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~ KUTSU ~
TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN
8.3.2010 KLO 18:30
VANHA UNKKA, HÄMEENTIE 18A, TUUSULA
Tuusulan Kennelkerho ry:n
VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA
1. kokouksen avaus
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta:
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus
Selvitys kokoonkutsutavasta ja ajankohdasta.
Todetaan läsnä olevat jäsenet nimilistan mukaan.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys´
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä kirjaamis- ja
jäsenmaksujen suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodelle 2009
(puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä)
9. Valitaan kuluvalle vuodelle kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
10. Valitaan kerholle toimikunnat ja toimihenkilöt:
a) ajokoira-, pk-, toko-, agility-, näyttely- ja nuorisojaokset
b) kerhoemännät tai -isännät, lehtitoimikunta
11. Muut kokoukselle esitetyt asiat
12. Kokouksen päättäminen

1/2010

Tuusulan Kennelkerho ry.

3

AGILITYPALSTA
VUODEN AGILITYTULOKAS JA AGILITYKOIRA
Nyt on aika taas lähettää tuloksia Vuoden Agilitykoira sekä Vuoden Agilitytulokas-kilpailuihin. Voittajat palkitaan TuuKK:n vuosikokouksessa 8.3.2010.
Laita sähköpostiin tuukkagility@gmail.com otsikolla Vuoden
Agilitykoira tai Vuoden Agilitytulokas 6-7 parasta tulosta vuodelta 2009. Muista
mainita myös arvokisasijoitukset, niistä saa lisäpisteitä!
Laita koiran oikea nimi, kutsumanimi, rotu ja luokka, sekä omistaja(t).
Ja kaikki, jotka ovat aloittaneet 2009 vuonna kilpailemisen niin osallistukaa tulokaskilpailuun! Ilmoittamisaikaa 28.2 asti.

AGILITYTOIMIKUNTA
Tuusulan Kennelkerho etsii agilityvastaavaa tai muutamia innokkaita ihmisiä
agilitytoimikuntaan!
Mikäli koet olevasi innokas puuhahenkilö
tähän toimeen ota yhteyttä Katja Niemiseen mcigorsklan@kolumbus.fi.
Uudelle toimihenkilölle annetaan hyvät
eväät ja pohja pestiin.
Agilityvastaava mm. kokoaa koulutusryhmät keväällä alkaviin koulutuksiin, välittää Suomen Agilityliiton tiedotuksia
harrastajille, toimii hallituksessa, suunnittelee mahdollisia tapahtumia, estehankintoja. Mahdollisuutena on perustaa
agilitytoimikunta joka jakaa keskenään
nämä työt!
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PK-PALSTA
VUODEN PK-TULOKAS ON VIELÄ KADOKSISSA!
Jos olet tänä vuonna tehnyt koirasi ensimmäisen alokasluokan koulutustunnuksen, niin lähetä tulos sähköpostiin reija.nieminen@gmail.com. Vuoden
paras PK-tulokas palkitaan TuuKK:n vuosikokouksessa 8.3.2010.
KOULUTUKSET
Kouluttelemme koiriamme maanantaisin klo 18:30 Paijalannummentien parkkipaikalla. Tervetuloa tutustumaan ihmisiin, koiriin ja toimintaan! Jos tarvitset
apua koirasi koulutuksessa, voit aina kysyä neuvoa paikalla olijoilta. Koulutusten jälkeen (n. klo 20) käymme noin puolen tunnin yhteiskävelylenkillä. Tervetuloa mukaan myös lenkille!
Varsinainen ryhmämuotoinen koulutus alkaa maaliskuussa. Kurssit löytyvät
Tuusulan Kennelkerhon www-sivuilta Palveluskoiratoiminta -linkin alta.
Kursseilla on vielä tilaa, muista ilmoittautua mukaan!
Tänä vuonna PK-toimikuntaan on saatu kerättyä vapaaehtoisia aktiiviharrastajia viisi henkilöä. PK-jaoksen yhteyshenkilöt vuonna 2010:
Reija Nieminen, p. 040 541 9703, reija.nieminen(at)gmail.com (Hakukoulutus)
Mervi Kähönen, p. 050 412 3895, mervi.kahonen(at)poyry.com (Hakukoulutus)
Marja Uusitalo, p. 050 315 0238, marja1.uusitalo(at)pp.inet.fi (Hakukoulutus)
Riikka Mäkinnen, p. 050 368 4863, riikka.makinen(at)evira.fi (Jälkikoulutus)
Miia Jokilahti, p. 040 579 9462, maru(at)kolumbus.fi (Jälkikoulutus)
Toimikunta tulee suunnittelemaan ja järjestämään koulutuksia, seminaareja,
kokeita, leirejä, yms. Näistä tapahtumista ilmoitetaan Tuukkin www-sivuilla.
Riehakasta lumitalven jatkoa!
Terveisin Reija Nieminen

