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”Tärkein tavoite kaikessa harjoittelussa 
on iloinen ja itsevarma koira – ja ohjaaja! 

Eva Bertilsson on kansainvälisesti arvostettu eläintenkouluttaja, joka luennoi ja kouluttaa koiraharrastajia ympäri maailmaa. 
Evalla on myös pitkä tausta agilityharrastuksen parissa. Vuonna 2010 hän julkaisi työparinsa Emelie Johnson Veghin kanssa 
kirjan ”Agility Right from the Start”, joka tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin agilityssa vaadittavien taitojen opettelusta.
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TAVOITTEENA ILOINEN JA ITSEVARMA KOIRA

Seminaari alkoi luennolla, jossa käytiin läpi Evan lähes-
tymistapaa agilityn harjoitteluun. Hänen mielestään 
tärkein tavoite kaikessa harjoittelussa on iloinen ja itse-
varma koira – ja ohjaaja! Vasta tämän jälkeen tulevat lajiin 
liittyvät tavoitteet: koira osaa suorittaa esteet itsenäisesti 
ja tietää koko ajan, mihin ollaan menossa ohjaajan anta-
mien vihjeiden perusteella. Tavoitteiden saavuttamiseksi 
Eva yhdistää naksutinkoulutuksen periaatteet lajin eri-
tyispiirteet huomioiviin käytäntöihin.

Naksutinkoulutuksen perusperiaatteet lienevät tämän 
lehden lukijoille tuttuja: vahvista haluamaasi käytöstä; älä 
vahvista käytöstä, jota et halua, ja luo oikeat olosuhteet 
oppimiselle. Avaimet onnistumiseen ovat tutut: ajoi-
tus, kriteeri, vahvistetiheys, vahvisteen laatu ja palkkion 
suunta. Koska eri koirat innostuvat eri asioista, on oh-

AGILITYÄ PALKASTA 
PALKKAAN

– muistiinpanoja Eva Bertilssonin seminaarista

TEKSTI: HEINI REPOMETSÄ KUVAT: HEINI REPOMETSÄ JA KIIRA LEHTO

Eva vieraili Suomessa maaliskuussa 2017 vetämässä agilityharrastajille 
kolmipäiväisen seminaarin ”Positiivinen vahvistaminen agilityn harjoittelussa”. 

Seminaari järjestettiin Niinu Agility Sport -areenalla Kirkkonummella. Osallistuin 
seminaariin länsigöötanmaanpystykorvani Pennin kanssa. Tässä artikkelissa käyn läpi 
seminaarin oppeja ja kerron joitakin saamiani oivalluksiani. Vaikka puhun artikkelissa 

”Evan lähestymistavasta”, voisi yhtä hyvin puhua ”Evan ja Emelien lähestymistavasta”, 
sillä he ovat luoneet koulutusfilosofiansa yhdessä ja kouluttavat usein työparina. 

jaajan tehtävänä löytää koiralleen sopivimmat palkkiot. 
Toisaalta koiralle voi myös opettaa uusia palkitsemista-
poja ja kasvattaa sen intoa esimerkiksi leikkimiseen tai 
namien syömiseen. Seminaarissa emme käyttäneet ai-
kaa palkkioiden arvon kasvattamiseen, mutta Evan ja 
Emelien kirjasta löytyy tähän yksityiskohtaiset ohjeet.

Hyvät agilitykäytännöt ovat fokus, intensiivisyys ja 
ohjausjärjestelmän noudattaminen. Nämä pyritään pitä-
mään osana harjoittelua aivan alusta asti. 

Fokus tarkoittaa sitä, että ohjaaja keskittyy harjoi-
tuksen aikana vain koiraansa sekä kyseessä olevaan 
harjoitukseen. Tavoitteena on, että koirakko toimisi ikään 
kuin omassa kuplassaan kiinnittämättä huomiota ulko-
puolisiin häiriöihin. Ohjaajan ollessa keskittynyt myös 
koira pystyy keskittymään, mikä tehostaa oppimis-
ta ja auttaa välttämään turhia virheitä, turhautumista ja 
epävarmuutta. Suuri osa seminaarista käytettiin tämän 
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”treenikuplan” rakentamiseen ja harjoitteluun, sillä sen 
katsotaan olevan välttämätön osa koirakon pohjataitoja. 

