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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

© Satu Eskelinen

Toimintavuosi 2022 on tätä kirjoittaessa-
ni jo pitkällä ja paljon on ehtinyt tapahtua. 
Olemme saaneet toimia ilman koronarajoi-
tuksia ja pikkuhiljaa ollaan menossa koh-
ti ”normaalia”.  Kevätkaudella on pidet-
ty kevätkokous, tottelevaisuuskoulutuksia, 
pienryhmiä, näyttelytalkoita, kevätleiri. Ja 
syksylle on tulossa ainakin tottelevaisuus-
koulutuksia eri teemoilla sekä syysleiri. 

Kesäkuussa järjestettiin Talissa leiki-
tyspäivä. Leikittäjänä oli Kari Rantanen ja 
mukana paljon erilaisia koiria. Jokainen 
osallistuja sai neuvoja oman koiransa vah-
vuuksien hyödyntämiseen koulutukses-
sa. On myös todella opettavaista seurata 
erilaisten koirien ja leikittäjän toimintaa. 
Sainkin runsaasti palautetta, että näitä ta-
pahtumia pitäisi järjestää useammin. 

Heinäkuussa oli vuorossa ”oma” näytte-
lymme, Helsingin Kesänäyttely 2022. Näyt-
telytoimikunnan (Pia Nyberg ja Pirjo Oja-
la-Laine) lisäksi paikalla oli iso joukko 
HPH:laisia tarkastamassa rokotuksia se-
kä myymässä pääsylippuja. Saimme paljon 
positiivista palautetta ystävällisistä talkoo-
laisistamme portilla! Kiitos kaikille muka-
na olleille!

Ohjatut tottelevaisuuskoulutukset jat-
kuivat Viilarissa 11.8.2022. Jatkamme kou-
lutuksia 27.10.2022 saakka. Vapaaharjoit-
teluvuoroja on Viilarissa ja Talissa, näistä 
tietoa löytyy lehdestä.  Uudistan edellisen 
palstani toiveen, että saisimme mukaan 
uusia kouluttajia, jotta pystymme jatkos-
sakin järjestämään jäsenillemme ohjattua 
koulutusta. Kouluttajalta toivomme aitoa 
kiinnostusta auttaa uusia koirakoita eteen-
päin palveluskoiraharrastuksen parissa. 

Yhdistyksen sääntömääräistä syysko- 
kousta pidetään 31.10.2022 Malmilla. Ko-
kouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat, kuten talousarvio 2023 ja valitaan 
yhdistyksen puheenjohtaja sekä neljä halli-
tuksen jäsentä erovuoroisten tilalle (tai jat-
kamaan). Kokouskutsu löytyy lehdestä. 

Muistutuksena vielä, että Sivulle!-leh-
den lisäksi tiedotamme tapahtumista  
Facebook-seinällämme  (Helsingin Pal-
veluskoiraharrastajat ry) sekä nettisivuilla 
www.hphry.fi.  Facebookissa on myös eril-
linen keskusteluryhmä yhdistyksemme jä-
senille (HPH:n jäsenryhmä). 

Hyvää syksyä kaikille!

Pirjo Ojala-Laine
”Polli”
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KOKOUSKUTSU
Kutsumme täten HPH:n jäsenet sääntömääräiseen 

SYYSKOKOUKSEEN
maanantaina 31.10.2022 klo 19.00

Osoite: Perho Liiketalousopisto, Vanha Helsingintie 13, 00700 Helsinki

Käsitellään sääntöjen 10 § mukaiset syyskokousasiat:
 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan  
  ja kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta
 6. Yhdistyksen hallituksen neljän jäsenen valinta 
  Erovuorossa ovat: Suvi Alén, Katja Korhonen, Mervi Lindström  
  ja Petri Valkonen.
 7. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja toiminnantarkastajien  
  varamiesten valinta 
  Toiminnantarkastajina nyt Erja Losio ja Katri Rissanen sekä 
  varatoiminnantarkastajina Tiina Sara ja Eeva Linnala
 8. Jäsenmaksun suuruuden määrääminen ja vuoden 2023 talousarvion 
  vahvistaminen
 9. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman hyväksyminen
 10. Hallituksen esitykset 
  Ei ole.
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
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Teksti: Mervi Lindström

