
• Etusijalla saksanpaimenkoirat
• Max 8 koirakkoa
• Hinta jäsenille 40€, muut 60€
• Kohderyhmä 1. rokotus – 1 vuotiaat
• Sitovat ilmoittautumiset spl.kuopio@spl.fi
• Saksanpaimenkoirilla etusija 1.5.2021 asti, jonka jälkeen myös 
muun rotuiset.
Varaa mukaan paljon pennun lempi herkkuja ja/tai pennun 
omaa ruokaa. Ethän ruoki pentua ennen tuntia. Näin meillä on 
pennun moottori käytettävissämme. Ota mukaan myös pari lelua 
ja mahdollisuuksien mukaan myös kaksi identtistä lelua. Tukeva 
hihna ja panta. Itselle säänmukainen varustus ja hyvät kengät, 
kenttä voi vielä olla vähän märkä. Älä päästä tuntia ennen pentua 
haistelemaan tai leikkimään muitten kurssilaisten kanssa, näin 
kouluttaminen on meille helpompaa. Varaa mukaan myös oma 
vesikuppi ja vettä koiralle. Halutessasi voit ottaa koiralle mukaan 
myös alustan, teemme jokaisen tunnin lopuksi rauhoittumista ja 
käymme läpi tunnin fiilikset ja kotitehtävät. 
Huom! Tunnin aikana on vähintään yksi pissi/huilaus tauko. Pen-
nun kapasiteetti on aluksi vielä hyvinkin lyhyt koulutuksen suh-
teen, joten jos oma pentusi uuvahtaa ennen tunnin päättymistä 
tai sillä tulee masu täyteen, älä huolestu! Pelkkä ympäristö oppi ja 
suhteen luominen omistajaan on pennulle jo elintärkeää! :)

PENTU-
KURSSI

Järjestäjä Spl Kuopio ry

KESÄKUUN KESKIVIIKOT
2.6., 9.6., 16.6. ja 23.6. klo 18–19
SPL Kuopion koulutuskentällä
Vetäjä Oona Edelberg 

TEEMAT:
2.6.
Koiran motivointi. Opitaan palkkaamaan koiraa, olemaan koiran mielestä kiinnostavia. 
Halutaan saada koira keskittymään ohjaajalle ympäristön häiriöistä huolimatta. Kontakti, 
luoksetulo. Loppuun rauhoittumisharjoitus.
9.6.
Käydään läpi edellisen kerran harjoituksia (kontakti-luoksetulo). Tehdään seuraamisen/hihnassa 
kulkemisen harjoituksia. Pyritään saamaan myös häiriöiden kasvaessa koira työskentelemään oh-
jaajaa kohti. Käydään läpi istu-maahan-seiso käskyjen opettamista. Loppuunr auhoittumisharjoitus.
16.6.
Käydään läpi edellisen kerran harjoituksia (seuraaminen-istu-maahan-seiso). Opettellaan 
leikkimään oman koiran kanssa. Käydään läpi koiran kanssa leikkimistä ja sen erilaisia muotoja
ja pelisääntöjä. Opetellaan irti käskyä ja luopumista. Loppuunluoksetulo ja rauhoittumisharjoitus.
23.6.
Käydään läpi edellisen kerran harjoituksia (leikki-luopuminen). Opetellaan paikalla oloa sekä 
käsittely harjoituksia ja luoksepäästävyyttä (koronan takia omistaja itse käsittelee vain koiraa).
Loppuun yhteenvetoa ja fiiliksiä kurssista ja rauhoittumisharjoitus.

Nähdään kurssilla! :)
Oona Edelberg

since 1976


