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TOKO-ongelma: napakka seisahtuminen 

Tokossa koiran pitää osata seisahtua liikkeestä, seistä paikoillaan ja nousta seisomaan istumasta tai maasta. 

Kaikissa näissä koiran tekemä asia on hieman erilainen ja sen takia kannattaa käyttää ainakin joissakin eri 

käskysanoja. 

Liikkeestä seisahtumisissa (liikkeestä pysähtyminen ja luoksetulon pysäytys) yleisin ongelma on seisahtumi-

sesta puuttuva napakkuus. Koira pysähtyy kyllä, mutta samalla se astelee hieman eteenpäin. Mitä kovempi 

vauhti, sitä enemmän askeleita yleensä tulee ennen pysähtymistä. Miten päästä tästä eroon eli miten opet-

taa pysähtyminen ilman askeleita? 

Mielikuvan pysähtymisestä tulisi mielestäni olla jähmettyminen - koira jähmettyy paikoilleen käskyn jälkeen 

siten, että sen etujalat pysähtyvät yhtä aikaa. Toinen vaihtoehto on etutassujen pamauttaminen maahan + 

seisominen (ikään kuin koira painaisi tassuillaan targettia / flyball-laitetta seisahtuessaan). Kun käsky sano-

taan, koira pysähtyy heti ja seisoo jo paikallaan ennen kuin ohjaaja ehtii pois koiran luota. 

Esimerkkejä: http://www.youtube.com/user/pipaems?feature=mhum#p/a/u/0/u-d7zLcdvRM (ei kovin 

hyvä, Masu seuraa edessä, ei muista takapalkkaa ja liikuttaa toista etutassuaan käskyn jälkeen) ja 

http://www.youtube.com/watch?v=hYjGf-Sw31g (Viksun eka “evl-z”, ei koskaan ollut kokeillut tätä. Tark-

kailun alle liikkeestä seisominen ja etutassujen pamauttaminen maahan). 

Erilaisia tapoja saada aikaan napakka pysähtyminen: näissä aluksi EI ole käskysanaa mukana, vaan etsitään 

vain tapaa, jolla koira saadaan tekemään hyvä pysähtyminen teknisesti. Kun tämä on hallinnassa, liitetään 

mukaan käskysana. 

peruuttaminen: ohjaaja peruuttaa, ehkä mutkitellenkin ja eri nopeuksilla, ja auttaa koiraa pysähtymään 

käsieleen, makupalan tai lelun avulla. Makupala/lelu “työnnetään” koiran suuhun, heitetään koiran taakse 

tai koiran etutassujen väliin. Samalla kun ohjaaja houkuttelee koiran pysähtymään, hän pysähtyy aluksi 

itsekin. Ohjaajan pitää tehdä eleet ym. samalla tavalla miten haluaa koiransakin tekevän eli napakasti; rau-

hallinen peruuttaminen, itse jännittyy ja apu + oman kropan pysäyttäminen jännittyneenä. Jos ohjaaja on 

itse löysä ja rento, koirakin mitä luultavimmin on sellainen (ellei kyseessä ole yli-innokas kuumakalle)  

taaksepalkitseminen: sama kuin edellä, mutta koiran taakse on jätetty palkkio. Koiran saa aluksi kääntyä ja 

mennä heti palkkiolle vapautussanasta, joka vaihdetaan seisomiskäskyyn. Sitten koiran pitää seisahtua het-

keksi ennen kuin se päästetään taakse. Ei toimi kaikilla koirilla, aiheuttaa herkästi vinottamista tai steppai-

lua. Voidaan yhdistää muihin harjoituksiin sen jälkeen kun seisahtuminen on saatu alkuu.  

kosketusalusta: kun koira osaa koskea alustaa tassuillaan (molemmilla/toisella), aletaan koiraa pysäyttää 

niin, että se esim. tulee kohti ohjaajaa, alusta on koiran ja ohjaajan välillä ja koira pamauttaa tassunsa alus-

talle. Vaihdellaan suuntia jne. ja liitetään koskemishetkeen seisomiskäsky.  

este: käytetään jotain estettä, joka estää koiraa liikkumassa kohti ohjaajaa. Este on siis aluksi koiran ja oh-

jaajan välissä ja koira pysäytetään juuri esteen kohdalla. Vaihdellaan estettä ja suuntia, miten sitä lähesty-

tään. Ei välttämättä opeta koiralle oikeaa pysähtymistekniikkaa.  