Agilityn nopeatempoisuudesta johtuen Eva suosittaa 
intensiivisyyden ottamista osaksi harjoittelua jo aivan 
alusta asti. Asioita ei siis opeteta ensin hitaassa tahdissa, 
vaan vauhti rakennetaan mukaan jo alkeisharjoituksissa. 
Näin koira ja ohjaaja oppivat työskentelemään intensii-
visesti ja säilyttävät suorituskykynsä myös paineen alla. 
Harjoitukset pidetään lyhyinä ja koira palkitaan mah-
dollisimman usein. Toki pitkällä tähtäimellä on tarkoitus 
edetä myös pidempiin ratasuorituksiin, mutta kestoa 
kasvatetaan vaiheittain, jotta koiran innostus ei missään 
vaiheessa pääsisi hiipumaan. Kuten Eva totesi seminaa-
rin kuluessa: ”Jos 30 sekuntia on pitkä aika agilityradalla, 
niin se on pitkä aika myös harjoituksessa.” 

Viimeinen hyvistä agilitykäytännöistä on ohjaus-
järjestelmän noudattaminen. Ei ole niinkään tärkeää, 
minkä ohjausjärjestelmän valitsee, kunhan noudattaa 
sitä johdonmukaisesti. Agilityssa ohjaaja kertoo koiralle, 
minne ollaan menossa pääosin vartalovihjeiden avulla. 
Näitä ei voi lisätä valmiiseen käytökseen, sillä ohjaajan 
keho on tietysti läsnä koko oppimisprosessin ajan. Näin 
ollen ohjaajan on syytä alusta asti tietää, mitä vihjeitä 
aikoo koiran kanssa käyttää ja olla näiden kanssa joh-
donmukainen. Jos koira halutaan opettaa reagoimaan 

vain suulliseen vihjeeseen – kuten esim. lähtökäy-
töksen yhteydessä – täytyy tämä opettaa varioimalla 
toimintaansa niin paljon, ettei mikään yksittäinen liike 
vahingossa muodostu vihjeeksi.  

ASENNE RATKAISEE 

Agilityn harjoittelussa tärkeimpiä asioita ovat asenne, 
suunta ja tarkkuus – tässä järjestyksessä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että harjoitusten tulisi aina tähdätä koiran iloisuuden 
ja innokkuuden vahvistamiseen. Jos asenne on koh-
dallaan, on seuraavaksi tärkeintä suunta: koira liikkuu 
haluttuun suuntaan opetettujen vihjeiden perusteella. 
Vasta tämän jälkeen tulee tarkkuus eli yksittäisten estei-
den oikea suoritustapa. Jos koiran asenne on kohdallaan 
ja se osaa liikkua haluttuun suuntaan, on tarkkuuskin 
yleensä helppo saavuttaa. Tässä auttaa myös suoritus-
ten pilkkominen osiin, jolloin koiran on helppo oppia yksi 
asia kerrallaan.

Koska koiran asenne on prioriteeteista tärkein, 
pyritään harjoitukset suunnittelemaan niin, ettei tur-
hautumista ja epävarmuutta pääsisi syntymään. Tässä 
auttaa jo aiemmin mainittu treenikupla-ajattelu. Virhe-
tilanteissa suoritusta pyritään jatkamaan kuin mitään ei 
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olisi tapahtunut. Koira siis ohjataan seuraavalle esteel-
le tai tarvittaessa siirretään uuteen lähtöpaikkaan, jotta 
se voi yrittää uudestaan. Harjoituksen päätyttyä on ai-
kaa analysoida, mistä virhe johtui, ja suunnitella seuraava 
harjoitus niin, että päästään vahvistamaan oikeaa suo-
ritustapaa. Eva totesi tavoitteen olevan, ettei suoritusta 
seuraava agilityummikko edes huomaisi minkään men-
neen väärin. Rimojen tiputtamista Eva ei lue virheeksi, 
sillä hyppyesteillä suorituskriteeri on ohjauksen seuraa-
minen; hyppytekniikan harjoittelu tulee tehdä erikseen.

