HELSINKI, Konala: Pentu Teho – Kurssi,
Torstaisin 10.10.2019, Klo. 18.00,
8krt, TÄYNNÄ!
KURSSIN SISÄLTÖ:
Pentujen Tehotottelevaisuus- kurssilla harjoitellaan 8 kerralla laajasti
perustottelevaisuuden osa-alueita koiran kanssa.
Kurssilla harjoitellaan mm. istu, maahan, tehdään erilaisia temppuja
aktivointimielessä, Paikalla istuminen ja makaaminen, luoksetulo häiriöttä ja
häiriössä, Katsekontakti ja kontaktin ylläpito, sivulle, seuraa, odota, ei
ota, ohituksia, seiso, takaosan käyttö harjoituksia, hihnassa kulkemista,
vastaantulijan tervehtiminen niin, että omistajat kättelevät ja koirat
istuvat omistajien vieressä.
Kurssi on kokonaisuutena hyvä käytöstapojen ja tottelevaisuuden
harjoitteluun, sekä auttaa omistajaa paremmin kouluttamaan koiraansa. Kurssi
kestää 8 koulutuskertaa kerran viikossa.
Kurssi on tarkoittu alle vuoden ikäisille koirilla. Tältä kurssilta voi
halutessaan hyvin jatkaa koiratanssiin, tokoon, rallytokoon tai mihin haluaa.
Tämä kurssi on hyvä pohja eri harrastuslajeille.

KURSSIPAIKKA:
OSOITE PAIKALLE:
Täysin lämmin halli Ruosilantie 10,
Konala Helsinki
Vihdintieltä tullessa käänny Ruosilantielle (liikennevaloista), risteyksestä
vasemmalle. Rakennus on toinen rakennus vasemmalla (rakennus jonka pihaan
pääsee ajamaan). Delta Autoliikettä vastapäätä tien toisella puolella (Delta
autossa mm. Kia ja Mazda). Viereisessä rakennuksessa on mm. varusteleka ja
samassa talossa napurinamme on mm. Misteli ruokaravintola, Konwell, ja
Mapvision. Pihalla on autopaikkoja mihin auton voi jättää. Tilamme ovi on
oikealla puolella rakennuksen syvennyksessä Misteli ravintolan vieressä.
KOIRAN PISSATTAMINEN ALUEELLA
Koiraa ei missään tapauksessa saa pissattaa piha-alueella tai rakennusta
ympäröivään aitaan! Koirat käytetään tien toisella puolella rakennusten
takana olevilla ulkoilureiteillä tekemässä hätänsä ennen ja jälkeen

kurssitunnin.

Hallin ei saa tulla ulkokengät jalassa, ota sisäkengät mukaan. Eteisessä
muutamia lainakenkiä myös saatavilla.

KURSSIPÄIVÄT:
Yhteensä 8 koulutuskertaa
Torstaisin klo

18.00 – 18.45

10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 07.11, 14.11, 21.11, 28.11.2019

HUOM!
Kurssille ei voi osallistua voimakkaasti toisiin koiriin reagoivan koiran
kanssa (jatkuva haukkuminen/vinkuminen, agressiivisuus, jatkuva tempoilu
toisia kohti tmv.).
Tila on avoin, eikä korkeita näkösuojia ole mahdollista käyttää. Kurssin
sujuvuuden kannalta on kurssin kouluttajalle oikeus siirtää koirakko johonkin
toiseen ryhmään, mikäli kokee että kurssi ei ole koirakon tason mukainen.

HELSINKI, Konala: Nosework Alkeet –
Kurssi, Torstaisin 10.10.2019, Klo.
19.00, 6krt
KURSSIN SISÄLTÖ:
Nose Work sopii kaikille koirille ikään tai rotuun katsomatta. Laji
kehitettiin alkujaan USA:ssa rescuekoirien aktivointiin, mutta pian
lajia lähdettiin työstämään kaikkien koirien saataville ja lajissa voi
myös kilpailla. Etsintöjä on 4 erilaista: laatikkoetsintä,
sisätilaetsintä, ulkoetsintä sekä ajoneuvoetsintä.
Tällä alkeiskurssilla harjoittelemme lajin 1 luokassa olevan eukalyptuksen

hajulla. Tavoitteena kurssilla on vahvistaa eukalyptuksen hajua ja liittää
siihen mukaan ilmaisu (kuonokosketus, istuminen tai maahanmeno). Koirien
edistymisen mukaan kurssilla
tehdään myös sisätilaetsintää sekä aloitetaan laatikkoetsinnällä.
Kurssilla harjoitellaan koira kerrallaan ja ryhmän maksimikoko on 4
koirakkoa.

