiran hihnan voi laittaa omistajan vyöhön
kiinni, jolloin kädet jää vapaaksi. Koiralle voi
laittaa valjaat, joista koirakin oppii
tietämään, että nyt se saa kulkea omistajan
edellä ja vaikka vetääkin. Omistaja saa kävellä reippaasti sauvojen kanssa tai juosta.
Koirajuoksu eli Canicross on hyvä harrastus
vetoa rakastaville koirille. Koiralle voi opettaa, että kävelysauva- ja juoksulenkillä se
saa käydä tarpeilla 5-10 minuutin ajan lenkin alussa ja lopussa, mutta siinä välissä
sillä ei ole lupaa pysähdellä haistelemaan,
vaan silloin keskitytään reippaaseen menoon. Fyysisesti optimaalisin lenkki olisi
tietenkin metsäreitti, jossa koira saa juosta
vapaana koko lenkin ajan.
© Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto

Rullaluistelu
Asvaltilla juoksuttamista ei kannata usein tehdä, koska se rasittaa koiran niveliä
enemmän kuin maastossa juokseminen. Mutta on parempi juoksuttaa asvaltilla
kuin olla juoksuttamasta koiraa ollenkaan. Jos koiralla on kovat menohalut ja
vetotaipumuksia, niin kannattaa laittaa se rullaluistellessa hyvin hallittavaan
hihnaan ja pantaan. Silloin opetetaan koira juoksemaan vieressä rauhallista ravia, jottei se vedä omistajaa kumoon. Jos taas taidot molemmilla riittää myös
vetospurtteihin, niin se on intervalleina (lyhyet reippaat matkaosuudet) hyvä juttu.
Pyöräily
Paras pyörälenkki on tietenkin
metsäteillä ja -poluilla, missä
koira saa juosta vapaana koko
lenkin ajan. Toinen vaihtoehto
on bikejoring eli koirapyöräily,
missä koira vetää vetovaljaissa
ja joustavassa narussa pyöräilijää perässään. Nopeus on jopa
30-40 km/h. Koiran nopeutta,
lihasvoimaa ja vauhtikestävyyttä
voi rakentaa eri kokoisilla intervalleilla.
8
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Sen sijaan peruskuntoa rakennettaessa on parasta, että koira tekee pitkän
lenkin (60-90 minuuttia) rauhallista
tasaista ravia. Silloin auttaa, kun
pyörän runkoon on kiinnitetty erillinen
pyöräilytalutin, johon koiran saa turvallisesti kiinni.

© Biker Set De Luxe - pyöräilytalutin

Hiihto
Parasta on, kun koira saa juosta vapaana hiihtolenkillä. Se saattaa kuitenkin
tarkoittaa umpihankijuoksemista koiralla. Sopivissa annoksissa se lisääkin
lihasvoimaa ja vie mukavasti koiran ylimääräistä energiaa. Toinen vaihtoehto
on skijoring eli vetohiihto. Se kannattaa aloittaa kaverin kanssa, jotta koira
saadaan houkuteltua vetämään. Jyvälle päästyään monet koirat rakastavat
vetohiihtoa.
Kick bike
Sopiva “kärry” yhden koiran vedettäväksi.
Kickspark
Sopivan kevyt potkukelkka yhden koiran vedettäväksi.
Juoksumatto
Koirakuiskaajan telkkarijaksoissa usein käytetään juoksumattoa, jotta koiralle
saadaan lisää keskittymistä vaativaa liikuntaa. Suomessa juoksumattoja ei
ihan joka kodista löydy, mutta jos sattuu löytymään, niin kannattaa koira opettaa tähänkin laitteeseen. Jos omistaja on flussassa vuoteen omana, koira saa
silti liikuntansa.
Repunkanto
Jos koira ei pelkästä keskittymistä vaativasta hihnakävelystä saa tarpeeksi
liikuntaa, voidaan rasittavuutta lisätä laittamalla koiralle reppu tai kantolaukut
selkään. Hyvää ennakkoharjoitusta myös vaellusta suunnitteleville.
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Hengellinen kävely
Koira voi opastaa omistajansa jopa hengelliselle taipaleelle. Tässä on harjoitus, jota kannattaisi kokeilla:
Ensi kerralla, kun on aurinkoinen päivä, vie koira ulos pitkälle kävelylle. Etsi
paikka, missä voit päästää koiran juoksemaan vapaana. Leiki koiran kanssa
noutoleikkejä tai anna sen vain kulkea omillaan. Yritä unohtaa kaikki muu, mitä
elämässäsi on juuri meneillään ja keskity koiraasi. Näetkö, kuinka täydellisen
onnellinen ja tyytyväinen se on? Nyt kysy itseltäsi: milloin viimeksi itse tunsin
noin?
Koirasi on onnellinen, koska se täyttää juuri elämänsä tarkoitusta, sitä mihin se
on luotu: olemaan koira. Mutta me ihmiset olemme antaneet elämästämme tulla monimutkaisempaa, jopa niin paljon, että voimme hävittää elämän tarkoituksemme, ja kun elämämme on epätasapainossa, me olemme onnettomia.
Laittaaksemme asiat taas oikein, voisimme alkaa säännöllisesti käydä hengellisillä kävelyillä, ja koiramme ovat täydellisiä kumppaneita opastamaan meille
tietä.

