Agria KoiraExpo 2020 -koulutustapahtuman luennot jakaantuvat viiteen pääteemaan:
- luonne ja käyttäytyminen
- metsästys
- yhdistystoiminta ja yhdessä tekeminen
- Kennelliitto ja tulevaisuustoimikunta
- helposti harrastamaan

LUENNOITSIJAT JA LUENNOT

Yksin vai yhdessä - toisen ihmisen kohtaaminen voi olla positiivinen
mahdollisuus

la 16-17

Erkka Westerlund
Liikuntatieteiden maisteri Erkka Westerlund on ansioitunut suomalainen jääkiekkovalmentaja,
hyvinvointivalmentaja ja urheiluvaikuttaja.
Erkka haluaa auttaa ihmisiä inspiroitumaan ja löytämään intohimon, joka tapahtuu tukemalla ja dialogia käymällä.
Hän tietää jokaisen yksilön merkityksen voittavan joukkueen rakentamisessa.
Hän on voittanut Suomen päävalmentajana Olympiahopean ja -pronssin sekä kaksi MM-hopeaa ja -pronssin.
Lisäksi hän on toiminut Suomen urheiluopiston rehtorina ja toimitusjohtajana sekä Jääkiekkoliiton
kehityspäällikkönä sekä valmennuksen ja koulutuksen johtajana.
Nykyisin Erkka toimii hyvinvointi- ja johtamisvalmentajana Lepoaika-perheyrityksessä sekä Voittava Tiimi Oy:ssä.

Aihe tarkentuu myöhemmin

la 11–12

Yhteistyökumppani Agrian luento

su 13.30–14.30

Yhteistyökumppanimme Agrian luennon aihe tarkentuu myöhemmin.

LUONNE JA KÄYTTÄYTYMINEN

Kysytään koiralta – koirasta aktiivinen toimija harrastuksiin

su 9-11

Jaana Pohjola
Onko koiran rooli vain totella vai voiko koirakin ilmaista mielipiteitään? Koiran kanssa harrastaminen on
lajienvälistä viestintää, jossa viestin pitäisi kulkea molempiin suuntiin. Luennolla käydään läpi, miksi ja miten
koiran roolia aktiivisena toimijana voi korostaa ja mitä hyötyä tästä on.
Jaana Pohjola on eläinten käyttäytymisneuvoja (BSc, MSc), joka on opiskellut Portsmouthin yliopistossa. Hän
ylläpitää maan laajinta eläinten käyttäytymiseen liittyvää elainkoulutus.fi -sivustoa ja toimii myös kouluttajana.
Kysytään koiralta - menetelmä on kehitetty kymmenen vuoden kokemuksen kautta.

Koirien käyttäytymisongelmat

la 13.30 -14.30

Emmi Hakio

su 14.30–15.30

Erilaiset koirien käyttäytymisongelmat tuovat haasteita koiran omistajan arkeen. Omistaja saattaa helposti
tuntea epäonnistuneensa koiran koulutuksessa ja ongelman kanssa jäädään elämään pitkiksi ajoiksi. Näin sen
ei kuitenkaan kuulu mennä. Miksi koirilla esiintyy ongelmallista käyttäytymistä? Minkälaisia vaikutuksia sillä on
koiraan ja miten voidaan ennaltaehkäistä ongelmallisen käyttäytymisen muodostumista?
Emmi Hakio on yli kymmenen vuoden ajan toiminut tavallisten koiranomistajien apuna pienissä ja suurissa
koirien käyttäytymisongelmissa. Käyttäytymisanalyyttisen eläinkoulutuksen asiantuntijana hän perehtyy koiran
koulutukseen kokonaisvaltaisesti koiran hyvinvoinnin huomioiden.
Emmi julkaisee myös Dogcast-nimistä videopodcast-sarjaa koirien käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista.

Kennelliiton teemavuoden 2020 työryhmä ”Luonne ja käyttäytyminen”
esittäytyy

la 14.30 -15.30

Työryhmä
Kennelliiton teemavuoden 2020 työryhmä ”Luonne ja käyttäytyminen” esittäytyy. Tule kuulemaan työryhmän
ajatuksia teemavuodesta.

