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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

Yhdistyksemme sääntömääräinen syyko-
kous pidettiin 31.10.2022 Malmilla, Per-
ho Liiketalousopiston tiloissa. Kokouksessa 
valittiin yhdistyksen hallituksen puheen-
johtaja sekä hallituksen neljä jäsentä ero-
vuoroisten tilalle. 

Puheenjohtajaksi ei löytynyt uutta hen-
kilöä, joten lupauduin vielä jatkamaan. 
Toivoisin kuitenkin, että ensi vuonna yh-
distykselle saataisiin uusi puheenjohtaja. 
Huomaan olevani ehkä vähän vanhanai-
kainen ja joskus muutoksiin huonosti so-
peutuva, joten voisi olla hyvä, että yhdis-
tyksen johtoon saataisiin ”uutta verta”. 

Hallituksesta erovuorossa olivat Mer-
vi Lindström, Suvi Alén, Petri Valkonen 
ja Katja Korhonen. Erovuoroisista valittiin 
uudelle kaksivuotiskaudelle jatkamaan Pet-
ri Valkonen ja Katja Korhonen. Hallitus-
paikkansa jättivät Mervi Lindström sekä 
Suvi Alén. Heidän tilalleen valittiin Joakim 
Selander ja Laura Puranen. Kiitokset Mer-
ville ja Suville, tervetuloa uudet hallituksen 
jäsenemme Joakim ja Laura! 

Syyskokous hyväksyi talousarvion sekä 
toimintasuunnitelman 2023. Yhdistyksen 
jäsenmaksu vuodelle 2023 päätettiin pitää 
ennallaan. Toimintasuunnitelma ei poik-
kea aiemmista. Varoja hankitaan järjestä-
mällä näyttelyitä ja varsinainen toiminta 
keskittyy maastoleireihin, Viilarin koulu-
tuksiin sekä muihin tapahtumiin jäsenille. 
Syyskokouksen materiaali löytyy lehdestä. 

Viilarin ohjatut koulutukset ovat jääneet 
talvitauolle 24.11.2022 alkaen, mutta yh-
distyksen kenttävuorot Viilarissa ja Talis-
sa ovat tauon aikana vapaasti käytettävissä 
omatoimiseen harjoitteluun. Vuorot löyty-
vät lehdestä. Ensi vuoden koulutuksista ja 

kenttävuoroista ilmoitetaan, kun Helsingin 
kaupunki vahvistaa hakemamme vuorot. 

Tillin kanssa olemme vihdoin saaneet 
ensimmäisen merkinnän kilpailukirjaan. 
Suoritimme lokakuussa BH-kokeen.  Oli-
han se aika jännittävää, kun edellises-
tä tottelevaisuusosuuden suorittamises-
ta kokeessa oli kulunut kymmenen vuotta. 
Mutta ohjaaja selvisi hengissä. Koira toimi 
juuri niin kuin oli odotettavissa, mitään yl-
lättävää ei tapahtunut. Katsotaan, saadaan-
ko ensi vuonna kilpailukirjaan lisää mer-
kintöjä. 

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta kaikille 
HPH:laisille!

Pirjo Ojala-Laine
”Polli”
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TOIMITUKSEN TERVEISET

