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Esittäytyminen 

• Nimi: Jorma Lahti 

• PK-harrastaja Pohjois-Espoosta 

• Kennelnimi: Millake’s (pk. Collie) 

• Kaksi pentuetta (2009 & 2012) 

• Harrastukset:  

• palveluskoira-haku (vuodesta 2004 lähtien)  

• HVK ”Haamujengi” & SCY Helao ”Hakulassiet” 

• paimennus (vuodesta 2006 lähtien) 

• SCY epävirallinen paimennustaipumuskoe   

• LT-koetoimitsija 

• Luottamustoimet: 
SKL Valtuuston jäsen 

SKL Paimennuskollegion varajäsen 

SCY Työ- ja talousvaliokunnan pj. 

SCY Paimennustaipumuskoetyöryhmän pj. 

SCY Paimennusyhdyshenkilö 

SCY Webmaster (oto) 

SCY Helao PK, BH ja paimennusvastaava 

JL 26.3.2013 



Teoria I 
virallista asiaa tiivistettynä, eli 

lainattuna www.palveluskoiraliitto.fi 

sivulta. 
JL 26.3.2013 

http://www.palveliuskoiraliitto.fi/


Palveluskoira 

• Palveluskoiriksi kutsutaan koiria, jotka on koulutettu toimimaan 

ihmisen apuna erilaisissa etsintä- ja suojelutehtävissä.  

• Näissä tehtävissä hyödynnetään koiran luontaisia taipumuksia, kuten 

sen ylivertaista ja erinomaista hajuaistia. 

• Tämän päivän palveluskoiraksi käsitämme kaikki ne rodut, joilla on 

oikeus osallistua palveluskoirakokeisiin. Rotuja on yhteensä 48 

(2007). 
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Rotuluettelo 

• Airedalenterrieri 

• Amerikanstaffordshirenterrieri 

• Appenzellinpaimenkoira 

• Australiankarjakoira 

• Australiankelpie 

• Australianpaimenkoira 

• Beauceron 

• Belgianpaimenkoira, 

groenendael 

• Belgianpaimenkoira, lakenois 

• Belgianpaimenkoira, malinois 

• Belgianpaimenkoira, tervueren 

• Berninpaimenkoira 

• Bokseri 

 

• Bordercollie 

• Bouvier 

• Briard 

• Ceskoslovensky vlcak 

• Chesapeakelahdennoutaja 

• Collie, sileäkarvainen 

• Collie, pitkäkarvainen 

• Dalmatiankoira 

• Dobermann 

• Dogo argentino 

• Entlebuchinpaimenkoira 

• Hovawart 

• Katalonianpaimenkoira 

• Kultainennoutaja 
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Rotuluettelo 

• Labradorinnoutaja 

• Lagotto romagnolo 

• Lapinporokoira 

• Mudi 

• Mustaterrieri 

• Novascotiannoutaja 

• Partacollie 

• Picardienpaimenkoira 

• Polski owzarek nizinny 

• Portugalinvesikoira 

• Pyreneittenpaimenkoira (lk) 

• Pyreneittenpaimenkoira (pk) 

 

• Rottweiler 

• Rhodesiankoira 

• Saksanpaimenkoira 

• Saksanpaimenkoira, 

pitkäkarvainen  

• Sileäkarvainennoutaja 

• Snautseri, musta 

• Snautseri, pippuri & suola 

• Suomenlapinkoira 

• Suursnautseri, musta 

• Suursnautseri, pippuri & suola 

• Valkoinen paimenkoira 
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Palveluskoiraharrastus 

• Kaikki palveluskoirakoelajit vaativat koiralta hyvää fyysistä kuntoa. 

• Koulutustoiminta on aina myös vuorovaikutteista, kukaan ei 

pysty kouluttamaan koiraansa aivan ilman avustajia ja hyvää 

ryhmää. 

• Jokainen harrastaja toimii vuorollaan myös toisen avustajana.  

• Toisten harjoituksia seuraamalla oppii erittäin paljon koirista ja niiden 

koulutuksesta. 

• Palveluskoiraharrastus antaa tyydytystä sekä oman koiransa 

ominaisuuksista ja aktivoimisesta kiinnostuneelle harrastajalle että 

hyvinkin kilpailuviettiselle koiranohjaajalle.  

• Palveluskoirakokeiden 1-3 luokat on tarkoitettu koiran 

ominaisuuksien mittaamiseen 
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Palveluskoirakokeet  

• Palveluskoirakokeet on kehitetty palveluskoirarotujen 

käyttökokeiksi, joissa tarkistetaan koiran luontaiset taipumukset 

suoriutua erilaisista tehtävistä ja kyky omaksua sille annettu 

koulutus.  

• Palveluskoirakoelajeja ovat:  

• Jälkikokeet, hakukoe, viestikoe, etsintäkoe, suojelukokeet, 

pelastuskoirakokeet, valjakkohiihto ja opastuskoe. 

• Ennen kuin koira saa osallistua varsinaisiin palvelus- tai 

pelastuskoirakokeisiin tuleen sen suorittaa käyttäytymiskoe, eli BH-koe, 

hyväksytysti.  

• Palveluskoirakokeet ovat palveluskoirarotuisten koirien 

rodunomaisia kokeita, joiden tulosten perusteella kyseisille roduille 

myönnetään muoto- ja käyttövalioarvot. 
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BH-koe 
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Käyttäytymiskoe, eli BH-koe 

• Kokeeseen saavat osallistua kaikenrotuiset ja -kokoiset koirat. 

Osallistumisoikeuden alaikäraja on Suomessa 12 kuukautta. 

