
Pennun koulutus jälkikoiraksi voi alkaa jo alle luovu-
tusikäisenä, kasvattajan luona. Monet pennut saavat 
tutustuttavakseen sorkan, ja kasvattajalla saattaa jo 
olla arvio siitä, miten kiinnostuneita ja rohkeita pen-
nut ovat olleet sorkan kanssa.

Pohjatyö
Uudessa kodissa pennun on hyvä saada tutustua työmaahansa eli met-
sään ensin ilman ylimääräisiä hajuja. Kun pikkupennun kanssa liikkuu, on 
maaston oltava helppokulkuista mutta ei pelkkää polkua vaan sammalta, 
varvikkoa, kalliota, kosteikkoa, kaatuneita puita ja kamalia kantoja.  Parem-
pi oudoksua pystyyn noussutta juurakkoa ihan sellaisenaan kuin pelästyä 
sitä jäljellä.

Myös verenhajuun ja sorkkaan voidaan tutustuttaa ilman jäljestämistä. 
Veritippoja pihalle, jopa makaus eli mullalle potkittu alue, jossa on veri-
tippoja ja sorkka. Jos on tarkoitus, että pentu tutkii ensimmäisen jälkensä 
kytkettynä, pitää kaulapannan ja taluttimenkin olla ennestään tuttuja.  

Ensimmäinen jälki 
Jos ensimmäinen jälki halutaan tehdä jo kahden kuukauden iässä, jopa 
ennen luovutusikää, se luultavimmin tehdään kotipihalle. Vaihtoehtoina 
tuli esille lihapullalla vedetty jälki, sorkkalaahausjälki, veritippoja pullosta 
tai koejäljen tyyliin verta vedellä kostutettuun vaahtomuovinpalaan, jota 
vedetään narun päässä. Tällainen aloitusjälki ei ole paria tuntia vanhempi 
eikä 5–10 metriä pidempi. Muista merkata kaikki jälkesi, jotta tiedät, missä 
jälki kulkee, sekä kerätä merkit pois maastosta jäljestämisen jälkeen.

Ensimmäisen metsäjäljen pituus ja ikä riippuu paitsi koiran iästä niin en-
nen kaikkea myös sen luonteesta ja elämänkokemuksesta. Jos pennulla 
on ikää jo neljä kuukautta, se on itsenäinen, rohkea ja keskittymiskykyi-
nen, voi sen ensimmäinen metsäjälki siinä ennalta tutussa metsässä olla 
jopa 50 metriä pitkä. Jälki kannattaa tehdä maastoon, jossa on kosteutta, 
jotta haju säilyy ja tuntuu hyvin.  Jos jälki vedetään sorkalla, jäljestetään 
se tuoreena, verijäljellä voi olla ikää 3–8 tuntia.  Aikuisellekaan koiralle ei 
ensimmäiseksi kokeilujäljeksi kannata tehdä yli 100 metriä pitkää jälkeä.

Jos arviosi pennusta on, että keskittymiskyky ei vielä riitä 50 metriin, tee 
vaikka vain se reilu jälkinarun mitta 5–10 metriä. Onnistunut suoritus on 
aina parempi kuin se, että koira epäonnistuu. 

Koskaan ei koiraa pakoteta, vaan eteneminen jäljellä tapahtuu koiran 
omilla ehdoilla ja vauhdilla – paitsi jos koiralla on kovin kiire, ja se vetää, 
niin on hyvä heti jarruttaa tasaisesti jälkinarulla, jotta koira tottuu siihen.
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Ei onnistunutkaan
Jos kuitenkin käy niin, että koiran kiinnostus lopahtaa tai se ei jaksa keskit-
tyä, voi sen kerran palauttaa jäljelle ja tutkia jälkeä yhdessä innostaen jat-
kamaan. Jos mielenkiintoa jälkeen ei tunnu olevan, voi koiran viedä muu-
taman metrin päähän lopusta ja jäljestää kaadolle, jossa makuulla odottaa 
sorkka ja mahdollisesti jokin muukin palkinto (ruokaa tai lelu) koiralle. 

Jäljen pituuden ja vaikeuden tulisi aina olla sellaiset, että koiralle jää 
työhaluja jäljelle. Joku koira menee ensimmäisellä kerralla sen 50 metriä, 
seuraavalla 100 metriä kaartaen, sitä seuraavalla 300 metriä, jossa kaksi 
kulmaa, ja viimein koejäljen mitan eli 900 metriä. 

Toinen koira pysyy yhden kauden 100 metrin jäljillä, joissa vaihdellaan 
vuorotellen jäljen maastotyyppejä ja hiljalleen vanhennetaan jälkeä. Tär-
keintä on, että harjoitukset päättyisivät palkitsevasti pennun kannalta. Jos 
edellinen harjoitus on ollut pennulle liian vaikea, pidä taukoja, tee seuraa-
vasta harjoituksesta helpompi. Työintoa ei saa hukata!

Myöhempi aloitus 
Talvipennut aloittavat metsämaaston hajuihin tutustumisen hieman myö-
hemmin, mutta sorkkaan voi tutustua talvellakin, ja sisällä voi tehdä eri-
laisia haisteluharjoituksia. Yksi vastaajista pohti jopa NoseWork-harjoituk-
sia nenätyötä tukemaan. Kokemusta oli myös harjoitusjäljen vetämisestä 

lumelle. Koirahan ei tilanteessa seuraa punaista väriä vaan työskentelee 
hajuaistillaan. Silti useimmat odottavat, kunnes maa on sulana.  

