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TOKO-ongelma: takapään/-osan käyttö 

Muotisana, tuo takapään/-osan käyttö. Niin tokossa kuin muissakin lajeissa. Mitä se sitten tarkoittaa? Itsel-

leni se tarkoittaa sitä, että koira tiedostaa omistavansa myös takajalat (mikä on hankalampaa kuin etujalko-

jen omistamisen tajuaminen, koska etujalat on helppo nähdä, takajalkoja ei). Ja kun koira tiedostaa näiden 

olemassaolon, osaa se myös liikuttaa niitä hallitusti tarvittavalla tavalla. 

Tehokasta takaosan käyttöä tarvitaan myös agilityssä ja sinne on kehitetty monenlaisia harjoituksia tätä 

varten - en puutu niihin, koska agilitygurut osaavat kertoa niistä. Tokossa tarvetta hyvälle takaosan käytölle 

on mm. seuraamisessa ja kaukokäskyissä. Koiralle itselleen hyötyä takaosan hallinnasta on yleisesti elämäs-

sä. Hyvä takaosan käyttö ja muutenkin kropan hallinta auttaa koiraa esim. hyppäämään ketterästi erilaisille 

pinnoille, liikkumaan epätasaisella alustalla turvallisesti sekä kiipeämään portaat hyvin. Lisäksi ns. syvien 

lihasten harjoittaminen (joka liittyy takaosankin käyttöön) vaikuttaa myös koko kropan hallintaan ja lihas-

kuntoon. 

Millaisia harjoituksia takaosan käytön vahvistamiseksi voi tehdä? Itse aloittaisin harjoitukset pennun / nuo-

ren koiran kanssa normaalin liikunnan yhteydessä: epätasainen maasto, jossa koira saa liikkua vapaasti. 

Siellä koiran motoriikka kehittyy huomattavasti paremmin kuin tasaisella tiellä kulkiessa ja koiran lihaksisto 

kehittyy tasaisesti. Kiipeilemistä, hyppelemistä, mättäiden seassa kulkemista, ojien koluamista jne., siinä 

metsälenkit “treenejä”. 

Tasapainoiluharjoituksissa voi käyttää erilaisia tasoja, joille koiran pitää kiivetä (ei hypätä) rauhallisesti tassu 

kerrallaan: huonekalut, kivet, kiipeilytelineet, erilaiset puomit jne. ovat hyödyllisiä. Aluksi pinnat ovat tur-

vallisia eivätkä liukkaita, mutta myöhemmin niistä tulee yhä kapeampia ja pinnoiltaan monimuotoisempia. 

Ideana on saada koira ko. pinnalle rauhallisesti ja siten, että se voi mennä ja tulla pinnalle ilman hosumista 

ja horjumista. Koira voi kävellä kapeaa maasta irti olevaa puomia edestakaisin, pudottaa välillä etutassunsa 

siltä pois, mutta pitää takatassunsa vielä puomilla tai päinvastoin. Jos koiraa jännittää, sitä ei pakoteta tai 

oteta kovaa vauhtia, vaan annetaan koiran tutustella pintaan rauhassa ja ehkä ohjataan kiipeämään maku-

palojen avulla . Suosittuja tasapainoiluja ovat erilaisilla jakkaroilla tms. pienillä tasoilla ympäri pyörimiset 

tms. (esim. takajalat pienellä tuolilla, etujalat maassa ja koira pyörii tuolin ympäri pitäen takajalat koko ajan 

tuolilla. Sekä etu- että takajalat ns. astuvat ristiin, tallaavat paikallaan kuten hevosella etu-

/takaosakäännöksissä). Myös taka- tai etujalkojen nostaminen erilaisia pintoja vasten (ns. “käsillään seiso-

minen”) ovat tasapainoiluharjoituksia. 