Esittelyssä  
palveluskoirien metsäjälki

Palveluskoirien metsäjäljessä koira jäljestää 
ihmisen tallaamaa jälkeä. Kilpailuissa koi-
ralle vieras henkilö askeltaa maastoon jäl-
jen, jonka varrelle hän jättää kuusi n. 10 cm  
pituista merkittyä oksanpätkää. Alokasluo-
kassa jäljen pituus on 500 m, tunnin van-
ha ja tuomarin osoittama suora 30 m, jo-
hon ohjaaja lähettää koiran etsimään jäljen 
alkua. Jostakin kohdasta tätä suoraa jäljen 
tekijä on kävellyt yli ja koiran tulee löytää 
tämä kohta ja lähteä seuraamaan tallattua 
jälkeä. Ohjaaja seuraa koiraa n. 10 m etäi-
syydessä jälkiliinan päässä. Aikaa jäljen lä-
pimenemiseen ja esineiden löytämiseen on 
alokasluokassa 20 minuuttia. Tuomari ar-
vostelee vain jäljen etsimisen ja jäljestä-
mään lähdön, eikä seuraa työskentelyä rei-
tillä. Suoritus arvostellaan jäljelle lähdön 
sekä löydettyjen esineiden perusteella. 

Minkä tyyppiselle koiralle metsäjälki sopii?
Pk-metsäjälki sopii kaikentyyppisille koi-
rille.  Tästä lajista on koiraharrastajan help-
po aloittaa. Nenän käyttö on koirille luon-
taista ja ne oppivat jäljestämisen nopeasti, 
ja nauttivat siitä. Lajissa toteutuu parhaiten 
molempien – ihmisen sekä koiran – luon-
tosuhde, luonnon havainnointi, luonnossa 
kulkeminen, suunnistustaidot sekä oma lii-
kunta. 

Miksi kannattaisi lähteä metsäjälkiharras-
tukseen mukaan?
Koiran ja ohjaajan yhteinen luontokoke-
mus on todella hieno. Metsässä kulkemi-
nen, niin fyysisesti kuin psyykkisestikin, 

Reitti pitää olla maastoon hyvin merkitty. 

Ohjaaja seuraa koiraa n. 10 metrin  
etäisyydessä jälkiliinan päässä.



6

on virkistävää ja stressitöntä. Tätä lajia, eh-
kä parhaiten eri koiraharrastuslajeista, voi 
harjoitella halutessaan pienimuotoisesti ja 
yksin. Toisaalta hyvän sään aikana pienessä 
ryhmässä tekeminen on erittäin antoisaa ja 
opettavaista. Tämä laji opettaa koiralle itse-
näisyyttä ja kasvattaa sen itseluottamusta.

Mitkä ovat ei-toivottuja ominaisuuksia 
metsäjälkikoiralle?
Toimintakykyä on hyvä olla. Jäljestäminen 
on koiralle luontaista, tätä vain vahviste-
taan. Jokaisesta koirasta voi tulla hyvä met-
säjälkikoira.

Minkä ikäisen koiran kanssa jälkiharras-
tuksen voi aloittaa?
Ensimmäiset harjoitukset voidaan tehdä jo 
aivan pennulle. Pienimuotoisesti, jotta koi-
ra rupeaa haistelemaan. Mutta koskaan ei 
ole liian myöhäistä, sillä myös vanhemman 
koiran kanssa tämä laji on helppo aloittaa.  

Mitkä ovat aloittelijoiden suurimmat kom-
pastuskivet metsäjälkiharrastuksessa?
Arastellaan harjoittelemaan menemistä. 
Rohkeammin vaan eteenpäin. Kokemuk-
sen myötä oppii tuntemaan oman koiransa 
paremmin. Oma luonnon havainnointi on 
tärkeää sekä opetteleminen katsomaan ym-
päristöä ”koiran silmin”. 

