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Kainuun prikaati on Porin pri-
kaatin ohella toinen joukko-
osasto jossa on mahdollista 

kouluttautua sotakoiranohjaajak-
si. Saapumiserittäin osastolle vali-
taan neljä koiranohjaajaa ja kak-
si eläinhuoltomiestä. Palvelusaika 
ohjaajilla 255 vrk ja eläinhuolto-
miehillä 165 vrk. 

Palveluksen toisella viikolla pide-
tään infotilaisuudet kaikille alok-
kaille ja kolmannella viikolla haluk-
kaat haastatellaan. Aikaisempaa 
koulutustaustaa koirien parissa ei 
vaadita, sitä vastoin hyvä fyysinen 
kunto ja motivaatio oppia uutta 
ovat tärkeitä. Valituiksi tulleet siir-
tyvät neljännellä viikolla Tieduste-
lukomppaniaan. Erikoiskoulutus-
kauden käynnistyessä alkaa myös 
koiranohjaajakurssi. 

Arki pyörii pitkälti koirien koulut-
tamisen ja koulutustaidon opet-
telemisen merkeissä. Erikoiskoulu-
tuskauden aluksi opiskellaan teo-
riaa; kuinka koiraa hoidetaan ja 
koulutetaan. Teorian ohella tutus-
tutaan koiriin ja otetaan ensikos-
ketusta kouluttamiseen ja hoito-
toimenpiteisiin. Ohjaajat ja eläin-
huoltomiehet saavat saman kou-
lutuksen. Kun ohjaajille nime-
tään nimikkokoirat, on eläinhuol-
tomiesten tärkein tehtävä avus-
taa kouluttamisessa toimien maa-

Koiranohjaajaksi 
sotakoiraosastolla

limiehinä mm. jäljestys- ja etsintä-
harjoituksissa. Eläinhuoltomiehet 
myös huolehtivat koirista ohjaaji-
en poissaollessa.

Koiratarhalla on neljä saksanpai-
menkoiraa, kaksi urosta ja kak-
si narttua. Koirapartiossa on aina 
yksi uros ja yksi leikattu narttu, 
mikä edesauttaa sovun säilymises-
sä. Tarhan vanhin koira on kuusi-
vuotias Eemeli, nuorin taas on kak-
sivuotias Piki. Väliin mahtuvat viisi-
vuotiaat Huli ja Ego.

Kun vanhemmat ohjaajat poistu-
vat reserviin, koulutusvastuu siir-
tyy nuoremmille ohjaajille. Ohjaa-
jia seurataan koulutuksen alus-
sa, jotta voidaan valita jokaiselle 
koiralle sopiva ohjaaja. Ohjaajien 
vaihdoksen yhteydessä koirat het-
kellisesti ”tyhmenevät”, eivätkä 
ne tunnista helppoja peruskäsky-
jä. Uuden ohjaajan itseluottamuk-
sen kasvaessa alkaa koirakin toimia 
kuten koulutettu. Tähän menee 
yleensä kolmisen viikkoa.

Koiratarhan normaalipäivä alkaa 
lähes joka aamu noin puolen tun-
nin mittaisesta aamulenkistä ilman 
koiria ennen aamupalaa, jonka jäl-
keen koulutus käynnistyy tarhal-
ta. Koirien lenkki aamulla vaihte-
lee kahdesta kymmeneen kilomet-
riin. Vuodenajasta riippuen päi-
vän aikana harjoitellaan jäljestys-
tä, esineiden ilmaisua, henkilöil-
maisu, henkilöetsintää maastossa 

ja rakennuksissa, tottelevaisuus-
koulutusta tai valjakkohiihtoa. 
Ohjaajat pääsevät myös kilpaile-
maan valjakkohiihdossa virkakoi-
rien Suomen mestaruuskilpailuis-
sa, joissa toisistaan mittaa ottavat 
puolustusvoimien, poliisin, raja-
vartiolaitoksen, rikosseuraamus-
laitoksen ja tullin koiranohjaajat 
koirineen.

Koirapartiot osallistuvat myös Tie-
dustelukomppanian päivittäiseen 
koulutukseen ja harjoittelevat 
maastossa myös yhdessä sotilaspo-
liisien kanssa. Keväällä 2015 koira-
partiot ovat olleet niin tiedustelu- 
kuin sotilaspoliisijoukkueen harjoi-
tuksissa.

Koiratarha on miehitetty vuoden 
jokaisena päivänä, niin juhlapyhi-
nä kuin arkena. Kaksi päivystäjää 
majoittuu vuorollaan viikon tar-
halla ja huolehtii koirien ja tarhan 
päivittäisistä huolloista. Palvelus-
aikana ohjaajat huolehtivat omat 
nimikkokoiransa, viikonloppuisin 
ja ohjaajan poissa ollessa päivys-
täjät huolehtivat niistä. Päivystä-
jät ovat lisäksi valmiudessa lähte-
mään virka-aputehtäviin, mikäli 
apua tarvitaan esimerkiksi kadon-
neen henkilön etsimisessä. 
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