Tokoon liittyviä takaosankäyttöharjoituksia on useita ja niitä voi yhdistellä toisiinsa sekä kehittää saman 

teeman ympärille variaatioita tai esim. liittää edellisiin harjoituksiin. Ensimmäisenä kannattaa opet-

taa peruuttaminen. Peruuttamista koira tekee tokossa ainakin seuraamisessa, sivulletuloissa (etukautta 

tuleva) sekä kaukokäskyissä (takajalat paikallaan). Peruuttamisen opettamisen voi tehdä esim. kapeikossa, 

jossa koira peruuttaa ensin ohjaajan edessä ja sitten sivulla, seinän vieressä tai ohjaajan jalkojen välissä. 

Lähtöasentona on ensin seisominen, ettei koira ala heti alussa vääntelehtiä tai yritä peruuttaa istualleen. 

Erikseen voidaan opettaa istumasta seisomaannouseminen siten, että koira alkaa heti peruuttaa. Peruut-

tamista tehdään koira ohjaajan edessä ja sivulla sekä koira peruuttaa eri paikoista ohjaajan sivulle. Lisäksi 

voidaan tehdä peruuttamisia kohteiden luokse tai päälle. 

Sivulletulossa etukautta takaosan hyvä käyttö on perusasia. Sen voi opettaa usealla tavalla; käsi- ja jalkaliik-

keen kanssa, sheippaamalla tiettyä liikerataa, kosketusalustan avulla jne. Itse opetan sivulletuloa etukautta 

nykyään pienissä osissa eli koira tulee ensin sivulle perusasentoon suoraan takaa, sitten viistosta vasemmal-
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ta takaa kunnes koira onkin vastatusten kanssani. En tee kädellä ohjausliikettä, vaan käsi (ja nami) ovat 

paikoillaan oikeassa perusasennossa tai makupala on suussa tai kupissa jossain edessäni. Kun sivulletuloon 

alkaa tulla kulmaa vasemmalle, käytän apuna jonkinlaista estettä, joka auttaa koiraa kiertämään itsensä 

suoraan sivulle. Samoin oma liike eteenpäin voi tässä auttaa koiraa suoraan asentoon. Aluksi koiran ei tar-

vitse istua, vaan se voi seisoa, jotta sitä pääsee palkitsemaan mahdollisimman nopeasti oikeasta liikeradas-

ta. Jotkut ovat käyttäneet sivulletulon opettamisessa maassa olevaa laatikkoa tai kosketusalustaa, jossa 

koira pitää etutassunsa ja kiertää takajaloillaan etujalkojen ympäri - hyvä tapa myös tämä. Sivulletulossa 

koira EI saa ottaa tukea ohjaajasta, vaan sen pitää tehdä tämä omien lihastensa avulla. 

Kun sivulletulo alkaa olla hieman olemassa, voidaan tehdä seuraamisen / kontaktikävelyn yhteydessä koh-

teiden kiertämistä. Kohteena voi olla aluksi jokin selkeä kohde, esim. isohko tolppa tai saavi. Koira on ohjaa-

jan vasemmalla puolella, seurautusvauhti hidas, palkkio vasemmalla puolella ja kohdetta kierretään sellai-

sella vauhdilla, ettei koira ehdi istua ja se liikuttaa sisätakajalkaa oman kroppansa alle. Tämä siirretään eri-

laisten kohteiden kiertämiseen, seuraamispujotteluun jne. Kun nämä sujuvat, aletaan tehdä käännöksiä ja 

täyskäännöksiä kohteiden avulla. Kohteita pitää vaihdella, jottei koira tee hyvää takapään käyttöä vain tie-

tynlaisilla ämpäreillä. 