© Titta Järvenpää
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RONJAN MIETTEITÄ
Hei, olen Ronja, 2,5-vuotias bokserityttö. Harrastan emäntäni kanssa hakua ja
agilityä, joskin agilityssä on tällä hetkellä tauko, kun emäntä väittää, ettei aika
riitä kaikkeen. Ja saattaa silläkin olla asian kanssa jotain tekemistä, että emme
aina olleet ihan samaa mieltä siitä, mitkä esteet ylitetään ja missä järjestyksessä. Minusta esimerkiksi A-este oli kiva juosta 7 kertaa edestakaisin sillä aikaa, kun kouluttaja kommentoi emäntäni epämääräisiä ohjausmerkkejä.
Agilityä hieman enemmän on sitten harrastettu hakua. Mikäs voisi olla sen
mukavampaa, kuin juosta metsässä, tavata mukavia ihmisiä ja syödä
makkaraa ja muita herkkuja. Ja kaikkein parasta ovat tietysti loppuhalit.
Emäntäni ei tiedä mitään muuta koiraa, jonka loppupalkkana olisi haleja ja
pusuja - tai itseasiassa se taitaa mennä niin, että minä olen se, joka yrittää niitä
pusuja jaella… Treenit ovat sujuneet vaihtelevalla menestyksellä ja koulutuskortin saatteeseen emäntäni kirjoittikin, ettei tiedä hakukoetavoitteistani
mitään, kun olen kuulemma enemmän syli- kuin palveluskoira. En ole ihan varma, mitä siitä pitäisi ajatella, mutta kai minun pitäisi olla vain tyytyväinen, sillä
ei minua se palveleminen kauheasti kiinnosta, syli sitäkin enemmän…

© Titta Järvenpää
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Varsinaisten treenien lisäksi teen löytöjä
kyllä ihan vapaa-aikanakin. Viimeksi löysin
kokonaisen peuran ruhon metsästä, mutta
pahus se oli niin umpijäässä, etten saanut
siitä mitään irti. Silti olisin voinut jäädä
metsään vaikka koko yöksi sitä maistelemaan. Tykkään myös kanniskella kotiin
kaikenlaista, karkkipus-seista aseisiin ja lapasista oluttölkkeihin. Emäntäni sanookin,
että kuulun "Roska päivässä liikkeeseen".
Aseita olen löytänyt jo kaksi kappaletta olisikohan suojelu sittenkin minun lajini?
Yleensä emäntä heittää löydökseni pihan
roskikseen, mutta joitain lapasia olen saanut tuotua kotiin saakka, joten jos olet hukannut lapasesi Nurmijärvellä, se saattaa
löytyä meiltä.
© Marjo Laakso

Näin talviaikaan tykkään istuskella sohvalla niin lähellä emäntääni kuin vain
suinkin pystyn. Poski poskea vasten on paras asento. Se sylikoirakommentti
taitaa liittyä jotenkin tähän. Toisaalta, sylikoiruus on kaukana, kun tapaan
siskoni ja äitini koirapuistossa ja pistämme pystyyn sellaiset pirskeet, että kukaan muu ei uskalla tulla lähimaillekaan.

