
 

 

 

 

     Kuka olen 

Mira Aalto, nelikymppinen koiraharrastaja ja asun Riihimäellä.  
Olen varhaiskasvatuksen opettajana Hyvinkään kaupungilla ja lisäksi 
sivutyönä ohjaan erilaisia jumppia Riihimäen kansalaisopistolla. 
Olen myös suorittanut v.2009 Suomen palveluskoiraliiton 
koirankouluttajakurssin ja v. 2015 Dobo-koulutusohjaajakurssin, joita 
olen kurssimuotoisesti ohjannut tuosta lähtien. Minut siis näkee 
myös HyKulla näissä merkeissä ja rally-ja tokokisatoimikunnassa ;)   
(Dobo® on rekisteröity tuotemerkki, jota saavat käyttää vain koulutuksen saaneet  

  ja kurssin läpäisseet koulutusohjaajat)  
 

Mestarikoirani 

Marilynin omistaa ystäväni Marko Kuivasniemi.  Marilynin kanssa aloitimme ekana agilityn 
harrastamisen ja sitten kisaamisen 2010, kun omalla koirallani Niilolla 
ilmeni kilpirauhasen vajaatoiminta, jonka kanssa harrastin agilityä ja 
pelastuskoiratoimintaa. Marilyn harrasti tuolloin myös omistajansa kanssa 
pelastuskoiratoimintaa.  Marilynin kanssa kisattiin pari vuotta agissa 1- 
luokassa, sillä kisoissa kierrokset nousivat ja kontaktit olivat todellinen 
haaste. 2015 jouluna kisattiin vikat kisat 2-luokassa, hyppyradalta meillä 
LUVA.  Marlinynin seuraava laji oli toko ja se tuli ohjelmistoomme 2017, 
kun aloin kisaan omalla koirallani Sissillä tokossa ja kisajännitys vaivasi ja 
tarvitsin näin lisää kisakokemusta. Rally-tokon aloitimme 2018. Marilyn 
on hyvin energinen, leikkisä ja ihmisistä pitävä koira. Pidän sen kanssa 
touhuamisesta ja se on aina innoissaan lähdössä kanssani treenaamaan. 
Kisoissa haasteena on pitää energia sopivalla tasolla yllä.  

   
 

Kuinka päädyin juuri tämän lajin pariin 

Rallyn pariin päädyin oman koirani Sissi-labbiksen kanssa ensin, joka tarvitsimme 
tokon rinnalle lajia, jossa tulee koira saa suorituksen aikana kehuja. Sissin 
mielestä tuolloin seuraaminen oli ihan puuduttavaa touhua. Aloitimme 
kisaamisen 2017 kesällä ja hupsista nyt olemme mestarissa :) Marilynin kanssa 
aloitin kisaamisen rallyssä 2018, kun olimme edellisenä kesänä saaneet TK1 ja 
koirassa on edelleen virtaa ja hän tykkää kanssani tehdä. 
  
Tavoitteeni tässä lajissa 

Marilynin kohdalla tavoitteet ovat jo saavutettu eli RTK 2, ja TK 1 saatiin 2017. 
Marilynille en enää lähde opettamaan oikealla seuraamista ja hän täytti 26.6. 11 
vuotta. Kisaamista jatkan tässä lajissa omalla labbiksellani Sissillä ja meillä 
tavoitteena saada RTK 4 sekä Markon labbiksella Aamulla, jonka kanssa vielä 1 
AVO tulos saamatta RTK 2 varten ja sitten tietenkin tähtäämme seuraavaan 
RTK:hon :) 
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