
VIRVELISTÄ SANOTTUA:

Raunioilla tavoitteena on treenata tarkennusta eli sitä, että koira 
yrittää loppuun saakka löytää reitin maalihenkilön luokse, ennen kuin 
aloittaa ilmaisun. Loppuvuodesta totesin nimittäin, että Vire aloitti 
ilmaisun turhan aikaisin, kun maalihenkilön luokse olisi voinut päästä. 
Tarkkuutta ja huolellisuutta työskentelyyn siis. Hakumetsässä 
tavoitteena olkoon pk-tyyppisen etsinnän vahvistuminen niin 
varmaksi, että kokeisiin osallistuminen olisi mahdollista. 
Pelastuspuolella tavoitteenamme on suorittaa peruskoe maastossa 
sekä soveltuvuuskoe ja ehkä peruskoekin raunioilla.

Tärkein haaveni – eikun tavoitteeni  vuodelle 2013 Virvelin kanssa 
on pk-kisauran korkkaaminen jäljellä. Sitä varten jäljestystä 
treenataan paljon, jälkiä pidennetään ja koiran itseluottamusta jäljen 
kadotessa vahvistetaan siten, että ohjaaja EI AUTA edes vahingossa 
koiraa löytämään jälkeä uudestaan, vaan koira saa useita kokemuksia 
siitä, että se itse ratkaisee myös pulmapaikat. Tottiksessa tavoite on 
paikallamakuun varmaksi treenaaminen sekä eteenlähetyksen ja 
noutojen kisakuntoon saaminen. Tokokisoissakin saatamme pyörähtää, 
kun nyt kerran motivaatiota riittää. Siinä lajissa tavoitteemme on AVO-
luokan ykköstuloksen saavuttaminen.

JA KUINKAS SITTEN KÄVIKÄÄN?

Virvelin tavoitteet saavutettiin pk-puolella ja tokossa. 
Pelastuskoirapuolella en ollut kauhean aktiivinen enkä edes ilmoittanut 
Virveliä kokeisiin, mitä nyt raunioiden soveltuvuuskoe tuli tehtyä. Virveli 
olisi ilman muuta valmis myös pelastushaun peruskokeisiin, mutta oma 
ajatukseni on ollut, että annetaan vähäiset koepaikat hälyryhmään 
aikoville. Tällä hetkellä en ole leipomassa Virvelistä hälytyskoiraa.

Tärkein tavoite 2013 oli pk-kisauran korkkaaminen, ja se tehtiinkin 
varsin komeasti kesäkuussa, kun Virveli kävi voittamassa ekan kokeensa 
Kyröskoskella ja saimme JK1 -koularin hienolla ykköstuloksella.

Nälkähän toki kasvoi syödessä ja niinpä ilmoittauduinkin myös avoimen 
luokan jälkikokeisiin. Niiden kanssa kävikin sitten monta kertaa nolosti. 
Ekassa kokeessa emäntä hukkasi Virkun löytämän kepin, jolloin 
maastopisteet jäivät 2 päähän koularista. Tokassa kokeessa juostiin 
iloisesti ja vauhdilla jälki kahteenkin kertaan läpi - mutta keppejä ei 
noussut kuin kolme. Kolmas yrityksemme jäi viimeiseksi, silloin 
tottispisteet jäivät 2 päähän koularista (uramme KAAMEIN tottis 



EVER!!!).

Jos pk-puolella, niin myös tokossa törppöiltiin monessa kokeessa, mutta 
niin vaan saavutimme avoimessa luokassa kaksi kertaa ykköstuloksen. Se 
kolmas jätettiin tarkoituksella tälle vuodelle, koska voittajaluokkaan ei 
ole asiaa vielä pitkään aikaan, jos silloinkaan! ;)

TAVOITTEET VUODELLE 2014

Virvelin kanssa ykköstavoitteemme on tietysti se JK2 -koulari, joka jäi 
aika pahasti kismittämään mammaa. Toissapäivänä käytiin pitkästä aikaa 
jäljestämässä ja totesin jälleen, että neiti huolettoman kanssa täytyy 
treenata PALJON tarkkuutta ja huolellisuutta, toisin sanoen kulmia, 
piikkejä ja taas kulmia ja joka väliin peltojälkeä. Kaikki kuusi keppiä se 
kyllä bongasi, mutta kaikista kulmista viiletettiin aluksi iloisesti yli. 
Esine-etsintä sujui tauosta huolimatta upeasti, Törppö kaahasi 3 pistoa 
ja toi 3 esinettä niin vauhdikkaasti ja varmasti, että jopa Osmariini jäi 
selvästi kakkoseksi! :D

Tottiksessa tavoitteita ovat vahvojen "palkkauspisteiden" rakentaminen 
ja niiden kautta pidemmät suoritukset ilman välipalkkoja työvireen siitä 
kärsimättä. Estenoutoihin pitää kiinnittää erityistä huomiota ja koiralle 
on saatava selkärankaan saakka oikea suoritusmalli eli se, että myös 
kisatilanteessa hypätään/kiivetään este molempiin suuntiin ja irrotetaan 
kapulasta ekalla käskyllä! ;) Viimeisin JK2 -yrityksemme kaatui pitkälti 
estenoutojen pistemenetyksiin, joten ainakin oma motivaationi korjata 
puutteet noudoissa on valtava!

