Hinnin rauniokoe
Hinni kävi suorittamassa pelastuskoirien rauniokoe-A:n (PEHA-A) Kokkolassa.
Eihän se kokeeseen ilmoittautuminen muuta vaatinut, kuin facebookissa mainoksen siitä, että koepaikkoja
olisi tarjolla. Heti innostuin.
Matkaa Kokkolaan on reippaasti yli 400 km. Lähtö reissuun oli siis aamulla varhain neljän maissa. Ainoa
avoin yöasema olisi ollut Siilinjärvellä, mutta en nyt vielä siinä halunnut pysähtyä. Seuraava
aamukahvipaikka olikin vasta juuri ennen Kokkolaa. Harvinaisen hyvälle maistuikin huoltsikan kahvi.
Perillä Kemirantien varressa Kokkolassa olin hyvissä ajoin ja ehdin käyttää Hinnin telineillä ja kaukoohjauspöydillä. Putki, jonka läpi koiran pitää mennä, oli muovinen ojarumpu, tosi liukas ja Hinni veti siinä
nurin. Yhden onnistuneen läpimenon kuitenkin sain. Keinua Hinni ei tietenkään osannut keinauttaa. Kylläpä
jäi epävarma olo siitä treenistä.
Ensin tottis. Tottisliikkeet arvotussa järjestyksessä. Hinni teki kaikki liikkeet oikein, pientä epätarkkuutta
seuraamisessa ja joka ikinen sivulle siirtyminen hypyn kanssa. Eteen lähettäminen tosi hyvä ja
paikallamakuu varma.
Tottiksen jälkeen ketteryys. Pelotti. Tynnyrisilta ja tikapuut ok. Keinu ei keinahda, seuruutan Hinnin keinun
läpi. Pituushyppy menee vinoksi, sillä pienen matkan päässä oleva pöytä vetää puoleensa. Saan koiran
kuitenkin pysähtymään. Epämiellyttävällä alustalla ei ongelmia. Niin, se putki meni hyvin, ei mitään
varomista edes.
Tottis EH (erittäin hyvä) ja kettis T (tyydyttävä). Siis molemmat suoritettu hyväksytysti ja seuraavaksi
raunioille. Oma vuoro tulikin melko pian. Tein nopeasti suunnitelman alueen käytöstä ja annoin Hinnille
käskyn. Koira hävisi nopeasti näkyvistä, jolloin tuomari kehotti liikkumaan. Alueen alkuosa jäi läpikäymättä,
mutta päättelin alueen olevan tyhjä, koska tuomari käski edetä. Hinni pyöri alueen perällä ja kohdensi
hajun lähteen oikeaan takanurkkaan. Siellä olikin avopiilo syvässä poterossa. Hyvä ilmaisu haukkuen.
Homma jatkui, Hinni irtosi jälleen hyvin, teki pyörähdyksen alueen takaosassa ja kääntyi alueella
vasemmalle kääntyvälle välikäytävälle. Siitä Hinni sai heti hajun toisesta maalihenkilöstä. Paikansi hajun
kaivoon ja alkoi haukkua. Hinni haki edelleen hyvää ilmaisupaikkaa, jonka näin löytyvän ihan kaivon
takareunalta. En kuitenkaan malttanut odottaa, vaan nostin käteni ylös ilmaisun hyväksynnän merkiksi. Se
oli virhe, sillä Hinni pyörähti vielä kerran piilon ympäri, joka tulkitaan ankarimmillaan maalimiehen jätöksi.
Hinni siirtyi piilon takareunalla olevalle tasanteelle ja haukkui hyvin. Ilmaisusta ei paljon pisteitä heruisi.
Rauniotyöskentelyyn varatusta 15 minuutin ajasta käytimme vajaat 4 minuuttia. Arvosanaksi H (hyvä).- Se
riitti meille oikein hyvin .

