
SporttiRakki.fi
Millainen palvelu on kyseessä?

#koiraurheilunilo
SporttiRakki on tarjonnut jo vuodesta 2017 lähtien koiraväelle

kattavasti harrastusaiheista sisältöä eri harrastuslajeihin, koirien
hyvinvointiin ja terveyteen sekä yleisesti koiran kouluttamiseen

liittyen. Palvelullamme on vuosittain noin 
150 000 aktiivista käyttäjää, ja olemme Suomen johtavin ja

monipuolisin harrastusaiheinen palvelu. Artikkelisisällöt ovat
suurilta osin ilmaisia, videosisällöt taas jäsenyyden takana

maksullisia. 
 

Arvojamme ovat oppiminen ja yhdessä kehittyminen ilon kautta,
positiivinen koiran kouluttaminen ja eläinten hyvinvointi, sekä
koiraharrastajien yhdistäminen ja suomalaisen koiraurheilun

edistäminen. 

Suomen laajin ja monipuolisin tietopankki



PRO-jäsenyys
Mitä sisältää?

Pääsy tiedon äärelle
Vinkit Suomen parhailta valmentajilta ja asiantuntijoilta

Suomen laajin tietopankki

 

Pian jo 250 tuntia katsottavaa!

Yhteensä jo lähes 250 tuntia videomateriaalia

Nettiluentoja, Q&A-kyselytunteja, videopodcasteja,
vinkkivideoita, teemaviikkoja jne.

Aihealueina mm. pennun koulutus ja koiran
peruskoulutus, kaikki eri harrastuslajit (toko, agility, rally-
toko, nosework, pk, valjakkourheilu jne.), kisaaminen ja
mentaalivalmennus sekä koirakon fysiikka, terveys ja
hyvinvointi. 

Lisäetuina mm. alennukset SporttiRakin
verkkokaupasta 



Miksi hyödyllinen?
Paras tietämys suoraan kotisohvalle

PRO-JÄSENYYS
12 kk

PUHTITAIDOTKOIRA-
TIETOUS TIETOTAVOITTEET

Laajan
tietopankin

hyödyntäminen
ja treenien

parempi
suunnittelu

 
artikkelit, 

videosisällöt,
treenikalenteri

Saavutat
tavoitteesi

harrastajana
nopeammin

Löydät
tarpeellisen

tiedon
helpommin

Kartutat yleistä
koiratietouttasi

Opit uusia 
taitoja

tehokkaammin

Saat puhtia
tavoitteidesi

saavuttamiseen

Mitä saat?

Miten?
Vinkit 

lukuisilta
asiantuntijoilta 

ja menestyneiltä
valmentajilta

 
luennot,

vinkkivideot,
Q&A:t,

videopodcastit

Uusimmat ja
tutkitut tieteen

teoriat ja
menetelmät

 
luennot

Suunnittele-
mamme
teemat

 
teemaviikot ja
vinkkivideot

Koiraurheilun 
ilon yhteisö

 
#koiraurheilunilo

Paras tieto heti saatavilla

KEHITY HARRASTAJANA



Mitä muut ovat mieltä?
Jäsenyydestä sanottua

100 % jäsenistä
kokee oppineensa uutta koirista

ja koiraharrastamisesta
jäsenyyden kautta.

Asiakkaiden sanoin

"SporttiRakin jäsenyys on ehdottomasti
hintansa arvoinen ja olenkin suositellut

monia koulutettaviani liittymään
jäseneksi. Oikeastaan jäsenyys on todella
edullinen, mikäli hyödyntää vaikka edes

pientä osaa kaikesta tarjolla olevasta
materiaalista." - Maiju Ojamies

#koiraurheilunilo® on

SporttiRakille rekisteröity

tavaramerkki. Instagramissa

sillä on jo lähes 30 000

jakoa!

Yhdistämme 

ja inspiroimme

koiraharrastajia 

laajasti
 

"SporttiRakki on tuonut aivan uusia
mahdollisuuksia saada erittäin

korkeatasoista koulutusta ja täysin
uusia näkökulmia koiraharrastamiseen.

Nyt kun törmään ongelmaan tai
ratkaistavaan asiaan koiran

koulutuksessa Googlen sijasta haen
apua SporttiRakista." - Kirsi Maansaari

"Liityin jäseneksi viime syksynä. Olen
kuunnellut jo valtavan määrän

nettiluentoja, joista olen saanut uusia
vinkkejä niin omien koirien

lihashuoltoon, treeneihin kuin
kisaamiseenkin. Vinkkejä on tullut

paljon myös koulutusohjaajana
toimimiseen ja treenien järjestämiseen.
Erityisesti pidän teemaviikoista, jolloin
saa valtavan määrän tietoa samaan
lajiin/asiaan liittyen. Ja mikä parasta,
luentoja voi kuunnella juuri silloin kuin

itselle sopii ja vaikka useamman kerran.
Suosittelen lämpimästi kaikille
koiraihmisille!" - Katja Menna