• Juoksuiset nartut saavat osallistua kokeeseen 

• Ne on pidettävä erillään muista osallistujista ja ne suorittavat 

tottelevaisuusosuuden viimeisenä.  

• Ennen kuin käyttäytymiskokeeseen ilmoitetut koirat voivat osallistua 

itse kokeeseen, on niiden luoksepäästävyys tarkastettava.  

• Tatuoinnin ja/tai tunnistussirun tarkastus on osa testiä.  

• Koirat, joilla ei ole tunnistusmerkintää, eivät saa osallistua kokeeseen.  

• Luoksepäästävyyden arvostelua jatketaan koko kokeen ajan.  

• Koirat, jotka eivät läpäise luoksepäästävyyden tarkastusta, eivät saa 

jatkaa koetta. 

• http://www.palveluskoiraliitto.fi/SAANNOTkansalliset.pdf 
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Käyttäytymiskoe, eli BH-koe 

• Koira, joka ei saavuta vähintään 70 % pisteistä (42p) osassa A 

(”käyttäytymiskoe koulutuskentällä”), ei se saa osallistua osaan B 

(”liikenteeseen suhtautuminen”), eli kaupunkiosuuteen.  

• Kokeen päättyessä tuomari ei anna pistemäärään perustuvaa arvosanaa, 

vaan pelkästään arvostelun muodossa ”hyväksytty” tai ”ei hyväksytty”.  

• Koira läpäisee kokeen, kun se saavuttaa 70 % maksimipistemäärästä osassa 

A ja osassa B tuomari arvioi kaikki suoritukset riittäviksi. 

• Käyttäytymiskokeesta saavutettava koulutustunnus ”BH” ei vastaa FCI:n 

jäsenliittojen jalostus-, jalostustarkastus- ja näyttelyvaatimusten edellyttämää 

koulutustunnusta.  

• Koe voidaan uusia ilman mitään karenssiaikaa. Kaikki koetulokset merkitään 

kilpailukirjaan riippumatta siitä, läpäiseekö koira kokeen vai ei. 
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Käyttäytymiskoe, eli BH-koe 

• Jokainen liike alkaa ja päättyy perusasennossa.  

• Koira istuu suorassa asennossa, rauhallisena ja tarkkaavaisena 

ohjaajan vieressä vasemmalla puolella oikea lapa ohjaajan polven 

kohdalla. 

• Perusasennon saa ottaa vain kerran ennen kutakin liikettä.  

• Ohjaaja seisoo perusasennossa urheilullisen suorana. Haara-asento 

ei ole sallittu.  

• Edellisen liikkeen lopettava perusasento voi olla seuraavan 

liikkeen aloitusperusasento.  

• Ohjaajan vartaloavut eivät ole sallittuja, vaan niistä 

rangaistaan pistemenetyksellä.  

• Ohjaajalla ei saa olla makupaloja tai leluja. 
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Käyttäytymiskoe, eli BH-koe 
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Hakukoe 
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Hakukoe 

• Hakukoe muodostuu 

• Tottelevaisuusosuudesta (max. 100p) 

• Maasto-osuudesta (max. 200p), joka jakaantuu 
• Henkilöetsintään (max. 170p) 

• Esine-etsintään (max. 30p) 

• Hakukokeen tarkoitus 

• Kokeen tarkoituksena on selvittää koiran suorituskyky etsiä 

ja ilmaista etsintäalueella olevat henkilöt vaihtelevissa ja 

vaativissa maasto-olosuhteissa.  

• Kokeessa selvitetään koiran koulutustaso ja hallittavuus 

luokkavaatimusten mukaan. 

• Kokeen luokittainen vaativuus lisääntyy 

• Matkojen ja alueiden suurenemisena tai tehtävään käytettävän 

ajan lyhenemisenä. 
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Hakukoe 

• Ennen osallistumistaan hakukokeeseen koiran on 

suoritettava käyttäytymiskoe hyväksytysti. 

  

• Koeluokat ja osallistumisoikeus 

• Luokka 1 osallistumisoikeuden alaikäraja 14 kk. 

• Luokka 2 osallistumisoikeuden alaikäraja 16 kk. 

• Luokka 3 osallistumisoikeuden alaikäraja 20 kk. 

• Karenssiaikaa luokanvaihtojen välillä ei ole.  

• Ohjaaja ja koira saavat osallistua saman päivän aikana ainoastaan 

yhden yhdistyksen/järjestön kokeisiin.  

• Ohjaaja voi osallistua kokeeseen ainoastaan yhdellä koiralla. 

• Kokeeseen ei saa osallistua kiimaisella nartulla. 
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Hakukoe 

• Koulutustunnus 

• Koulutustunnuksen saamiseen vaaditaan: 

• Tottelevaisuusosuudesta 70 % kokonaispistemäärästä = 70p. 

• Maasto-osuudesta 75 % kokonaispistemäärästä = 150p. 

• Koulutustunnuksen lyhenteenä käytetään: 

• Luokka 1 HK 1 

• Luokka 2 HK 2 

• Luokka 3 HK 3 

• Tulosten mennessä tasan ratkaisee maasto-osa paremmuus-

järjestyksen. Jos näinkään ei saada järjestystä selville, jaetaan sijoitus. 
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Hakukoe/maasto-osuus 
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Esine-etsintä suoritus 

Tuomari määrää etsintäsivun, jolta ohjaaja ohjaa koiran työskentelyä. Koiran 

on luovutettava esineet ohjaajalleen, luovutusasento on kuitenkin vapaa. 