Olen ollut tämän vuoden Sivulle!-lehden 
päätoimittajana. Vuosi on vierähtänyt no-
peasti ja käsissäsi on vuoden viimeinen nu-
mero. Tämän vuoden aikana olen ottanut 
punaiseksi langaksi nostaa esiin palvelus-
koiralajeja ja kertoa niistä teille. En niin-
kään kilpailujen ja niiden sääntöjen kautta, 
sillä ne löytyvät netistä, vaan haastattele-
malla alan vahvaa harrastajaa ja kartoit-
tamalla minkä tyyppiselle ja luonteiselle 
koiralle kyseinen laji sopii. Olen myös yrit-
tänyt selvittää mitä koiran ohjaajalta vaadi-
taan, kun tiettyä lajia lähtee harrastamaan. 
Eri pk-lajit, niiden sisältöön paneutuminen 
sekä osaavien harrastajien haastattelemi-
nen on ollut hyvin valaisevaa, antoisaa ja 
opettavaista, sillä mukana on ollut itselleni-
kin vieraita lajeja. Tausta ja syy näihin esit-
telyihin on se, että kun itse lähdin muinoin 
HPH:n toimintaan mukaan, olin aivan tie-
tämätön eri lajeista. Yritän tätä kautta ker-
toa tuoreille harrastajille lajivalikoimasta ja 
niiden sisällöstä. Toiveeni olisikin, että jo-
ku innostuisi ja saisi kipinän lähteä kokei-
lemaan jotakin, itselle entuudestaan vieras-
ta lajia tottiksen oheen. Itselleni kävi aivan 
tuoreena harrastajana sellainenkin tapaus, 
että kun ilmoittauduin kevätleirille metsä-
jälkiryhmään, niin vasta paikan päällä mi-
nulle selvisi, että tässä lajissa koira seuraa 
ihmisen tallaamaa jälkeä eikä peuran koi-
vella vedettyä jälkeä. Taisi kouluttaja saada 
makeat naurut! Meillä meni leiri kuitenkin 
oikein mukavasti ja noviisi koirakin pääsi 
hämmästyttämään osaamisellaan. 

Ensi vuonna uusi päätoimittaja ottaa 
lehden toimittamisesta kopin. Jos teillä on 

hyviä kuvia, joita haluatte antaa lehtemme 
käyttöön, otamme niitä kernaasti vastaan. 
Niitä voi lähettää tänne: lehti@hphry.fi.  
Laita mukaan kuvaajan nimi, niin mainit-
semme sen julkaistun kuvan yhteydessä. 
Meillä on kuvamateriaaleista jatkuva pu-
la. Erityisesti kuvia eri lajeista olisi muka-
va saada lehtemme sivuille. Pahoittelen, et-
tä tämän vuoden lehdissä on ollut turhan 
paljonkin kuvia paimenkoirista, mutta kun 
itselläni niitä sattuu olemaan, niin omista 
arkistoista joutuu kuvamateriaalia ammen-
tamaan. Muuta ei oikein ole ollut saatavil-
la. Kiitos tästä vuodesta. Toivotan kaikille 
antoisia treenihetkiä ja mukavaa joulun ai-
kaa. Uudenvuodenlupaus voisi meillä kai-
killa olla se, että ensi vuonna lähdemme 
rohkeasti kokeilemaan koiran kanssa uut-
ta pk-lajia! Saatamme löytää omalle koiral-
le sen kaikista mieluisimman tekemisen.

Treeni-iloa toivottaen 
Mervi 
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 PÖYTÄKIRJA 1(2)

Aihe: Sääntömääräinen syyskokous
Aika: 31.10.2022 klo 19.00
Paikka: Perho Liiketalousopisto, Vanha Helsingintie 13, 00700 Helsinki 
Läsnä: 10 jäsentä

1. Kokouksen avaus
 Yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Ojala-Laine avasi kokouksen klo 19.18  
 toivottaen kaikki tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan  
 ja kahden ääntenlaskijan valinta
 Puheenjohtajaksi valittiin Tiina Sara, sihteeriksi Tarja Juvonen,  
 pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Pinja Virme ja Joakim Selander.

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 Kokouskutsu oli Sivulle-lehdessä, joka oli postitettu 8.9.2022.  
 Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen
 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta
 Valittiin Pirjo Ojala-Laine yksimielisesti.

6. Yhdistyksen hallituksen neljän jäsenen valinta
 Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet: Petri Valkonen, Suvi Alén, Mervi Lindström  
 ja Katja Korhonen.
 Seuraavat henkilöt valittiin kahdeksi vuodeksi: Petri Valkonen, Katja Korhonen,  
 Laura Puranen ja Joakim Selander. 

7. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja toiminnantarkastajien varamiesten valinta
 Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin Erja Losio ja Katri Rissanen sekä  
 toiminnantarkastajien varamiehiksi Eeva Linnala ja Tiina Sara.
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 2(2)

8. Jäsenmaksun suuruuden määrääminen ja vuoden 2023 talousarvion  
 vahvistaminen           
 Jäsenmaksu vuodelle 2023 35 €
 Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2023. (Liite 1).

9. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman hyväksyminen
 Hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma. (Liite 2).

10. Hallituksen esitykset
 Ei ollut.

11. Muut esille tulevat asiat
 Ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_________________________ _________________________

Tiina Sara Tarja Juvonen
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ____ . ____ . 2022

_________________________ _________________________

Pinja Virme Joakim Selander
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HELSINGIN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT RY 

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

YLEISTÄ

Yhdistyksemme tavoitteena on jakaa tietoa 
palveluskoiraharrastuksesta Suur-Helsin-
gin alueella ja innostaa uusia ihmisiä kou-
luttamaan koiriansa ja harrastamaan nii-
den kanssa. 

Lähetämme edustajamme etujärjestöjen 
vuosikokouksiin ja pidämme yhteyksiä yl-
lä muiden alueella toimivien palveluskoira-
työtä harrastavien yhdistysten kanssa. 

KOULUTUSTOIMINTA

Koulutuksia pidetään säännöllisesti kah-
della kentällä, Talissa ja Viilarissa. Eri ken-
tiltä varataan vuoroja jäsenten vapaa-
seen käyttöön. Järjestämme maksullisia 
pienryhmiä tottelevaisuudessa ja maas-
tolajeissa. Järjestämme maastokoulutus-
painotteiset leirit: kevätleiri 5.–7.5.2023 
Västankvarnissa ja syysleiri. Lähetämme 
mahdollisimman monta jäsentä harrastuk-
seen liittyville kursseille. Järjestämme jäse-
nille koulutuksen lisäksi koira-aiheisia lu-
entoja ja kursseja. 

KOETOIMINTA

Anomme virallisia palveluskoirakokeita se-
kä luonnetestejä kevät- ja syyskaudelle. Jär-
jestämme harjoituskilpailuja sekä perintei-
set jäsentenväliset tottelevaisuuskokeet. 

NÄYTTELYTOIMINTA

Järjestämme 19.8.2023 ryhmien 1–2 ryh-
mänäyttely ja kaikkien rotujen pentunäyt-
telyn. Näyttely järjestetään Tuomarinkarta-
non vinttikoirakeskuksessa. 

KILPAILUEDUSTUS

Lähetämme mahdollisimman monta edus-
tajaa SM-kilpailuihin. 

TALOUS JA VARAINHANKINTA

Yhdistyksen talous pidetään vakaana. Va-
roja hankitaan näyttelyiden ja kokeiden 
järjestämisellä, lastenvedoilla ym. tapahtu-
milla. 

TIEDOTUS 

SIVULLE!-lehti julkaistaan neljä kertaa 
vuodessa. Lehden, kotisivujen sekä Face-
bookin tarkoituksena on tiedottaa jäsenis-
tölle, mitä yhdistyksessämme tapahtuu. 
Tarvittaessa lähetämme lisäksi jäsentiedot-
teita. 

Hallitus
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Teksti Mervi Lindström, kuvat Ismo Kyllönen

Esittelyssä  
palveluskoirien suojelu

Suojelukoirakoulutus sisältää kolme osaa: 
jäljestämis-, tottelevaisuus- ja suojelu-
osuuden. Laji on vaativa ja edellyttää koi-
ralta tasapainoista luonnetta ja ohjaajalta 
vastuuntuntoisuutta, paneutumista ja si-
toutumista. Jäljestämisessä koira jäljittää 
ihmisen astumaa jälkeä. Tottelevaisuus-
osiossa koiran tulee suorittaa tehtävät häi-
riötekijöistä (esim. laukaus) huolimatta. 
Suojeluosuudessa testataan koiran rohke-
utta, periksiantamatonta haukkumista se-
kä hyökkäämisen taitoa. Koiralta vaaditaan 
mm. erinomaista tottelevaisuutta, voima-
kasta puruotetta avustajan hyökätessä koi-
raa kohti, välitöntä irrottamista ohjaajan 
käskystä sekä varmaa ja haastavaa vartioin-
tia liikkumattoman avustajan edessä. Koi-
ra ei saa kokeessa koskaan kohdistaa hyök-
käystä liikkumattomaan avustajaan, eikä se 
saa purra muualle kuin suojahihaan. Hyvin 
koulutetut suojelukoirat ovat itsevarmoja, 
tasapainoisia, kuuliaisia ja hyvin hermon-
sa hallitsevia. Suojelukokeisiin osallistuval-
la ohjaajalla on oltava voimassa oleva suo-
jelulisenssi.

