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Nuorten koirien toko-rinki  

Tavoitteita 

 Saadaan heti tokouran alussa lupaavat koirakot tavoitteelliseen ja hyvään 

oppiin eri puolilta Suomea. 
 Saadaan nostettua Suomen tokon tasoa entisestään ja pidemmällä 

tähtäyksellä.  

 Saadaan lisää hyviä hakijoita varsinaiseen valmennusrenkaaseen ja 
maajoukkueeseen. 

 Saadaan tieto-taitoa levitettyä ympäri Suomea, jolloin alue-erot tasoittuvat, 
sillä varsinaiseen renkaaseen pääsee kuitenkin vain harva. 

 Ei ”hukata” potentiaalisia tulevaisuuden menestyjiä ja saadaan lisää 
motivoituneita ohjaajia. 

 

Organisointi 

Kennelpiirit toimivat organisaattoreina. Kennelliiton TOKO-työryhmältä saa apua. 

 
Vastuuhenkilöinä/ -orgaanisaationa voi olla: 
 

 Kennelpiirin tokovastaava. 
 Kennelpiirin jäsenyhdistys , sen tokovastaava tai muu työryhmä. 

 Kennelpiirin valtuuttama henkilö / henkilöt /työryhmä. 
 

Rahoitus 

 Toivotaan Kennelpiirien tukevan toimintaa.   
 Ringin jäsenet maksavat leireistä korvauksen (esim. 40 €/viikonloppu). 

 Valmennusrenkaasta tulleille kouluttajille maksetaan matkakorvauksia. 
todellisten kulujen mukaan tai km-korvaus (0,25 €/km), ruokailu, mahdollinen 

majoitus tai muutoin sovittu korvaus. 
 

Valinta nuorten koirien TOKO rinkiin 

 Valitaan nuoria (10 kk - 2-vuotiaita) koirakoita vapaamuotoisten hakemusten, 
kilpailukirjan ja näyttökokeen perusteella 

 Valintamenettely tapahtuu piirikohtaisesti. Esim. kennelpiirin edustaja (toko-
vastaava tai joku muu tokoon perehtynyt) ja kaksi valmennusrenkaan 

kouluttajaa tai heidän suosittelemansa kouluttajaa voivat valita koirakot 
yhdessä. 

 Hakijan on oltava Suomen Kennelliiton jäsen. 

 
 Voidaan myös valita mukaan vielä kilpailemattomia koiria. 

 Näyttökokeeseen saa osallistua 10 kk täyttänyt, rokotettu, tunnistusmerkitty ja 
rekisteröity (SKL tai muu FCI hyväksymä rekisteri) puhdasrotuinen koira, jonka  
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vakituinen ohjaaja asuu ko. kennelpiirin alueella, jossa näyttökoe järjestetään.  
 Pyritään löytämään joukosta tavoitteellisimmat ja potentiaalisimmat menestyjät 

sekä ahkerat harjoittelijat. 
 Huomioidaan hakijan yleinen aktiivisuus tokossa (aiemmat koirat ja 

koirankoulutushistoria, kouluttajana ja kokeiden järjestäjänä toimiminen ym.). 

 
Koulutus ja kouluttajat 

 Koulutusviikonloppuja 2-4 kertaa vuodessa 
o osallistujina toko-ringin jäsenet 

o myös kuunteluoppilaita. 
 Ohjattua treenausta, harjoituskilpailuja, luentoja jne.  
 Toko-ringillä voisi olla joko oma kouluttaja tai kouluttajat vaihtuisivat joka 

kerran (paljon uusia ideoita ja vaihtoehtoja). 
 Kouluttajana /kouoluttajina voisivat olla esim. oman Kennelpiirin alueen toko-

valmennusrenkaan jäsen(et). Valmennusrenkaan jäsenyyteen kuuluu tietty 
koulutus- ja aktiivisuusvelvoite, joka on tällä hetkellä kolme päivää. 

 Kouluttajat voi leireille valita itse, eikä siis tarvitse käyttää renkaan jäseniä. 

Näin ollen voidaan käyttää paikallisia toko-harrastajia, toisen kennelpiirin 
alueen renkaan jäseniä, muita kouluttajat, jne. 