Metsäjälkiharrastuksen plussat ja miinuk-
set?
Plussaa on ehdottomasti luonnossa liikku-
minen sekä ohjaajalle että koiralle. Se on 
terveellistä sekä psyykkisesti että fyysisesti. 
Siinä päästään yhdessä oppimaan luonnon 
havainnointia ja nauttimaan luonnosta eri-
laisissa maastoissa. Tästä lajista on oikeas-
ti hyötyä, esim. koira voi löytää kadonneen 
avaimen. 

Miinusta Pääkaupunkiseudulla auto on 
usein välttämätön. Toisaalta kimppakyy-
deillä säästyy luontoa ja yhdessä on muka-
vaa ja opettavaista jatkaa tätä harrastusta. 
Tämä harrastus rajoittuu lumettomiin vuo-
denaikoihin. 

Mistä koulutus aloitetaan?
Aloitetaan ensin esim. pellolla tai muul-
la puhtaalla alustalla, jossa ei ole kulkenut 
muita ihmisiä. Tehdään lyhyt jälki, johon 
laitetaan jokaiselle askeleelle kuiva namu-
pala. Tavoitteena on, että koira itse oivaltaa 
sen, että jälki on kiinnostava, sillä kannat-
taa pysyä ja sitä kannattaa seurata. Itseoi-
valtamisen kautta koira oppii nopeammin 
ja paremmin. Vähitellen jäljen pituutta li-
sätään. Melko nopeasti voidaan jättää jois-
takin askeleista namuja pois ja koira seuraa 
silti jälkeä. Kokemuksen myötä voidaan 
jäljelle tehdä ensin kaarteita ja myöhem-
min kulmia. Vaikeutetaan yksi asia kerral-
laan. Tekemisen myötä saadaan lisää vah-
vuutta, tarkkuutta ja itsevarmuutta. Sitten 
voidaan siirtyä erilaisiin alustoihin.

Missä vaiheessa otetaan keppikoulutus 
mukaan? 
Kepin harjoittelun voi esim. aloittaa vaik-
ka talvella, kun muuten tämä harrastus on 
tauolla. Ensin vain yhdellä kepillä. Koira 
ilmaisee kepin ja se palkataan siitä ruhti-
naallisesti. 

Mitkä ovat harrastuksen alussa suurim-
mat ohjaajan tekemät virheet?
Suurin virhe on se, että ohjaaja lannistuu 
turhaan. Jos tämä koira ei toimi tietyllä ta-
valla, luovutetaan sen sijaan että vaihdet-
taisiin menetelmää. Motivoisiko tätä koiraa 
paremmin esim. toinen herkku tai olisiko 
tälle koiralle toimivampi keino lelupalkka? 
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Harjoittelua ei ole, että tehdään suoraan 
”koetilanne” itse. Usein alokkaat tulevat 
treeneihin oman useamman kepin kanssa, 
vaikka aluksi pitäisi harjoitella vain yhdel-
lä kepillä. Tärkeää on, että harjoituksissa 
merkitsee jäljen maastoon hyvin, jotta tie-
tää missä jälki menee! Ei riitä, että jälki on 
laitettu gps:ään, se täytyy tietää konkreetti-
sesti maastossa muutenkin kuin vain ruu-
dusta katsomalla.

Entä mitkä ovat kokeissa aloittelijan tyy-
pilliset kompastuskivet tai virheet?
Jokainen jännittää kokeessa. Jännitys tuo 
uusia haasteita jokaiselle. Ei osata antaa 
koiralle tukea (auttaa koiraa sanoilla, eleil-
lä, liinatuella) eikä päätellä mistä kannattaa 
lähteä. Aloittelijalta puuttuu haarukoiva 
katse sekä ympäröivän luonnon tarkkailu. 
On toki tehty harjoitusjälkiä, mutta esim. 
500 m kilpailujälkeen pitäisi olla tehtynä 
ainakin 700 m harjoitus jo ennen ensim-
mäistä koetta.

Mitä metsäjälki-ihmiseltä vaaditaan?
Ohjaajan ei tarvitse olla urheilija, normaa-
li kunto ja liikuntakyky toki tarvitaan, että 
pystyy liikkumaan vaihtelevassa maastossa. 
Aluksi harjoitellaan kivassa säässä, myö-
hemmin myös huonoilla keleillä. Varusteet 
sään mukaan. Jälki ei ole aina haistettavis-
sa. Ja koskaan ei saa pakottaa koiraa. Vaih-
televat sääolosuhteet saattavat ”poistaa” ha-
jut, jolloin koira ei saa hajun päästä kiinni. 
Sateen jälkeiset auringon porotukset saat-
tavat tehdä tätä. 

