LABRADORINNOUTAJAKERHO TARJOAA

Yksityiskoulutusta labradoreille verkossa
”Tarjolla ohjausta etänä - arjen sujumiseen liittyvään haasteeseen, perustaitojen
opettamiseen tai uutta näkökulmaa edistyneemmillekin koirakoille"
Kouluttajana Kristel Riissanen
Yksi Etäohjauskerta sisältää 30min Teams/ Zoom- keskustelun, jossa käydään läpi tarkemmin, mihin haasteeseen tai
asiaan toivotaan ratkaisua tai apuja.
Osallistuja saa sähköpostiinsa linkin, jota klikkaamalla saa etätapaamisen auki – ei
tarvitse olla sovelluksia tms., pelkkä sähköposti riittää. Etäohjaus toimii helposti joko
puhelimen, läppärin tai tietokoneen avulla.
Etäyhteyden jälkeen osallistuja saa kirjallisen ohjeen sähköpostiin ja lisäksi on
mahdollisuus saada ns. ohjevideo, jossa asiaa ratkotaan mallikoiran/koirien avulla.
Halutessaan voi varata seurantatunnin (30 min), jolloin keskustellaan tilanteesta
pienen harjoittelun jälkeen.
Etäopetukseen voit osallistua jo pienenkin pennun kanssa!
Ilmoittautumislomakkeessa voit kertoa, mihin asiaan haluaisit ensisijaisesti ohjausta.
Lisätiedot kohdassa voit kertoa, jos haluat tietoa tarkemmin ohjauksen kulusta.
Hinnoittelu
-

Etätunti: 30min sisältäen kirjallisen ohjeen/ jäsenet 28,00€ ja ei-jäsenet 32,00€
Kolmen kerran paketti (3x 30 min), jossa seuranta ja videoapu: jäsenet 80€ ja ei-jäsenet 90€

Ilmoittautuminen: https://www.labradori.fi/harrastusmuodot/peruskoulutus/ilmoittautuminen-kursseille-jat/yksityiskoulutusta-labradoreille2/
Osallistujat ovat kertoneet saaneensa yksilöohjauksestaan mm.
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erilaisia ”treeniohjelmia"
oivalluksia, esim. miksi ja miten palkkasanaa kannattaa käyttää
apuja ohittamiseen
vinkkejä nuoren koiran riehumiseen lenkillä
noudon palautuksen häiriöihin apuja

Koulutuksesta sanottua:
"Eri näkökulmia asioihin ja oli aikaa käydä läpi juuri niitä asioita, joihin kaipasimme apua."
"Erittäin tehokasta! Ja kouluttaja erittäin hyvä."
"Täsmävastaus omiin haasteisiin."
"Kouluttaja oli todella mukava ja inhimillinen sekä hyvin kannustava."
Kouluttajaesittely: ”Olen lapsesta asti ollut koiraihminen, perheessä on muutamaa välivuotta lukuunottamatta ollut
aina labradoreja, 70-luvulta saakka. Kotona tällä hetkellä 4-vuotias ruskea labbistyttö ja kaverina kesällä tullut, kohta
7kk vanha junnu, sekin tyttö. Vanhemman koiran kanssa olen kokeillut melkeinpä kaikkea, agilitystä mejään, mutta
haku taitaa olla se, josta koira tällä hetkellä nauttii eniten.
Koirien kouluttaminen on hurjan mielenkiintoista ja pyrin etsimään sellaisia ratkaisuja, jotka toimivat juuri kullekin
koirakolle. Koiraharrastus on opettanut sen, että jokainen koira on omanlaisensa, mahtava paketti, ja yksi ratkaisu ei
aina toimi kaikille. Hyvä arki, jossa koirakon yhteistyö toimii, on parasta, mitä on. Perustottelevaisuus on myös vahva
perusta kaikkeen koiraharrastamiseen. Kaikilla on omat haasteena, mutta kaikissa koirissa on myös valtavasti hyvää!

Tapaamisiin etäohjauksen parissa!

