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Mervi Kähönen / Haku
Olen vajaa nelikymppinen
palveluskoiraharrastaja Vantaalta. Hakua
olen harrastanut ja kisannut reilut
kymmenisen vuotta, kolmella eri koiralla.
Melkein yhtä kauan myös vetänyt
kisaavien hakuryhmää Tuusulan
Kennelkerhossa, ensin Niemisen Reijan
kanssa yhdessä, sitten itsekseen.
Koulutusleirejä on tullut vedettyä
harvakseltaan viimeiset kahdeksan
vuotta.

Minulle on tärkeää motivaatio ja yhdessä
tekemisen meininki, treenaamisen pitää
olla kivaa molemmille. En lue kuuluvaani
mihinkään tiettyyn koulukuntaan,
Roomaan pääsee montaa eri tietä. Motivaation ja vaatimusten pitää olla tasapainossa, keinot niihin
sitten koiran mukaan. Pilkunviilaajaksi en tunnustaudu, enemmän fiilispohjalta mennään sekä
koulutuksissa että oman koiran kanssa. Kokonaisuus ratkaisee, enemmän kuin yksittäiset tekniset
yksityiskohdat.

Ensimmänen kisakoirani oli spn Konnamuorin Intro, KVA HK3, EK3, JK1, RHFL-B, PERA A. SM-3
hausta vuonna 2010 ja etsintäkokeesta 2013. Rullakoira.
Toinen kisakoira oli kodinvaihtaja spu Sonorian Falke HK3, valioitua ei valitettavasti ehditty kun
koira jouduttiin lopettamaan ennen aikojaan. Haukkuva.
Nyt menossa kolmas kisakoira, metsästyslinjainen labradorinarttu Sidewild All About Shadows, FI
KVA HK3. Haun Suomenmestari 2019. Rullakoira.

Laura Hiekkasalmi / Haku
Olen kohtalaisen tuore koiraharrastaja,
mutta koiria on ollut lähes aina kotona.
Harrastamisen koirien kanssa aloitin Tara
mäyräkoiran kanssa. Tutustuimme jäljen
alkeisiin ja tokoon. Tokossa suoritimme
ALO luokan, mutta laji sitten jäi
terveyssyistä.
Sittemmin perheeseemme saapui
belgianpaimenkoira Fiko ja sen myötä
pääsin tutustumaan moneen eri lajiin kuten
paimennukseen, agilityyn ja tietenkin
hakuun. Tokossa meillä on tuloksena TK 2.
Hausta muodostui kuitenkin meidän päälajimme ja niin ohjaaja kuin koirakin syttyi lajiin nopeasti.
Ensimmäisen kerran osallistuimme Palveluskoirien SM:n 2018, tällöin harmillisesti jäi yksi
maalimies löytymättä ja tulos saamatta. Kesällä 2019 Fiko saavutti hausta valionarvon. Fiko
ilmaisee maalimiehen haukkumalla.
Vuoden 2019 SM:ssä sijoituimme kuudenneksi ja pääsimme edustamaan Suomea NOM
joukkueseen Ruotsiin. Ruotsissa sijoituimme neljänsiksi.

Emma Alve / Jälki
Olen Emma, vajaa kolmekymppinen
palveluskoiraharrastaja Tampereelta.
Palveluskoiralajeista 10 vuotta sitten
mukanaan vei haku ja paria vuotta
myöhemmin kuvioihin asteli jälki.
Kisakoirana on tällä hetkellä labradori Rapu,
jolla on osallistumisoikeus jäljen
voittajaluokkaan. Jälkeä olen kisannut
kolmella koiralla: kahdella omalla ja yhdellä
kaverin koiralla. Lainakoiran kanssa voitimme
PKSM:ssä jäljellä 2018 ja osallistuimme
NOM:eihin sijoittuen neljänneksi.
Jäljellä minulle on tärkeää, että koira on
motivoitunut ja sen annetaan työskennellä
rauhassa. Omien koirien ja kouluttamieni
koirakoiden kanssa on selvitelty useanlaisia
ongelmia jäljellä. Neljä omaa koiraa on kaikki
opetettu jäljestämään hieman erilaisella
tavalla.

Johanna Helminen / Jälki
Olen tamperelainen palvelus- ja pelastuskoiraharrastaja. Harrastamisen olen aloittanut 2007 ja
alusta asti koirikseni on valikoitunut kultaisianoutajia.
Alkuun lajinamme oli enemmän haku, mutta toisen koirani pentuaikana hullaannuin jäljen
kouluttamiseen ja sillä tiellä ollaan edelleen. Jake valioituikin nopeasti jäljeltä (ja jossain kohtaa
myös hausta), saavutti sm-hopeaa ja pääsimme osallistumaan pohjoismaisiin mestaruuskisoihin.
Nyt toivon pääseväni aloittamaan koeuran nuoren koirani kanssa.
Jälkikoulutuksessa pidän tärkeimpänä koiran motivaatiota ja keskittymistä tehtäväänsä.
Odotan innolla, että pääsen tapaamaan lajin parissa olevia noutajaharrastajia!

Susanna Kinnunen / FH-jälki
Hei, olen päälle kolmekymppinen koiraharrastaja, nykyisin
Mäntsälästä. FH:n pariin siirryin IGP- uran jatkumona lk.
hollanninpaimenkoirani kanssa. Hollanninpaimenkoirani
Aava oli ensimmäinen rotunsa edustaja Suomessa, ellei
jopa maailmalla, joka suoritti FH1 ja FH2. Nyttemmin on
rodussa jo muutamat muutkin tulokset. Koirani ovat olleet
tulosvarmoja IGP- ja FH-kokeissa. Kaikki kokeet on
suoritettu hyväksytysti. Ajatuksenani on kouluttaa koirista
itsenäisiä ja ongelman ratkaisukykyisiä jäljellä, jotka
viimeiseen asti haluavat suurella motivaatiolla selvittää
jäljen haasteet.

