
Rakennusetsintään tutustuminen Hyvinkäällä 18.2.2023 – kouluttajana 
Anna-Mari (Ammi) Matikainen

Harjoituksen pääasiallinen tavoite on tutustu aa kurssilaiset henkilöetsintään rakennuksessa. 
Rakennukset tarjoavat mainion ympäristön koiran ongelmanratkaisukyvyn ja itseluo amuksen 
kehi ämiseen.  Koira oppii nopeas , miten hajut käy äytyvät ja miten niitä työstetään. 

Rakennuksessa koiran tehtävänä on käydä etsi ävä alue tarkas  ja järjestelmällises  läpi ja etsiä 
maalihenkilöt ilmavainun avulla. Tutustumiskerralla piilot suunnitellaan kunkin koirakon tason 
mukaan, mu a niin, e ä tuo avat vähän päänvaivaakin.

Kurssilaiset toimivat vuorotellen tarvi aessa myös toisille koirakoille maalihenkilöinä. 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

Käytössä oleva rakennus on poiste u käytöstä ilmaongelmien takia. Lämmitys ja vesi on katkaistu 
ja sisällä on kylmä, vaikka ulkona ei olisikaan pakkasta. Pukeudu siis lämpimäs  ja varaudu, e ä 
vaa eesi saa avat likaantua. 

Koiralle mukaan palkkionamit ja niille rasiat. Koirat odo avat vuoroaan autossa, joten jos on kylmä 
niin varaa niillekin lämmintä päälle. Rakennuksen la a on paikoin liukas, joten jos koirasi on 
to unut tossuihin, niin kanna aa o aa mukaan varsinkin jos on vilkasliikkeinen koira.

Tututumiskerta lauantai 18.2.2023 klo 11.00 arvioitu kesto 2-3 h.

Hinta: 30 € jäsen ja ei-jäsenet 35 €

Mukaan mahtuu 8 koirakkoa.

Rokotusten oltava kunnossa.



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.