Koirakuiskaaja Cesar Millanista on mielenkiintoista huomata, että monissa
muinaisissa uskonnoissa koirilla oli erityinen tehtävä. Joillekin hinduille koira oli
viestintuoja jumala Yamalta; zarathustralaiset uskovat koirien vartioivan kuolemanjälkeisen elämän porttia; Mayat ja atsteekit Meksikossa hautasivat koirat
kuolleiden mukana, jotta koirat opastaisivat heidät tuonelaan.
Lähde: http://www.cesarsway.com
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ERILAINEN LÄHESTYMISTAPA ONGELMAKOIRIIN
Kun koulutuskentälle saapuu stressaantunut, haukkuva, toisia uhkaileva koira,
joka kiskoo omistajaansa perässään, voisi koiraa äkkiseltään kuvata “kauhukakaraksi”. Moni koulutusohjaaja haluaisi varmasti kiertää uuden tulijan kaukaa. Tällainen “kauhukakara” on monesti kuitenkin todettu oppivan hyvinkin
mutkikkaita temppuja. Dane Rudhyaria lainaten: “Nerous on itse asiassa hulluutta, jota on käytetty luovasti...”.
Monet koiraongelmat johtuvat koiran ja sen omistajan välisen kommunikointitaidon puutteellisuudesta. Esim. koira voi kuvitella, että omistajaa on suojeltava
ympäristön vaaroilta, ja sen hämmennys vain lisääntyy, kun omistaja ärsyyntyy
tai suuttuu.
Jos koiran kanssa tehdään päivittäin aktivointiharjoituksia, koira saa tilaisuuden ymmärtää, mitä siltä lopulta odotetaan. Samalla omistajan ja koiran
välinen tiedonkulku ja kommunikointitaito paranevat merkittävästi. Mikä tahansa koulutus on hyväksi ja voit valita mieleisesi tavan hyvin laajasta valikoimasta: aktivointiharjoitukset, tottelevaisuuskoulutus, agility, etsintä, jäljestäminen,
koiratanssi, vesipelastus, jne.
Aktivointiharjoitukset ovat hyviä kovina pakkaspäivinä, sadepäivinä, sairauslomapäivinä ja tavanomaisen koulutusohjelman hauskana lisänä. Voit aloittaa
harjoitukset yhtä hyvin vanhan koiran kuin pennun kanssa. Pikkupentuvaiheen
jälkeen koiralle tulee pelkän tarkkailemisen lisäksi tekemisen tarve ja jos
omistaja ei järjestä koiralle sopivaa työtä, koira itse työllistää itsensä esim.
vahtimalla perhettään, omaa laumaansa vieraiden koirien varalta, ajamalla linnut tiehensä tai kaivamalla kuoppia pihaan. Jos nyt aloitat koirasi säännöllisen
aktivoimisen, koirasi kokee saaneensa merkityksellisen työn /1/.
Voit opettaa koiraasi tavalla, joka sinusta tuntuu toimivalta. Toisia koiria täytyy
rohkaista, toisia rauhoitella. Paras ajankohta on ennen ruokailua, sillä sen jälkeen niin ihmisiä kuin koiria alkaa yleensä ramaista. Etukäteen on mahdoton
arvata, missä asiassa koira on taitava ja missä sillä on enemmän haasteita. On
vain kokeiltava erilaisia harjoituksia ilman odotuksia. Tärkeintä on muistaa, että
oppiminen on vapaaehtoista. Koira palkitaan, kun se on tehnyt harjoituksen, ja
jos koira haluaa lisää palkintoja, se toistaa mielellään saman harjoituksen.
Opettamisen perusidea: sinulla on jotain, mitä koira kovasti haluaa, esim. makupaloja (esim. pieniä kanapaloja), koiran omaa kuivamuonaa, kehuja tai lelu.
Koira innostuu, katsoo sinua, haukkuu, heiluttaa häntää, heiluttaa tassua, istuu, menee maahan tai tekee jotain muuta, eli koira “ehdottelee”, mitä sinä
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koiralta haluaisit. Jos haluat esim. että koira koskettaisi tassulla jakkaraa, voi
olla, että koira yrittää kaikkea muuta kuin sitä, mitä sinä haluat. Jossain
vaiheessa kuitenkin koira saattaa koskettaa jakkaraa vahingossa. Silloin sinun
