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Sari Toivola
Olen

• kissaihminen vuodesta 1991

• ammatiltani eläimiin ja niiden hyvinvointiin
erikoistunut viestintäihminen

• neljän kotikissan omistaja ja yhden hoitokissan
hoitotäti

• kiinnostunut eläinten temppukouluttamisesta
kesyrottien myötä vuonna 2006

• temputattanut sen jälkeen jos jonkinlaisia
eläimiä, kuten kissoja, poneja, kaloja sekä koiria

Kuva: Essi Latto16.3.2019 | Sari Toivola | SAGIK ry



Mitä
aktivointi on?

Virikkeellistämistä

• Jokaisella eläimellä on 
lajityypilliset
käyttäytymistarpeensa.

• Virikkeellistämisellä pyritään
tuomaan eläimen
elinympäristöön sellaisia asioita, 
joiden avulla se voi toteuttaa
lajityypillisiä
käyttäytymistarpeitaan. 

• Virike on se konkreettinen esine
tai asia, jonka kautta eläin voi
toteuttaa lajityypillisiä
käyttäytymistarpeitaan.
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Mitä aktivointi on?

Virikkeellistämistä

Virikkeiden ja virikkeellistämisen eri ”tasot”

• Itsestäänselvät perusvirikkeet > kiipeily- ja 
raapimapuut, asianmukainen hiekkalaatikko.

• Mitä perusvirikkeiden lisäksi?

• Aistivirikkeet > kaninkäpälät, luonto-tv, 
turvallinen ulkoilu

• Fyysiset virikkeet > muuttuva elinympäristö, 
turvallinen ulkoilu, lajityypilliset sisätilat

• Sosiaaliset virkkeet > lajitoveri
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Mitä 
aktivointi on?
Virikkeellistämistä

Leikki
Kissan saalistusketjun vaiheet: 

havaitseminen > vaaniminen > 
pyydystäminen > syöminen

• Kaikki saalistusketjun vaiheet
pyritään ottamaan vaihtelevasti
huomioon.

• Muista riittävä vaaniminen!

• Kissan ei tarvitse saalistaa oikeaa
saalista.

• Ruuan hankintaan liittyvä toiminta
itsessään on kissalle palkitsevaa. 
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Mitä aktivointi on?

Virikkeellistämistä

• Ruokavirikkeet > ruuan
tarjoamien kissalle sen
lajityypillistä käyttäytymistä
mukaillen.

• Kongitiiviset virikkeet > kissan
kannustaminen sille
luontaiseen
ongelmanratkaisuun ja 
haasteista selviämiseen, esim. 
temppukoulutus.
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Miksi kissaa 
kannattaa 
aktivoida?

• Kissa ei ole sohvatyyny.

• Luonnossa se saalistaa jopa
50 kertaa päivässä.

• Turhautunut ja tylsistynyt
kissa passivoituu.

• Liikuntaa ja aivojumppaa
sopivassa suhteessa.

• Kissa tarvitsee mielekästä
tekemistä voidakseen hyvin.

• Kissalle mielekästä tekemistä
on kaikki sellainen, mistä se 
saa mielihyvää.
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Kissan
kouluttaminen
• Kissalle voidaan opettaa erilaisia

temppuja.

• Kissalle voidaan opettaa myös
hyödyllisiä arjen taitoja.

• Kissa palkitaan toivotusta
käyttäytymisestä ja epätoivottu
käytös jätetään huomiotta. 

• Kissaa ei saa missään nimessä
rangaista!

• Temppukoulutuksen
apuvälineitä mm. kosketuskeppi
ja naksutin.
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Harjoittelua



Lopputulos?



Kissa-agility

• Kognitiivisen
virikkeellistämisen ja 
temppukoulutuksen
muoto.

• Kissaa opetetaan
suorittamaan erilaisia
tehtäviä, kuten esteen
ylitystä ja alitusta, sekä
pujottelua

• Opetteluvaiheessa on 
olennaisinta edetä pienin
askelin > sheippaus
(shaping)
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Kissa-agilityä yksinkertaisimmillaan



Kissa-agility to the Max



Nose Work

• Koiramaailmasta tuttu laji, jota voi
ihan yhtälailla opettaa kissallekin.

