
 

 

 

 

Kuka olen 

Olen Varpu, asun Hyvinkäällä ja kotoisin olen Hämeenlinnasta. Tokoa on tullut 

harrastettua vuodesta 1991 lukien. Tosin tässä välissä taisi olla melkein 10 vuoden 

tauko. Koiria on kotona ollut kuitenkin koko ajan. Meillä on ollut yksi 

pitkäkarvainen collie, muut koirat ovat kaikki olleet sileäkarvaisia collieita. 

Aikanaan toimin tokon koulutusohjaajana ja liikkurina vuosikaudet, mutta nyt aika 

ei enää riitä niin aktiiviseen harrastamiseen. Työt "haittaavat" harrastuksia. Koirien 

lisäksi harrastan ratsastusta ja oma hevonen vie ison siivun vapaa-ajastani! 

Mestarikoirani 

Reilu viisi vuotta sitten koirani FIN TVA MVA Tanning Ledin-P "Ledi" kuoli ja koiran 

paikka oli avoinna. Hetken mietin myös rodun vaihtoa, mutta sitten kuulin, että 

toisen edesmenneen koirani FIN TVA Nuuskakairan Adjutantin sukuun olisi  

tulossa minua kiinnostava pentue. Elokuun alussa 

pennut syntyivät ja niinpä syksyllä oli lähdettävä 

ajamaan Keminmaalle pennun hakuun. Uroksia oli 

kaksi, joista sain valita. Molemmat olivat kivoja, 

mutta osin pentutestinkin mukaan valitsin Sydin.  

Harrastamme Sydin kanssa lähinnä tokoa sen mukaan, mitä aika antaa periksi. 

Tietysti lenkkeillään paljon ja olen miettinyt myös rallytokoa ja noseworkiakin 

on joskus kokeiltu. Koiran vahvuus on korkea motivaatio tekemiseen. Sen 

vastapainona on ollut ongelmana äänekkyys. Paljon on tehty töitä vireen ja 

hiljaisuuden kanssa. Nyt se on hyvällä mallilla, mutta jatkuvasti täytyy miettiä, 

ettei Sydin vire nouse liian korkeaksi. Voittajassa meillä oli ongelmana 

metallinouto, vaikka muuten Sydi rakastaa noutamista. Mutta sekin haaste on 

nyt ratkottu, vaikka aikaa menikin... 

Kuinka päädyin juuri tämän lajin pariin 

Aikanaan tuli harrastettua hieman PK-jälkeä, mutta ajankäytön vuoksi tokosta on tullut päälaji. Sitä voi 
treenata missä tahansa ja lyhytkin aika riittää! Tokon kurinalaisuus ja tarkkuus varmaan sopivat pedanttiin 
luonteeseeni??? 

 
Tavoitteeni tässä lajissa 

Josko tästäkin koirasta saisi tottelevaisuusvalion? Välitavoite tälle vuodelle (2019) 

oli voittajan ykköstulos, joka saavutettiin edellisessä omassa kisassa. Itselläni ei 

kuitenkaan ole kilpailuhenkeä, joten treenaan lähinnä sen vuoksi, että koira saa 

aktivointia ja että se on meistä molemmista kivaa! 

Terveiseni muille tämän lajin harrastajille 

Mukavaa, kun seurassa on nyt Toko/rallytokojaosto. Kaikki vaan mukaan 
tokotreeneihin, koulutuksiin ja tapahtumiin! Enemmän vain yhteisiä häiriötreenejä 
ja apua toisilta lajin harrastajilta! 
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