Koiran käyttäytymisen kehittyminen
– persoonallisuus kohdusta hautaan

la 10-12
su 13.30–15.30

Katriina Tiira
Luennolla käydään läpi koiran kehitysjaksoja nimenomaan käyttäytymisen ja persoonallisuuden näkökulmasta.
Kehittyvätkö rodut samaan tahtiin? Mitkä seikat pentuaikana muovaavat persoonallisuutta? Mitä muutoksia
tapahtuu vanhuudessa? Luennolla käydään läpi myös uusin tutkimustieto koirien ”Alzheimerista”.
Luennoitsijana toimii Katriina Tiira, FT, biologi, ja eläinten käyttäytymistieteen dosentti, joka on smartDOG
yrityksen perustaja. Katriina Tiiralla on 20 vuoden kokemus eläinten käyttäytymisen tutkijana Helsingin
yliopistossa. Viimeiset seitsemän vuotta Katriina on tutkinut koirien käyttäytymistä ja tehnyt useita tieteellisiä
julkaisuja muun muassa koirien pelokkuuteen tai stereotyyppiseen käytökseen vaikuttavista ympäristötekijöistä.
Katriina on toiminut vuodesta 2001 Invalidiliitto ry:n avustajakoirien luonnetesti- ja käyttöönottotestituomarina,
sekä vuodesta 2012 Koirat Kasvatus- ja Kuntoutustyössä ry:n soveltuvuuskoe- ja työnäyttötuomarina.
Koulutus ja kilpailukokemusta löytyy omien koirien kanssa vuodesta 1984 alkaen muun muassa seuraavista:
palveluskoirakokeet, haku, jälki, toko, kylmän riistan metsästyskoe NOME-B ja noutajien working test.
Katriinalla on ollut useita erirotuisia koiria, suursnautsereita, labradori, sileäkarvainen noutaja, cockerspanieli sekä
sekarotuinen. Tällä hetkellä hänellä on kiharakarvainen noutaja ja cockerspanieli.

Voimakoiran käyttöohjeet

su 12.30–13.30

Liisa Tikka
Millaisia asioita on hyvä huomioida bull-rotuisten sekä muiden voimakkaiden ja voimakastahtoisten rotujen
kanssa toimiessa?
Liisa Tikka on helsinkiläinen ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja, joka on toiminut
koirakouluyrittäjänä vuodesta 2007. Hän on myös käyttäytymisen jalostustarkastaja.
Koirakoulu Masseter on erikoistunut operantteihin koulutusmenetelmiin: naksuttimen ja kosketuskepin avulla
harjoitellaan niin arjen taitoja kuin harrastuslajejakin. Koirakoulu Masseterissa tarjotaan myös kursseja, joissa
koirakot pääsevät treenaamaan ongelmakäyttäytymistä pois turvallisessa ympäristössä ja vertaistuen parissa.
Liisa kilpailee kahden amstaffinsa kanssa rally-tokossa, koiratanssissa, tokossa ja noseworkissa sekä harrastaa
myös agilitya. Amstaffien lisäksi hänellä on isovillakoira sekä aiemmin hänellä on ollut greyhoundeja ja
staffordshirenbullterrieri.

Saalisvietti koiraharrastuksessa

la 13.30–15.30
su 9-11

Salme Mujunen
Salme Mujunen on eläintietokirjailija, ammattitutkinnon suorittanut eläinkouluttaja ja pedagogi, joka on

kirjoittanut kirjan Saalisvietti koiraharrastuksessa. Kirja kertoo siitä, miten saalisvietti on läsnä koiran arjessa ja
miten se vaikuttaa koiraa koulutettaessa. Luennon aiheena on koiran lajityypillisen käyttäytymisen, saalistamisen
liikemallin ja perinnöllisten luonneominaisuuksien vaikuttavuus koiran käyttöön ja harrastuspotentiaaliin.

