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Pentu- ja perustottelevaisuuskurssit sunnuntaisin 2022
Vantaa Agility Akatemia
Kouluttajana Martta Peltoniemi
Pentukurssi 4,5-6 kk ikäisille klo 15-16
Perustottelevaisuuskurssit yli 6 kk ikäisille klo 16-17
Perutottelevaisuusjatkokurssi klo 17-18
Paikka: Agility Akatemian hallilla, kenttä 3, os. Ruusumäenkuja
5B, 01730 Vantaa http://agilityakatemia.info/halli/
Kurssien kesto 4 kertaa
1. 14.8.-11.9.2022 (ei 28.8.)
2. 25.9.-23.10. (ei 16.10.)
3. 6.11.-27.11.2022
4. 4.12.-18.12.2022 (huom! kurssin kesto kolme kertaa)
Kurssien hinnat:
kesto 3 kertaa 67,00,€ jäsen ja 77,00€ ei- jäsen.
kesto 4 kertaa 92,00,€ jäsen ja 102,00€ ei- jäsen.
Treenipaikka on Agility Akatemian halli Vantaan Kivistössä os. Ruusumäentie 5 B-7, 01730 Vantaa.
Karttalinkki https://goo.gl/maps/28iomWKoDry
Pentukurssi 4,5-6 kk ikäisille kurssiesittely:
Pentujen perustottelevaisuuskurssilla keskitytään koiran kanssa yhteisen sävelen löytymiseen. Kurssilla
harjoitellaan arkitottelevaisuuteen liittyviä taitoja, joiden päälle on helppoa lähteä rakentamaan uusia
asioita ihan lajista riippumatta. Kurssin sisältö muokataan jokaisen koirakon tasoon sopivaksi. Keskeisiä
asioita kurssilla on keskittymis- ja häiriö harjoitukset, ohjaajan kanssa yhdessä työskenteleminen, koiran
palkkaaminen ja palkkaamisen arvottaminen, sekä muutamat tärkeimmät liikkeet, kuten istuminen ja
maahan meno. Kursseista on muodostettu polku, jota voi edetä koiran kehityksen mukaan. Ohjaajana
minulle tärkeintä on kohdata jokainen koira yksilönä ja työstää niitä asioita, jotka ovat koiralle
hyödyllisimpiä ja tärkeimpiä. Otan aina huomioon koirakon toiveet ja tavoitteet ja suunnittelen treenit
jokaiselle sopiviksi. Tervetuloa!
Perustottelevaisuuskurssit yli 6 kk ikäisille kurssiesittely:
Perustottelevaisuus-kurssilla keskitytään kaikille tärkeisiin arkielämän taitoihin. Kurssin sisältöön kuuluu
muun muassa keskittymis- ja häiriöharjoituksia, sekä kaikille tärkeitä perusliikkeitä, kuten istuminen,
maahan meno, odottaminen, seuraaminen, sekä sivulle- ja luoksetulo. Kaikista liikkeistä on aina helpompia
ja vaikeampia variaatioita, joista saadaan koottua jokaiselle koirakolle sopiva kokonaisuus.
Perustottelevaisuuskurssit ovat suunnattu kaiken tasoisille koirakoille. Kursseista on muodostettu polku,
jota voi edetä koiran kehityksen mukaan. Ohjaajana minulle tärkeintä on kohdata jokainen koira yksilönä ja
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työstää niitä asioita, jotka ovat koiralle hyödyllisimpiä ja tärkeimpiä. Otan aina huomioon koirakon toiveet
ja tavoitteet ja suunnittelen treenit jokaiselle sopiviksi. Tervetuloa!

Perustottelevaisuusjatkokurssi niille koirakoille, jotka ovat jo käyneet perustottelevaisuuskurssin.
Kurssilla jatketaan siitä mihin peruskurssilla on jääty. Tunneilla harjoitellaan haastavampia ja pidempiä
sarjoja ja pyritään etsimään koiran ja ohjaajan välistä luottamusta niin, ettei koiran kanssa tarvitse olla
koko ajan enää lähikontaktissa. Kurssilla edetään jokaisen koirakon oman tason mukaan yksilöllisesti.
Kurssin voi käydä useamman kerran tai aina palata välillä kertaamaan ja kehittämään koiran osaamista.
Kaikista liikkeistä löytyy aina helpompia ja vaikeampia variaatioita. Tervetuloa!
Lisätiedustelut: labbis.koulutus@gmail.com
Ilmoittautuminen: https://labradori.doggso.com/fi/koulutus/vantaa-tottelevaisuus

Huom! Kaikki kurssin info tulee näkyviin Facebook ryhmään perustottelevaisuuskoulutus - Martta
Peltoniemi
Kurssilaisten toivotaan liittyvän ryhmään.
Kouluttajaesittely Martta Peltoniemi:
Olen ollut koirien kanssa tekemisissä ihan pienestä lapsesta asti. Aktiivisen harrastamisen aloitin
agilityn ja tokon parissa labradorinnoutaja Tyynen kanssa reilu kuusi vuotta sitten ja harrastus vei
heti täysin mukanaan. Nykyään kilpailen tavoitteellisesti shetlanninlammaskoira Myrtin kanssa ja
laumaamme kuuluu myös pieni bordercollien pentu Kaiku, josta toivotaan hienoa harrastuskaveria.
Koulutan sivutoimisesti kaiken tasoisia koirakoita. Kouluttajana minulle on tärkeää jokaisen koiran
yksilöllisyyden huomioiminen, kannustava ilmapiiri, suuret onnistumisen kokemukset sekä koiran
ja ohjaajan välisen ymmärryksen kehittyminen, unohtamatta ehdottoman tärkeitä turvallisuus
seikkoja.

Tervetuloa kursseille!

