
PAIKKA:  Hahkialan Kartano / Siilo –halli  
Hahkialantie 30, HAUHO (www.hahkiala.com) 

AIKA: LA 12.5. klo 10.00 - n.15.00 (Osa I)  
SU 19.8. klo 10.00 - n.17.00 (Osa II)  

Kurssin järjestää Kanta-Hämeen Kanakoirakerho, KHKK. 

Kaksiosainen kurssi on hyvin käytännönläheinen ja pääpaino on koiran 
esittämisessä. Kurssilla ammattitaitoiset kouluttajat opastavat miten esität koirasi 
parhaalla mahdollisella tavalla ja mitä tuomarit näyttelyissä arvostavat koirasi sekä 
sinun esiintymisessä.  Ensimmäisessä osassa kouluttajana toimii Sari Kares ja 
toisessa osassa Sari yhdessä Juha Kareksen kanssa.  

Sari Kares kasvattaa sileäkarvaisia kettuterriereitä kennelnimellä Who Cares ja 
harrastaa koiriensa kanssa aktiivisesti sekä metsästystä että näyttelyitä. Hän on 
kokenut handler ja on esittänyt useamman eri rodun koiria näyttelyissä, mm. 
punaisia irlanninsettereitä, englanninsettereitä, bracco italianoa, lyhytkarvaista 
saksanseisojaa ja pointteria.  

Juha Kares on tunnettu koirankasvattaja ja ulkomuototuomari sekä Suomen 
koirankasvattajien puheenjohtaja. Hän on myös suosittu luennoitsija ja kouluttaja. 
Juhan kasvatti, Chic Choix Adrenalin Rush, oli vuoden näyttelykoira 2011.  

PÄIVIEN OHJELMA 

Osa 1 (12.5.) – Pääpaino käytännön harjoittelulla 

Koiran esittämisen perusteet; vapaana seisottaminen, kontakti koiran kanssa ja 
liikkeiden perusteet. Lisäksi yleisesti esittämisessä ja näyttelyssä huomioitavat 
asiat.  

Osa 2 (19.8.) – Teoriaa ja käytännön harjoitteita 

 
Juha Kareksen luento koiran anatomiasta ja liikkeistä. Koiran esittämisen jatko-opit; 
koiran seisottaminen asettelemalla, liikkeiden tarkistaminen sekä oikean nopeuden 
löytäminen kullekin koiralle ja optimaalinen seisottaminen.  

HUOM ! Ota koirallesi mukaan näyttelyhihna, makupaloja, häkki tai muu 

lepopaikka, vesikippo ja kakkapusseja. Vesipiste on paikan päällä. 

Kuunt eluoppilaat  eivät  voi t uoda koiraa mukaan. 

Kumpanakin päivänä on lounastauko ja koulutustilan yhteydessä on myynnissä 
keittolounasta, kahvilatuotteita ja virvokkeita. 

LISÄTIETOJA KOULUTTAJISTA 

Sari Kares   www.sarikares.com 

Yläkuvassa: Sari Kares ja Blue Baltic’s Legend Lives On  © Toto Wuorimaa  

Juha Kares  www.chicchoix.com   

Alakuvassa: Juha Kares © Sanna Vartiainen   

 
ILMOITTAUTUMINEN  

Ilmoittaudu 30 .4 . mennessä: 

anne.pekkanen@hahkiala.com 

gsm 0400 22 65 56  

Paikkoja on rajoit et ust i, jot en 

t oimimalla nopeast i varmist at  

paikkasi kurssille. Koirakkojen 

lisäksi kuunt eluoppilaat  ovat  

t ervet ulleit a. 

KOIRAKOT (koira & handler)  

60€  (Osa I)  

85€  (Osa II)  

135€  (Osa I & II) *  

KUUNTELUOPPILAAT 

30€  (Osa I)  

45€  (Osa II)  

70€  (Osa I & II) *  

*Hint a, kun varat aan yhdessä. 

Maksut t ilille: 

OP 568000-4243962 

Maksukuitt i mukaan kurssille! 

 

http://www.sarikares.com/
http://www.chicchoix.com/
mailto:anne.pekkanen@hahkiala.com