Entä koiralta?
Normaalia fyysistä terveyttä. 
 

Tämä koira on ilmaissut kepin maahan 
menemällä.

Miten päästä metsäjälkiharrastukseen mu-
kaan?
Mukaan pääsee esim. leireillä. Hakee siel-
tä muutaman kaverin, lyöttäytyy yhteen ja 
rupeaa harrastamaan yhdessä esim. leireil-
tä saaduilla opeilla. Jossakin vaiheessa pyy-
tää jonkun osaavamman katsomaan miten 
menee. Kokeissa voi tuomari kertoa miten 



meni ja kuvailla saadut pistevähennykset ja 
näitä asioita lähdetään harjoittelemaan li-
sää. Päiväkirjan pitäminen omasta koulu-
tuksesta on oikein hyvä tapa. 

Voiko harrastukseen lähteä mukaan esim. 
viisivuotiaan koiran kanssa tai vieläkin 
vanhemman? Miksi?
Kyllä voi, koira on tehnyt jo ohjaajas-
ta huolimatta alkeisharjoituksia (=käyttä-
nyt nenää), suunnataan tämä koiran käy-
tös metsäjälkeen. Tämä on oikein mukava 
ja hyvä harrastus sekä kiva yhdessä tekemi-
sen muoto molemmille, tavoitteista riippu-
matta. 

Mitä haluaisit vielä metsäjälkiharrastuk-
sesta kertoa?
Suosittelen tätä lajia kaikille. Esim. leiril-
lä olisi hyvä, että muutama kiinnostunut 
löytäisivät toisensa ja pääsisivät jatkamaan 
harrastusta yhdessä. 

Kerro omasta taustastasi ja minkälaisilla 
koirilla olet metsäjälkeä harrastanut? 
Olen ollut pitkään metsäjälkikoirien kou-
luttajana ja tuomarina sekä kilpaillut use-
an koiran kanssa. Koirina olivat saksanpai-
menkoirat ja suursnautseri. 

Mitä muita lajeja olet harrastanut?
Metsäjäljen lisäksi olen harrastanut eri-
koisjälkeä, tokoa, suojelua sekä vetohiih-
toa. Metsäjäljellä olen urani aloittanut ja se 
on laji, josta edelleen pidän erittäin paljon. 

Antoisan palveluskoirien metsäjäljen hie-
nouksista minua konsultoi Eeva Linnala.

8 © Mervi Lindström
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Historian havinaa

Syntymäpäivät:
Kyllikki Ekholm 95 v
Esko Lepistö  85 v
Katja Korhonen 50 v
Charlotta Niemistö 50 v

Lämpimät 
onnittelut!

Uudet jäsenet: 
Alaja Mikko
Green Pia
Hentilä Sirpa
Laukkanen Marjut
Lindblad Ritva
Niemelä Asta
Näse-Ståhlhammar Saija
Rantala Satu
Sultsi Petra
Svenns Erika
Terminiello Anna-Julia
Terminiello Johanna
Tulonen Terhi
Valtonen Veera



Tottistreenit alkoivat 11.8.  
kesätauon jälkeen

Pienten ryhmässä opeteltiin oikeaa paikkaa ohjaajan vasemmalla puolella,  
seuraamista sekä maahan menoa. Ensimmäisen treenikerran tunnelmia:

Kohta mä pääsen isojen ryhmään, 
kun osaan jo näin hienosti.

Eihän haittaa, jos paikka on vähän väärä, kun 
katsekontakti on näin hyvä?

Kattokaa nyt kaikki miten hienosti mä osaan! 

Kyl mä tekisin – 
ja osaanhan mä 
–  mut kato mua 
kutittaa just nyt 
ni mä en oikein 
voi. 

Äh, koko ajan 
pitää kyyristellä.

10

Teksti ja kuvat: Mervi Lindström



Mä oon ihan rättipoikki. 
Eiks mennä jo kotiin… 
Mutta kai me tullaan tänne 
ens viikolla uudestaan?

