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TERVETULOA YKSITYISTUNNILLE!
Peruskoulutus
Kun pennun tai aikuisen koiran kanssa aloitetaan ohjattu peruskoulutus, starttaa
ensimmäinen tapaaminen yleensä pienellä kävelylenkillä, jonka aikana kouluttaja
pääsee havainnoimaan koiran käyttäytymistä ja näin tutustumaan sen luonteeseen
ja persoonaan. Tutustumisen aikana käydään omistajan kanssa keskustellen läpi
koirakon tarpeita ja toiveita koulutuksen suhteen. Kun riittävä hahmotelma
kokonaiskuvasta on tehty, päästäänkin jo käytännön koulutuksen pariin!
Ongelmanratkonta
Ennen ohjattua ongelmanratkaisun aloittamista, tulee koiran omistajan täyttää ja
toimittaa kouluttajalle sähköisesti Koiran hyvinvointikartoitus, joka on ladattavissa
pdf-tiedostona etusivulta osoitteessa www.citykoirankaveri.fi. Lomakkeen voi
palauttaa esimerkiksi pdf- tai jpg-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen
petra@citykoirankaveri.fi.
Ensitapaamisen aikana tehdään keskustellen kartoitus koiran hyvinvoinnista ja
käyttäytymisestä sen tavallisessa arjessa. Lisäksi huomioidaan omistajan toiveet ja
tarpeet käyttäytymisen muokkausta silmällä pitäen. Kartoitusten pohjalta laaditaan
suunnitelma, jonka tavoitteena on vaikuttaa koiran käyttäytymiseen hyvinvointiin
keskittyvien muutosten (koiran vuorovaikutus omistajan ja ympäristön kanssa, lepo,
liikunta, virikkeet, aktivointi, ruokinta) kautta. Useimmissa tapauksissa käytännön
koulutuksen pariin päästään vasta toisella tapaamiskerralla ja siksi ensitapaaminen
voidaan hyvin järjestää kotikäynnin sijaan myös etäyhteydellä. Etätapaamista varten
voi kouluttajalle toimittaa etukäteen videoita koiran käyttäytymisestä sekä itse
ongelmatilanteessa että muutoinkin sen tavallisessa arjessa.
Käytösongelmia ratkottaessa ei ensitapaamisen järjestäminen
ulkotapaamisena ole perusteltua ympäristön häiriötekijöiden vuoksi.

Akuuteimpiin pulmiin ja tavanomaisimpiin arjen haasteisiin voidaan yleensä vaikuttaa
merkittävästi pelkästään hyvinvointitekijöitä muokkaamalla, joten jo ensitapaamisen
jälkeen eläimen omistajalla on useita työkaluja, joilla lähteä tilannetta purkamaan!
Ensitapaamisen aikana läpi käydyistä asioista on suositeltavaa tehdä muistiinpanoja.
Valmistautuminen käytännön harjoituksiin
Käytännönharjoituksia varten tarvitset mukaan runsaasti pieneksi pilkottuja nameja.
Mikäli olet käyttänyt naksutinta tai haluat harjoitella sen käyttöä, ota myös naksutin
mukaan tunnille! Huomioi, että koirasi syö harjoitellessa paljon, joten namien tulee
todellakin olla pieniä! Chihuahualle tai muulle aivan pienelle kääpiökoiralle riittää
noin 1/4 herneen kokoinen namipala, hieman isommalle pikkukoiralle noin
puolikkaan herneen ja keskikokoiselle koiralle kokonaisen herneen kokoinen pala.
Isolle koiralle luonnollisestikin jätetään namipalat suuremmiksi, muutaman herneen
kokoinen pala on sopiva esimerkiksi labradorinnoutajalle ja suurelle jättikoiralle voit
tarjota peukalon pään kokoisia namipaloja. Jos koirallasi on hyvä ruokahalu ja se
motivoituu työskentelemään myös omalla, tavallisella ruuallaan, voit sekoitaa namien
sekaan myös osan koiran päivittäisestä ruoka-annoksesta. Laita namit taskuusi tai
erilliseen namipussiin valmiiksi niin, että niiden käsitteleminen on helppoa ja nopeaa.
Taskujen ja muovipussien toistuva kaiveleminen häiritsee koiran keskittymistä itse
asiaan ja hidastaa näin oppimista.
Testaa etukäteen namien maistuvuus myös hieman häiriöllisemmässä ympäristössä
esimerkiksi tutun lenkkireitin varrella. Mieti myös etukäteen, kuinka arvokas
sosiaalinen palkka on koirallesi ja millaisesta leikistä se nauttii. Jokin lelu, jolla koira
ja ihminen voivat leikkiä yhdessä, voi olla koulutuksessa hyödyllinen! Koulutuslelu on
parhaimmillaan silloin, kun se ei normaalisti ole koiralla vapaasti saatavilla.
Harjoittelun lomassa on koiralle hyvä tarjota juotavaa, joten otathan mukaan myös
vettä ja vesikupin.
Valitse koirallesi sopivat, sään mukaiset varusteet. Valjaiden tai leveän pannan
käyttö on suositeltavaa. Flexiä tai kuristavia pantoja (ml. noutajataluttimet) emme
kouluttaessa käytä.
Pukeudu itsekin sään mukaisesti (huomioi myös kädet, jotta palkkaus sujuisi ilman
että sormet palelevat) ja varusta itsesi tunnille reippaalla, avoimella mielellä!
TAIKATEMPUT eivät koiralähtöisen koulutuksen puitteissa ole toteutettavissa, mutta
realistiset tavoitteet saavutetaan terveen koiran kanssa koulutussuunnitelmaa
noudattamalla yleensä kohtuullisessa ajassa. Halutessasi voit videoida ohjattuja
harjoituksia omaan käyttöösi.
Koulutuksissa tavataan!

