Vko 47 Pentu 14 viikon ikäinen
Pennulla alkaa olla jo tarmoa tehdä hieman pidempiä harjoituksia. Ollaan huomattu, että tähän asti
tehtyjen harjoitusten jälkeen on vielä intoa alkaa esim. kanniskella kenkiä. Täytynee alkaa hieman
pidentämään ja vaikeuttamaan harjoituksia, jotta ”tihutöiden” teko jäisi kokonaan pois. Pennun treenihetket on aina ajoitettu aikaan, jolloin pentu on ollut kaikista aktiivisimmillaan riippumatta siitä onko se
juuri ruokittu tai onko kauhea nälkä. Harjoituksilla pentua ei kuitenkaan olla väsytetty loppuun vaan vain
sen verran, että suurin tarmo saatu purettua johonkin hyödylliseen.
Ma 20.11.2006
Illalla tehtiin kymmenkunta maahanmeno ja perusasento harjoitusta. Maahanmenossa ohjaajan käsi voi
olla jo n. 50cm irti lattiasta. Perusasentoa harjoiteltiin ”avo” lattialla , ohjaukseksi riitti pelkkä ranteesta
tapahtuva käsiohjausta, muutaman kerran täytyi tehdä asennon korjaus pennun pyllystä. Korjaus tehtiin jo
ennen kuin pentu ehtii istua perusasentoon, jotta virhettä ei edes ehdi tulla vaan korjataan jo ennen virhettä
ja ohjataan oikeaan asentoon. Vaatii tietysti ohjaajalta silmää nähdä milloin asento menossa vinoon eikä
huomata asennon JO OLEVAN vino!
Ti 21.11.2006
Illalla tehtiin harjoituksia pennun energian purkamiseksi.
Asennonvaihtosarjoja seuraavasti:
10 maahanmenoa
6 perusasentoa
3 maahan-istu-seiso
3 istu-maahan
4 maahan-seiso
Ke 22.11.2006
Illalla oltiin treenaamassa agility esteitä, mukana olivat 3,5v. avustaja ja lauman vanhempi aglity hirmu.
Harjoiteltiin puomia ja putkea niin, että vanhempi koira meni edellä ja pentu perässä. Molemmat esteet
suoritettiin mallikkaasti, eikä viimekertainen puomilta putoaminen tuntunut vaikuttaneen pentuun
mitenkään. Sitten harjoiteltiin muutaman kerran keppejä ja keinua. Lopuksi kokeiltiin vielä ihan uutena
esteenä pussia avustajan kanssa. Ensin kerittiin pussin kangas kasaan, jotta pentu näki pussin läpi, avustaja
piti pentua pussin lähtöpäässä kun ohjaaja kutsui pentua kokoon kerityn pussin kankaan läpi. Sitten
kangasta avattiin n.½ m pidemmäksi ja este suoritettiin uudestaan, näin tehtiin kunnes pussin kangas
saatiin suoristettua täyteen pituuteen. Viimeisessä harjoituksessa pussin kangas oli suorana ja ohjaaja
kurkisteli pussin päästä pentua sekä kutsui sitä luokseen ja kangas laskettiin jo pennun päälle hiljaa
hieman ennen kuin pentu tuli pussista ulos niin, että pentu sai sukeltaa pussista ulos viimeiset sentit.
Pussin kangasta aletaan laskea pennun päälle mahdollisimman aikaisin, vaikka pussia raotettaisiin
”läpinäkyväksi”, jotta koira tottuu kulkemaan kankaan alla ja kankaan kosketukseen päässään ja selässään.
Iltaruoan ja –pissityksen jälkeen pennulla oli virtaa vielä niin paljon jäljellä, että tehtiin muutamia
asennonvaihtosarjoja: 2 maahan-istu-seis, 3 istu-maahan-istu…, 6 maahan-seiso-maahan… Näiden
jälkeen leikittiin vielä hetken aikaa tunnistusnoutokapuloilla.
Tämä suuri energian määrä illalla johtui varmasti siitä, että pentu joutui olemaan jonkun aikaa yksinään
häkissä.

To 23.11.2006
Illalla harjoiteltiin perusasentoa kymmenkunta kertaa seinän vieressä, ei annettu käsiohjausta vaan
ohjaajan kädet olivat selän takana. Näin testattiin katsooko pentu namikättä vai ohjaaja silmiin ja hienosti
pentu oli kontaktissa. Perusasentoon tuloa ei palkattu enää välittömästi namilla vaan kehuttiin ensin:
seuraa, hieno, seuraa, hieno koira, seuraa rauhallisella äänellä ja sitten vasta annettiin nami. Pentu oli n. 5
s perusasennossa ennen kuin sai namin. Perusasennosta tehtiin myös muutaman askeleen seuraamista
eteen- ja taaksepäin. Taaksepäin seuraamisessa pentua autettiin kulkemaan takaperin samalla tyylillä kuin
peruutusharjoituksissa, nyt vain peruuteltiin ohjaajan vasemman jalan vieressä ja ohjaajalla oli nami
vasemmassa kädessä.
*Pieni tauko*
Harjoiteltiin maahan-seiso-maahan… asennon vaihtoja useita kertoja. Seisomasta maahanmeno tapahtuu
todella hienosti jo, pennun etu- ja takapää laskevat samanaikaisesti ja lonkka-asentoa tulee harvoin.
Maasta seisomaan nousussa pentu alkaa jo nostaa etu- ja takapäätään samanaikaisesti, mutta välillä ottaa
etutassuilla ihan pienen askeleen taaksepäin. Pyrkimyksenä on kuitenkin saada maasta seisomaan
nouseminen tapahtumaan ilman tassujen liikkumista.
