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Karjalan palveluskoiraharrastajat ry järjestää 

SYYSLEIRIN LINTUKODOSSA 16.-17.9.17 
 
Syyskuussa on mahdollisuus tulla Lintukotoon viettämään aikaa 
mukavan harrastuksen parissa ja hakemaan oppeja, henkilöetsinnän ja 
peltojäljen ja tottelevaisuuden saloista.  

 

HAKU: Kouluttajana Petteri Hotinen  
Olen harrastanut hakua yli 20 vuotta ja kilpaillut koirieni kanssa 
HK3, JK2, EK2 ja MR1. Nyt koirana 3 vuotias malinois narttu 
Suhteellisen Käki “Kurvi”. Tällä hetkellä päälajina on 
mondioring, mutta haku tulee hyvänä kakkosena. 
  
Hakua on leirillä mahdollisuus treenata kaksi pitkää päivää ja 

etusijalla ovat ne, jotka pystyvät olemaan molemmat päivä. 

Koulutukseen otetaan 8 koirakkoa.  

Hinta 40 € /vkl ( Ei KPH: jäsen 60 €), (sisältää koulutuksen, 
majoituksen ja aamu/päiväkahvit ja pientä purtavaa aamulle ja 
päiväkahville. 

 

PELTOJÄLKI: Kouluttajana Erja Hyökki 
Erja on pitkänlinjan Rottweilerharrastaja, neljäs Rottweiler 
kotona kasvamassa. Kolmen ensimmäisen (Onnimannin Ecu, 
Dustin vom Oberhausener Norden ja Proxtyle Pluto) kanssa on 
kisannut metsäjäljellä, erikoisjäljellä ja viimeisimmän kanssa 
kisannut myös suojelussa. Päiviin otetaan 10 koirakkoa.  
 
Hinta KPH jäsenille 40 € /vkl ( Ei KPH: jäsen 60 €), sisältää 
koulutuksen majoituksen ja aamu/päiväkahvit ja pientä 
purtavaa. 

 

 

TOTTELEVAISUUS: Kouluttajana Tarja Martinpuro 
Tarja on pitkänlinjan koiraharrastaja myös. Kaksi ensimmäistä 
harrastuskoiraa oli collieta, joista molemmista tuli 
tottelevaisuusvalioita. Viime vuosina Tarja on aktiivisesti 
kisannut bordercolliellaan Padilla ja Nomilla (Tending 
Outrunner ja Tending Pathfinder), molemmat ovat 
tottelevaisuusvalioita (FI, EE ja POHJ) ja käyttövalioita.  
Metsäjäljeltä. 2009 Tarja ja Padi voittivat SM-hopeaa ja 2016 
Tarja ja Nomi voitti SM-kultaa. Koulutukseen otetaan 10 
koirakkoa per päivä.  
 
 

 
Hinta KPH jäsenille 40 € / vkl ( Ei KPH: jäsen 60 €), sisältää koulutuksen, majoituksen ja 
aamu/päiväkahvit ja pientä purtavaa. 
 
 
 



 
 
 
Leiripaikalle on mahdollisuus tulla jo perjantai iltapäivästä 17.00 jälkeen – voidaan yhdessä 
esineruutuilla ja lämmittää saunaa ja grillailla. Pääruuat ja iltapalat kunkin hoitaa itse.  
Tottelevaisuuden ja jäljen osalta on ”moniottelijalla” mahdollisuus ottaa molemmat koulutukset – 
tällöin hinta KPH jäsenille 50 € / vkl ( Ei KPH: jäsen 70 €).  
 
Koulutukset alkaa lauantaina 9.00 ja jokainen porukka voi rytmittää oman päivänsä kouluttajan ja 
ryhmäläisten toiveiden mukaan. Illalla sitten taas lämpenee sauna.  
Sunnuntaina aloitetaan myös 9.00 ja lopetellaan noin 15.00 kahveihin ja paikan siivoukseen.  
 
Paikkana siis Lintukoto, Tykkitie 34, 49660 Pyhältö. Lisäinfoa linkistä. 
http://www.kotka.fi/asukkaalle/nuorisopalvelut/leirialueet/lintukoto 
 

 
 

 
TIEDUSTELUT JA SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 8.5.17 alkaen, 
mutta kuitenkin 31.08.2017 mennessä – huomaathan, että paikkoja 
on rajoitetusti.  Paikan varanneet saavat maksutiedot sähköpostitse 
ja varasijoille jääneitä informoidaan, jos tulee peruutuksia. 
 
Päiväkohtaiset hinnat (jäsen/ei jäsen) ovat:  

 haku 25/35€ 

 jälki 25/35 € 

 tottelevaisuus 25/35 €. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut  
Mari Alajääski 
p. 0451348279 
mari.alajaaski@gmail.com 
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