SuKoKa Kasvattaja-Akatemia
2016-2017 – Lahti
Kasvattaja-Akatemia on Suomen arvostetuin koirankasvatuksen käytäntöön pureutuva koulutus.

Kurssiesite
Kasvattaja-Akatemia koulutus kestää noin vuoden. Kurssin aikana
kasvattaja saa valtavasti tietoa koirankasvatukseen liittyvistä asioista. Samalla kasvattaja saa paljon uusia ideoita ja näkökantoja koiriin, kasvatukseen ja omaan
käytäntöön koirankasvatuksessa sekä verkostoituu muiden rotujen kasvattajien kanssa. Kurssi
koostuu läsnäoloa vaativista luennoista, harjoituksista ja omatoimisesta opiskelusta sekä tehtävistä kotona. Hyväksytysti kurssin suorittaneet saavat diplomin Kasvattaja-Akatemian suorittamisesta ja ovat oikeutettuja käyttämään Kasvattaja-Akatemian logoa mm. pentumateriaaleissa ja
omilla websivuillaan merkkinä valmistumisestaan.

Kasvattaja-akatemia jakautuu opintokokonaisuuksiin, joita ovat:
I.

Koiran rakenne ja liikkeet. Omien koirien
kartoitus. Jalostuksessa merkittävimmät
rakenteelliset tekijät.

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

Toisessa osiossa perehdytään koiran luonteeseen sekä 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
perehtyminen ja sen ymmärtäminen

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, ns. koirasilmätesti, jossa kurssilainen esittää ulkomuototuomarille oman rodun ihanneyksilöä, sekä perustelee näkemyksensä eli elävän koiran tuomarille.
IV.

Mitä on koiranjalostus ja miten koiria jalostetaan

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.
V.

Laki, verotus ja sopimukset

Kasvattaja-Akatemia perehdyttää opiskelijan
myös kasvatukseen liittyvään lakiin sekä verotuksen ja sopimusten perusteisiin. Kasvattajalle
selviää miten verottaja näkee kasvattamisen,
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millainen on kasvattajan asema laissa ja kuinka
sopimukset tulee laatia.
VI.

Käytäntöä ja vinkkejä kasvatuksen arkeen

Tässä jaksossa perehdytään koirankasvatuksen
käytäntöön. Mitä nartun kantoaikana pitää huomioida? Tutustutaan koiran synnytyksen arviointiin ja hoidon käytäntöihin. Miten kasvattaa ja
testata omia pentuja? 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?
VII.

Koiran ruokinta, ruuansulatus, geenitutkimuksen alkeet ja kennelneuvojan parhaat vinkit

Tässä osioissa pohditaan mitä koiralle syötetään
ja miksi sekä miten aineenvaihdunta toimii, mitä
oireet kertovat ravinnepuutoksesta tai epätasapainosta. Lisänä katsaus luontaistuotteisiin, homeopatiaan ja lisäravinteisiin. Geenitutkimus on
suurin harppauksin etenevä tieteenala, tässä
jaksossa opitaan ymmärtämään siihen liittyvät
perusperiaatteet sekä pohditaan miten se voisi
auttaa jalostuksessa. Kennelneuvojan luennoilla
tutustutaan eläintenpidon säädöksiin sekä saadaan tehtäväksi mm. kennelpäiväkirjan suunnittelu, pelastussuunnitelman ja kriisitilanteen hätäsuunnitelman sekä kenneltestamentin laatiminen portfolioon.

Intensiiviviikonloppu eli viikonloppukoulutus
Opiskelun loppuvaiheessa pidetään opintokokonaisuuteen kuuluva viikonloppuleiri, jossa syvennetään opintoja, mm. verrataan opittua erityyppisiin, eläviin koiriin sekä kerrataan opittua. Leiristä syntyy lisäkustannuksia kurssimaksun
päälle, tämä selviää lähempänä leiriä.

Kouluttajat
Kasvattaja-Akatemian pääkouluttaja ja kehittäjä
on Juha Kares. Kouluttajina toimivat lisäksi
Marja Blomqvist, Toto Wuorimaa sekä Olli Wuorimaa. Silmätestin vastaanottavat ulkomuototuomarit nimetään myöhemmin.

