
Labradorinnoutajakerho järjestää 

Noutajille koulutusta Mustialassa lauantaina 22.9.2018  
 
Osoitteessa: Renkituvantie 10, 31310 Mustiala  https://goo.gl/maps/PECBQEBaq1n 
 
Kouluttajat Ulla Pihlaja ja Anni Peltoniemi 
 
Hei! Olen Ulla Pihlaja Espoosta ja minulla on ollut labbiksia vuodesta 2002. Harrastin Indyn kanssa tokoa, vepeä ja 
nomea ja kisasin kaikissa niissä. Innostuin kuitenkin eniten rodunomaista lajeista ja nykyään keskityn niihin. Lisäksi 
osallistun ilomielin Demin ja Sanin kanssa jahteihin noutavana koirakkona. Olen kouluttanut noutajia rodunomaisiin 
lajeihin noutajayhdistyksissä jo yli 10 vuotta ja kolme viimeistä vuotta yksityisyrittäjänä.  
 
Klo 10-12 Luento Pennun kotikasvatus, peruskoulutus ja noudon alkeet.  
Hinta 18€, toinen perheenjäsen 8€ ja lapset ilmaiseksi. 
 
Lounas 
 
Klo 13-14 Ketteryys, temppu ja agilityyn valmistavat taidot, maksu 15€. Anni Peltoniemi. 
 
Klo 13-14 Pennuille alle 10kk, noudon alkeet, maksu 15€.  Ulla Pihlaja. 
 
Klo 14.15- 15.15 Pennuille ketteryys, temppu ja agilityyn valmistavat taidot, maksu 15€   Anni Peltoniemi. 
 
Klo 14.15- 15.15 Hallinta- ja noutokoulutus, mak15€ Ulla Pihlaja. 
 
klo 16-18 Toko ALO- VOI -ryhmä, hinta 20€. Anni Peltoniemi. 
 
klo 16-18 Noutokoulutus ALO- VOI -ryhmä, hinta 20€. Ulla Pihlaja. 
(Vähimmäisvaatimus ikä 1v ja ryhmäkoulutukseen tarvittava maltti) 
 
Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
https://www.labradori.fi/harrastusmuodot/peruskoulutus/ilmoittautuminen-kursseille-ja-t/ 
 
Vapaita paikkoja voi kysellä paikan päällä, jolloin maksu suoritetaan käteisellä. 
 
Kouluttajaesittellyt: 
 
Olen Ulla Pihlaja Espoosta ja minulla on ollut labbiksia vuodesta 2002. Harrastin Indyn kanssa tokoa, vepeä ja nomea ja 
kisasin kaikissa niissä. Innostuin kuitenkin eniten rodunomaista lajeista ja nykyään keskityn niihin. Lisäksi osallistun 
ilomielin Demin ja Sanin kanssa jahteihin noutavana koirakkona. Olen kouluttanut noutajia rodunomaisiin lajeihin 
noutajayhdistyksissä jo yli 10 vuotta ja kolme viimeistä vuotta yksityisyrittäjänä. 
 
Kouluttaja Anni Peltoniemi kertoo näin: ”Aloitin koiraharrastuksen vilkkaan novascotiannoutajan Topin kanssa 

perustottiksella yli 10-vuotta sitten. Myöhemmin aloimme harjoitella agilityä sekä pk-hakua. Topi vei minut 

koiraharrastuksen pariin, jolla tiellä olen edelleen. Vuonna 2008 hankin ensimmäisen käyttölinjaisen labradorinnoutajan, 

Ullan, jonka kanssa olemme kilpailleet Tokossa, agilityssä, nomessa, wt.ssä sekä pk-haussa. Tämän jälkeen matkalleni 

on sisältynyt kaksi muuta labbista: Tyyne sekä Usva. Tällä hetkellä kilpailen ja treenaan tavoitteellisesti tokoa sekä 

agilityä bordercollie Hehkun kanssa. Lisäksi käymme paimentamassa satunnaisesti. Hehkun kanssa kotona eläkepäiviä 

viettää 10-vuotias labbis Ulla. Olen toiminut kouluttajana eri yhdistyksille sekä yksityishenkilöille vuodesta 2011, joista 

kolme viime vuotta olen vetänyt kursseja lähes viikoittain labradorinnoutajakerholle perustottelevaisuudessa, tokossa 

sekä agilityssä. Vajaan vuoden ajan olen toiminut alalla yksityisyrittäjänä. Kouluttajana teen asiat positiivisen kautta, 

mutta samalla haluan koiran ymmärtävän sanan ”ei”. Pyrin toimivaan kannustavasti sekä koiraa että omistajaa kohtaan. 
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