METSÄSTYS
Minustako metsästäjä? – Minustako metsästyskoiran omistaja?

su 13.30-14.30

Henri Mutanen
Voiko kuka tahansa aloittaa metsästyksen? Mitä metsästyksen aloittaminen vaatii ja kuinka hankkia tietoja
ja taitoja harrastuksessa alkuun pääsemiseksi? Mitä koiran kanssa metsästäminen tarkoittaa? Suomalaiset
metsästäjät ovat tänä päivänä hyvin monimuotoinen joukko ja yhä useammin harrastuksen aloittaa henkilö,
jolla ei ole entuudestaan metsästystaustaa. Metsästäjäliitto on koti kaikille metsästäjille. Sen nuorisotyön ja
koulutuksen kautta voi kartuttaa osaamistaan ja päästä harrastukseen mukaan taustasta riippumatta.
Henri Mutanen toimii koulutuspäällikkönä Suomen Metsästäjäliitossa. Hänen tehtäviinsä kuuluu
metsästäjäkoulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen ja koordinointi. Metsästäjäliiton koulutustoiminnan ja
nuorisotyön tavoitteena on vastuullinen ja osaava metsästäjä sekä mahdollisuuksien luominen harrastuksen
aloittamiseen.

Metsästä - kuvaus ihmisen lajityypillisestä käytöksestä

la 11-12

Aleksi Lumme
Aleksi Lumme on esikoiskirjailija ja metsästyksen hiljattain aloittanut perheenisä, diplomi-insinööri,
teatteriharrastaja, rauhanturvaveteraani ja ihmisoikeuksien sekä tasa-arvon voimakas kannattaja. Kirjan
näkökulma on muodostunut yhdistelemällä kokemuksia maalaisuudesta kaupunkilaisarkeen sekä tarkastelemalla
metsästäjäyhteisön todellisuutta modernin kaupunkilaisen silmin.
Metsästyksessä yhdistyy toisaalta pitkien luonnossa vietettyjen hiljaisten hetkien itsetutkiskelu ja toisaalta
lyhyiden intensiivisten ja vaikeiden saalistustilanteiden koko tunnekirjo. Saaliin saamisen kokemus on paljon
monipuolisempi, kuin yleisesti ajatellaan. Onnistumisen iloon sekoittuu nöyryyttä, hartautta, jopa surua. Saaliin
käsittely puolestaan konkretisoi liharuoan merkityksen ja luo ruokaan yhteyden, joka on nykymaailmassa
katkennut. Kaikki tämä syntyy siitä, että ihmisen toimintaa ohjaavat metsästys-keräilyyn muovautuneet aivot.
Vaikka moderni elämä on poistanut suurimman osan vaaroista ja saaliitta jäämisen synkistä seurauksista,
riistaruoan pöytään tuominen on silti alkukantaisen konkreettinen ja arvokas kokemus.

Metsästäjän tarina

la 10-12

Johanna Pekkanen
Johanna Pekkanen kertoo oman tarinansa metsästyksestä lajina ja harrastuksena. Tule kuuntelemaan metsästäjän
tarina: miten lajiin on päässyt mukaan , millaista harrastus on ja mitä se merkitsee Johannalle.
Johanna on ensimmäisen kerran 12-vuotiaana ohjannut koiraa linnunhaukkukokeessa ja 13- vuotiaana
suorittanut metsästystutkinnon. Hän on linnunhaukkukokeiden ylituomari ja palkintotuomari,
hirvenhaukkukokeiden palkintotuomari ja kehäsihteeri. Hän on elänyt koko elämänsä suomenpystykorvien
kanssa. Vuosien mittaan Johannalla on ollut useita luottamustoimia koiraharrastuksen parissa. Tällä hetkellä
hän toimii kurinpitolautakunnan jäsenenä. Koulutukseltaan hän on VT, OTM ja HTM ja toimii Seinäjoen
koulutuskuntayhtymässä lakimiehenä. Johannan perheessä on tällä hetkellä kuusi suomenpystykorvaa.