Kanssakasvattaja
Kurssin aikana jokainen osallistuja saa kurssilta
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 palautteenanto kasvattajien välillä.

Portfolio
Opiskelija kokoaa kurssilla suoritettavat tehtävät, rotumääritelmän tulkinnan ja oman kenneltoiminnan tärkeät elementit kuten pentuohjeet
sekä pelastussuunnitelman omaksi portfolioksi.
Portfoliot tarkastetaan ja hyväksytään akatemian loppuvaiheessa.

Edellytykset opiskeluun
Kasvattaja-Akatemia sopii niin uudemmille kuin
kokeneille kasvattajille. Tärkeintä on kyky ja
halu viedä läpi vuoden vaativa opiskelu. Mitä se
tarkoittaa? Käytännössä olemme huomanneet
että mm. seuraavien asioiden varmistus ennen
ilmoittautumista auttaa menestyksellistä Akatemian suorittamista:
Opiskelun aikana joudut järjestelemään aikataulujasi ja asettamaan Akatemian muun edelle,
joudut ehkä jättämään väliin näyttelyitä tai
muita harrastusmenoja sekä tekemään kotitehtäviä paljon, oletko siihen varmasti valmis?
Sinulla tulee olla käytössäsi tietokone sekä ainakin tekstinkäsittelyohjelma ja nettiyhteys. Sinun
tulee käyttää nettiä ja mm. Facebookia sujuvasti, sillä opiskeluryhmän asioista tiedotetaan
sekä materiaalia jaetaan omassa FB-ryhmässä:
”Lahti – Kasvattaja-Akatemia 2016-2017”.

Kasvattaja-Akatemia on SuKoKan kehittämä ainutlaatuinen koulutus maailmassa. Luennoitsijat omistavat luentomateriaalinsa ja
SuKoKa idean. Kunnioitathan näitä oikeuksia, etkä kopioi tai jaa ideaa tai materiaaleja.

SuKoKa Kasvattaja-Akatemia
2016-2017 – Lahti
Kasvattaja-Akatemia on Suomen arvostetuin koirankasvatuksen käytäntöön pureutuva koulutus.

Sinulla tulee olla halu haastaa itseäsi, tahto kasvattaa osaamistasi sekä kyky avata ajatuksiasi
uudelle. Annat tilaa muillekin, tuot positiivisen ja
aktiivisen panoksesi yhteiseen keskusteluun
sekä luot hyvää ryhmähenkeä. Verkostoidut
opiskelukavereiden kesken.

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.

Luennoille osallistuessasi maltat kuunnella luennoitsijaa, teet tarvittavat muistiinpanot ja toimit
saamiesi ohjeiden mukaan.

Koulutuspaikka

Sinun tulee olla reipas, itsenäinen ja itseohjautuva. Kysyt ja selvität asioita itsenäisesti, silloin
kun et tiedä. Valvot itse omia aikataulujasi, olet
paikalla silloin ja siellä kun pitää, aikataulutat
tehtävien teon niin, että ne eivät kaadu päälle
tekemättöminä opiskelun viimemetreillä.
Pystyt sitoutumaan vuodeksi opiskeluun, tavoitteenasi liittyä koulutettuihin kasvattaja-akateemikkoihin. Positiivisella, hyvällä asenteella ja yhdessä tekemisen meiningillä pääsee pitkälle!

Läpäisyvaatimukset, poissaolot
Kasvattaja-Akatemian hyväksyttyyn läpäisyyn sisältyy mm. osallistuminen kaikille luennoille
(vain 1 poissaolo sallitaan), annettujen tehtävien hyväksytty suoritus, silmätestin läpäisy,
portfolion kokoaminen, lehtijuttu Kasvattaja-lehteen.

Hinta
Kasvattaja-akatemiassa on rajoitettu osallistujamäärä. Kurssille mahtuu mukaan 30 osallistujaa. Kurssin hinta on 320 €. Maksat osallistumismaksun verkkokauppaan ilmoittautuessasi.
Hinta pitää sisällään opetuksen, luennot, harjoitukset, testauksen, tehtävät sekä niiden tarkastuksen ja kurssimateriaalia.