© Marjo Laakso

Nyt olen kuulemma höpissyt jo aivan riittävästi, joten tähän loppuun lähetän
terkkuja tasapuolisesti sekä kaikille tutuille, että tuntemattomille - pusujen kera
tietysti!
1/2010
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TOKOPALSTA
Hyvää alkanutta uutta vuotta! Tokolaisilla tämä vuosi ei tosin ole alkanut niin
hyvin mitä koulutuksiin tulee. Tammikuun julmat pakkaset estivät treenit
kentällä. Helmikuussa sää lämpeni sen verran, että päätimme pitää koulutukset. Kentälle pääsy oli siltikin vähän siinä ja siinä sillä tietenkin juuri sunnuntaina satoi paljon lunta. Koulutukseen kumminkin tuli kiitettävästi väkeä eikä
parhaimillaan pohkeisiin asti ylettyvä hanki masentanut koirakoita. Oli hienoa
nähdä kuinka hyvin ohjaajat saivat koiransa toimimaan vaikeista olosuhteista
huolimatta.
Omat vaikeutensa on ollut halliryhmäläisilläkin. Allekirjoittanut on joutunut palaamaan "oikeisiin" töihin ja välillä työvuorot ovat estäneet kouluttajan hallille
pääsyn. Niinpä hallilaiset ovat muutaman kerran joutuneet valitettavasti
tulemaan toimeen keskenään. Onneksi tämä ei ole häirinnyt hallilaisia vaan he
ovat hienosti treenanneet myös kouluttajan poissa ollessa. Kiitos paljon hallilaisille joustavuudestanne!
Vaan onpas jotain erittäin hyvää kerrottavaakin: toko saa uuden kouluttajan allekirjoittaneen avuksi. Aluksi uusi kouluttaja kouluttaa kanssani ja jossain
vaiheessa hän sitten ottaa oman ryhmän jota viedä eteenpäin. Tästä lisää
myöhemmin.
Tänä vuonna onkin paljon tapahtumia tulossa. Aiomme järjestää epävirallisia
tokokisoja ja myöskin viralliset kisat. Lisäksi tulossa on kaupunkiharjoittelua ja
myöskin näyttelytreenejä. Ja jos mielessänne on jotain mikä kiinnostaisi niin ei
muuta kuin lähettäkää ideanne allekirjoittaneelle.
Tokolaiset ovat ajatelleet myös herätellä vanhat kunnon koiravedot takaisin
henkiin lapsien iloksi. Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen tuukk.toko@gmail.com.
Ja tietysti tokolaiset ovat tänäkin vuonna innolla auttamassa seuran muiden
jaosten toiminnassa, eiköstä vain. Tekemällä oppii. Tervetuloa kaikki mukaan
treeneihin ja tapahtumiin!
-Helinä Laine
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PIKKUJOULUT
Tuukkilaiset kokoontuivat 04.12.2009 viettämään seuran pikkujouluja. Paikkana toimi Wanha Unkka. Pikkujouluillallisen avasi puheenjohtajamme Anja Nikkonen toivottaen kaikki nelisenkymmentä osallistujaa tervetulleiksi. Joukossa
oli niin vanhoja konkareita kuin uusia tuttavuuksia.
Tarjolla oli erittäin maittavaa ruokaa. Oli lohta, lihaa, salaattia, rosollia ja vaikka
mitä. Jälkiruuaksi oli perinteisten torttujen lisäksi herkullista piparijäädykettä.
Palan painikkeeksi löytyi niin vettä, viiniä kuin oluttakin. Allekirjoittanut söi ainakin ruokaa enemmän kuin maha olisi vetänyt ja jälkiruokaakin kahvin kera tuli
santsattua. Vaan oli se niin hyvää.

