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”Ihan hyvä, mutta saisi olla vauhdikkaampi”  
”Reagoi käskyyn heti, mutta saisi mennä nopeammin maahan” 
 
Tuttuja lauseita? Koira tekee liikkeen asiallisesti, ei virheitä, mutta innokkuutta ja vauhtia puuttuu? Koiran 
tekemistä voisi kuvailla ”pikkunätiksi puuhasteluksi”? Nämä aiheuttavat pistemenetyksiä ”turhaan” kokeessa 
ja varsinkin ylemmissä luokissa nopeuden puutteesta sakotetaan. Vaikka säännöissä puhutaan hyvin vähän 
nopeuden tarkoista määrittelyistä (koiran on tultava ripeästi, vähintään ravia, tehdä asia ripeästi jne.), 
pääsääntö on kuitenkin se, että vauhdikkaissa liikkeissä koiran pitää laukata. Pelkkä ”koottu laukka” tai 
ravaaminen eivät enää riitä, vaan koiran pitää itseensä nähden liikkua niin nopeasti kuin se pystyy ja ko. 
liikkeessä on mahdollista tehdä, sen pitää ilmentää suurta halukkuutta tehdä liikkeet.  
 
Koiran koko ja rakenne  
 
Toko ei ole reilu laji – isoille ja raskaille ravaajatyyppisille koirille voi olla vaikeampaa nostaa kunnon laukka 
luoksetulossa, jossa 8-10m välein tulee pysäytyksiä, kuin esim. 30-40cm korkean neliönmallisen pikkukoiran. 
Samoin iso koko voi vaikeuttaa nopeiden maahanmenojen tekemisiä tai ruutuun mahtumista. 
Rodunomaisuutta otetaan jonkin verran huomioon eikä isoilta ja raskailta koirilta vaadita samaa kuin 
pienemmiltä. Kuitenkin vähintään erikoisvoittajaluokassa tulee vastaan tilanteita, joissa nopeampi koira vetää 
paremmat pisteet, vaikka tekninen osaaminen olisi yhtä hyvää.  
 
Noutajien kohdalla tilanne on hieman kaksijakoinen: osa koirista on erittäin raskaita rakenteeltaan ja silloin 
oletus olisi se, että koira ei pysty nopeisiin suorituksiin. Toisaalta kevyempiäkin malleja löytyy ja etenkin 
tollereiden rakenne on hyvin lähellä ihanteellista tokokoiraa. Näistä huolimatta suoritukset vaihtelevat, 
isokokoisetkin noutajat tekevät nopeita sinkoamisia noutoesineiden perään ja käyttölinjainen labbis saattaa 
laukkailla ilman sen suurempia kiireitä kapulalle. Eikä tollerin tai flatin kevyt rakenne läheskään aina takaa 
nopeita suorituksia.  
 

 
 
Pelkkä kevytrakenteisuus ei siis takaa hyviä suorituksia, rakenteen pitää olla myös suhteellisen hyvä, jotta 
ne onnistuvat. Yleistä on esim. etuosan suoruus, joka voi vaikuttaa maahanmenon nopeuteen (maahanmeno 
jää helposti vajaaksi) tai yleisesti huonot kulmaukset, joiden takia kaukokäskyjen asennonvaihdot ovat 
hankalia. Huonosta rakenteesta huolimatta osa koirista kuitenkin pystyy erinomaisiin suorituksiin, joten sitä ei 
voi yksistään syyttää huonosta vauhdista.  
 
Positiivinen stressi  
 
Yhteistä vauhdikkaille ja nopeille koirille tokossa on se, että ne ovat hieman kiihtyneitä. Osalla kiihtyneisyys 
voi mennä ylivireen (negatiivisen stressin) puolelle, jolloin ne voivat esim. äännellä tai hyppelehtiä (varsinkin 
jos koira on erittäin vilkas tai sillä on heikompi hermorakenne). Hyvää kiihtyneisyyttä on positiivinen stressi 
(kiihtynyt adrenaliinin ja muiden hormonien eritys), jonka ansiosta koira tekee suoritukset nopeammin, 



voimakkaammin ja kestävämmin. Osaa koirista on helppo nostaa tämän positiivisen stressin puolelle (esim. 
malinois ja bordercollie), jolloin niiden suorituksista saa helposti näyttäviä.  
 

