11.4.2018

ETELÄ-HÄMEEN KOIRAKERHON KOULUTUSTIEDOTE

KOULUTUSTIEDOTE
Koulutuskausi

Kesäkausi 14.5.2018 – 2.9.2018

Koulutuspaikat

Keinumäen kenttä Rengossa ja Merven kenttä Hattulassa

Hinnat

Koulutusmaksut maksetaan tilille FI12 4260 0010 0659 74, viite 709 ennen
ensimmäisiä treenejä. Maksathan ryhmäpaikan vasta saatuasi vahvistuksen
ryhmään pääsystä!
Agility 50€/ryhmäpaikka
Rally-toko 30€/ryhmäpaikka

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset agility- ja rally-tokoryhmiin nettisivujen kautta http://ehkk.com/ilmoittautuminen-ryhmiin/
Ilmoittautuminen on auki 16.4.2018 – 30.4.2018
Pentukurssin ilmoittautumiset suoraan Hannele Kettuselle sähköpostilla
hakettunen@hotmail.com
Tokon treeniringin yhteydenotot Minna Borodulinille sähköpostilla
minna.borodulin@netti.fi
HUOM! Rajallisten ryhmäpaikkojen vuoksi on koulutuksiin mahdollista
ilmoittautua vain yhdelle ryhmäpaikalle per ohjaaja. Yhden ryhmäpaikan voi
jakaa kahdelle koiralle. Jos talkoopisteesi riittävät voit hakea useampaan
ryhmään.
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KOULUTUSRYHMÄT
AGILITY
MERVEN KENTTÄ, HATTULA
MAANANTAI
AGILITY KISAAVAT
17.30 – 19.00
Kouluttaja: Pasi Partanen
Kuvaus: Ensisijaisesti kilpaileville tai kisavalmiille koirakoille.
AGILITY KISAVALMIIT
19.00 – 20.30
Kouluttajat: Jenni Tyrylä, Milka Arjakari ja Riikka Yrjönen
Kuvaus: Koirakoille, jotka osaavat jo esteet.
TIISTAI
AGILITY OSAAVAT
18.00 – 19.30
Kouluttaja: Päivi Haavisto ja Sini Heikkilä
Kuvaus: Koirakoille, jotka osaavat suurimman osan esteistä.
KESKIVIIKKO
AGILITY ALKEISJATKO
17.30 – 19.00
Kouluttaja: Outi Hälli
Kuvaus: Alkeet jo osaaville koirakoille. Etusijalla tähän ryhmään ovat ne koirakot, jotka ovat
käyneet Outin harrastekoiran perustaidot ja/tai agilityn alkeet -ryhmän edellisellä kaudella.
AGILITY KISAVALMIIT JA KISAAVAT
19.00 – 20.30
Kouluttaja: Ria Muurinen
Kuvaus: Kilpaileville tai kisavalmiille koirakoille.
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PERJANTAI
AGILITY VAPAAVUORO
17.30 – 19.00
Vastuuhenkilöt: Emma Raunila ja Ria Muurinen
Kuvaus: Treeneihin tulijat rakentavat ja purkavat radan yhdessä sopimuksensa mukaan.
Seuraa Etelä-Hämeen Koirakerhon facebookryhmän ilmoittelua treeneistä. Huomioithan,
että tässä ryhmässä ei ole ohjattua koulutusta.
KEINUMÄEN KENTTÄ, RENKO
MAANANTAI
AGILITY OSAAVAT, KISAVALMIIT JA KISAAVAT
17.30 – 20.30
Kouluttajat: Nina Örn, Terhi Thuneberg ja Minna Borodulin
Kuvaus: Sekaryhmä, jossa koirakoita osaavista kisaaviin.

RALLY-TOKO
KEINUMÄEN KENTTÄ, RENKO
TIISTAI
RALLY-TOKO RATATREENIT
18.00 – 20.00
Vastuuhenkilö: Ulla Ketola
Kuvaus: Ratatreeneihin voi osallistua, jos on jo osaamista lajiin. Tässä ryhmässä ei ole
ohjattua koulutusta. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Ulla Ketolalle: ulla.ketola@pp2.inet.fi
TORSTAI
RALLY-TOKO ALO-AVO
18.00 – 19.00
Kouluttaja: Leena Raunistola
Kuvaus: Ryhmään voi osallistua koiran kanssa, jolla on perustottelevaisuus hallinnassa.
Ryhmän tasona on ALO-AVO -luokka.
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Koulutuskertoja on 12, joista toukokuussa kolme, kesäkuussa neljä ja elokuussa viisi.
Toukokuussa aloitus torstaina 17.5. ja heinäkuu kurssilomaa. Jos joku kerta jää väliin, se
otetaan takaisin syyskuun alussa.
RALLY-TOKO VOI-MES
19.00 – 20.00
Kouluttaja: Ulla Ketola
Kuvaus: Ryhmään voi osallistua koiran kanssa, joka osaa jo ALO-AVO -luokkien liikkeet ja
opettelee VOI-MES -luokkien liikkeitä.
Koulutuskertoja on 12, joista toukokuussa kolme, kesäkuussa neljä ja elokuussa viisi.
Toukokuussa aloitus torstaina 17.5. ja heinäkuu kurssilomaa. Jos joku kerta jää väliin, se
otetaan takaisin syyskuun alussa.