1. Minkä tyyppiselle koiralle suojelu sopii?
Koiralle tämä laji on fyysisesti hyvin vaa-
tiva, joten koiralla pitää olla erinomainen 
kunto ja hyvä lihaksisto. Sen pitää olla roh-
kea, avoin, omata vahva saalisvietti sekä ol-
la halukas leikkimään. Lisäksi koiran tulisi 
omata hyvä hermorakenne, jotta se osaisi 
rauhoittua treenien välillä. Jos koira ei ole 
soveltuva suojeluun tai ohjaaja ei sitä halua 

muuten harrastaa, leikillä voidaan vahvis-
taa ujoa koiraa. 

2. Miksi kannattaisi lähteä suojeluharras-
tukseen mukaan?
Jos etsii haasteita, tässä lajissa niitä riittää. 
Laji on vaativa ja aikaa vievä. Mukavasta 
treeniporukasta ja maalimiehestä voi tulla 
hyvä ja yhteen hitsautuva porukka, jonka 
kanssa on mukava harrastaa. Sekä Suomen 
Palveluskoiraliitolla että Saksanpaimenkoi-

Koira vartioi maalimiestä tiivisti haukkuen 
painostavasti.
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raliitolla on omat koulutuksensa, joiden 
kautta voi pätevöityä maalimieheksi. 

3. Mitkä ovat ei-toivottuja ominaisuuksia 
suojelukoiralle?
Kaikenlainen arkuus on ei-toivottavaa. La-
jin vaativuuden vuoksi myös tietyt fyysiset 
rajoitteet (mm. lonkkavika, huonot kyynä-
rät, huono selkä) eivät ole suotavia. Koi-
ran pitää nauttia kamppailusta ja leikistä. 
Aivan harjoittelun alussa tietyn tyyppi-
nen koira saattaa olla hämmentynyt, mut-
ta muutaman treenin jälkeen yleensä in-
nostuu tekemiseen. Epätoivottava piirre on 
myös huono puruote. Jos hyvää puruotetta 
ei luonnostaan ole, sitä on vaikea työstää. 
Hyvä puruote on voimakas, ja koira ottaa 
koko suulla kerralla kiinni ja se pitää. 

4. Minkä ikäisen koiran kanssa suojelu-
harrastuksen voi aloittaa?
Yleensä aloitetaan 8–9 kk:n ikäisen koiran 
kanssa. Tehdään muutama treeni ja katso-
taan koiran reaktioita. Sen jälkeen taukoa 
ja muutaman kuukauden kuluttua katso-
taan mitä kehitystä on tapahtunut ja vah-
vistetaan tarvittavia asioita. Erityyppiset 
koirat kehittyvät eri tahtiin. Säännöllisem-
min treenataan vasta 1–2 vuoden iässä. 
Toiset kehittyvät myöhemmin kuin toiset. 

5. Mitkä ovat aloittelijoiden suurimmat 
kompastuskivet suojeluharrastuksessa?
Hallinnan puute sekä tottelevaisuuskoulu-
tus on vielä vajavaista. Suojelu on vain osa 
tätä lajia, sillä kilpailuissa myös tottelevai-
suus ja peltojälki ovat osa koetta. Aloit-
telijoilla nämä muut osiot ovat toisinaan 
puutteellisia, eikä niihin ole panostettu vie-
lä tarpeeksi. Tämän lajin valtava työmäärä 
tuleekin harrastajille usein yllätyksenä.  

Ohjaajan lähestyessä koiran tulee jatkaa 
haukkumista tiiviisti.

