Vko 3
Koiran kanssa on aloitettu leikkimään vähän rajummin, rättileikeissä kylkiin paukuttelua ja päästä
taputtelua ja muutenkin kehuessa ronskit otteet otettu käyttöön eli kunnon taputtelut ja rapsutukset. Välillä
”painiessa” on nipistelty ja purtukin koiraa. Tarkoituksena on vahvistaa nuoren koiran itseluottamusta ja
kipukynnystä sekä pikkuhiljaa turhauman kautta hakea aggressiotakin ja nostaa viettiä. Koirassa on
alkanut olla myös pikku röyhkimyksen piirteitä. Tällä viikolla on muutaman kerran jouduttu koiraa
ojentamaan kun se on yrittänyt viedä lasten käsistä ruokaa, silloin on otettu korvan juuressa olevista
karvoista kiinni ja murinan tapaisella äänellä kielletty: EI.
Ma 15.1.2007
Iltapäivällä ehdittiin pikapikaa tekemään pari istumisharjoitusta. Illalla koira viirotti ihan mahdottomasti ja
tehtiinkin muutama maahanmeno harjoitus. Viirotuksen jatkuttua vielä iltapissin jälkeenkin tehtiin vielä
muutamia asennonvaihtoharjoitus.
Ke 17.1.2007
Iltapäivällä koira oli niin meno päällä, että hyödynnettiin se treenailemalla maahanmenoa ja kun se oli
hieman rauhoittunut niin harjoiteltiin vielä maassa pysymistä ja paikalla istumista. Maahan menot olivat
taas ripeitä ja oli oikein tekemisen meininki, istumisessa se pysyi hienosti vaikka ohjaaja palasi koiran luo
sik-sakia kävellen. Kunhan pihasta lähtee juuri sataneet rännät ja vedet pois niin menemme pihalle
harjoittelemaan istumista jotta saadaan vähän matkaa pidemmäksi.
To 18.1.2007
Illalla isäntää linja-autoasemalla odotellessa harjoiteltiin vähän perusasentoon tuloa, käännöstä oikeaan ja
maahanmenoa. Häiriötäkin oli ihan mukavasti ja tietysti outo paikka jo itsessään on häiriötä.
Su 21.1.2007
Aamupäivällä oltiin tokon ryhmätreeneissä, siellä harjoiteltiin ruutua, liikkeestä seisomista ja luoksetuloa.
Tyhjä ruutu ei vieläkään onnistunut, eikä sitä oikein ehditty tekemään kunnolla. Seuraavalla kerralla
täytyy lähteä treeneihin aikaisemmin. Liikkeestä seisomisessa se pikku pirulainen jo ennakoi vähän, arrgh,
tähän täytyy puuttua ja alkaa harjoittelemaan noita seisomisia ilman, että pallo näkyy. Luoksetulo sujui
tosi hienosti vauhdikkaasti.
Toko treenien jälkeen äippä ryntäsi taas maneesille agility treenejä vetämään ja pääsipä siinä natiainenkin
vähän taas kokeilemaan lopuksi esteitä. Suoritettiin putki ja pussi, pussissa tarvittiin vähän apua kun tässä
uudessa pussi-tuttavuudessa on jäykkä kangas ja se tuntui koirasta ilmeisesti oudolta kun sieltä joutui
oikein puskemaan läpi. kokeiltiin myös suoria keppejä, mutta niissä koira pomppi tasajalkaa, joten emme
enää koita suoria ennen kuin vinoilla kepeillä on tekniikka hiottu loppuun. tehtiin myös kahden siivekkeen
ympäri kahdeksikkoa ja yksien siivekkeiden läpi putkeen ohjausta.

Vko 4
Kaikki maitohampaat on nyhdetty irti koiran leukaluusta, eikä enää tarvitse miettiä sattuuko sitä sen
purressa, kaikki uudet hampaat eivät ole vielä kuitenkaan kasvaneet täyteen mittaansa. Alamme
agilityssäkin palkkaamaan enemmän rätillä. Sekä täytyy alkaa treenaamaan apuohjaajan kanssa irtoamista
ja vastaanottamista.
Joka päivä tehdään edelleen jotain, vaikkakin ihan pientä treeniä: sivulle tulo ruokailun yhteydessä tms.
Tällä viikolla ei ole paljoa ehditty treenaamaan kaiken maailman projektien häiritessä ja viedessä treeni
aikaa.
Su 28.1.2007
Oltiin aamupäivällä ryhmätreeneissä, siellä tehtiin 5 ruutuun lähetys ja 2 luoksetulo harjoitusta. ruutua
harjoiteltiin seuraavasti: vietiin koiran kanssa tennispallo parikymmentä senttiä ruudun takalinjan taakse ja
jätettiin pallo maahan ja siirryttiin lähetyspisteeseen koira hihnassa, käännyttiin ruutua kohti ja irrotettiin
hihna pannasta edelleen kiinni pitäen. Kun koira keskittyi ja katsoi ruutuun, pannasta irrotettiin ja
annettiin käsky: ruutuun. Luoksetulossa koira jätettiin apuohjaajalle, ohjaajan poistuessa koiran luota sitä
vielä innostettiin nahkarättiä paukuttamalla ohjaajan pohjetta vasten. Ohjaajan kääntyessä 25m matkan
päästä otettiin leveä haara-asento ja rättiä roikotettiin selän takana haarojen välissä ja sitten kutsuttiin
koira käskyllä: tänne. Koira tuli täysillä juosten ohjaajan jalkojen välistä ja kävi suoraan rättiin kiinni.
Toko treenien jälkeen äippä kävi vetääs yhdet agility treenit ja sitten päästiin pikku lenkille, mukana olivat
oman lauman yksi koira ja kutsu narttu emäntineen. Nuoren koiran kanssa on ilo kulkea kun mukana on
hyvin käyttäytyviä aikuisia koiria. Niin ihmiset kuin vähän matkan päästä ohimenneet hiihtäjätkin saivat
olla rauhassa. Tietysti oltiin kokoajan äipän valvovan haukan katseen alla. Lenkin loppupuolella vastaan
tuli isolauma pikkukoira ja ihmisiä. Hyvissä ajoin kutsuimme koiramme luoksemme ja kaveri laitettiin
hihnaan, siirryttiin kävelytieltä hieman syrjemmälle ja otettiin nameja taskusta, koira pidettiin istumassa
ohjaajan edessä ja se sai vähitellen pureskella namia, samalla ohjaaja myös kehui koiraa rauhallisesti ja
piti kontaktin yllä. Vaikka tämä iso lauman, jossa yksi koira haukkui, meni suhteellisen läheltä ohi, niin
koira vain pari kertaa vilkaisi heitä. Nuorten koirien kanssa aloitamme ohitusharjoitukset niin, että itse
ollaan paikalla ja meidän ohi kuljetaan, on huomattavasti helpompi pitää paikalla istuva koira kontaktissa
kuin liikkuva koira, eikä koirasta näin tule pöhisijää. Taas sai olla hyvin ylpeä tästä reippaasta kaverista.