Miten mä muka voisin keskittyä, kun toi 
Pirjo häiritsee ihan tossa takana?

Kuinka pitkään tässä pitää oikein maata ja tuijotella 
ylöspäin ennen kuin niitä herkkuja alkaa tippua?

Jes! Kohta saan nameja. Eikö niitä palkkoja voi suoraan suuhun antaa? Tuolta 
ruohikosta ne on paljon vaikeampi noukkia.

Ei kai sillä tyylillä ole väliä, kunhan vain 
maahan mennään.

Kai tää loppui jo? Tuolla on mun yks  
kaveri, pitäs päästä sen kanssa leikkimään.

11
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Teksti: Iina Rinne

Koirat vastuullisesti vapaina
Ajatus tästä artikkelista syntyi, kun puhelimeeni tuli surullinen viesti. Kuvassa 

oli luvallisessa valkohäntäpeurajahdissa työtään tehnyt mäyräkoira, joka makasi 
tiedottomana eläinlääkärin pöydällä, turkki pois ajeltuna, täynnä puremajälkiä. 

Tapahtunut oli tragedia niin mäyräkoiran kuin päälle hyökänneiden suurten 
palveluskoirarotuisten koirien omistajallekin. Kumpikaan ihmisosapuolista ei myöskään 

välttynyt vammoilta. Toivottavasti tämä artikkeli auttaisi lisäämään tietoa ja siten 
välttämään vastaavia tilanteita.

Kaikkien koirien pitäisi päästä juokse-
maan vapaina, koska niiden liikunnantar-
ve ei täyty pelkillä hihnalenkeillä. Vapaana 
liikkuminen monipuolisilla alustoilla ke-
hittää motoriikkaa ja lihaksistoa, kasvattaa 
kuntoa ja antaa koiralle mahdollisuuden 
purkaa itseään. Liikunta, etenkin vapaana 
juokseminen, lievittää esimerkiksi ääniar-
kuudesta johtuvia oireita, koska se alentaa 
stressiä ja ahdistusta.

Koiran vapaanapito ei kuitenkaan 
ole mikään perusoikeus ja irtipitoaika-
kin on myytti. Koiran irtipitäminen on 
sallittua ainoastaan siihen tarkoitetuil-
la alueilla, kuten koirapuistoissa, koirien 
koulutus- ja harjoitusalueilla, suljetuilla pi-
ha-alueilla sekä alueilla, joihin koiranomis-
taja on saanut luvan sekä maanomistajalta 
että metsästysoikeuden haltijalta. Pelkkä 
maanomistajan lupa ei siis riitä, jos metsäs-
tysoikeus on luovutettu toiselle.

Kansankielessä vilahteleva irtipitoaika 
ei siis tarkoita subjektiivista oikeutta pitää 
koiraa irti maastossa. 

Metsästyslaki ja järjestyslaki  
antavat raamit

Yleinen järjestyslaki antaa tarkentavia 
määräyksiä koirien kiinnipidosta taajama-
alueilla, mutta muutoin kiinnipitovelvolli-

suus perustuu metsästyslakiin. Metsästys-
lain 51 §:n mukaan ulkona oleva koira on 
pidettävä kytkettynä tai siten, että se on vä-
littömästi kytkettävissä, 1.3.–19.8. välisenä 
aikana.

Käytännössä välittömästi kytkettävis-
sä oleva koira pysyy muutaman metrin 
säteellä omistajastaan ja on välittömäs-
ti pysäytettävissä ja kytkettävissä esimer-
kiksi tilanteissa, joissa koiran läheltä lähtee 
vauhdikkaasti liikkeelle jokin eläin. Koiran 

© Mervi Lindström
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tulee myös olla ominaisuuksiltaan sellai-
nen, ettei se tartu kiinni riistaan, jos sellais-
ta sattuu kohdalle. Esimerkiksi jänisemot 
ja hirvieläimet jättävät pienet poikasensa 
tunneiksi odottamaan, kun poistuvat itse 
ravinnonhankintaan.

