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Pitkän treenitauon takia palattiin kauko-ohjaus harjoituksissa hieman taaksepäin. Harjoiteltiin illalla
istumista ja maahan menoa. Istumista namilla ohjaten, nostettiin koiran kuono namin avulla ylös,
jolloin koiran pylly väkisinkin painuu maahan. Maahanmenoa tehtiin vieden nami etutassujen
väliin. Maahanmeno on kyllä ripeä, mutta koira lörpsähtää herkästi lonkka-asentoon, josta sitä ei
tietenkään palkata. Lonkka-asento johtunee ehkä liukkaasta lattiasta.
Ti 30.1.2007
Iltaruoalla tehtiin yksi maahanmeno perusasennosta. Ensin koira käskettiin perusasentoon seuraa
käskyllä, josta namittomalla vasemmalla kädellä se ohjattiin maahan, koira saa haistella ohjauskättä
ihan pienen hetken, jonka jälkeen oikeassa kädessä oleva nami annetaan sille sen ollessa vielä
maassa.
Ruoan jälkeen koira ihan mahdottoman hepulin ja juoksi sisällä lapsen villa sukka suussa
edestakaisin, no ei kun ulos tekemän treeni, jotta energia tulisi hyödynnettyä.
Ulkona tehtiin seisomisharjoituksia. 2:ssa ensimmäisessä harjoituksessa pidettiin pallo vasemmassa
kädessä ja näytettiin sitä koiralle, sen huomattua pallo lähdettiin kävelemään hiljaa eteenpäin koiran
kulkiessa ohjaajan vasemmalla puolella, muutaman askeleen jälkeen annettiin käsky: stop ja
heitettiin pallo koiran taakse sen yli ja koiraa heti lähteä pallon perään. Koira tekee automaattisesti
pysähdyksen kun se vaihtaa liikesuuntaa lähtiessään pallon perään. Seuraavat 2 harjoitusta tehtiin
melkein samalla tavalla. Pidettiin palloa oikeassa kädessä ja houkuteltiin ”tyhjällä” vasemmalla
kädellä koira kulkemaan ohjaajan vasemmalla puolella, taas muutaman askeleen jälkeen annettiin
käsky: stop ja tehtiin vasemmalla kädellä samanlainen - muttei niin voimakas - liike kuin pallo olisi
heitetty. Koira tekee pysähdyksen ja jää hieman ihmettelemään: missä se pallo on. Ennen kuin koira
ehtii ottaa askeltakaan mihinkään suuntaan, pallo heitetään koiran yli taakse. Näin koira tekee aivan
pienen, pienen hetken ajan seisomisen liikkeen. Näin saadaan myös pysähdyksistä nopeita. Pallon
heiton jälkeen koira houkuteltiin ripeästi takaisin ohjaajan luo punospötkylällä, eikä tässä vaiheessa
haittaa vaikka pallo jäikin kun pötkylää alettiin maata pitkin.
Koiran purukalustokin alkaa jo olla kunnossa ja kasvanut melkein täyteen mittaan, kun taistelu
pötkylällä sujuu hienosti. Koiran ollessa pötkylässä kiinni, sitä paukuteltiin lapoihin oikein reilusti,
tönittiin polvilla, vedettiin jalkojen välistä ja
taputeltiin sekä ”hierottiin” otsasta ja päälaelta,
jolloin se vain laittoi silmät kiinni ja puri entistä
kovemmin pötkylää. Ohjaajan nostaessa kahdella
kädellä edessään koiran etutassut ilmaan se ottaa
hyvin tukea ohjaajan reisistä ja pisti vastaan, tästä
sen annettiin voittaa pötkylä itselleen. Harjoiteltiin
myös hieman pötkylän metsästystä: ohjaaja piti
kahdessa kädessä pötkylää, jolloin käsien väliin jäi
sitä sen verran, että koiran kuono mahtui väliin
näkyviin jääneeseen pötkylän osaan hyvin, ohjaaja
peruutti hieman ja vei pötkylää käsissään edestä
sivulleen, vähän samaan tyylin kuin maalimies ottaa
koiran hihaan kiinni.
Harjoitusten jälkeen sisällä makaa onnellisen väsynyt sakumaani ☺

Ke 31.1.2007
Illalla tehtiin 2 istumisharjoitusta. Ensin otettiin perusasento ja palkattiin koira siitä, sitten annettiin
käsky: istu ja ihan pieni näyttöapu kädellä ja jätettiin koira istumaan, sivusilmällä katsottiin, että
koira ei lähde perään. Mentiin n. kahden metrin päähän ja käännyttiin koiraa kohti, alettiin kehua
rauhallisesti äänellä: hyvä, istu hieno, istu. Siinä 5 sek. paikkeilla koiran näki olevan siinä tilassa,
että pysyykö se istumassa vai nouseeko pylly ylös, palattiin heti koiran sivulle ja palkattiin namilla,
Heti perään tehtiin toinen samanlainen harjoitus ja koira pysyi istumassa n. 10 sek.
