Vuosi 2007
Enää ei oikein voida puhua pennusta vaan nuoresta koirasta. Nyt ollaan päästy jo pahimmat pentu vaiheen
jutut ohi, kuten sisäsiisteys jne. Nyt koiran kanssa alkaa olla mukava elää, kun se on oppinut miten meidän
laumassa toimitaan ja ollaan eikä koko ajan tarvitse vahtia haukan lailla ettei mitään satu tai tehdä tuhoja.
Pentu on ollut erittäin kiltti eikä ole tehnyt tuhojaan tai sitten äippä on vaan oppinut miten pentu ohjataan
läpi pikkupentuajan.
Koiralle on kehittynyt aivan ilmiömäinen kyky keskittyä näin nuoreksi, kun aloitetaan treenaaminen sitä ei
häiritse muut ihmiset eikä koirat. Tästä on erittäin hyvä jatkaa harjoituksia ja pitänee alkaa hakemaan
enemmän häiriötreeniä. Päiväpäivältä olen tyytyväisempi koiran kykyihin ja ominaisuuksiin.
Tänä vuonna alkaa kilpailu-ura ainakin kolmessa lajissa, jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan.
Odotamme oikein innolla kevättä ja kesää.
Vko 1 koira 20 viikon ikäinen
Tällä viikolla treeneissä aletaan käyttämään ketjupantaa (talouden pienin ketju ei ole enää liian iso)
säännöllisesti, jotta pentu oppii ehdollistamaan tietyt rensselit tiettyihin töihin. Ruokakuppiharjoituksia
aletaan myös vaikeuttamaan, koska perusasentoon tulo sujuu jo hyvin. Aluksi ainakin perusasennosta
maahan meno ja siinä pysyminen sen aikaa, että ruokakuppi otetaan pöydältä ja annetaan koiralle.
Ma 1.1.2007
Illalla ulkona harjoiteltiin seuraamista. Perusasennosta tehtiin käännöksiä ja täyskäännöksiä oikeaan,
liikkeelle lähdettäessä ei enää tarvita apuja pysähtyessä pieni apuohjaus on vielä tarpeen, jotta istuminen
pysähtyessä tulee tehtyä. Tehtiin myös seuraamista perusasennosta vasemmalle pientä ympyrää, tällä
vahvistetaan vasemmalle kääntymistä. Harjoiteltiin istumassa ja maassa pysymistä, ohjaaja pääsi metrin
päähän onnistuneesti. Sisälle tultaessa oli virtaa vielä niin paljon, että tehtiin asennon vaihtoja, joka toinen
asento palkattiin suoraan ja joka toisessa koira joutui odottamaan pienen hetken ennen palkkausta.
Ti 2.1.2007
Illalla harjoiteltiin maassa pysymistä. Saatiin 5 onnistunutta suoritusta, joissa oli korrekti asento ja aika 13 sekuntiin. Harjoiteltiin myös perusasennosta maahanmenoa.
To 4.1.2007
Illalla harjoiteltiin paikalla istumista. Otettiin perusasento ensin ja siihen tulo palkattiin namilla, sitten
annettiin käsky. istu ja pieni käsi apu ja ohjaaja siirtyi koiran eteen ja otti pari askelta taaksepäin kokoajan
rauhallisesti kehuen: hyvä, istu, hyvä… Pari sekuntia annettiin koiran olla paikalla ja palattiin
palkkaamaan koira. Toisessa harjoituksessa koira alkoi nousta istumasta kun oltiin ottamassa askelta
taaksepäin ja jo ennen kuin koira ehti kunnolla nousta sille murahdettiin: öp ja otettiin harjoitus alusta.
Muutaman yrityksen jälkeen koira saatiin pysymään hetken istumassa, nyt palkattiin namilla vasta
ohjaajan palattua koiran viereen. Tehtiin vielä muutama ohjaajan koiran eteen ja viereen siirtyminen ja
palkattiin namilla vain ohjaajan ollessa koiran vierellä, ettei näitä ”varastamisia” tapahtuisi enää.
