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WETER-KOIRAHIERONTAKOULUTUS
Koulutus johtaa eläinhierojan ammattiin, osaamisalueena koirahieronta. Ensimmäinen kurssi antaa jo hyvän
pohjan hieroa omaa koiraa. Koulutus antaa valmiuksia toimia koirahierontatyössä ja sopii täydennyskoulutuksena
eläinten kanssa työskenteleville. Koulutus on koirahieronnan osalta koirahierojan ammattinäyttötutkintoon
valmentavaa koulutusta. Koulutuksen hintaan ei sisälly koirahierojan näyttökoe Tämä koulutus on myös osa Weterin
eläintenluontaishoitajakoulutusta. Pääsyvaatimuksena on kokemus koirien hoidosta / pidosta.
Koulutus on monimuoto-opiskelua (21 ov) ja kestää n. 12 kk. Lähiopetusjaksoja on yhdeksän joiden välillä opiskelija
tekee hierontaharjoitteluja ja muita etätehtäviä. Loppukoe on kymmenes jakso ja se on myös opetustapahtuma.
Osa materiaalista on englanninkielistä ja latinankielisiä nimiä joutuu opiskelemaan. Lähiopetusjaksot ovat lauantai –
sunnuntaipäivät 1-2 kuukauden välein.
Koulutuksen sisältö:
I jakso 16 ot
Koiran anatomia ja fysiologia
luusto ja pinnallinen lihaksisto
verenkiertoelimistö
Hieronnan vaikutukset ja merkitys koirien hoidossa
Hierontatekniikat ja otteet
Venytykset
II jakso 16
Käytännön anatomiaa ja hierontaharjoituksia
ohjaajan kanssa
III jakso 16 ot
Homeopaattiset ensiapuaineet koirien vaivojen
hoidossa hieronnan apuna
Kasvilääkintä
Kasveista kotiapteekin tekeminen
IV jakso 16 ot
Koiran anatomia ja fysiologia
syvät lihakset
hermoston rakenne ja toiminta
Kraniosakraalikäsittelyt
Käytännön harjoittelua ohjaajan kanssa
V jakso 16 ot
Koiran anatomia ja fysiologia
nivelten rakenne ja toiminta
imusuonisto
Nivelten mobilisointi
Lymfanestekierron elvyttäminen hieronnan avulla

Refleksologia ongelmien kartoittamisessa ja
hoidossa
Käytännön harjoittelua ohjaajan kanssa
VI Jakso 16 ot
Koirien yleisimmät sairaudet ja niiden hoito
Ravitsemus - koiran terveyden peruspilari
Rauhoittavat signaalit
VII jakso 16 ot
Koiran anatomia ja fysiologia
sisäelimistö
hormonaalinen säätely
aivohermot
Triggerpisteet
Käytännön harjoittelua ohjaajan kanssa
VIII jakso 16ot
Refleksologia (Järjestelmä 1)koirien ongelmien
hoidossa
Käytännön harjoituksia ohjaajan kanssa
IX jakso 16ot
Eläinhierojan toimenkuva ja ammattitaito
Eläinhierojana toimiminen
Valmistautuminen loppukokeeseen
Käytännön harjoittelua ohjaajan kanssa
X jakso
Etätehtävien palautus
Loppukoe

Koulutuksen hinta on 2520€ (sis.alv. 24%). Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 300€, ennen koulutuksen
alkamista 700€, ennen neljättä jaksoa 700€, ennen kuudetta jaksoa 620€ ja ennen kahdeksatta jaksoa 200€.
Mikäli opiskelija keskeyttää tai lopettaa opiskelun, maksettuja koulutusmaksuja ei palauteta
Hakemukset :
Eläinten luontaislääkintäkoulu ELK Weter / Marjut Nieminen
Hakemuksesta tulee käydä ilmi kokemus eläinten / koirien hoidosta ja pidosta, aikaisempi koulutus, hakijan ikä ja
lyhyt selvitys miksi hakeutuu koulutukseen.
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