Seuraavaksi tehtiin vähän kauko-ohjaus harjoituksia. Ensin tehtiin istu-seiso-istu-sarjaa. Koira oli
ohjaajan edessä ja annettiin istu käsky. Kun koira istui, ensin kehuttiin äänellä ja sitten annettiin
nami. Istumasta seisomaan koiralle annettiin käsiohjaus+ suullinen käsky: stop, ohjauksessa tyhjä,
avoin oikea käsi vietiin kohti koiran rintakehää kämmen koiraan päin. Koira ei enää tarvitse
kovinkaan voimakasta käsiohjausta kun se jo nostaa takapuolensa ylös niin, että etutassu pysyvät
aivan paikoillaan. Kun koira seisoi, kehuttiin sitä heti ja annettiin sen olla seisomassa ehkä vain
sekunnin ajan, ja sitten palkattiin vielä namilla. Seuraavaksi harjoiteltiin maahan-seiso-maahansarjaa, tämä harjoitus tehtiin namilla ohjaten. Vasemmassa kädessä oli valmiiksi paljon pieniä
namipaloja, josta niitä saatiin siirrettyä helposti ohjaavaan käteen. Harjoituksen alussa koira
seisoskeli ohjaajan edessä, namikättä lähdettiin viemään, koiran kirsun siinä ollessa kiinni, kohti
lattiaa koiran etutassujen väliin. Kättä ei tarvinnut viedä lattiaan asti kun koira jo laski etu- ja
takapäänsä samanaikaisesti maahan, siitä se sai namin. Ennen kuin koira ehti liikkua maasta,
siirrettiin ohjaavaan käteen uusi nami ja taas kisru kiinni namissa alettiin kohottaa kättä n. 45°
kulmassa eteenpäin. Näin koira nostaa samanaikaisesti etu- ja takapäänsä ja tulee korrekti
seisomaan nousu ja taas koira sai namin heti tehtyään oikean asennon vaihdon. Tässä täytyy olla
tarkkana ettei koiran tassut liiku sen noustessa ylös. Tehtiin myös istu-maahan-istu harjoitus, ihan
täysin namilla ohjaten.
To 1.2.2007
Illalla käytiin pienellä city-kävelyllä ja se sujui oikein hienosti. Uutena tuttavuutena nähtiin sorsia,
niille piti haukahtaa ja nostaa karvat pystyyn, mutta kun niitä oli hetken ihmetelty niin koira
huomasi, ettei niille tarvitse pöhistä. Täytyy vaan paljon alkaa kuljettamaan sitä erilaisissa paikoissa
ja antaa sille paljon erilaisia kokemuksia. Linja-autoasemalla isäntää odottaessa harjoiteltiin vähän
perusasentoon tuloa ja oikealle kääntymistä.
Kotona iltaruoan jälkeen tehtiin muutaman pieni harjoitus. Ensin harjoiteltiin pari kertaa paikalla
istumista, nyt ei harjoiteltu aikaa vaan kestävyyttä, kokeiltiin paljonko koira kestää ohjaajan
liikkumista, jos koiran kuono on klo 12 ja häntä klo 6 niin päästiin kiertämään koiraa sivulta klo
7:ään ja takaisinkoiran sivulle. Varmasti muutaman harjoituksen jälkeen koira pystytään kiertämään
kokonaan sen istuessa paikalla. Seuraavaksi harjoiteltiin perusasennosta maahnamenoa, tämä alkaa
pikku hiljaa sujua vaikkakin tarvitaan voimakas käsiohjaus, vieläkin silloin tällöin koira lörpsähtää
lonkka-asentoon. Lopuksi tehtiin samanlainen kauko-ohjaus harjoitus kuin eilen.
Su 4.2.2007
Ennen iltaruokaa harjoiteltiin peilin edessä perusasentoon tuloa ja seuraamista, peilin edessä siksi,
että ohjaaja pääsisi eroon koiraan katsomisesta ja peilistä näkee hyvin onko koira korrektisti sivulla
ja seuraako se kunnolla sitä katsomatta. Ensin otettiin perusasento ja palkattiin siitä namilla, siitä
lähdettiin liikkeelle seurauttamaan eteenpäin, nami vasemmassa kädessä n. ½ metriä ja
pysähdyttiin. Liikkeelle lähdössä annettiin pieni apu kädellä, jotta koira lähtisi mukaan samaan
aikaan kuin ohjaaja lähtee liikkeelle. Seuraaminen oli hyvää, tiivistä ja hyvässä paikassa, koiran
kuitenkaan ahdistamatta ohjaajaa. Seuraamisharjoituksia tehtiin 4 x ½ metrin pätkää. Viimeisen
seuraamisen päätteeksi tehtiin vielä pari oikealla kääntymistä. Oikealle kääntymiset alkavat sujua

mallikkaasti, koira lähtee liikkeelle hyvin ja osaa pysähdyttäessä istua itsenäisesti. Täytyy alkaa
hioa suoraa seuraamista ja vasemmalle kääntymistä enemmän.
Iltaruoalla tehtiin erilainen harjoitus mitä tähän mennessä tehty, käskettiin koira istumaan ja
laitettiin kuppi lattialle ja koiran piti ottaa katsekontakti ennen kuin se sai mennä kupille syömään.
Ensimmäisellä yrittämällä se yritti heti lähteä kun kuppia alettiin laskea lattialle, toisella yrittämällä
jo onnistuttiin harjoituksessa.