Suoritus alkaa ohjaajan aloitettua etsinnän tuomarin luvalla ja päättyy 

etsimisajan kuluttua umpeen tai ohjaajan luovutettua koeluokan vaatiman 

määrän löydettyjä esineitä tuomarille. Tuomari määrää yleisön paikan. 

http://www.palveluskoiraliitto.fi/SAANNOTkansalliset.pdf
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Hakukoe/tottelevaisuusosuus 
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Tottelevaisuusosuudessa tarkistetaan koiran ohjattavuus, temperamentti, vietti- 

ja työskentelykestävyys sekä hermorakenne erilaisilla suorituksilla, kuten 

paikalla makaaminen, seuraaminen ohitettavista ihmisistä, liikkeestä 

istuminen, liikkeestäseisominen ja liikkeestä maahanmeno, luoksetulo, eteen 

lähetys sekä esineen noutaminen tasamaalla ja ylittämällä erilaisia esteitä. 

http://www.palveluskoiraliitto.fi/SAANNOTkansalliset.pdf
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Teoria II 
matkan varrelta, eli treeneistä, 

leireiltä ja koulutuksista mukaan 

tarttunutta tietoa. 
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Hakurata 
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Tavoitteena nenä auki, suorat ja hyvät pistot, ei haahuilua! 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=retki+reppujakkara+finland&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gj4ZWr6cigo28M&tbnid=v2dIe-vgQ-leFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.adventra.fi/product_catalog.php?c=338&ei=-G43UbmFAuj34QTRhYH4Aw&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNFmtJ2PkfTqPWbuRiDFOCjqnDtiAA&ust=1362673742667221


Yleistä asiaa PK-hausta 

• Hakurata on 100m x 300m, yleensä hyvin tallattu alue 

• Koiran on haettava koko alue ja edettävä aina 50 metriin asti! 

• Töyräs, kallio, kaatunut puu tai myötätuuli ei saa olla esteenä! 

• Koiran tulee edetä aina maalimiehelle tai jos maalimiestä ei ole aseteettu 

piilolle,  tehdä ns. ”tyhjä” pisto 

• Maalimiehen tulee aina kiertää todella kaukaa piilolle 

• Koko 100x300 metriä tallataan hyvin, jotta koira ei ala jäljestämään. 

• Koskaan ei kävellä suoraan keskilinjalta piilolle, kohdasta josta koira 

tullaan lähettämään, vaan kierretään isolla kaarella alueen kautta 

• Kun vastatuulihaku toimii siirrytään vasta myötätuuli hakuun  

• Apuna kannattaa käyttää mielikuvaharjoitteita 

• Ole aina tyytyväinen koiran suoritukseen ja koiraasi! 

• Maalimiehen tulee olla mukavin tyyppi maailmassa!  

• HUOM: Jos maalimies pelkää koiraa tulee se kertoa!  
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Hakuharrastuksen vaatimukset 

• Aikaa 

• Treeniin menee koko ilta á 30min/koira + piilojen ja merkkien 

poisto 

• Ollaan koko treenin ajan paikalla  

• Fysiikkaa 

• Koiralla tulee olla hyvä fysiikka 

• Ohjaajan tulee pystyä  liikkumaan maastossa 

• Sosiaalisuutta 

• Koiran tulee olla sosiaalinen, ei dominanssia 

• Ohjaajan tulee sitoutua ryhmän toimintaan ja omata valmiutta 

kouluttaa toisten koiria, vastavuoroisuuden periaatteen mukaan 

• Halua oppia jatkuvasti uutta koirista ja kehittyä pk-

harrastuksessa eteenpäin, ryhmän eri ”tehtävissä” 
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Koulutusohjaajan tehtävä 

• Koulutusohjaaja auttaa ohjaajia suunnittelemaan harjoituksen 

• Maastonkäytön suunnittelu 

• Maastoja, ainakin luvallisia on Etelä-Suomessa vähän. Käytetään samaa 

maastoa mielikuvituksellisesti (eri ilmansuuntiin vaihtelevasti) 

• Koulutusohjaaja auttaa ohjaajia/apuuohjaajia/maalimiehiä 

• Ohjaaja/apuohjaaja antaa palkkausohjeet maalimiehelle 

• Koulutusohjaaja seuraa harjoituksen kulkua, erityisesti ohjaajan 

keskilinjatyöskentelyä 

• Koulutusohjaaja toimii vain harvakseltaan maalimiehenä 

• Pääasiallinen tehtävä on tukea ohjaajia keskilinjalla, sekä seurata 

harjoitusta kokonaisuudessaan 

• Jos on olemassa jokin ongelma, jotta näkee itse kuinka koira toimii 

maalimiehellä. 

• Koulutusohjaaja huolehtii palautekeskustelusta, sen sisällöstä ja 

ajoituksesta! 
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Ohjaajan tehtävä 

• Ohjaaja tekee treenisuunnitelman kotona ennen harjoitusta 

• Treenisuunnitelman tulee olla joka kerta erilainen > harjoitellaan eri asiaa 

>  vaihtelu > koiran mielenkiinto pysyy hyvänä (ei opi ennakoimaan) 

• Ohjaaja nimeää itselleen apuohjaajan, jolle selittää 

treenisuunnitelman 

• Apuohjaaja kirjaa huomionsa treenistä treenisuunnitelmaan 

• Ohjaaja nimeää maalimiehet koiralleen 

• Ohjaaja antaa henkilökohtaiset ohjeet maalimiehille 

• Huolehdi ja varmista, että kaikki maalimiehet osaavat palkata 

koirasi haluamallasi tavalla, ÄLÄ oleta koskaan näin olevan! 