 
 
Noutajien pitäisi myös olla kohtalaisen helposti stressitasoltaan hyvälle vireystilalle nostettavia, minkä vuoksi 
esim. wt-nomepuolella koiran turhaa kiihdyttämistä pyritään välttämään (karkaamiset, vinkumiset jne. 
uhkana). Tokokokeita katsottaessa huomaa kuitenkin sen, että jostain syystä noutajat eivät siellä osoita 
tarpeeksi innokkuutta, vaikka sama koira esim. nome-treeneissä olisikin kuuma. Koirassa siis voi olla 
olemassa innostuneisuutta, mutta se ei tule esille tokossa – miksi? Jotkut koirat taas ovat 
kokonaisuudessaan matalavireisiä, eivätkä ne tee näyttäviä suorituksia.  
 
Palkitseminen  
 
Palkitseminen on avainasemassa tokokoulutuksessa. Palkkion pitää olla sellainen, että koira oikeasti haluaa 
sitä ja on valmis työskentelemään sen eteen. Namipalkkio toimii parhaiten ahneilla koirilla, koulutuksen 
alussa ja rauhallisuutta vaativissa liikkeissä. Pelkkää makupalaa palkkiona käytettäessä ei kuitenkaan 
yleensä saada aikaan kuin ”pikkusieviä” suorituksia, joissa koira tekee kyllä, mutta energisyys jää 
puuttumaan. Tätä voi korvata sillä, että käytetään palkkiona ruokakuppia, jossa on useita nameja tai osa / 
puolikas / kokonainen koiran ruoka-annos tai makupalat heitetään koiralle tai koira joutuu saalistamaan 
makupalaa ohjaajan kädestä ennen kuin se saa sen.  
 
Lelu- ja leikkipalkkiot ovat yleensä koiraa kiihdyttäviä ja niiden käytön voi aloittaa sitten, kun koira osaa 
liikkeen osan suhteellisen hyvin ilman apuja. Lelujen ja leikkimisen avulla koirasta saadaan irti yleensä 
viimeiset tehot, joita tarvitaan hyviin ja kestäviin suorituksiin. Tämän takia kokeissa menestyvät koirat ovat 
suurimmaksi osaksi sellaisia, joita on erittäin helppo motivoida leluilla ja leikillä – saalistaminen ja 
saalistamisen odottamiseen liittyvä kiihtyneisyys saavat aikaan räjähtävän nopeita suorituksia. Noutajien 
kanssa tämän eron voi huomata saman koiran kanssa, joka on tokossa veltto, mutta nomessa sähäkkä – 
nomessa se saalistaa ja tämä nostaa vireystilaa. Tällaisen koiran kanssa kannattaa tokoon liittää 
samantyyppistä palkitsemista kuin nomeen eli noutoleikkejä, pallonheittoa jne., jotta koiraan saadaan lisää 
virtaa.  
 
Palkitsemisen tulisi olla ensimmäisiä asioita, joita koiralle opetetaan – ilman sitä koiralle on hankala kertoa, 
että se teki oikein. Suullisen kehun lisäksi rapsuttelut, ohjaajan liike, eleet, namit, lelut, taisteluleikit jne. 
kannattaa ottaa käyttöön heti pennun kanssa. Eleet ja sanat pitää liittää tiukasti yhteen muiden palkkioiden 
kanssa, jotta niitä voi myöhemmin käyttää kokeessa koiraa innostavina signaaleina. Leikkihetket pidetään 
aluksi hyvin lyhyinä, ½-1 min kerrallaan, jotta koira olisi koko leikin ajan aktiivinen ja innokas. Kun koira leikkii 
aktiivisesti, liitetään leikkipalkkio liikkeeseen tai sen osaan, johon halutaan saada lisää nopeutta.  
 
