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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Pari vuotta olen kirjoittanut palstalla, että
tapahtuma (tai muu vastaava) järjestetään,
jos koronarajoitukset sallivat. Nyt olemme
aivan eri tilanteessa. Kevätkokous järjestettiin ilman poikkeustoimia, samoin kevätleiri. Ja Tuomarinkartanossa pidettiin juuri
iso koiranäyttely, jossa olimme osaltamme
mukana järjestelyissä, myös ilman suurempia koronarajoituksia. Uutisia hallitsee tällä
hetkellä Ukrainan sota, mutta koska se ei
ainakaan toistaiseksi vaikuta harrastustoimintaamme, jätän kommentoinnin tähän.
Yhdistyksen sääntömääräistä kevätkokousta pidettiin 30.3.2022 Malmilla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten tilinpäätöksen hyväksyminen ja
vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle. Kokouksessa olisi myös palkittu vuoden
2021 lajien parhaat ja vuoden koira. Mutta
yhtään hakemusta emme saaneet ja palkinnot jäivät tällä kertaa jakamatta.
Kevätleiri pidettiin Inkoossa 29.4.–
1.5.2022. Kiitos leiritoimikunnalle järjestelyistä! Syysleiristä on infoa toisaalla lehdessä, tulkaa rohkeasti mukaan. Kesäkuussa
järjestään Talissa leikityspäivä. Heinäkuussa on vuorossa Helsingin Kesänäyttely 2022, johon tarvitsemme talkoolaisia.
Tästäkin infoa toisaalla lehdessä. Ajankohta on 16.–17.7.2022.
Aloitimme ohjatut tottelevaisuuskoulutukset Viilarissa vasta toukokuussa. Lumisen ja pitkän talven jälkeen kentälle ei
aiemmin päästy. Kouluttajana on lisäkseni ollut Päivikki Loponen ja koulutettavia
koirakoita kiitettävästi. Toivoisin edelleen,
että saisimme mukaan uusia kouluttajia.
Kouluttajalla ei tarvitse olla mestaruustason näyttöjä, vaan aitoa kiinnostusta auttaa uusia koirakoita eteenpäin palveluskoi-
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raharrastuksen parissa. Kentällä ei tarvitse
sitoutua olemaan joka viikko, muutamakin kerta kaudessa olisi suuri apu. Vaikka
koirakoille on nykyisin tarjolla runsaasti
maksullista koulutusta, niin edelleen näillä
yhdistyksemme jäsenilleen tarjoamilla ohjatuilla koulutuksilla on kysyntää. Toivottavasti pystymme niitä järjestämään jatkossakin.
Sivulle-lehti on edelleen virallinen tiedotusvälineemme, mutta neljä kertaa vuodessa ilmestyvänä se ei ole aina toimivin tapa.
Tiedotammekin tapahtumista Facebookseinällämme (Helsingin Palveluskoiraharrastajat ry) sekä nettisivuilla www.hphry.fi.
Facebookissa on myös erillinen keskusteluryhmä yhdistyksemme jäsenille (HPH:n
jäsenryhmä).
Aurinkoista kesää kaikille!
Pirjo Ojala-Laine
”Polli”
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HELSINGIN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT RY

TOIMINTAKERTOMUS 2021
YLEISTÄ
Yhdistyksen 86. toimintavuosi kului aktiivisen toiminnan merkeissä. Toimintasuunnitelmassa päätetyt asiat toteutuivat pääosiltaan.
JÄSENISTÖ
1.1.2021 yhdistykseen kuului 280 jäsentä.
31.12.2021 jäsenmäärämme oli 277 jäsentä.
Yhdistyksen kunniajäsenet olivat Mattsson
Lemmitty, Vainikka Aija, Reinikainen Anna-Liisa, Tikka Martti ja Lundell Ralf.
HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Pirjo Ojala-Laine, varapuheenjohtajana Niko
Takala, sihteerinä Tarja Juvonen, rahastonhoitajana Satu Eskelinen ja jäsenasioiden
hoitajana Jouko Suhonen.
Hallituksen jäsenet ja muut toimihenkilöt sekä heidän osallistumisensa kokouksiin:
Ojala-Laine Pirjo, puheenjohtaja (10)
Hallituksen jäsenet
Takala Niko varapuheenjohtaja
Alén Suvi
Haarlaa Irene
Lindström Mervi
Nyberg Pia
Valkonen Petri
Jukka Puhakka
Paul Solojev(9)
Tarja Juvonen, sihteeri
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(8)
(3)
(4)
(10)
(10)
(8)
(10)
(10)