Kiinnostaako ylituomarin ura?

su 12.30-13.30

Johanna Pekkanen
Johanna Pekkanen avaa naisylituomareiden elämää metsästyskokeissa.
Johanna on ensimmäisen kerran 12-vuotiaana ohjannut koiraa linnunhaukkukokeessa ja 13- vuotiaana
suorittanut metsästystutkinnon. Hän on linnunhaukkukokeiden ylituomari ja palkintotuomari,
hirvenhaukkukokeiden palkintotuomari ja kehäsihteeri. Hän on elänyt koko elämänsä suomenpystykorvien
kanssa. Vuosien mittaan Johannalla on ollut useita luottamustoimia koiraharrastuksen parissa. Tällä hetkellä
hän toimii kurinpitolautakunnan jäsenenä. Koulutukseltaan hän on VT, OTM ja HTM ja toimii Seinäjoen
koulutuskuntayhtymässä lakimiehenä. Johannan perheessä on tällä hetkellä kuusi suomenpystykorvaa.

YHDISTYSTOIMINTA JA YHDESSÄ TEKEMINEN
Yhdistyksessä toimiminen - luottamusta ja vastuuta
Kirsi Ola

la 10-12
su 13.30-15.30

Luennolla kerrotaan yhdistyksen toiminnasta nimenomaan toimihenkilöiden näkökulman kautta pohtien
toimihenkilöiden velvoitteita ja vastuita sekä toki myös asemaan liittyviä oikeuksia. Mitä luottamustoimen
hoitaminen oikeastaan tarkoittaa? Aihetta käsitellään myös esimerkkien ja tapausten kautta.
Kirsi Ola on lakimies (OTK, LL.M.) ja pitkän linjan koiraharrastaja, joka on toiminut Australianterrierikerho ry:n
puheenjohtajana ja muissa luottamustoimissa vuosia, ja ollut myös Suomen Kennelliiton kurinpitolautakunnan
jäsenenä useita kausia. Pitkän kokemuksensa ansiosta hän tietää myös mitkä asiat koirayhdistyksissä usein
aiheuttavat ongelmia.
Kirsi on kasvattanut australianterriereitä vuodesta 1992 kennelnimellä Melukylän.

Onnistu yhdistystoiminnan kehittämisessä
- käytännön esimerkit toimintaan (työpaja)

la 10-12
su 9-11

Emilia Osmala
Onnistumiset toiminnan kehittäjänä on käytännössä toimivaksi todettu tapa innostaa vapaaehtoisia sekä jakaa
yhdistystoiminnan parhaita käytäntöjä vertaisten kesken. Työpajaa on toistettu erilaisille yhdistystoimijoille ja se
on kerännyt loistavaa palautetta siitä, miten se vahvistaa ihmisten uskoa omaan osaamiseen ja sitä kautta lisää
rohkeutta kokeilla uutta. Työpajan tarkoituksena on sanoittaa osallistujien nykyistä osaamista, jakaa sitä sekä
saada konkreettisia ohjeita ja toimintamalleja vietäväksi omaan yhdistykseen.
Työpajan sisältö ja työstettävät aiheet valitaan työpajan alussa osallistujien tarpeiden pohjalta. Aiheita työstetään
pienryhmissä menneiden onnistumisten kautta. Näin osallistujat saavat apua omiin huoliinsa ja voivat kehittää
oman yhdistyksensä toimintaa.
Onnistumiset ovat jotain, joihin unohdamme usein palata. Niihin palaaminen vahvistaa osaamisen tunnetta ja
innostaa kokeilemaan uutta. Kun onnistumiset tulevat vertaisilta, ihmisiltä, jotka toimivat lähes samanlaisissa
ympäristöissä, ne antavat tietoa siitä, mikä on toiminut tälle kohderyhmälle. Työpajan päätteeksi saadaan
kerättynä “Onnistumisen reseptit” osallistujien suurimpiin huoliin yhdistystoiminnassa.
Emilia Osmala on koulutukseltaan filosofian maisteri ja yhteisöpedagogi, joka on toiminut järjestökentällä eri
alojen järjestöissä jo kahdeksan vuoden ajan. Erityisesti hän on kiinnostunut innostavan vapaaehtoistoiminnan
kehittämisestä ja johtamisesta. Emilia on täydentänyt osaamistaan useilla koulutuksilla, kuten Show it - Graphic
facilitation training, Art of Hosting sekä monilla lyhyillä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen keskittyneillä
koulutuksilla.
Emilia työskentelee fasilitoiden ja mahdollisuuksia etsien, hän myös kouluttaa vapaaehtoisjohtamista kaikille
avoimilla opintojaksoilla Humanistisessa AMK:ssa sekä Opintokeskus Visiolla.
Huom. Työpajaan mahtuu 40 ennakkoilmoittautunutta.