Odotellessamme ruuan laskeutumista seremoniamestari Veli Riekki järjesti
tietokilpailun. Joukkueet muodostuivat pöytäkuntien mukaan ja aiheena oli kirjoittaa joululaulujen puuttuvat sanat. Monia mielenkiintoisia sanoituksia syntyikin. Sillä aikaa, kun raati laski tietokilpailun pisteitä, Tuula Rasilainen sai paikalla olleet kipristelemään naurusta lukiessaan lääkärien lausuntoja. Tietokisassa
joululaulut muistivat parhaiten Takalan perhe. Palkinnonjaon jälkeen siirryimme nauttimaan jälkiruuasta.
Jälkiruuan jälkeen jaettiin vielä
lahjat. Jokainen, joka oli tuonut
tullessaan lahjan, sai myös mukaansa lahjan. Lahjojen jaon jälkeen olikin kotiin lähdön aika,
vaikka kyllä noin hyvässä
seurassa olisi viihtynyt aamuun
asti. Kiitos kaikille
osallistujille onnistuneista pikkujouluista! Otetaanhan ensi jouluna uusiksi.
-Helinä Laine
1/2010
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KAVERIKOIRATOIMINTA
Jokainen koirahan on ”Kamu-koira”, ainakin omistajalleen. Mutta silloin, kun
puhutaan ”Kaverikoiratoiminnasta”, onkin kyse aivan muusta. Seuraavassa koetan hieman kertoilla millaisesta toiminnasta on kysymys. Kaverikoiratoi-minta
on Kennelliiton organisoimaa toimintaa ja kaverikoiraryhmiä on eri puolilla
Suomea. Toiminta on siis valtakunnallista. Meillä Uudellamaallakin on
alueittain useita ryhmiä, jotka toimivat aktiivisesti. Kaikki toimintaryhmät ovat
Kennelliiton alaisuudessa. Ryhmissä on ”ryhmän vetäjä”, yhteyshenkilö, joka
organisoi ryhmänsä toiminnan ja on yhteydessä ”asiakkaisiin”. Ryhmän koko
voi vaihdella muutamasta koirakosta jopa yli kymmenen koirakon ryhmiin.
Vierailut tapahtuvat aina muutaman koirakon voimin, tosin kohteista ja tilaisuuksista riippuen.
Käytännössä kaverikoirakot vierailevat ennalta sovituissa kohteissa, jotka
voivat olla vanhusten koteja, palvelutaloja, vammaisten hoitolaitoksia,
päiväkoteja, jne. Asiakaskohteet pyytävät tai tilaavat koirakkoja ryhmän
yhteyshenkilön kautta vierailemaan paikoissaan. Myös muut ryhmän jäsenet
voivat välittää yhteyshenkilölle asiakkaiden vierailutoiveet.
Vierailut tapahtuvat aina sovittuina aikoina ja niihin osallistutaan ryhmänä.
Joihinkin asiakaskohteisiin tilaus on säännöllinen esim. kerran kuussa tapahtuva vierailu, kunnes toisin sovitaan. Vierailu kestää kerrallaan yleensä noin 40
min riippuen kohteista ja tilaisuuksista.
Ulkoilutapahtumat voivat kestää jopa muutaman tunnin ja silloin koirakot vuorottelevat tuon ajan, ettei vierailu muodostu yhdelle koiralle liian rankaksi.
Koirakot tapaavat toisiaan myös vierailuaikojen ulkopuolella esim. yhteisillä
lenkeillä koirien sosiaalisen käyttäytymisen vahvistamiseksi. Samalla koiranohjaajat tapaavat toisiaan ja voivat keskustella vierailuistaan ja koiriensa voinneista ja käyttäytymisistä, koska kaikki eivät aina pääse yhtäaikaa samaan
kohteeseen vierailulle.
Kaverikoiratoiminta tapahtuu aina koirien ehdoilla. Jos koira osoittaa joskus
haluttomuutta vieraiden kosketuksille tai väsyy jollakin vierailukerralla, se
viedään kohteliaasti pois. Vierailut tulee olla koiralle aina mieluisia. Koiran ei
tarvitse rakastaa kaikkia ihmisiä ja sille annetaan vapaus valita ystävät. Mutta
jos näyttää siltä, ettei koira enää pidäkään koko vierailuista, eikä halua yhdenkään enää koskevan itseensä, tai jos se näyttää ahdistuvan tilaisuuksissa, ryhmän jäsenten kanssa käytävän keskustelun perusteella sille annetaan
”vapautus” tehtävästä. Koiran täytyy aina pitää tehtävästään ja nauttia siitä,
että tapaa ihmisiä.
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© Anita Riekki