• Ohjaaja vastaa siitä, että on antanut riittävän selkeät ohjeet 

maalimiehille ja apuohjaajalle 

• Ohjaaja ottaa vastaan palautetta omasta ja koiransa työskentelystä 
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Apuohjaajan  tehtävä 

• Apuohjaaja sisäistää ohjaajan treenisuunnitelman (varattava aikaa) 

• Sijoittaa ja varmistaa radiopuhelimella maalimiehet piiloille 

• Varmistaa treenin etenemisen suunnitellusti 

• Kirjaa kaikki huomionsa treenisuunnitelmaan 

• Ohjaaja, koira, maalimiehet, häiriöt, jne. 

• Kiinnittää erityistä huomiota ohjaajan pyytämin seikkoihin 

• Antaa lopuksi palautetta, repuilla koulutusohjaajan pyytäessä: 

• Ohjaajalle hänen ja koiran työskentelystä 

• Maalimiehille 

 

• OHJAAJAN LUOTTOHENKILÖ! 
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Maalimiehen tehtävä 

• ”Sinä koulutat ryhmän koirat ja ryhmä sinun koirasi” 

• Varaa siis aikaa, että minkään koiran kanssa ei tule kiirettä ja että ei 

tarvitse poistua kesken treenien 

• Tutustu maastoon huolella, jotta olet oikeassa piilossa 

• Jos on kyseessä uusi maasto, varaa itsellesi aikaa tutustua siihen 

kunnolla. Saavu treeneihin vaikka tuntia aiemmin 

• Varmista radiopuhelimella, jos olet epävarma piilosta 

• Tee aina kuten ohjaaja pyytää  

• Kysy, jos ohjaaja ei anna kunnon ohjeita 

• Ehdotukset palkkaamisesta voi kertoa ohjaajalle treenin jälkeen, mutta ei 

suorituksen aikana 

• Palkkaa oikea-aikaisesti 

• Palkkaa täsmälleen kuten ohjaaja on neuvonut ja oikea-aikaisesti 
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Maalimiehen tehtävä 

• Koira kehittää käyttäytymistään piilolla siihen suuntaan, 

mitä maalimies palkitsee! 

• Tue siis koiran käyttäytymistä siihen suuntaan johon sen halutaan 

kehittyvän 

• Varmista ohjaajalta, missä tapauksessa hän ei halua sinun 

palkkaavan koiraa 

• Väärä ja väärästä asiasta palkkaus voi viedä koiraa oikeasti 

taaksepäin/vahvistaa ongelmaa!  

• Eli tarvitaan monen monta onnistunutta treeniä, jotta ongelma saadaan 

jälleen korjattua ennen treeniä olleelle tasolle.  

• Valitse siis maalimiehet hyvin (riittävän osaavat), jos koirallasi on 

jokin ongelma, jota et halua vahvistaa liian kokemattomilla 

maalimiehellä. 
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Maalimiehen tehtävä 

• Kerro aina ohjaajalle mitä piilolla tapahtui, mutta keskity 

ensin palkkaukseen! 

• Maalimies palkkaa koiraa, ohjaaja on passiivinen --> ohjaaja ottaa 

koiraan haltuun ja maalimies muuttuu passiiviseksi 

• Koiran aikana ei koskaan höpötellä suorituksesta mitään. Ainoat sanat 

joita koira tuolla kuulee on ohjaajan komennot 

• Palaute annetaan koko suorituksen jälkeen repuilla 

• Luo koiralle hyvä tunnelma harjoituksen päätteeksi 

• Leikkiä ja kehua jne. 

• Kokoontuminen repuille purkamaan treeniä, annetaan koiran tuntea 

tehneensä hyvin ja että sillä on hyvä olla tässä omassa porukassa. 
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Koira 
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Koiran motivaatio ja kunto 

• Mikäli epäilet sairautta, ota yhteyttä eläinlääkäriin! 

• Valtaosa koirista on ylipainoisia!  

• Huolehdi, että koirasi on hyvän harrastuskoiran mitoissa ja kylkiluut 

tuntuu kunnolla. Loukkaantumisriski vähenee ja koira jaksaa paremmin 

työskennellä. 

• Pidä koirasi kuntopohja hyvänä ja paino kurissa! 

• Tärkeintä on miltä harjoitus tuntuu koirasta ja sinusta.  

• Kun ohjaus, palkkaus ja kunto on kohdallaan,  

koira nauttii työstä → muuta ei tarvita. 

• Ei pidä unohtaa myöskään ohjaajan fiiliksiä! 
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Koiran motivaatio ja kunto 

• Jos koira väistää tai ei välitä vieraista, älä pakota koiraa 

olemaan maalimiehen kanssa! 

• Maalimies ei saa väkisin houkutella/pitää koiraa luonaan.  

• Haku voi muuttua koiralle vastenmieliseksi 

• Siirry nopeasti koiran tueksi maalimiehelle. 

• Väistävää/pelokasta koiraa kannattaa tutustuttaa ensin maalimiehiin 

(varsinkin vieraisiin) löyhällä makkararingillä 

• Reppujen lähellä tallatun alueen ulkopuolella. Tavoitteena, että harjoituksessa 

koira ei enää väistäisi tai toimisi muutoin pelokkaasti maalimiestä kohtaan 

• Saadaan tavoitteen mukainen onnistunut treeni aikaiseksi. 

• Vesi, lämmittely ja jäähdyttely 

• Huolehdi koiran nesteestä helteellä ja estä suora auringonpaiste autoon.  

• Lämmitellä koira hyvin (min. 15minuuttia) ennen treenisuoritusta.  

• Jäähdytellä koira suorituksen jälkeen! 

• Kun koiran mieli on tasaantunut, voit viedä sen autoon. 
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Koiran palkkaaminen, lelupalkka 

• Jos koira ei välitä palkastaan riittävästi, mieti miksi ei? 

• Onhan koiralle lelu (palkka) sittenkin oikea?  