Muut toimihenkilöt
Eskelinen Satu, rahastonhoitaja
Suhonen Jouko, jäsenasiat

(7)
(5)

Kokouksia pidettiin yhteensä 10 ja poissaolojen syynä oli sairaus, lastenhoito tai työeste.
Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Erja Losio ja Katri Rissanen sekä varatoiminnantarkastajina Tiina Sara ja Eeva
Linnala.
Toimikunnat
Tottelevaisuuskoulutus, vastaavat
Pirjo Ojala-Laine
Lajivastaavat
Haku
EK
Jälki
Pienryhmät, jälki
Lehti
Lastenvedot

Niko Takala
Niko Takala
Niko Takala
Pirjo Ojala-Laine
Irene Haarlaa
Niko Takala,
Paul Solojev ja
Jukka Puhakka
Leiri
Paul Solojev ja
Petri Valkonen
Näyttely
Irene Haarlaa,
Pirjo Ojala-Laine,
Pia Nyber
Tapahtumat
–
www-sivut, Facebook Mervi Lindström

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
27.10.2021 klo 19.16 Perho Liiketalousopistossa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin
27.10.2021 klo 19.35 Perho Liiketalousopistossa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset syyskokousasiat.
TOIMINTA
Jäsentoiminta
Koulutustoiminta
Tottelevaisuuskoulutukset järjestettiin keväällä ja syksyllä Viilarin koulutuskentällä. Koulutusvastaavana Pirjo Ojala-Laine.
Kouluttajina toimivat Viilarissa Pirjo Ojala-Laine, Päivikki Loponen.
BH-pienryhmä oli toukokuussa Hanna
Valtasen vetämänä.
Kevätleiriä ei järjestetty koronan takia.
Syysleiri järjestettiin 27–29.8.2021
Västankvarn Gårdissa Inkoossa. Leirin
vastaavana toimi Paul Solojev. Leirillä
osallistujia 14. Kouluttajina leirillä toimivat peltojälki Oleg Solojev, haku Henriikka Havukunnas ja metsäjälki Tuija Juselius.
Talin kentällä oli kurssi 22.9.2021 jäävät
liikkeet vetäjänä Laura Puranen.
Talin kentällä oli doboontutustumistreenit 4.8.2021. Osallistujia 9 koirakkoa ja 1
kuuntelija.
HPH ry järjesti koirien leikityspäivän
Talissa 19.6.2021. Koiria oli mukana 13.

Luonnetestit
Luonnetestit järjestettiin yhdessä Lohjan PaPeKo:n kanssa Lohjalla 9.6.2021 ja
16.6.2021. Tuomareina Pirjo Ojala-Laine ja
Auli Kiminki.
Näyttelyt
Järjestimme ryhmänäyttelyn ja kaikkien
rotujen pentunäyttelyn 21.8.2021Tuomarinkylän vinttikoiraradalla. Näyttely järjestettiin Espoon koirakerhon kanssa.
Vuoden koira ja Vuoden EK-koira 2021
Katri Salonen Korennon Repekka, suursnautseri
YHDISTYKSEN EDUSTUKSET
Helsingin seudun kennelpiirin vuosikokous:
Outi Heikkilä-Toni
SPKL:n kevätkokous: Mervi Lindström,
Pirjo Ojala-Laine, Paul Solojev, Jukka Puhakka ja Petri Valkonen.
JÄSENIÄMME YHDISTYSTEN
ETUJÄRJESTÖISSÄ
Helsingin seudun kennelpiirin palveluskoirajaoksen puheenjohtajana ja hallituksessa
Outi Heikkilä-Toni
TIEDOTUS JA VALISTUS
Sivulle!-lehti ilmestyi neljänä numerona.
Päätoimittajana Irene Haarlaa ja hallitus.
Yhdistyksen www-sivut ja Facebook toimivat yhdistyksen tiedotuskanavina.

