SuKoKan

Kasvattaja-akatemia 2015
Vuonna 2015 SuKoKan erittäin suosittu ja kysytty Kasvattaja-akatemia järjestetään uudelleen.
Kasvattaja-akatemia on Suomen arvostetuin koirankasvatuksen käytäntöön pureutuva koulutus.
Kasvattaja-akatemia järjestetään nyt P o h j o i s - K a r j a l a s s a , J o e n s u u s s a .

Kurssi kestää vuoden ja alkaa maaliskuussa 2015.
Kurssi loppuu marraskuussa 2015 Kasvattajagaalassa
tapahtuvaan todistusten jakoon. Kurssin aikana kasvattaja saa valtavasti tietoa koirankasvatukseen liittyvistä asioista. Samalla kasvattaja saa paljon uusia ideoita
ja näkökantoja koiriin, kasvatukseen ja omaan
käytäntöön koirankasvatuksessa. Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista, sekä omatoimiopiskelusta kotona. Kurssilla laaditaan oma portfolio. Hyväksytysti
kurssin suorittaneet saavat Suomen koirankasvattajien
diplomin Kasvattaja-akatemian suorittamisesta ja on
oikeutettu käyttämään Kasvattaja-Akatemian logoa
mm. pentumateriaaleissa ja omilla websivuillaan
merkkinä valmistumisestaan.
Kasvattaja-akatemia jakautuu
kokonaisuuksiin, joita ovat:
I.

Koiran rakenne ja liikkeet. Omien koirien kartoitus. Jalostuksessa merkittävimmät rakenteel- liset
tekijät.
(2 luentokertaa 4 h + tehtävät & intensiiviviikonloppuna käytännön harjoitukset)
Kasvattaja-akatemia perehdyttää kasvattajan koiran
rakenteen, purennan ja liikkeiden tuntemuksen sekä
ymmärryksen saloihin. Kasvattaja oppii käytännössä koiran rakenteen hyvin perusteellisesti. Samalla
tutkitaan ja käydään läpi omat koirat omatoimisesti
analysoimalla saatujen opetusten mukaan. Kasvattaja
joutuu pohtimaan oman rodun ja omien koiriensa rakenteellisia haasteita ja vahvuuksia.
II. Koiran luonne ja sen laaja-alainen merkitys

(1 luentokerta 2 h + tehtävät)

Toisessa osiossa perehdytään koiran luonteeseen ja
koiran kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Mitä jalostuskoiralta vaaditaan. Mikä on oman rodun oikea luonne. Kasvattaja joutuu jakson aikana pohtimaan omaa
suhdettaan rotunsa luonteeseen, sekä miettimään
omassa kasvatuksessa luonteen merkitystä. Mitkä
ovat kasvattajan tavoitteet luonteen osalta?
III.

Oman rodun ymmärtäminen, tyyppioppi ja
tyypin sisäistäminen. Omaan rotuun perehtymi- nen
ja sen ymmärtäminen.
(1 luentokerta 2 h + tehtävät)
Kolmannessa osiossa perehdytään yleiseen tyyppioppiin ja pohditaan mitä tarkoittaa tyyppi. Kasvattaja saa apuvälineitä oman rodun ymmärtämiseen ja
tulkitsemiseen. Osiossa aloitetaan itsenäinen, oman

rotumääritelmän tulkinnan kirjoittaminen. Kasvattaja joutuu pohtimaan ja löytämään oman ihanteensa
rodusta. Osioon kuuluu henkilökohtainen testausosio,
jossa kurssilainen esittää, sekä perustelee ohjaalle/
ulkomuototuomarille rodun ihanneyksilöä, sekä esittelee elävän koiran.
IV.

Mitä on koiran jalostus ja
jalostetaan.
(2 luentokertaa 4 h + tehtävät)

miten

koiria

Neljännessä osiossa perehdytään koiranjalostukseen.
Mitä on koiranjalostus ja miten koiria oikein kasvatetaan? Kasvattaja-akatemia perehdyttää kurssilaisen
perinteisiin koiranjalostuksen menetelmiin ja avaa näkökulmia uusiin mahdollisuuksiin. Kurssilla kasvattaja
pohtii myös sukutaulun merkitystä. Miten kasvattaja
voi arvioida siitosurosta tai -narttua? Mitä vahvuuksia
on linjasiitoksella tai ulkosiitoksella. Mitä on tyyppijalostus? Miten kasvatuksessa voi vaalia elinvoimaa?
Osiossa tarjotaan ideoita ja työvälineitä kehittää, sekä
pohtia omaa kasvatusta. Kurssilla laaditaan oma alustava jalostussuunnitelma.
Kurssin aikana jokainen osallistuja saa mentori- eli
kanssakasvattajan, jonka kanssa omia tulevia yhdistelmiä ja pentueita analysoidaan ja pohdiskellaan.
Kanssakasvattaja on toisesta rodusta ja pyrkimyksenä
on reilu ja välitön kanssakäyminen, sekä palautteen
anto kasvattajien välillä.
V. Juridiikan, verotuksen ja eläinsuojelun perusteet

(1 luentokerta 2 h + tehtävät)

Kasvattaja-akatemia perehdyttää kasvattajan myös juridiikan, verotuksen ja eläinsuojelullisten näkökulmien
perusteisiin. Kasvattajalle selviää verotuksen perusteet
ja tutkitaan eläintenpidon määräyksiä Suomessa.
VI.