• Leikkikalulla palkattavalla koiralla vaihda lelua! 

• Osaako ohjaaja vahvistaa leikkiä, osaavatko maalimiehet?  

• Kaikki maalimiehet eivät osaa leikkiä! 

• Jos koira leikkii vapautuneesti myös vieraan maalimiehen 

kanssa, on lelupalkka se oikea ja kannattaa käyttää aina. 

• Loppupalkka 

• Huolehdi, että loppupalkka lelu on jotain sellaista joka pitää koiran 

liikkeellä ja palkitsee koiran hyvästä työstä. 
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Koiran palkkaaminen, ruokapalkka 

• Jos koira ei välitä palkastaan riittävästi, mieti miksi ei? 

• Onhan koiralle ruoka (palkka) sittenkin oikea? 

• Pidä palkka-annokset pieninä, ettei koira kyllästy! 

• ÄLÄ palkkaa koiraa leiripäivänä suurilla ruoka-annoksilla. 

• Ruualla palkattavalla koiralla palkkaa tulee vaihdella! 

• Motskaria saa lisää kun palkkana  ei ole aina samoja nakkeja 

• Koira syö mieluummin raikkaita palkkoja kuin pilaantuneita.  

• Hanki pieni kylmälaukku + kylmäkallet.  

• Loppupalkka 

• Huolehdi, että loppupalkka on jotain sellaista joka pitää koiran 

liikkeellä ja palkitsee koiran hyvästä työstä. 

• Voi olla vaikka iltaruoka maastossa. 
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Ilmaisu 
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Muistakaa Nenä! 

• Koiran tärkein aisti hakuharrastuksessa on hajuaisti 

• Hakukoira on ilmavainuinen, eli koira kulkee maastossa kuono 

ylhäällä (Jälkikoira kulkee nenä maassa ja on maavainuinen)   

• Ohjaajan tulee oppia lukemaan koiraansa, kuinka se nenää käyttää 

• Ohjaajan tulee oppia ohjaamaan koiraa ja luottamaan koiran nenään 

• Ohjaajan tulee oppia lukemaan maastoa ja kuinka hajuvanat siellä 

kulkee koiran nenään, eli missä koiran reitti ja hajuvana kohtaa? 

• Joten lähetä koira harjoituksissa  sellaisesta kohtaa,  että se saa varman hajun 

maalimiehestä, älä tuulen yläpuolelle 

• Koira löytää maalimiehen tai esineen vaikka pimeässä, kunhan… 

”nenä on auki” 

• Huolehdi, että koirasi oppii etsimään nenällä, EI silmillä! 

• Panosta alkuharjoituksissa tuuli-ilmaisuun ja nenän käyttöön!  
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Ilmaisutavat ! 

• Tavoitteena on, että koulutettu hakukoira osaa ilmaista ihmisen  

• Ilmaisutapoja on kolme: 

• Haukkuilmaisu 

• Rullailmaisu 

• Vapaa ilmaisu (vain pelastuskoirakokeissa, haukun ja rullan lisäksi) 

• Ilmaisun treenaaminen 

• Tarvitaan avustaja 

• Harjoitellaan erillään maastoharjoituksista (henkilöetsintä) 

• Lopulta yhdistetään maastoon mukaan 

• Tai voidaan ensin opetella ilmaisu ja vasta sitten maasto  

• Ilmaisumuodon valinta 

• Ilmaisutapaa ei pidä lyödä lukkoon ennalta, koirakohtaista 

• Jos koiralla tulee haukku luonnostaan ja sillä on kanttia ylipäätään haukkua 

täysin vierasta maalimiestä pitkään (kisoissa jopa 50 – 80 haukun sarjoina), 

valitaan haukkuilmaisu 

• Jos  koira ei hauku tai on arempi vieraille, valitaan mieluusti rullailmaisu 
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Yleistä ilmaisuista 

• RULLAILMAISU <video> 

• Koira ottaa rullan suuhunsa löydettyään etsittävän henkilön ja palaa rulla 

suussa suorinta tietä ohjaajansa luo. Ohjaajan kytkettyä koiran ilmaisu-

liinaan, koira palaa suorinta tietä löytämänsä henkilön luo. Ilmaisuliinan 

pituus on n. 5-10 m (ilmaisuliina voi olla myös rullatalutin). Löydetyn 

henkilön luona ohjaaja irrottaa ilmaisuliinan ja ottaa koiran hallintaansa. 

• Koulutus tarkkaa / harjoittelu kentällä! 

• Eka virhe sattumaa, toinen opittua, kolmas tapa! 

• Nouto pitää olla varma ennen ilmaisua! 

• HAUKKUILMAISU 

• Koira pysyy löytämänsä henkilön luona ja ilmaisee tämän 
ohjaajalleen haukkumalla niin, että ohjaaja löytää paikalle. Henkilön 

luona ohjaaja ottaa koiran hallintaansa. 

• Maahankäynti osattava ensin! 

• Opeta haukkuminen pitämällä ORTHEX -purkkia lattialla, käsi päällä. 

• Kun koira inahtaakin --> heti palkka! 
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Yleistä ilmaisuista 

• VAPAA ILMAISU  
• Tunnetaan myös termillä ”Kertova ilmaisu” 

• Vapaassa ilmaisussa koira liikkuu edestakaisin nopeinta reittiä ohjaajan ja 

maalimiehen välillä ohjaten näin ohjaajan maalimiehen luo tai ilmaisupaikalle.  

• Koiran käytöksestä on lisäksi selkeästi käytävä ilmi, että kyseessä on ilmaisu.  

