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SYYSKOKOUS KUTSU 10.11.2018
Aika: lauantai 10.11.2018 klo 14.00
Paikka: Kuuloyhdistyksen tilat, Hämeenpuisto 15, 33210 Tampere
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä
varsinaiset ja varajäsenet sääntöjen 4 §:n mukaisesti
6. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
7. Esitetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
8. Päätetään jäsenmaksuista
9. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista.
10. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat.
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Ennen syyskokousta Virve Heikki pitää esityksen kissojen Naksutinkoulutuksesta, luento alkaa kello
12, luennon esittely seuraavalla sivulla!

Ilmoittautumiset kahvituksen järjestämistä varten 4.11.2018 mennessä sihteerille mlanden@gmail.com

TERVETULOA!
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Naksutinkoulutus luento
Hei vaan kaikille nimeni on Virve Heikki ja työskentelen Metsäkulman Eläinpalveluissa. Kissoja olen
kouluttanut nyt yli 10 vuotta. Kissojen lisäksi eri eläimet marsuista hevosiin ovat tulleet tutuiksi
minulle.
Kissojen koulutukseen hurahdin vuonna 2004 kotikissa Misse Perditan tullessa taloon ja se tie vei
mennessään. Tuolloin kissojen aktivointi oli nykyistäkin harvempaa. Joten kaiken infon ja avun joutui
soveltamaan muualta. Kissa-agilityn parissa olen häärännyt vuodesta 2006. Kotikissani Nemo Pongo oli
Suomen ensimmäinen kotikissa mikä voitti kissa-agilitykilapilun ja myöhemmin Vuoden agikissa
tittelin.
Kissat ja niiden aktivointi ovatkin hyvin lähellä sydäntäni. Tällä hetkellä meillä on yksi kotikissa Sisu
nimeltään. Muita eläimiä löytyykin sitten isompi joukko ankoista koiriin. Kissojen koulutuksessa
kiehtoo erityisesti niiden erilaisuus ja oppivaisuus. Monet mieltävät kissan itsepäiseksi ja laiskaksi.
Kun omistajat alkavat kissan kanssa yhdessä tutustumaan aktivoinnin saloihin, samalla he tutustuvat
siihen oikeaan kissaansa ja sen persoonaan. Upeinta onkin nähdä miten niin kissa kuin omistaja
nauttivat yhdessä tekemisestä ja oivaltamisesta.
Naksutinkoulutus luennolla tulen avaamaan naksuttimen käyttöä kissan koulutuksessa. Samalla
sivutaan muitakin aktivointi asioita, joita voidaan opettaa naksuttimen avulla. Naksutin on sangen
kätevä apuväline koulutuksessa oikein käytettynä.
Luennon jälkeen on mahdollista myös tutustua itse kehittämiini ja valmistamiini kissojen
riistaleluihin. Riistalelujen salaisuus on aidot höyhenet ja sulat. Sulat ja höyhenet ovat peräisin
kotimaisista riistalinnuista ja pääosin itse metsästetyistä. Osassa on myös itse kasvatettujen
ankkojen ja kalkkunoiden sulkia ja höyheniä. Näin ollen niiden tarkka alkuperä on tiedossa.
Tervetuloa sukeltamaan kissan aktivoinnin saloihin!