Kaverikoiran tulee olle hyvin avoin, rohkea ja sosiaalinen. Se ei saa säikkyä
rollaattoria, kainalosauvoja, pyörätuoleja, äkkinäisiä liikkeitä, outoja äännähdyksiä, kovaakin meteliä, epämääistä liikehdintää ja sen tulee pitää ihmisten
koskettelusta, vaikka ne olisivat äkkinäisiäkin ja arvaamattomia, joskus jopa
kovakouraisiakin. Kaverikoiran tulee tulla toimeen myös toisten kaverikoirien
kanssa, koska ryhmässä on eri sukupuolta olevia koiria ja välillä ollaan hyvinkin
lähellä toista koirakkoa, vaikka vierailuilla ei olla varsinaisesti keskenään tekemisissä. Koiran tulee olla täyttänyt 2 vuotta ja sen on omattava hyvin paljon
erilaisia kokemuksia. Koiran koolle tai muulle ulkoiselle olemukselle ei aseteta
mitään ehtoja, kunhan koira on siisti ja hyvin hoidettu.
Rodullakaan ei ole väliä, vaan tässä toiminnassa ratkaisee koiran luonne ja
sopivuus tehtävään. On vaan hyvä, että on erilaisia koiria, koska meitä ihmisiäkin on erilaisia. Toiminnan perusta on, että ohjaaja tuntee koiransa hyvin
ja osaa tulkita sen ilmeitä ja eleitä joka tilanteessa. Kaverikoiratoiminta on
täysin vapaaehtoista , eikä siitä saa mitään korvauksia. Kaverikoirakot antavat
itsestään paljon vieraillessaan eri kohteissa. Vierailu on lahja lähimmäiselle,
joka voi olla tosi yksinäinen ja eläinrakas voimatta kuitenkaan ottaa omaa lemmikkiä. Vierailuista saa aina hyvän mielen, sillä on ilahduttavaa nähdä, kuinka
monen silmät kirkastuu saadessaan koskettaa ja silittää ystävällistä eläintä.
Jos kiinnostuit Kaverikoiratoiminnasta, saat siitä tarkempaa tietoa Suomen
Kennelliiton sivuita.
© Anita Riekki
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ID-JÄLJEN KOULUTUKSEN VAIHEITA
Kirjoittaja: Titta Järvenpää
Perustuu Ilkka Hormilan luentoon koiran nenänkäytöstä
KoiraExpossa helmikuussa 2010
Koiran hajuaisti on noin miljoona kertaa parempi kuin ihmisen, tästä on paljon
näyttäviä esimerkkejä. Koira pystyy nenällään tunnistamaan ja erottelemaan
hajuja käsittämättömän määrän. Suurin ero hajuaistissa ihmisen ja koiran välillä on nenässä sijaitsevissa hajusoluissa. Ihmisillä näitä arvioidaan olevan
noin viisi miljoonaa, saksanpaimenkoiralla 220 miljoonaa. Koiran hajuaistia
voidaan hyödyntää viranomaistyöskentelyssä ja uusia aluevaltauksia tehdään
sitä mukaa, kun koulutusmetodit kehittyvät ja tieteen kautta saadaan lisää informaatiota. Maailma on muuttunut koirankäytön näkövinkkelistä paljon viimeisen 30 vuoden aikana. Aiemmin mm. poliisikoiran tärkeimpiä työtehtäviä oli
avustaa epäillyn löytämisessä, nykyisin koiran virkatehtävät koostuu
huumeiden etsinnästä ja koiraa käytetään apuna myös oikeudenkäynneissä
tunnistamaan rikoksentekijä.
ID-koiran koulutus kestää koirasta riippuen 1,5 vuodesta ylöspäin. Nenänkäyttöä ja hajutunnistuksen perustaa rakennetaan jo yksistään vuoden verran.
Monesti ID-koiran koulutusta ei myöskään aloiteta ihan pennusta, sillä vanhemmasta koirasta nähdään soveltuvuus helpommin. Poliisikoiralaitos valitsee
koiramateriaalin hyvin tarkasti, mutta siltikään ei voida tietää, onko koirasta viimekädessä tekemään ID-tunnistusta päivätyökseen. Jos koira ei sovellukaan
ID-tunnistukseen saakka, työ silti ole mennyt hukkaan, koska koira on opetettu
käyttämään nenäänsä tehokkaasti ja näin ollen se soveltuu myös moneen
muuhun tehtävään.
Koulutuksessa pyritään huomioimaan mahdollisimman monia muuttujia, kuten
käytettävän hajun määrä, hajun laatu eli onko haju kemiallisesti valmistettua vai
aitoa, hajun paikka ja tietenkin jälki-ihmisillekin tuttu hajun ikä. Lisäksi huomioon otetaan harjoituksen pituus, sukupuoli, sopiva palkkaus, mihin suuntaan
koiraa palkataan, ilmaisutapa, rotu, tapahtuuko etsintä irti vai kytkettynä jne.
Myös eri koulutusvaiheet on huomioitava, ollaanko opetusvaiheessa, jatkokoulutuksessa vai ylläpitovaiheessa. Koulutusmetodina käytetään koiran ominaisuudet huomioiden positiivista vahvistamista ja naksutinta. Ilkka Hormilan mukaan operantteja menetelmiä on käytetty jo pitkään, vaikka terminä operantti
ehdollistaminen koiran koulutuksessa onkin aika tuore. Koiran jokainen harjoitus kirjataan ylös, jotta tarvittaessa on helppo palata taaksepäin.