Tietosuoja tutuksi, käytännön työkalut yhdistyksille

la 13.30-14.30

Maarit Päivike

su 12.30-13.30

Miten pieni yhdistys, joka toimii talkootyöllä ja vapaaehtoisvoimin, voi hoitaa GDPR:n tietosuojaan liittyvät asiat
siististi ja oikein? Mitä työkaluja yhdistykset voivat hyödyntää? Koira- ja harrastusyhdistyksillä on ollut haasteita
GDPR:n kanssa varsinkin, kun yhdistyksillä ei ole saatavilla samoja työkaluja kuin yritysmaailmassa.
Lakimies Maarit Päivike selkeyttää yhdistysväelle mitä GDPR on, mitä se edellyttää meiltä, ja mitä yhdistyksen tulee
huomioida siihen liittyen.

KENNELLIITTO JA TULEVAISUUSTOIMIKUNTA
Mitä tulee huomioida erikoisnäyttelyjä järjestettäessä?

su 12.30-13.30

Maarika Wallenius
Luennolla keskitytään käymään läpi erikoisnäyttelyn järjestämistä näyttelysääntöjen ja järjestämisohjeiden
mukaisesti. Maarika Wallenius on toiminut Kennelliiton näyttelysihteerinä vuodesta 2011.

Tulevaisuus näkyväksi! (työpaja)

la 13.30-15.30

Tule sparraamaan meitä kohti parempaa tulevaisuutta ja vaikuttamaan siihen miltä näytämme tulevaisuudessa.
Kennelliiton tulevaisuustoimikunta esittäytyy ja antaa sinulle mahdollisuuden päästä vaikuttamaan. Työpajassa
jokaisella on tärkeä rooli! Mielipiteesi on tärkeä, jotta pystymme kehittymään oikeaan suuntaan.
Tulevaisuustoimikunnan tehtävänä on parantaa Kennelliiton varautumista ajoissa tulevaisuuden haasteisiin ja
mahdollisuuksiin. Toimikunta valmistelee Kennelliiton hallitukselle uudet hankkeet ja tekee kehitysehdotukset.

Kerrotaan yhdessä rotukoirien tarina

la 14.30-15.30

Liisa Suoninen
Suomessa suurin osa pennunostajista hankkii rekisteröidyn koiran vastuulliselta kasvattajalta. Koirien kasvava
verkkokauppa kuitenkin haastaa tilannetta. Epämääräisistä oloista tulevia koiria kaupataan verkossa hellyttävien
tarinoiden kautta. Mitä kasvattajat ja rotuyhdistykset voivat tehdä, jotta pennun hankinta vastuulliselta
kasvattajalta olisi epämääräistä verkkokauppaa houkuttelevampi valinta? Tule mukaan kuulemaan ja ideoimaan,
miten kerrotaan hyviä tarinoita, ja mitä kanavia ja työkaluja tarinankerronnassa voi hyödyntää.
Liisa Suoninen on Kennelliiton viestintäpäällikkö.