KUPLA KUNTOON

Pääsimme soveltamaan näitä oppeja käytännössä kah-
den seminaaripäivän aikana. Ensimmäisen päivän 
aiheena oli sujuvan treenikuplan luominen. Toimivassa 
treenikuplassa sekä koira että ohjaaja keskittyvät harjoi-
tukseen eivätkä kiinnitä huomiota ympäristön häiriöihin. 
Jotta tämä olisi mahdollista, täytyy harjoitukset suunni-
tella hyvin etukäteen. Jokaisella harjoitusjaksolla täytyy 
myös olla selkeä alku ja loppu, jotta koira tietää, milloin 
se on töissä ja milloin tauolla. Harjoitukset pidetään ly-
hyinä ja intensiivisinä; taukojen ajaksi koira viedään pois 
treenipaikalta. 

Evan mallissa harjoitukset seuraavat aina samaa kaa-
vaa: taukopaikka > kuljetus > työ > palkkio. Palkkion jälkeen 
koiralla tulisi olla mahdollisuus heti työskennellä uudes-
taan ja ansaita uusi palkkio; tarvittaessa välissä käytetään 
kuljetusta. Harjoitus päätetään kuljetuksella takaisin tau-
kopaikalle. Treenijakson aikana ohjaaja ei keskustele 
kouluttajan tai treenikavereidensa kanssa, vaan tämä ta-
pahtuu vasta koiran ollessa taukopaikalla. 

Kuljetuksen tarkoituksena on pitää koira kiireisenä 
niinä hetkinä, kun siirrytään uuteen lähtöpaikkaan tai oh-
jaaja tarvitsee hetken aikaa miettiä seuraavaa toistoa. 
Vaihtoehtoja kuljetukseen on monia: koira voi roikkua 
kiinni lelussa tai nakertaa namia ohjaajan kädestä, oh-
jaaja voi siirtää koiran pannasta kiinni pitäen, kutsua luo 
tai – pienen koiran tapauksessa – nostaa koiran syliin 
ja kantaa sen sopivaan paikkaan. Kuljetustavat opete-
taan koiralle erikseen samoin kuin se, että kuljetuksen 
päätyttyä työskentely alkaa saman tien ilman erillistä 
vihjettä. Eva totesi, että ei suosittele ns. kontaktikävelyä 
kuljetusmuodoksi ainakaan alkuharjoittelussa, sillä se voi 
hämärtää eroa työnteon ja kuljetuksen välillä ja koiran on 
vaikeampi tietää, milloin se saa sännätä suorittamaan 
harjoiteltavaa asiaa. 

Vaiheesta toiseen siirtyvän treenirutiinin on tarkoitus 
mahdollistaa saumaton työskentely, jossa koira tietää 

”Asioita ei siis opeteta ensin 
hitaassa tahdissa, vaan 
vauhti rakennetaan mukaan 
jo alkeisharjoituksissa.  
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jatkuvasti, mitä ollaan tekemässä. Näin vältytään turhilta 
”roskakäytöksiltä” ja saadaan säilytettyä tekemisen in-
tensiivisyys ja fokus. Koska harjoitus on suunniteltu niin, 
että palkkauksen jälkeen on mahdollista heti aloittaa 
seuraava toisto, pysyy vahvistetiheys korkeana. Koiran 
kannalta harjoittelu on siis liikkumista palkasta palkkaan. 
Evan mukaan hyvä harjoittelujakso on sellainen, että kun 
katsot sitä videolta, voit pysäyttää kuvan missä kohdas-
sa tahansa ja jokainen hetki on olennainen harjoituksen 
päämäärän kannalta.

Tämäntyyppinen lähestymistapa oli minulle ennes-
tään tuttu, sillä omassa agilityseurassani hyödynnetään 
pitkälti Evan ja Emelien oppeja alkeisharjoittelussa. 
Vanhemman koirani kanssa panostinkin treenikuplan 
ylläpitoon varsin johdonmukaisesti, mikä mahdollisti 
tehokkaan harjoittelun häiriöherkän koiran kanssa. Nuo-
rempi koirani on kuitenkin ollut sen verran helpompi 
tapaus, että huomaan hieman laiskotelleeni pohjataito-
jen kanssa. Olemme myös käyneet seuran ulkopuolisissa 
koulutuksissa, joissa treenikupla-ajattelua ei ole tunnettu. 

