
 

 

 

 

Kuka olen 

Olen hyvinkääläinen koiraharrastaja ja toimistotyöläinen. Olen alun perin kotoisin 

Pohjanmaalta, ja muutaman mutkan kautta asettunut Hyvinkäälle. Asun pienellä 

maatilalla, jossa meillä on kolmen koiran lisäksi kissa ja kanoja sekä kesäisin lampaita. 
Olen harrastanut bordercollieiden kanssa vuodesta 2007, jolloin minulle tuli ensimmäinen bc. 

Sen oli tarkoitus tulla lähinnä lenkkikaveriksi mutta ihastuin täysin koiraharrastukseen ja tähän 

monipuoliseen rotuun ja tiemme veivät tokon, agilityn, pk-lajien, rallytokon ja näyttelyiden 

pariin, ja sen jälkeen bortsuja on tullut vielä kolme kappaletta lisää. 

Mestarikoirani 

Bali on 11/2016 syntynyt bordercollienarttu. Balin isoäiti on minulle tuttu ja rakas koira, 
ja haaveilin pitkään tuon koiran jälkeläisestä. Kun sitten sen tytärtä alettiin astuttaa, oli 
alusta asti selvää, että meille tulee siitä pentu. Sittemmin myös Balin äiti Rae muutti 
meille kodinvaihtajana. Bali on ollut monella tapaa unelmien täyttymys; se on 
loputtoman innokas töihin ja sen vilkas luonne sopii hyvin 

minulle, rauhalliselle ohjaajalle. Balin ollessa harrastuskoirana vailla vertaa, ikävästi 
terveyspuolella on ollut hieman epäonnea. Balin vahvuudet ovat ehdottomasti sen 
hyvä työskentelymoottori sekä taistelutahto. Se on aina hyvässä vireessä 
treeneissä ja kisoissa eikä sillä ole vielä ikinä ollut mitään huonoja päiviä. Bali 
yrittää aina parhaansa. Se kestää hyvin palkattomuutta kisatilanteissa eikä ota 
häiriötä vieraista koirista, paikoista tai muista olosuhteista, ja se on erittäin 
sosiaalinen ja tykkää kaikista ihmisistä. 
Haasteita meillä on rodulle tyypillisesti silmän käytössä, Bali jää herkästi "jumiin" 
erilaisiin kohteisiin kuten noutokapulaan tai kiertoliikkeen tötteröön. Tokon lisäksi 
Balin kanssa harrastetaan agilityä ja palveluskoirien metsäjälkeä. 

 
Kuinka päädyin juuri tämän lajin pariin 

Olen harrastanut tokoa kaikkien koirieni kanssa. Pennulle pitää kuitenkin opettaa perustottelevaisuutta, ja 
alempien luokkien tokoliikkeitä voi opettaa siinä samalla. Tokon alkeet ovat pennun kanssa kivoja kontaktin ja 
yhteistyön kehittämiseen, ja toko antaa erinomaisen pohjan myös muille harrastuslajeille. Tokoa voi myös 
treenata missä vain eikä siihen tarvita ainakaan alussa kovin suurta varustemäärää.  
Balin kanssa menimme heti pentuna HyKu:lle Nina Mannerin tokoryhmään, ja sieltä olemmekin saaneet 
erinomaiset eväät harrastukseen. 

 
Tavoitteeni tässä lajissa 

Balin kanssa tavoitteena on tokovalion arvo sekä hyviä suorituksia arvokisoissa, myös 

valmennusrenkaaseen olisi kiva pyrkiä ja vaikka päästäkin. Päätavoite kuitenkin on 

säilyttää hyvä fiilis treeneissä ja edetä oman tason ja tahdin mukaan. Itsellä tavoitteena 

on kehittyä ohjaajana ja pyrkiä olemaan tekemättä samoja virheitä aina uudelleen :).  

Terveiseni muille tämän lajin harrastajille 

Olen SUPER innoissani, että HyKuun on alkanut kerääntyä aktiivista tokoporukkaa ja 
tänä vuonna saadaan SM-kisoihinkin joukkue. Seuralla on kaikki edellytykset kasvaa 
isoksi ja aktiiviseksi tokoseuraksi, meillä on hyviä kouluttajia ja aktiivisia treenejä sekä 

hienot puitteet harrastukselle. Toko on niin kiva ja koukuttava laji, että ilman on vaikeaa olla. :D 
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