HELSINGIN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT RY
Hallitus
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HELSINGIN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT RY
PÖYTÄKIRJA
Aihe
Aika
Paikka
Läsnä

1(2)

Sääntömääräinen kevätkokous
30.3.2022 klo 19.23
Perho Liiketalousopisto, Vanha Helsingintie 13, 00700 Helsinki
10 jäsentä

1. Kokouksen avaus
		 Yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Ojala-Laine avasi kokouksen toivottaen
		 kaikki tervetulleiksi.
2. Palkitaan Vuoden koira ja lajien parhaat.
		 Hakemuksia ei tullut.
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
		 Puheenjohtajaksi valittiin Tiina Sara ja sihteeriksi Tarja Juvonen.
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
		 Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mervi Lindström
		 ja Suvi Alen.
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
		 Kokouskutsu oli Sivulle -lehdessä, joka oli postitettu 9.3.2022.
		 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
6. Esityslistan hyväksyminen
		 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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				2(2)
7. Esitellään vuoden 2021 toimintakertomus
		 Hyväksyttiin. Liite1.
						
8. Esitellään vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
		 Pirjo Ojala-Laine esitteli tilinpäätöksen. Luettiin tilintarkastajien lausunto.
		 Tilinpäätös vahvistettiin. Liite 2.
						
9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 tileistä ja hallinnosta
		 tili- ja vastuuvelvollisille
		Myönnettiin.
						
10. Keskustellaan ja päätetään muista yhdistyksen toimintaa koskevista asioista,
		 joita hallitus esittää harkittavaksi
		 Ei ollut.
11. Keskustellaan mahdollisista muista asioista kuitenkin huomioon
		 ottaen yhdistyslain määräykset
		 Keskusteltiin Talin kentän tulevaisuudesta.
12. Kokouksen päättäminen
		 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Tiina Sara			Tarja Juvonen
puheenjohtaja			sihteeri
Pöytäkirja tarkastettu ____ . ____ . 2022
Mervi Lindström			
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Suvi Alen 			

Teksti ja kuvat Mervi Lindström, kuvissa Juha Kiminki ja Kusti

Lajiesittelyssä peltojälki
Peltojäljessä (virallisemmin FH eli erikoisjälki) koira seuraa tiivistii ja hyvin maavainuisesti ihmisen askeltamaa jälkeä, joka tehdään pellolle tai avoimeen maastoon.
Jälki alkaa paalulta ja jälkijanaan on matkan varrelle tehty 90-asteen kulmia. Jäljen
päälle on myös tiputettu pienehköjä esineitä eri materiaaleista, jotka koiran täytyy
osata ilmaista.
Minkä tyyppiselle koiralle peltojälki sopii?
Sellaiselle koiralle, joka on ahne ja omaa
hyvän taistelutahdon. Ruoan täytyy olla
koiralle erityisen tärkeää. Tämä laji vaatii
myös koiralta hyvää hermorakennetta, ehkä enemmän kuin missään muussa lajissa.
Hyviä ominaisuuksia lajiin ovat jo pennuilla taistelutahto emon nisistä, siis tahto taistella paikasta ”ruokakupilla”.
Miksi kannattaisi lähteä peltojälkiharrastukseen mukaan?
Laji on todella mielenkiintoinen, haastava
ja juuri peltojälki mittaa koiraa ehkä eniten kaikista koiraharrastuslajeista. Koiralle
on epäluonnollista lähteä ajamaan ihmisen
tekemään jälkeä niin tarkasti ja maavainuisesti kuin koeohje määrittää. Ohjaajan
on keksittävä erilaisia keinoja, miten saada oma koira toimimaan ja ymmärtämään
mitä halutaan – ilman sanallisia käskyjä.
Koira pitää saada ajamaan nenä maassa eikä ilmavainuisesti, joka olisi kuitenkin koiralle luontevampaa. Tähän lajiin ei pelkkä
hajuaisti riitä, koiran täytyy omata myös
hyvä pääkoppa.

Ennen jäljelle lähtöä rauhoitutaan.

Hyvin päästiin alkuun.

Määrätietoista ja rauhallista menoa.
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Mitkä ovat ei-toivottuja ominaisuuksia
peltojälkikoiralle?
Riistavietti ei ole toivottavaa, sillä se tuo
mukanaan paljon ongelmia. Myös sellainen koira, jolle ruoka ei ole kovin tärkeää, on vaikea kouluttaa. Laumavietilläkään
kouluttaminen ei tässä lajissa onnistu.

Kusti löysi esineen.