Koulutuksen eri vaiheita
Alkuopetuksessa koira opetetaan rauhoittumaan matolle sekä ennen että jälkeen harjoituksen. Näin pyritään varmistamaan koiran oikea, suht matala viretila harjoituksen aikana, jotta harjoituksen aikana tapahtuisi oppimista
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mahdollisimman paljon. Itse harjoitukset kaikissa vaiheissa tehdään muutaman
neliömetrin kokoisella pöydällä. Pöydän hyöty tulee siitä, että kouluttaja näkee
paremmin koiran ilmeet ja eleet tarkemmin ja kouluttajan oma ergonomiakin on
paljon parempi. Koira ehdollistetaan naksuttimeen ja myös kosketuskeppiin,
joka myöhemmässä vaiheessa muuttuu purkin kanneksi tai esineeksi, josta
koira ottaa ns. aloitushajun. Koiralle tehdään keskimäärin 150-450 vahvistetta
päivässä viitenä päivänä viikossa. Kun nämä perusteet on koiralla hallussa,
voidaan siirtyä hajun opettamiseen. Tämä tapahtuu lasipurkissa olevalla
esineellä ja metalliputkella. Koiraa vahvistetaan joka kerta kun nenä on
purkissa ja nimenomaan silloin, kun koira käyttää nenäänsä. Koira opetetaan
ottamaan hajua myös lasipurkin kannesta.
Seuravaaksi koiralle opetetaan hajun esittely. Koulutusvälineinä läpi tunnistuskoulutuksen käytetään metallisia lyhyitä, suunnilleen jälkiesineen kokoisia
(10 x 2 cm) putkia. Näihin tartutetaan hajua pitämällä metalliesineita tiiviissä lasipurkissa hajulähteen kanssa, joka voi olla vaikkapa hylsy. Purkit ja metalliesineet pestään ja steriloidaan jokaisen käyttökerran jälkeen. Kun esineeseen
on tartutettu haju, pidetään metalliesinettä koiran nenän edessä ja jälleen palkataan haistamisesta. Koiraa pidetään samalla kiinni, jotta saadaan koira keskittymään haistamiseen eikä muuhun mahdolliseen sähläämiseen. Tästä
voidaankin siirtyä ilmaisun opettamiseen eli kun koira haistaa purkkia (ja siellä
olevia esineitä) se saa palkan. Ilmaisun opettamisessa koiraa palkataan vaihdellen, välillä ruualla ja välillä antamalla koiralle sen ilmaisema metallikapula
suuhun. Ilmaisutapa on passiivinen, matalassa vietissä tapahtuva maahanmeno ja yksi syy tälle on, ettei koira koske esimerkiksi rikospaikalla todistusaineistoon.
Hajun koulutuksessa koiralle otetaan lisää apuvälineitä mukaan. Lasipurkki ja
siellä oleva metallikapula laitetaan betoniharkon sisään siten, että koira pystyy
haistamaan purkin mutta harkko estää sitä koskemasta esimerkiksi tassuillaan
purkkiin. Harjoituksia tehdään edelleen pöydällä ja kun koira käy haistamassa
purkkia, naksautetaan ja koiran palkka annetaan toiselle puolelle pöytää.
Tässä vaiheessa koiralle opetetaan, että palkan saa ottaa vasta katsekontaktista. Tähänkin perusteluna on, että rikospaikalla koira ei söisi tai ottaisi suuhunsa mitään. Koska koira osaa jo ilmaisun alkeet eli se on oppinut haistamaan
purkkia maaten, alkaa se aika nopeasti tarjota maahan menoa aina saapuessaan purkille. Pikkuhiljaa purkkeja ja betoniharkkoja lisätään ja aluksi vain yhdessä purkissa on hajua ja muut ovat neutraaleja.
Kun koira osaa varman ilmaisun tunnistaessaan hajun, on aika siirtyä opettamaan hajuerottelua. Koiran hajuerottelun kyky on valtava. Maallikolle oiva
esimerkki on, jos levitetään jollekin alueelle 100 kanttarelliä ja hajuerotteluun