TOTTELEVAISUUSKOULUTUS
KISAAVIEN TREENIRINKI
Kuvaus: Paikka ja aika ovat vaihtuvia. Ryhmässä ei ole kouluttajaa vaan treenaajat
sitoutuvat auttamaan toinen toisiaan treeneissä osaamistasonsa mukaisesti.
Yhteyshenkilönä Minna Borodulin: minna.borodulin@netti.fi

PENTUKURSSI
TIISTAI
2.5., 9.5., 16.5., 23.5. ja 30.5
PENTUKURSSI
18.00 – 19.00
Kuvaus: Kurssilla harjoitellaan kontaktia, palkkausta ja perustehtäviä (istu, maahan, odota,
luoksetulo) erilaisten harjoitusten avulla ja eri paikoissa, toisten pentujen läsnä ollessa.
Keinumäen kentällä kokeillaan muutamaa rally-tokon kylttitehtävää ja agilityestettä.
Kurssille mahtuu mukaan seitsemän ensimmäiseksi ilmoittautunutta alle vuoden ikäistä,
mutta jo rokotettua (noin 4kk ikäistä) pentua omistajineen, sekä pari koirakkoa varasijalle.
Mitään erityistä ei pennun tarvitse osata ennen kurssille tuloa. Kurssilla käydään läpi
pennun arkitottelevaisuuteen liittyviä asioita höystettynä pienillä aivojumppatehtävillä.
Kurssin tarkoituksena on auttaa pentua ja ohjaajaa selviytymään erilaisista arkipäivän
tilanteista sekä samalla sosiaalistaa pentua erilaisiin ympäristöihin, ihmisiin sekä toisiin
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koiriin. Pentukurssi ei kuitenkaan ole pentujen keskinäinen leikkihetki, vaan mukavan
puuhastelun avulla luotu pennun ja ohjaajan koulutushetki. Ohjaajalta edellytetään myös
sitoutumista itsenäiseen harjoitteluun kotona, jotta pennulla on aikaa omaksua asioita ja
toimintatapoja. Kurssilla jokainen pentu huomioidaan yksilönä, joten aremmatkin pennut
ovat tervetulleita mukaan.
Kurssi on maksuton ja se on tarkoitettu vain Etelä-Hämeen Koirakerhon jäsenille.
Toivottavaa olisi, että kurssille osallistuvaa pentua ohjaisi pääasiassa yksi ohjaaja. Mikäli
ohjaaja on nuori, kuitenkin yli 12-vuotias, tulee nuoren ohjaajan mukana huoltaja koko
kurssin ajan.
Pentukurssi alkaa toukokuussa 2018. Treenipäivät ovat 2.5., 9.5., 16.5., 23.5. ja 30.5. Paikka
vaihtuva ja ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Hannele Kettuselle:
hakettunen@hotmail.com Jos et saa vahvistusviestiä ilmoittautumiseesi parin päivän
sisällä, niin lähetä uusi sähköposti.
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YLEISTÄ KOULUTUKSISTA
Ryhmäpaikat ovat ohjaajakohtaisia eli ohjaaja voi osallistua treeneihin millä tahansa koiralla. Kilpailevien
ryhmät on tarkoitettu ensisijaisesti aktiivisesti kilpaileville koirakoille. Keskustele kouluttajan kanssa
paikkauksista, jos olet epävarma asiasta.
Jokaisen agilityryhmissä käyvän on hankittava vähintään C-lisenssi. Ilman lisenssiä ei voi osallistua
ohjattuun koulutukseen. E-HKK ei hanki agilitylisenssejä keskitetysti, joten muistathan hankkia lisenssin
itse SAGIn sivujen kautta http://www.agilityliitto.fi/kilpailut/lisenssi/ Ohjatussa koulutuksessa käyvien
ohjaajien on edustettava virallisissa kilpailuissa yhdistystä. Poikkeustapauksissa anottava hallitukselta
lupaa (esim. SM-kisajoukkueissa).
Ryhmiin osallistuvilla on talkoovelvoite. Ryhmään pääsyn vaatimuksena on, että jäsenelle on kertynyt
kymmenen talkoopistettä per ryhmäpaikka, joista kaksi on kerätty kerhon järjestämistä virallisista kisoista
tai kokeista. Vastaanottaessasi ryhmäpaikan menetät käytetyt pisteet. Talkoopistesäännöt löytyvät
osoitteesta http://e-hkk.com/yhdistys/talkoovelvoite/
Kennelyskää, ripulia ja muita koirien tartuntatauteja on aika-ajoin liikenteessä, ja harrastuspaikoilla, kuten
kaikkialla koirien kokoontuessa taudeilla on oiva tilaisuus levitä. Sairaan koiran kanssa
harjoittelupaikoille tuleminen on ehdottomasti kiellettyä! Ei siis treeneihin yskivien, ripuloivien tai
muuten huolestuttavasti oireilevien koirien kanssa, niin säästytään ikäviltä epidemioilta. Tarttuvien
tautien kohdalla (yleisimmin kennelyskä ja nenäpunkki) myös talouden muut koirat tulee pitää
karanteenissa vähintään kaksi viikkoa oireiden loppumisen jälkeen. Jos olet epävarma voitko osallistua
koirasi kanssa, ole yhteydessä kouluttajaan.
Juoksuisten narttujen kanssa osallistuminen ryhmiin keskustellaan kouluttajan kanssa. Jos estettä
osallistumiselle ei ole juoksuiset nartut treenaavat juoksuhousut jalassa ja niitä ei pidetä kentällä muuta
kuin oman suoritusvuoron ajan.
Seuraathan tiedotusta facebookryhmässä ”E-HKK – Etelä-Hämeen Koirakerho ry” ja nettisivuilta http://ehkk.com/ Tiedotamme tulevista talkoomahdollisuuksista, koulutuksista ja tapahtumista nettisivuilla ja
ryhmien paikkausvuoroista siellä.
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HUOMIOITAVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ
25.4.2018