Minkä ikäisen koiran kanssa tämän harrastuksen voi aloittaa?
Mahdollisimman pian heti pennun luovutuksen jälkeen. Toisaalta lajin aloittaminen
vanhemmankin koiran kanssa onnistuu.
Mitkä ovat aloittelijoiden suurimmat kompastuskivet tässä lajissa?
Liian hätäisesti eteenpäin kiirehtiminen.
Pohjatyö pitää tehdä hyvin ja perusteellisesti. Maltti on valttia erityisesti tässä lajissa. Pitää oppia lukemaan omaa koiraa, missä tahdissa voi mennä eteenpäin. Toisaalta
liian pitkäksi aikaa samojen asioiden toistaminenkaan ei ole hyväksi. Koira turhautuu ja kyllästyy. Neuvoja satelee aloittelijalle varmasti runsaasti eri tahoilta, myös
keskenään ristiriitaisia. Ohjaajan pitää oppia tiedostamaan se, mikä tapa sopii omalle koiralle. Pitää olla kärsivällinen ja varata
koiralle runsaasti aikaa, sillä uusien asioiden omaksuminen saattaa kestää.
Peltojälkiharrastuksen plussat ja miinukset?
Plussat: Tätä lajia pitää tehdä suurella sydämellä ja haasteiden voittaminen on mitä suurin palkinto. Tästä lajista on paljon
hyötyä myös metsäjäljelle. Lisäksi tätä lajia
voi harrastaa yksin, jos on sopivien maastojen käyttömahdollisuus.
Miinukset: Ainoa miinus, jos sitä voi
miinukseksi sanoa, on aika. Jos porukalla
tätä harrastaa, tunteja kuluu mukavasti.
Mistä koulutus aloitetaan?
Hyvä aloitustapa on esim. 1 x 1 neliömetrin tallattu ruutu. Neliön sisäpuolelle lähelle reunoja voi laittaa yksittäisiä ruokanappuloita ja nurkkaan hieman isomman
kasan. Keskelle voi sirotella nappuloita
sinne tänne. Paalun viereen, mistä ruutu

Esine löytyi, kerrotaan muillekin.
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alkaa, koiran annetaan työskennellä itsenäisesti. Sitä ei kädellä ohjailla, eikä toisteta esim. jälkikäskyä. Koira voi alussa myös
poistua ruudun ulkopuolelle, mutta sen pitää itse, ilman apuja, tulla takaisin tallattuun ruutuun. Tällä opetetaan, että tältä
tallatulta alueelta löytyy ruokaa. Sillä kannattaa pysyä, sieltä saa herkkuja.
Voiko tämän harrastuksen aloittaa esim.
jo viisivuotiaan koiran kanssa tai vieläkin
vanhemman?
Ilman muuta voi, jos koiralla on hajuaistia ja intoa. On ollut jopa 10-vuotias lajin alokas, joka on saavuttanut kilpailuissa
jo FH2-tuloksen. Koiran terveys on oltava
hyvä.
Miten voi yksin aloittaa peltojälkitreeniä –
vai kannattaako lainkaan?
Voi aloittaa itse esim. yllä mainitulla harjoituksella. Kannattaa tehdä niin, että koira on katsomassa, miten ruutua tallataan
ja innostetaan sitä. Näytetään selvästi mitä
herkkuja ruutuun laitetaan. Juttuna on se,
että aluksi koira käy kierroksilla (muutaman kerran) ja myöhemmin tehdään ruutu
herkkuineen niin, että koira ei ole sitä näkemässä. Kun ruudun kautta idea on koiralle selvinnyt, voidaan siirtyä tekemään
suoraa jälkijanaa.

Kusti odottaa palkkaa.

Kokeneen jäljestäjän välimatka.

