PÄÄSTEKOERAJUHI MOTIVATSIOON

Ideaalsele päästekoerale esitatakse palju nõudmisi. Koer peaks olema vastupidav ilmastikule,
füüsiliselt terve ja heas vormis, hästi juhitav, kergesti motiveeritav, tugeva närvikavaga,
sõbralik inimestega, ei tohiks karta võõraid hääli ning helisid. Päästekoeraga tegelemine
eeldab palju ka koerajuhilt ning seab vähemalt sama kõrged nõudmised ka koerajuhile.
Lisaks

koera

koolitamisele

ja

koera

otsingutööga

seotud

oskustele

eeldatakse

päästekoerajuhilt ka muid oskuseid. Koerajuht peab oskama maastikul orienteeruda

ja

tundma sidevahendite kasutamist. Vajalik on omandada esmaabi andmise oskused, mitte
ainult kannatanule abi osutamiseks, vaid ka enda ja otsingukaaslaste turvalisuse ja ohutuse
tagamiseks. Koerajuht peab suutma töötada meeskonnas ja tegema koostööd teiste
otsingugrupi liikmetega, seda ka pingelises olukorras.
KOERAJUHI MOTIVATSIOONI SEISUKOHALT ON KÕIGE OLULISEM ROLL
KANDA TEMA TREENINGGRUPIL.

Päästekoertega tegelemine on harrastus, mille alustalaks on soov aidata teisi inimesi. Koera
koolitamine on pikk protsess - reaalseks otsingutööks valmis koera koolitamine kestab
keskmiselt kolm kuni neli aastat. Harjutustes ja treeningutes tuleb osaleda aastaringselt.
Treeningud on pikad ja suur osa ajast kulub rühmakaaslaste koerte treenimisele. Oma koera
treeningule kulub kõigest paarkümmend minutit. Sealjuures on päästekoerajuhi motivatsioon
ja tahe treenida ning selle hoidmine üks kõige olulisem osa kogu koolitusprotsessi
edendamise juures.

Koerajuhi motivatsiooni seisukohalt on kõige olulisem roll kanda tema treeninggrupil.
Treeninggrupis on koerajuht teistega võrdväärne liige ning üksteist toetades ja innustades
motiveerivad grupi liikmed teineteist iganädalaselt treeningutes osalema. Treeninggrupis on
hea meeskonnavaimu loojaks ja hoidjaks koolitaja või treener,

kellelt saab koerajuht

suuniseid mitte ainult üksikute harjutuste läbiviimiseks, vaid kogu koolitusteekonna kestel.
Hästi planeeritud ja ladusalt edenev koolitustegevus toidab motivatsiooni: tehtud töö toodab
tulemust. Koerajuht peaks suutma lisaks oma koera arengule näha ja tajuda ka enda arengut
koerajuhina.

KOERA EI TREENITA VAID EKSAMITE TARBEKS, VAID SELLEKS, ET
TEMAGA SAAKS TEGUTSEDA ABISTAJANA HÄDAOLUKORRAS.

Kuulumine otsingugruppi ja reaalsetel otsingutel osalemine on üks olulisem motivaator, miks
koolitada päästekoera. Seetõttu on koerajuhil oma koera koolitamisel oluline osaleda
otsingugrupi tegevustes juba enne kui oma koer on otsinguvalmis. Osalemine otsingugrupi
töös ja seeläbi tegelikesse otsingutesse panustamine annab koerajuhile olulisi kogemusi ja
õppetunde ning loob seose koeraharrastuse ja tegeliku elu vahel: koera ei koolitata vaid
eksamite tarbeks, vaid ikka selleks, et temaga saaks tegutseda abistajana hädaolukorras. Kuigi
koeraga töö- ja otsinguvalmiduse saavutamine võib tunduda kauge ja kättesaamatuna, on see
piisavalt konkreetne ja selge eesmärk, mida püstitada ja mille suunas oma koeraga koos
püüelda.
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