• Ohjaaja ilmoittaa tuomarille ennen suorituksen alkua millaisella käytöksellä koira 

tekee ilmaisun. 
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Rullailmaisu 

• Onko nouto aidosti kunnossa, myös ohjaajan liikkuessa? 

• Liiku siis alusta alkaen (kentällä, maastossa) kun opetat rullakoiraa 

• Toimiiko ohjaaja johdonmukaisesti? 

• Vaadi koira luovuttamaan rulla aina samalla tavalla, ei pudotuksia  

• Koiran ei tarvitse, eikä kannata luovuttaa rullaa ihan edestä, vaan jostain 

sivulta ja aina ohjaajan käteen!  

• Ohjaajan liikkuessa koira tarjoaa rullaa aina hänen käteensä – jopa takaapäin – 

helppoa ja loogista!  

• Mitä jos koira ei tuo rullaa kunnolla perille? 

• Valeilmaisu? Onko koira opetettu tarkistamaan piilo kunnolla? 

• Paineistaako ohjaaja/tilanne koiraa? Älä katso kohti koiraa ja paineistaa sitä! 

• Onko ohjaaja palkinnut/osoittanut hyväksyntää rullan tuonnista? 

• ÄLÄ palkkaa koskaan itse ohjaajana rullan tuonnista 

• Ainoa henkilö kuka KOSKAAN ja MISSAAN saa palkata koiraa rullan 

tuonnista on MAALIMIES, ei kukaan muu  

• Tähän pohjautuu koko rullailmaisu 

JL 26.3.2013 



Rullailmaisu  

JL 26.3.2013 

1. Koiran lähetys maalimiehelle, ”Ukko” 

2. Ohjaaja etenee keskilinjaa. Kun koira 

saavuttaa maalimiehen, ohjaaja antaa 

komennon ”Tuo” 

3. Koira tuo rullan ohjaajalle, luovutus. 

Ohjaaja kytkee koiran liinaan ja antaa 

käskyn ”Näytä” 

4. Koira lähtee näytölle maalimiehelle ja 

maalimies komentaa ”MAAHAN” ja 

palkkaa koiran aktiivisesti kehuen (ohjaaja 

on passiivinen) 

5. Ohjaaja siirtyy maalimiehen luokse. Kun 

maalimies on lopettanut palkkaamisen, 

muuttuu ohjaaja aktiiviseksi ja ottaa koiran 

hallintaan 

6. Ohjaaja ja koira palaa keskilinjalle, 

Maalimies etenee samalla  

takalinjalla keskilinjan 

suuntaisesti 
 

 

 

Rulla 



Haukkuilmaisu 

• Ohjaajan asia on opettaa koiralle oikea käytös palkkaustilanteessa. 

• Koiran tulee osata käydä maahan käskystä   

• Opeta palkkaustilanne koiralle kotona keittiössä tai olkkarissa ja siirrä se 

sitten eteiseen, pihalle, lähiparkkipaikalle, treenikentälle, maastoon 

• Ohjaa ja vaadi maalimiestä toimimaan täysin samalla tavalla kuin olet 

palkkauksen koirallesi opettanut 

• Huolehdi ja varmista, että kaikki maalimiehet osaavat palkata 

koirasi haluamallasi tavalla, ÄLÄ oleta koskaan näin olevan! 

• Ohjaaja vastaa siitä, että on antanut riittävän selkeät ohjeet 

maalimiehille 

• Maalimiehen tulee tarkkailla koiran käyttäytymistä ja kertoa 

palautetta ohjaajalle treenin päätteeksi (huom: repuilla) 
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Haukkuilmaisu  
JL 26.3.2013 

1. Ohjaaja haukuttaa makuulla olevaa koiraa kotona. 

Opeta jokin käsky, jolla koira alkaa haukkumaan, 

vaikka ”SANO”. Ohjaaja pitää orthex purkkia 

lattialla (nahkahanska kädessä) ja kättä purkin päällä. 

Koira turhautuu kun ei saa ruokaa, alkaa raapimaan 

(joka on hyvä merkki) ja hetken päästä haukkumaan. 

2. Palkkaa koira heti ensimmäisestä haukusta tai 

äännähdyksestä. Kehu  sanomalla ”HYVÄ”, koiran 

haukun ”HAU” H-kirjaimen kohdalla ja avaa purkki! 

Toista muutamaan kertaan.  

3. Kun koira haukkuu jo useamman kerran peräkkäin, 

palkkaa em. tavalla koira H-kirjaimen kohdalla! 

4. Kun haukku kulkee hyvin, pyydä itsellesi avustaja 

5. Ohjeista maalimies (avustaja) toimimaan samalla 

tavalla kuten olet itse koirallesi opettanut haukun. 

Nyt vaan maalimies asettuu tilallesi. Helpottakaa 

harjoitusta siten, että avustaja palkkaa koiran heti 

ensimmäisestä äänestä ja H-kirjaimen kohdalta 

jälleen. Vaikeuttakaa sitten lisäämällä haukkuja. 

6. Koiran lähetys maalimiehelle, komennolla ”UKKO” 

7. Koira saapuu maalimiehelle, maalimies antaa käskyn 

”MAAHAN” ja jos koira ei ala haukkumaan antaa  

maalimies käskyn ”SANO”  
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Tuuliapu harjoitus tiivistettynä 

• Tehdään aluksi siksakkia, vastatuuleen, eli tuulen alla 

• KOIRAN PITÄÄ EDETÄ AINOASTAAN NENÄLLÄÄN! 

• Maalimiehen tulee olla hyvin piilossa kuusen alaoksien alla 

• Ohjaajan itsensä tuulee pysyä koiran takana maalimieheen nähden  

• Ei koskaan maalimiehen ja koiran välissä! 