JK2 -koularin lisäksi teemme Virvelin kanssa TK2-koularin, toivottavasti 
jo talvikaudella. Pelastuspuolella tavoitteenamme voisi olla vaikka 
raunioiden peruskoe ja sen kautta Espoon väestönsuojeluorganisaatioon 
sijoittuminen. Hakumetsässä treenataan edelleen viikoittain ja mikäli pk-
malliset pistot ja ilmaisut alkavat tuntua varmoilta, saatan ilmoittautua 
myös pk-puolen hakukokeeseen. Tämä - sekä tietysti myös mahdolliset 
voittajaluokan jälkikokeet - ovat kuitenkin tavoitelistalla kirsikoina kakun 
päällä, siis bonusjuttuja siltä varalta, että varsinaiset tavoitteet täyttyvät 
liiankin helposti. ;)

OSMOSTA SANOTTUA:

Pelastuskoirapuolella tarvoite on suorittaa taidontarkistuskoe 
hyväksytysti ja ilmoittautua sen jälkeen hälytyksiin, mikäli hälyryhmä 
asiaa puoltaa. Lisäksi haluan päivittää Osmon koesuoritukset voimaan 



raunioilla, mikä tarkoittaa vähintäänkin vanhentuneen peruskokeen 
uusimista. Päätänpä nyt virallisesti ottaa tavoitteksi myös 
pelastuskoirien jälkikokeen suorittamisen!

Tokossa tavoite on sama, kuin vuosi sitten – siis kokeisiin 
ilmoittautuminen, tunnarin ja ruudun tehotreenaaminen varmoiksi ja 
sitä kautta ykköstuloksen mahdollistuminen. Tärkeä tavoite on myös 
terveyden ja kunnon ylläpito, Osmo ei ole enää ihan pojankloppi ja 
etenkin nivelet tarvitsevat jo huoltoa eli hyvää lämmittelyä, 
lihaskunnon ylläpitoa sekä ruokintaan keskittymistä. Osmon 
kärttyisyys ja tosikkomaisuus muiden koirien kanssa liittyy 
todennäköisesti jonkin sortin kolotuksiin tai suoranaisiin kipuihin. 
Testailen asiaa ensiksi kokeilemalla, miten Rimadyl-kuuri vaikuttaa 
Osmon käyttäytymiseen sen mellastaessa Virvelin kanssa lenkeillä.

JA KUINKAS SITTEN KÄVIKÄÄN?

Osmo osallistui aktiivisesti ja menestyksekkäästi hälytysryhmän 
treeneihin alkuvuoden ajan, mutta jäisillä poluilla liukastelu ja 
umpihangessa loikkiminen alkoivat selvästi tuntua sen kyynärpäissä. 
Lopulta jouduin tekemään haikean joskin ehdottomasti oikean päätöksen 
jättää Osmo eläkkeelle hälytysryhmästä.

Terveyden kanssa taisteltiin ihan tosissamme kesän alussa, kun Osmoon 
iski infektiivinen moniniveltulehdus. Rankan kuukauden aikana 
köyhdyttiin pari tonnia ja jouduttiin henkisesti varautumaan myös koiran 
ikiuneen nukuttamiseen. Mutta niin vaan Osmis toipui ja nyt uudessa 
kodissa se on suorastaan nuortunut ja leikkii, hyppii ja juoksee kuin nuori 
poika ainakin riehumishepuleineen päivineen! :D

Lempityötänsä eli ukkojen etsintää Osmis on saanut kuitenkin jatkaa 
viikoittain sekä raunioilla että maastossa ja kertakaikkisen hienosti 
poitsu sen homman kyllä taitaa!

Hälytysryhmän jäämisen jälkeen aikaa ja energiaa on ollut entistä 
enemmän tokoiluun ja siinä saavutimmekin Osmiksen kanssa 
pitkäaikaisen haaveemme ja tavoitteemme eli ykköstuloksen 
voittajaluokasta. Ykköstuloksen jälkeen kävimme kerran kokeessa ja 
silloinkin ykköstuloksesta jäätiin vain karvan verran. Loppuvuosi 
treenailtiin vaikeimpia EVL:n liikkeitä eli ohjattua noutoa ja merkin 
kautta ruutuun lähettämistä.



TAVOITTEET VUODELLE 2014

Osmolla on loistava työvire tokoilujen kanssa, mistä pyrin pitämään 
jatkossakin huolen parhaan taitoni mukaan. Vuoden 2014 tavoitteena on 
päästä kisaamaan ja saavuttaa myös tulos erikoisvoittajaluokassa. Koska 
Osmo on myös innokas ja taitava jäljestäjä, tekisi mieli päästä jäljelläkin 
johonkin kokeeseen tai kisaan. Voisin jopa kokeilla, miten vanhalta 
parralta luonnistuisi peltojälki. JK2 -koularin Osmo saisi tätä nykyä 
varmaankin ihan leikiten, mutta siinä minun on ajateltava koiran 
terveyttä: Pk-esteet EIVÄT ole Osmoa varten, vaikka se niillekin olisi aina 
innoissaan kaahaamassa...

Itsestäänselvä mutta mainitsemisen arvoinen tavoite on myös terveyden 
ylläpito. Osmon kohdalla tärkeitä tekijöitä sen suhteen ovat sopiva 
elopaino, hyvä lihaskunto ja ruoan seassa tarjoiltavat lisäravinteet ja 
"voiteluaineet" nivelille.


