
Tervetuloa tottelevaisuuskoulutuksiin! 
 

Tottelevaisuuskoulutukset on suunnattu kaikenikäisille ja -tasoisille palvelus- ja 

pelastuskoirakokeisiin tähtääville koirakoille. Olet myös tervetullut katsomaan treenejä ilman 

koiraa. 

 

Pk-jaos pyrkii järjestämään aloitteleville harrastajille ohjattuja tottelevaisuuskoulutuksia, 

joissa on 1-2 kouluttajaa paikalla. Kouluttajat ovat vaihtuvia. Ilmoitamme näistä treeneistä 

LPKY:n palveluskoirajaoksen sivulla sekä LPKY palveluskoirat-ryhmässä Facebookissa.  

 

Tottelevaisuuskoulutuksissa on usein myös omatoimivuoro, jossa treenailijat auttavat toinen 

toisiaan. 

 

Jos et ole varma, onko pk- tai peko harrastus teidän lajinne, niin ole rohkeasti meihin 

yhteydessä sähköpostitse, jotta voimme miettiä sinulle sopivampia harrastusmahdollisuuksia 

joita yhdistyksemme tarjoaa. 

 

Ensimmäistä kertaa tottiksiin? 
 

• Varaa koiralle palkaksi mieluista ruokaa tai lelu/leluja. Pentujen kanssa oma ruoka 

toimii usein hyvin, nappulat on parasta turvottaa. Ensimmäisiä kertoja treenatessa 

kannattaa ruokapalkkoja ottaa reilusti mukaan.  

 

• Ota koiralle hihna mukaan.  

       Huom. Ethän tuo koiraasi kentälle Flexissä. 

 

• Tule ajoissa paikalle ja varaudu olemaan koulutuksen loppuun asti, jotta viimeinenkin 

koirakko saa tarvitsemansa avun. 

 

• Kerrothan avoimesti koulutusohjaajille koiran taustoista ja tekijöistä, jotka voivat 

vaikuttaa koulutustilanteessa koiran käytökseen, onko asioita, mistä koira jännittyy, 

kuormittuu tai mitä se pelkää. Koulutusohjaajan on tärkeää tietää, mikäli koira 

esimerkiksi jännittää vieraita ihmisiä tai on epäsosiaalinen muita koiria kohtaan, jotta 

nämä osataan huomioida koulutustilanteissa ja pitää tarvittavaa välimatkaa ja antaa 

koiralle tilaa toimia ja oppia. 

 

• Käytä koira tarpeillaan ennen kentälle tuloa ja huolehdi kylmillä keleillä riittävästä 

alku- ja loppuverryttelystä. 

 

• Varmista että koirallasi on mahdollisuus odottaa omaa vuoroaan autossa tai 

talvikauden hallitreeneissä häkissä.  

 

• Anna kentälle tulevalle ja kentältä poistuvalle koirakolle riittävästi tilaa ja 

harjoitteleville koirakoille työskentelyrauha. 

 



• Seuraa aktiivisesti muiden koirakoiden suorituksia ja avusta tarvittaessa esim. 

henkilöryhmään osallistumalla.  

 

Tulethan koulutuksiin vain terveen koiran kanssa ja huolehdit, että rokotukset ovat ajan 

tasalla. 

 

Lisätietoa koulutuksista voit tiedustella jaosvetäjiltä lpky.pk@gmail.com ja olethan 

yhteydessä jo ennen koulutuksiin tuloa, jos tiedät koirasi olevan epäsosiaalinen muita koiria 

tai ihmisiä kohtaan. 

 

Koulutusohjaajina toimii yhdistyksen vapaaehtoisia jäseniä. Mikäli olet itsekin kiinnostunut 

kouluttamisesta, ole yhteydessä jaosvetäjiin tai ota asia puheeksi koulutusohjaajien kanssa.  

 

Antoisia koulutushetkiä!  
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