Maalimiehen paetessa koiran tulee käydä kiinni 
suojahihaan nopeasti ja voimakkaasti.

Koiran irrotettua käskystä otteensa maali- 
miehestä, sen tulee jatkaa intensiivistä  
vartioimista haukkumalla.
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6. Suojeluharrastuksen plussat ja miinuk-
set?
Plussaa: Ryhmä on aina mukana ja sen 
kanssa on hyvä kehittyä. Koko ryhmä osal-
listuu ja kaikki auttavat toisiaan. Lajin suo-
la on haastavuus, joka tekee lajista mie-
lenkiintoisen. Kilpailuhenkiselle tämä laji 
on kiehtova haaste, jossa on mahdollisuus 
päästä vaikka MM-kisoihin asti. Oikean-
lainen koira nauttii tästä lajista todella pal-
jon. On myös hyvä muistaa, että jalostuk-
sellisesti kokeet ovat tärkeitä, jotta saadaan 
oikeanlaisia ominaisuuksia työkoiralle, mi-
tä niiltä vaaditaan. 

Miinusta: Aikaa menee todella paljon ja la-
ji edellyttää sitoutumista. Tätä lajia ei har-
rasteta silloin tällöin, vaan tätä tehdään. 
Tähtäimessä ovat kokeet. Koiralle tämä 
on kuormittava laji, jossa loukkaantumi-
sen riski on suurempi kuin monessa muus-
sa lajissa. Rahaakin kuluu, sillä harjoituksia 
on eri paikoissa (bensat) ja koiran krop-
pakin vaatii huoltoa (mm. hieroja, fysio-
terapeutti). Tämä on laji, jota ei yksin voi 
harrastaa, vaan edellyttää aina harjoituspo-
rukan. Lisäksi pääkaupunkiseudulla tree-
nipeltoja on vaikea löytää. 

7. Mistä/miten koulutus aloitetaan?
Ihan leikkimällä. Maalimies leikkii koiran 
kanssa patukalla, tyynyllä ym. Tehdään sil-
loin tällöin pennun kanssa. Aluksi pelk-
kää leikkiä. Siinä ohessa voi harjoitella tot-
televaisuutta. Koiralle opetetaan suojelussa 
eteen tulevia käytösmalleja, ”tyttösuojelua”. 
(Tyttösuojeluksi kutsutaan suojelun tek-
nisten taitojen opettamista koiralle, missä 
ei tarvitse olla maalimiestä mukana. Esim. 
henkilö voi pitää tyynyä ja koira katsoo si-
tä. Ottamalla katsekontaktin ohjaajaan, 
koira saa vasta luvalla mennä tyynylle. 

Koira pysäyttää hyökkäävän maalimiehen 
tarttumalla hihaan. 

Hyökkäävän koiran vastaanottaminen on  
fyysisesti ja teknisesti maalimiehelle vaativaa.

Mm. tällainen harjoitus valmentaa koiraa 
siihen, mitä siltä tulevaisuudessa halutaan.)  
Tottelevaisuutta ja jälkeä tulee treenata 
pikkuhiljaa jo pienen pennun kanssa. 

8. Missä vaiheessa otetaan maalimiehet 
mukaan? 
Maalimies voi leikittää jo nuorta koiraa, 
mutta 1–2 vuoden iässä maalimies tekee 
treenit. Tottelevaisuutta pitää hioa aika pal-
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jon ennen kuin alkaa tiiviin suojeluharjoit-
telun saalis- ja puolustusärsykkeineen. 

9. Mitkä ovat harrastuksen alussa suurim-
mat ohjaajan tekemät virheet?
Koiran viettien voimakkuus saattaa yllät-
tää ohjaajan. Tämä on kiihdyttävä laji, jos-
sa koiran vietit nousevat erittäin korkeaksi. 
Koiran hallinta pitää olla pienistä palois-
ta rakennettu. Sitoutuminen lajiin saattaa 
myös yllättää. Sekä lajin kokonaisvaltai-
suus. Laji on vaativa ja aikaa vievä. Mut-
ta kun tuloksia kokeissa saadaan, sitä ma-
keammilta ne sitten maistuvat!