Metsästyslain 51 § ei koske alle viiden 
kuukauden ikäistä pentua, paimentamis-, 
opas- tai vartiointitehtävässä taikka muus-
sa sen laatuisessa palvelutehtävässä ole-
vaa koiraa; poliisin, tullilaitoksen, puo-
lustusvoimien tai rajavartiolaitoksen 
tehtävässä olevaa koiraa eikä koiraa, jota 
koulutetaan paimentamis-, opas- tai varti-
ointitehtävään. Koiran kouluttaminen va-
paana maastossa edellyttää kuitenkin aina 
maanomistajan ja metsästysoikeuden halti-
jan lupaa.

Vastuullinen koiranomistaja muistaa, et-
tä koirien kiinnipidon keskeinen peruste 
on lisääntymisrauhan antaminen luonnon-

eläimille. Jäniseläimillä voi olla pienet poi-
kaset jo huhtikuussa. Kanalinnut hylkäävät 
helposti pesänsä, jos niitä häiritään. Hirvi-
eläinten vasat syntyvät touko-kesäkuussa. 
Hirvilehmä voi olla erittäin aggressiivinen, 
jos se kokee vasojaan uhattavan. Herkkä li-
sääntymisaika pienine poikasineen kestää 
käytännössä maaliskuusta heinäkuun lop-
puun.

Metsästyksenvalvoja saa ottaa 
irtokoiran talteen

Maanomistajalla tai metsästysoikeuden 
haltijalla on oikeus poistaa alueelta siellä il-
man lupaa oleva koira tai ottaa se talteen. 
Sama oikeus on myös metsästyksenvalvo-
jalla. Maanomistajalla ja metsästysoikeu-
den haltijalla on oikeus valvoa metsästys-
lain noudattamista alueellaan.

Metsästyslain nojalla talteen otetusta 
koirasta on viipymättä ilmoitettava koiran 

© Ari Flinkman
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omistajalle tai poliisille. Koiran omistajan, 
joka haluaa saada talteen otetun koiransa 
takaisin, on lunastettava se kymmenen päi-
vän kuluessa siitä, kun ilmoitus koiran tal-
teenotosta tehtiin hänelle.

Kun koiran on ottanut talteen riistan-
hoitoyhdistyksen metsästyksenvalvoja, 
koiran omistajan on suoritettava talteen-
ottajalle riistanhoitomaksun suuruinen lu-
nastusmaksu sekä metsästysasetuksen 32 
§:n mukainen korvaus koiran hoitamisesta. 
Metsästyksenvalvojalla ei ole oikeutta tap-
paa koiraa.

Luvaton irtipito voi kuitenkin joh-
taa sakkorangaistukseen. Metsästysoikeu-
denhaltija, maanomistaja tai metsästyk-
senvalvoja voi esimerkiksi kerätä autojen 
rekisterinumerot talteen ja tehdä rikosil-
moituksen poliisille metsästyslain säännös-
ten rikkomisesta, jos hän havaitsee alueel-
laan luvatonta koiratoimintaa.

Koiranomistajan kannattaa olla 
fiksu ja vastuullinen

Koiranomistajan kannattaa aina muis-
taa edustavansa kaikkia koiraharrastajia. 
Vaikka koiran irtipitoon olisi lupa, tois-
ten huomioonottaminen kannattaa. Vas-
taantulija ei voi tietää, onko koira ystäväl-
linen tai hallinnassa. Lupa irtipitoon voi 
loppua lyhyeen, jos koira esimerkiksi säi-
käyttää metsästysoikeudenhaltijan suku-
laisen tai maanomistajan tai tappaa hir-
vieläimen vasan.

Jotkut ihmiset katsovat, että heillä on 
oikeus valittaa koirista, koska heillä on 
huono päivä tai he inhoavat koiria. Kiu-
kutteluun tai suunsoittoon ei kuitenkaan 
kannata lähteä mukaan, vaan hoitaa tilan-
ne ystävällisesti tai ainakin neutraalisti.

