Alueellisia
valmennusryhmiä
TAVOITERYHMÄT

Koirakon
osaamistavoitteet

Active Start
(2-4kk pentu)

FUNdamentals
(4kk-10kk)

Learning to Train
(10kk-16kk)

Training to Train
(16kk-24kk)

TargetTeam 0

TargetTeam 1

TargetTeam 2

TargetTeam 3

Koira:
- Tapakasvatus:
arkirutiinit,
sisäsiisteys,
matkustaminen,
häkissä oleminen,
sosiaalistaminen,
tutustuminen
harjoittelu/kilpailuympäristöön,
käsittelyyn
totuttaminen
- Agilitytaitoja:
leikkimisen
perusteet,
ohjaajasuhteen
luominen,
monipuolinen
pentuajan liikunta

Koira:
- Lajiin tutustuminen ja
peruspohjan rakentaminen
- Palkkaaminen yhteistyön
perustana
- Temppujen hyödyntäminen
- Käyttäytyminen harjoitustilanteissa
-Viretilojen tunnistaminen ja
hallinta
- Työskentely lähellä/kaukana
- Estehakuisuus
- Ohjaustekniikoiden alkeita
- Fysiikkapohjan rakentaminen
(koiran monipuolinen liikunta)

Koira:
- Harjoittelu eri
ympäristöissä
- Flat work –harjoitteet
- Lähtökäyttäytyminen
- Lajinomaisen liikkumisen
opettelu (mm irtoaminen,
kokoaminen, kääntyminen,
hyppääminen)
- Ohjaustekniikoiden ja
muiden lajitaitojen opettelu
- Kontaktimenetelmän
opettelu
- Fysiikkaharjoitteet
(hyödyntäen muita alan
ammattilaisia)

Koira:
- Harjoitusmäärien ja
toistojen asteittainen
lisääminen
- Rataharjoitukset
- Ohjaustekniikkatreenit
- Kontakti- ja keppitekniikoiden vahvistaminen
- Vauhtiharjoitteet (koiran
luontainen kiihkeys
/etenemisnopeus
huomioiden)
- Viretilan säätely
(motivointi/itsehillintä)
- Fysiikkaharjoitteet
(hyödyntäen muita alan
ammattilaisia)

Ohjaaja:
- Perustaidot koiran
kouluttamiselle
- Fyysisen
peruskunnon
luominen/ylläpito
- Liikunnallisesti
aktiivinen
elämäntyyli
Koirakko:
- Ohjaajasuhteen
luominen
- Arkielämän
sujuvuus
Jakson tavoite:
Aktiivinen alku!

Ohjaaja:
- Monipuolinen liikunta
- Peruskuntoharjoitteet
- Lihashuolto ja urheiluvammojen ehkäisy
Koirakko:
- Yhteistyöhön perustuvan
suhteen luominen
Jakson tavoite:
Hauskuus, motivointi, yhteistyö!

Ohjaaja:
- Kestävyyskunnon
kehittäminen
- Lihaskuntoharjoitteet
- Aktivoiva alkuverryttely
Koirakko:
- Harjoittelun
suunnitelmallisuus
- Estesuoritusmenetelmien
valinta
- Liikkumisen rytmittäminen
agilitysuorituksen perustana
- Yhteistyön vahvistaminen
Jakson tavoite:
Monipuolinen pohja,
erilaisten lajin vaatimien
taitojen opettelu

Ohjaaja:
- Aktivoiva alkuverryttely;
voima-, nopeus- ja
liikkuvuusharjoitteet
- Liiketaitoharjoittelun
perusteet
Koirakko:
- Ohjaajan ja koiran
yhteisten vahvuusalueiden
ja kehityskohteiden
tunnistaminen ja
vahvistaminen
- Perussuorituksen
vahvistaminen
- Osaamistason nostaminen
- Harjoitteluun liittyvien
tavoitteiden asettaminen
- Vertaisryhmän tuki
Jakson tavoite:
Koirakon vahvuusalueiden
ja kehittämistä vaativien
osa-alueiden tunnistaminen.
Tavoitteelliseen
harjoitteluun oppiminen

Training to Compete
(24kk-36kk)

Training to Win
(36 >)

Koira:
- Kilpailuympäristöön
oppiminen
- Täysimittaiset/pitkät
rataharjoitukset
- Estesuoritustekniikoiden
tason ylläpitäminen
- Ohjaustekniikoiden
hienosäätö
- Koirakkokohtaiset teemat
ja harjoitukset
- Fysiikkaharjoitteet
(hyödyntäen muita alan
ammattilaisia)

Koira:
- Vaativat
rataharjoitukset ja
kilpailusuoritukset
- Koirakkokohtaisten
huippuominaisuuksien
vahvistaminen
yksilöllisin harjoittein
-Kilpailukestävyys
- Fysiikkaharjoitteet
(hyödyntäen muita alan
ammattilaisia)

Ohjaaja:
- Fyysisen kunnon ylläpito
ja parantaminen
- Liiketaitoharjoitukset
- Ohjaajan
mentaalivalmennuksen
perusteet
Koirakko:
- Koirakon itsevarmuuden
ja nopeuden vahvistaminen
- Koirakkokohtaisen
ohjaussysteemin
ylläpitäminen ja
vahvistaminen
- Vertaisryhmä tukena ja
koirakon oman tason
mittarina
Jakson tavoite:
Kilpailu-uran aloittaminen.
Perusominaisuuksiltaan ja
-taidoiltaan tasapainossa
oleva koirakko.

