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Toko-ongelma: kaukokäskyissä liikkuminen 1 

Kaukokäskyt eli istu, maahan tai seiso -asentojen tekeminen määrätyssä järjestyksessä kauempana ohjaa-

jasta on periaatteessa yksinkertainen liike, mutta käytännössä ei aina. Avoimessa luokassa tehdään vain 

istu-maahan tai maahan-istu liikettä, eikä niiden suorittamisessa yleensä ole suurempia teknisiä ongelmia. 

Voittaja- ja erikoisvoittajaluokan kaukokäskyissä tehdään kaikki mahdolliset asennonvaihtovariaatiot, mikä 

aiheuttaa enemmän haastetta. Koira ei saa liikkua mihinkään suuntaan paikaltaan liikkeen aikana (tai saa-

han se, mutta silloin pisteet alenevat). Liikkumisen laskeminen aloitetaan ensimmäisestä asennosta eli ma-

kuuasennosta ja laskeminen päättyy viimeiseen maahanmenoon. Maksimiliikkumismatka on esim. evl:ssä 

yksi koiran mitta, ja koiran mitta lasketaan rintalastan kärjestä istuinluihin. 

Moni (suurin osa?) koirista liikkuu kaukokäskyjen aikana (ylemmissä luokissa). Osa koirista tekee sen salli-

tusti, osa vähemmän sallitusti. Sallittua liikkumista on koiran jonkin osan liikuttaminen asennon muuttami-

seksi, koska muuten asennovaihtoa ei voi tehdä (esim. istumasta maahanmenoa ei voi tehdä liikuttamatta 

jotain osaa/raajaa). Koira voi pitää asennonvaihdoissa joko etujalkansa koko ajan samassa paikassa, takajal-

kansa samassa paikassa tai “napansa” samassa paikassa. Koira ei voi tehdä liikkeitä siten, että se pitää välil-

lä etujalkansa samassa paikassa ja välillä takajalkansa - silloin koira tekee jonkinlaista edestakaista liikettä 

eli ei-sallittua liikkumista. Vaikka koira olisi liikkeen päättyessä samassa pisteessä, mistä se aloitti, on se 

kuitenkin liikkunut edestakaisin ja tämä matka lasketaan yhteen liikkumismatkaksi. 

Esim. koira nousee maasta istumaan siten, että sen etujalat siirtyvät taaksepäin kohti koiran takaosaa. Sit-

ten koira nousee seisomaan siten, että sen etujalat ovat paikoillaan. Tässä on tapahtunut liikkumista istu-

seiso -vaiheessa, koska nyt koiran takajalat ovat alkuperäisen takajalkojen linjan takana. Jos koira EI olisi 

liikkunut, olisi se seisomaannousussa liikuttanut etujalkoja eteenpäin ja takajalat olisivat pysyneet paikoil-

laan.  

Liikkumisen arvioimisessa tuntuu olevan epäselvyyksiä - miten liikkuminen mitataan ja miten sitä arvioi-

daan. Tämä heijastuu koulutustapoihinkin sekä siihen, miten kouluttaja suhtautuu liikumiseen. Jos koira 

pitää koko liikkeen ajan etujalkansa paikoillaan (myös istumasta maahanmenossa ja päinvastoin), pidetään 

tätä joskus (virheellisesti) liikkumisena. Näin ei kuitenkaan ole, jos etujalat ovat koko ajan samassa paikassa, 

koira ei mene vinoon tai venyttele kummallisesti taaksepäin. Samoin jos koira pitää koko ajan takajalat “lii-

mattuina” paikoilleen, ei sitä voi tuomita liikkuneeksi (ilman muita liikkumisia). Hankala arvioitava on sellai-

nen koira, joka pitää napansa paikoillaan istu-seiso-istu sekä maahan-seiso-maahan -vaiheissa. Tässä tyylis-

sä koira ei ehkä aina liikuta jalkojaan asentoa tehdessään tasaisesti, vaan välillä etujalkoja hieman enem-

män tai takajalkoja enemmän.   

Kun kaukokäskyjä opetetaan, pitää miettiä tarkasti tapa, jolla haluaa koiran tekevän asennonvaihdot sekä 

pitäytyä tässä tavassa. “Laiska” kouluttaja antaa helposti anteeksi koiran pienet tassujen liikutukset, jotka 

etäisyyden kasvaessa saattavat muuttua askelluksiksi. Tämän vuoksi koiran pitäisi pystyä tekemään asen-

nonvaihdot automaattisesti opetetulla tavalla ennen kuin matkaa lisätään. Matkan lisääminen on helpom-

paa, kun koira ei tee asennonvaihtoja vaihtelevalla tyylillä. Jos liikkumattomuus jossain asennonvaihdossa 

tuntuu mahdottomalle useiden toistojen ja erilaisten menetelmien kokeilemisen jälkeenkin, voi sen (tietyis-

sä rajoissa) sallia koiralle - täydellisiä kaukokäskyjä on vaikea saada aikaan. 
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Liikkumattomuuden (etenemättömyyden) vahvistaminen esim. 

 asennoissa pysymisen vahvistaminen yleisesti sekä myös siten, että makupala/lelu tuodaan koiran 

lähelle/koiralle asti eikä koira saa ottaa tätä ennen vapautusta (sama koskee taaksepalkitsemista)  

 kaukojen “jumppauttaminen” - koira ei ehdi aina edes tehdä asentoa loppuun asti, kun se jo siirtyy 

seuraavaan -> jumpataan koiran lihaksia tekemään tiettyä liikerataa, nopeita sarjoja  

 käsieleistä riippumattomuus asentoja tehtäessä TAI aina selkeät samanlaiset käsimerkit, jotteivät 

ne houkuttele koiraa epäselviin liikkeisiin  

 taaksepalkitsemisen hyödyntäminen  

 kosketusalusta tai matto tms., jonka päällä koira tekee asennonvaihtoja  

 erilaiset esteet ohjaamassa koiraa oikeaan suoritukseen  

 peruuttamisen opettaminen  

 haluttujen liikesarjojen hiominen lähellä koiraa siten, että ne toistuvat aina samanlaisina. Käytetään 

mahdollisimman vähän makupalalla ohjaamista, mieluummin koiran oma itsenäinen liike tai esim. 

kosketuskeppi  

 avustaja palkitsee koiraa asennonvaihdoissa  

 palkkion sijoittaminen koiran lähelle etupuolelle tms. -> näkee sen, keskittyy siihen, ei liiku palkkion 

päälle  

 


