HELSINKI, Konala: Teinikoira Haltuun –
Kurssi, Torstaisin 13.06.2019, Klo.
20.00, 4krt (PIENRYHMÄ), EI TOTEUDU!
KURSSIN SISÄLTÖ:
Onko koirasi 6kk-1,5v ? Meneekö hermo kun kaikki opit jotka koira vielä jokin
aika sitten osasi menee kuuroille korville? Koirasi hyperaktiivisuus kiristää
hermoja arjessa etkä tiedä miten ohjata energiaa järkevään tekemiseen ja
miten parantaa/ palauttaa koirasi arkiosaamista? Mikäli vastasit kyllä – on
tämä kurssi juuri teitä varten.
Kurssilla harjoitellaan kontaktia, häiriössä työskentelyä, paikallaoloa,
luoksetuloa, ohituksia, kouluttaja käsittelee koiraasi (luoksepäästävyys),
ruuan odottamista ja sitä että voit ottaa kipon tarvittaessa pois ilman
murinoita myös kesken ruokailun tarvittaessa, innokkaan koiran kohdalla
ihmisen tervehtiminen tassut maassa ja aran koiran kohdalla ihmiseen
tottuminen.
Kurssille ei ole rotu eikä koko vaatimuksia, koiran ei tarvitse osata mitään
kurssille tullessaan. Tule ottamaan teinikoirasi haltuun. Oiva tilaisuus
harjoitella miniryhmässä, max. 4 koiraa.

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.

TARPEIDEN TEKEMISESTÄ HALLIN TILOIHIN
Pissa/kakkasakko hallissa on 25e! Joten huolehdithan, että koirasi on käynyt
kunnolla tarpeillaan. Tarvittaessa käytä ulkona myös kesken kurssitunnin jos
tarve vaatii (ilmoita kouluttajalle mikäli poistut hetkeksi koulutustilasta).
Hallin ei saa tulla ulkokengät jalassa, ota sisäkengät mukaan. Eteisessä
muutamia lainakenkiä myös saatavilla.

KURSSIPÄIVÄT:
Yhteensä 4 koulutuskertaa
Torstaisin klo

20.00 – 20.45

13.06, 20.06, 27.06, 04.07.2019

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.

