NETTIJATKO Rajaviesti 3/2013
Frontex kouluttaa Eurooppaan ensimmäiset
työkoirakoulutuksen asiantuntijat
” I can do that.. I can try it..”
Frontexin koulutuspoolin järjestämässä koulutustapahtumassa Virossa kuvattiin
kesäkuussa 2012 jälkikoulutukseen opetusmateriaalia. Innokkaita ohjaaja/kouluttajia löytyi mm. Baltian maista vino pino. Kuten asiaan kuuluu koiranohjaajalla on
yleensä kova luotto koiraansa ja toisilla näyttämisen halua on enemmän, toisille
taas riittää että tietää itse missä mennään.
Virossa suunniteltiin kuvattavaksi harjoitus jossa 15 minuuttinen jälki kulkee metrisestä horsmikosta, asfaltille ja kurvaa soratielle. Alustanvaihtoa siis. Matka n. 150
metriä kuvausteknisistä seikoista johtuen. Erittäin hankala nopeista rytminvaihdoksista johtuen.
Vapaaehtoinen Baltiasta ilmoitti koiraa kuvaukseen haettaessa, ”I can do that”, ennen kuin kuuli harjoituksen kulusta..
Kun ohjaaja kuuli kuvaussuunnitelman mukaisen jäljen kulun, ilmoitti herra hartiat
hieman matalammalla ”I can try it..”.

I Trust Your Dog..
Maaliskuussa 2013 pidetyssä EUBG CANINE INSTRUCTOR TEAMin
koulutuksessa Suomalaiselle kurssilaiselle jälkiharjoitukseen jälkeä lähti
tekemään Romanialainen kollega.
Jälki sovittiin tehtäväksi siten että jäljentekijä päättää kuvion ja jättää muutaman
esineen koiralle, jotka se ilmaisee maahan menemällä ja näin myös ohjaaja pystyy
palkkaamaan koiran hyvin tehdystä työstä.
Jälki tehtiin suunnitelman mukaan ja koira jäljestämään.
Normaalisti jäljelle jätetään esineitä jotka ovat muovia, paperia, puuta, metallia tai
nahkaa. Yleensä variaatio löytyy partioautosta tai jäljentekijän taskuista.
Huhut kertovat Kaakkois-Suomesta löytyneen lumikolan jäljeltä keskeltä metsää.
Perusperiaatteet esineille:
A) jälkeä ei ehditä ajaa loppuun
B) koira harhautuu jäljeltä
C) ei löydä jälkeä, eli arvotavaraa ei esineeksi jätetä..
Rajavartiolaitoksen rajakoira etsi jäljen ja lähti seuraamaan jälkeä onnistuneesti.
Jonkin ajan kuluttua jäljellä tuli vastaan ensimmäinen esine, jonka koira ilmaisi.
Ohjaaja kehui koiraa ja otti esineen joka näytti erehdyttävästi virkakortilta.
Ilmeisesti jonkinlainen leikki-kortti harjoituskäyttöön oli ensimmäinen ajatus ja esine
taskuun. Ei muuta kuin koira eteenpäin ja jäljestämään.
Jonkin ajan päästä koira meni jälleen maahan. Puhelin. Toimiva ja älymallia.
Koiranohjaaja hämmästyi aiheestakin, laittoi luurin taskuun ja taas matka jatkui
jälkeä pitkin.
Koira ilmaisi kiemurat selvitettyään taas esineen, joka oli lompakko, tässä vaiheessa
ohjaaja totesi myös ensimmäisen esineen aidoksi Romanian poliisin virkakortiksi.
Esineet onnistuneen jäljestysharjoituksen jälkeen palautuivat oikealla omistajalleen.
Koiranohjaajan kysymykseen että ei nyt sitten tullut mieleen että koirahan olisi
voinut epäonnistua harjoituksessa ja olla löytämättä esineitä vastaus oli lyhyt ja
ytimekäs: ”I Trust Your Dog”.

..Lähes samaan aikaan toisaalla..
Koiranohjaajalla saattaa toisinaan olla hieman liian ruusuinen kuva koiran suorituskyvystä. Terve skeptisyys kuuluu asiaan mutta tärkeintä on tietää koiran taso
hyvänä ja huonona päivänä.
Edellä kuvatusta harjoituksesta halusi läntisen Etelä-Euroopan koiranohjaaja toisinnon jota toteuttamaan lähti Kreikkalainen koiranohjaaja.
Kysyttäessä esineistä annettiin ohjeet laittaa jotain henkilökohtaista tavaraa, kaikki
käy koska luottamusta koiran kykyihin tietenkin pitää olla. Jälki tehtiin ohjeiden mukaan ja H-hetki koitti.
Jäljestämiskäskyllä lyhyeltä jäljenhakualueelta ei tapahtunut mitään.
Ohjaaja teki voitavansa ja joutui toteamaan että tänään ei etene metriäkään koira
jälkeä pitkin. Eteläeurooppalainen tapa kommunikoida on hieman vilkkaampaa kuin
pohjoisessa.
Paikalla vaadittiin apua Suomesta, mutta toisessa harjoitteessa ollutta koiraa ei
ohjaajineen saatu paikalle.
Onneksi Keski-Euroopasta löytyi pätevä jäljestäjä, joka löysi älypuhelimen, hotellihuoneen avainkortin ja muuta suhteellisen arvokasta henkilökohtaista omaisuutta.
Joka tapauksessa, kovaäänistä keskustelua aiheesta riitti jäljentekijän ja
koiranohjaajan kesken myös myöhemminkin.
Ehkä tästäkin voisi luoda harjoitusmallin, jolla simuloidaan tilannetta jossa epäonnistuminen johtaa muuhunkin kuin koiranohjaajan hetkelliseen verenpaineen nousuun. EHKÄ. :)