Allekirjoitan siis täysin Evan toteamuksen, että haasteel-
lisemmat koirat tulee usein kouluttaneeksi paremmin 
kuin ne helpot tapaukset. Olinkin varsin innoissani pääs-
tessäni seminaariin petraamaan taitojani.

KUPLAN HARJOITTELUA KÄYTÄNNÖSSÄ

Seminaarissa kuplan harjoittelu aloitettiin ilman koiria kol-
men hengen ryhmissä. Tarkoitus oli harjoitella keskittymistä 
ja sujuvaa treenirutiinia koiraa esittävän esineen avulla. Ku-
kin ryhmäläinen oli vuorotellen koiran ohjaaja, toinen toimi 
häiriönä ja kolmas tarkkaili tilannetta. Ohjaaja kuljetti koiran-
sa taukopaikalta kentälle, teki lyhyen harjoituksen ja kuljetti 
koiran takaisin taukopaikalle. Häiriöihminen sai yrittää häi-
ritä suorittavaa ohjaajaa kaikilla mahdollisilla tavoilla paitsi 
käymällä ohjaajaan käsiksi. Tarkkailija nimensä mukaisesti 
tarkkaili tilannetta ja esitti huomioitaan.

Omassa ryhmässäni taukopaikkana toimi kyn-
nysmatto ja koiraa esitti tyhjä juomapullo. Harjoitus 

”Jos koira halutaan opettaa reagoimaan vain suulliseen vihjeeseen – kuten esim. 
lähtökäytöksen yhteydessä – täytyy tämä opettaa varioimalla toimintaansa 
niin paljon, ettei mikään yksittäinen liike vahingossa muodostu vihjeeksi.  

Kolmannen seminaaripäivän toinen puolisko käytettiin siihen, että 
koirakot harjoittelivat yksitellen ja muut osallistujat kerääntyivät 
katsomaan.
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tuntui ensi alkuun pöljältä, mutta varsin pian totesim-
me sen hyödylliseksi. Jokaisen ryhmäläisen tuli saada 
kolme onnistunutta toistoa ohjaajana ennen kuin vuo-
roja vaihdettiin. Itse tein alkuun muutaman kierroksen 
ympyrätyöskentelyä ja keskittymiseni pysyi ”koirassa” 
perässä roikkuvasta häiritsijästä huolimatta. Viimeisel-
lä toistolla päätin siirtyä toiseen helppoon käytökseen 
eli käsikosketukseen, mutta en kunnolla pohtinut, mi-
ten sitä voi esittää pullon kanssa. Kun en ollutkaan 
kunnolla miettinyt tehtävää etukäteen, treenikupla-
ni hajosi välittömästi häiriöihmisen avatessa suunsa. 
Tämä huomio kunnollisen suunnittelun tärkeydestä 
omalle keskittymiskyvylleni palasi mieleeni useamman 
kerran seminaarin kuluessa. Ryhmän kesken keskus-
telimme myös siitä, miten vaikea on olla vastaamatta 
muiden kysymyksiin kesken treenin. Seminaarin kulu-
essa sain myös todeta, että on melkein yhtä haastavaa 
itse pidättäytyä kysymyksistä treenikaverin suoritus-
vuoron aikana.

Kuivaharjoittelun jälkeen oli aika ottaa koirat mu-
kaan. Koirakot jaettiin kolmeen ryhmään, ja koirattomat 
osallistujat liittyivät haluamaansa ryhmään. Tila jaettiin 
välisermeillä kolmeksi alueeksi, jolloin jokainen ryhmä 
sai työskentelyrauhan. Koska päivän tarkoitus oli hioa 
treenikuplaa, aloitimme myös koirien kanssa harjoittele-
malla taukopaikalla oloa, kuljetuksia ja palkkausta. Vasta 
tämän jälkeen otettiin mukaan ”työnteko”, joka tässä vai-
heessa oli todella yksinkertainen tehtävä: U-putken läpi 
juokseminen. 