10. Entä mitkä ovat kokeissa aloittelijan 
tyypilliset kompastuskivet tai virheet?
Ei ole tehty kokeenomaisia harjoituksia. 
On treenattu vain omalla kentällä. Pitkä-
toistoinen kaava puuttuu. Ohjaajan jän-
nitys ja kokeen suojeluosuudessa liian hä-
täiset käskyt esim. irrotuksessa. Käskyjen 
oikea ajoitus juuri oikealla hetkellä on erit-
täin tarkkaa. 

11. Mitä suojeluharrastuksessa ihmiseltä 
vaaditaan? 
Sitoutumista, fysiikkaa (vahvan koiran 
kanssa pitää olla voimaa pitää koiraa) ja 
koiranlukutaitoa. Koska laji on kiihkeä, pi-
täisi ohjaajan osata olla rauhallinen. Myös 
avuliaisuutta treenikavereita kohtaan ja se-
kä muiden huomioimista. 

12. Miten päästä suojeluharrastukseen 
mukaan?
Ensimmäisenä kannattaisi etsiä maalimies 
Suomen Palveluskoiraliiton tai Saksanpai-
menkoiraliiton sivuilta. Ottaa yhteys maa-
limieheen ja kertoa koirasta ja sen koulu-
tustasosta. Kaikenlainen oma aktiivisuus 
auttaa asiaa. Voi myös kysyä voisiko päästä 

katsomaan joitakin treenejä. Aina on myös 
helpompi päästä porukkaan, jos on jo suo-
jelua harrastava tuttu. Ns. leikityspäiviä 
järjestetään silloin tällöin eri yhdistysten 
toimesta. Kannattaa päästä osallistumaan 
niihin, sillä siellä maalimes tutkii koiran 
ominaisuuksia ja antaa niistä palautetta.  

13. Voiko harrastukseen lähteä mukaan 
esim. viisivuotiaan koiran kanssa tai vielä-
kin vanhemman? Miksi?
Jos ohjaaja ja koira on koulutettu jo muu-
ten pitkälle, miksipä ei, mutta tässä lajissa 
ei kovin iäkkäitä koiria kokeissa näe, kos-
ka laji on fyysisesti rankka. Kilpailuvuodet 
jäävät hieman vanhemman koiran kanssa 
kovin vähäisiksi. 

14. Mitä haluaisit vielä suojeluharrastuk-
sesta kertoa?
Aikaa ja rahaa palaa (mm. bensat, sil-
lä harjoitukset ovat eri pelloilla ja ken-
tillä sekä koiran huoltokulut). Tämä laji 
opettaa myös nöyryyttä. Laji on myös vah-
vasti koukuttava, sillä mielenkiintoa ei la-
jista puutu. Tässä oppii lukemaan koiraa 
ja sen käyttäytymistä ehkä enemmän kuin 
monessa muussa lajissa.
 
15. Kerro omasta taustastasi ja minkälai-
silla koirilla olet suojelua harrastanut? 
Olen harrastanut eri pk-lajeja vuodesta 
1986. Suojeluun olen keskittynyt vuodes-
ta 2000 lähtien. Kaikki koirani ovat olleet 
saksanpaimenkoiria. Neljällä ensimmäisel-
lä harrastin metsäjälkeä, joista käyttövali-
oita oli kaksi. Erikoisjälkeä olen harrasta-
nut neljällä koiralla. Myös hakua ja tokoa 
jonkin verran. Suojelukoirani ovat olleet 
yksi ns. näyttelylinjainen, jolla en päässyt 
kokeeseen asti. Muut ovat olleet seka/käyt-
tölinjaisia, joista kaikilla IPG3 tulos. 
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Naurua ja hikeä on kulunut, vuorotellen, 
mutta kaikki on ollut sen arvoista. 