PEKOLAN JA MERVEN KEVÄTTALKOOT
Aloitamme kello 17.00. Ilmoittautumiset talkootehtäviin facebookryhmästä
löytyvässä tapahtumassa ”Pekolan ja Merven kevättalkoot” tai sähköpostitse
Katja Koskelalle koulutusvastaava.ehkk@gmail.com

2.5.2018

KEINUMÄEN KEVÄTTALKOOT
Aloitamme kello 17.00. Ilmoittautumiset talkootehtäviin facebookryhmästä
löytyvässä tapahtumassa ”Keinumäen kevättalkoot” tai sähköpostitse Katja
Koskelalle koulutusvastaava.ehkk@gmail.com

10.5.2018

E-HKK:N JÄRJESTÄMÄ TOKOKOE, KEINUMÄEN KENTTÄ, RENKO
Lisätietoa kokeesta kerhon nettisivuilta ja facebookryhmästä löytyvästä
tapahtumasta ”E-HKK TOKOkoe 2018” tai sähköpostitse Outi Hälliltä
outihalli75@gmail.com

7.6.2018

MATCH SHOW, HÄMEENLINNA
Match Show järjestetään Hämeenlinnan alueella kesäkuun alussa. Lisätietoja
voi kysyä sähköpostitse Tiina Vuoriolta tiina.e.vuorio@gmail.com

28.6.2018

AGILITYEPIKSET, MERVEN KENTTÄ, HATTULA
Agilityepikset E-HKK:n koirakoille Merven kentällä Hattulassa.

28.7.2018

RALLY-TOKOKILPAILUT, PAROLAN KOULUN KENTTÄ, HATTULA
Lisätietoa kilpailuista tulee myöhemmin kesän aikana sekä nettisivuille että
facebookryhmäämme.

1.9.2018

OILI HUOTARIN TOKOKOULUTUSPÄIVÄ, KEINUMÄEN KENTTÄ, RENKO
Oili Huotarin tokokoulutuspäivä Keinumäen kentällä. Lisätietoja saa Outi
Hälliltä outihalli75@gmail.com

6.9.2018

MÖLLITOKO, KEINUMÄEN KENTTÄ, RENKO
Möllitoko Keinumäen kentällä. Lisätietoja saa Outi Hälliltä
outihalli75@gmail.com

Lisää tapahtumia saattaa tulla kesän edetessä. Myös muutokset jo ilmoitettuihin
tapahtumiin ovat mahdollisia. Seuraa siis aktiivisesti ilmoitteluamme nettisivuilla sekä
facebookryhmässämme. Kaikkiin tapahtumiin tarvitaan talkoolaisia, joten ole rohkeasti
yhteydessä, jos haluat tulla osaksi talkooporukkaa!
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