PK-jälki: Jari Ikonen
Perinteiseen tyyliin koira kotona, jonka tosin salakuljetin 15-vuotiaana naapuri pitäjästä. Kyseinen
koira eli 13 vuotta ja oli se joka puri ja sai aikaan koiraharrastukseen hurahtamisen. 2003 tulikin sit
ensimmäinen harrastuskoira, suursnautseri uros. Tätä harrastelua on jatkunut nyt 13 vuotta,
erilaisina muotoina. Koirat ovat tosin vaihtuneet tässä ajassa. Harrastuksesta on samalla tullut työ,
joka on suuntautunut virkakoira puolelle. Koirien käyttäytyminen ja nenän käyttö, ovat asioita
joihin olen keskittynyt ja opiskellut kyseisiä asioita. Oma perusajatus kouluttamisessa on:
ympäristöoppi, motivaatio ja halu oppia, niillä pääse jo pitkälle!
PK-haku: Marika Koskinen
Olen kilpaillut koirieni kanssa haussa, jäljellä ja EK:ssa. Nuorimman koirani kanssa päälajeina haku
ja suojelu. Hollanninpaimenkoirat ovat minulle rotuna tuttu, on mukavaa tulla teidän yhdistyksen
leirille kouluttajaksi.
Tottelevaisuus 1: Petri Artiola
Olen 42-vuotias koira harrastaja Lohjalta. Aloitin koira touhut vuonna 2001 haun parissa. Toimin
perheen maalimiehenä ja kävin seuraamassa ryhmän harjoituksia metsässä sekä kentällä.
Ensimmäinen oma koira tuli 2006, rottweiler uros Nemo. Nemon kanssa harrastettiin hakua ja
hieman kokeiltiin myös suojelua. Toinen ja nykyinen kisakoirani rwu Into tuli 2012. Inton kanssa on
keskitytty suojeluun ja tavoitteina oman rodun MM-kisat. Sitä kohti ollaan edelleen matkalla.....
Nyt uusin tulokas rwu Ukko on vuoden vanha ja matka on alussa kohti kisakenttiä.
Vuonna 2010 aloitin suojelun maalimieheksi opiskelun. Heti sain kasaan pienen ryhmän, jolle
harjoituksia tehtiin. Vuonna 2016 pätevöidyin SPKL:n maalimieheksi. Nykyään ryhmä ei ole enää
kovin pieni. Ryhmään taitaa kuulua jo lähes 20 koiraa. Minulla on ollut ryhmässä iso kirjo eri
rotuisia pk-koiria. Eli tätä kautta on tullut jonkinlainen näkemys, miten rodut mahdollisesti eroavat
toisistaan.
Innolla odotan jo kesää, kisakautta ja myös leiriä!
Tottelevaisuus 2: Janne Laitinen
Kipinän koiraharrastukseen sain suoritettuani varusmiespalveluksen niinisalossa
sotakoiranohjaajana. Välittömästi armeijan jälkeen otin ensimmäinen saksanpaimenkoirani. SPLTurun alaosastossa olen toiminut maalimiesoppilaana ja pitänyt omaa suojeluryhmää vuodesta
2012. Oman ryhmän koirille kouluttanut maalimiehenä useita suojelutuloksia, omalla koiralla
tavoitteena kilpailla saksanpaimenkoirien rotumestaruuskilpailuissa 2016. Koirankoulutuksessa
itselle on tärkeää, että ohjaaja sekä koira nauttivat tekemisestä ja se on molemmille hauskaa. Etsin
koko ajan itselle uusia tapoja kehittyä paremmaksi kouluttajaksi, ennakkoluuloton asenne auttaa
oppimaan uutta. Itselleni tottelevaisuus on muodostunut intohimoksi, koska vahva tottelevaisuus
luo vahvan pohjan yhteistyölle myös jäljestyksessä sekä suojelutyöskentelyssä.
Aloittelijat: Tiina Vartiainen
Koiraharrastus on vienyt mukanaan, pitkän aikaa rotuna on ollut hollanninpaimenkoira. Päälajina
tällä hetkellä on IPO, olen myös ensimmäisen holskuni kanssa harrastanut hakua ja tokoillut.