*Pissatauko*

Sisälle tultaessa harjoiteltiin paikalla makaamista. Tämä olikin vaikeampi juttu, koska maahanmenoa ei
oltu pitkään aikaan harjoiteltu ja maasta seisomista harjoiteltu paljon. Tehtiin muutaman kerran pelkästään
maahanmenoharjoitus. Sitten käskytettiin ja ohjattiin koira maahan, nyt ei annettukaan namia vaan
vedettiin namikäsi tassujen välistä lattia pitkin pois etutassujen välistä ettei koira nouse seisomaan. Pieni
maassaolo saatiin onnistumaan ja niitä tehtiin pari harjoitusta. Harjoituksen lopuksi annettiin koiralle
kunnon laumahyvät ;) eli rapsuteltiin ja rouhittiin koira joka puolelta oikein kunnolla.
Su 7.1.2007
Aamupäivällä oltiin ryhmätreeneissä. Ennen muun ryhmän paikalle tuloa harjoiteltiin ruutuun lähetystä,
tässä on alettu käyttämään palkkana palloa, muuten harjoitus tehtiin kuten aiemmin. Tarkoituksena oli
koittaa tyhjää ruutuakin, mutta perheen lapset ja omanlauman toinen koira (haukkui autossa) aiheuttivat
sen verran häiriötä, että tyhjän ruudun harjoitus täytyy jättää seuraavaan kertaa. Harjoitus täytyy saada
tehtyä ensin ilman häiriötä. Ryhmässä harjoiteltiin perusasentoon tuloa, käännöksiä ja seisomista.
Luoksetulo harjoitus unohtui äipältä kokonaan ja se vähän harmitti.
Illalla kotipihalla harjoiteltiin muutaman kerran eteen tuloa. Pohja eteen tulolle on tehty siten, että ohjaaja
ottaa oikealla jalalla oikein pitkän askeleen taaksepäin samalla edessä oleileva pentu on vedetty namilla
ohjaajan vasemman jalan sisäpintaan kiinni. aluksi palkattiin pelkästään tähän tulo ja melko nopeasti tässä
ohjattiin istuminen. Näin tehden herkkä pentu ei koe myöskään uhkaa, koska ohjaaja ”nojaa” taaksepäin
hiukan. Nyt olemme päässeet siihen vaiheeseen, että ohjaaja ottaa pienen askelen oikealla jalalla
taaksepäin ja vetää koiran namilla lähelleen, kun koira istuu lapa kiinni vasemmassa polvessa, niin ohjaaja
siirtää oikean jalan koiran toiselle puolella samalla hiukan koukistaen polviaan. Näin koira on ohjaajan
polvien välissä ja ohjaaja hieman painaa polviaan koiran lapoihin, jotta koira tuntee pienen rutistuksen,
koiran kuono on ohjaajan navassa kiinni (paita ja takki tietenkin välissä) ja se tekee katsekontaktin vaikka
namikädet ovat sen kirsussa ”kiinni”. Koko ajan taas rauhallisesti koiraa kehutaan, kuinka hieno ja upea se
on ja kuinka siinä on hyvä olla. Seuraavassa vaiheessa aletaan toisella kädellä hieman silittää koiraa
poskista ja korvista ja pikkuhiljaa häivytetään namit pois ja käytetään pelkästään tätä laumahyvää.
Vko 2 koira 5kk ikäinen
Ma 8.1.2007
Iltapäivällä tehtiin pari paikalla istumisharjoitusta, matka oli muutama metri ja aika pari sekuntia.
Ti 9.1.2007
illalla tehtiin pari paikalla makaamista. Ensimmäisessä harjoituksessa matka oli n. metri ja aika pari
sekuntia. toinen harjoitus oli muuten samanlainen kuin ensimmäinen, mutta nyt ohjaaja liikkui puoli
ympyrää koiran edessä kerran sen molemmille sivuille. Harjoiteltiin myös pelkästään maahanmenoa.
Hyvää oli, että jos koira oli mennyt maahan hieman huonossa asennossa se korjasi itse asennon
paremmaksi eikä lörpsähtänyt lonkka-asentoon. Harjoiteltiin vielä perusasennosta maahanmenoa ja siitä
ohjaajan siirtymistä koiran eteen ja takaisin sivulle. Tämä olikin vaikeampi juttu, koska ohjaajan siirtyessä
eteen koira lörpsähti herkästi lonkka-asentoon. Kun väärään asentoon vajoaminen tapahtui, harjoitus
aloitettiin alusta. Saatiin kuitenkin tehtyä 2 onnistunutta suoritusta ehkä kuudesta yrityksestä.
