
Tokojaoston syyskauden 2017 ohjatut koulutukset 

 

Rauman Käyttö- ja Seurakoirat järjestää syksyllä 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 syksyn kursseille on 5.-19.7.2017, 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. Kurssille osallistuvan 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. RKS 

Tokojaosto pidättää oikeuden kurssien muutoksiin. 

 

ELOKUUSSA 

TIISTAISIN 

Pentukurssi 

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

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

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


Milloin: Lähes kaikki tiistai- sekä torstai-illat klo 18-19 elo- ja syyskuun ajan. Ensimmäinen 

kokoontumiskerta 1.8. 

Kuka: ohjaajana Ilkka Stén 

Hinta: 50e  

 

TOKOn alokasluokkaan tähtäävät/kisaavat 

Mitä: Syyskuun tokokokeeseen ensisijaisesti tähtääville tarkoitettu kurssi, jossa 

harjoitellaan kokeenomaisesti alokasluokan liikkeitä ja hiotaan yksityiskohtia. Kurssille 

otetaan enimmillään 10 koirakkoa. 

Milloin: Tiistaisin 15.8., 29.8., 5.9. ja 12.9. klo 19 alkaen. 

Kuka: ohjaajana Marjo Karhunsaari ja Nelli Mäkelä 

Hinta: 20e 

 

Rally-tokon alkeisjatko  

Mitä: Alkeiskurssin suorittaneiden jatkoryhmä. Kurssilla keskitytään syventämään ja 

kertaamaan toukokuun alkeiskurssilla opittuja taitoja.  

Milloin: Neljänä peräkkäisenä tiistaina 1.8. klo 19.00 alkaen. Kurssille otetaan enimmillään 

8 koirakkoa.  

Kuka: Neea Taavitsainen  

Hinta: 20e 

 

Rally-tokon ABC tokoilijoille/agilitaajille/pk-harrastajille/yms  

Jos olet jo aiemmin harrastanut jotain, saavuttaen koirallesi perushallinnan, nyt on loistava 

tilaisuus saada rally-tokon yhden illan pikakurssi painoalueella lajin ALO-luokassa 

kisaamisen aloittaminen. RKS järjestää ensimmäiset viralliset rally-tokokokisansa 17.9 eli 

uuden lajin aluevaltaus on tehty helpommaksi kuin koskaan ennen! 

Rally-tokon pikakurssi toteutetaan 22.8 klo 17.30. Aloitetaan luennolla, jossa käydään 

kisaamisen aloittamisen näkökulmasta läpi lajin "must know" jutut, joiden tunnistaminen on 

kokeessa onnistumisen kannalta tärkeää. Luennon jälkeen toteutetaan 

käytännönharjoitus, jossa yhdessä tutustutaan ALO-luokan rataan, koirakot suorittavat sen 

vuorotellen ja saavat palautteen suorituksestaan lajin pistelaskusysteemin kannalta sekä 

vinkit mahdollisiin treenikohteisiin. 

Pikakurssin tavoitteena on madaltaa kisakynnystä ja näin saada mahdollisimman moni 

RKS:n harrastaja starttaamaan oman seuran kisoissa. Kurssin ohjaa Miia Hellsten. 

Luento kustantaa 5e, ei rajoituksia osanottajamäärään. Käytännönharjoitus kustantaa 5e 

ja siihen otetaan 7kpl ilmoittautumisjärjestyksessä, etusijalla ovat luennolle osallistuvat ns. 



muiden lajien harrastajat. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin paikkoja, voidaan 

tarvittaessa järjestää vielä toinen käytännönharjoitustreeni. 

IImoittautumiset 15.8 mennessä sähköpostitse toko@rks.fi , otsikkokenttään Rally-tokon 

ABC ja viestikenttään luento ja/tai käytännönharjoitus (mihin haluat ilmoittautua), oma 

nimi, koiran rotu ja kutsumanimi sekä vapaamuotoisesti aiempi harrastustausta kyseisen 

koiran kanssa (mitä lajia/lajeja sekä millä tasolla). 

 

TORSTAISIN 

Pentukurssi 

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: Elo- ja syyskuussa torstai-iltaisin 3.8. klo 17 alkaen 

Hinta: 20e. 

 

Rally-tokon jatkokurssi  

 

Mitä: Rally-tokon jatkokurssi sopii lajia jo pidempään harrastaneille, kisoissa käyneille tai 

muuten lähes kisavalmeille koirakoille. Riippuen ryhmäläisten tasosta, kurssilla keskitytään 

enemmän joko alo-, avo- tai voittajaluokassa vaadittavien taitojen hiomiseen.  

 

Milloin: Neljänä peräkkäisenä torstaina 17.8. klo 18.00 alkaen. Kurssille otetaan 

enimmillään 6 koirakkoa.  

 

Kuka: Liisa Niemeläinen  

 

Hinta: 20e  

 

 

Rally-tokon seuramestaruuskisaan valmistava kurssi  

 

Mitä: Syyskuun seuramestaruuskisan alokasluokkaan tähtäävien valmistava kurssi. 

Harjoitellaan alokasluokan ratoja ja kisanomaisia tilanteita.  

 



Milloin: Neljänä peräkkäisenä torstaina 17.8. klo 19 alkaen. Kurssille otetaan enimmillään 

6 koirakkoa.  

 

Kuka: Heli Grönroos  

 

Hinta: 20e 
 

 

SYYSKUUSSA 

 

TIISTAISIN  

 

Pentukurssi 

Kts. tiedot ylhäältä. 

 

Perustottelevaisuuskurssi 

Mitä: Arkitottelevaisuuteen keskittyvä peruskurssi. Arjen tottelevaisuudessa vaadittavien 

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

hyvää käyttäytymistä. Kurssille otetaan enintään 8 koirakkoa 

Milloin: 4 kerran kurssi tiistaisin 5.9. klo 18 alkaen.  

Kuka: ohjaajana Heidi Rismala 

Hinta: 20e 

 

TORSTAISIN 

 

Tavoitteellisten tokoilijoiden omatoimiryhmä 

Kts. tiedot ylhäältä. 

 

Pentukurssi 

Kts. tiedot ylhäältä 

 


