
Tokojaoston kesäkauden 2017 

 ohjatut koulutukset 

 

Rauman Käyttö- ja Seurakoirat järjestää keväällä 2017 tottelevaisuuskoulutusta 

kurssimuotoisena. Kurssit ovat vain RKS:n jäsenille. Yhdistyksen jäsenhakemuksen voit 

jättää tätä kautta: http://rks.fi/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=432. 

Kurssit pidetään Susivuoren koulutuskentällä ja teorialuennot pidetään samalla kentällä 

sijaitsevalla seuran majalla. 

Hakuaika kesän kursseille on 4.-18.4.2017, hakuajan umpeutumisen jälkeen voi vielä 

tiedustella mahdollisia vapaita paikkoja. Jokaiselle kurssille haetaan lähettämällä 

ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen toko@rks.fi , MUISTA laittaa otsikoksi 

kurssin nimi (1kpl), johon olet hakemassa! Hae jokaista kurssipaikkaa omalla erillisellä 

sähköpostilla, eli jos haet useammalle kurssille, pistä jokaisesta oma erillinen hakemus. 

 

Hakemuksen viestikenttään tarvitaan seuraavat tiedot: 

1. ohjaajan nimi 

2. koiran kutsumanimi 

3. koiran rotu 

4. koiran sukupuoli 

5. koiran ikä kurssin alkaessa 

6. oletko RKS:n jäsen vai oletko vasta jättänyt jäsenhakemuksen 

 

Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Katso kurssikuvaukset alta. Jokaiselle 

hakijalle ilmoitetaan viikon sisällä kurssille mahtumisesta. Ilmoitusajan umpeuduttua saat 

tarkemmat tiedot kurssista, maksutiedot yms. sähköpostiisi. Vahvistat kurssipaikkasi 

maksamalla kurssimaksun ennen kurssin alkamista saamiesi ohjeiden mukaisesti. 

HUOM! Pidä huolta, että koirasi on rokotettu Kennelliiton määräysten mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

http://rks.fi/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=432


TOUKOKUUSSA STARTTAAVAT KURSSIT 

 

TIISTAISIN 

Pentukurssi 

Mitä: Kurssin alkaessa alle 6kk vanhoille pentukoirille suunnattu koulutus. Kurssilla 

opetellaan koiran elämässä tärkeitä taitoja. Kurssille otetaan enimmillään 10 koirakkoa. 

Milloin: Lähes kaikki tiistai- sekä torstai-illat klo 18-19 touko- ja kesäkuun ajan. 

Ensimmäinen kokoontumiskerta 4.5. 

Kuka: ohjaajana Ilkka Stén 

Hinta: 50e  

 

Ilun viime kesän penturyhmä 

Mitä: Jatkoryhmä ensisijaisesti viime kesän pentukurssille osallistuneille koirakoille. 

Kurssille otetaan enimmillään 10 koirakkoa. 

Milloin: Lähes kaikki tiistai- sekä torstai-illat klo 19-20 touko- ja kesäkuun ajan. 

Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 4.5 pidetään teorialuento, tällöin koiranpennut jäävät 

kotiin. 

Kuka: ohjaajana Ilkka Stén 

Hinta: 50e  

 

Perustottelevaisuuskurssi 

Mitä: Arkitottelevaisuuteen keskittyvä peruskurssi. Arjen tottelevaisuudessa vaadittavien 

taitojen opettelua ja hiomista. Kurssilla opetellaan esimerkiksi luoksetuloa, odottamista ja 

hyvää käyttäytymistä. Kurssille otetaan enintään 12 koirakkoa 

Milloin: 8 kerran kurssi tiistaisin 2.5. alkaen klo 18–19.00. Ensimmäisellä kerralla pidetään 

teorialuento, jolloin koirat jätetään kotiin. 

Kuka: ohjaajana Heidi Rismala 

Hinta: 40e 

 

 

 

 

 



TOKOn alokasluokkaan tähtäävät/kisaavat 

Mitä: Tokokokeiden alokasluokassa tarvittavien liikkeiden läpikäyntiä. Kurssille otetaan 

enimmillään 8 koirakkoa. 

Milloin: 8 kerran kurssi 9.5. alkaen touko-ja kesäkuun ajan tiistaisin klo 19–20.00. 

Kuka: ohjaajana Marjo Karhunsaari ja Nelli Mäkelä 

Hinta: 40e 

 

Rally-tokon alkeiskurssi 

Mitä: Rally-tokon alokasluokan kylttien harjoittelua.  

Milloin: Neljän kerran kurssi alkaen 2.5. klo 19–20.00. Kurssille otetaan enimmillään 8 

koirakkoa. 

Kuka: Neea Taavitsainen 

Hinta: 20e 

 

TORSTAISIN 

Pentu- ja pentujen jatkokurssi 

Kts. tiedot ylhäältä. 

 

Tavoitteellisten tokoilijoiden omatoimiryhmä 

Mitä: Tokokokeisiin tähtäävien tai tokossa jo kisaavien omatoimitreeniryhmä. Ryhmässä 

treenataan toinen toisiaan tukien (palkkaus/häiriö/ohjaus/yms. apuja toisille antaen). 

Jokainen vastaa kuitenkin itsenäisesti oman treeninsä sisällöstä. Ryhmällä ei ole 

vastuukouluttajaa, ulkopuolista kouluttajaa käytetään mahdollisesti 1-2 kertaa kauden 

aikana. Maksimi osallistujamäärä on 10 koirakkoa. 

Milloin: Touko- ja kesäkuussa torstai-iltaisin klo 18-20, alkaen 4.5. 

Hinta: 20e. 

 

Rally-tokon jatkokurssi/Iiris 

Mitä: alo/avo-luokassa tarvittavien taitojen syventämiseen tähtäävä kurssi. Kurssille 

otetaan enintään 8 koirakkoa. 

Milloin: Neljänä peräkkäisenä torstai-iltana klo 17–18.00, alkaen 4.5. 

Kuka: ohjaajana Iiris Mäki-Jaakkola 

Hinta: 20e 



 

 

KESÄKUUSSA STARTTAAVAT KURSSIT 

 

TORSTAISIN 

 

Rally-tokon jatkokurssi/Liisa  

Mitä: alo/avo-luokassa tarvittavien taitojen syventämiseen tähtäävä kurssi. Kurssille 

otetaan enintään 8 koirakkoa. Kurssille voi tulla myös jatkamaan edellisen kurssin jälkeen. 

Milloin: Neljänä peräkkäisenä torstai-iltana klo 18-19, alkaen 1.6. 

Kuka: ohjaajana Liisa Niemeläinen 

Hinta: 20e 

 

 

 

Elo- ja syyskuun kurssit julkaistaan myöhemmin, seuraa 

ilmoittelua!! 


