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Ohjeita koulutuksiin tuleville 
 
 

Olet tulossa koulutukseen Villilään -tervetuloa!  
 
 
Villilä Luonto Oy sijaitsee Kangasniemen Kutemajärvellä, Mikkelin ja Jyväskylän 
välissä. Meiltä on matkaa Jyväskylään 80 km, Mikkeliin 65 km, Pieksämäelle 33 km ja 
Helsinkiin n. 260 km.  
 
Osoitteemme on Hänniläntie 517, 51270 Kutemajärvi. 
 
Saavuthan koulutukseen ajoissa. Tapaamme Villilän tiehaarassa (Hänniläntie 517, 
täällä myös autojen parkkeeraus) aina viimeistään 10 min ennen koulutuksen 
alkua, ellemme ole sopineet muuta. Koulutusmaastot sijaitsevat pääosin Villilässä, 
mutta käytämme jonkun verran myös yhteistyökumppaniemme maastoja.  
 
 
Joskus tapaamme grillipaikalla, ja jos näin on, saat siitä koulutusvarmistuksessa 
erillisen tiedon (yleensä tapaaminen on parkkipaikalla portin vieressä.  Jätä tällöin 
auto portin viereen parkkipaikalle, ja kävele suoraan Villilän portista sisään. 
Nuotiopaikka on seuraavan mäen päällä oikealla puolella.  
 
 
Ota mukaan: Koulutuksissa tarvitset pillin, hihnan ja laukun/repun/treeniliivin 
tarvikkeillesi. Koiralle on hyvä varata sään mukaan esim. juotavaa ja kuppi, ja 
tarvittaessa myös pyyhe erityisesti vesityön yhteyteen. Jos olet tulossa 
ryhmäkoulutukseen, voit ottaa mukaasi myös kannettavan jakkaran istumista varten. 
Et tarvitse omia dameja mukaasi, mutta jos nuorella koiralla on joku mieluisa oma 
noutoesine, voit tuoda sen mukanasi.  
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Ulkoiluta koirasi ennen kolutusta parkkipaikan takana olevassa metsikössä 
kytkettynä. Pidäthän koirasi kytkettynä aina muutoin kuin itse koulutuksessa, kun 
on vuorosi. Alueella on riistaa ja muuta eläimistöä. Pidetään yhdessä myös paikat  
siistinä, eli kukin vastaa omien roskien poisviemisestä maastosta. Tarvittaessa saat 
roskapusseja meiltä. Tupakointi on sallittu ainoastaan luvallisissa paikoissa, ja 
tupakoitsija vie aina tumpit mukanaan pois. Villilästä löytyy ulko-wc asiakkaita varten 
pihatien varresta navetan vierestä.  
  
 
Villilä Snack: Koulutuksiimme kuuluu aina Villilä Snack, joka sisältää 
kahvin/teen/virvokkeen lisäksi ajankohtaan kuuluvan pienen suolaisen tai makean 
suupalan. Ilmoitathan ruokavaliorajoitteistasi Helille etukäteen, jotta voimme varata 
sinulle sopivan snackin J.  
 
 
Koulutuksen voit maksaa meillä paikan päällä koulutuksen jälkeen pankki- ja 
luottokorteilla. Voit maksaa myös yleisimmillä liikuntaeduilla (esim. Smartum, 
Edenred, EazyBreak, ePassi, Tyky+ -setelit). Liikuntaetujen mobiilisovelluksissa 
toimipaikkamme löytyy nimellä Villilän koira- ja virkistyspalvelut. Kysy tarvittaessa 
Heliltä lisätietoja! Halutessasi toimitamme sinulle myös laskun koulutuksesta.  
 
 
Koulutuksen peruminen: sairaustapauksissa ja muissa yllättävissä tilanteissa ole 
yhteydessä Heliin miel. puhelimitse, p. 040 592 7777. Voimme esimerkiksi siirtää 
koulutuksen uuteen ajankohtaan. Koulutukseen jättämättä tuleminen ei ole virallinen 
peruutus, vaan silloin veloitamme koulutuksen hinnan.  
 
 
COVID19 -ohjeistus: 
Toimimme viranomaisten antamien ohjeistusten mukaan. Koulutuksiin ei saa tulla, 
jos on flunssaa tai muita flunssaoireita. Asiakkaille on saatavilla käsidesiä, jota 
pyydämme käyttämään aina koulutuksiin tullessa ja mahdollisesti koulutuksen 
aikana ja sen jälkeen. Huolehditaan yhdessä käsihygieniasta ja viranomaisten 
suosittelemista turvaväleistä.  
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Lämpimästi tervetuloa Villilään -viemme sinut harrastuksessasi uudelle tasolle! 
 
 
 
 
Toivottavat 
 
Heli Siitari ja Timo Luomanen 
Villilä Luonto Oy:n yrittäjät 
 
Yhteystiedot: 
puh. Heli 040 592 7777 
puh. Timo 040 522 7144 
 
sähköposti: 
heli@villila.net 
timo@villila.net 
 
Y-tunnus: 3119476-8 
Hintamme sisältävät arvonlisäveron 24 %.  


