
LABRADORINNOUTAJAKERHO TARJOAA 

  

 

Kontakti ja maltti -treenikerta tiistaina 30.8.2022 Vantaalla 
Kouluttajana Kristel Riissanen 
 

Katkeaako yhteys koiraan ulkona tai häiriössä? Onko 

rauhoittuminen ja viretilan hallinta vaikeaa? Miten toimia yhdessä 

koiran kanssa, kun kierrokset ovat korkealla? 

Yksittäinen kurssikerta, jolla sekä treenataan kontaktia häiriössä 

muiden koirien kanssa että opetellaan konkreettisia keinoja, joiden 

avulla malttia voi harjoitella oman koiran kanssa kotona. 

Keskustellaan tilanteista, jolloin haasteet suurimpia ja pohditaan 

hyviä ratkaisumahdollisuuksia. Kaikenikäiset koirat tervetulleita – 

pyritään yksilöimään tehtäviä iän ja osaamistason mukaan.  

Huom! Remmissä aggressiivisesti toisiin koiriin suhtautuville tai 
erittäin aroille koirille suositellaan ensin yksityisohjausta tai -
konsultaatiota, ennen ryhmäopetukseen osallistumista. ’ 
 
Tunnille otetaan 4 koirakkoa. 

Koulutuksen hinta:  23,00€ jäsen ja 28,00€ ei-jäsen 
 
Rokotukset tulee olla kunnossa varoaikoineen.  
 
Kontakti ja maltti -treenikerta  Ryhmä 1 klo 18.50 – 19.50  

Ryhmä 2 klo 19.55 – 20.55 
  

Treenipaikka on Agility Akatemian hallilla, keskikenttä. os. Ruusumäenkuja 5B, 01730 Vantaa. Karttalinkki 
http://agilityakatemia.info/halli/ 
 
Ilmoittautumaan pääsee tästä: https://labradori.doggso.com/fi/koulutus/perustottelevaisuus-yksittaiset-
treenikerrat 
 

Turvaväleistä on huolehdittava, halliin tultaessa ja hallissa kurssin aikana on käytettävä 
suojamaskia. Kouluttaja ohjeistaa halliin sijoittumisessa turvavälit huomioiden. 
Kouluttaja huolehtii, että turvaväli, reilu 2m, säilyy koulutuksen aikana. 
 
Tärkeää! Jäsenet osallistuvat kursseille omalla vastuulla, tietoisena koronan aiheuttamista 

riskeistä sekä sitoutuen itse toimimaan vastuullisesti ja turvaväleistä huolehtimalla. 

Kouluttajaesittely Kristel Riissanen: 

”Olen lapsesta asti ollut koiraihminen, perheessä on muutamaa välivuotta lukuun ottamatta ollut aina labradoreja, 70-

luvulta saakka. Kotona tällä hetkellä kohta 6-vuotias labbistyttö ja kaverina kaksivuotias juniori. Vanhemman koiran 

kanssa olen kokeillut melkeinpä kaikkea, agilitystä metsäjälkeen. Nuoremman kanssa treenataan hiljalleen 

rodunomaisia lajeja. Päivätyöni lukion opettajana antaa vahvan pedagogisen pohjan koulutuksiini ja uskon vahvasti 

kannustavaan opettamiseen. Koirien kouluttaminen on hurjan mielenkiintoista ja kullekin koirakolle etsitään aina 

räätälöityjä ratkaisuja – yksi asia ei aina toimikaan toiselle. Hyvä arki, jossa koirakon yhteistyö toimii, on parasta, mitä 

on. Perustottelevaisuus on myös vahva perusta kaikkeen koiraharrastamiseen, siksi se on lähellä sydäntä! Tällä 

hetkellä opiskelen eläintenkouluttajan ammattitutkintoa varten.” 

Tervetuloa! 
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