
KOIRAUUTISET  
 
Lue, mitä asiaa Ransulla on koulutukseen tulevalle Tessulle! 
 
Heippa Tessu ja kotiväki! 
Jotta sinulla olisi yhtä mukavaa koulutuksessa kuin minullakin aikoinaan oli, niin tässä muutamia juttuja, 
jotka voit näyttää emännällesi tai isännällesi. Nämä, kun ottaa huomioon, niin sinulla ja 
emännälläsi/isännälläsi tulee olemaan varmasti mukavaa koulutuksessa.  
 
1) Ensinnäkin rokotuksesi pitää olla kunnossa. Pentujen kohdalla myös vahvisterokotus.  
    Varoaika pitää olla kulunut umpeen.  
 
2) Jos sinulla on juoksu joudut jäämään kotiin, koska pojat voi mennä sekaisin. Juoksun jälkeen  
    olet tervetullut taas koulutukseen.  
 
3) Olettehan paikalla ajoissa. Ilmoittakaa kouluttajalle, jos joudutte joku kerta olemaan pois,  
    niin hän ei turhaan odottele teitä.  
 
4) Koulutuskentällä ei saa juoksennella vapaana. Eli sinun pitää olla hihnassa. Noutajatalutin, flexi 
(kelatalutin) ja valjaat pitäisi jättää kotiin. Erillisen kaulapannan ja hihnan olen kokenut parhaaksi. Välillä 
harjoitellaan sellaisia asioita, että saa olla hallitusti vapaana. 
 
5) Lenkillä kannattaa ennen koulutusta käydä, koska sinulle tulee aivan varmaan hätä, ja siellä 
    ei saa muuten kentälle merkkailla. Isomman hädän yllättäessä, pitäisi olla kakkapussi mukana.  
 
6) Kerrothan emännällesi/isännällesi, että varustautuu säänmukaisesti. Sinä aistit, jos hänellä on  
    esim. kylmä tai vesisade kastaa inhottavasti. Silloin keskittyminen on vaikeampaa hänellekin.  
    Myös muut mielialat vaikuttavat, ei saisi koskaan harjoitella, kun on itsellä huono päivä.  
 
7) Koulutuksessa on se kivaa, että siellä saa palkkioita, kun osaa. Älä siis syö ruokaa ennen koulutusta.  
    Kerrothan kotona, että ottavat sinulle tarpeeksi palkkioita mukaan:  

➢ nameja (esim. nakkeja, lihapullia, froliceja, veriohukkaita, maksaa) 
➢ lelun (pallo, vetolelu tmv.).  

    Älkää kuitenkaan ottako palkkioksi kuivaruokaa (vrt. sitä mitä syöt kotona päivittäin). 
    Janokin voi yllättää, joten pyydä, että ottavat sinulle raikasta vettä mukaan.  
 
8) Koulutuskenttä ei ole muuten leikkipaikka. Vaikka olisi kuinka kiva leikkiä treenikavereiden  
    kanssa, niin se ei vaan käy. Voit kuitenkin sopia treffit vaikka koulutuksen jälkeen. Älä kuitenkaan 
    leiki treenikavereiden kanssa ennen koulutusta, koska leikin jälkeen voi keskittyminen  
    työskentelyyn olla vaikeaa samalla kentällä.  
 
9) Koulutus pitää olla hauskaa sekä sinulle että emännällesi/isännällesi! 
    Fyysinen kurittaminen ei kuulu kouluttamiseen.  
 
10) Muistattehan olla aktiivisia ja kysellä, jos jokin jää epäselväksi. Myös ehdotuksianne  
     ja palautetta kouluttajat ottavat mielellään vastaan.  
 
Sitten vielä loppukiteytyksenä, kerrothan emännällesi/isännällesi, että hän käy ensisijaisesti itse 
oppimassa koulutuksessa asioita, joita hänen tulisi sitten sinulle opettaa kotioloissa ja ylläpitää niitä 
taitoja arjessanne. TOKO ON HAUSKAA ☺ 
 
Tervetuloa mukaan! Hau-Hau terveisin Ransu  