Klassinen ehdollistuminen  
 
Klassinen ehdollistuminen on aina mukana koirankoulutuksessa, halusi sitä tai ei. Tämä tarkoittaa sitä, että 
koira oppiessaan esim. istumaan oppii liittämään siihen myös erilaisia tunnetiloja. Jos koiraa on istumisen 



yhteydessä usein kielletty, saattaa istuminen alkaa hidastua, koska koira kuullessaan sana istu alkaa tuntea 
vastenmielisyyttä (vrt. itse kuulee kauhuelokuvan tunnusmusiikin tai haistaa hammaslääkärin vastaanoton 
hajun). Toisaalta jos istumiseen on aina liittynyt iloisia asioita, saman sanan kuullessaan koira alkaa tuntea 
itsensä iloiseksi. Samalla tavalla koiran stressitaso muuttuu erilaisten liikkeiden aikana. 
 
Hyvä kouluttaja tiedostaa tämän ja alusta saakka pitää huolen, että hän ohjaa koiran tunteita ja stressitasoa 
oikeaan suuntaan oikeissa paikoissa. Palkkioiden valinta ja koiran mielentila ovat tässä avainasemassa. Jos 
halutaan, että koira työskentelee rauhallisesti, kannattaa huolehtia siitä, että koira on aina aluksi asiaa 
opiskellessaan oikeassa eli rauhallisessa mielentilassa  

 lenkitetty 

 ei kiihdyttäviä palkkioita, mieluummin annetaan makupala  

 toistetaan harjoitusta useasti 

 harjoitellaan sen jälkeen kun on ensin tehty jotain muuta 

 palkitaan koiraa tiheästi 
(Huom! Ryhmäharjoituksissa usein haluamattaan ajaa koiran tällaiseen tilanteeseen, harjoitukset kestävät 
kauan, tehdään paljon toistoja ja jotta koira olisi kiinnostunut ohjaajasta, sitä palkitaan usein  tuloksena 
rauhallisesti työskentelevä koira).  
 
Jos halutaan, että koira työskentelee nopeasti ja hieman kiihtyneesti, harjoitellaan vain koiran ollessa 
sellaisessa mielentilassa 

 suoraan autosta/kotiintullessa harjoittelemaan 

 leikki- ja lelupalkkiot 

 vain muutama toisto 

 harjoitellaan koulutuksen alussa 

 turhautetaan koiraa palkkiolla ts. koira ei aina saa palkkiota  
 
Harjoitusten edetessä huomataan, että koira alkaa yhdistää liikkeiden osiin erilaisia mielentiloja, mikä onkin 
em. tarkoitus – koira itse virittää itsensä automaattisesti oikeaan mielentilaan kokeessakin liikkeiden aikana 
(klassinen ehdollistuminen!).  
 
Jos koira on luonnostaan hieman rauhallisempi, on erityisen tärkeää huomioida koiran oikea stressitaso eri 
liikkeissä. Rauhallisten koirien kanssa harjoiteltaessa koiran pitää aina olla hyvässä vireessä nopeita liikkeitä 
tehtäessä.  
 
Oikea stressitaso alusta asti  
 
Kun koiralle opetetaan jotain uutta, sen kannattaa olla kohtuullisen innostunut – ei liikaa eikä liian vähän. 
Vaikka liike myöhemmin olisikin nopeutta vaativa, ei sitä kannata heti aluksi ottaa mukaan opetukseen, 
koska liika kiihtymys hidastaa oppimista. Aluksi käytetään yleensä palkkiona makupaloja ja tehdään useita 
toistoja (eli ajetaan koiraa rauhalliseen mielentilaan). Melko pian siirrytään kuitenkin kohti sitä mielentilaa, 
joka koiralle halutaan. Jos se on nopeus, vaihdetaan namipalkkaus parempiin palkkioihin (parempi nami, 
namien heittely = saalistaminen, lelupalkka, leikki) ja tehdään vähemmän toistoja kerrallaan. Rauhallisten 
yksilöiden kohdalla näihin kiihdyttäviin palkkioihin ja vähäisempiin toistoihin pitää siirtyä mahdollisimman 
nopeasti! 
 