• Kun haju löytyy ilmasta, koira alkaa kiskomaan suoraan maalimiehen 

luo tai ilmaisee kääntämällä voimakkaasti kuonoa kohti maalimiestä, 

niin ohjaajan tulee osata lukea tämä koirastaan, jolloin: 

• Maalimies tukee koiraa ja muuttaa kulkuaan kohti maalimiestä 

• Koira on kytkettynä pitkään liinaan, mutta kaikkea liinaa ei pidä antaa 

heti, vaan pikku hiljaa 

• Koira saa nähdä maalimiehen vasta 1-2 metrin päästä ja liina vapautetaan 

• Pyrimme aina 80 % onnistuneeseen suoritukseen! 

• Maalimies palkkaa koiran iloisesti kehuen, ohjaaja on hiljaa 
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Teoria III 
miten käytännössä?  

Eli kuinka Hakulassie 

treeniryhmässä menetellään.   
JL 26.3.2013 



Hakuharrastus ja varusteet 

• Oman koiran kanssa pääsee hyvin hakuharrastuksen alkuun: 

• Olemalla itse aktiivinen ja ilmoittautumalla ryhmän treeneihin 

• Olemalla kiinnostunut kaikista ryhmän koirista ja seuraamalla niiden 

edistymistä, ja toimimalla näille maalimiehenä   

• Tutustumalla kirjallisuuteen ja oppaisiin 

• Pitämällä treenipäiväkirjaa  

• Hakeutumalla koulutuksiin ja leireille 

• Mitä varusteita harjoituksiin: 

• Orthex purkkeja (0,3L) palkkoineen + vesipullo 

• PK-valjaat, hakuliina 5 m, kaulapanta tai valjaat  

• ilmaisurullia 6 + 1 kiintorulla (jos rullailmaiseva) 

• Maastopuku, sadeviita ja vedenpitävät maastokengät 

• Treeniliivi, käsineet, peittoja ikkunan suojaksi 

• Reppujakkara,  treenivihko ja kyniä 

• Ladattu Cobra PMR-446 radiopuhelinpari 

• Ilmahaka (Airboy) 
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Hakulassie ryhmän pelisäännöt 

• Sitovat ilmoittautumiset treeneihin  

• Peruutuksia/myöhästymisiä tulee, mutta niitä varten on jokaisella 

oltava puhelinnumerot tallessa ja poikkeamat sovitusta tulee 

saattaa pikaisesti treenaajien tietoon (soittamalla, ettei odotella 

turhaan) 

• Ryhmän jäsenillä on treenisuunnitelmat valmiina  

• Ei saa olla liian riippuvainen koulutusohjaajasta, nopeuttaa treeniä 

• Sovitaan suoritusvuorot heti treenin aluksi ja ollaan 

treeneissä siihen saakka kunnes hakualue on purettu 

(merkit kerätty pois) 
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Hakulassie ryhmän pelisäännöt 

• Koiran suorituksen aikana ei ”pulista”, keskitytään 

seuraamaan koiran suoritusta. Palautetta ei anneta puolin, 

eikä toisin piilolla, eikä silloin kun koira on suorittamassa 

tehtävää.  

• Palaute annetaan vasta suorituksen jälkeen repuilla!  

• Jokainen saa vapaasti perustaa treenin Nimenhuutoon, 

myös vierailijoita voi kutsua, mutta ryhmän jäsenet ovat 

etusijalla 

• Koulutusohjaaja voi asettaa rajoituksia koiramäärälle 

• Periaate on yksi koira / ohjaaja!  

• Kakkoskoirat treenin viimeisinä, jos ryhmälle sopii 
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Maastotreenit 

• Treenimaastot sijaitsevat Tuusula, Vantaa, Espoo ja 

Kirkkonummi akselilla 

• Autot parkkeerataan tiiviisti (tilaa säästävästi) 

• Ei suljeta muiden ryhmien tai ulkoilureittien käyttäjien 

kulkuväyliä 

• Varataan auton ikkunoiden eteen peitteitä auringonsuojaksi 

ja varmistetaan autoon riittävä ilmanvaihto sekä vettä 

koiralle 

• Treenisuunnitelma ja repun pakkaaminen tehtävä 

edellisiltana 

• Palkat jääkaapista reppuun juuri ennen lähtöä + koiralle vesipullo 

• Ladatut puhelimet reppuun 

 

JL 26.3.2013 



Maastotreenit 

• Maastotreeneihin saavutaan ajoissa, myöhästymisistä 

ilmoitetaan! 

• Ulkoiluta koira 15 min. ennen  ja kerää koiran jätökset 

kakkapussiin 

• Kunnioitetaan muita metsässä liikkujia  

• Odotetaan marjastajien siirtyminen hakualueelta pois 

• Keräämme maastosta kaikki omat + vastaantulevat roskat 

• Metsään ei jätetä piilomerkkejä 

• Merkkien purku aloitetaan aina hakualueen loppuosasta repuille päin  
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Treenisuunnitelma 

• Tiivistettynä: 
• Valmistaudu treeneihin kunnolla 

• Pakkaa reppu, palkat ja vesipullo 

• Tee treenisuunnitelma kotona 

• Ole ajoissa kokoontumispaikalla 

• Ilmoita aina myöhästymisestä 

• Ulkoiluta koira hyvin ennen treeniä 

• Ohjeista maalimies hyvin 

• Palkkaa koira ohjeiden mukaan 

• Toimi kaverin koiralle 

maalimiehenä siten kuten haluat 

omalle koirallesi toimittavan 

• Anna palautetta 

• Ole koirallesi oikeudenmukainen 

• PK-haun tulee olla hauskaa   
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Teoria IV 
käytännön ohjeita harjoitteista 

kuvina ja teksteinä, eli avuksi alkuun. 
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Hakurata & tallaaminen 
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Hakurata 
JL 26.3.2013 

Tavoitteena nenä auki, suorat ja hyvät pistot, ei haahuilua! 
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Tallaaminen 

• Hakuharjoittelussa on erittäin 

tärkeää tallata alue kunnolla: 

• Alueen pintakasvusto rikkoontuu 

kenkien alla ja vahva haju nousee 

koiran nenään. 