Oma koira sekä sen vahvuudet ja heik-
koudet täytyy tuntea. Jos koiralla on vah-

va riista- tai saalisvietti, vapaana ulkoilut-
taminen riistarikkailla alueilla on vähän 
kuin kaivaisi verta nenästään. Riistaviet-
ti vahvistuu joka kerta, kun koira karkaa 
ohjaajaltaan riistan perään. Korvausta-
pauksissa summat voivat olla suuriakin. 
Ympäristöministeriö vahvistaa luonnon-
suojelulain nojalla ohjeelliset arvot rau-
hoitetuille lajeille. Summat vaihtelevat 
muutamista kympeistä useisiin tuhansiin 
euroihin.

Aina ystävällisen ja sosiaalisen koi-
ran kanssa ei yleensä tarvitse olla huolis-
saan sen käyttäytymisestä ihmisiä tai toisia 
koiria kohtaan. Jos koira on kovin impul-
siivinen ja esimerkiksi voimakkaasti saa-
lisviettinen, voi olla viisasta käyttää kuono-
koppaa, kun koira on vapaana maastossa. 
Kulkemalla lisääntymisaikana metsäauto-
teillä maaston sijaan pienentää mahdolli-
suutta törmäyksiin luonnoneläinten kans-
sa ja välttyy häiritsemästä maastopesillään 
olevia kanalintuja.

Joskus tyhmyys tiivistyy ja lauma koiria 
innostuu yhdessä hölmöilemään, vaikka 
ne yksittäin pysyisivät hallinnassa. Jo kak-
si koiraa on lauma. Koirien pitäminen yk-
sitellen vapaina voi joskus olla turvallisin 
ratkaisu.

Ilmoita irtipidosta ennalta

Vaikka lupa-asiat ovat kunnossa, vapaa-
na ulkoiluttamisesta tai koiratreeneistä 
kannattaa ilmoittaa etukäteen metsästys-
oikeudenhaltijalle. Alueelle on voitu so-
pia esimerkiksi koirakoe, ja on ikävää, jos 
koejärjestelyt vaikeutuvat tai epäonnistu-
vat. Lupien pyytäminen koskee myös jäl-
jestyksen harjoittelemista, vaikka koira on-
kin siinä kytkettynä.

Pelmahtaminen koirien kera keskelle 
hirvieläinjahtia voi säikäyttää kaikki osa-
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puolet ja on myös turvallisuuskysymys; ki-
väärin kantama on useita kilometrejä. Met-
sästysalueilla voi myös olla metsästyskoiria 
tekemässä työtään. Joskus käy niin kuin 
alussa kuvatussa tapauksessa: irtokoirista 
on vaaraa luvalla irti olevalle metsästyskoi-
ralle.

Sama voi tapahtua myös toisinpäin, esi-
merkiksi osa hirvikoirista tai petojahtei-
hin käytettävistä ajavista koirista on hyvin 
voimakkaita. Vastuukysymykset ja seuraa-
mukset ovat aivan erilaiset koiran ollessa 
vapaana luvatta tai luvalla.

Putkaa, linnaa, vankeutta…

Vastuukysymyksiä kannattaa miettiä etu-
käteen. Koiranomistajalla on rikosoikeu-
dellinen vastuu, jos koira aiheuttaa vahin-
koa ympäristölleen. Rikoslain 44 luvun 15 
pykälän mukaan ”Joka tahallaan tai tör-
keästä huolimattomuudesta jättää asian-

mukaisesti vartioimatta ihmisille vaaral-
lisen eläimen, josta hän on vastuussa, on 
tuomittava eläimen vartioimatta jättämi-
sestä sakkoon. Tuomioistuin voi määrä-
tä eläimen tapettavaksi, jos se on eläimen 
vaarallisuuden vuoksi perusteltua”.

Pikaisella googlauksella löytyy vali-
tettavan paljon erilaisia tapauksia, jois-
sa irtokoira on aiheuttanut vahinkoa jo-
ko ihmisille, toisille koirille tai ihmisten 
muulle omaisuudelle. Tällaisissa tapauk-
sissa huolimattomaksi tai välinpitämättö-
mäksi todettu koiranomistaja on joutunut 
korvaamaan esimerkiksi toisen henkilön 
raadellun koiran arvon, eläinlääkäriku-
lut ja ihmisille sekä omaisuudelle mahdol-
lisesti sattuneet vahingot. Vapaana auton 
alle juosseen koiran omistaja joutuu jopa 
maksamaan autoon tulleet kolhut, mikä ei 
ole halpaa puuhaa.