Kun koira osaa peruuttaa, tulla sivulle ja käyttää takapäätään seuraamisessa, voidaan tehdä paikalla kään-

tymisiä. Jos em. ovat kunnossa, näissä ei koiraa tarvitse auttaa käsieleillä tms., vaan koira osaa hakeutua 

oikeaan perusasentoon automaattisesti. Paikalla kääntymisissä vasemmalle kääntymiset ovat hankalampia 

kuin oikealle eli niitä pitää yleensä harjoitella enemmän. Ohjaajan pitää peruuttaa kääntymisessä, ei astua 

eteenpäin eli koira itse asiassa koko ajan peruuttaa ohjaajan sivulla käännöksessä. Koira ei saisi nousta sei-

somaan asti (paitsi ihan alkuharjoitteluissa), vaan se nostaa takapuoltaan vain hieman kääntymisessä. Jos 

tämä on hankalaa, kannattaa peruuttamisharjoituksia tehdä lisää ja esim. sellaista, jossa koira peruuttaa 

ohjaajaa ympäri (vrt. koiratanssi). 

Peruuttamisen “kaveri” on sivuttaisliike. Sitä tehdään mm. hieman ruudun sivusuuntaisissa ohjauksissa sekä 

seuraamisen sivuaskelissa. Sivuttaisliikettä voidaan tehdä koira ohjaajan sivulla (ks. askeleet sivulle) tai oh-

jaajan edessä. Edessä tehtävässä sivuttaisliikkeessä koira voi seistä vastatusten ohjaajan kanssa ja ohjaaja 

liikkuu vasemmalle tai oikealle. Jos koira yhtään liikahtaa samaan suuntaan pitäen kontaksin ohjaajan naa-

massa, se palkitaan. Liikettä lisätään vähitellen. Askelissa tai sivuttaisliikkeessä koira ei sivulletulon tapaan 

saa nojata tai ottaa tukea ohjaajasta. 

Askeleissa oikealle koiran pitäisi säilyttää koko ajan suora rintamasuunta eli sama kuin ohjaajalla. Kun näitä 

tehdään ensimmäisen kerran, koira voi seistä ohjaajan sivulla, ohjaaja astuu hieman oikealle ja kun koira 

seuraa liikettä edes hieman sivuttain, se palkitaan (naksu on nopea…). Liikettä lisätään ja koiran tulee liik-

kua yhä suoraviivaisemmin ohjaajan mukana sivulle. Vasemmalle liikkuessa koira voi tulla hieman ohjaajan 

takana viistosti. Paremman näköistä on, jos koira “väistää” ohjaajaa sivuttain vasemmalle. Lähtökohtana on 

sama idea kuin oikealle eli koira seisoo ohjaajan sivulla, ohjaaja siirtyy hieman kohti koiraa ja kun koira väis-

tää, se palkitaan heti vasemmalle puolelle. 

Monissa tempuissa tehdään huomaamattaan takaosankäyttöä. Sik-sak, ympäri kieppumiset, oravat, high 

five, takatassujen nostot jne. tempuissa koiran pitää hallita omat raajansa ja näissä voi samalla ilman “tree-

naamista” harjoitella myös oikeasti, ei vain temppuja. 
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Muita harjoituksia ovat mm. fysioterapeuttien ja koirahierojien neuvomat raajojen nostot, jumppapallojen 

ja  tasapainolautojen käytöt, puomien astelut sekä agilityn hyppyharjoitukset. Erilaisia harjoituksia riittää 

erilaisten koirien ja ohjaajien makuun! 

Kaikki takaosankäyttöharjoitukset voi tehdä ohjaamalla koiraa hieman makupalalla, mutta tätä ei kannata 

tehdä liian montaa kertaa. Samoin apuna voi käyttää erilaisia esteitä ja kohteita, esim. kosketusalustaa tai -

keppiä. Oman liikkeen käyttöä voi käyttää apuna, mutta ei mielellään omaa kroppaa jos kyse on esim. sivul-

letulosta (olkapäiden kääntämistä tms.). Mitä “tokomaisempi” ohjaaja on, sitä nopeammin nämä asiat saa 

siirrettyä liikkeisiinkin. 

 