Mitä ovat harrastuksen alussa suurimmat
ohjaajan tekemät virheet?
Yllä mainitussa aloitusharjoituksessa ei anneta koiran poistua ruudusta tai ruvetaan
itse ohjaamaan koiraa. Ruvetaan liian helposti toistamaan jälki! käskyä. Pitäisi malttaa olla neuvomatta koiraa, sillä myöhemmässä vaiheessa koira rupeaa odottamaan
neuvoa ohjaajalta. Tavoitteenahan on,
Varmaa menoa.
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että koira itse oppisi ratkaisemaan asioita. Myös liiallinen ja ylenpalttinen kehuminen on turhaa. Yksi ruutuharjoitus on
koiralle yksi ruokintakerta. Koira siis joutuu tekemään töitä ruoan saamiseksi. Ruutuun pitää harjoituksen jälkeen myös jäädä ruokaa. Koiran ei tarvitse löytää kaikkia
nappuloita, sillä se voi stressaantua, jos sitä vaaditaan löytämään kaikki. Ei tarvitse
tehdä mitään erityistä numeroa siitä, vaikka kaikkia nappuloita eivät löydykään. Tämän harjoituksen oleellisin asia on se, että
koira työskentelee jäljen päällä – siis tallatulla alueella sekä se, että koira osaa palata
itse takaisin ruutuun, jos se jostakin syystä
eksyy sen ulkopuolelle.
Entä mitkä ovat kokeissa aloittelijan tyypilliset kompastuskivet tai virheet?
Kilpailut tietysti jännittävät ja se on positiivinen juttu. Kilpailussa pitää kuitenkin
pystyä keskittymään vain omaan ja koiran
suoritukseen. Täytyy osata sulkea kaikki
muu ympärillä tapahtuva pois. Keskiössä
on koko ajan vain koira ja sen käyttäytymisen opiskeleminen. Liian usein näkee sitä, että ”liina polttaa käsiä”, ts. liinaa kiristetään ja löysätään aivan turhaan, joka taas
hermostuttaa koiraa. Täytyy malttaa pitää liinasta kaksin käsin kiinni ja antaa sen
vain olla. Näin ylimääräinen paino koiralta
helpottuu, sillä niin hyvät kuin huonotkin
asiat menevät liinaa pitkin koiralle.
Mitä peltojälki-ihmiseltä vaaditaan?
Pitkäjännitteisyyttä ja ei liian tulista luonnetta. Tässä lajissa rauhallisuus on valttia.
Proppuja ei saa polttaa eikä koiralta saa
vaatia liikaa.
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Esimerkkejä löydettävistä esineistä.

Entä koiralta?
Mallityyppi olisi tasapainoinen, ahne ja hyvän taistelutahdon omaava koira. Mutta ei
kuitenkaan liian hyvähermoinen, sillä silloin siltä puuttuu taistelutahtoa.
Missä vaiheessa koulutusta jäljelle laitetut
esineet otetaan koulutuksessa mukaan?
Siinä vaiheessa, kun koira osaa jo jäljestämisen. Itse esineiden ilmaisun voi opettaa
koiralle ihan muualla kuin jäljellä. Esim.
näytä esinettä koiralle, pudota se ja herätä koiran kiinnostus esineeseen. Kun koira menee uteliaana esineen luokse, käskytä koira maahan. Sitten ruhtinaallinen
palkka. Aina pysähdytään esineen luona
ja maahan käsky. Ja taas palkka. Pikkuhiljaa koira alkaa tehdä maahan menon automaattisesti esineen luona. Vasta sitten
siirretään esineet jäljen päälle. Aluksi kannellinen ruokapurkki esineen päällä ja siitä
palkka, kun koira toimii oikein. Kun tämä
on opittu, purkki jätetään pois ja annetaan
palkka taskusta maahan. Opetus ensin yhdellä esineellä varmaksi ja vasta sen jälkeen
muita esineitä rinnalle.

Miten päästä peltojälkiharrastukseen
mukaan?
Tämä on visainen asia, sillä seuroilla ei ole
paljon peltojälkiryhmiä, koska peltoja ei
juurikaan ole käytettävissä. Pelloille ei noin
vaan saa mennä, vaan AINA on kysyttävä
maanomistajan lupa. Lisäksi on tapahtunut
sellaistakin, että harrastusryhmä on saanut
maanomistajan luvan peltojen käyttöön ja
sitten ryhmän ulkopuolinen harrastaja on
sattumalta nähnyt peltoja käytettävän jälkiharrastukseen ja on sitten itse mennyt ilman maanomistajan lupaa pellolle harrastamaan. Valitettavasti tämä luvaton käyttö
on aiheuttanut sen, että jo luvankin saaneen ryhmän käyttölupa peltoihin peruttiin. Mutta aina kannattaa kartoittaa eri
harrastuspiirejä ja kysellä onko heillä peltojälkiryhmää, jossa pääsisi lajia harrastamaan.
Mitä vielä kannattaisi tässä lajissa ottaa
huomioon?
Pitää järki päässä. Treenausmäärä ei tässä
lajissa ratkaise. Koulutuslaatu on oleellista.
Pitäisi olla aina syy miksi tekee treenijäljen. Jos treenin tekee hyvin, niitä ei tarvitse olla tekemässä koko ajan. Mieluumminkin periodeittain, esim. 5–7 päivänä treenit
ja sitten tauko pariksi viikoksi ja sitten taas
treenaamaan. Jos kynttilä palaa molemmista päistä, koiran tylsistyminen tulee äkkiä
vastaan. Liika on liikaa jäljestämisessäkin.
Tämän hienon lajin saloihin minua konsultoi Vesa Kuosmanen, joka on harrastanut
eri koirien kanssa peltojälkeä, metsäjälkeä,
suojelua, hakua, viestiä sekä SM-vetoa. Lisäksi hänellä on ylituomaripätevyys metsäjäljessä, haussa, FH:ssa (=peltojälki) sekä
suojelussa. Sekä takana lähes 500 kilpailua
eri lajeissa.

