URHEILUKOIRAHIEROJAKURSSI
TAMPEREEN KOIRAHIEROJAKOULUSSA
Kenelle?
Intensiivikurssi on suunnattu täysi-ikäisille, koira-alasta kiinnostuneille ja hyvän motivaation
omaaville henkilöille. Mikäli innostuu ja haluaa väylän kohti jatko-opintoja, on mahdollisuus
täydentää ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yhteydessä osaamistaan lisää.
Kesto
Kurssi alkaa toukokuussa ja loppuu lokakuussa.
Kurssin toteutus
Kurssi toteutetaan laajana monimuoto-opiskeluna. Lähipäiviä on 20, joiden lisäksi opiskeluun
kuuluu etätehtäviä ja projektikoiria. Vastuu opiskelun etenemisestä ja kurssin
päättötodistuksen saamisesta on opiskelijalla.
Lähipäivinä opiskellaan teoriaa ja käytäntöä ja siirretään anatomian tuntemusta koiran
luurankoon ja elävään koiraan. Kurssin edetessä suoritetaan käytännön hierontoja erirotuisilla
koirilla oppilaitoksemme koirahierontatilassa. Lähipäivinä opiskelija on aktiivisessa roolissa
aiheen käsittelyssä ja asioista keskustellaan rakentavassa ja avoimessa ilmapiirissä.
Osa koulutuksesta suoritetaan etäopiskeluna ja verkko-opiskeluna. Etätehtävät voivat olla
teoriasisältöisiä tai käytännön tehtäviä, jotka tehdään oppilaille annettavien ohjeiden
mukaisesti omilla projektikoirilla. Myöskin osa työharjoittelusta kuuluu etäopiskeluun.
Etätehtävät voivat olla yksilö-, pari- tai ryhmätehtäviä. Harjoitushierontoja suoritetaan
projektikoirilla 80 tuntia kurssin aikana opiskelijan omalla paikkakunnalla. Kurssilla tehdään
myös asiakashierontoja.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Kurssin sisältö
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Koiran anatomia
Lihashuolto eri harrastuslajeissa
Urheilu- ja harrastuskoiran hieronta
Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat
Kuormitusmekaniikkaa
Laadukkaat asiantuntijaluennot
Projektikoirat

●
●

Monipuoliset käytännön tehtävät
Urheilukoiran ravinto ja valmennuksen perusteet

Lähipäivät kurssilla
Seuraavan kurssin lähipäivät löydät nettisivuiltamme.
Kulkeminen
Lähipäivät opiskellaan Your Dog -keskuksen tiloissa (Tampereentie 495, 33880 Lempäälä).
Hyvät kulkuyhteydet sekä oman auton että bussin käyttäjille. Tampereelta Koskipuistosta
TKL:n bussit nro 26 ja 50. Jyväskylän suunnalta kulkee mm. Onnibus.
Tuet ja etuudet
Kurssille ei saa opintotukea.
Työttömät työnhakijat voivat tiedustella mahdollisuutta työttömyysetuudella opiskeluun
omasta TE- toimistostaan.
Vakuutukset
Suosittelemme, että oppilaan henkilökohtaiset vakuutukset ovat ajan tasalla, kuten täysajan
tapaturmavakuutus sekä vastuuvakuutus. Tapaturmavakuutusta tarvitaan esim. koulumatkaa
varten ja vastuuvakuutusta mm. tapauksissa, joissa oppilas joutuu vastuuseen vieraalle
aiheuttaman kiinteän tai irtaimen omaisuuden rikkoutumisen vuoksi. Jos koira aiheuttaa
vahinkoa oppilaalle, vahingon korvaa koiran omistajan vakuutus.
Kurssin hinta
Koulutus maksaa 2 200 euroa (sis. alv 24%) sisältäen kurssimateriaalin ja opetuksen.
Kurssin varausmaksu 500 euroa maksetaan ennen kurssin alkamista. Lisäkustannuksia voi
tulla mm. kirjallisuudesta opiskelijan niin halutessa sekä opintokäynneistä.
Kiinnostuitko?
Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen hakeminen@tampereenkoirahierojakoulu.fi.
Hakuajan löydät nettisivuiltamme. Kurssia täytetään koko ajan haastattelujen perusteella ja
haku päättyy, kun kurssi on täynnä. Kurssille otetaan max 20 opiskelijaa per lukuvuosi.
Yhteystiedot
Päivi Kilponen
puhelin 040 744 3336
sähköposti info@tampereenkoirahierojakoulu.fi

