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SYKSYN 2018 AGILITYKURSSEJA  AGILITY 

AKATEMIASSA  
  

Agility Akatemian hallin kaikilla kentillä on mattopohjat. Halli on 

Vantaan Kivistössä,  Ruusumäentie 5 B-7, 01730 Vantaa.  

Karttalinkki https://goo.gl/maps/28iomWKoDry 

 

 

Torstai ja perjantaikurssit, hallin keskikentällä       Kouluttaja  

 

23.8-6.9. Torstai  klo 17-18, 3 kertaa      Mari Mäkelä 

23.8-6.9 Torstai  klo 18-19, 3 kertaa      Mari Mäkelä 

 

13.-27.9. Torstai  klo 17-18, 3 kertaa      Mari Mäkelä 

13.-27.9 Torstai  klo 18-19, 3 kertaa      Mari Mäkelä 

 

5.-26.10.  Perjantai  klo 18-19, 4 kertaa      Mari Mäkelä  

5.-26.10. Perjantai  klo 19-20, 4 kertaa      Mari Mäkelä  

  

2.-23.11.  Perjantai  klo 18-19, 4 kertaa      Mari Mäkelä  

2.-23.11. Perjantai  klo 19-20, 4 kertaa      Mari Mäkelä  

 

30.11.-21.12.  Perjantai  klo 18-19, 4 kertaa      Mari Mäkelä  

30.11.-21.12. Perjantai  klo 19-20, 4 kertaa      Mari Mäkelä  

 

Sunnuntaikurssit, hallin etukentällä        Kouluttaja  
  

2.-30.9. Sunnuntai  klo 17-18, 5 kertaa        Alkeiskurssi ja pentuagility  Senni Huotari  

2.-30.9. Sunnuntai  klo 18-19, 5 kertaa        Alkeisjatkokurssi/harrasteryhmä  Senni Huotari 

2.-30.9. Sunnuntai  klo 19-20, 5 kertaa        Kisaamaan tähtäävät/kilpailevat  Senni Huotari 

 

7.-28.10. Sunnuntai  klo 17-18, 4 kertaa        Alkeiskurssi ja pentuagility  Senni Huotari 

7.-28.10. Sunnuntai  klo 18-19, 4 kertaa        Alkeisjatkokurssi/harrasteryhmä  Senni Huotari 

7.-28.10. Sunnuntai  klo 19-20, 4 kertaa        Kisaamaan tähtäävät/kilpailevat  Senni Huotari 

 

4.-25.11.  Sunnuntai  klo 17-18, 4 kertaa        Alkeiskurssi ja pentuagility  Anni Peltoniemi  

4.-25.11. Sunnuntai  klo 18-19, 4 kertaa        Alkeisjatkokurssi/harrasteryhmä  Anni Peltoniemi  

4.-25.11. Sunnuntai  klo 19-20, 4 kertaa        Kisaamaan tähtäävät/kilpailevat  Anni Peltoniemi 

 

2.-16.12.  Sunnuntai  klo 17-18, 3 kertaa        Alkeiskurssi ja pentuagility  Anni Peltoniemi  

2.-16.12. Sunnuntai  klo 18-19, 3 kertaa        Alkeisjatkokurssi/harrasteryhmä  Anni Peltoniemi  

2.-16.12. Sunnuntai  klo 19-20, 3 kertaa        Kisaamaan tähtäävät/kilpailevat  Anni Peltoniemi 

 

http://www.agilityakatemia.info/
https://goo.gl/maps/28iomWKoDry
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Kullekin kurssille otetaan enintään 5 koirakkoa ilmoittautumisjärjestyksessä.    

Kurssien hinnat näet ilmoittautumislomakkeissa https://www.labradori.fi/harrastusmuodot/agility/kurssi-

ilmoittautumiset-agilityk/ 

 

Kurssille osallistuvien koirien tulee olla rokotettuja ja rokotusten varoaika tulee olla huomioitu, terveitä, 

normaalipainoisia ja hallinnassa olevia, eivätkä ne saa olla aggressiivisia. Osallistujat kursseille otetaan 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

  

KOULUTTAJA- JA KURSSIESITTELYT  
 

Anni Peltoniemi Sunnuntaikurssit 

Agilityn alkeiskurssi  

Agilityn alkeiskurssi on tarkoitettu yli 4,5 kk ikäisille koirille. Ohjaajalta ei 

vaadita aiempaa kokemusta agilityssä, mutta myös kokeneemmat ohjaajat 

huomioidaan kurssin suunnittelussa. Kurssilla harjoitellaan esteiden suorittamista, muutaman esteen ratapätkiä 

sekä yksinkertaisia ohjauskuvioita. Myös kontaktiesteiden opettelua aloitetaan kurssin kolmannella kerralla. 

Jokaisessa harjoitteessa on mietitty agilityn turvallista suorittamista, varsinkin nuorten koirien kohdalla. Kurssin 

tavoitteena on agilityyn tutustumisen lisäksi luoda pohja myöhempää harrastamista varten sekä parantaa koiran ja 

omistajan välistä suhdetta. Aiempaa kokemusta lajista ei tarvita.   