Suurin oivallukseni tämän harjoituksen osalta liit-
tyi omaan keskittymisen merkitykseen. Halusin käyttää 
harjoituksessa namimagneettia eli kuljetusta, jossa koira 
nakertaa nameja ohjaajan kädestä, sillä tämä kuljetusta-
pa tuottaa itselleni vaikeuksia. Kuten tavallista onnistuin 
tässäkin tilanteessa tiputtamaan namin maahan matkal-
la taukopaikalta tehtävän suoritusalueelle. Kommentoin 
tätä ääneen ja samalla hetkellä, kun avasin suuni, Pen-
ni irrotti kuononsa namimagneetista ja katsoi kentän 
laidalla odottelevaa koiraa. Tilanne ei onneksi johtanut 
mihinkään sen suurempaan, vaan Penni käänsi kuo-
nonsa takaisin käteeni ja harjoitus sujui hyvin loppuun. 
Itselleni tämä oli kuitenkin varsin silmiä avaava kokemus: 
jos oma keskittymiseni ei pysy kasassa ja jään harmit-
telemaan virheitäni, ei koirakaan pysty keskittymään 
tehtävään, vaan alkaa hakea mielenkiintoisempia juttu-
ja ympäristöstä. 

Keskustelimme seminaarissa myös yleisemmin siitä, 
miksi ohjaaja kokee, että virhetilanteita pitää kommen-
toida ääneen tai lopettaa suoritus kesken kaiken. Evan 
mukaan kyseessä on usein sosiaalinen paine kertoa 
treenikavereille huomanneensa virheen. Emme siis 
niinkään kommunikoi tilanteessa koirallemme, vaan 
haluamme katsojien tietävän, että olemme tilanteen 
tasalla. Omassa tapauksessani tämä piti täysin paik-
kansa. Koirahan ei tehnyt tilanteessa mitään väärää eikä 
edes huomannut namin tippumista. Itse kuitenkin koin 
tarpeelliseksi tuoda esiin kömpelyyteni. Ehkäpä yritin 
viestittää treenikavereilleni, että huomasin asian ja aion 

Treenikupla-menetelmään kuuluu, että koiralla on selkeä 
taukopaikka.

Eva Bertilsson neuvoo Outi Pikkaraiselle ohjauskuviota.
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kerätä namin pois suorituksen jälkeen. Joka tapauksessa 
oli mielenkiintoista huomata, miten turha kommen-
tointi heijastui heti koiran käytökseen.

YKSITYISKOHTIEN HIOMISTA

Päivän toinen puolisko käytettiin siihen, että koirakot 
harjoittelivat yksitellen ja muut osallistujat kerääntyivät 
katsomaan. Aiheena oli edelleen treenirutiinien hiomi-
nen. Kukin osallistuja sai keskittyä siihen, missä tunsi 
tarvitsevansa harjoitusta. Evan ajattelumallissa pienil-
läkin yksityiskohdilla on merkittävä rooli harjoituksen 
sujumisessa. Huolellisesti opetetut pohjataidot nopeut-
tavat kaikkea myöhempää oppimista, ja hyvin opetettu 
treenirutiini mahdollistaa keskittymisen juuri siihen käy-
tökseen, mitä kulloinkin halutaan vahvistaa.

Itse päädyin hiomaan juuri tällaista pientä yksityiskoh-
taa: lähtöä lelukuljetuksesta esteelle. Penni leikkii hyvin, 
mutta lelusta irrottamisessa on usein viive, jonka aikana 
koira ehtii kääntyä minua kohti ja selkä kohti sitä estettä, 
jolle haluaisin sen lähettää. Näin ollen koira ei myöskään 
osaa suunnata esteelle kuljetuksen loppuessa. Olen yrit-
tänyt kiertää ongelmaa vaihtamalla lelukuljetuksesta 

pantakuljetukseen, mutta tämä tuntui mielestäni tur-
halta välivaiheelta. Eva ehdottikin, että keskittyisimme 
harjoittelemaan lentävää lähtöä suoraan lelukuljetuk-
sesta. Lentävällä lähdöllä tarkoitetaan siis sitä, että koira 
jatkaa liikettään ohjaajan ohjaamaan suuntaan ilman eril-
listä suullista vihjettä. Lelukuljetuksessa irrottamisvihje 
kertoo koiralle, että se voi lähteä suorittamaan tehtävää. 