Metsäjälkeä on myöskin tullut koiran iloksi tehtyä. Lajit on valikoituneet koiran ominaisuuksien
mukaan. Toimin myös tällä hetkellä yhdistyksen pk-vastaavana ja järjestelen Turun seudun
holskujen tapaamisia paikallistoiminnan puitteissa.

Rally-toko: Johanna Järvinen
Olen rally-tokon harrastaja ja tällä hetkellä nuoremman beussini kanssa harrastetaan pk-lajien
lisäksi TOKOa, noseworkia ja siis tietenkin sitä rally-tokoa. Alun perin aloitimme rally-tokon lähinnä
muiden lajien vastapainoksi ilman sen suurempia tavoitteita muita kuin hauskanpito, mutta niin
vaan laji vei mennessään, nälkä kasvoi syödessä ja löysinkin itseni rallyn kisakentiltä aina
uudelleen. Hollanninpaimenkoiriin olen saanut tutustua ystävien kautta, hienoa päästä näkemään
holskuja lisää!
Agility: Tiina Pehkonen
Koiria on ollut monen rotuisia nyt jo reilu 30 vuotta – ensimmäinen koira tuli lapsuudenkotiin.
Lajeina alkuun PK-haku, nyt vahvasti myös agility.
Agilityn aloitin 2008 keskikokoisella snautserilla. SM-tasolle pienen maksin kanssa päästiin.
Nikitan (lk holsku) kanssa ollaan osallistuttu SM-joukkue/yksilökisoihin sekä viime vuonna MMkarsintoihin. Käytiin myös holskujen MM-kisoissa Tšekeissä.
Eniten keskityn koirakon vahvuuksiin ja niiden parantamiseen ilon kautta. Linjavalinnat ovat
holskuilla tärkeitä. Oma jatkuva kouluttautuminen ja niistä parhaiden ajatusten valinta ja
jalostaminen käytäntöön on parasta – itsensä haastaminen kannattaa ja tuo tuloksia!
Luento: ”Koiran rakenne”, Salme Mujunen
Tietokirjailija ja yrittäjä, freelancer-toimittaja yli 13 vuoden kokemuksella. Suomen tietokirjailijat
ry:n jäsen,filosofian maisteri, kemisti –kemian ja filosofian opettaja,pedagogi (pedagogisista
opinnoista myönnetty stipendi).
Yliopistollisia opintoja seuraavissa aineissa: kemia, biokemia, filosofia, kasvatustiede,
erityispedagogiikka, biologia, matematiikka, terveystieto.
Eläintenhoitajan ammattitutkinto - eläinten kouluttamisen osaamisala. Tutkinnon osat: eläinten
hoito ja kouluttaminen (eläinlajit: koirat ja kissa), eläintenkouluttajan asiakaspalvelu- ja
työelämätaidot, eläinalan yritystoiminta. Myös eläintenkouluttajan ammattitutkinnon arvioitsija ja
näyttötutkintomestari (NTM). Mukana Suomen Tietokirjailijat -asiantuntijalistalla koiraasiantuntijana.
Julkaistut tietokirjat:
- Tie tottelevaisuusvalioksi (2006)
- Saalisvietti koiraharrastuksessa (2009)
- Pennun polku puolivuotiaaksi (2011)
- Agilityradat, osa 1 (2012)
- Agilityradat, osa 2 (2012)
- Koiran rakenne, laaja oppimäärä (2015)
Apurahoja luovaan kirjoitustyöhön: Suomen tietokirjailijat ry:ltä ja kirjastoapurahalautakunnalta.
Julkaistut valokuvataidekirjat:
- Koirakuvakirja - liikkeen tasapaino ja epätasapaino (2007)
Tottelevaisuuskokeiden ylituomari (2002), agilitykilpailuiden ylituomari (2003). Yritys Koirataito
SM -koulutusvalmennusta, kursseja, luennointia, valokuvausta, taittoa.
Koirien kasvatuksesta myönnetty Vuolasvirtapalkinto, kennel Tuulenkuu.

