
kk vk Perusharkat Agilityyn liittyvä Tokoon liittyvä Muut

elo 31 Nimi Katsekontakti Luokse tuleminen namikäden puolelle tuleminen

32 Nimi Katsekontakti Luokse tuleminen sivulle istuminen, seiso-istu, nakkiseuraaminen

33 Katsekontakti sivulle istuminen, seiso-istu, nakkiseuraaminen

34

syys 35 Yksin oleminen

36 Rauhoittuminen

37 Rauhoittuminen Yksin oleminen

38 Yksin oleminen Vetoleikki

39 Rauhoittuminen Yksin oleminen Vetoleikki Sivulle vienti, seiso-istu, seiso-maahan

loka 40 Rauhoittuminen Yksin oleminen Vetoleikki

41 Yksin oleminen Vetoleikki alas, istu, rauhoittuminen, jätä

42 Vetoleikki tasapainolauta alas, istu, jätä, kölliminen

43 tasapainolauta Vetoleikki alas, istu, jätä

marras 44 tasapainolauta Vetoleikki Irti

45 tasapainolauta Vetoleikki Irti Meen karkuun!

46 tasapainolauta Vetoleikki Irti Meen karkuun!

47 Vetoleikki Irti Meen karkuun! tasapainolauta, laudanpätkätreeni, leikkiminen
joulu 48 Irti Meen karkuun!

49 Meen karkuun!
50

51

52

tammi 1 Häkkileikit

2 Häkkileikit

3 Häkkileikit

4 Häkkileikit

helmi 5 Häkkileikit

6 peruuttaminen

7 peruuttaminen Kopin ottaminen

8 peruuttaminen Kopin ottaminen Läimitään!

maalis 9 peruuttaminen Kopin ottaminen Läimitään! Istu-vedä
10 peruuttaminen Kopin ottaminen Läimitään! Istu-vedä 1-2-3 vedä

11 Kopin ottaminen Läimitään! Istu-vedä 1-2-3 vedä
12 Läimitään! Istu-vedä 1-2-3 vedä
13 Istu-vedä 1-2-3 vedä

huhti 14 1-2-3 vedä

poispäinkäännös, sylkkäri, takaaleikkaus, niisto, 
valssi, takaakierto, välistäveto, jaakotus ym. 
ohjausliikkeet ilman esteitä

sivulle tulo, kapulan pito, luoksetuloon liittyvä 
lähelläolo, paikallaolo, seuraaminen, istuminen, 
maahanmeno, seisominen, luoksepäästävyys

Syliin hyppääminen, jalkojen välistä pujottelu, 
käsien välistä hyppääminen

Luvan 
odottaminen

Vartalon 
kosketus, sively 
ja taputtelu

kynsien leikkaus, ehdollistaminen naksuun, 
autoajelu, häkissä oleminen, liikkuva alusta

Luvan 
odottaminen

Vartalon 
kosketus, sively 
ja taputtelu

panta kaulaan, kynsien leikkaus, autoajelu, 
häkissä oleminen, makkarin ovelle 
pysähtyminen, luopuminen sitteristä/vauvasta

Luvan 
odottaminen

Vartalon 
kosketus, sively 
ja taputtelu

Hihnassa 
kulkeminen

Mukana 
seuraaminen

panta kaulaan, kynsien leikkaus, autoajelu, 
häkissä oleminen, luopuminen 
sitteristä/vauvasta, uiminen, suihku, yöpyminen 
vieraassa paikassa

Luvan 
odottaminen

Vartalon 
kosketus, sively 
ja taputtelu

Hihnassa 
kulkeminen

Mukana 
seuraaminen

Rentoutuminen 
eri ympäristöissä

Sivulle vienti, seiso-istu, seiso-maahan, 
nakkiseuraaminen

panta kaulaan, kynsien leikkaus, autoajelu, 
häkissä oleminen, luopuminen 
sitteristä/vauvasta, yöpyminen matkaiuautossa, 
metsäkävely