Ohjaaja:
- Henkilökohtainen
fysiikkatreeniohjelma
- Säännöllinen
mentaalivalmennus
- Huippuohjaajan
ominaisuuksien
vahvistaminen ja
henkinen vahvuus
- Kilpailukestävyys
Koirakko:
- Tavoitteena
optimaalinen
agilitysuoritus
- Läsnäolo ja
katkeamaton yhteys
suorituksen ajan
- Ajoituksen hienosäätö
- Vertaisryhmä tukena
ja koirakon oman tason
mittarina
Jakson tavoite:
Menestyminen
kilpailuissa.
Huippuominaisuudet
vahvaksi!

Valmentajan
osaamiskriteerit

Koiran ohjaaja:

Valmentaja:

Edellisten lisäksi:

Edellisten lisäksi:

Edellisten lisäksi:

Edellisten lisäksi:

- Vastaa
lähtökohtaisesti
pennun
sosiaalistamisesta
sekä pentuajan
taitojen
opettamisesta
- Mahdolliset
pennuille suunnatut
kurssit

- Ymmärtää ohjaajan ja koiran
välisen suhteen merkityksen
koirakon tulevan kehityksen
perustana
- Tunnistaa erilaisten koirien
viretiloja ja osaa auttaa
rakentamaan koiralle
tarvittavan motivaatiopohjan
- Tiedostaa, minkä verran
nuoren koiran kanssa voi
harjoitella
- Osaa suunnitella turvalliset
harjoitukset
- Osaa neuvoa ohjaajaa tämän
omien ja koiran
fysiikkaharjoitusten
aloittamisessa tai hankkia
neuvoja/tukea muilta alan
ammattilaisilta

- Osaa suunnitella flat work
–harjoituksia sekä tehdä
lajinomaisen liikkumisen
vahvistamiseen liittyviä
perusharjoituksia.
- Tuntee monipuolisesti
erilaisia ohjaus- ja
estesuoritustekniikoita ja
tietää, miten tekniikat
opetetaan

- Osaa laatia
harjoitusjakson mittaisen
monipuolisen
harjoitussuunnitelman
- Osaa suunnitella
harjoitusteemaa ilmentäviä
rataharjoituksia
- Ymmärtää
vauhtiharjoitusten
merkityksen ja osaa
rakentaa harjoituksia, jotka
opettavat koiraa etenemään
optimaalisella nopeudella
- Tunnistaa
koirakkokohtaisia
vahvuuksia sekä harjoitusta
vaativia kehityskohteita

- Ymmärtää
koirakkokohtaisen
ohjaussysteemin
merkityksen
- Tuntee kilpailemiseen
liittyvät paineet ja
olosuhteet sekä osaa
valmistaa koirakkoa
kilpailusuoritukseen
- Tuntee ohjaajan
mentaalivalmennuksen
perusteet tai osaa hankkia
neuvoja/tukea
mentaalivalmennuksen
asiantuntijoilta

- Omaa omakohtaista
kokemusta vaativista
rataharjoituksista ja
kilpailusuorituksista
sekä osaa hyödyntää
omia kokemuksiaan
valmentajana
toimiessaan
- Pistää itsensä likoon
kannustaessaan
valmennettaviaan
huippusuorituksiin.
- Osaa rakentaa
toimivan,
henkilökohtaisen
valmennussuhteen
valmennettavan
kanssa

SAGIlta voi hakea alueellista
valmentajaa
(agilityvalmentajan
vuosikurssin osallistujat)
KKI-ryhmät (yli 30/40-v)

SAGIlta voi hakea alueellista
valmentajaa
(agilityvalmentajan
vuosikurssin osallistujat)
Paragility

SAGIlta voi hakea
alueellista valmentajaa
(agilityvalmentajan
vuosikurssin osallistujat)

TalentTeam
(tulevaisuudessa)

TopTeam

KKI-tuki?

Mahdolliset tukimuodot?

Tukitoimet/SAGI

OHJAAJAN
OMINAISUUDET
Koirakon
osaamistavoitteet
Valmentajan
osaamiskriteerit
Tukitoimet

KOIRAN
OMINAISUUDET
Koirakon
osaamistavoitteet
Valmentajan
osaamiskriteerit
Tukitoimet
TEEMARYHMÄT
Koirakon
osaamistavoitteet
Valmentajan
osaamiskriteerit
Tukitoimet

Juniorit (alle 18-v)

SAGIlta voi hakea
kohdeavustusta
nuorille suunnattujen
alueellisten
valmennusryhmien
toiminnan
käynnistämiseksi
Roturyhmät

(Juoksu)kontaktit

