HALUATKO SAAVUTTAA HUIPPUAMMATTITAIDON
KOIRAHIERONNASSA?
KIINNOSTAAKO JATKOKOULUTTAUTUMINEN?
Kenelle?
Kurssi on suunnattu täysi-ikäisille, koira-alasta kiinnostuneille ja hyvän motivaation
omaaville henkilöille. Jos haluat olla osaajien kärjessä tiedollisesti ja taidollisesti. Haluat kokea
osaavasi ammatin kurssin päätteeksi. Haluat omata vahvat taidot jatkokoulutuksiin.
Suomen laajin ja kattavin koirahierojakoulutus
Koirahierojakoulutus antaa täydet valmiudet toimia koirahierojana. Kurssimme on paljon
laajempi kuin peruskurssi, mikä kattaa opetushallituksen ammattitutkinnon perusteet, joten
polku ammattitutkintoon toteutuu myös loistavasti. Haluamme ammattitaitoiset tekijät yhä
vaativammille markkinoille, tarjota valmiudet vaativiin jatkokoulutuksiin sekä virallisen
ammattistatuksen laajassa ammattikentässä. Jatkokoulutusmahdollisuuksiin voit tutustua
tarkemmin osoitteessa www.elainterapia.fi.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Kurssin kesto
Kurssi kestää yhden vuoden, syyskuulta heinäkuulle.
Kurssin toteutus
Koulutus toteutetaan laajana monimuoto-opiskeluna. Panostamme lähipäivien intensiiviseen
opetukseen käsityöammatin ollessa kyseessä.
Viikonloppuisin järjestettäviä lähipäiviä on 40, 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 itse koiraan. Opetamme tietoa ja taitoa, jotta hoitotyön on mahdollista onnistua
ammattia tehdessä. Käymme läpi paitsi tietenkin hieronnan perusteet, mitkä ovat
ammattitutkinnon osaamisen tasoa, myös laajat hieronnan variaatiot sekä siihen liitettäviä
hoitomuotoja. Käsillä tuntemisen oppiminen on yksi tärkeimmistä työkaluista ja panostamme
siihen. Samoin hieronnan tuloksellisuuteen.

Kurssin sisältö
1) Yksilöllisesti valittavat hoitomenetelmät
●
●
●
●

Urheilu- ja harrastuskoirat
Tuki- ja liikuntaelinongelmaiset koirat
Kotikoirat
Nuoret ja vanhat koirat

2) Koiran anatomia ja fysiologia
●
●
●
●
●
●

Hallitsee tuki- ja liikuntaelimistön kudosten ominaisuudet sekä ymmärtää koiran
elimistön rakentumisen eri kudoksista
Lihaksen rakenteen ja supistumismenetelmän ymmärtäminen
Tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvän terminologian opiskeleminen ja käyttäminen
Rakenteen ja luustokohtien hallinta
Nivelten rakenteen, toiminnan ja tutkimisen ymmärtäminen
Ymmärtää koiran elinten rakenteen ja toiminnan, hermoston ja hormonitoiminnan
perusteet

3) Tule-sairaudet ja traumat
●
●
●
●

Perustietojen osaaminen yleisimmistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista, niiden oireiden
tunnistaminen, syyt, tutkimusmenetelmät ja hoitaminen
Osaa huomioida koirahierojana tuki- ja liikuntaelinsairaudet työssään
Perehtyminen koirien kiputiloihin ja yleisimpiin traumoihin sekä näiden yleisimpiin
tutkimus- ja hoitomenetelmiin
Pystyy osallistumaan kuntoutukseen yhdessä muiden alan ammattilaisten kanssa

4) Eläinlääketieteelliset aineet
●
●
●
●
●
●

Sisätaudit ja tautioppi
Tavallisimpien tautien synnyn, kehittymisen sekä yleisimpien tutkimusmenetelmien
ja hoidon ymmärtäminen sekä ymmärtää ja osaa paranemisen perusasiat
Ymmärtää koirien yleisimmät tarttuvat virus-, bakteeri- ja sienitaudit, sekä niiden
ennaltaehkäisyn
Hallitsee koiran yleisimmät ulko- ja sisäloiset ja niiden aiheuttamat oireet ja taudit
sekä häätöhoidot
Sairauksien merkityksen ymmärtäminen koirahierojan hoitojen kannalta
Tautien merkityksen ymmärtäminen koirahierojan työn kannalta