Vartalon 
kosketus, sively 
ja taputtelu

Hihnassa 
kulkeminen

Mukana 
seuraaminen

Rentoutuminen 
eri 
ympäristöissä

Sivulle vienti, seiso-istu, seiso-maahan, 
nakkiseuraaminen, tolpan nokassa odottaminen 
remmiin kiinnitettynä

rokotus, autoajelu, häkissä oleminen, 
metsäkävely, remmikävely vilkkaan autotien 
varrella

Vartalon 
kosketus, sively 
ja taputtelu

Hihnassa 
kulkeminen

Mukana 
seuraaminen

Rentoutuminen 
eri 
ympäristöissä

Sivulle vienti, seiso-istu, seiso-maahan, 
nakkiseuraaminen, tolpan nokassa odottaminen 
remmiin kiinnitettynä

Kynsien leikkaus, autoajelu, luopuminen 
sitteristä/vauvasta, makuuhuoneen ovelle 
pysähtyminen, yksin oleminen, kisaturistina 
oleminen

Hihnassa 
kulkeminen

Mukana 
seuraaminen

Rentoutuminen 
eri ympäristöissä

Sivulle vienti, seiso-istu, seiso-maahan, 
nakkiseuraaminen

Kynsien leikkaus, autoajelu, luopuminen 
sitteristä/vauvasta, makuuhuoneen ovelle 
pysähtyminen, yksin oleminen, luoksetulo 
uudella käskysanalla

Mukana 
seuraaminen

Rentoutuminen 
eri ympäristöissä

Sivulle vienti, seiso-istu, seiso-maahan, 
nakkiseuraaminen

Luoksetulo uudella käskysanalla, portin/oven 
läpi kulkeminen luvalla ja sen jälkeen 
katsekontakti, pannasta kiinni pitäminen 
(itse/vieras), hihnan lukon irroittaminen, mukana 
kulkeminen ilman hihnaa.

Rentoutuminen 
eri 
ympäristöissä

käsikosketus 
kämmeneen

Luoksetulo uudella käskysanalla, portin/oven 
läpi kulkeminen luvalla ja sen jälkeen 
katsekontakti,mukana kulkeminen ilman hihnaa, 
kölliminen, pöydän jättäminen rauhaan

käsikosketus 
kämmeneen

alustalle 
hakeutuminen

Sivulle vienti, seiso-istu, seiso-maahan, sivulle 
tulo, luoksetulon juoksuosuus

rokotus, pesu, kynsien leikkaus, hop-alas, istu, 
Luoksetulo uudella käskysanalla, portin/oven 
läpi kulkeminen luvalla ja sen jälkeen 
katsekontakti, kölliminen, pöydän jättäminen 
rauhaan

käsikosketus 
kämmeneen

alustalle 
hakeutuminen

alustalla 
pysyminen

Sivulle vienti, seiso-istu, seiso-maahan, 
luoksetulon juoksuosuus, sivulle tulo

käsikosketus 
kämmeneen

alustalle 
hakeutuminen

alustalla 
pysyminen

ponnistusharjoitukset: perusharkka ponnarin 
etäisyys 4 jalkaa, flatwork: samaa vauhtia 
kulkeminen molemmilla puolilla

Sivulle vienti, nakkiseuraaminen, seiso-istu, 
seiso-maahan, sivulle tulo, luoksetulon 
juoksuosuus

käsikosketus 
kämmeneen

alustalle 
hakeutuminen

alustalla 
pysyminen

paikalla istuminen=hihnaveto, Sivulle vienti, 
nakkiseuraaminen, seiso-istu, seiso-maahan, 
sivulle tulo

alustalle 
hakeutuminen

alustalla 
pysyminen

Esteharjoittelu: lähetys, vastaanotto ja kuljetus 
hypyllä ja putkella.  Ohjausliikkeet: takaakierto ja 
sylkkäri. Kontaktien alkeet. Erityiskotiläksy: 
kahdella lelulla leikkiminen. Paikallaolo esteen 
edessä.

