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LABRADORINNOUTAJAKERHO JÄRJESTÄÄ  

    

  

SYKSYN 2020 AGILITYKURSSEJA   AGILITY 

AKATEMIASSA VANTAALLA 
  

Agility Akatemian hallin kaikilla kentillä on mattopohjat. Halli on 

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

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

Perjantaikurssit, hallin keskikentällä       Kouluttaja 

 

Perjantai 9.10.-6.11. klo 17.35-18.40 Agilitykurssi Martta Peltoniemi 

Perjantai 9.10.-6.11. klo 18.40-18.45 Agilitykurssi Martta Peltoniemi 

Perjantai 9.10.-6.11. klo 19.45-20.50 Agilitykurssi Martta Peltoniemi 

 

Perjantai 13.11.-11.12 . klo 17.35-18.40 Agilitykurssi Martta Peltoniemi 

Perjantai 13.11.-11.12. klo 18.40-18.45 Agilitykurssi Martta Peltoniemi 

Perjantai 13.11.-11.12. klo 19.45-20.50 Agilitykurssi Martta Peltoniemi 

 

Sunnuntaikurssit, hallin etukentällä       Kouluttaja 

 

Sunnuntai 25.10.-22.11. klo 16.40-17.45 Agilitykurssi  Anni Peltoniemi 

Sunnuntai 25.10.-22.11. klo 17.45-18.50 Agilitykurssi Anni Peltoniemi 

 

Sunnuntai 29.11.-20.12. klo 16.40-17.45 Agilitykurssi Anni Peltoniemi 

Sunnuntai 29.11.-20.12. klo 17.45-18.50 Agilitykurssi Anni Peltoniemi 

 

Kurssien hinnat:  

Perjantaikurssit, kesto on 5 kertaa ja 4 koirakkoa, hinta jäsenille 113€ ja ei-jäsenille 120€,  

Kesto on 5 kertaa ja 5 koirakkoa, hinta jäsenille 97€ ja ei-jäsenille 106€. 

 

Sunnuntaikurssit, kesto on 5 kertaa ja 4 koirakkoa, hinta jäsenille 123€ ja ei-jäsenille 130€,  

Kesto on 5 kertaa ja 5 koirakkoa hinta jäsenille 107€ ja ei-jäsenille 114€. 

 

Kouluttajaesittelyt seuraavalla sivulla. 

 

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. Ilmoittautua voi heti ja ilmoittautumislomakkeet löytyvät täältä:  

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

Tiedustelut Labradori labbis.agility@gmail.com 

http://www.agilityakatemia.info/
https://goo.gl/maps/28iomWKoDry
https://www.labradori.fi/harrastusmuodot/agility/kurssi-ilmoittautumiset-agilityk/
mailto:labbis.agility@gmail.com
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KURSSI- JA KOULUTTAJAESITTELYT  
 

Anni Peltoniemi Sunnuntaikurssit 

 

Annin kouluttajaesittely 

Agilityn olen aloittanut n. 15 vuotta sitten. Nykyään asun Espoossa ja treenaan agilityä 

tavoitteellisesti 3-vuotiaan bordercollie Hehkun kanssa. Hehku kilpailee 3-luokassa. Treenaamme 

viikoittain Juha Oreniuksen valmennusryhmässä ja kuulumme Suomen Agilityliiton Top Teamiin 

2020. Lisäksi käyn tasaiseen tahtiin sekä suomalaisilla että ulkomaisilla kouluttajilla kehittämässä 

osaamista. Agilityä koulutan toisena työnäni pääkaupunkiseudulla. 

 

Koulutuksiini ovat tervetulleita kaikentasoiset koirakot ja ratkon mielelläni haasteita yhdessä. 

Kouluttajana olen kannustava ja pyrin huomioimaan koulutettavat koirakot yksilöinä. Agilityssä 

pidän koiran taitoja erittäin tärkeässä asemassa. Mitä enemmän koira osaa, sitä nopeammin ja 

turvallisemmin koira pystyy radalla etenemään. Koiran taitoja puolestaan tukee ohjaajan 

oikeanaikainen ohjaaminen ja suulliset vihjeet. Autan mielelläni myös juoksukontaktien sekä 

suullisten käskyjen harjoittelussa.  

 

Annin kurssiesittely 

Agilityn alkeis- ja alkeisjatkokurssi  

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. Alkeiskurssille ei tarvita aiempaa kokemusta lajista.  Alkeisjatkokurssilla edetään 

useamman esteen ratapätkiin ja opetellaan lisää ohjauskuvioita. 

 

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.  
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Annin kurssiesittely jatkuu 

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.  

 

Martta Peltoniemi Perjantaikurssit 

Martan kurssiesittely 

Kurssien treenit sopivat kaiken tasoisille koirakoille ihan aloittelevista tavoitteellisesti kisaaviin. 

Jokaisissa treeneissä on suunniteltu ratapohja, jota lähestytään jokaisen koirakon tason mukaisesti 

ja sitä soveltaen. Kokeneille koirakoille on tarjolla sopivasti haastetta agilityn eri osa-alueilla 

monipuolisten ja kisamaisten ratojen muodossa. Aloittelevien kanssa lähestymme ratoja pätkissä 

tai ihan este kerrallaan vahvistaen ja kehittäen koirakon taitoja. Kurssien kuluessa otan mielellään 

vastaan toiveita ja tavoitteita, jotta voin suunnitella ratapohjia kohdennetusti jokaisen koirakon 

tarpeisiin sopiviksi. 

  

Martan kouluttajaesittely 

Aloitin agilityn harrastamisen Labradorinnoutaja Tyynen kanssa reilu kuusi vuotta sitten ja laji vei 

heti täysin mukanaan. Nykyään kilpailen tavoitteellisesti Shetlanninlammaskoira Myrtin kanssa ja 

koulutan sivutoimisesti. Kouluttajana minulle on tärkeää jokaisen koiran yksilöllisyyden 

huomioiminen, kannustava ilmapiiri, sekä koiran ja ohjaajan välisen ymmärryksen kehittyminen, 

unohtamatta ehdottoman tärkeitä turvallisuus seikkoja. Labradorien puhtaassa innostuksessa ja 

kaikkensa yrittämisen asenteessa on jotain todella ihailtavaa – perjantai-illoista tulee huippuja! 
 

  


