Vko 44 Pentu 11 viikon ikäinen
Ma 30.10.2006
Harjoiteltiin perusasentoja useita kertoja ja katsetta on pidennetty 2 sekuntiin sekä ”vaadittu”
pennun lavan koskettamista ohjaajan jalkaan.
Pihalla harjoiteltiin pennun korkuisten kivien päälle kiipeämistä. Ensin pennun näkökulmasta
katsottuna melko laakean kiven päälle ja viimeiseksi kiven, jonka päällä pysymiseen tarvittiin jo
melkoisesti tasapainoilua. Houkuteltiin pentu kiven päälle namilla ja samalla käskytettiin: kiipee,
hyvä, kiipee, hieno kiipee. Hyvä harjoitus koiran tasapainoa ja tulevaa agility uraa ajatellen.
Tänään pentu toi ensimmäistä kertaa lelun ohjaajalle, jonka se oli itse lattialta suuhunsa ottanut,
nimellä kutsuen. vähän aikaa leikittiin pallolla ja pentu toi sen muutaman kerran takasin kun pallo
oli vieritetty poispäin. Lopetettiin leikki kun se oli parhaimmillaan. Tämäkin alkaa nyttää hyvältä
tulevaa palkkausta ja noutoa ajatellen.
Iltaruoalla harjoiteltiin perusasentoa, kun pentu oli saatu oikeaan paikkaan suoristin selkäni ja pidin
ruokakuppia oikeassa kädessä pallean korkeudella ja pentu killitti silmiin, kehuin: seuraa, hyvä
seuraa, hieno seuraa ja annoin ruoan.
Ti 31.10.2006
Tehtiin 3 maahanmeno-istumaan-seisomaan sarjaa, palkka ei ollut ohjaavassa kädessä vaan
vasemmassa kädessä selän takana, josta palkka sitten tuotiin pennulle oikean suorituksen tehtyään.
Maahanmenossa kesti hiukan aikaa, istuminen ja seisominen sujuivat ripeästi. tehtiin 5
peruasentoharjoitusta seinän vieressä, koska vauhtia alkaa olla mukavasti ja jotta perusasento ei
olisi vino. namilla vietiin pentu edestä seinän ja jalan välistä taakse ja kiepautettiin vastapäivään
itsensä ympäri ja ohjattiin etutassut oikeaan kohtaan, jolloin nami nostettiin sen verran ylös, että
istuminen tapahtui. Heti kun pentu istuu, annan käskyn seuraa ja samalla suoristan selkäni.
Samantien kun olen päässyt suoraksi kumarrun uudestaan palkkaamaan namilla.
Harjoiteltiin myös peruuttamista, 5 toistoa. Peruuttamisen osaaminen on tärkeää, jotta pentu oppii
käyttämään myös takapäätään. Takapään hyvää käyttöä taas tarvitaan , jotta täyskäännös (pentu
opetetaan kääntymään edessä, ei kiertämään), vasemmalle kääntyminen ja edestä perusasentoon
siirtyminen tapahtuisi korrektisti. olin lattialla polvillani nami oikeassa kädessä, pentu seisoi
edessäni. Vein namikäden pennun kuonon tasolle ja aloin työntämään kättäni eteenpäin pitäen
käden kokoajan samalla korkeudella, jottei istumista tai maahanmeno tapahtuisi. käytettiin käskyä
peruuta. Pentu peruutti n.. 5 askelta, sen verran kun polviltaan kumartuu eteenpäin ja vasemmalla
kädellä ottaa lattiasta tukea. Pentu peruutti tosi hienosti jo ensimmäisellä kerralla.
Ke 1.11.2006 illalla
Tehtiin 6 perusasentoharjoitusta seinän vieressä, ohjaajan pyrkiessä olemaan mahdollisimman
suorana ja antamaan vähemmän ohjaavaa apua kuin ennen.
*Pieni tauko*
Tehtiin 3 maahanmenoharjoitusta niin,, että ohjaavakäsi jäi 10cm irti lattiasta. 3 istumista niin, että
ohjaavakäsi kohotettiin vain aavistuksen pennun kuonon yläpuolelle. 3 istumasta seisomaan niin,
että ohjaavakättä ei tarvinnut viedä kuin pennun leuan alle, niin pentu jo nosti takapuolensa ylös.
*Pieni tauko*

Tehtiin vielä peruutusharjoituksia. 2 ohjaajan ollessa kontallaan, peruutusmatka oli n. metri. 2
ohjaajan edelleen ollessa kontallaan, mutta matka pidennettiin 1,5:een metriin. 2 ohjaajan seistessä
jaloillaan ja ollessa kyyryssä, matkan ollessa n. 2 metriä.