Käytännössä harjoitus toteutettiin niin, että Eva park-
keerasi putken suulle ja alkoi heilutella toista lelua siinä 
vaiheessa, kun vapautin Pennin lelukuljetuksesta. Tarkoi-
tuksena oli siis opettaa koiralle, että leikin loppuessa uusi 
lelu on tarjolla siitä suunnasta, mihin olemme menossa, 
eikä sen siis kannata kääntyä minua kohti. Tehtävässä 
tuotti haasteita se, että toinen leluista oli Pennille paljon 
mieluisampi eikä ”huonommalla” lelulla leikkiminen suju-
nut kovin hyvin. Lisäksi huomasin, että itselleni ei oikein 
riittänyt pikainen kuivaharjoittelu ilman koiraa, vaan oli-
si pitänyt kunnolla käydä läpi harjoituksen kaikki vaiheet 
ja mahdolliset variaatiot (esim. mitä teen, jos koira läh-
tee lelukuljetuksesta kesken kaiken). Pienestä sählingistä 
huolimatta koiran suoritus parani selvästi harjoituksen 
kuluessa, ja se alkoi suunnata eteenpäin heti irrottamisvih-
jeen jälkeen. Lopuksi Eva poistui putken suulta, ja lähetin 
onnistuneesti koiran lelukuljetuksesta suoraan putkeen. 
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Harjoitus voi kuulostaa turhalta näpertelyltä, mut-
ta Evan ajatusmaailmassa tällaiset yksityiskohdat ovat 
merkityksellisiä sujuvan harjoittelun kannalta. Saumat-
tomat siirtymiset auttavat keskittymään itse asiaan ja 
niiden avulla saadaan karsittua turhia käytöksiä, kuten 
haukkumista ja ohjaajaa vasten hyppimistä. Ajallises-
ti kyseessä ei ollut iso panostus, sillä harjoitus kesti vain 
muutaman minuutin. Jatkossa aikaa säästyy, kun koira 
osaa siirtyä kuljetuksesta suoraan itse tehtävään. 

OPPIEN SOVELTAMISTA

Sunnuntaina aloitettiin erotteluharjoituksella, jonka jo-
kainen sai suunnitella koiralleen sopivaksi. Harjoitus 
toteutettiin tutuissa pienryhmissä. Oma ryhmäni päätti 
harjoitella helppoa ratapätkää, jolla olisi U-putken lisäk-
si hyppysuora. Tarkoitus oli vaihdella suoraan kulkemista 
ja käännöksiä. Harjoittelimme kuviot aluksi ilman koiraa 
ja pohdimme, mikä on eri tilanteissa paras tapa kertoa 
koiralle, mitä siltä halutaan. Oli hienoa huomata, mi-
ten hyvä valmistautuminen näkyi kaikkien koirakoiden 
treenien sujuvuudessa. Itse olin erityisen iloinen, että 
edellisenä päivänä harjoittelemamme lentävä lähtö le-

lukuljetuksesta sujui hyvin lähes joka toistolla.    
Seminaarin viimeisessä harjoituksessa osallistujat sai-

vat päättää vapaasti, mitä halusivat harjoitella. Tehtävät 
käytiin läpi yksitellen eli kaikki osallistujat seurasivat vuo-
ron perään kunkin koirakon suoritusta. Tässä vaiheessa 
laitettiin myös ryhmäjako uusiksi niin, että kussakin ryh-
mässä olevat koirakot pystyivät hyödyntämään samaa 
rataa. Osa halusi keskittyä kontakteihin, osa tiettyyn 
ohjauskuvioon. Itse päädyin harjoittelemaan lähdössä 
odottamista muutaman muun koirakon kanssa.