Ke, To ja Pe 10.-12.1.2007
Iltaisin tehtiin paikalla paikalla makaamis- ja istumisharjoituksia. Perus asennosta maahanmeno alkaa
sujua jo ihan hyvin ja hyvässä asennossa, ohjaaja sittenkin oppi ohjaamaan tämänkin liikkeen oikein.

Istumisessa jättäminen voidaan tehdä jo niin, että annetaan käsky: istu ja pieni käsi apu ja otetaan pari
askelta koiraan katsomatta ja käännytään sitten sitä kohti, koira kestää jo myös hyvin edestakaisen
kävelyn edessään. Tästä vain aletaan pidentämään matkaa ja aikaa sekä kiertämään koira sen istuessa
vaihtelevasti eri harjoituskerroilla kutakin osaa erikseen, ei esim. matkaa ja aikaa samalla kertaa. Matka
tarvitaan jo tokon alokasluokassa luoksetulossa ja matka + aika (2min) EVL:n paikalla istumisessa ja
kiertämisen koira joutuu kestämään EVL:n ruutukävelyssä - ”idioottiruudussa”.
To 11.1.2007
Oltiin illalla pienellä muutaman korttelin kierron pituisella kaupunkikävelyllä. Jo toinen hihnassa tehty
kaupunkikävely ja hienosti meni. Hihnassa se vähän kulki puolelta toiselle, mutta muuten oikein
mallikkaasti ja rauhallisesti. Pimeät porttikongit saivat koiran nostamaan vähän niskavilloja pystyyn,
mutta muita ei toivottuja reaktioita ei ollut. Pitänee yrittää vähän useammin päästä cityyn liikkumaan.
La 13.1.2007
Aamupäivällä oltiin treenaamassa agilityä. Tällä kertaa olimme kaverin kanssa ihan kahdestaan ja
mukavaa oli. Koira aloitti harjoituksen itse, suorittamalla lähimpänä olleen esteen, pussiin ihan ilman
mitään käskyä tai ohjausta. Sitten harjoiteltiin puomia, joka suoritettiin neljä kertaa: molemmista
suunnista ohjaajan ollessa molemmilla puolilla kerran, tämä harjoitus tehtiin hihnassa, jotta saatiin
pidettyä kontrolli koiraan, eikä niitä putoamisia tapahtuisi enää yhtään. Kunhan keväällä pääsemme
ulkokentille, niin siellä voimme alkaa suorittaa puomia ilman hihnaa. Pikkuhiljaa hihnan käyttöä kuitenkin
vähennetään kun koiran kehon hallinta ja suoritus varmuus kasvavat. Puomin jälkeen harjoiteltiin putkea
keppejä ja rengasta. Lopuksi vielä harjoiteltiin tekemään kahdeksikkoa kahden aidan siivekkeen, ilman
rimaa, ympäri. Harjoituksena tarkoituksena on jo hieman harjoitella ohjausta ja sitä että mahdolliset
kääntymiset aidan jälkeen tehdään siivekettä ”nuolemalla”.
Su 14.1.2007
Aamupäivällä oltiin ryhmätreeneissä. siellä harjoiteltiin vähän perusasentoon tuloa ja käännöksiä. ne
sujuivat erinomaisesti. Luoksetulokin muistettiin tällä kertaa ja vaikeutta lisättiin verrattuna aikaisempiin
harjoituksiin. koira joutui tulemaan neljän rivissä olevan koiran ohi vain parin metrin päästä niistä.
Ensimmäisellä kerralla se hieman hidasteli toisten koirien kohdalla, mutta toisella kerralla se juoksi
täysillä ohjaajan luokse.
Toko treenien jälkeen koira pääsi vielä maneesiin kokeilemaan sille ihan uusia agility esteitä. Siellä
suoritettiin puomi 2 kertaa ja kahta eri putkea muutaman kerran. Kun menimme suoritusalueelle koira
oikein veti putkeen sen nähdessään ja se hakee putken pään ihan täysin pimeästä kulmastakin. Tähän
täytyy alkaa puuttua, jottei koirasta tule liian putkihullu.