KURSSIPAIKKA:
OSOITE PAIKALLE:
Täysin lämmin halli Ruosilantie 10,
Konala Helsinki
Vihdintieltä tullessa käänny Ruosilantielle (liikennevaloista), risteyksestä
vasemmalle. Rakennus on toinen rakennus vasemmalla (rakennus jonka pihaan
pääsee ajamaan). Delta Autoliikettä vastapäätä tien toisella puolella (Delta
autossa mm. Kia ja Mazda). Viereisessä rakennuksessa on mm. varusteleka ja
samassa talossa napurinamme on mm. Misteli ruokaravintola, Konwell, ja
Mapvision. Pihalla on autopaikkoja mihin auton voi jättää. Tilamme ovi on
oikealla puolella rakennuksen syvennyksessä Misteli ravintolan vieressä.
KOIRAN PISSATTAMINEN ALUEELLA
Koiraa ei missään tapauksessa saa pissattaa piha-alueella tai rakennusta
ympäröivään aitaan! Koirat käytetään tien toisella puolella rakennusten
takana olevilla ulkoilureiteillä tekemässä hätänsä ennen ja jälkeen
kurssitunnin.

Hallin ei saa tulla ulkokengät jalassa, ota sisäkengät mukaan. Eteisessä
muutamia lainakenkiä myös saatavilla.

KURSSIPÄIVÄT:
Yhteensä 6 koulutuskertaa
Torstaisin

klo

19.00 – 19.45

10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 07.11, 14.11

Kurssille ei voi osallistua voimakkaasti toisiin koiriin reagoivan koiran
kanssa (jatkuva haukkuminen/vinkuminen, agressiivisuus, jatkuva tempoilu
toisia kohti tmv.).
Tila on avoin, eikä korkeita näkösuojia ole mahdollista käyttää. Kurssin
sujuvuuden kannalta on kurssin kouluttajalle oikeus siirtää koirakko johonkin
toiseen ryhmään, mikäli kokee että kurssi ei ole koirakon tason mukainen.

HELSINKI, Konala: Nosework Alkeet –
Kurssi, Torstaisin 10.10.2019, Klo.
20.00, 6krt
KURSSIN SISÄLTÖ:
Nose Work sopii kaikille koirille ikään tai rotuun katsomatta. Laji
kehitettiin alkujaan USA:ssa rescuekoirien aktivointiin, mutta pian
lajia lähdettiin työstämään kaikkien koirien saataville ja lajissa voi
myös kilpailla. Etsintöjä on 4 erilaista: laatikkoetsintä,
sisätilaetsintä, ulkoetsintä sekä ajoneuvoetsintä.
Tällä alkeiskurssilla harjoittelemme lajin 1 luokassa olevan eukalyptuksen
hajulla. Tavoitteena kurssilla on vahvistaa eukalyptuksen hajua ja liittää
siihen mukaan ilmaisu (kuonokosketus, istuminen tai maahanmeno). Koirien
edistymisen mukaan kurssilla
tehdään myös sisätilaetsintää sekä aloitetaan laatikkoetsinnällä.
Kurssilla harjoitellaan koira kerrallaan ja ryhmän maksimikoko on 4
koirakkoa.