hihna: käytetään hihnaa estämään koiran liikettä eteenpäin. Vähän sama kuin ensimmäinen, jossa käyte-

tään käsielettä. Ei välttämättä toimi, ellei tähän lisätä jotain palkkiota pysähtymisen jälkeen. Lisäksi ei voida 

varmistaa mikä osa koirasta pysähtyy ts. ei voida kontrolloida etujalkoja.  
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koira peruuttaa: koira peruuttaa ohjaajan edessä ja tästä tapahtuu pysähtyminen. Koira ei ainakaan liiku 

pysähtymisen jälkeen eteenpäin, koska se peruuttaa jo valmiiksi. Palkitseminen kuten ensimmäisessä. Vaa-

rana se, että koira alkaa käskyn yhteydessä peruuttaa.  

pomppiminen ja seisahtuminen: jos koiralla on suuria vaikeuksia pysähtyä, voidaan koiraa houkutella liik-

kumaan pompahdellen, josta tehdään pysähtyminen siten, että koiran laskeutuessa pompustaan alas se 

pysäytetään välittömästi. Apuna voidaan käyttää targettia, namia tai lelua.  

leikkiminen ja omat eleet: leikitään koiran kanssa siten, että koira liikkuu aktiivisesti pyrähdellen. Jossain 

vaiheessa tehdään itse äkkipysähdys, jolloin koira leikin sääntöjen mukaan luultavasti pysähtyy samalla 

tavalla, josta sitä palkitaan joko jatkamalla leikkiä tai lelulla/namilla. Liitetään tilanteeseen käskysana ja 

aletaan jättää omia eleitä pois.  

agility: käytetään hyväksi agiesteitä, hyppyjä, putkia tms. Kun koira pomppii näitä innoissaan, tehdään ele-

kielen ja lelun/namin avulla koiran pysäyttäminen esim. juuri kun se laskeutuu esteeltä. Palkkioksi koira saa 

joko palkkion tai luvan jatkaa agilityä.  

Lisäksi harjoitellaan erikseen seisomassa pysymistä, joka yhdistetään näihin seisahtumisen onnistuessa 

käskystä ilman apuja. Koiran pitää näissä kaikissa työskennellä pysähtymisen eteen ja seisauttaa itsensä 

heti (etujalat). Seuraaminen otetaan mukaan, kun koira osaa seisahtua ja pysyä seisomassa. 

Kun seisomista aletaan tehdä liikkeestä, pitää tietää, miten koira on pysähtynyt. Sen vuoksi avustaja on 

tarpeen, hän voi kertoa, miten koira pysähtyi. Apuna voi myös käyttää peiliä, maahan tehtyjä merkkiviivoja, 

kääntymistä kohti koiraa jne. 

Liikkeestä seisomisessa seuraamisen intensiivisyydellä on merkitystä. Jos koira seuraa laiskasti ja matalassa 

vireystilassa, sen voi olla vaikeampi saada käskyn kuullessaan jännitettä aikaan ja sitä kautta napakkaa sei-

somista. Pysähtyminen napakasti vaatii siis jonkin verran aktiivisuutta sekä pientä jännitettä koiraan. Liialli-

sena näistä voi seurata liikkumista tms. eli tätä ei kannata kuitenkaan liioitella. Jos koira seuraa pitäen hyvin 

kontaktia, oletettavasti sen etuosa on silloin hieman takaosaa ylempänä, jolloin etutassujen pamauttami-

nen maahan on kohtuullisen helppoa. Toisaalta jos koira haluaa katsoa ohjaajaa kasvoihin, voi tämä aiheut-

taa liikkumista eteenpäin, kun koira yrittää pitää kontaktia mahdollisimman pitkään. Koira voi seurata hie-

man pomppien, jolloin tassujen pamauttaminen maahan helpottuu, mutta toisaalta pompottelu on pieni 

virhe. Ei siis liiallista pomppimista. Jos koira seuraa rauhallisemmin, voi se edelleen pysähtyä hyvin, mutta 

vaarana huonon kontaktin seuraamisessa on laiska pysähtyminen. Koiran seisomisasennon pitää olla hyvä: 

selkeä seisominen, ei kyhjöttävä tai kumara. Tätä pitää myös tarkkailla seisahtumisessa. Liikkeestä seisomi-

sen kaikkia osia pitää harjoitella erikseen ja koiran mukaan, ja etsiä, mikä sopii juuri ko. koiralle. 

 


