
PK SM 2021 hakutuomareiden yhteenveto henkilöetsinnästä 

Teksti: Ilona Erhiö ja Mika Laaksonen 

Hakukokeen henkilöetsintäosuuden järjestelyt olivat toimivat ja henkilökunta oli osaavaa, ystävällistä ja 

ahkeraa. 

Hakurata oli erittäin harvaa mäntykangasta. Pohjakasvillisuus oli kauttaaltaan hyvin matalaa ja kuivahkoa 

sammalta, jäkälää ja puolukan varpua. Rataprofiilissa oli ensimmäisen sadan metrin matkalla voimakasta 

kumpuilua. Loppurata oli suhteellisen tasainen. Rata oli selvästi merkitty ja umpipiiloina oli turvalliset ja 

tukevat laatikot: suuri lasikuituinen roskis ja puinen arkkulaatikko. Osittain peitetty henkilö istui suuren 

kuusen juurella oksien alla. Maalihenkilöiden sijoittelu oli 100 m vasemmalla sivurajalla (roskis), 220 m 

oikealla sivurajalla (kuusi) ja 300 m vasemmassa takakulmassa (arkku). 

Keli oli koirille henkilöetsinnän kannalta ihanteellinen. Aamupäivän ryhmän suoritusaikana lämpötila oli 

selvästi alle 10 astetta, iltapäivällä lämpötila nousi muutamia asteita. Ilma oli pilvipoutaa, aivan viimeisen 

koiran aikana tuli tihkusadetta. Tuulenvire kävi koko päivän radan lopusta alkuun päin iltapäivällä hieman 

voimistuen. 

Maastoon karsiutui 20 koirakkoa. Näistä 13 koiraa löysi kaikki maalihenkilöt, 6 koiraa löysi kaksi ja 1 koira 

yhden. Koirat löysivät siis maalihenkilöitä hyväksytysti yhteensä 52 kertaa. Arvosanat ilmaisujen, 

työskentelyn ja hakuosuuden kokonaisarvosanan suhteen jakautuivat seuraavasti: 

Arvostelukohta Erin-
omainen 

Erittäin 
hyvä 

Hyvä Tyydyt-
tävä 

Puutteel-
linen 

Ilmaisut (52 kpl) 26 12 7 3 4 

Työskentely 2 2 5 4 7 

Hakuosuuden kokonaisarvosana 6 4 3 - 7 

 

Parittoman suoritusvuoron koirat arvosteli Ilona Erhiö: 

Kaikki kymmenen koiraa olivat erittäin työskentelyhaluisia ja liikkuivat innokkaasti ja energisesti alueella. 

Vain yhdellä koiralla työskentelykestävyys laski suorituksen aikana siten, että koira osoitti haluttomuutta 

irrota pistoille. 

Rata oli profiililtaan, pohjaltaan ja piilojen sijoittelun kannalta helppo. Metsätyyppi, rataprofiili ja tuulen 

suunta aiheuttivat sen, että koirat työskentelivät alkuradan oikealla puolella helposti taaksepäin. 70 m 

jälkeen koirat vainusivat maalihenkilöiden hajut kaukaa edestä ennen, kun olivat risteilleet lähelle. Tästä 

aiheutui ohjattavuusongelmia. Moni koira työskenteli 100 m jälkeen hyvin etupainotteisesti pistojen ollessa 

viuhkamaisia tai keskilinjan suuntaisia ja ohjaajilla oli vaikeuksia saada koiria uppoamaan sivurajoille. 

Seitsemän koirista karkasi maalimiehille 70-170 m liian aikaisin ohjaajien voimakkaista luoksetulokäskyistä 

huolimatta. Näistä neljän ohjaaja jätti maalihenkilön noston jälkeen karkaamisen vuosi etsimättä jääneet 

alueet tarkastamatta. Kaikki arvostelemani 10 koiraa vainusivat kaikki piilot. Osa koirista jätti piilon 

ohjaajien painokkaiden luoksetulokäskyjen vuoksi ilmaisematta tai niillä oli merkittäviä vaikeuksia 

umpipiilon ilmaisun kanssa. Useimpien koirien tekninen osaaminen oli itse rulla- tai haukkuilmaisun 

tekemiseen osalta kuitenkin korkealla tasolla. Näillä ilmaisussa tapahtuneet puutteet liittyivät pääosin 

koirien hallintaan piilolla ja ohjaajan toimintaan hallintatilanteissa. 

Parillisen suoritusvuoron koirat arvosteli Mika Laaksonen: 

Koirakoista 6 löysi kaikki 3 maalimiestä ja loput 4 kaksi. Koirien työskentelyssä esiintyi seuraavia puutteita: 



• oikealla puolella taaksepäin työskentely, 

• etsintätyöskentelyn hallitsemattomuus, joka johti siihen, että lähetyksiä joudutaan uusimaan koirien 

tehdessä vajaita pistoja taikka kieltäytyessä, 

• koirat ylittävät keskilinjan itsenäisesti ohjaajien tietämättä, 

• ohjaajien pienet virittelyt etsinnän jatkamiseen työskentelyn katketessa sekä  

• työskentelyn katkeaminen, kun ohjaaja kutsuu koiraa, jolloin ei enää käytetä nenää ohjaajan luokse 

tullessa ja maalihenkilö jää löytymättä. 

 

PK SM 2021 esineruututuomarin yhteenveto 

Mika Laaksonen 

Esineruutu oli erittäin harvaa mäntymetsää, jonka pohjassa kulki pieni polku läpi ruudun. Ruutu sijaitsi 

osittain loivassa rinteessä. Tuuli oli heikkoa ja suunnaltaan oikealta vasemmalle. 

Löydetyt esineet, kpl  Koirat, kpl 

4 3 

3 9 

2 3 

1 5 

Työskentelyn arvosana  Koirat, kpl 

EH 1 

T 8 

P 11 

 

Osa koirista ilmaisi esineet voimakkaasti. Pääsääntöisesti esineet lähdettiin tuomaan heti ohjaajalle 

löydyttyjen esineitten osalta. 

Työskentelyssä esiintyi seuraavia puutteita:  

• Koira ei pysy etsintäalueella ja ohjaajat antavat koirin työskennellä suuren osan ajasta ulkopuolella.  

• Esineet voisi pitää varmemmin suussa, ilmenee pureskelua sekä esineellä leikkimistä luovutuksen 

yhteydessä.  

• Ohjaajien tulisi huomioida tuulen vaikutus työskentelyyn miettiessä lähetys kohtaa. Ohjaaja antaisi 

koiralle paremman mahdollisuuden sijoittuessaan itse oikein. Näin työskennellessä olisi helpompi lukea 

koiraa ja mihin se reagoi. 

• Koirien työskentely katkeaa nenänkäytön osalta, kun koiria kutsutaan. Koirat ohittavat esineet vierestä 

reagoimatta vaikka mahdollisuus olisi. Osa koirista reagoi esineeseen, mutta jättää kuitenkin 

suorittamatta etsimisen loppuun. Luoksetulo on tärkeämpi asia koiran mielestä. 

 