16. Suojelu ja sen kouluttaminen on kovas-
ti ollut tämän vuoden aikana ”tapetilla” 
joidenkin kouluttajien käyttämien kovien 
ja koiraa satuttavien menetelmien vuoksi. 
Miten kommentoit tätä?
Lähtökohtaisesti positiivinen koulutus-
muoto on melko tuore juttu. Ne, jotka tä-
tä lajia ovat kouluttaneet, ovat saaneet opit 
tähän omilta oppi-isiltään, jolloin metodit 
olivat toisenlaiset kuin nykyään. Tänä päi-
vänä tiedetään koirien kouluttamisesta jo 
paljon enemmän. Toisinaan unohdetaan 

myös, että jotkut koirayksilöt ovat hyvin-
kin vahvaviettisiä, joille eivät välttämät-
tä ”pumpuliset” ohjeet toimi. Uskoisin, et-
tä kaikissa koiraharrastuksissa tapahtuu tai 
on tapahtunut joskus ylilyöntejä. Onneksi 
on tullut uusia koulutusmenetelmiä ja ol-
laan menossa parempaan suuntaan. Oi-
keanlaisesta koulutuksesta nauttii sekä koi-
ra että ohjaaja. 

Tämän haastavan, koukuttavan ja vahvaa 
sitoutumista edellyttävän, mutta sitäkin an-
toisamman, palveluskoirien suojelun hieno-
uksista minua konsultoi Tiina Sara.

Tapahtumakalenteri 2023
• huhtikuu–toukokuu, koulutusten alku
• 13.–14.5. Royal Canin-Show
• 5.–7.5. kevätleiri 
• 19.8. Ryhmänäyttely, ryhmät 1 ja 2 sekä kaikkien rotujen pentunäyttely
• 6.–7.7.2024 oma kesänäyttely

Kalenteriin on koottu nyt tiedossa olevat tapahtumat. Sivulle!-lehti ilmestyy neljä  
kertaa vuodessa, joten kannattaa seurata HPH ry:n nettisivuja (hphry.fi) ja Helsingin  
Palveluskoiraharrastajat ry:n Facebook-sivuja, joissa on lisätietoja tapahtumista ja  
muista ajankohtaisista asioita. 
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TOTTELEVAISUUSKOULUTUKSET 2023
Ohjatut tottelevaisuuskoulutukset ovat jääneet talvitauolle kevääseen 2023 
asti. Aloitamme kevään koulutukset huhtikuussa tai toukokuussa riippuen 
kevään etenemisestä ja kentän kunnosta. 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

 

© Mervi Lindström

Uudet jäsenet: 
Katariina Pinja Pauliina Arokanto
Katja Saxell
Kirsi Auranen
Kirsi Kallio
Lea Leinonen

Margit Susi-Aarnio
Reeta Savolainen
Sonja Heimonen
Tanita Pusa
Tiia Hämäläinen

Tervetuloa mukaan toimintaan uudet jäsenet!

Angelica Ahlskog
Annakreetta Kostamo
Birgitta Vesa-Lehtinen
Helena Rajala
Jarmo Heikkinen
Johanna Koli
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Teksti ja kuvat Petri Valkonen

Urasuunnitelmia
Moi, mä oon Martti, komea dobermanniu-
ros, 1 vee. Monet ovat kysyneet kenen mu-
kaan olen saanut nimeksi Martti. Onko se 
Syrjän Martin mukaan, sillä onhan minul-
la komea lauluääni ’Nyt kenkä jupiset rii-
misi kuraset tai katkon sinulta nyörit’. Vai 
vaikuttiko presidentillinen olemukseni, 
puhumattakaan pallonkäsittelytaidoistani. 
Juoksutyylini vuoksi joku on arvuutellut, 
onko nimi saatu Martti Vainion mukaan. 
Ei mikään näistä. Urheilija kuitenkin, jää-
kiekkoilija, Mario Lemieux, Super Mario, 
Le Magnifique, Pittsburgh Penguins Kes-
kushyökkääjä, 915 runko-ottelua, 690 maa-
lia, 1033 syöttöpistettä, WOW. Mun veljen 
kutsumanimi on Juti, on kuulemma myös 
saanut lätkätähden mukaan nimen. Kol-
mas meidän veljeskunnasta on Elvis... Ei 
löytynyt mistään Hall Of Famestä. Liekö 
jääpalloilija.

