HELSINKI, Konala: Kokeile Agilityä –
Tunti, Tiistaina 15.10.2019, Klo.
17.00, 1krt, TÄYNNÄ!
TUNNIN SISÄLTÖ:
Agilityn kokeilutunnilla kokeillaan erilaisia esteitä yksittäisinä
harjoituksina. Koulutuksessa koirat ovat hihnoissa, mutta suotavaa olisi että
koira on hallinnassa myös vapaana, istu ja paikka käsky myös hallussa.
Käymme läpi mm. putki, aitaeste ja jos aikaa niin muitakin esteitä kuten
keppejä.
KURSSIPAIKKA:
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
Tiistaina klo

17.00 – 17.45

15.10.2019

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.

HELSINKI, Konala: Agilityn Jatko 1 –
Kurssi, Tiistaisin 15.10.2019, Klo.
19.00, 7krt (PIENRYHMÄ)
KURSSIN SISÄLTÖ:
Tämä kurssi on sopiva jatko agilityn alkeiskurssille. Koirakko voi tulla myös
Jatko 1- kurssilta tälle kurssille, mutta jatkokurssin käyminen ei ole
vaatimuksena. Koiran tulisi osata mennä vähintään 3-4 esteen rataa.

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 7 koulutuskertaa
Tiistaisin

klo

19.00 – 19.45

15.10, 22.10, 29.10, 05.11, 12.11, 19.11, 26.11.2019

HUOM!
Kurssille ei voi osallistua voimakkaasti toisiin koiriin reagoivan koiran
kanssa (jatkuva haukkuminen/vinkuminen, agressiivisuus, jatkuva tempoilu
toisia kohti tmv.).

HELSINKI, Lauttasaari: Temppu & Puuha
– Kurssi, Tiistaisin 15.10.2019, Klo.
20.45, 3krt (PIENRYHMÄ)
KURSSIN SISÄLTÖ:
Temppu & Puuhakurssilla harjoitellaan erilaisia hauskoja ja helppoja temppuja
aktivointimielessä sekä tehdään naksutin shaping tekniikalla erilaisia
tehtäviä.
Harjoitellaan temppuja mm. vierekkäin pyöriminen, ryömi, jalkojen välistä
pujottelu, jalkojen välissä istuminen, kumartaminen, kohteen kierto,
seisominen, kieriminen, kyljelleen meno, erilaisia tassun nostoon liittyviä
temppuja, hyppyjä, peruuttamista.
Harjoitellaan naksuttimella erilaisia tehtäviä kuten pallon työntöä kuonolla

(koirakeilaus), kohteen nostamista ja siirtämistä koriin, sukkien ottamista
jalasta, kosketskeppiä, värierottelukeppiä, tassukosketusta alustalle jne..
Kaikki kurssin harjoitukset muokkautuvat ryhmän edistymisen ja tason
mukaisesti!
Kurssilla harjoitellaan koira kerrallaan ja ryhmän maksimikoko on 4
koirakkoa.

Tunnin pituus 40 minuuttia. Tuntien välissä ryhmien vaihtoaikaa varattuna 10
minuuttia.
Tiesitkö! Lauttasaaressa koulutuspaikkana toimii Kuonola, joka tarjoaa
koirallesi luotettavia ja ammattitaitoisia trimmaus- ja muita SPApalveluita, monipuolista päivähoitoa ja käsittelykoulutusta. Kuonolan
myymälästä löydät laadukkaat ja ekologiset tuotteet koirasi
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin aina ruoista pesuaineisiin ja
tarvikkeisiin. Katso näistä lisää täältä: www.kuonola.fi

KURSSIPAIKKA:
OSOITE PAIKALLE:
Täysin lämmin koulutustila Lauttasaaressa,
Lauttasaari Helsinki
Koulutustila Helsingin Lauttasaaressa Kuonolan tiloissa. Huomioi, ettei
kurssit ole tarkoitettu toisille koirille haukkuville koirille.
Parkkialueelle, parkkialueen aitaan tai rakennukseen ei saa missään
tapauksessa pissattaa koiraa. Kuljetathan koirasi sisälle tai ulkoilemaan
autotien toiselle puolelle lyhyessä hihnassa, ettei pissoja tulisi väärään
paikkaan. Muistathan aina myös kerätä koiran kakat pois. Mikäli sinulla ei
ole jostain syystä kakkapussia mukana, Kuonolasta saat sellaisen. Kiitos jo
etukäteen kun huomioit muut kanssakulkijat ja muut rakennuksen käyttäjät

Kurssipaikkana toimiva Kuonola sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella
Länsiväylän välittömässä läheisyydessä. Lauttasaaren metroasemalle on matkaa
noin 500 metriä. Asiakkaillemme on varattu myös autopaikkoja, joten koirasi
tuominen kurssille on vaivatonta. Kuonolan tilojen takana sijaitsee
koirapuisto ja lenkitysmaastona toimii Lauttasaaren ihana luonto.
´
Osoite kurssipaikalle on:
Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki

Kuonolan tiloissa pidettävät kurssit ovat pienryhmiä ja ryhmän aiheesta
riippuen maksimikoko on 4 tai 5 koiraa.

TILOISSA SISÄKENGISSÄ TAI ILMAN KENKIÄ
Tilaan ei saa tulla ulkokengät jalassa, ota sisäkengät mukaan. Ulko-ovesta
tultaessa heti seuraava ovi oikealla puolella, jätä ulkokengät tähän tilaan.
Ethän tuki kulkuväyliä, jotta edellisen tunnin oppilaat pääsevät hyvin
liikkumaan tiloista pois. Tarvittaessa voit odottaa ulkona parkkipaikalla tai
sisällä, mutta varmista vapaa kulkureitti pois lähteville oppilaille. Tuntien
välissä on 10min tuntien vaihtoaika.

KURSSIPÄIVÄT:
Yhteensä 3 koulutuskertaa
Tiistaisin

klo

20.45 – 21.25

15.10, 22.10, 29.10.2019