Eva opettaa lähdössä pysymisen takaperinketjutta-
misella: ensin opetetaan koira säntäämään vihjeestä 
täyttä vauhtia etäpalkalle ja vasta tämän jälkeen lisätään 
odottaminen ennen lähtövihjettä. Tällöin lähtövihje toi-
mii siis vahvisteena paikalla pysymiselle. Etäpalkka saa 
olla kiihdyttävä, sillä mitä kovemmin koira sen haluaa, 
sitä kannattavampaa sille on pysyä paikoillaan. Lähtö-
jen opettaminen on hyvä esimerkki siitä, miksi vauhdin 
ja innostuksen luominen heti alkeisharjoituksissa kan-
nattaa: koira oppii alusta asti säilyttämään lähtöasennon 
korkeasta viretilasta huolimatta. Lähtövihjeen toimiessa 
palkkiona voidaan koiraa palkita sillä myös kisoissa.

Oletin, että paikalla pysyminen voisi olla Pennil-
le haastavaa uudessa paikassa ja kaikkien osallistujien 

”Rimojen tiputtamista Eva ei lue 
virheeksi, sillä hyppyesteillä 
suorituskriteeri on ohjauksen 
seuraaminen; hyppytekniikan 
harjoittelu tulee tehdä erikseen.  
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seuratessa suoritusta. Niinpä suunnittelin huolellises-
ti, miten toimia mahdollisissa virhetilanteissa. Ajatus oli 
tehdä erotteluharjoittelua: jos koira lähtee ilman läh-
tövihjettä, avustaja poistaa palkkion. Harjoitus tehtiin 
tuttuun tapaan luuppina, jonka osia olivat: pantakulje-
tus > pysähtyminen > koira istuu automaattisesti > vapautus 
avustajan pitämälle lelulle > kuljetus palkkalelun kanssa al-
kuun > siirto pantakuljetukseen > lelun viskaaminen takaisin 
avustajalle > uusi toisto.

Olin etukäteen miettinyt tekeväni kuusi toistoa, mutta 
jouduin viemään koiran tauolle jo neljän toiston jälkeen, 
sillä hämmennyin siitä, ettei se tehnytkään yhtään vir-
hettä. Eva totesi, että jos kriteeriä pystyy nostamaan 
koko ajan, ei epäonnistumisia tarvitse tarkoituksella tuot-
taa. Hänen mukaansa pienet painonsiirrot, silloin kun 
koira meinaa rikkoa asennon, ovat nekin ”mini-epäon-
nistumisia” ja kertovat siitä, että harjoitus on jo koiralle 
haastava. Toiseen jaksoon kuului vain pari toistoa, jois-
sa testasin Pennin paikalla pysymistä tanssahtelemalla 
ja heiluttelemalla käsiäni. Kun nämäkin sujuivat hyvin, 
päätin lopettaa harjoituksen. Harjoitus kesti välitauko 

mukaan lukien vain muutaman minuutin, mutta suun-
nitteluun käytetyn energian vuoksi olin itse aivan poikki 
sen jälkeen. 

ASENNE KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUSSA

Tärkeä osa seminaaria oli tietysti toisten koirakoiden 
treenien seuraaminen. Myös näistä sai hyviä oivalluk-
sia ja oli mielenkiintoista nähdä, miten eritasoiset koirat 
hyötyivät harjoituksista. Koska harjoituksia ja koirakoi-
ta oli useita, on mahdotonta käydä tässä kattavasti läpi 
kaikkia hienoja onnistumisia ja oppimiskokemuksia. Mai-
nitsen tässä siis vain erään juoksukontaktiharjoituksen, 
joka jäi itselleni mieleen hyvänä esimerkkinä siitä, mi-
ten oikean asenteen priorisoiminen näkyy harjoituksen 
suunnittelussa. 

Kyseessä oli nopea bordercollie, joka ongelmana oli 
epävarmuus ja haukkuminen alastulokontakteilla. Koi-
ralle suunniteltiin harjoitus, jossa se sai juosta puomilta 
lelulle. Jos juoksukontakti osui kohdalleen, naksautettiin 
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tästä ja ohjaaja leikki lelulla koiran kanssa ennen seu-
raavaa toistoa. Jos taas koira ei osunut oikeaan kohtaan, 
naksutus jätettiin pois ja koira sai tuoda lelun ohjaajalle 
ennen uutta yritystä. Harjoituksessa erottelua ei siis teh-
tykään palkan ja palkkaamatta jättämisen välillä, vaan 
suorituksista sai aina palkkaa – oikeilla toistoilla palkkio 
oli vain entistä parempi. Työskentely oli sujuvaa, koira 
säilytti koko ajan innokkuutensa eikä turhautumishauk-
kumista esiintynyt kertaakaan. Harjoitus myös edisti 
koiran oppimista, sillä tassujen osuminen halutulle alu-
eelle lisääntyi. Mielestäni tässä harjoituksessa käytettiin 
palkkaamista kekseliäästi yhtä aikaa sekä erotteluun että 
koiran itsevarmuuden kasvattamiseen. 