• Koira oppii, että vain tallatulta 

alueelta saa palkkaa, eli se palaa 

ylitettyään rajan tallatulle 

puolelle. 

• Lisäksi hyvin tallattu alue estää koiraa 

jäljestämästä. 

• Jokaisen tuleekin pysytellä aina 

tallatulla alueella!  

• Alueen sivurajat tulee tästä syystä 

merkata todella hyvin. 

• Merkkaaminen  
• Vasemmalla olevat piilot punaisella 

• Oikealla olevat piilot sinisellä 

• Keskilinja valkoisella 
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Esineruutu 
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Esineruutu 

• Esine-etsintä on erittäin tärkeässä asemassa kokeessa.  

• Jos koira ei tuo esineitä menettää koirakko siitä 30p! 

• HK1:een vaadittava pistemäärä on 170p, eli jos esineruutu menee mönkään, pitää 

kaiken muun maasto-osuuden mennä nappiin. Harva koira pystyy tähän. 

• Kriteerit:  

• Alue 50x50, metsämaastossa, selkeä kasvillisuus ja puusto 

• Koiran suoritus, alueen käyttö  ja liikkeet oltava tuomarin arvosteltavissa 

• Ykkösluokassa 1 esine, kakkosluokassa 2 esinettä ja kolmosluokassa 3 esinettä. 

Aikaa kaikissa luokissa 5 minuuttia. Aika alkaa kun ohjaaja lähettää komennolla 

koiran ruutuun.  

• Mitä arvostellaan:  

• Miten se koira reagoi esineisiin 

• Miten se koira liikkuu alueella (koiran juoksemisen nopeutta ei arvostella) 

• Miten se reagoi kun saa pienenkin hajun, onhan koira motivoitunut kääntymään 

esineestä lähtevään hajuun ja paikantamaan sen 

• Esineen tuominen, halukkuus ja luovutus 

•  uudelleen lähetys 

• Ohjaajan toiminta. 
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Esineruutu 

• Esinemotivaatio:  

• Kun koira kantaa mitä vaan esineitä omistajalle, aina palkka! 

• Kaaviokuvaksi muodostuu koiralle se, että aina kun löytää jotain, heti 

suuhun ja kiiruusti vienti omistajalle. 

• Ensin harjoitellaan kotona olohuoneessa, sitten eteisessä, sitten 

ulko-oven ulkopuolella, pihassa, kadulla ja pikkuhiljaa siirretään 

esineet maastoon.  

• Sido koira puuhun ja käy ripottelemassa esineet itse maastoon.  

• Kaaviokuva esine-etsinnästä tulee saada heti nuorelle koiralle kuntoon, eli 

mitä tehdään.  

• Ensin viedään esineet lähelle ja sitten pikkuhiljaa kauemmaksi.  

• Käsky esineruudusssa pitää olla eri kuin henkilöetsinnässä tai jäljellä.  

• Aluetta tulee tallata hyvin ristiin rastiin.  

• Aluksi palkkaa esineen tuomisesta ohjaajalle (ei siis tarvitse luovuttaa, 

kunhan tuo), sitten seuraavaksi (kun koira innostunut) vaadi esineen 

luovuttamista käteen. 
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Esineruutu  

• Tarkoitus esine-etsinnässä on, että koiran saadessa hajun esineestä se 

tuo esineen ohjaajalle. <video> 

• Leikki, esinekiinnostus & nouto oltava kunnossa ensin! 

• Jos koira ei hae esinettä vaan koheltaa alueella, viedään koira autoon häpeämään. 

Sitten haetaan uudestaan, jos ei toimi vieläkään, viedään häpeämään autoon 

uudestaan. Kolmannella kerralla yleensä jo onnistuu ja päästään palkkaamaan 

koira.  

• Tuulen suuntaa kannattaa hyödyntää:  

• suoralla tuulella saadaan esinehaju suoraan ja suoruutta, sivutuulella opetetaan 

nenänkäytön tarkkuutta.  

• Hyvä hajuaistinen koira on sellainen, jolla kolme lähetystä ja kolme esinettä. 

• Esineet ovat minimissään tulitikkulaatikon kokoisia, ei metallia.  

• Usein käsineitä, lompakoita, nahka- ja kangas tavaroita, joihin haju tarttuu hyvin. 

• Esineen ei saa loukata koiraa! 

• Jos käyttää mielikuvaa, eli vie koiran kanssa yhdessä esineen 

alueelle, tulee nouto olla kunnossa.  

• Tulee myös huolehtia, ettei koira jäljestä, eli tehdään riittävän laaja kaari. 
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http://jormalahti.pp.fi/videot/Riku_ER_24042011_web.wmv


Esineruutu 
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Erilaisia harjoitteita, 

suorapalkalla ja ilmaisulla 
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Hajunhaku tai ääniapu 
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Haamu 
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Mielikuva 
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Viuhka 
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Valmis 
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… ja maastotreeneissä opitaan lisää! 
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Kiitos osallistumisestasi! 
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Palautetta, kysymyksiä ja korjauksia aineistoon otetaan vastaan: 

 

jorma.lahti(at)millakes.com 

+358-40-7490322 


