
 

 

 

 

 

 

 

 

Golden Ringin 2017 Kesäleiri Ähtärissä 9. - 13.7.2017 

Tervetuloa perinteiselle Golden Ringin Kesäleirille! Tänä vuonna leiripaikkana on Golden Ringin 

leiriläisille uusi tuttavuus keskellä Suomea eli Tuomarniemen lomatuvat Ähtärissä Hankaveden 

rannalla. Leiriohjelma on kuitenkin tuttu aiemmilta vuosilta eli monipuolisesti mahdollisuuksia 

tutustua eri harrastuslajeihin hyvissä maastoissa pätevien kouluttajien opastamana. Leirillä pääset 

myös tutustumaan toisiin koiranomistajiin ja vaihtamaan niin kuulumisia kuin kokemuksiakin 

koiraperheiden elämästä. 

Leirin päiväohjelmassa on koulutusta eritasoisille koirakoille mm. seuraavissa lajeissa: vesipelastus 

(vepe), rallytoko (rt), koiratanssi (kt), tottelevaisuus (toko), koiran perushallinta, taipumuskokeet 

(nou), metsästyskokeet (nome), näyttelykoulutus, trimmauskoulutus, junior handler ja 

metsästyskoirien jäljestys (mejä). Uutuuksina tänä vuonna lajivalikoimassa ovat Nome-Toko ja 

haulikkoammuntakurssi. Iltaohjelmaan puolestaan kuuluu arpajaisia, karaokeiltaa, leikkimielisiä 

kilpailuja, leiri Match Show ja tietysti saunomista. 

 

Leirin päiväohjelmaan ei ole pakollista osallistua. Alueelta löytyy paljon vaihtoehtoista toimintaa sitä 

haluaville: alueella on yli 70 puu- ja pensaslajin arboretum, metsäpolku laavuineen sekä frisbeegolf-

rata. Ähtärin keskustassa noin 5 km päässä sijaitsevat Eläinpuisto, Kotieläintila, Flowpark ja golfrata. 

Parinkymmenen minuutin ajomatkan päästä löytyy Kyläkauppa Keskinen ja huvipuisto 

Powerparkiinkin voi tehdä päiväreissun. Tarjolla on siis mukava viikko kaikenikäisille leiriläisille ☺  

 

Ajankohta 
 

Leiri alkaa sunnuntaina 9.7. ja leiri päättyy leirinäyttelyyn torstaina 13.7. klo 12. Leirialueella 

järjestetään ennen varsinaista leiriä viikonloppuna VEPE-kokeet (la-su), WT-koe (su) sekä MH-

luonnekuvaus (su-ma). 

 

 

 

 

 



Majoitus 
 

Leirillä voi majoittua joko yhden tai kahden hengen huoneessa, omassa asuntovaunussa tai teltassa. 

Majoitustilat ovat soluasuntoja, joissa on joko 3 tai 4 kpl kahden hengen huoneita, yhteinen keittiö ja 

olohuone sekä suihku ja WC. Solusta voi varata joko oman (1hh) tai jaetun (2hh) huoneen. Koirat 

ovat tervetulleita majoittumaan huoneistoihin.  

 

Sähköllisiä vaunupaikkoja on runsaasti ja telttapaikkojakin riittävästi 

 

      
 

 

Majoitushinnat 4 yötä vko (su - to) 1 vrk 

Soluasunto 1hh/hlö 220 € 65 € 

- Alle 12-vuotiaat 110 € 35 €  

Soluasunto 2hh/hlö 180 € 55 € 

- Alle 12-vuotiaat 90 € 30 € 

Telttapaikka/hlö  10€ 

Asuntovaunu /hlö  20€ 

 

Majoitushinnat sisältävät majoituksen, koulutukset (pl. maanantain WT-koulutus), iltaohjelman ja 

saunat. Leiriläisiltä ei siis peritä erillistä koulutusmaksua, leirillä olijat voivat vapaasti osallistua 

kaikkiin koulutuksiin (pl. maanantain WT-koulutus). Leirin ulkopuolisille koulutusmaksu on 10 

€/koirakko/vrk.  

