Vko 51 Pentu 18 viikon ikäinen
Ti 19.12.2006
Harjoiteltiin perusasentoa sekä käännöstä ja täyskäännöstä oikealle. Perusasentoon tulo sujuu ilman
ohjausta. Käännöksissä tarvitaan vielä vahvaa ohjausta. Tehtiin myös useita eri asennon vaihtoja.
Istumisessa riittää pelkkä sanallinen käsky, istumasta seisomaan riittää pelkkä alhaalla olevan käden
kämmenen näyttö, muut asennot ja vaihdot vaativat vielä käsiohjauksen.
To 21.12.2006
Illalla harjoiteltiin perusasentoa, täyskäännöstä oikealla ja käännöstä vasemmalle. Käännös
vasemmalle ei tahdo oikein sujua, ohjaajan tumpeloinnista johtuen. Onneksi reilun viikon päästä on
yksityistunti, niin saamme ohjausta tähän hienoiseen ongelmaan. Emme harjoittele vasempaan
kääntymistä enää enennen uusia vinkkejä. Harjoiteltiin myös maahanmenoa ja siellä pysymistä.
Ohjattiin vielä namittomalla kädellä, mutta ohjauksen jälkeen ei annettu namia heti vaan ohjaaja
suoristi itsensä ja kehui sanallisesti, kun pentu oli ollut maassa viitisen sekuntia ( koko ajan
sanallisesti kehuen: hyvä, maahan…) sille annettiin nami. Kun pentu muutaman kerran yritti nousta
maasta omia aikojaan, niin ennen kuin se oli edes kunnolla ehtinyt nostaa kyynäriään irti lattiasta,
annettiin uusi ohjaus ja käsky. Muutaman kerran pennun mennessä maahan se lörpsähti lonkkaasentoon, näin tapahtuessa mitään sanomatta pentu ohjattiin takaisin seisomaan ja tehtiin
maahanmeno uudestaan. Missään tapauksessa ja vaiheessa pentua ei palkata ei-toivotusta lonkkaasennosta.
Vko 52 Pentu 19 viikon ikäinen
Tällä viikolla ruokailujen yhteydessä tehtyjen perusasento harjoitusten palkkausta on hieman
muutettu, ruokakuppi on pidetty pöydällä ja annettu käsky seuraa, kun pentu on tullut sivulle ja
ottanut hyvän kontaktin on kehuttu sanallisesti ensin ja sitten silitetty lavasta ja vasta tämän jälkeen
ruokakuppi on otettu pöydältä ja annettu pennulle. Tällä haetaan sitä, että pikkuhiljaa tehdään
harjoituksiin ”häiriötä” ja että palkka voi olla missä vaan vaikka keskellä kenttää kilo filettä ja
palkan saa vasta ohjaajan vapautettua koira. Eikä myöskään mahdollisesti koulutuskentälle
”kylvetty” ruoka aiheuta häiriötä vaan koira työskentelee ohjaajalle. Aluksi harjoitus vaati
aikamoista pinnistelyä pennulta, mutta jo muutaman päivän päästä ruokakuppi ei enää aiheuttanut
suurta häiriötä.
Ti 26.12.2006
Päivällä oltiin treenaamassa agilityä. Tällä kertaa treenit menit suunnitellusti. Harjoiteltiin puomia;
molemmista suunnista ja puolilta, putkea, keppejä ja rengasta. Uutena asiana harjoiteltiin
hyppyesteen siivekkeen kiertoa, hyppy oli rakennettu normaalista, mutta rima otettiin pois. Pentu
oli ohjaajan sivulla ja siitä koiran puoleisella kädellä namin avulla ohjattiin pentu siivekkeen
ympäri, ohjaaja jäi pentuun nähden sisäkaarteeseen. Tällaisia harjoituksia tehtiin muutama
kummankin siivekkeen ympäri.
Ke 27.12.2006
Illalla treenattiin ulkona liikkeestä seisomista ja noutoa kuten aiemmin. Näiden harjoitusten
päätteeksi leikittiin nahkarätillä oikein kunnolla ja muutaman kerran testattiin istumista rätillä
palkaten, ohjaajakin oikein hengästyi tästä riehumisesta.
To 28.12.2006
Illalla harjoiteltiin kauko-ohjausta, istu-maahan-istu… ja istu-seiso-istu.. sarjoja. Namikäsi pidettiin
seläntakan ja toisella kädellä ohjattiin, istumisessa ei tarvittu käsiohjausta. Maassa ja seisomisessa

ei annettu palkkaa heti van pentu jouti olemaan asennossa hieman yli sekunnin ennen palkkausta.
Maassa pentu pysyi hienosti mutta seisomisessa pysyminen oli aluksi hankalaa, mutta kun ohjaava
käsi pidettiin paikallaan pennun leuan alla sen noustessa seisomaan asentokin säilyi.
La 30.12.2006
aamupäivällä oltiin yksityistunnilla. Ensin pidettiin suullinen läksyjen kuulustelu ja kuulumisten
vaihto ja sitten katsottiin käytännössä miten ollaan edistytty. Mukavasti edistystä on tapahtunut ja
kaikkia harjoitteita aletaan vaikeuttaa jo huomattavasti nopeampaan tahtiin.
Iltapäivällä pennulla oli tosi kivaa kun pääsi painimaan siskon ja veljen kanssa. Aluksi oli kaikki
karvat pystyssä aina niskasta häntään asti, se näytti ihan hyeenalta ;), mutta pian oli tutustuttu ja
paini sekä takaa-ajo leikki alkoi.
Su 31.12.2006
Aamupäivällä esiteltiin taitojamme kasvattajalle. Samalla pidettiin myös pienet
näytelmäharjoitukset. Hyvinhän se meni ekaksi harjoitukseksi, hieman enemmän vetoa olisi saanut
olla, seisotuksessa pentu oli suhteellisen levollinen ja antoi hyvin asetella itseään. Muutaman kerran
sillä meinasi ”hermo mennä” kun yritettiin saada hyvä valokuva aikaiseksi ja jouduttiin ottamaan
uusiksi useaan kertaan.