Osassa kommentteja muistutettiin myös koiran murrosiästä. Koiralla voi 
olla mörköikä sukukypsyyden saavuttamisen tienoilla, puolen vuoden iän 
jälkeen. Jos jäljestys ei tuolloin suju, voi olla parasta odottaa muutama 
kuukausi. Vahinkoa odottamisesta ei tule, ei talvipennun, murrosiän tai 
muunkaan syyn takia. 

Aloittaa voi hyvin vielä aikuisenakin, ja onpa MEJÄ ollut jollekin koiralle 
jopa veteraani-iän jäähdyttelylaji. Kun koiralla on jo enemmän itseluotta-
musta ja keskittymiskykyä, voi kehitys olla nopeampaa, mutta paljon ajo-
metsästyksessä ollut koira helposti tarjoaa ohjaajalleen tuoreempaa jälkeä 
verijäljen tilalle.  

Tukea harjoitteluun
Koiraansa voi harjoittaa yksin, mutta silloinkin kannattaa toisinaan ottaa 
koiralle vieras henkilö mukaan jäljelle. Mukana voi olla tuttava, joka toimii 
lievänä häiriönä koiran työlle, tai jopa jälkikouluttaja, jonka neuvoista voi 
olla hyötyä koiran lukemisessa ja ohjaamisessa. 

Kouluttaja kiinnittää huomiota koiran itsenäisyyteen ja tuen tarpeeseen. 
Nuori koira voi hyvinkin tarvita kehun oikeassa paikassa, mutta jos koira 
kyselee varmistusta takaapäin turhan usein, voi ohjaaja ”tutkia hieman 
pilviä”.

TYÖINTOA 
EI SAA HUKATA!



Kouluttaja voi arvioida koiran etenemisvauhtia. Usein ensikertalainen 
menee hitaasti ja tunnustellen, ja siksi onkin mielenkiintoista nähdä, miten 
työ muuttuu seuraavalla kerralla. Tuleeko intoa ja varmuutta lisää, tuleeko 
nopeutta jo liikaakin?  

Kun työhön tulee paljon kaarroksia pois veriuran päältä, kannattaa koiran 
etenemisvauhtia jarruttaa. Silloin tarkkuus lisääntyy, ja useimmiten maalis-
sa ollaan nopeammin. Yleisohje ohjaajalle on, että liikutaan, kun koirakin 
liikkuu, ja pysähdytään koiran pysähtyessä.

Jos harjoittelu tähtää kokeeseen osallistumiseen, tulee ohjaajan kokeen 
lähestyessä pysytellä 6 metriä pitkän jälkinarun päässä ja liikkua vasta, kun 
narua on ohjaajan ja koiran välillä suorana se 6 metriä. Pennulla jälkinarun 
pituus ja koiran etäisyys ohjaajasta voi aluksi olla 1,5–3 metriä pennun itse-
luottamuksen määrästä riippuen.

Koira osaa jo ”kaiken”
Pentuharjoitukset on vedetty, miten jatketaan? Kun jälkeä vaikeutetaan, ei 
muuteta kaikkia osioita vaikeammiksi samalla kertaa. Jos pidennät jälkeä, 
et samaan aikaan vanhenna sitä. Vaihtele jälkisuorituksen vuorokauden-
aikaa, sääolosuhteita, tee verettömiä katkoja, paljon kulmia molempiin 
suuntiin, kutsu kaverit kävelemään tehdyn jäljen poikki (vrt. marjastajat), 
tee polunylityksiä, vedä avokallion yli, suopursukkoon, ojikkoon, taimik-
koon risukkoon, avohakkuulle. Periaatteena on ajatus, että koira ei voi kos-
kaan olla varma, mitä jäljellä tulee vastaan.

Kokeneen koiran harjoitusjäljellä voi olla asioita / tahallaan tehtyjä vir-
heitä, joita ei koejäljessä saa koskaan olla: makaus jäljen sivussa, kulmalta 
kävelty yli ja palattu, kävelty oman jäljen poikki.

Harjoituksia kannattaa suorituksen jälkeen analysoida. Mikä meni hyvin, 
mikä kaipaa hiomista, ja rakentaa seuraava harjoitus sen mukaan.

Jäljestäminen voi myös olla koiralle mielekäs aktivointitapa, jossa ei 
koskaan tähdätä kokeeseen. Väitetään, että yksi jälki kahden viikon välein 
tarjoaa koiralle yhtä paljon aivotyötä kuin päivittäiset tottelevaisuus / näytä 
peukalo / etsi esine -tuokiot.  

Olipa tavoite sitten koiran kouluttaminen haavakko- / kolarieläinten jäl-
jittämiseen, jälkikokeisiin tai yhteinen metsäharrastus, niin lähtökohta on 
koiran ja omistajan yhteistyö metsässä. Koira tekee parhaansa, siitä pitää 
olla iloinen. Koira aistii suunnattoman paljon jälkinarun kautta, joten opet-
tele olemaan ohjaaja, johon koirasi voi luottaa kaikissa tilanteissa.