Käytäntöä ja vinkkejä kasvatuksen arkeen
( 2 luentokertaa 4 h + tehtävät)

Viimeisessä jaksossa perehdytään koirankasvatuksen
käytäntöön. Mitä nartun kantoaikana pitää huomioida.
Jaksossa perehdytään koiran synnytyksen arviointiin ja
hoidon käytäntöihin. Miten kasvattaa ja testata omia
pentuja? Kurssilla laaditaan, tarkistetaan ja päivitetään
omat pennunhoito-ohjeet. Miten kasvattaa ja ylläpitää
omaa riittävää jalostusmateriaalia? Kasvattajien yhteistyön kehittämisen ideat. Miten kasvattaja voi huomioida taloudelliset seikat omassa kasvatuksessa?

Vuoden 2015 Kasvattaja-akatemia
Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjala / Joensuu
Pohjois-Karjalan kurssi. Opetus tapahtuu viikonloppuisin alla olevan aikataulun mukaisesti Joensuussa. Lisäksi on
yksi mukava, intensiivinen, kesäinen koulutusviikonloppu. Kurssi alkaa 7.3.2014 klo: 10 -16, jolloin käydään läpi
kurssin käytännöt, aikataulu, materiaali, portfoliotehtävän anto, työskentelytavat ja tutustutaan toinen
toisiimme ja aloitetaan luennot. Kurssipaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Ohjelma


7.3.2014 klo: 10.00 - 16.00
Koiran rakenne ja liikkeet osa 1
Koiran rakenne ja liikkeet osa 2



9.5. klo: 13.00 - 16.30
Koiran luonne ja sen monet merkitykset
Mitä on koiranjalostus ja välineitä kasvatukseen osa 1



6.-7.6. SuKoKan leiri (pakollinen teille), la klo: 12.00-16.00, su klo: 10.00-16.00
Koiran ruokinta
Kennelneuvojan luento
Mitä on koiranjalostus ja välineitä kasvatukseen osa 2
Ryhmätöitä ja harjoituksia



19.9 klo: 13.00 - 17.00
Oman rodun ymmärtäminen ja tyyppioppi



20.9 klo: 8.00-11.00
Koirankasvatuksen käytännöt ja vinkit



3.10. klo: 13.00–16.30
Juridiikka, verotus ja eläinsuojelu
Päivät ilmoitetaan myöhemmin:
Syksyllä oman ihanneyksilön esittely ja rotutyypin sisäistämisen testaus/perustelutilaisuus
ulkomuotoruomarille. Oma, 20 min. yksilöaika, annetaan ohjaajan toimesta ko. päiville. (Kurssilaiset voivat
keskenään vaihtaa aikoja keskenään, jos on pakottava tarve.)



Ohjelmaan saattaa pakottavista syistä tulla muutoksia vuoden mittaan. Päättäjäiset ja todistusten jako
Kasvattajagaalassa marraskuussa 2015 Helsingissä.

Hinta ja ilmoittautuminen:
Kasvattaja-akatemiassa on RAJOITETTU OSALLISTUJAMÄÄRÄ. Kurssille mahtuu mukaan max. 40 osallistujaa.
Kurssi järjestetään, jos osallistujia on vähintään 20 kpl. Kurssin hinta on 280 €. Se pitää sisällään
opetuksen, luennot, harjoitukset, testauksen, tehtävät sekä niiden tarkastuksen ja kurssimateriaalia.
Kurssihinta maksetaan vuoden 2015 alussa. Intensiiviviikonlopun majoituksen ja ruokailun kurssilaiset
hoitavat itse, mutta tarkoituksena on tarjota kohtuuhintainen yöpyminen ja ateriapaketti. Yksityiskohtaisempi
hinta kurssiviikonlopulle selviää, kun paikka varmistuu.
Kasvattaja-akatemian hyväksytysti suorittaneet voivat osallistua päättäjäisiin eli Kasvattajagaalaan, jossa
todistusten jako tapahtuu juhlavasti. Päättötodistuksen saavat voivat lunastaa illalliskortin hyvin
edullisesti, 25 % alennuksella. Mahdollisuus myös majoitukseen omakustanteisesti.
Ilmoittautumiset viimeistään: 31.12.2014 osoitteeseen: akatemia.joensuu@sukoka.fi
Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