 

Agilityn harrasteryhmä  

Kurssi on tarkoitettu alkeiskurssin käyneille tai jo jonkin aikaa agilitya harrastaneille koirakoille, jotka haluavat 

harrastaa agilityä itsensä ja koiransa iloksi. Kurssin tavoitteena on tarjota mukava harrastusmuoto yhteisen 

tekemisen ja onnistumisen kokemusten kautta sekä parantaa kontaktia koiran ja ohjaajan välillä. Lisäksi kurssilla 

syvennetään lajitaitoja ja esteosaamista (myös keppien ja kontaktiesteiden harjoitteleminen kuuluu kurssin 

sisältöön). Kurssilla harjoitellaan lyhyehköjä 5-15 esteen ratapätkiä ja helpohkoja ohjauskuvioita. Harjoitukset on 

suunniteltu koirakoiden tason mukaisesti ja niitä eriytetään, jolloin jokaiselle löytyy haastetta.  

 

Agilityssä kisaamaan tähtäävät/kilpailevat  

Kurssi on tarkoitettu agilityn alkeiskurssin käyneille koirakoille, jotka tulevaisuudessa tähtäävät kilpailemaan tai 

kilpailevat jo. Kurssilla harjoitellaan ratapätkiä, lajitaitoja ja vahvistetaan koiran esteosaamista. Kurssin sisältöön 

kuuluu myös kontaktiesteiden ja keppien opetteleminen, tavoitteena esteiden kilpailunomainen suorittaminen. 

Koiran lajitaitojen vahvistamisen lisäksi kurssilla kiinnitetään huomiota myös ohjaajan omaan ohjaamiseen ja 

liikkumiseen, joka on onnistuneen suorituksen kannalta keskeinen tekijä. Kurssi sopii monen tasoisille koirakoille, 

sillä harjoitteet suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle koirakolle sopiviksi. Koiran ei tarvitse olla kisavalmis kurssille 

osallistuakseen. Kurssille osallistuminen ei myöskään edellytä kilpailuihin osallistumista.  

Kouluttaja Anni Peltoniemi kertoo näin: ”Aloitin koiraharrastuksen vilkkaan novascotiannoutajan Topin 

kanssa perustottiksella ja myöhemmin aloimme harjoitella agilityä sekä pk-hakua. Topi vei minut 

koiraharrastuksen pariin, jolla tiellä olen edelleen. Myöhemmin sain ensimmäisen oman koirani, 

käyttölinjaisen labradorinnoutaja Ullan, jonka kanssa olen kilpaillut niin Tokossa, agilityssä kuin haussakin. 

Lisäksi olen harrastanut ja kilpaillut agilityssä belgianpaimenkoira Viiman sekä labradorinnoutaja Tyynen 

kanssa. Koiran kouluttajana haluan tehdä asiat positiivisen kautta ja koen olevani kannustava niin koiraa 

kuin omistajaakin kohtaan.” 

 

 

https://www.labradori.fi/harrastusmuodot/agility/kurssi-ilmoittautumiset-agilityk/
https://www.labradori.fi/harrastusmuodot/agility/kurssi-ilmoittautumiset-agilityk/
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Senni Huotari Sunnuntaikurssit 

Agility Akatemian sivuilla Senni esitellään näin: ”Senni on aktiivinen koiraharrastaja, harrastanut agilityä vuodesta 
2008 ja toiminut agilitykouluttajana vuodesta 2010. Senni on nuoresta iästä huolimatta todellinen koiran 
koulutuksen moniosaaja. Sennillä on kokemusta agilitysta, tokosta, PK-hausta, koiratanssista ja paimennuksesta. 
Senni on osallistunut agilityn arvokilpailuihin bordercollie Moonan kanssa. Sennin erikoisosaamisalaa on erilaisten 
koulutusmetodien soveltaminen koirakohtaisesti sekä kontaktien koulutus (sekä pysäytys- että juoksukontaktit). 
Sennin bordercollie Muusan juoksukontaktit ovat huikean upeaa katsottavaa ja varmasti yhdet Suomen 
parhaimmista. Kouluttajana Senni on hyvin positiivinen ja kannustava.”  
Niin ja mikä tärkeintä, Sennillä on ollut myös labradorinnoutaja Rasmus ja lajina mm. agility. 
 

Mari Mäkelä Torstai ja perjantaikurssit 

Agilitytreenit 

Torstaisin ja perjantaisin tarjoamme agilitya eri tasoisille koirakoille alkaen agilityyn tutustujista edeten jo 

pidemmälle edenneisiin rata- ja kisavalmiisiin koirakoihin.   

Kursseilla harjoitteet mukautetaan aina kunkin koirakon tilanteeseen, joten mukaan voivat tulla niin aloittelijat kuin 

konkaritkin. Kurssilla on mahdollista keskittyä vahvistamaan perustaitoja, kuten esteosaamista tai motivaatiota. 

Lisäksi kokeneemmilla koirakoilla on mahdollisuus myös rataharjoitteluun.  

Mari Mäkelä esittelee itsensä näin: ” Olen harrastanut agilityä nyt 10 vuotta ja sinä aikana kouluttanut 

monenlaisia agilityharrastajia aina aloittelevista harrastajista tavoitteellisiin kisaajiin. Opiskelen tällä 

hetkellä psykologiksi ja agilityvalmennuksien lisäksi pidänkin myös psyykkistä valmennusta. 

Koulutustyyliltäni olen energinen ja innostava, haluan painottaa sitä, että kaikki suoritukset tehdään hyvällä 

positiivisella fiiliksellä ja täysillä!  Uskon myös, että kehittymisen kannalta avainasemassa on ymmärrys 

siitä mitä teemme ja miksi niin teemme.” 

 

 

Tiedustelut Labradori labbis.agility@gmail.com 

  