MITÄ SEMINAARISTA JÄI KÄTEEN?

Odotin seminaarilta paljon ja sain siltä juuri sitä, mitä 
toivoinkin: intoa ja ideoita sujuvaan agilityharjoitteluun 
ja muistutuksen siitä, miksi pohjataitojen harjoittelu 
kannattaa. Eva on loistava opettaja, sillä hän uskoo sii-
hen, että myös ihmiset oppivat parhaiten, kun tehtävät 
on pilkottu tarpeeksi pieniin osiin ja onnistumisista saa 
positiivista palautetta. Niinpä seminaarin tunnelma oli 
rento ja iloinen. Koirien kannalta useimmat tehtävät oli-
vat varsin yksinkertaisia. Pennille lyhyet ja intensiiviset 
harjoitukset sopivat mainiosti, sillä sen vireystaso laskee 
herkästi pidemmissä treenijaksoissa. Nyt sain ajoitettua 
kaikki harjoitukset sille ajalle, kun koira vielä pursuaa ener-
giaa. Keskittyminen oikean käytöksen palkkaamiseen piti 
myös ohjaajan mielen korkealla eikä omia epäonnistu-
misia tullut juuri harmiteltua silloinkaan, kun katsomassa 
oli koko seminaariyleisö. 

Evan opettama koulutustapa vaatii tietysti ohjaajal-
ta varsin paljon. Harjoitukset tulee suunnitella niin, että 
ne edistävät tavoitetta ja sopivat juuri omalle koiralle. 
Ohjaajan tulee olla varautunut virheisiin ja miettiä etu-
käteen, mitä tekee erilaisissa tilanteissa. Harjoitukset 
täytyy toteuttaa aluksi ilman koiraa, jotta omat askelku-
viot ovat varmasti hallussa. Toki hyvä kouluttaja auttaa 
ja tukee treenien suunnittelussa ja toteutuksessa, mut-
ta suurin vastuu koiran edistymisestä on silti ohjaajalla 
itsellään.

Jotta ohjaajalla olisi motivaatiota treenikuplan ja 
sujuvien treenirutiinien harjoitteluun, täytyy hänen tie-
tysti kokea nämä taidot hyödyllisiksi. Etenkin ”ei niin 
tavoitteellisten” harrastajien voi olla vaikea nähdä, miksi 
pohjataitojen yksityiskohdat pitäisi hioa täydellisiksi, kun 
agilitya harrastetaan vain huvin vuoksi. Kannattaa kui-
tenkin muistaa, että naksutinkoulutuksen periaatteiden 
ja hyvien agilitykäytäntöjen hyödyntämisellä ei pyri-
tä pelkästään itsenäisten estesuoritusten ja ohjauksen 
noudattamisen opettamiseen, vaan tärkein tavoite Evan 
ja Emelien koulutusfilosofiassa on iloinen ja itsevarma 
koira. Tämä puolestaan on aivan yhtä tärkeä tavoite, oli-
pa lajissa tarkoitus niittää menestystä tai ei.

Lukemista:
Bertilsson, Eva ja Johnson Vegh, Emelie 2010: Agility Right 
from the Start. Karen Pryor Clickertraining.

Kirjoittajasta:
Heini Repometsä harrastaa agilitya 2-vuotiaan länsigöö-
tanmaanpystykorvansa, Pennin, kanssa Oiva Agility ry:ssä. 
Hänen vanhempi gööttinsä, Papu, harrastelee nykyään lä-
hinnä nose workia.

”Toimivassa treenikuplassa sekä koira että ohjaaja keskittyvät 
harjoitukseen eivätkä kiinnitä huomiota ympäristön häiriöihin. 