© Ari Flinkman
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Koiran irtipitäminen on sallittua ainoas-
taan siihen tarkoitetuilla alueilla, kuten 
koirapuistoissa, koirien koulutus- ja har-
joitusalueilla, suljetuilla piha-alueilla se-
kä alueilla, joihin koiranomistaja on saanut 
luvan sekä maanomistajalta että metsäs-
tysoikeuden haltijalta. Pelkkä maanomis-
tajan lupa ei siis riitä, jos metsästysoikeus 
on luovutettu toiselle.

Metsästyslain 51 §:n mukaan ulkona 
oleva koira on pidettävä kytkettynä tai si-
ten, että se on välittömästi kytkettävissä, 
1.3.–19.8. välisenä aikana. Käytännössä 
välittömästi kytkettävissä oleva koira py-
syy muutaman metrin säteellä omistajas-
taan ja on välittömästi pysäytettävissä ja 
kytkettävissä esimerkiksi tilanteissa, jois-
sa koiran läheltä lähtee vauhdikkaasti liik-
keelle jokin eläin.

Metsästyslain 51 § ei koske alle viiden 
kuukauden ikäistä pentua, paimentamis-, 
opas- tai vartiointitehtävässä taikka muus-
sa sen laatuisessa palvelutehtävässä ole-
vaa koiraa; poliisin, tullilaitoksen, puo-
lustusvoimien tai rajavartiolaitoksen 
tehtävässä olevaa koiraa eikä koiraa, jota 
koulutetaan paimentamis-, opas- tai varti-
ointitehtävään. Koiran kouluttaminen va-
paana maastossa edellyttää kuitenkin aina 
maanomistajan ja metsästysoikeuden hal-
tijan lupaa.

Luvatta vapaana olleen koiran omista-
ja joutuu korvausten lisäksi usein mak-
samaan myös sakkoja  ja  oikeuden-
käyntikulut.  Kor vaussummat voivat 
kokonaisuudessaan nousta jopa viisinu-
meroisiksi. Vastuuvakuutuksella voi pyrkiä 
vähentämään riskiä ja pienentämään itsel-
le maksettavaksi jäävää summaa, mutta en-
nakointi on paras keino estää ikävät tapah-
tumat jälkiseuraamuksineen.

Metsästyslain mukainen koirien kiinni-
pitoaika on 1.3.–19.8.

Artikkeli on alun perin julkaistu 
Palveluskoirat-lehdessä 2/2021.

© Ari Flinkman
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TOTTELEvAISUUSKOULUTUKSET 2022
Ohjatut tottelevaisuuskoulutukset jatkuivat viilarissa torstaina 11.8.2022 ja 

jatkuvat 27.10.2022 asti. Koulutuksissa on talvitauko huhti–toukokuun alkuun 
saakka (riippuu kevään etenemisestä ja kentän kunnosta). 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. 

vastauksia yleisimpiin kysymyksiin koulutuksista:
•	 Koulutuksiin	saavat	osallistua	Suomen	Kennelliiton	rokotusmääräysten	 
 mukaisesti rokotetut koirat. 
•	 Juoksuinen	narttu	ei	voi	osallistua	koulutuksiin.
•	 Koulutuksiin	ei	tarvitse	erikseen	ilmoittautua.		
•	 Penturyhmään	ei	ole	yläikärajaa.

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
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Tapahtumakalenteri 2022
Syyskuu-lokakuu
Ohjatut tottelevaisuuskoulutukset Viilarin kentällä 11.8. alkaen klo 19 pennut  
ja muut klo 19.30

Lokakuu–marraskuu
Sääntömääräinen syyskokous 31.10. klo 19.00. Kokouskutsu tässä lehdessä.

Kalenteriin on koottu nyt tiedossa olevat tapahtumat. Sivulle!-lehti ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa, joten kannattaa seurata HPH ry:n nettisivuja (hphry.fi) sekä Helsingin 
Palveluskoiraharrastajat ry:n Facebook-sivuja, joissa on lisätietoja tapahtumista ja 
muista ajankohtaisista asioita. 
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