 

 

 

 

 

 

 



Ruokailut 
 

Ruokailut voi hoitaa itse kokaten tai ruokaillen Tuomarniemessä. Joka päivä on mahdollisuus syödä 

3 ateriaa eli aamiainen, lounas ja päivällinen. Ilmoitathan haluamasi ruokailut jo 

ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisten mukaan pitoravintola varaa ruuat ja leiritoimikunta 

laatii leirimaksut. Muistathan ilmoittaa myös erikoisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ruokailuhinnat  Aikuinen 
Alle 12-
vuotias 

Aamiainen 5,5 € 3 € 

Lounas 8 € 4 € 

Päivällinen 9 € 7 € 

 

Iltaisin on mahdollisuus makkaranpaistoon. 

Leiripaita 

Leiriläisillä on mahdollisuus tilata leiripaita ennakkoon hintaan 10€ sis. painatuksen omalla nimellä. 

Paita tilataan ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

 

Päiväohjelma 

Leirin päiväohjelma rakentuu aina saman rungon ympärille: aamu alkaa aamupalalla, jonka jälkeen 

alkavat aamupäiväkoulutukset n. klo 9-12. Puolen päivän jälkeen on parin tunnin lounastauko, jonka 

jälkeen jatkuvat iltapäiväkoulutukset n. klo 14-17. Koulutusten jälkeen on illallinen, jonka jälkeen on 

leiriläisten yhteistä iltaohjelmaa, saunomista, uimista ja makkaranpaistoa. Iltaohjelmiin ovat 

perinteisesti kuuluneet mm. arpajaiset, erilaisia kisoja ja mittelöitä, karaokea, makkarajuoksua ym. 

mukavaa. Leiritoimisto palvelee leiriläisiä aamusta iltaan, paitsi koulutusten ajan toimisto on 

suljettuna. 

Koulutukset 
 

Koulutuksia järjestetään aamupäivisin (n. klo 9-12) ja iltapäivisin (n. klo 14-17). Samana päivänä voi 

siis osallistua kahteen koulutukseen. Koulutustarjontaa on jälleen monessa eri lajissa ja jotta 

osaisimme arvioida eri lajien kouluttajatarvetta, ilmoittaudu alustavasti valitsemiisi koulutuksiin jo 

ilmoittautumislomakkeella. Näiden perusteella teemme lopulliset koulutussuunnitelmat. Koirien 

täytyy antaa myös levätä leiriviikon aikana, joten koulutuksiin voi tulla myös vain katselemaan ja 

kuuntelemaan.  

Ampumakoulutuksen hinta on 10€ (sis. 25 kiekkoa + paukut) tai 20€ (sis. 50kiekkoa ja paukut). 

Koulutukseen osallistuvalla on oltava metsästyskortti tai SAL:n harrastajalisenssi. 

Maanantain lisämaksullisessa WT-koulutuksessa (35€) maksimiosallistujamäärä on 24 koirakkoa ja 

koulutukseen osallistuvalla koiralla tulisi olla vähintään taipumuskoe suoritettuna (NOU1). 

Koulutukseen on etusija leirin kouluttajilla ja edellisen päivän wt-kokeen talkooväellä. 

Jos tulet leirille vain koulutuksiin, varmistathan haluamasi koulutuksen ajankohdan etukäteen. Alla 

mainittuihin ajankohtiin saattaa tulla vielä muutoksia.  



Kouluttajat tarkentuvat vielä kevään aikana ja niitä päivitetään sitä mukaan, kun kouluttajat ja 

koulutusten sisällöt varmistuvat. 

Leirin alustava viikko-ohjelma: 

 

La 8.7 Su 9.7 Ma 10.7 Ti 11.7 Ke 12.7 To 13.7 

VEPE-koe VEPE-mestaruus VEPE VEPE VEPE VEPE 
 

 WT-mestaruuskoe Rally-Toko Rally-Toko Rally-Toko Rally-Toko 
 

 MH-luonnekuvaus koiratanssi 
 

koiratanssi koiratanssi koiratanssi 

 Luonneluento/GR 
luonnetoimikunta 
(illalla) 

riistaantutustuminen 
vasta-alkajille 

NOU/NOME NOU/NOME NOU/NOME 

  TOKO TOKO MEJÄ  
 

  trimmaus trimmaus Ammuntakoulutus 
 

 