paikalla istuminen=hihnaveto, Sivulle vienti, 
nakkiseuraaminen, seiso-istu, seiso-maahan, 
sivulle tulo

istu, jätä, rauhallinen käytös agikentällä häkissä, 
kahdella lelulla leikkiminen, laudan päällä 
seisominen

alustalla 
pysyminen

Esteharjoittelu: lähetys, vastaanotto ja kuljetus 
hypyllä ja putkella.  Ohjausliikkeet: takaakierto ja 
sylkkäri. Kontaktien alkeet. Erityiskotiläksy: 
kahdella lelulla leikkiminen. Paikallaolo esteen 
edessä.

paikalla istuminen=hihnaveto, Sivulle vienti, 
nakkiseuraaminen, seiso-istu, seiso-maahan, 
sivulle tulo

istu, jätä, rauhallinen käytös agikentällä häkissä, 
kahdella lelulla leikkiminen, laudan päällä 
seisominen

Ohjausliikkeet: takaakierto ja sylkkäri. Kontaktien 
alkeet. Innaria viidellä ponnarilla. Katseen puolelle 
tuleminen

paikalla istuminen=hihnaveto, luoksetulon 
juoksuosuus, nakkiseuraaminen, seiso-istu, 
seiso-maahan, sivulle tulo

istu, jätä, rauhallinen käytös agikentällä häkissä, 
tasapainolauta, mattotreeni

Ohjausliikkeet: takaakierto ja sylkkäri. Kontaktien 
alkeet. Katseen puolelle tuleminen

Sivulta maahan, paikalla istuminen, paikalla 
seisominen, seisominen, maahanmeno, 
istuminen, seiso-istu, seiso-maahan, sivulle 
vienti, sivulle tulo, nakkiseuraaminen, luoksetulon 
juoksuosuus, hihna-klik-klik

Esineen 
kantaminen

Esineen 
kantaminen

Esineen 
luovuttaminen

Esineen 
kantaminen

Esineen 
luovuttaminen

Esineen 
kantaminen

Esineen 
luovuttaminen

Paikallaan 
pysyminen

Esineen 
kantaminen

Esineen 
luovuttaminen

Paikallaan 
pysyminen

Esineiden yli, ali, 
päälle ja sisään 
meneminen

Esineen 
luovuttaminen

Paikallaan 
pysyminen

Esineiden yli, 
ali, päälle ja 
sisään 
meneminen

Kulkeminen 
kaupungissa

Paikallaan 
pysyminen

Esineiden yli, ali, 
päälle ja sisään 
meneminen

Kulkeminen 
kaupungissa

Kulkeminen 
kisoissa

Paikallaan 
pysyminen

Esineiden yli, ali, 
päälle ja sisään 
meneminen

Kulkeminen 
kaupungissa

Kulkeminen 
kisoissa

Esineiden yli, 
ali, päälle ja 
sisään 
meneminen

Kulkeminen 
kaupungissa

Kulkeminen 
kisoissa

Kulkeminen 
kaupungissa

Kulkeminen 
kisoissa

Kulkeminen 
kisoissa



sekalaiset 44 45 46 47 48 49 50 51 52

mattotreenit x x

leikkiminen x xxx x x

tasapainolauta x x x x

laudanpätkätreenit xx x x x

jätä x x

jalkojenvälistäpujottelu x x x x

köllähä

esteharjoittelu

hyppy xx xx x

putki xx x

kontaktit xxxxx xxxx xx xxx

Hyppy-putki xx

ohjausharjoittelu

flatwork x xx xx

takaakierto xx xx xxxxx xxx

sylkkäri xx x xxxxx x

katseen puolelle tuleminen x

toko

paikalla istuminen xxxxx xxxx x xxxx

Seiso-istu xxxxx xxx x xxxx

Seiso-maahan xxxxx xxx xx xxxx

sivulle viento xxxxx xxx xxxx

sivulle tulo xxxxx xxx xx xxx

nakkiseuraaminen x xx x x

Hihnanykäisy(klik-klik) x xxx x

luoksetulon juoksuosuus x x x

Sivulta maahan xx

maahan x

seiso (paikalla seisominen) xx

istu x xx


	treenisuunnitelma
	viikottain

