
Labradorinnoutajakerho järjestää 
 

Hajuerottelua tiistaisin 21.3., 4.4 ja 18.4.2023 Vantaa 
Kouluttajana Noora Saarikko 
 
Hajuerottelukurssilla koira opetetaan etsimään haluttua hajua.  
Hajuerottelu on helppo keino aktivoida koiraa, minkä lisäksi 
sitä voidaan hyödyntää eri harrastuksissa, kuten noseworkissa 
tai jäljestämisessä.  
 
Kurssilla ohjaaja valitsee hajun, jonka etsiminen koiralle 
opetetaan. Etsittävä haju voi olla mikä tahansa, esimerkiksi 
kahvi, tee tai joku mauste. Kurssilla harjoitellaan etsimisen 
lisäksi hajujen oikeaoppista käsittelyä. 
 
Kurssilla on tarjolla kahvi-haju, mutta mikäli haluat valita 
jonkun muun hajun, varaathan sen mukaasi. 
Kurssille voivat osallistua sekä uutta harrastusta aloittelevat 
että koirakot, joilla on jo koulutettu etsittävä haju. 
 
Kurssille voi osallistua minkä ikäisen koiran kanssa tahansa, 
kunhan rokotukset ovat kunnossa. 
 
Huom! Kurssille tuleville suositellaan luennolle osallistumista 
19.2.2023 https://labradori.doggso.com/fi/koulutus/verkkoluento-
hajuerottelu 

 
Kurssien kesto 3 kertaa. 

Kurssit ovat tiistaisin 21.3., 4.4. ja 18.4.2023 klo 17-21. 

Hajuerottelua treenataan pareittain 2 koirakkoa yht. 30 min. Ilmoittautuessa kerro paritoive ja toive 

kellonajasta. 

Hinta: jäsenet 72,00€ ja ei-jäsenet 82,00€.  
 
Labradorikerhon jäsenet – käytä alennuskoodia KURSSI-JÄSEN, kerholaisten alennus 10,00 (EUR). 
Huom! Merkitsehän jäsennumerosi ilmoittautumiseen. 
 
Ilmoittautuessa, kerro tässä kohtaa ”Huomioita kouluttajalle”, jos sinulla on toive parista ja kellonajasta.  
 
Ilmoittautumaan pääset tästä: https://labradori.doggso.com/fi/koulutus/hajuerottelu 
 

Treenipaikka on Koirakeidas ja kenttä Atolli os. Vantaanpuistontie 29, 01730 Vantaa 
https://goo.gl/maps/2qjxYF4uKx7TPB3D6 
 
Kouluttaja: ”Olen Noora Saarikko, ja kotoani löytyy neljä sileäkarvaista noutajaa. Työskentelen täyspäiväisesti 

erikoisetsinnän parissa lutikkakoiraohjaajana, ja kaikki koirani ovat tasotestattuja lutikkakoiria. Vapaa-aikana 

harrastamme noutajien rodunomaisia lajeja. Harrastustaustani on pelastuskoirapuolella, jossa olen suorittanut 

kokeita kaikissa pelastuskoiralajeissa (haku, jälki ja rauniot). Kahden koiran kanssa olen toiminut hälytysryhmässä 

vuosina 2012-2020. 

Olen suorittanut Eläinkoulutuskeskuksen kouluttajan perusopinnot sekä ongelmakoirakouluttajan opinnot, ja olen 

Eläinkouluttajakillan jäsen. Lisäksi olen 

suorittanut Pelastuskoiraliiton PEKO-kouluttajakoulutuksen. Parhaillaan suoritan Eläinkoulutuskeskuksen 

hajutyökouluttajan opintoja sekä eläintenkouluttajan ammattitutkintoa.  

Koulutuksessa käytän positiivista vahvistamista, ja haluan vahvistaa koirien omaa oivalluskykyä palkiten niitä oikeista 

ratkaisuista. Näin koirista tulee aktiivisempia ja ratkaisukykyisempiä, mistä on hyötyä monessa harrastuksessa. 

Positiivinen koulutus auttaa myös ohjaajan ja koiran välisen hyvän suhteen muodostumista, mikä on tärkeää niin 

arjessa kuin eri harrastuslajeissakin.” 

Lisätietoa https://www.noorakki.fi/ 

 
Tervetuloa! 
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