Kennelliiton sankarikoirat 2008
Santtu, bokseri, Kantvik
Santtu herätti yöllä emäntänsä kovalla ja jatkuvalla ulvonnalla. Emäntä oli nukkumassa talon yläkerrassa
pienten pentujen kanssa, ja Santtu nukkui isännän kanssa alakerrassa. Isäntä, joka on vuosia sairastanut
diabetesta, oli saanut insuliinishokin ja löytyi makuuhuoneen vessasta tajuttomana. Hänelle ei koskaan
aiemmin ollut käynyt näin. Emäntä ei saanut miestään hereille, vaan joutui kutsumaan ambulanssin. Miehelle
annettiin glukoosia, jolloin hän alkoi virota. Emäntä ei olisi huomannut tilannetta ennen aamua, ellei Santtu
olisi ulvonnallaan herättänyt häntä ja silloin olisi ollut liian myöhäistä pelastaa isännän henki.
Dandy, labradorinnoutaja, Nyystölä
Dandyn toinen omistaja lähti yksin pyöräilemään metsäteille kotipaikkakunnallaan. Tuntien kuluessa kotona
huolestuttiin ja lähdettiin Dandyn kanssa etsimään kadonnutta. Dandy sai hajun ja otti määrätietoisen
suunnan. Jonkin ajan kuluttua Dandy löysi pyörällään kaatuneen omistajan makaamassa autiolla metsätiellä,
jolla erittäin harvoin liikkuu muita ihmisiä. Omistaja oli tajuissaan, kielsi koskemasta itseensä ja pyysi
tilaamaan ambulanssin. Kaatumisesta seurasi neliraajahalvaus, josta toipuminen on epävarmaa. Dandya ei
ole koskaan koulutettu pelastuskoiratehtäviin.
Jaakko, kiharakarvainennoutaja, Lahti
Jaakko herätti emäntänsä yöllä puoli kolmen aikaan vaatimalla ulos, mitä se ei normaalisti koskaan tee.
Jaakko haukkui niin sitkeästi, että emäntä päästi sekä Jaakon että nuoremman koiran Jannun ulos. Emäntä
ja koirat olivat ulkona noin puoli tuntia. Tullessaan takaisin emäntä haistoi savua ja meni yläkertaan isännän
luo kertomaan tästä. Isäntä meni tutkimaan asiaa ja avasi 21-vuotiaan poikansa huoneen oven. Tämän
seurauksena huoneessa leimahti. Palo oli kytenyt jo kauan ja roihahti liekkeihin saadessaan ilmaa. Isäntä sai
vaahtosammuttimen avulla sammutettua palon alkua ja palokunta tuli sammuttamaan loput. Jaakon
herätyksen ansiosta perhe selvisi palosta vain yhden huoneen palolla ja remontoimisella sekä
savuvahingoilla. Samalla Jaakon urhea toiminta pelasti perheen kolmen ihmisen ja kahden koiran hengen.
Vili, australianpaimenkoira, Tuusula
Vilin emäntä oli juhlissa pikkujouluviikonloppuna. Yhdelle juhlijoista tilattiin taksi ja kun taksi lopulta tuli, oli
miespuolinen vieras kadonnut. Häntä etsittiin juhlapaikan ympäriltä, ja hänen vaimonsa ajoi taksilla
juhlapaikan ja kodin väliä, mutta miestä ei löytynyt. Vilin emäntä päätti hakea koiransa avuksi. Vili on nuori
koira, jota on koulutettu rauniotreeneissä ja jonkun verran jäljellä sekä hakutreeneissä. Koiralle laitettiin
työvaljaat päälle ja emäntä lähti kävelemään Vilin kanssa kohti pariskunnan kotia. Ulkona oli noin –5 astetta
pakkasta. Noin puolen kilometrin jälkeen Vili pysähtyi, teki käännöksen suoraan metsään ja aloitti hurjan
haukkumisen. Siellä makasi mies puun alla makaamassa. Matkaa tieltä oli noin 10–15 metriä ilman mitään
näkyvyyttä. Ilman Viliä mies olisi todennäköisesti viettänyt yönsä siellä vakavin seurauksin, sillä ulkona oli
pakkasta.
Poliisikoira Andy, saksanpaimenkoira, Salon Poliisi
Poliisikoira Andy löysi hoitokodista kadonneen Alzheimerin ja Parkinsonin tautia sairastavan miehen.
Vanhuksen löytämiseksi käynnistettiin laajat etsinnät, joihin osallistui kymmeniä vapaaehtoisia etsijöitä ja
rajavartioston helikopteri. Etsintöjä oltiin illalla jo keskeyttämässä, kun Andy osoitti löytäneensä vanhuksesta
jälkiä. Koira sai vainun ja lopulta löysi miehen tuupertuneena kosteikkoon. Vanhus ei kyennyt nousemaan
eikä liikkumaan, koska oli pahoin kylmettynyt. Ulkona satoi lunta, ja vanhus oli kadonnut hoitokodista
sisävaatteissa. Todennäköisesti vanhus ei olisi selvinnyt aamuun asti lumisateessa, ellei Andy olisi sitä illalla
löytänyt.