KURSSIPAIKKA:
OSOITE PAIKALLE:
Täysin lämmin halli Ruosilantie 10,
Konala Helsinki
Vihdintieltä tullessa käänny Ruosilantielle (liikennevaloista), risteyksestä
vasemmalle. Rakennus on toinen rakennus vasemmalla (rakennus jonka pihaan
pääsee ajamaan). Delta Autoliikettä vastapäätä tien toisella puolella (Delta
autossa mm. Kia ja Mazda). Viereisessä rakennuksessa on mm. varusteleka ja

samassa talossa napurinamme on mm. Misteli ruokaravintola, Konwell, ja
Mapvision. Pihalla on autopaikkoja mihin auton voi jättää. Tilamme ovi on
oikealla puolella rakennuksen syvennyksessä Misteli ravintolan vieressä.
KOIRAN PISSATTAMINEN ALUEELLA
Koiraa ei missään tapauksessa saa pissattaa piha-alueella tai rakennusta
ympäröivään aitaan! Koirat käytetään tien toisella puolella rakennusten
takana olevilla ulkoilureiteillä tekemässä hätänsä ennen ja jälkeen
kurssitunnin.

Hallin ei saa tulla ulkokengät jalassa, ota sisäkengät mukaan. Eteisessä
muutamia lainakenkiä myös saatavilla.

KURSSIPÄIVÄT:
Yhteensä 6 koulutuskertaa
Torstaisin

klo

20.00 – 20.45

10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 07.11, 14.11

Kurssille ei voi osallistua voimakkaasti toisiin koiriin reagoivan koiran
kanssa (jatkuva haukkuminen/vinkuminen, agressiivisuus, jatkuva tempoilu
toisia kohti tmv.).
Tila on avoin, eikä korkeita näkösuojia ole mahdollista käyttää. Kurssin
sujuvuuden kannalta on kurssin kouluttajalle oikeus siirtää koirakko johonkin
toiseen ryhmään, mikäli kokee että kurssi ei ole koirakon tason mukainen.

HELSINKI, Konala: Kokeile Noseworkia –
Tunti, Torstaina 10.10.2019, Klo.
21.00, 1krt, TÄYNNÄ!
TUNNIN SISÄLTÖ:
Tällä yhden kerran tutustumistunnilla pääset kokeilemaan miten koirasi
innostuu nenänkäytöstä. Tunnilla tutustutaan eukalyptuksen hajuun sekä

etsimistyöskentelyyn laatikoilla. Kurssi sopii kaikenikäisille koirille.

KURSSIPAIKKA:
OSOITE PAIKALLE:
Täysin lämmin halli Ruosilantie 10,
Konala Helsinki
Vihdintieltä tullessa käänny Ruosilantielle (liikennevaloista), risteyksestä
vasemmalle. Rakennus on toinen rakennus vasemmalla (rakennus jonka pihaan
pääsee ajamaan). Delta Autoliikettä vastapäätä tien toisella puolella (Delta
autossa mm. Kia ja Mazda). Viereisessä rakennuksessa on mm. varusteleka ja
samassa talossa napurinamme on mm. Misteli ruokaravintola, Konwell, ja
Mapvision. Pihalla on autopaikkoja mihin auton voi jättää. Tilamme ovi on
oikealla puolella rakennuksen syvennyksessä Misteli ravintolan vieressä.
KOIRAN PISSATTAMINEN ALUEELLA
Koiraa ei missään tapauksessa saa pissattaa piha-alueella tai rakennusta
ympäröivään aitaan! Koirat käytetään tien toisella puolella rakennusten
takana olevilla ulkoilureiteillä tekemässä hätänsä ennen ja jälkeen
kurssitunnin.
Hallin ei saa tulla ulkokengät jalassa, ota sisäkengät mukaan. Eteisessä
muutamia lainakenkiä myös saatavilla.

KURSSIPÄIVÄT:
Yhteensä 1 koulutuskerta
Torstai klo.

21.00 – 21.45

10.10.2019

HUOM!
Kurssille ei voi osallistua voimakkaasti toisiin koiriin reagoivan koiran
kanssa (jatkuva haukkuminen/vinkuminen, agressiivisuus, jatkuva tempoilu
toisia kohti tmv.).
Tila on avoin, eikä korkeita näkösuojia ole mahdollista käyttää. Kurssin

sujuvuuden kannalta on kurssin kouluttajalle oikeus siirtää koirakko johonkin
toiseen ryhmään, mikäli kokee että kurssi ei ole koirakon tason mukainen.

