
Agility on koirakon ketteryyttä mittaava vauhdikas esteratakilpailu, jossa koiraa 
ohjataan erilaisten esteiden yli. Suomeen laji on rantautunut Englannista 1986. 
Parhaimmillaan laji on ohjaajan ja koiran täydellistä yhteistyötä. Joukossamme 
pääset starttaamaan koirasi kanssa alkeista tulevan kisauranne tai muuten vain 
pitämään hauskaa ja urheilemaan! Kurssit järjestämme sisähallissa.

Radalla on yleensä 12–22 estettä, ja estetyypit ja -määrät ovat säädettyjä. 
Estetyyppejä  ovat mm. kontaktiesteet (keinu, A-este, puomi), pituus, muuri, rengas, 
pöytä ja tunneliesteet eli umpi- ja avotunneli (pussi ja putki).



Elämä koiruuden kanssa vaatii tietyt, 
mustavalkoiset pelisäännöt siinä missä
lastenkasvatus & parisuhdekin. Avain onneen ei
suinkaan ole jatkuva kurissa ja nuhteessa elo, mutta
rajat ja säännöt helpottavat kaikkien
perheenjäsenten arkea.

Arkitottelevaisuuskurssimme käsittävät arjen
pikkuniksejä ja vaadittavia käytöstapoja, jotka
tekevät koirasta mallikelpoisen koirakansalaisen ja 
mukavan perheenjäsenen. Treenit tapahtuvat niin
halli- kuin asuinmiljöössäkin, mahdollisimman
monipuolisesti.



Haku (ilmavainuinen etsintä)

Pähkinän kuoressa hakukoiran tehtävä on 
etsiä sille osoitetulta alueelta ilmavainun 
avulla henkilöt ja ilmaista ne opetetulla 
tavalla.

Etsittäviä alueita voivat olla esimerkiksi 
erilaiset rakennukset & metsät.

Mikäli tämä aktiivilaji kiinnostaa, pidä 
silmällä koulutussivustoamme; erilaiset 
tutustumiskurssit ja lajikokeilut täyttyvät 
usein nopeasti!



Jälki (maavainuinen etsintä)

Koira seuraa jotakin tiettyä hajua rikkoutuneita 
maarakenteita pitkin (ihmisjälkeä pellolla, riistan jälkeä 
metsässä).

Jälkeä voi harrastaa niin pellolla, metsässä kuin haastavilla 
kovapinnoilla (maantie, asfaltti, lattia).

Koiralle luontaisesti  kiinnostavaa, uuvuttavaa ja 
rauhoittavaa työskentelyä.

Etuna harrastuksen helppous; et tarvitse aloitukseen kuin 
pitkän jälkiliinan, koiran & palkkaa.

Jälkikurssimme ja lajitutustumiset käynnistyvät usein 
syksyllä ilmojen viiletessä, lähde kokeilemaan löytyisikö 
tästä teille yhteinen laji & puuhastelu!



Näyttelykoulutus

Siintääkö silmissäsi kirmaus kehäkettuna koirasi kanssa 
noukkimassa toinen toistaan suuremmat pokaalit ja 
tittelit näyttelykehistä?

Koiranäyttelyt ovat yksi alati suosiotaan kasvattavista 
harrastusmuodoista. Harrastaa voit kierrellen joko 
kotimaisia kehiä tai sitten suunnata niittämään 
mainetta ulkomaita myöten!

Ennen kehiin menoa on kuitenkin hyvä ennalta tietää 
mitä tuleman pitää. Yhdistyksemme kouluttajien 
vuosien ammattitaidolla saat kattavan tieto- ja 
taitopaketin, ja itsevarmuutta koirasi kanssa 
kehäesiintymiseen.



Ovatko hihnalenkit muuttuneet stressaaviksi huuto- ja 
rykimisnäytöksiksi? Hävettääkö lähteä omalta 
kotipihalta ihmistenilmoille koiran kanssa, joka reagoi 
kaikkeen liikkuvaan juuri sillä ei-toivomallasi tavalla? 
Ovatko ongelmana yksinomaan toiset koirat, vaiko 
lisäksi pyöräilijät, autot & ohi juoksevat lapset?

Ohituskurssimme tarjoavat sinulle ja koirallesi 
mahdollisuuden jälleen nauttia yhteisistä 
hihnalenkeistä tarjoamalla sinulle syy-seurausselityksen 
ja avaimet parempaan yhteistyöhön. Usein se syy 
kuitenkin on omistajassa, vaikkemme sitä aina 
olekaan valmiit myöntämään…



Pentukurssit
Pennun tapakasvatus on hyvä aloittaa heti uuden perheenjäsenen 
kotiuduttua taloon.

Vanhoja pinttyneitä, ei-toivottuja tapoja kun on paljon vaikeampi 
muokata kuin uuden innokkaan pennun opettaminen 
kertalaakista toivotuille tavoille.

