HELSINKI, Lauttasaari: Nosework Alkeet
– Kurssi, Tiistaisin 10.09.2019, Klo.
20.45, 4krt (PIENRYHMÄ)
KURSSIN SISÄLTÖ:
Nose Work sopii kaikille koirille ikään tai rotuun katsomatta. Lajikehitettii
n 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.

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 4 koulutuskertaa
Tiistaisin

klo

20.45 – 21.25

10.09, 17.09, 24.09, 01.10.2019