HELPOSTI HARRASTAMAAN
Kennelliiton koira-avusteisesta vapaaehtoistyöstä voimaa kaikille!

la 14.30-15.30

Raisa-Hannele Alameri-Sajama
Luennolla käsitellään Kennelliiton kaverikoiratoimintaa ja lukukoiratoimintaa käsi kädessä. Nämä koiraavusteiset ihmisille tärkeämpääkin tärkeämmät toimintatavat poikkeavat toisistaan, mutta niissä on paljon
samankaltaisuutta. Toiminta tuottaa iloa ohjaajalle, asiakkaalle ja koirille. Nämä kaksi harrastusta eivät sulje
pois toisiaan vaan ne voivat täydentää toisiaan. Kaverikoirakosta voi tulla myös Kennelliiton lukukoirakko
ja puolestaan lukukoirakko voi pätevöityä kaverikoirakoksi. Koira tarvitsee aina ohjaajan. Kirjastopedagogi,
erikoiskirjastonhoitaja Raisa-Hannele Alameri-Sajama on usean vuoden ajan edustanut ja edistänyt lukukoiratyötä
Kennelliiton kaveri- ja lukukoiratyöryhmässä. Hän on tehnyt lukukoiratyötä kirjastoissa pian 10 vuotta. RaisaHannelella on maltankoira, pitkäkarvainen chihuahua ja silkkiterrieri.

Arkiaktivointi leikin kautta! Käytännön apua aktivointiin kotioloissa

la 10-11

Miira Hellsten, Koirakoulu Heiluva Häntä
Luennolla pohditaan miten koiraa voi aktivoida ilman harrastusta. Eläintenkouluttaja AT, YTM, CBATI, noseworkylituomari Miira Hellsten antaa vinkkejä ja käytännön apua aktivointiin kotioloissa.
Heiluva Häntä koira- ja kissakoulun perustaja Miira Hellsten on eläintenkouluttajan ammattitutkinnon (AT,
Amiedu) suorittanut päätoiminen eläintenkouluttaja ja Suomen eläintenkouluttajat ry:n jäsen. Miira on myös
yhteiskuntatieteiden maisteri sekä toistaiseksi ainoa sertifioitu BAT 2.0 eli Behavior Adjustment Training 2.0
-metodin kouluttaja Suomessa (CBATI-tutkinto USA:ssa 2014). Miira pitää mm. BAT 2.0, Koiran elekieli,
Koiran ei-toivotun käytöksen poiskouluttamisen aiheita sekä nosework- ja rally-toko -aiheisia seminaareja.

Nosework, laji kuonolle kuin kuonolle -Karvoihin katsomatta

la 13.30-14.30

Nose work Finland ry

su 9-10

Nosework on jokaiselle koiralle sopiva hajuharrastus. Nose work Finland ry kertoo lajin luonteesta, erilaisista
etsintätyypeistä, kouluttamisesta, etsittävästä hajusta sekä koemuodoista. Lisäksi mukana pieni näytös lajista.

Tule tutustumaan rally-tokoon!

su 10-11

Tiia Hämäläinen
Rally-toko on nopeasti kasvanut ja suosion saavuttanut melko uusi harrastuslaji Suomessa.
Rally-toko sopii kaikenlaisille ohjaajille sekä koirille rodusta riippumatta. Pääpaino on yhteistyön tärkeydellä; koira
suorittaa iloisesti ja mielellään sille annetut tehtävät yhdessä ohjaajansa kanssa.
Luennolla käydään läpi, mistä rally-tokossa on kyse ja mitä hyötyä rally-tokon harrastamisesta on. Rally-tokon
harrastamiseen on monia mahdollisuuksia. Luennolla selvennetään lajiin tarvittavat perustaidot sekä miten
harrastuksessa pääsee alkuun.
Luennon pitää lajin harrastaja ja ylituomari Tiia Hämäläinen. Hänellä on rally-tokon harrastus- sekä koulutustaustaa
reilun 10 vuoden ajalta. Tiia on myös lajin koulutusohjaaja ja ylituomari.
Rally-tokon harrastamisen hän aloitti vuoden 2009 alussa ja innostui heti monipuolisesta ja rennosta, mutta
silti sopivan haastavasta lajista. Hän toimi kouluttajana ja tuomarina jo lajin epävirallisena aikana. Rally-tokon
ylituomariksi Tiia valmistui vuonna 2014 ensimmäisten SKL:n lajin ylituomareiden joukossa. Kotona rally-toko
harrastuskavereina toimivat tällä hetkellä cavalier kingcharlesinspanieli sekä stabijhoun rotuiset koirat.