Erilaisissa liikkeissä on erilaisia osia stressitasoltaan, esim. tunnistusnoudossa koiran pitää tehdä liike 
muuten nopeasti, mutta etsiessään omaa kapulaa sen pitää olla rauhallinen. Koska liikkeet opetetaan osina, 
voidaan samalla keskittyä niissä oikeisiin stressitasoihin eli esim. tunnistusnoudossa harjoitellaan etsiminen 
erikseen noutamisesta kuntoon ja vasta sitten se yhdistetään noutamiseen.  
 
Entä jos koira jo tekee hitaasti… 
 
Jos koira jo tekee hitaasti, kannattaa ensin pohtia syitä hitauteen. Jos kyse on siitä, että koira on epävarma 
siitä, mitä sen pitää tehdä, harjoitellaan liikkeiden osia lisää (oikea mielentila mielessä koko ajan) ja 
panostetaan nopeuteen sitten, kun koira osaa liikkeen osat. Jos koira osaa osat hyvin, mutta ei liikettä, 
mietitään, voisiko liikkeen laittaa kasaan jollain muulla tavalla. Tässä takaperinketjuttaminen on yleensä hyvä 
keino. Jos koira on huonossa fyysisessä kunnossa ja ylipainoinen, panostetaan ruokinnan muutoksiin ja 
liikunnan lisäämiseen. Jos koira saa kotona ylenpalttisesti huomiota, yritetään sitä vähentää ja säästellään 
parhaat kehut, leikit ja hellimiset harjoituksiin.  
 
Jos koira on yleisesti ottaen ns. laiska, lähdetään motivaatiota rakentamaan palkitsemisen kautta uusiksi. 
Samaan aikaan tehdään kotona ”pieni jääkausi” ts. vähennetään koiran saamaa huomiota, ei anneta koiralle 



leluja leikittäväksi yksin sekä koiran pitää ansaita ruokansa ja huomionsa tottelemisen kautta. Koiran kanssa 
tehdään useita lyhyitä (max. 5 min) harjoituksia viikossa, joissa se saa kunnollisia palkkiota ja sen kanssa 
leikitään. Parin viikon sisällä koiran pitäisi alkaa arvostaa näitä yhteisiä hetkiä, jolloin niissä voidaan alkaa 
tehdä helppoja harjoituksia (leikki – istu – leikki ja nameja jne.). Kun tämä sujuu, vähennetään ”turhaa 
leikkimistä” ja aletaan tehdä enemmän tokoliikkeitä. Edelleen koulutushetket ovat lyhyitä ja innostavia.  
 
Jos koira on luonteeltaan innokas, mutta se tekee liikkeet hitaasti, pitää nämä hitaat osat poimia liikkeistä 
erilleen ja harjoitella niitä erikseen. Tarpeen mukaan käytetään apuja, jotta koira tekisi asiat nopeasti. 
Koiralta ei hyväksytä hitaita suorituksia, joten jos koira tekee jonkin asian hitaasti, sitä ei palkita vaan 
tehdään asia uudelleen ja varmistetaan, että se sujuu nopeasti. Palkkioiden pitää olla hyviä ja innostavia 
sekä koulutushetkien lyhyitä, ei liikaa toistoja.  
 
Tavoite 
 
Tavoitteena näillä harjoituksilla on saada aikaan koira, joka tekee asiat nopeasti ja halukkaasti (ja oikein, 
siitä ei saa tinkiä!). Koska noutajat oppivat asiat suhteellisen helposti, opetetaan asiat alusta saakka 
huolellisesti ja pian sen jälkeen niihin liitetään koiraa sopivasti kiihdyttäviä palkkioita. Jos koira opiskelee 
uutta asiaa, harjoitellaan sitä vähän kerrallaan, mutta useasti päivässä / viikossa. Yleisesti ottaen 
harjoitukset pidetään aina sopivan lyhyinä etenkin nopeiden liikkeiden kohdalla. Kun koiran mielentilaa ja 
stressitasoa muistaa säädellä harjoituksissa, on sen kanssa kilpaileminen helpompaa ja kokeissa saa nauttia 
samanlaisista näyttävistä suorituksissa kuin harjoituksissakin! 
 

 
 
 
 