Materiaalin kopioiminen ehdottomasti kielletty.

YKSITYISTUNNIN VARAUS ON SITOVA SEURAAVIN PERUUTUSEHDOIN:
OSAKSI KOULUTUSPAKETTIA SOVITUT ETÄKONSULTAATIOT/YKSITYISTUNNIT
tulee tarpeen vaatiessa siirtää vähintään kolme arkipäivää ennen sovittua
tapaamisajankohtaa. Tämän jälkeen peruutettua/siirrettyä yksityistuntia ei korvata uudella
tapaamisella muutoin kuin sairastapauksessa. Lääkärintodistus on esitettävä pyydettäessä.
ALLE KOLME ARKIPÄIVÄÄ ENNEN SOVITTUA TAPAAMISAJANKOHTAA
PERUUTETUSTA YKSITTÄISESTÄ ETÄKONSULTAATIOSTA
veloitetaan peruutusmaksuna 40 €.
ALLE KOLME ARKIPÄIVÄÄ ENNEN SOVITTUA TAPAAMISAJANKOHTAA
PERUUTETUSTA YKSITTÄISESTÄ KOTIKÄYNNISTÄ/ULKOKOULUTUKSESTA
veloitetaan peruutusmaksuna 50 €.
YKSITYISTUNTIMAKSU PERITÄÄN KOKONAISUUDESSAAN mikäli tunnin varannut jättää
tulematta sovittuun tapaamiseen ilman erillistä ilmoitusta tai mikäli tunti perutaan samana
päivänä kuin minä yksityistunti on sovittu pidettäväksi.
OHJAAJAN/KOIRAN sairastuessa niin, ettei tunnille saapuminen ole mahdollista,
suoritetaan yksityistuntimaksu normaalisti alkuperäisen aikataulun mukaisesti ja tapaaminen
siirretään seuraavaan mahdolliseen ajankohtaan. Lääkärintodistus on esitettävä
pyydettäessä. Kouluttajan itsensä sairastuessa tai muun vastaavan painavan esteen
sattuessa voi tunnin pitää sijainen tai se voidaan siirtää seuraavaan mahdolliseen
ajankohtaan.

HUOMIOITHAN ETTÄ PERUUTUSEHDOT KOSKEVAT MYÖS TILANTEITA,
JOISSA YKSITYISTUNTI SIIRRETÄÄN MUUSTA KUIN SAIRASTUMISESTA
JOHTUVASTA SYYSTÄ.
Maksumuistutukset:
Yksityistuntilaskun maksuaika on seitsemän vuorokautta laskutuspäivästä.
Maksamattomasta laskusta lähetetään ensimmäinen maksumuistutus 7 vuorokauden
kuluttua eräpäivästä. Toinen maksumuistutus lähetetään 14 vuorokauden kuluttua
eräpäivästä ja tästä peritään huomautusmaksu 5 €. 14 vuorokauden kuluttua toisesta
maksumuistutuksesta maksamaton lasku siirretään perintään perintätoimisto Laihian laille.
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