
Labradorinnoutajakerho tarjoaa

Raunioetsintään tutustuminen 19.11.2022 Helsingissä
Koulu ajana Anna-Mari Ma kainen

Raunioetsintä tarjoaa koiralle mielekästä
tekemistä ja on mielenkiintoinen harrastus.
Ohjaajat paitsi ohjaavat omaa koiraansa, toimivat
toisten koirien maalihenkilöinä saaden näin
oman osuutensa ulkoilusta, kiipeilystä ja muusta
kuntoilusta, sosiaalista kanssakäymistä
unohtama a.

Tutustumiskerran harjoituspaikka on Helsingissä
Her oniemen rauniorata, joka on tarkoitukseen
rakenne u harjoitus- ja koealue. Alue sisältää
erilaisia rakennelmia, jotka koostuvat muun
muassa rakennusjä eestä tehdyistä rauniokasoista, kaivannoista, kaivonrenkaista tehdyistä 
tunneleista ja betonisista tai puisista seinämistä. Lisäksi alueella on ilimurskaa, raudoitusputkia, 
sähköjohtoja, kkaita, liikkuvia ja pel siä alustoja sekä muita mahdollisia koiralle vaa via alustoja.

Raunioilla koiran tehtävänä on käydä etsi ävä alue tarkas  ja järjestelmällises  läpi ja etsiä 
maalihenkilöt ilmavainun avulla, mu a tutustumiskerralla harjoitukset toteutetaan jokaisen koirakon
iän ja tason mukaan.

Maalihenkilö on tarkoituksella sovi uun paikkaan koiralta piilote u henkilö, jonka koira etsii 
vainuillaan ja ilmaisee etukäteen sovitulla tavalla: suora palkkaus koiran löytäessä paikalle, palkkaus 
haukun jälkeen, palkkaus rullailmaisun jälkeen

Varusteet:

- Ohjaajalle säänmukainen likaantumisen sietävät vaa eet, tukevat jalkineet, käsineet ja kypärä 
(pyöräilykypäräkin käy) jos on. Alueella on muutama kypärä laina avaksi.

- Koiralle paljon käsin syöteltäviä nameja ja palkkiopurkkeja, juoma-as a ja ve ä. Radalla koira 
liikkuu ilman pantaa tai valjaita.

Tutustumiskerta 19.11.2022 klo 16.00 (kesto 1-2 h)

Hinta:  18 € jäsen ja ei jäsenet 20 €

Mukaan mahtuu 8 koirakkoa.

Rokotusten oltava kunnossa.



Labradorinnoutajakerho tarjoaa

Koulu ajaesi ely:

Olen Anna-Mari Ma kainen, Ammi! 

Olen kasva anut labradorinnoutajia yli 10 vuo a
Helkyn kennelissäni (käy ö- ja sekalinjaisia
labradorinnoutajia pelastus-koiratoimi ja
metsästysominaisuudet paino-pisteinä). Pikkupentujen
sosiaalistamis- ja peruskoulutuskursseja olen vetänyt
Porvoon Palveluskoirien koulu ajana kymmenkunta
kertaa ja muutaman kerran Helsingin Väes-
tönsuojeluyhdistyksen Pelastuskoirajaoksen
koulu ajana. Vakituinen (vapaaehtoinen)
koirankoulutusohjaajatyö on nykyään viimeksi mainitun
yhdistyksen pelastuskoiraryhmän vetäjänä kolme kertaa
viikossa oman leipätyön ohella. 

Kotonani asustaa neljä labradorinnoutajaa: 
10-vuo as Helmi (Helkyn Mesimarja), kokenut peko-
kisailija monessa peko-lajissa ko maassa ja ulkomailla
ja myös Ralli-tokossa kunnos-tautunut. 8-vuo as Mor
(Helkyn Mowgli), joka on myös kisannut peko-lajeissa ja
jonka erityislahjakkuus on katastrofialueiden etsintä. 
5-vuo as Hjär s (Brufinn Pure Heart), joka on
synnty änyt kennelilleni kaksi pentue a ja kisannut
ralli-tokossa, treenaa pelastus-koiralajeja. Ja uusin
tulokas, tätä kirjoi aessa 12-viikkoinen Reiska (Helkyn
Habanero), jolla on tarkoitus treenailla kaikenlaisia
peko-lajeja, ja jos aikaa rii ää, myös rodunomaisia
lajeja.