Koulutus pidetään tilanteen mukaan Lahdessa
joko Neste Kariston kabinetissa tai Renkomäen
hallilla.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Lahden Kasvattaja-Akatemiaan tehdään SuKoKan verkkokaupassa:
http://sukoka.fi/sukokary/verkkokauppa/ Salasana on kaikille sama: SuKoKa
Ilmoittautuminen aukeaa 15.4.2016 verkkokaupassa. Tarvitset jäsennumerosi ilmoittautumiseen. Sinun tulee olla SuKoKan nuorisojäsen,
kannattajajäsen tai kasvattajajäsen.

Kysymykset, yhteyshenkilö
Lahden Kasvattaja-Akatemian käytännön asioiden pyörittämisestä vastaa Tarja Tervonen, jolle
voit osoittaa kaikki kysymykset ja ehdotukset
asiaan liittyen tarja.tervonen@sukoka.fi Tarja
pyörittää myös opiskelijoiden Facebook-ryhmää.
Ohjelmaan saattaa tulla muutoksia vuoden mittaan.

Lisäkuluja syntyy mm. viikonloppuleiristä sekä
todistustenjakotilaisuudesta. Intensiiviviikon-lopun majoituksen ja ruokailun kurssilaiset hoitavat itse, mutta tarkoituksena on tarjota kohtuuhintainen yöpyminen ja ateriapaketti. Hinta kurssiviikonlopulle selviää, kun paikka varmistuu.
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Aihe
Tervetuloa ja kurssin aloitus. Kurssin
osallistujiin, sisältöön ja työskentelytapoihin tutustuminen. Kirjoitustehtävään perehdytys.
Koiran ruokinta ja ravitsemus, geenitutkimuksen alkeet sekä kennelneuvojan parhaat vinkit

17.8.2016, klo:
18.00 -20.30

17.9.2016, klo:
10.00-16.00
1.10. 2016, klo:
10.00-16.00

Koiran rakenne ja liikkeet teoria I
Koiran rakenne ja liikkeet II sekä käytännön harjoitukset koirilla. Anatomiaan tutustuminen, hampaiden ja purennan laskeminen ja koiran mittaus
Laki, verotus ja sopimukset

1.10. 2016, klo:
10.00-16.00
8.10.2016, klo:
10.00-16.00

Koiran tyyppioppi ja rotumääritelmän tulkinnan kirjoittaminen

25.10.2016, klo:
18.00-20.00

Mitä on koiranjalostus?

10.11.2016, klo:
18.00-20.00

Koiran luonne ja sen monet merkitykset
jalostuksessa

15.11.2016, klo:
18.00-20.00

Syksyn päätöstilaisuus, opastus lukujaksolle, jossa koiran kasvatuksen/jalostuksen pohdintaa sekä annetaan kirjallisuus
luettavaksi sekä etätehtävät tehtäväksi.

29.11.2016 klo:
18.00-20.00

ITSENÄISEN OPISKELUN JAKSO. Kirjoitetaan rotumääritelmän tulkinta valmiiksi,
luetaan kirja ja tehdään sen etätehtävät.

29.11.2016. –
29.1.2017

Ryhmätyöpäivä ja tehtävien purku. Jalostuksen pohdintaa sekä luento: Nartun viisas ja monipuolinen jalostuskäyttö.
Koiran kasvatuksen käytännön vinkit.
Nartun astutus ja kantoaika. Synnytys ja
pentujen luovutus. Ennen pennun hankintaa ja pentuoppaan kirjoittamisen vinkit.
TEHTÄVIEN VIIMEISTELYN JAKSO maaliskuun 2017 loppuun.

29.1.2017 klo:
10.00-16.00

Huhtikuussa koirasilmä sekä oman rodun tuntemuksen tentti yksilöllisesti ajat
erikseen sopien.
Intensiiviviikonloppu

4.3.2017 klo:
10.00 – 14.00

x

x
sovitaan myöhemmin
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