  Näyttely- ja 
JuniorHandler-koulutus  

näyttelykoulutus NOME-TOKO  

  WT-koulutus (35€) 
Heli Siitari & Michaela 
Tomcova 

NOME-TOKO 
 

  

  MH-luonnekuvaus MEJÄ  leirinäyttely klo 
12 

  Luonneluento/GR 
luonnetoimikunta (illalla) 

Match Show (illalla)   
 

 

 

 

Lajiesittelyt 

 

NOU/NOME 

Kouluttajina toimivat Veikko Hankkila, Sonja Lahdenranta-Husu, Heidi Fontell ja Tuija Aaltonen 

NOU- eli taipumuskoekoulutukset on tarkoitettu ennenkaikkea nuorille koirille, joilla ei vielä ole 

taippareita suoritettuna. Pääasiallinen tarkoitus on opastaa ohjaajia, tarvittaessa aivan alkeista 

lähtien, kuinka koiraa valmistetaan taipumuskokeeseen.  

Koulutukseen kannattaa siis osallistua pienenkin pennun kanssa, vaikkapa kuunteluoppilaana.  

Koulutuksissa harjoitellaan myös kaikkia kokeen tehtäviä: vesityö, haku ja jälki.  

Koirat pääsevät jossain koulutuksissa myös tutustumaan riistaan. 

 

NOME-koulutukset on tarkoitettu jo taipumuskokeen läpäisseille tai vastaavat taidot omaaville 

koirille. Koulutuksissa tehdään erilaisia harjoituksia koirien tason mukaan ja ennenkaikkea pyritään 

opastamaan ohjaajia omien treenien tekemiseksi. Mahdollisuuksien mukaan pyritään antamaan 

myös yksilöllisiä neuvoja mahdollisissa ongelmissa, joita ohjaajille on tullut eteen. 

Koulutuksia kannattaa lähteä seuraamaan vaikka ei olisikaan koiraa, jolla osallistuu. Koulutusten 

seuraaminen ja keskustelun kuunteleminen on usein hyvinkin opettavaista 

 

Kouluttajat Heidi, Sonja, Tuija ja Veikko toivottavat kaikki rodunomaisista lajeista kiinnostuneet 

rohkeasti mukaan!  

 



NOME-TOKO 
NOME-TOKO on suunnattu niille kultaisennoutajan omistajille, jotka tähtäävät metsästyskokeisiin. 

Koulutuksessa harjoitellaan niitä perusasioita, joita tarvitaan kokeissa. Näitä asioita ovat mm. 

luoksetulo, seuraaminen, paikallaolo, damin palauttaminen ja luovutus, pillipysäytys, linjan ja 

lähihaun alkeita. Kouluttajana Teija Hemmilä 

 

HAULIKKOAMMUNTA 

Kurssilla käydään läpi haulikkoammunnan alkeita, eli turvallinen aseenkäsittely, aseen sopivuus 

ampujalle, ja ammunnan perusteita (paikallaan olevaan ja liikkuvaan maaliin). Tavoite olisi, että 

kurssin jälkeen osallistujat osaisivat ja uskaltaisivat lähteä paikallisille ampumaradoille 

harjoittelemaan, ja ne joilla ei asetta vielä ole, tietäisivät myös mitä asioita huomioida aseen 

hankinnassa. Lisäksi tärkeänä tavoitteena lisätä turvallista aseenkäsittelyä noutajien koetilanteissa. 

Kurssille osallistumiseen ei vaadita aiempaa osaamista haulikkoammunnasta (vakuutusten takia 

kuitenkin vaaditaan joko voimassa oleva metsästyskortti, tai SAL:n lisenssi). 

Kouluttajina toimivat Lotta Seppinen ja Pekka Hautamäki. 

 

NÄYTTELY/JUNIOR HANDLER 

Näyttelykoulutus on tarkoitettu kaikenikäisille ja -tasoisille koirille ja handlereille. Tavoitteena on 

harjoitella koiran esittämistä ja liikuttamista näyttelytilanteessa sekä miten omasta koirasta saa juuri 

ne parhaat puolet esiin. Junior Handler on tarkoitettu lapsille ja nuorille. 