on oltava tarkkana ja palkita koira juuri sillä sekunnilla. Oikea ajoitus palkitsemisessa on kaikista tärkeintä! Muutaman tuurionnistumisen jälkeen koira oivaltaa, että koskettamalla jakkaraa se saa palkkionsa. Lopulta se osaa
koskettamisen itse.
Oikea-aikainen palkitseminen tarkoittaa, että koiralle sanotaan “hyvä” tai
käytetään klikkeriä merkitsemään se tarkka hetki, kun koira teki oikein. Palkkio
annetaan vasta sen jälkeen, mutta kuitenkin mahdollisimman nopeasti. Esim.
- kun koira koskettaa, juuri sillä sekunnilla sanotaan “hyvä” ja annetaan palkkio
- kun koira pysähtyy, palkitaan koira, kun se seisoo aloillaan, ei liikkeessä
- kun koira tasapainoilee takajalkojen päällä, palkitaan koira ennen kuin se tulee alas neljälle jalalle (“hyvä” sanan tulee tulla juuri sillä sekunnilla ja palkkio
mahdollisimman nopeasti sen jälkeen).
Jos myöhästyt “hyvä”-sanan ja palkkion kanssa, koira voi yhdistää palkkion eri
toimintaan, mitä sinä halusit koiralta. Esim. jos koira halutaan pysähtyvän seisomaan, ja palkkio tulee myöhässä niin, että koira on jo ehtinyt liikahtamaan
pysähtymisen jälkeen, koira yhdistää palkkion liikkeeseen, ei pysähtymiseen.
Koiralta ei pidä vaatia liikaa heti alussa. Jos tehtävä ei onnistu, vaan menee
vähän sinne päin, kannattaa sekin jo palkita. Jos vaadit liikaa, koira ei onnistu,
eikä palkkiota tule pitkään aikaan, koira menettää mielenkiintonsa tekemiseen,
eikä halua enää edes yrittää.
Kun tehtävä alkaa sujua, nosta rimaa ja yritä saada koira suoriutumaan ilman,
että palkkio on näkyvillä. Nosta taas rimaa ja vie koira tekemään tehtävä kaikkiin mahdollisiin ympäristöihin ja tilanteisiin. Viimein koira on niin hyvä, ettei se
tarvitse aina makupalaa palkkioksi, vaan odottaa innolla, mitä muuta kivaa se
saa vielä tehdä. Kaikkia käskyjä koiran ei tarvitse osata satavarmasti, mutta
paras henkivakuutus on, kun koira osaa varmasti mennä käskystä maahan,
pysähtyä seisomaan paikoilleen ja tulla kutsusta luokse. Tavallaan koiran keho
reagoi, ennen kuin koira ehtii itse edes ajatella asiaa.
Jos koira ei pitkän harjoitustauon jälkeen osaa tehtävää, älä turhaudu, vaan
opeta asia uudestaan alusta “pikakelauksella”. Tehtävä palautuu koiran
mieleen vähitellen. Yhtenä päivänä voit opettaa koiralle ulkona pujottelua, kierimistä, peruuttamista, ryömimistä tai tanssimista. Sadepäivänä koira saa
sisällä pinota renkaita, pyörittää palloa, laskea, avata paketteja ja siivota. Kävelylenkillä se tasapainoilee, hyppää kivelle, etsii “kadottamiasi” makupaloja ja
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esineitä. Aktivointiharjoitusten kirjo on loputon!
Muista opettamisessa:
- oikea palkkio on se, mitä koira oikeasti haluaa. Opeta nälkäistä koiraa.
- oikea-aikainen palkitseminen helpottaa koiraa ymmärtämään, mitä siltä
halutaan
- pidä harjoitukset lyhyinä ja pidä väleissä taukoja, jotta koiran työhalut voivat
kasvaa levätessä
- harjoittele useita kertoja päivässä tai ainakin vähän joka päivä
- älä sano “ei”, “väärin”, äläkä nalkuta. Koira etenee yrityksen ja erehdyksen
kautta. Ainoa sana, mitä tarvitset alussa on iloinen “hyvä”. Kun koira sujuvasti
toistaa oikeaa suoritusta, voit alkaa käyttämään varsinaista käskysanaa
“hyvä”-sanan lisäksi.
- pidä päivän ruokintamäärä sopivan pienenä, ettei koira liho
- älä anna “ilmaisia” makupaloja, vaan koiran tulee ansaita ne tekemisen kautta
- ole kärsivällinen
Tällä tavoin alkaa matka kauhukakarasta pieneksi neroksi!
Hauskoja aktivointiharjoituksia!