Andy oli tapauksen hetkellä vasta puolitoistavuotias ja oli ollut ohjaajalla ainoastaan kolme kuukautta. Andyn
elämän alkutaival on ollut ankea, sillä se oli kodissa, jossa sen hoitoa laiminlyötiin ja sitä kohdeltiin kaltoin.
Kasvattajien onnistui kuitenkin saada koira takaisin omistukseensa.
Poliisikoira Laku, saksanpaimenkoira, Imatran kihlakunnan poliisilaitos
Imatran poliisilaitos sai ilmoituksen, että Rautjärven kunnassa asuva vahvasti dementoitunut ja diabetesta
sairastava 74-vuotias nainen oli poistunut kotoaan. Pakkasta oli –22C, ja naisella oli vain kevyt vaatetus
yllään. Vanhempi konstaapeli oli silloin työvuorossa vain 9,5 kuukauden ikäisen Lakun kanssa.
Etsintätehtävä oli kiireellinen pakkasen vuoksi, ja tiedettiin, että nainen oli jo ollut koko yön ulkona.
Silminnäkijähavainto oli tehty klo 03.00 yöllä, ja varsinaisen katoamisen huomasi kodinhoitaja aamulla klo
07.30. Lakulle oli jo nuoresta iästä huolimatta koulutettu jonkin verran jäljestämistä. Laku löysi naisen
metsästä liikuntakyvyttömäksi kylmettyneenä klo 10.33. Löytymispaikalle oli linnuntietä noin 3 kilometrin

matka tämän kotoa. Nainen olisi hyvin suurella todennäköisyydellä menehtynyt, ellei Laku olisi häntä
aamulla löytänyt. Tapahtuma hetkellä Lakun koulutus poliisikoiraksi oli alkanut, mutta sitä ei vielä ollut
virallisesti hyväksytty virkakäyttöön.
Ella, rottweiler, Pori
Isäntä lähti joulupäivänä nuoren Ellan (7 kk) kanssa autolla Isometsän lenkkipoluille. Lenkin aikana
diabetesta sairastava isäntä alkoi voida huonosti ja lähti kävelemään takaisin kohti autoa. Autossa olisi ollut
glukoosia, jota hän tiesi pian tarvitsevansa. Yksi hätäapumakeinen taskussa ei enää riittänyt. Noin puolen
kilometrin päässä parkkipaikasta hän joutui Ellan kanssa pysähtymään ja huilaamaan. Tämän jälkeen isäntä
ei muista enää mitään. Vaimo alkoi hätääntyä, kun kaksikkoa ei kuulunut takaisin lenkiltä ja soitti
hätäkeskukseen. Hän lähti kohti Isometsää, jonne myös ambulanssi ja poliisiauto oli jo hälytetty. Ella haukkui
voimakkaasti isäntänsä vieressä, jonka perusteella heidät löydettiin nopeasti. Ella oli käynyt hälyttämässä
lenkillä olleita hiihtäjiä ja palannut aina isäntänsä viereen. Lopulta hiihtäjät olivat seuranneet Ellan
hakureissuja ja löytäneet isännän ojasta makaamassa. Hiihtäjät olivat sitten pikaisesti kutsuneet paikalle
poliisit ja ambulanssin. Tämä pelasti miehen hengen. Sairaalassa lääkäri kertoi, että aikaa olisi ollut enää
noin15-20 minuuttia. Mikäli Ella ei olisi tarmokkaasti haukkunut ja hakenut apua, metsäalue olisi ollut liian iso
haravoitavaksi ja isännän pelastamiseksi.
Ronja, rottweiler, Helsinki
Vanhus oli kadonnut kotoaan 14.5.2008 ja Poliisi kutsui paikalle Vapaaehtoisen pelastuspalvelun, Vapepan,
Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat. Koiraryhmä aloitti partioinnin lähialueella. Ronja sai ilmasta vainun
kadonneesta ja lähti vetämään voimakkaasti kohti metsäaluetta. Kadonnut vanhus löytyi maasta
makaamasta ja kylmettyneenä. Löytöpaikka oli noin kilometri päässä kadonneen kotoa. Ilman Ronjan
tekemää löytöä kadonnut olisi todennäköisesti menehtynyt.
Rinna, kultainennoutaja, Vantaa
Dementoitunut vanhus oli kadonnut kotoaan. Poliisi kutsui paikalle Vapaaehtoisen pelastuspalvelun,
Vapepan, Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat paikalle. Koiraryhmä suoritti etsintää alueella ketjussa. Rinna
sai ilmavainun kadonneesta ja kylmettynyt vanhus löytyi 14.6.2008. Ilman Rinnan tekemää löytöä vanhus
olisi todennäköisesti menehtynyt.
Ella, novascotiannoutaja, Nakkila
Emäntä oli Ellan kanssa tavanomaisella myöhäisellä iltakävelyllä 26.9.2008. Yö oli kirkas ja kolea, lämpötila
noin 4-7 astetta. Ella poikkesi tavalliselta reitiltä sekä meno- että tulomatkalla vieden sinnikkäästi emäntää
epätavalliseen suuntaan. Tulomatkalla emäntä myöntyi ja puskien takaa Ella löysi maassa makaavan
kylmettyneen miehen, joka todennäköisesti olisi jäänyt siihen koko yöksi ilman Ellaa.