Kouluttajana Hanna Pohjatalo 

 

TRIMMAUS 

Trimmauskoulutuksessa käydään läpi kultaisennoutajan trimmaus teoriassa ja käytännössä. 

Koulutukseen osallistujat opettelevat trimmaamaan oman koiransa alusta loppuun saakka.  

Kouluttajana Hanna Pohjatalo 

 

KOIRATANSSI 

Koiratanssissa kouluttajana toimii Tiina Paavola 

Koiratanssi on laji, jossa koira ja ohjaaja suorittavat musiikin tahdissa ennalta suunnitellun 

koreografian. Koiran liikkeet koostuvat tottelevaisuus- ja aktivointiliikkeistä. Koiratanssissa 

kilpaillaan aina MM-tasolla asti. Kilpailulajeja ovat freestyle (vapaatanssi) ja HTM (seuraaminen 

musiikin tahdissa). Koiratanssi on Kennelliiton virallinen laji ja siinä voi saavuttaa 

koiratanssivalion arvon. 

Alkeiskurssilla eli aamupäivisin opetellaan perusliikkeitä ja niiden yhdistämistä, esineiden ja 

rekvisiitan käyttöä sekä käydään läpi musiikin valintaa, ohjaajan liikkumista, koreografian 

tekemistä sekä tehdään pieniä tansseja. Kurssi käy minkäikäiselle koiralle tahansa, liikkeet valitaan 

jokaiselle koiralla sopiviksi. 

Jatkokurssilla eli iltapäivisin harjoitellaan vaikeampia liikkeitä, liikkeiden yhdistämistä ja 

muuntelua sekä keskitytään enemmän musiikin tulkintaan ja koreografioiden hiomiseen. Kurssi käy 

koirakoille joilla on perusliikkeet ja helpot ketjutukset jo tuttuja sekä mahdollisesti alustava 

koreografia mietittynä tiettyyn musiikkiin. 

Lisätietoja kouluttajasta koirineen löytyy netistä www.tiinajakultaiset.fi sekä facesta Tiina ja 

Kultaiset Sani ja Sindy. Tervetuloa hauskan lajin pariin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiinajakultaiset.fi/


Ilmoittautuminen ja leirimaksu 

Leirille voi ilmoittautua 31.5. saakka (tai niin kauan kuin paikkoja riittää). 

 

Ilmoittautuminen tapahtuu nettilomakkeella http://goldenring.nettilomake.fi/form/4380 

Ilmoittautumisen yhteydessä on maksettava ilmoittautumismaksu 80 €/hlö (ei alle 12-vuotiaat), 

jota ei palauteta. Ilmoittautumismaksu maksetaan tilille  

Osuuspankki FI59 5710 0420 2602 34 (IBAN),  OKOYFIHH (BIC/SWIFT), viite 10210 

 

Kun kaikki ilmoittautumiset ovat saapuneet, kokoamme tiedot yhteen ja jokaiselle osanottajalle 

lähetetään leirikirje sekä ilmoittautumislomakkeen perusteella tehty lasku majoituksesta ja 

mahdollisista ruokailuista. Tämä lasku on maksettava ennen leirille tuloa ja kuitti on esitettävä 

leirille ilmoittautuessa. Leirimaksuja ei vastaanoteta leiripaikalla. 

 

 

Lämpimästi tervetuloa! 
 

Oletpa uusi tai vanha leiriläinen, olet lämpimästi tervetullut mukaan leirille! Leirillä usein sattuu ja 

tapahtuu, siksi mukaan on hyvä ottaa reilusti avointa mieltä ja valita leiristä ne itselle parhaiten 

sopivat palat. Vilkasta leirielämää ja juttuseura löytyy helposti, mutta omaakin rauhaa on 

mahdollista löytää. Leirillä myös koirilta vaaditaan paljon, sillä samassa huoneistossa voi olla 

reilusti yli 10 koiraa ja samassa huoneessakin saattaa olla vieras koira.  

 

 

Lisätietoja ja tiedustelut 

 

Lisätietoja antaa leirivastaava Leena Leinonen 040 731 8758 (ilt.) tai leiri[at]goldenring.fi 

Tervetuloa leirille ! 

Leirin osoite: 

Tuomarniemi, Tuomarniementie 55, 63700 Ähtäri 

 

 

 


