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KENELLE HAKUVALMENNUS SOPII?  
Harjoitus sopii kaikenikäisille ja kaiken rotuisille 
koirille, sekä aloitteleville että kilpaileville koirakoille. 
Harjoitus suunnitellaan yksilöllisesti ja tehdään yksi 
koira kerrallaan. Koiran tulee olla levännyt ja 
nälkäinen, jotta se innostuu koulutuksesta. Ohjaajan 
on hyvä olla kiinnostunut koiran kouluttamisesta 
iloiseen ja energiseen henkilöetsintään.  
 
 
VALMENNUKSEN KESTO 
Työpaja kestää klo 10-16. Päivän aikana pidämme 
koirien ulkoilutustaukoja. Koirat odottavat 
harjoitusvuorojaan sisätiloissa kevythäkeissään.   
 
 

 
 
 
 

 
MAKSUOHJE 
Osallistumismaksu maksetaan paikan päällä kortilla, 
käteisellä (mieluiten tasaraha) tai MobilePaylla. 
Huomioithan varaus- ja peruutusehdot 
kotisivuillamme 
http://www.haamujatuulessa.net/services/hinnasto/. 
 
 
AJO-OHJE JA KARTTA 
Ajo-ohje ja kartta lähetetään mukaan 
ilmoittautuneille osallistujille.  
 
 
KOULUTUSOHJAAJA 
Reija Nieminen, puh. 040 4160 116 

 SPKL-tuomari, SKL ylituomari 2015 
 Palveluskoiraharrastaja vuodesta 1995 
 Eläinkoulutusopintoja 2012-2015 
 Suomenmestaruus PK-haussa 2010 
 Pohjoismaiden mestaruushopea PK-haussa 

2010 
 7 henkilökohtaista arvokilpailumitalia  

PK-haussa 
 Kirjoittanut kirjan ”Haamuja Tuulessa, 

palvelus- ja pelastuskoiran koulutus 
hakukokeeseen”  

 IGP MM-joukkueen varakoirakko 2019 
 Kouluttanut henkilö- ja esine-etsintää sekä 

tottelevaisuutta, pitänyt luentoja ja 
seminaareja ympäri Suomea yhdistyksille ja 
harrastajille.  

 

 

VIRETILA JA HALLINTA WORKSHOP 
Koiran viretilan säätelyä on esimerkiksi se, että koiranohjaaja saa halutessaan omalla äänensävyllään koiran 
rauhallisemmaksi tai kiihtyneemmäksi, keskittyneemmäksi tai innostuneemmaksi. Viretilan säätelyä tarvitaan 
kaikessa koiran kasvatuksessa ja koulutuksessa, arjessa, yhteiskunnassa, eri harrastuslajien harjoittelussa, eri 
tottelevaisuusliikkeiden harjoittelussa, jne. Ohjaajalla on hyvä olla ns. työkalupakki, jolla hän voi ehdollistaa 
koiransa säätämään omaa virettään ohjaajan haluamaan suuntaan. Työpajassa käymme läpi näitä työkaluja 
videoiden kautta ja käytännön harjoituksissa.  
 
Hallinta sanana synnyttää eri mielikuvia. Toiset näkevät mielikuvan vanhan ajan palveluskoirahallinnasta, jossa 
oli tärkeää pitää koira kurissa ja nuhteessa. Nykyaikana hallinta on kuitenkin sitä, että koira haluaa itse tehdä 
yhteistyötä ohjaajan kanssa, se haluaa totella ja tehdä annettuja tehtäviä hyvällä mielellä, koska se hyötyy 
tekemisestä. Se saavuttaa haluamiaan palkkioita ja toiminnallisia palkkioita (tekemistä, joka palkitsee itsessään). 
Kilpailuissa tuomareille on tärkeää, että koira on hyvässä hallinnassa, mutta sillä tavalla, että koira ilmentää 
iloisuutta, halukkuutta ja itsevarmuutta. Harrastuslajista riippumatta tällaisen hallinnan rakentaminen 
noudattaa tiettyä kaavaa. Viretilan on oltava tehtävään sopiva, palkkion laadun ja suunnan on oltava sopiva, ja 
koiralle on annettava mahdollisuus oivaltaa itse se avainkäytös, millä se saavuttaa palkkionsa tai väylän 
eteenpäin kohti palkkiota. Harjoittelemme työpajassa sekä arki- että kilpailuhallintaa.  
 
 