Syntymäpäivät:
Tikka Martti 85 v
Pellonperä Martti 75 v
Mattsson Martti 70 v
Loponen Päivikki 70 v
Mattsson Martti 70 v
Ojala-Laine Pirjo 60 v
Perkiö Tuija 60 v
Rytkönen Anni 50 v

Lämpimät
onnittelut!

Uudet jäsenet:
Huhtala Akseli
Huotila Emma
Lehtoranta Natalie
Malaska Heidi
Talusen Mirva
Väänänen Jasmin
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Teksti ja kuvat: Nenne Hallman

Hakuhommia pidättyväisen
poikakoiran kanssa
Pääsin viime hetkellä mukaan seuramme
kevätleirille belgianpaimenkoirani kanssa. Metsäjälki tuntui liian työläältä, mutta
paikkoja oli onneksi tarjolla hakuun ja peltojälkeen. Valikoiduimme hakuun, josta
koirallani Mäkisellä, 4-vuotiaalla malinoisuroksella, ei ollut juuri edes sitä piiloleikin
peruskokemusta, jota hankitaan metsälenkeillä. En kuitenkaan epäröinyt, sillä Mäkisellä on ollut motivaatiota esinehakuun ja
jäljestämiseen, ja kaikkein eniten agilityyn.
Saavuimme leirille perjantai-iltana – onneksi. Yö meni hieman levottomasti, sillä vahtimaan taipuvainen koira kuunteli
kaikkia majoitustalon ääniä, ohi kulkevien
vieraiden koirien tassutusta, tunnistamattomia ihmisaskelia, ovien kolinaa. Aamulla oltiinkin sitten mielentilassa, joka ei ollut kaikkein vastaanottavaisin.
Varusteina minulla oli mukana valjaat
ja jälkiliina sekä vesipullo ja joitakin leluja.
Makupaloja oli, mutta ei erillisiin rasioihin
pakattuina, mikä olikin sitten se ensimmäinen hankaluus. Siitä myöhemmin. Valjaita
ei tarvittu ja liina oli viisi metriä liian pitkä metsämaastoon. Sitä tarvittiin vain hakualueelle saapumisen ajan, sillä koira joka
on kontrollissa työskentelee vapaana. Seuraavalla kerralla siis panta ja lyhyempi liina ja namit neljään pieneen pakasterasiaan.
Hakuryhmän ohjaaja oli vaihtunut viime
hetkellä. Meitä opasti lajiin viikonlopun aikana kokenut porvoolainen ohjaaja Katja
Blomqvist, neuvokkaasti, kannustavasti ja
ongelmiamme ratkoen.
Leirillä päästiin metsään ja hakuhom18

Kuvassa Nina Danilotschkin. Mäkinen kysyy
lupaa. Palkkaajan kanssa sovittiin, että hän ei
ota koiraan kontaktia.

min kolme kertaa. Koirakoita oli neljä ja
paimenkoiria niinikään neljästä maasta;
Australiasta, Belgiasta, Hollannista ja Saksasta, kaikki keltanokkia.
Ensin merkitsimme hakualueen sekä kävelemällä, että värikkäillä nauhoilla. Merkitsimme myös keskilinjan, jolta hakuun
lähettäminen tapahtui. Jokainen oli vuorollaan maalimiehenä omassa piilossaan.
Maalimiehen merkitys korostui koiran
palkkaamisessa – ja tämä rooli myös avasi käsitystä koiran toivotusta käytöksestä
piilolla. Tässä vaiheessa kyseessä oli vain
palkkion ottaminen löydetyltä.