Vaikka mulla onkin jääkiekkoilijan pers-
lihakset, niin en oikein usko, että palloilu-
lajit toisivat ydinluita mun ruokakippoon. 
Ammatinvalintahan tässä onkin edessä. 
Vielä olen tosin peruskoulussa. Seuraamis-
ta ja luoksemenoa, tieät varmaan. Voikka-
tunnit ovat musta parhaita. Niitä on usein 
noitten varsinaisten tuntien jälkeen. Silloin 
saadaan leikkiä hippaa ja juosta kilpaa ka-
vereitten kanssa. Mulla onkin pari tosi hy-
vää kaveria, joitten kanssa ollaan remuttu 
ja käyty uimassakin. 

Ammateista olisi parhaita joku sankari-
duuni. Voisin pelastaa pörröiset kissanpen-
nut palavasta talosta tai sitten olla dekkari 
ja ratkaista kadonneen luukätkön arvoi-
tuksen. Tai sitten löytää kadonneen lap-

sen pimeästä metsästä. Tai jäljittää vaaral-
lista rikollista metsässä. Tai mennä tullille 
etsimään huumeita tai rahaa. Mä olen it-
se asiassa aika hyvä avustajakoira jo. Otan 
isännältä sukat jalasta, kun se nukkuu päi-
väunia sohvalla. Mä olen jo itse asiassa 
aloittanu sankarikoiran harjoituksia. Me 
harjoitellaan raunioilla ja metsässä ihmis-
ten etsintää. Se on tosi kivaa. Nämä kun 
ovat olevinaan vaikeissa piiloissa, vaik-
ka haju tulee heti nenään, kun lähtee et-
simään. Ja kun mä löydän ihmisen niin 
mä ilmaisen ohjaajalle haukulla, että tääl-
lä on yksi. Sitten mä saan palkan, maksa-
makkaraa, nam! Joskus on vaikeaa malt-
taa odottaa, että saa palkkapurkin auki. Ja 
kun kaikki on löydetty, niin sitten leikitään 
patukalla ja kaikki ihmiset ovat iloisia, kun 
mä löysin ne.

Tässä mä oon petaamassa sänkyä. Toi isäntä ei 
osaa suoristaa edes päiväpeittoa, vaan jättää 
sen ihan kurttuun. 



17

Meillä koirilla on monta erilaista hyö-
dyllistä tehtävää. On poliisi- ja tullikoi-
ria, kadonneitten ja eksyneitten etsintään 
koulutettuja koiria. Rauniokoiria, opas- ja 
avustajakoiria. Vaativien lasten tueksi kave-
ri- ja lukukoiria. Ja koiria vanhusten ilok-
si ja turvaksi. On koiria, jotka merkkaavat 
ihmisten hajuista sairauksia, etsivät maas-
tosta metalleja tai taloista hometta tai lu-
teita… ja lukemattomia muita tärkeitä teh-
täviä. Mä olenkin jo hieman miettinyt sitä, 
mikä musta tulis isona ja mitä mä lähtisin 
opiskelemaan. Ihan lopullista päätöstä en 
vielä ole tehnyt, mutta kyllä mä mieluum-
min isompien, kun pienempien kavereiden 
kanssa töitä haluaisin tehdä, joten ainakin 
tässä vaiheessa noi luteet jää suunnitelmien 
ulkopuolelle, kun ne on niin hirveen pieniä 
ettei niitä meinaa edes nähdä. 

Oot tehny niin kovasti taas hommia, että välillä 
pitää syödäkin, että taas jaksaa.

Välillä mä käyn treenaamassa sellaisissa 
paikoissa minne ei noin vain pääsekään –  
”ilmakyyti” on silloin näppärin. Samalla näkee 
kivoja maisemia ylhäältä käsin.

Vaikka mä paljon eri ammatteja mietinkin, niin 
ehdottomasti mun paras ja pysyvin duuni on 
pitää mun mukava isäntä iloisena. 
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