
 
 

Labradorinnoutajakerho järjestää   
luento- ja keskustelutilaisuuden 

Labradoripentu tulossa/talossa. 

Luento on Järvenpäässä 

sunnuntaina 28.4.2019 klo 15-17  

Luennoija Ulla Alhava 

Hyvä yhteistyö – helpottaa niin arkea kuin 

harrastamista! 
 

➢ Miten saada omasta koirasta yhteistyökykyinen 

perheenjäsen? 

➢ Miten edetä pennun / nuoren koiran kanssa, jotta 

harrastaminen olisi mielekkäämpää? 

➢ Miten rakentaa hyvää kontaktia ja parantaa 

yhteistyötä? 

 

Luento- ja keskustelutilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki 

pennun hankintaa suunnittelevat, pennun ja/tai 

aikuisen koiran omistajat. 

➢ Pennun hankinta herättää paljon kysymyksiä, ensimmäisen koiran kanssa moni asia on uutta ja 
ihmeellistä. Luennolla on muitakin pentua harkitsevia tai juuri pennun ottaneita, joten moneen 
kysymykseen saa helposti vastauksen 

➢ Labradorin omistaminen voi olla erilaista, kuin minkälaisen kuvan koirakirjoista saa. Luennolla 
yritämme antaa todellisen kuvauksen siitä, minkälaista on omistaa labradorin pentu ja myöhemmin 
aikuinen koira. 
 

Tilaisuuden hinta on 20,00 euroa jäsenille ja ei-jäsenille 25,00 euroa, toinen perheenjäsen 5,00€, lapset 

pääsevät maksutta mukaan. 

Tilaisuuteen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumislomakkeen löydät tältä sivulta 
http://www.labradori.fi/harrastusmuodot/peruskoulutus/ilmoittautuminen-kursseille-ja-t/ 
 
Luentopaikka Lemmikkieläinpuoti Fanimal Haarajoen asemakatu 14 04410 Järvenpää 
https://goo.gl/maps/dVxvBoBSAJ82 
 
Ulla Alhava kertoo itsestään näin: Olen Järvenpäästä ja minulla on ollut labradorinnoutaja vuodesta 1991 
lähtien. Aluksi kävin koirieni kanssa pääasiassa näyttelyissä. Toki taipparit tuli käytyä ja tulipa sitä kokeiltua 
nomea ja mejääkin. Käyttöpuoli alkoi kiinnostaa jossain vaiheessa enemmänkin kun hankin itselleni 
metsästyskortin ja rupesin käyttämään koiriani myös käytännön metsällä. 
 
Vuonna 2000 kasvatin ensimmäisen pentueeni. Pentueita on tähän saakka ollut noin 1,5 vuodessa, mutta tahti 
on harventumaan päin. Tähän mennessä olen kasvattanut yhteensä 24 pentuetta 15 vuoden aikana. 
Kasvatustyön ohella harrastan aktiivisesti rodunomaisia lajeja.  
 
Olen myös mukana Labradorinnoutajakerhon toiminnassa eri toimikunnissa, joten vapaa-aikani kuluu 
kaikenlaisissa koiramaisissa touhuissa. 
 

➢ Kasvattajana olen vuosien varrella auttanut eteenpäin uusia koiranomistajia niin pentuvaiheen kuin 
aikuisemmankin koiran kanssa, näiden kokemuksien pohjalta toivon voivani tuoda uusia näkökulmia 
niille, jotka vasta harkitsevat labradorin ottamista kuin myös niille, joilla pentu jo on talossa. 

Tervetuloa! 
Lisätiedustelut labbis.agility@gmail.com 

Shania  Shania  
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