Pentukurssimme toteutuvat pääsääntöisesti joko 
ulkokentällämme tai sitten lämmitetyssä vuokrahallissa. Näin 
koira tottuu toimimaan yhteistyössä ohjaajan kanssa myös 
muualla kuin kotona ja kun ympäristössä tapahtuu erilaisia 
asioita. Tämä luo myös pohjaa mahdolliselle tulevaisuudessa 
siintävälle harrastustoiminnalle.

Opit palkkaamaan pentua oikea-aikaisesti, sekä kuinka 
motivoida, aktivoida & saada kontakti. Leikin varjolla 
perusliikkeet tutuiksi (istu, maahan, seiso, seuraa & luoksetulo).



Rallytoko
Rallytoko on uudehko vauhdikas harrastus, jota voivat harrastaa 
kaikenikäiset ja -kokoiset koirat ja ihmiset! Tärkeintä radalla on iloinen 
kontakti; liikkeet suoritetaan hymyssä suin hännät heiluen!

Lajissa yhdistyvät agility, tottelevaisuus & koiratanssi.

Rallytokossa suoritetaan rata, joka koostuu erilaisista tehtäväkylteistä. 
Kylttejä on radalla 10–20 kpl 3-5 metrin välein. Koirakko etenee radalla 
perusseuraamisessa ja suorittaa kullakin kyltillä siinä määrätyn 
tehtävän. Tehtävät ovat esimerkiksi erilaisia suunnan- ja vauhdin 
muutoksia, pujottelua, pyörähdyksiä, peruuttamista, puolenvaihtoja, 
erilaisia asentoja ja niiden vaihtoja. Radalla voi olla myös hyppy tai 
putki sekä nami- tai leluhoukutus. Radan pituus ja liikkeiden vaativuus 
kasvaa luokasta toiseen siirryttäessä.



Erilaiset 
teemakurssit

Laajan vakituisen kurssikirjomme lisäksi 
maustamme tarjontaa aika-ajoin 
vierailevilla kouluttajilla ja heidän 

osaamisellaan. Suosittuja kursseja ovat 
olleet esimerkiksi:

• käyttäytymiskokeeseen 
valmistava kurssi (BH-
valmistava)

• Kiva Koira Kansalainen-kurssi
• Erilaiset nenätyöskentelykurssit
• Kotikoirien aktivointikurssit
• Tiettyihin osa-alueisiin 

painottuvat ”täsmäklinikat” 
(esimerkiksi muutaman 
tehokerran nouto- tai 
hyppykurssit).



Tottelevaisuuskoulutus (Toko)

Toko on koiran hallittavuudesta ja tottelevaisuudesta muotoutunut 
kisalaji, jossa suoritetaan erilaisia liikesarjoja aina kisattavan luokan 
mukaan.

Liikkeitä ovat mm. seuraaminen etu- ja takaperin, hyppy, nouto, 
erilaiset jäävät liikkeet, kaukokäskyt, paikkamakuu & luoksetulo.

Kaiken harrastamisen lähtökohtana koiran kanssa: koulutuksen tulisi 
olla MOLEMMILLE hauskaa ja mielenkiintoista, ja tätä me 
Noormarkun Koiraharrastajien kursseilla noudatamme!

Meillä pyörii eritasoisia tokoryhmiä lähes ympäri vuoden, joko 
ulkokentällä tai lämmitetyssä sisähallissa.



Tämä ennen vain landseer- ja newfoundlandrotuisille koirille

tarkoitettu harrastusmuoto on nyt saanut vahvan jalansijan myös

Suomesta monipuolisuutensa ja vauhdikkuutensa takia.

Rajoitteita harrastukselle ei tätä nykyä juuri ole, kunhan ohjaajaa & 

koiraa ei ole tehty sokerista!

Yhdistyksen vakiintuneena käytäntönä on ollut järjestää viilentävä

vesipelastuskurssi heinä- elokuulle kesäaktivoinniksi. Kurssi on 

lähtökohtaisesti toteuttu Snällin hiekkarannalla joen rannassa, 

yhdistyksen omalla kumiveneellä yhteistyössä kokeneen ja itsekin

lajissa aktiivisesti kilpailevan kouluttajan kanssa.



Veto
Valjakkourheilu, bikejoring,  canicross…

Tämä monipuolinen aktiivilaji pitää sisällään monia eri 
muotoja niin kesä- kuin talvikausiin, ja tarjoaa 

mahdollisuuksia joko arkihöntsäilyyn tai kisareiteille.

Vaikka käytetyimmät rodut tämän lajin kisaradoilla ovatkin

lyhytkarvainen saksanseisoja, alaskanhusky ja seisoja-
houndiristeytykset ovat siitä huolimatta kaikki 

valjakkourheilun lajit erinomaisesti soveltuvia useimmille 
koiraroduille.

Alkutalvisin on yhdistyksemme oma kouluttaja järjestänyt 
lajikokeilukursseja mm. juuri valjakkourheiluun. 

Rakastatko koirasi kanssa vauhdin huumaa, etkä pelkää 
fyysistä treeniä?