*Pieni tauko*
Harjoiteltiin myös istu-maahan-istu… asennonvaihtoja useita kertoja, nämä sujuivat hyvin, pennun pyllyn
pysyessä paikalla ja etupään tehdessä töitä.
Kauko-ohjausharjoitukset tullaan vielä pitkään tekemään namikäsiohjauksella, jossain vaiheessa nami
jätetään pois mutta käsiohjauksesta ei luovuta pitkiin aikoihin jos lainkaan. Tokossa kokeessa saa käyttää
kauko-ohjauksessa sanallista + käsikäskytystä. Parhaimmat tulokset pennun kanssa asentojenvaihtoa
harjoiteltaessa on saatu kun pentu ei ole ollut kaikkein riehakkaimmalla päällä vaan suhteellisen
rauhallinen, ei kuitenkaan väsynyt, tällöin asennonvaihdot ovat olleet täsmällisiä eikä pikkuaskelia
juurikaan tule. EVL:n kauko-ohjauksessa matka koiran ja ohjaajan välillä on n.15m ja liike vaatii koiralta
tarkkuutta ja keskittynyttä mielentilaa eikä korkeaa viettiä, joten onkin hyvä jo pennusta asti treenata
liikettä juuri sopivassa mielentilassa.
Pe 24.11.2006
Alkuillalla oltiin ensimmäistä kertaa ulkona leikkimässä patukan kanssa.
La 25.11.2006
Aamupäivällä oltiin yksityistunnilla, jossa oli ensin suullinen läksyjen kuulustelu ja sitten käytännössä
katsottiin miten ollaan pennun kanssa edistytty ja treenattu. Ruutuun lähetystä meidän täytyy alkaa
harjoittelemaan vieraissa paikoissa. Luoksetuloa aletaan palkkaamaan pitkällä nahkarätillä, jota ohjaaja
roikottaa selkänsä takana jalkojen välissä, jotta pentu juoksisi haara-asennon läpi. Noutoa aletaan myös
palkkaamaan rätillä, näin palautus saadaan ripeäksi eikä pentu pureskele kapulaa. Kauko-ohjauksessa ei
ollut huomautettavaa, toistoja vaan paljon. Perusasennosta aletaan tekemään enemmän käännöksiä ja
askeleita ilman seinää. Uutena asiana saatiin harjoiteltavaksi liikkeestä seisomista sekä luoksetulossa
seisomaan pysähtymistä.

Iltapäivällä harjoiteltiin useita kertoja maahan-seiso-maahan..., istu-seiso-istu… ja istu-maahan-istu…
asennon vaihtoja.
Iltaruoan jälkeinen viirotus hyödynnettiin pihalla uusia oppeja käyttäen, välineinä tunnistusnoutokapula ja
puolenmetrin pituinen pehmeä nahkarätti. Ensin härnättiin kapulalla ja kun pentu saalisti sitä hyvin niin
kapula heitettiin vähän matkan päähän. Pentu lähti heti reippaasti kapulan perään. Kun pentu oli ottanut
kapulan suuhun niin ohjaaja alkoi heiluttaa rättiä edessään maata pitkin edestakaisin. Pentu lähti heti
tulemaan luokse kapula suussa. kun pentu pääsi ohjaajan luokse se sai itse irrottaa kapulasta tarttuakseen
rättiin. Näitä noutoja tehtiin viitisen kertaa. Sitten riehuttiin ja taisteltiin oikein kunnolla. Lopuksi
rauhoituttiin kunnes rätti ei enää kiinnostanut – kuollut saalis – ja pääsetettiin muuta laumaa ulos.
Täytynee alkaa tekemään harjoituksia enemmän ulkona, jotta pentu tottuu työskentelemään paremmin
siellä. Kaikkia harjoituksia voidaan tehdä omalla pihalla iltaisinkin, koska tilaa ja valaistusta on sen verran
riittävästi.
Sisälle tultaessa pentu sai vielä hepuli kohtauksen ja tehtiinkin vielä sen rauhoittamiseksi
seuraamisharjoituksia. Tehtiin muutama perusasento, oikealla kääntyminen ja askel eteenpäin. Nyt uusien
ohjeiden mukaan käännyttäessä ja askeleen otettaessa tehtiin samanaikaisesti askel ja käsiohjaus, jotta
pentu saadaan liikkeelle saman aikaisesti ohjaajan kanssa. Vasemmalla kääntyminen ei vielä onnistunut,
ohjaajan tumpeloinnista johtuen.
Su 26.11.2006
Aamupäivällä oltiin ryhmätreeneissä. Siellä harjoiteltiin ruutuun lähetystä ja luoksetuloa. Ruutuun
lähetyksessä matka oli n. 15 m ja jonkin verran muut koirat aiheuttivat häiriötä. Luoksetulossa pennulle on
vielä hiukan outoa tulla ohjaajan jalkojen välistä.
Illalla harjoiteltiin pihalla liikkeestä seisomista. Ohjaajalla oli tennispallo vasemmassa kädessä ja pennun
huomio kiinnitettiin palloon, kun pentu kiinnostui pallosta lähdettiin kävelemään eteenpäin. Pikkasen
matkaa käveltyä, n.½-1 m, niin annettiin käsky stop ja viskattiin pallo pennun yli sen taakse, näin pentu
joutuu luonnollisesti pysähtymään kun se vaihtaa suuntaa palloa saalistaessaan.