koulutetulle koiralle annetaan näistä yhden kanttarellin haju, koira pysty tunnistamaan sen yhdellä sormien napsautuksella. Hajuerottelu on kuitenkin vaati1/2010
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vaa työtä ja jokainen koira ei pysty tähän päivätyönään, mutta esimerkki avaa
hyvin koiran hajuaistin käyttömahdollisuuksia. Koiralle annetaan etsittävä haju,
ns. lähtöhaju viemällä tunnistettavan hajun esinettä koiran nenän edessä. Kun
koira päästetään irti ja se menee ilmaisemaan harkossa olevaa purkkia, se
palkataan. Pikkuhiljaa purkkeja ja betoniharkkoja lisätään ja aluksi vain yhdessä purkissa on hajua ja muut ovat neutraaleja. Vaikeusastetta lisätään laittamalla purkkeihin eri hajuja ja jälleen koira palkataan lähtöhajun ilmaisusta.
Tämän vaiheen jälkeen harjoittelua aletaan viemään pöydältä pois. Kaikki harjoittelu tapahtuu laboratoriossa, jossa käyvät vain tietyt ihmiset ja loput tyytyvät
katsomaan harjoituksia lasiseinän takaa. Näin laboratorio pyritään pitämään
hajumaailman osalta mahdollisimman stabiilina. Koulutuksen aikana pyritään
etenemään mahdollisimman johdonmukaisesti ja muuttujia (paikka, aika, kesto, hajun ikä jne.) lisätään yksitellen. Vasta kun koira on riittävän pitkällä koulutuksessa, siirrytään pois laboratoriosta.
Harjoituksia vaikeutetaan edelleen. Harkkojen sisällä olevia purkkeja lisätään
ja ne laitetaan ympyrän muotoon. Näin "hajurata" ei lopu, mikäli koira ei heti
tunnista sille annettua lähtöhajua. Lopulta ohjaajakaan ei tiedä, missä harkossa halutun hajun sisältävä purkki on. Vaikeutta saadaan myös lisäämällä
purkkeihin vaikkapa ruokaa. Tärkeää on muistaa opettaa koiralle, että hajua ei
aina löydy. Näin vältetään, ettei koira ala paineistumaan etsintätyön aikana ja
tekemään valeilmaisuja. Koiralle opetetaan vaiheittain erilaisia asioita: lähtöhaju on vanhempi kuin etsittävä haju, lähtöhaju löytyy kapulasta, jota on käsitelleet myös muut ihmiset. Vastaavia variaatioita löytyy runsas määrä.
Kanttarelliesimerkkiä voidaan käyttää ID-koiran koulutuksen kiteyttämiseen;
ensin koira opetetaan etsimään kanttarelli ja tämän jälkeen koira opetetaan
etsimään tietty kanttarelli muiden kanttarellien joukosta. Koulutuksen aikana
koiralle tehdään pitkäli yli tuhat hajurataa (koirakohtaista), jotta suoritusvarmuus on riittävä. Tämän kaiken jälkeen koira on valmis, jotta voidaan aloittaa ihmisen ominaishajujen koulutus. Tänä päivänä koira voi olla todistajana
tuomioistuimessa, todistukseksi kelpaa koiran ilmaisu. Ennen tätä on pitkä ja
vaativa koulutusjakso sekä käyttöönottotarkistus jonka jälkeen koira voi olla rikostutkinnassa mukana.
Esityksessä oli mukana neljä eri koulutusvaiheessa olevaa poliisikoiralaitoksen
koiraa ja jokainen vaihe näytettiin käytännössä. Päällimmäisenä mieleen jäi,
että koiran hajuaisti on todellakin niin uskomaton, että sitä on vaikea ihmisen
mieltää. Jos hajuaistin kapasiteettia peilaa meidän tavallisten jälkiharrastajien
maailmaan, pitäisi peltojäljen ja PK-jäljen voittajaluokan olla koiralle helppo
suoritus. Sehän etsii "vain" sitä kanttarellia, ei yhtä tiettyä kanttarellia satojen
joukosta.
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