Teksti: Reija Nieminen
Lähde: Nina Roegner Alexandra Kamis - Koiran aktivointi,
älykkäitä leikkejä koiran kanssa
/1/ sivu 17. Luku: Koska aktivointiharjoitukset voidaan aloittaa?

HUOM! TuuKK 2011 leiripaikaksi on varattu HAUHOVI
1.-5.6.2011. Alustavassa ohjelmassa on TOKOa, Agilitya,
PK-hakua ja PK-jälkeä. TERVETULOA MUKAAN!
Lisätietoja: reija.nieminen@gmail.com
4/2010
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UUSI TRENDI: TASKURUOKINTA
Idea:
-koira saa kaiken ruokansa kupin sijasta omistajan taskusta
-omistaja antaa koiralle erilaisia tehtäviä, joista koira voi ansaita ruokaa
-omistaja opettaa ruokinnan aikana koiralle uusia asioita
-opettamisessa voidaan käyttää klikkeriä tai "hyvä"-sanaa
-koira syö päivän aikana saman määrän ruokaa kuin aiemmin kupista
Edut:
-koira syö hitaammin, eikä hotki kaikkea kerralla; ruuansulatus toimii paremmin
-koira joutuu näkemään vaivaa ruuan eteen ja sillä on enemmän päiväohjelmaa
-koira purkaa energiaansa tehtäviin, mahdolliset käytösongelmat vähenee
-koirasta tulee yhteistyökykyinen, aktiivinen ja oma-aloitteinen ihmisen kanssa
-koira reagoi käskyihin herkästi ja tekee tehtävät innokkaasti
-koira tulee herkästi omistajan luokse
-temppuharjoitukset nostavat koiran mielialaa, sopivat kisoihin lämmittelyksi,
sekä kehittävät ja ylläpitävät tasapainoa, lihasvoimaa, liikkuvuutta ja notkeutta
KOULUTTAJIEN “TAUTEJA”
1. Muusikkotauti
-omistaja taputtaa kädellä reiteensä ikäänkuin tahtia
2. Oravatauti
-omistaja maiskuttelee saadakseen koiran huomion
3. Kengurutauti
-omistajalla on iso vyölaukku täynnä nameja ja leluja
4. Sydäntauti
-omistaja pitää lelua tai makupalaa kädessä rintaansa vasten
5. Selkärankatauti
-omistajan selkä on kumarassa ja/tai kierossa koiraa kohti
6. Kädet jäässä -tauti
-omistaja kävelee kädet liikkumatta
(kehotettaessa liikuttamaan käsiä siirtyy yleensä James Potkukelkka tyyliin)
7. Kännykkätauti
-omistaja huutelee koiralleen "haloo!"
Lähde: Morten Egtvedt & Cecilie Koste; Naksutinkoulutusta koiralle
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HERKULLISET UUTUUDET
SAAPUNEET!
KEVYEMPI
Brit Care LIGHT
Kalkkuna-Riisi

LIHAISA
Brit Care VENISON
Riista-Peruna

www.mustijamirri.fi

4/2010

Tuusulan Kennelkerho ry.

15

www.petpost.fi

LEMMIKKIELÄINTEN RUOKIEN JA TARVIKKEIDEN ERIKOISLIIKE

Järvenpää puh:09-2302280
Kellokoski puh:09-2302282

Kerava puh:09-2940136

Sinun ja lemmikkisi parhaaksi jo vuodesta 1991
KYSY LISÄÄ KERHOEDUISTA MYYMÄLÄSTÄMME
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