
SYYSLOMAKOULUTUKSET VILLILÄSSÄ 
5.–22.10! 

Yksi, kaksi tai useampi päivä ryhmässä, vai yksityiskoulutus? 
Tervetuloa syyslomailemaan Villilään! 
Syyslomaviikkojen ryhmäkoulutukset on tarkoitettu 
kaikentasoisille koirakoille -tervetuloa myös ensikertalaiset 
tutustumaan Villilän tunnelmaan!
Yksittäisen kerran hinta 55 eur (3 h ryhmäkoulutus), kaksi 
ryhmäkoulutusta syyslomaviikkojen aikana hintaan 95 eur (voit 
itse valita koulutuspäivät lokakuun ryhmäpäivistä). 
Voit tietysti myös varata yksityiskoulutusta  ryhmäaikojen 
ulkopuolelle (yksityistunti 60 euroa, kahdelle koirakolle 1,5 h 
koulutus 90 euroa, ja 2 h koulutus kahdelle koirakolle 110 
euroa). Lokakuussa kaksi yksäriä yht. 110 euroa!
Tarvittaessa voit majoittua kotoisassa Koulurannassa –hyvä 
palvelu, lämmin sauna ja makoisat suupalat odottavat jo Sinua!



Villilän syyslomien päiväohjelma
Ryhmäkoulutuksien ohjelma: 

Kullakin viikolla kahdelle eri päivälle eri ohjelma: 

Taippari-alokastason koirakoille tarjolla perusharjoituksia, joissa harjoittelun keskiössä lähihaku-, maltti- ja hallintaharjoitukset, linjan 
opettelu, ja erilaiset markkeeraukset vaihtelevissa maastoissa. 

Varttuneemman tason (avo-voi) ryhmien kanssa teemme monipuolista mock trial -tyypistä, liikkuvaa koulutusta vaihtelevissa 
maastoissa, painottamalla perusasioita, mm. hallintaa, ja keskitymme erityisesti ohjaajan taitojen kartuttamiseen eri tilanteissa.  

Todellista tehotreeniä kaikkia noutajien koelajeja ja metsästystä ajatellen!

Näiden aikojen lisäksi sinulla on mahdollisuus varata aikoja yhden tai kahden hengen tai pienen porukan yksityistreeniin!

Ryhmäkoulutuspäivät ja –ajat lokakuussa 2020 (max. 6 koirakkoa/ryhmä):

• maanantai 5.10. klo 13-16 (taso avo-voi) (Heli)

• tiistai 6.10. klo 10-13 (taso avo-voi) (Heli)

• keskiviikko 7.10. klo 13-16 (taso nou-alo) (Heli)

• torstai 8.10. klo 10-13 (taso nou-alo) (Heli)

• maanantai 12.10. klo 13-16 ( 2 erillistä ryhmää, kaikki tasot) (Heli ja Timo)

• tiistai 13.10. klo 10-13 (2 erillistä ryhmää, kaikki tasot) (Heli ja Timo)

• maanantai 19.10. klo 13-16 (avo-voi) (Heli)

• tiistai 20.10. klo 10-13 (avo-voi) (Heli)

• keskiviikko 21.10. klo 13-16 (nou-alo) (Heli)

• torstai 22.10. klo 10-13 (nou-alo) (Heli)

• Sunnuntai 11.10. metsästysharjoittelupäivä Villilässä (taso: vahva alo-voi), kysy lisätietoja Heliltä ja seuraa ilmoitteluamme!

Hinnat: Ryhmäkoulutuksen hinta 55 eur/1 kerta, syystarjouksena 95 eur kaksi kertaa. Tule niin monta kertaa kuin haluat! Hintaan  
sisältyy kahvitus Villilässä. Mahdollisuus myös keittolounaaseen (8 eur/hlö, tilattava ennakkoon). 

Majoitus: Majoitusmahdollisuus toimintakeskus Koulurannassa, missä mahdollisuus myös iltasaunaan (sisältyy majoituksen hintaan 30 
eur/hlö kuten erinomainen aamupalakin!) ja ruokaisaan iltapalaan (8 eur/hlö). Koiralisä huoneessa 10 eur, talon liinavaatteet 10 eur/hlö.

Majoituksen voit varata suoraan Koulurannasta p. 050 361 1860

Ruokailu: Koulutuksen hintaan kuuluu kahvitus Villilässä. Jos haluat lounaan, varaa se suoraan Heliltä. Lounastamme lokakuussa Villilän 
tiloissa. 

Vinkki: Voit kysyä myös yksityistuntia kyseisille päiville vaikkapa toisen koirasi kanssa (ennen tai jälkeen ryhmäkoulutuksen vapaita 
aikoja saatavilla, myös Timolla aikoja yksäreihin!).

Ilmoittautuminen ja maksu: Ilmoittautua voit sähköpostitse Helille (heli@villila.net). Maksu joko paikan päällä tai sinulle lähetettävän 
maksulinkin kautta, myös liikuntaetu käy maksamiseen (Smartum, Edenred, Eazy Break tai ePassi). 

Tiedustelut: myös puhelimitse p. 040 592 7777 (Heli) ja 040 522 7144 (Timo) tai sähköpostitse heli@villila.net. Meillä voit maksaa myös 
useimmilla liikuntaeduilla (Smartum, Eazy Break, Edenred, ePassi). 

Lämpimästi tervetuloa -Viemme sinut harrastuksessasi uudelle tasolle!
Terveisin,

Heli ja Timo Villilästä
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