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Mediassa eniten pintaan nousevat huumekoirat, mutta
Puolustusvoimissa se ei ole läheskään ainoa tehtävä.
Sotakoiraosaston varajohtaja ylikersantti Mira Salminen ja paikalle
tulleet varusmiehistä koostuva koirapartio kertoivat meille hieman
millaista on olla osana kyseistä partiota.
Kainuun prikaatista, tiedustelukomppanian sotakoiraosastosta paikalla
olivat alikersantti Nygård, koiranohjaajat jääkäri Hokkanen ja jääkäri Ursin
sekä eläinhuoltomies jääkäri Kovanen ja tietenkin myös sotakoirat Eemeli
ja Huli.
”Suomen alueelta löytyy noin 100 sotakoiraa joiden tehtäviin muun muassa
kuuluu jäljestäminen eli vihollisen jäljittäminen, vartiossa lähellä olevien
ihmisten ja taistelukentällä räjähteiden ilmaiseminen haukkumalla”,
Salminen kertoo. ”Varusmiesten koulutus tapahtuu Kainuun ja Porin
prikaateissa, mutta vakihenkilökunnan sotakoiria löytyy lähes jokaisesta
varuskunnasta. Vakihenkilökunta ottaa koirat yleensä pentuina kun taas
varusmiespalveluskoirat tuodaan koulutukseen mukaan noin vuoden
ikäisinä. Nämä koirat tulevat yleensä jostain ammattikoulusta, jossa on
eläinlinja ja saavat siellä peruskoulutuksen. Siitä ne sitten jatkavat töissä 8
10 vuotta kunnosta riippuen, jonka jälkeen jäävät eläkkeelle taikka
nukutetaan jos kunto on kovin huono.”
Sotakoirat eivät rajoitu ainoastaan erilaisten hajujen etsintään vaan toimivat
osana koirapartioita yhtenä taistelijana ilmentämällä lähellä olevat viholliset
taikka räjähteet haukkumalla. Näiden tehtävien lisäksi sotakoirat ovat myös
osana virkaapujoukkoja. ”Viime syksynä oli yhden mummon etsiskely, ei
tosin löytynyt meidän alueeltamme”, Salminen muistelee.

Sotakoirien käyttö ei ole uusi asia. Salminen mainitsi kuinka jo 30luvulla
suomessa nähtiin ensimmäiset sotakoirat ja maailmalla niitä on käytetty jo
antiikin ajoista lähtien.
Vaikka pääasiallisesti varusmiesten koulutuskoirina käytetään
saksanpaimenkoiria, ei tilanne ole sama vakihenkilökunnan kohdalla.
”Henkilökunnan koirien suhteen vaihtelua löytyy hieman enemmän.
Kajaanista löytyy esimerkiksi yksi terrieri, yksi tsekin paimenkoira sekä
yksi belgian paimenkoira”, kertoo Salminen.
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Paikalla olleet varusmiehet ovat myös läheisesti sidoksissa
sotakoiraosaston toimintaan. Jääkäri Hokkasen ja Jääkäri Ursin
käskyttäessä itse nelijalkaisia jää jääkäri Kovasen harteille
eläinhuoltomiehen tehtävät kun puolestaan Alikersantti Nygård komentaa
koko ryhmää.

Sotakoiran ohjaajaksi varusmiehenä ei vaadi erikoisosaamista mutta sitäkin
enemmän intoa kyseistä tehtävää kohtaan. ”Juu, kyllä tämä oli se ainoa
tehtävä johon halusi heti kun kuulin näistä hommista”, jääkäri Hokkanen
kommentoi.
Ohjaajien kouluttautuessa yhden tietyn koiran kanssa, eläinhuoltomies
päivystää ja sijaistaa muiden kouluttajien tilalla aina tarpeen vaatiessa.
”Pääasiassa päivystystä sekä koirien huoltoa ja korvaan muita sitten kun
joku koiran ohjaajista on kiinni muissa tehtävissä normaalin päivärytmin
aikana”, Kovanen selittää.
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