Kolmannelle kerralla löytyi jo motivaatiota.

Ohjaajamme Katja Blomqvist ja Krille-snautseri
näyttivät mallia.

En osannut ennakoida oman koirani
suhtautumista uuteen tehtävään. Siispä se
pääsi yllättämään perusteellisesti. Toko- ja
agilitykoulutettu ja rotuominaisuuksiltaan
varautunut koirani läksi kyllä mielellään
metsälle, mutta siihen se loppuikin. Tuntemattomien tarjoamat namipalkat epäilyttivät, eikä koira irronnut ollenkaan kohti piiloa nameilla houkuteltuna, vaikka matka
lyhennettiin alle kymmeneen metriin. Lopulta menimme piilolle yhdessä.
Seuraavalla kerralla kokeiltiin seuraavaa; maalimies näytti namipalkkaa ja juoksi palkkarasia kainalossaan piiloon. Koira katsoi minua ja kysyi, haluatko tosissasi,
että juoksen tuon kiinni? Sehän on kiellettyä. Sain kuitenkin päästää koiran irti ja
namirasian ravistelu piilosta alkoi kiinnostaa ja koira meni jo lähemmäs. Sain neuvon seurata perässä samaan suuntaan. Se
vahvisti koiraa ja lopulta maalimies onnistui palkkaamisessa!
Kolmannella kerralla osasin kommunikoida Mäkiselle, mistä oli kysymys: men-

nään käskystä kohti piiloa – tosin vielä näkyvissä olevan maalimiehen luo ja otetaan
vastaan palkka. Ja näin kävi. Toistaiseksi
namipalkka riitti. Homman vahvistaminen
lelulla ei Mäkistä kuitenkaan enää kiinnostanut.
Kokemus oli opettavainen ja innostava.
Hakuhommia on jo sovittu kesäksi parin
koirakon kanssa, ja piiloleikkejä on alettu harrastaa, vaikka oltaisiin liikkeellä vain
kaksin.
Opin koirastani ainakin seuraavaa:
– Jos en itse osaa kommunikoida selkeästi,
mitä pitäisi tehdä, koira menee lukkoon.
Palkkio vaikuttaa sen mielestä salajuonelta, yritykseltä houkutella se pois ihmisensä läheisyydestä.
– Helpotan treeniä niin paljon, kuin mahdollista, jotta saamme onnistumisen.
– Kannustan pikkutarkkaa perfektionistikoiraani. Se ei halua tehdä virheitä ja
jättää siksi joskus kokonaan homman
tekemättä.
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SYYSLEIRI 9.–11.9.2022
HPH järjestää jäsenilleen syysleirin Inkoon Västankvarnissa.
Leirillä on koulutusryhmät hakuun sekä metsä- ja peltojälkeen.
Kouluttajat ilmoitetaan myöhemmin.
Metsäjälki- ja hakuryhmään mahtuu kuusi koirakkoa/ryhmä ja peltojäljelle kahdeksan
koirakkoa. Ensisijaisesti ryhmiin otetaan yksi koira/ohjaaja, mutta jos ryhmät jäävät
vajaiksi, voidaan mukaan ottaa saman ohjaajan toinen koira lisämaksusta.
Leirin hinta 140 € /kahden hengen huone ja 160 €/yhden hengen huone.
Hinta sisältää majoituksen, koulutuksen, maastojen käytön sekä lauantai-illan saunan.
Seuraavat ruokailut sisältyvät leirin hintaan:
• perjantai: iltapala
• lauantai: aamupala, lounas ja iltapala
• sunnuntai: aamupala ja lounas
Aivan aloittelijatkin ovat tervetulleita.
Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse: leiri@hphry.fi
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mihin ryhmään haluat osallistua, koiran rotu,
kutsumanimi, ikä ja sukupuoli. Kerro myös mahdollinen erityisruokavaliosi.
Ilmoittautumisiin vastataan muutaman päivän sisällä. Tämän jälkeen leiristä
maksetaan 50 € varausmaksu heti, joka vähennetään loppumaksusta.
Ota toki yhteyttä, jos sinulla on jotakin kysyttävää leiristä.