 Mikäli haluaa käyttää TOKO valmennusrenkaan jäseniä, voi asiasta sopia 
valmennusrenkaan yhteyshenkilöiden kanssa. Heidän sähköpostiosoitteensa on 
tokovalmennusrengas@wippies.com. 

 Ajankohdalle 1.8.31.12.2014 tulisi valmennusrenkaan kouluttajista sopia 
maaliskuun 2014 loppuun mennessä (31.3.2014) 

 Ajankohdalle 1.1-31.12.2015 tulisi valmennusrenkaan kouluttajista sopia 
syyskuun loppuun mennessä 

 Sivuilla http://www.valmennusrengas.com/ on valmennusrenkaan jäsenten 

nimet ja kotipaikkakunnat. 
 

Monta jäsentä rinkiin mahtuu? 

 Jotta toiminta on tehokasta, pitää ringin jäsenten määrää rajoittaa.  

 Piiriä kohden on maksimissaan viisitoista (15) osallistujaa on hyvä määrä. 
 Näistä kannattaa ensimmäisenä toimintavuonna valita noin 7-10 koirakkoa, 

riippuen hakijoiden määrästä, kiinnostuksesta ja tasosta. Seuraavana vuonna 

voidaan täydentää joukkoa kunnes saavutetaan viisitoista. 
 

Jäsenyysaika ringissä 

 Paikka ringissä on määräaikainen. 
 Ringissä ollaan korkeintaan kaksi vuotta. Mikäli ennen määräajan 

umpeutumista, pääsee TOKO valmennusrenkaan jäseneksi, vapautuu paikka. 
 Ringissä olo edellyttää aktiivista tavoitteellista kilpailemista ja osallistumista 

luokkatasosta riippuen arvokilpailuihin (SM, PiirM). 
  

 

mailto:tokovalmennusrengas@wippies.com
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 Toko-ringin jäseneltä voi edellyttää myös aktiivista tavoitteellista omatoimista 

treenaamista omatoimisesti  
 Ringistä jäsenyydestä tulee luopua ja antaa mahdollisuus uusille tulokkaille, 

ellei kilpaile tuloksekkaasti eikä toimi aktiivisesti.  
 Toko-ringin jäsen tulisi velvoittaa osallistumaan koulutuksiin ja koulutus-

viikonloppuihin sekä auttaa niiden järjestämisessä 

 

Valinnan perusteita 

 On suositeltavaa, että valtakunnallisesti käytetään samanlaisia 

valintakriteereitä ja menettelyjä. 

 Näyttökoe on osoittautunut hyväksi menettelyksi. Hakijat voivat myös 

halutessaan lähettää pienen treenivideon.  

 

 Näyttökokeen suoritukset: 

o ALO paikallaanolo, kerroin 2 

o Seuraaminen taluttimetta (vähän pidempi kuin ALO + suora hidas ja 

juoksu), kerroin 3 

o Suora luoksetulo, kerroin 3 

o Noutaminen tai noutokapulan pitäminen (kapula annetaan 

perusasennossa olevalle koiralle, joka pitää sitä suussaan n. 5 sekuntia 

ja irrottaa ohjaajan käskystä), kerroin 1 

o Vapaavalintainen liike, kerroin 1   

o Yleisvaikutelma, kerroin 3 

 

Tiedustelut: 

Päivi Samuelsson (TOKOtyöryhmän siht., Kennelliitto), paivi.samulesson@kennelliitto.fi, p. 09 8873 0252 

Piritta Pärssinen, pipa.parssinen@gmail.com, p. 040 536 7167 

Riitta Räsänen, riitta.rasanen@pp7.inet.fi, p. 040 503 5697 

Pernilla Tallberg, macnillian@jippii.fi, p. 040 584 1526 

Jessica Svanljung (kouluttajien osalta), jessica@gumbostrand.fi, p. 050 555 3848 

Carina Savander-Ranne (TOKOtyöryhmän pj.), carina.savander-ranne@metropolia.fi, p. 044 511 5955 

Kouluttajista sopiminen: tokovalmennusrengas@wippies.com 
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