• Puhutaan niin kutsutusta
hajuerottelusta, eli opetetaan eläin
erottamaan eri hajuja toisistaan ja 
ilmaisemaan ihmiselle juuri haluttu
haju.

• Se miten eläin ilmaisee, eli kertoo
ihmiselle tekemästään löydöstä
riippuu yksilöstä.
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Nose Work –kissa in Action



Ammattilaiset
eläinkouluttajat

• Kissojen kohdalla ammattikouluttajien
käyttö harrastustarkoituksissa on vielä
verrattain harvinaista, mutta
esimerkiksi koirien ja hevosten kohdalla
melko yleistä.

• Ammattilaiskouluttajan käyttö
ongelmatilanteissa, mutta myös
muuten.

• Kouluttajaa valittaessa kannattaa olla 
tarkkana.

• Lista ammattitutkinnon suorittaneista
eläintenkouluttajista löytyy osoitteesta

elaintenkouluttajat.com
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SAGIK ry:n toiminta

Agilitykilpailut

SAGIK järjestää kissa-agilitykilpailuja

• Järjestetään usein esim. eläinkauppoissa tai 
kissanäyttelyiden yhteydessä.

• Oman kokemukseni mukaan kotona on 
helpompi treenata lattialla.

• Kuka tahansa SAGIK:in jäsen voi järjestää
agilitykisoja omalla paikkakunnallaan! 

• Joka vuoden lopussa palkitaan vuoden
agilitykissat kuluneen vuoden
kokonaismenestyksen perusteella.
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Yhteistreenit

• SAGIK ry on lanseerannut ensin pk-seudulla ja 
sittemmin Oulun alueella Pohjois-Pohjanmaalla
uuden yhteistreenikonseptin, jossa kissaihmiset
kissoineen kokoontuvat yhteen vapaamuotoisiin
treeneihin.

• Treenit eivät ole ohjattuja, eikä niissä lähtökohtaisesti
ole eläintenkouluttajaa paikalla. 

• Treenien tavoitteita voivat olla esimerkiksi: nuoren
kissan totuttaminen uusissa paikoissa käymiseen tai 
jonkin tietyn tempun oppiminen. 

• Kissat treenaavat ja ovat vapaana tilassa kukin
vuorollaan ja loput odottavat omaa vuoroa
kevythäkeissään. 

• Treenit pyörivät tällä hetkellä pohjoisessa. Pk-
seudulla meillä on uusi treenipaikka parhaillaan
hakusessa.
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Agikissa-
lehti
Tähän asti ollut paperinen ja 
ilmestynyt noin kaksi kertaa
vuodessa.
Tarkoitus olisi tämän kuluvan
vuoden aikana toteuttaa
yhdistykselle nettisivu-uudistus, 
jonka myötä siirrymme
kokonaan sähköiseen
verkkolehteen.
Lehdessä on erilaisia
aktivointilajiesittelyitä, 
kiinnostavien ihmisten
haastatteluita, väline- ja 
varustetestejä sekä vinkkejä
erilaisten temppujen
opetteluun.
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Tule mukaan 
toimintaan!

Kaipaamme mukaan
toimintaamme lisää kissojen
aktivoinnista ja kouluttamisesta
kiinnostuneita ihmisiä!
Tule mukaan kissojen
aktivoinnin sanansaattajien
joukkoon!
Lisätietoa ja 
jäsneksiliittymisohjeet: 
www.agilitykissat.com
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Suosituksia ja 
lukuvinkkejä

Kirjasuositus
Elina Väyrynen, Jan Nyström
Kissan aktivointi
(Art House 2009)

Eläinten käyttäytymisneuvoja
Jaana Pohjola
eläinkoulutusblogi.fi
Eläintenkouluttaja
Miira Hellstenin kissanpentublogi
viiksikko.heiluvahanta.fi
SAGIKlaisen Milla Salosen
Viiruvarpaat-blogi
viiruvarpaat.blogspot.fi
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Kiitos!
Kysymyksiä? 

FB: Sari ja kuva | IG: @sarijakuva
sarijakuva.fi | sari.toivola@sarijakuva.fi

agilitykissat.com
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