
  

 

PUUNAUS & PULEERAUS –viikonloppukurssi 
Juvalla 22.-23.7.2017  

Kuinka lammas valmistellaan, trimmataan ja esitetään edukseen näyttelyssä, 
huutokaupassa tai valokuvausta varten 

Aika: Lauantaina 22.7. klo 9-16.30, sunnuntaina 23.7. klo 8-14  
Paikka: Paavilan lammastila/Kirsi Vertainen, Levänomaisentie 648, Hatsola 
   
Kouluttajina toimivat näyttelykonkarit Rex Vincent ja Debs Searle Englannista.  
 
Paikalla toimii kanttiini, josta voi taukojen aikana ostaa suolaista ja makeaa purtavaa.  
 
Ohjelma  
 
Lauantai 22.7 2017  

9.00-11.00   Aamukahvi ja esittelyt. Rex ja Debs kertovat englantilaisesta ”Show and sales”- kulttuurista 
                      sekä eläinten valinnasta ja valmistelusta näyttelyä tai myyntiä varten. Samalla esitellään 
                      käytettävät työvälineet ja tarvikkeet.  

11.00-11.45 Lounasta/pikkupurtavaa/kahvia kanttiinista 

11.45-14.00 Trimmausdemo Rexin ja Debsin johdolla. Kurssin osallistujamäärästä riippuen aloitetaan 
                       eläinten trimmaaminen joko parityönä tai yksin.  

14.00-14.15 Tauko 

14.15-16.30 Eläinten laitto jatkuu.  

 Illanvietto (järjestetään vain, mikäli osallistujia on tarpeeksi).  



  

 

 

Ohjelma  
 
Sunnuntai 23.7. 2017  

 8.00-10.00  Aamukahvi. Teoriaa eläinten esittämisestä, arvosteluperusteista, kriteereistä ja siitä, kuinka 
                       harjoittelu esiintymistä varten aloitetaan.  

10.00-10.30 Tauko, kanttiinista purtavaa  

10.30-13.00 Eläinten esittäminen ja liikuttaminen kehässä, harjoittelua Debsin ja Rexin johdolla.   

13.00-13.30 Tauko, kanttiinista purtavaa.  

13.30-14.00 Yhteenveto ja loppukeskustelu, jatkotoiveet  

 

Koulutus on osa Valinnalla valioita -pienryhmän lähipäiviä. Muihin Katras -pienryhmiin osallistuneille täydentävää 
koulutusta.    

Hinta: 
- Katras-hankkeen pienryhmiin osallistuneille maksuton 
- muille hankealueen lampureille 30 €+alv24 %/2 pv 
- hankealueen ulkopuolelta tuleville kuunteluoppilaille 50 €+alv 24 %/2 pv ja trimmausoppilaille 70 €+alv 24 %/2 pv. 

 

Järjestäjät tarjoavat osallistujien käyttöön kaksi trimmaussettiä. Oman setin hankkiminen on suositeltavaa (erillinen 
ohjeistus tarvikkeista).  

Ilmoittautuminen maanantaihin 10.7.2017 mennessä niina.saastamoinen@proagria.fi. Lisätietoja sähköpostitse tai 
soittamalla 040-735 9912. 

Peruutukset: Osallistumisen voi peruuttaa kuluitta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Peruutusilmoitus vain 
sähköpostitse niina.saastamoinen@proagria.fi. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdystä peruutuksesta 
veloitamme 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutuksen 
hinta. Osallistumatta jättäminen ei ole peruutus. Esteen sattuessa voit myös luovuttaa koulutuspaikan toiselle omalla 
tilallasi työskentelevälle henkilölle.  

Katras-hanke toimii Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueella 1.9.2015-31.8.2018. Hanketta 
rahoittavat Euroopan maaseuturahasto ja hankealueen ELY-keskukset.  

Lue lisää: 

 www.proagria.fi/katrashanke 

 www.facebook.com/groups/katrashanke 
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