SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT ry
KOULUTUSVIIKONLOPPU
Aika: 16.08. – 19.08. 2018
Paikka: Oikarin tila, Uurainen
Osallistumismaksut
-

145 € yhdistyksen jäsen, 150 € ei-jäsen
(Jos useampi koira, ja haluaa treenata kaikkia koiria, niin lisähinta/koira 40 €)
Kuunteluoppilas 75 € yhdistyksen jäsen, 80 € ei-jäsen
Päiväkävijä koiran kanssa 75 € yhdistyksen jäsen, 80 € ei-jäsen

Kouluttajat
-

Tottelevaisuus 1 – Janne Laitinen
Tottelevaisuus 2 – Anne Tähtinen
PK-jälki – Jari Ikonen
PK-haku – Harri Laurila
Luento – Harrastuskoiran lihashuolto, Raija Valvio Koirahieronta Potsloikka

Ilmoittautumiset ja lisätietoja
Mari-Anne Hietakangas holskupuheenjohtaja(ät)gmail.com tai pj(ät)holsku.fi
Huom!
Muistathan täyttää ja lähettää myös ilmoittautumislomakkeen, mikä löytyy nettisivuilta
http://www.holsku.fi/files/Leiri-ilmoittautuminen.pdf
Huomioitavaa
Jos leiri-ilmoittautumisia ei ole tullut riittävästi osallistumismaksun eräpäivään (15.07.2018)mennessä, tapahtuma
tullaan perumaan.

Kouluttajien esittelyt
Janne Laitinen
”Kipinän koiraharrastukseen sain suoritettuani varusmiespalveluksen Niinisalossa sotakoiranohjaajana. Spl-Turun
alaosastossa olen pitänyt omaa suojeluryhmää vuodesta 2012, ja minut pätevöitiin Spl-maalimieheksi vuonna 2017.
Oman ryhmän koirille olen kouluttanut maalimiehenä useita suojelutuloksia. Omalla koirallani olen kilpaillut
suojelussa korkeimmassa luokassa Suomessa ja ulkomailla.
Koirankoulutuksessa itselle on tärkeää, että ohjaaja sekä koira nauttivat tekemisestä ja se on molemmille hauskaa.
Etsin kokoajan itselle uusia tapoja kehittyä paremmaksi kouluttajaksi, ennakkoluuloton asenne auttaa oppimaan
uutta. Itselle tottelevaisuus on muodostunut intohimoksi, koska vahva tottelevaisuus luo vahvan pohjan yhteistyölle
myös jäljestyksessä sekä suojelutyöskentelyssä.”
Anne Tähtinen
”Olen Anne Tähtinen ja asun Säkylässä.
Olen harrastanut yli kymmenen vuoden ajan lyhytkarvaisia hollanninpaimenkoiria ja belgianpaimenkoira
malinoiseja, nämä kaksi rotua ovatkin aina olleet isosti sydämessäni. Palveluskoiralajeista suojelu viehättää minua
eniten. Siinä koiralta odotetaan voimaa, kestävyyttä, rohkeutta ja monipuolisuutta.
Sisälläni palaa tuli valtavalla roihulla, kun saan puhua koirista ja niiden kouluttamisesta. Rakastan sitä tunnetta
kun saan olla yhteydessä koiraan ja sen mieleen. Kun meidän molempien silmät loistaa ja olemme yhtä. Siltä pohjalta
haluan koiraa rakentaa. Haluan lopputuloksen olevan varmaa ja voimakasta. Alusta loppuun iloisella mielellä. Yhdessä
loistaen.
Leirillä nähdään!”
Jari Ikonen
Harri Laurila
”Laurila Harri Lievestuoreelta. Olen kilpaillut kaikissa muissa lajeissa paitsi opastus. Koirillani on viidellä haun KVA
näistä kahdella myös jälki KVA. Ensimmäisen dobberini hommasin vuonna 1982 ja vuonna 1985 urani eka pk-koe.”
Raija Valvio
”Olen suorittanut eläintenhoitajan ammattitutkinnon, koirahieronta osaamisalana Koulutuskeskus Salpauksessa
Asikkalassa 2014. Koulutus kesti 12kk ja siihen kuului laajasti koiran anatomiaa ja fysiologiaa sekä ruokintaa ja
tautioppia. Projektikoirien hierontaa koulutuksen aikana tein n. 150h.
Koulutukseen kuului myös eläinalan yritystoiminnan näyttötutkinto sekä koirahieronnan näyttötutkinto.
Tällä hetkellä lisäkoulutan itseäni Eläinten luontaislääkintäkoulu Weterillä Oulussa. Koulutuksen päämäärä on
eläinten refleksologiassa eli vyöhyketerapiassa. Koulutus on vasta alkutaipaleella, joten matka on vielä pitkä.
Olen Suomen hevos- ja koirahierojat ry:n jäsen.
Vuosien myötä olen myös herkistynyt erilaisille sisäilmaongelmille, kuten homeelle ja rakennuspölylle. Siitä johtuen,
jos haluat minut kotikäynnille niin teen samalla myös kotisi sisäilmakartoituksen. Siltä ei voi välttyä millään.”

Viikonlopun aikataulu

torstai

klo 16.00 -

Harrastuskoiran lihashuolto –luento

perjantai-lauantai

klo 08.00 -

aamupala

klo 09.00 -

koulutusryhmät aloittavat

klo 13.00 -

lounas

klo 14.00 -

koulutusryhmät jatkavat

klo 18.00 -

päivällinen

klo 19.00 -

vapaata ohjelmaa

klo 08.00 -

aamupala

klo 09.00 -

koulutusryhmät aloittavat

klo 13.00 -

lounas

klo 14.00 -

loppusiivous, jonka jälkeen turvallista kotimatkaa
kaikille

sunnuntai