Tule viettämään kiva viikonloppu koiraharrastuksen parissa!
Terveisin
leirivastaavat Paul, Katja ja Jukka
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Tottelevaisuuskoulutukset 2022
Ohjatut tottelevaisuuskoulutukset jatkuvat Viilarissa torstaihin 16.6.2022 asti.
Koulutuksissa on kesätauko elokuun alkuun saakka. Syyskauden ensimmäinen
koulutuskerta on 11.8.2022. Koulutusajankohta on sama kuin aikaisemminkin,
torstaina klo 19–21. Penturyhmä aloittaa klo 19 ja muut 19.30.
Seuraa Facebook-seinältämme ja nettisivuiltamme tarkempia tietoja Viilarin
koulutuksista sekä Talin kentän tapahtumista.

Vapaaharjoitteluvuorot 2022
Yhdistyksellämme on vuodelle 2022 varattuna seuraavat kenttävuorot:
Talin huipun koulutuskenttä:
keskiviikkona klo 19–21
lauantaina klo 9–13
Viilarin kenttä:
torstaina klo 19–21
sunnuntaina klo 13–15
Vuorot ovat tarkoitettu HPH:n jäsenten tottelevaisuustreeneihin. Kentällä mahdollisesti
oleville koiranulkoiluttajille ja muille kuin yhdistyksemme jäsenille voi ystävällisesti kertoa,
että kenttä on varattu yhdistyksemme käyttöön. Viilarin kentällä varaukseen kuuluvat
molemmat kentät. Jos kentällä on yhdistyksemme järjestämää koulutusta, itsenäiseen
treenaamiseen koulutusten aikana tulee kysyä kouluttajan lupa.
Terveisin
Pirjo Ojala-Laine

Talkooporukkaa tarvitaan HPH:n
varainkeräystapahtumaan
kaikkien rotujen näyttelyyn 16.–17.7.Tuomarinkylän vinttikoirakeskuksessa
Talkoisiin tarvitaan:
• ensisijaisesti lauantaina 16.7. ja sunnuntaina 17.7. lipunmyyntiin ja
rokotustodistusten tarkastukseen heti aamusta alkaen
• mahdollisesti myös perjantai-iltana 15.7. näyttelytelttojen pystykseen ja
sunnuntai-iltapäivällä/illansuussa 17.7. näyttelytelttojen purkamiseen

tuloa
Terve mukaan!
asti
rohke

Aikataulut varmistuvat myöhemmin. Seuraa Facebook-sivua sekä nettisivustoa.
Kaikkiin tehtäviin opastetaan paikan päällä, ei tarvitse osata etukäteen!
Mukaan talkooporukkaan voi ilmoittautua tänne: tapahtumat@hphry.fi
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Tapahtumakalenteri 2022
Kesäkuu
Ohjatut koulutukset Viilarin kentällä torstaisin 16.6 asti
Heinäkuu
16–17.7. varainkeräystapahtuma kaikkien rotujen näyttely Tuomarinkylässä yhdessä
tuttujen kumppaniyhdistysten kanssa. HUOM! Talkoolaisia tarvitaan paljon mm.
lipunmyyntiin ja rokotustodistusten tarkastamiseen, mahdollisesti myös telttojen
pystytykseen 15.7. sekä purkamiseen 17.7.
Elokuu
Ohjatut tottelevaisuuskoulutukset Viilarin kentällä 11.8. alkaen klo 19 pennut
ja muut klo 19.30
Syyskuu
Syysleiri Inkoon Västankvarnissa 9.–11.9.
Lokakuu–marraskuu
Sääntömääräinen syyskokous. Kokouskutsu on Sivulle!-lehdessä nro 3/2022
Kalenteriin on koottu nyt tiedossa olevat tapahtumat. Sivulle!-lehti ilmestyy neljä
kertaa vuodessa, joten kannattaa seuraavat HPH ry:n nettisivuja (hphry.fi) Helsingin
Palveluskoiraharrastajat ry:n Facebook-sivuja, joissa on lisätietoja tapahtumista ja
muista ajankohtaisista asioita.

Suurkiitos edellisen
varainkeräystapahtuman talkoolaisille
näyttelyiden pystytyksessä ja purussa
13. ja 15.5 Royal Canin showssa Tuomarinkylässä.
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