5) Hieronta
●
●
●
●
●
●

Oppii tunnistamaan manuaalisesti kehon rakennetta sekä tunnistamaan erilaisia
kudoksia (lihakset, jänteet, luukudos ja nivelten rakenne)
Harjaantuu tunnistamaan lihasten erilaiset olomuodot ja niiden merkityksen
Hallitsee koirahieronnassa käytettävät otteet ja tekniikat ja harjaantuu soveltamaan
niitä, sekä osaa suunnitella ja antaa tarvittavan hierontahoidon
Ymmärtää pehmytkudosten manuaalisen käsittelyn ja nivelmobilisoinnin merkityksen
osana koiran hoitotapahtumaa
Osaa valmistella hoitotilan asiakaspalvelutilannetta varten, opiskelija ymmärtää
aseptiikan ja hygienian tärkeyden hoitotilanteessa
Oman työergonomian- ja turvallisuuden oppiminen eri työtilanteissa

6) Fysikaaliset hoidot
●
●
●

Tuntee lämpö- ja kylmähoidot sekä TENS ja laserhoidon toimintaperiaatteet sekä
ymmärtää niiden perusominaisuudet ja vaikutukset
Osaa käyttää oikeaa hoitomuotoa huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet
Osaa tehdä yhdistelmähoitoja tarpeen mukaan

7) Laji- ja rotutietous
●
●
●
●
●

Tunnistaa eri rakenteellis- ja toiminnallistyypit ja osaa soveltaa niitä eri rotuihin
Koiran rakenne ja biomekaniikka sekä näiden ongelmatiikkaa
Tutustuminen eri rotujen edustajiin ja niiden yleisimpiin ongelmiin
Osaa koiraharrastuslajien perusteet ja tietää niistä aiheutuvat yleisimmät ongelmat
Osaa hoitaa ja opastaa asiakasta eri harrastuslajit huomioon ottaen

8) Yrittäjyys ja yritystoiminta
●
●
●
●
●

●

Pienen yrityksen perustamisen taito ja eri yritysmuotojen vertailu
Osaa hakea rahoitusta tavallisimmista rahoituskanavista
Osaa laatia tositteita ja kirjata ne kirjanpitoon, jolloin opiskelija tietää alan yrityksen
kirjanpitomenetelmän pääpiirteet ja verotuksen perusteet
Pystyy muodostamaan liikeideoita ja havainnoimaan toimintaympäristössä tapahtuvia
muutoksia sekä muuttaa liikeideoita niiden mukaan
Käyttää liiketoiminnan suunnittelussa asiantuntijapalveluja, jolloin opiskelijan tulee
ymmärtää suunnittelun merkitys sekä yrityskokonaisuuden että sen osa-alueiden
hoidossa
Luoda luottamukselliset asiakassuhteet ja markkinoida uskottavasti sekä
dokumentoida yrityksen toimintaa niiden edellyttämällä tavalla

9) Muu tärkeä hierojan ammattiin liittyvä tietous ja oppiminen mm.
●
●
●
●
●
●
●

Ravinto
Urheilevan koiran kunnon kehittäminen
Akupunktion perusteet ja akupainanta hierojan työn apuna
Biomekaniikan perusteet
Koiran käyttäytyminen
Kuntoutuksen perusteet osana toipumista
Kuormitusmekaniikkaa

Koulupäivät kurssilla
Löydät seuraavan kurssin koulupäivät nettisivuiltamme.
Kulkeminen
Lähipäivät opiskellaan Tampereen Koirahierojakoulun tiloissa, Tampereentie 455. 33880
Lempäälä. Parkkipaikat löytyvät koulun pihasta ja hyvät kulkuyhteydet myös
joukkoliikennettä käyttävälle.

Tuet ja etuudet
Koirahierojakurssille 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 4 300 euroa (sis. alv 24%) sisältäen kurssimateriaalin ja opetuksen. Kurssi
maksetaan erissä kouluvuoden aikana.
Kurssin varausmaksu 700 euroa maksetaan noin kaksi viikkoa valituksi tulemisen jälkeen.
Loppumaksu kuukausittain 6-12 kuukauden aikana. Lisäkustannuksia voi tulla mm.
kirjallisuudesta opiskelijan niin halutessa sekä opintokäynneistä.
Hakeminen opiskelijaksi koulutukseen
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 koirahierojakoulu@gmail.com