Pentu peruuttaa erittäin kauniisti eikä hyppelehdi yhtään. Kun ohjaaja on jaloillaan ja kyyryssä, on
tärkeää olla tarkkana ettei namikäsi ole liian alhaalla tai ylhäällä ettei tule ohjattua virheasentoja
esim. istumista peruuttamisen sijaan.
Vielä myöhemmin illalla leikittiin nouto-lelun vaihto-leikkiä, joka alkaa sujua hyvin ja pentu tulee
lelua tarjoamaan ihan itse. Näin tehtiin 4 noutoharjoitusta.
To 2.11.2006 illalla
Tehtiin 6 perusasentoharjoitusta seinän vieressä. Apuja ja ohjaamista on päästy vähän vähentämään
ja riittää kun polvia koukistetaan sen verran, että ohjaavakäsi saadaan vietyä vähän taakse, jotta
pentu saadaan kiepautettua ympäri takana. Kiepsahtaa jo tiiviisti jalan vieressä eikä tarvitse kovin
isoa lenkkiä. Into ja vauhti (pentu hyppelehtii helposti) alkaa pikkasen olla ongelma, koska tarkkuus
kärsii ja joudutaan tekemään välillä muutamia uusinta ohjauksia oikean perusasennon saamiseksi.
Pitänee seuraavalla harjoituskerralla kumartua vähän alemmas, jotta hyppelehtiminen jää pois.
Tehtiin 3 maaamenoa ja istu-seiso-sarjaa, samalla tyylillä kuin viimeharjoituskerralla. Kokeiltiin
istu-maahan asennon vaihtoa ja aluksi pentu tarjosi maahan menon sijasta seisomista, niin hyvin on
ehdollistanut jo istumasta seisomaan nousun käden liikkeeseen. Istu-maahan sarjaa tehtiin namilla
vetäen 4 kertaa, jonka jälkeen vielä 2 istu-seiso-sarjaa, jotta se ei unohtuisi.
*Pieni tauko*
Tänään myös pakiteltiin, 2 harjoitusta suoraan ja 4 harjoitusta loivaa siksakkia tehden. Siksakissa
pentu meni muutamaan otteeseen istumaan, kun tehtiin liian jyrkkä kaarros.
Vielä päivän päätteeksi leikittiin uusilla pehmopalloilla. Vuorotellen vieritettiin molempia palloja ja
kun se toi pallon takaisin niin alettiin lyhyt vetoleikki. Kun oli vedetty parin sekunnin ajan
lopetettiin veto mutta pidettiin pallosta kiinni, vieritettiin toinen pallo pennun vierestä sen taakse
niin, että se näki sen. Kun se irrotti vedettävästä pallosta ja lähti hakemaan vieritettyä sanottiin
samalla irti-käsky. Näin pentu alkaa pikkuhiljaa oppia käskystä irrottamisen ja se on myös
miellyttävää koska saa hakea toisen pallon eikä näin synny saaliin poisottoa. Pyritään saamaan
aikaan hyvä irrotus jo pienestä asti.
Pe 3.11.2006
Iltaruoalla tehtiin perusasentoharjoitus. Ruokakuppi oli oikeassa kädessäni ja pentu oli vasemmalla
takaviistossa, otin pari pientä askelta seinän viereen ja annoin käskyn seuraa. Pentu tuli hienosti
perusasentoon ja sai suorituksesta sydämen pohjasta tulevat kehut: ai kun hieno koira! Sitten heti
vapautus ja ruokakuppi nenän eteen.
La 4.11.2006
Iltapäivällä oltiin city-kävelyllä eli ensimmäisellä hihnalenkillä kaupungissa. Hihna oli toimi vain
turvanaruna, kun nameilla houkuteltiin pentua eteenpäin jne. Polkupyöräilijät aiheuttivat hieman
hämmästystä, mutta muuten lenkki sujui hyvin.

Illalla harjoiteltiin maahanmeno, istu-seiso-, istu-maahan-sarjaa sekä uutena maahan-seiso-sarjaa..
Perusasentoa harjoiteltiin seinän vieressä, niin ettei namia ollut ohjaavassa kädessä. Treenattiin
myös katsetta niin, että namikädet olivat pennun pään molemmin puolin ja hieman liikutettiin
hitaasti käsiä ylös-alas.
Su 5.11.2006
Aamupäivällä oltiin ryhmätreeneissä ja siellä harjoiteltiin istu-seiso-sarjaa, kontaktia ja luoksetuloa
avustajan kanssa. Luoksetulossa ympärillä olevat koirat ja ihmiset eivät aiheuttaneet häiriötä.

