
 

 

Hei, Olen Mari Alajääski,  37-vuotias, 

koiraharrastaja Haminasta. 

Työskentelen konsulttitoimisto Pöyryllä 

johtavana automaatiosuunnittelijana. 

Kiitos luottamuksestanne ja ohessa 

olisi muutamana sananen minusta, niin 

tulen tutummaksi.   

Perheeseeni, tällä hetkellä, kuuluu 

aviomies Sami ja kolme koiraa; 4-

vuotias Belgianpaimenkoira malinois 

uros Vertti, 10 kk malinois tyttö Teri 

ja kohta 7-vuotias kääpiösnautseri uros 

Manu.   

 

Vapaa-ajan käytän pitkälti koiraharrastusten parissa, mutta myös urheilu ja liikunta yleensä myös 

lähellä sydäntä. Koiraharrastukseni alkoi jo pikkutyttönä, kun mummoni kasvatti koiria ja vietin 

kesäni pitkälti mummon luona pentulaatikossa, näyttelykehässä tai kettuluolalla ;) Ja siitä se 

rakkaus koiriin sitten syttyi ja palaa yhä roihuavana. Lapsuuden kotiin en voinut koiraa ottaa, 

veljeni allergioiden vuoksi, mutta siitä hyötyi lähiseudun ihmiset koska juoksin heidän koiriensa 

kanssa koiraleireillä, koirakouluissa ja lenkkipoluilla.  

Koulujen ja ulkomaantyökomennusten vuoksi ei elämäntilanne sallinut oman koiran ottamista kuin 

vasta 2006, jolloin luokseni muutti suursnautseri uros Rossi. Rossin otin ihan lenkkikaveriksi, 

mutta sen tekemisen halu sai minut tutustumaan koiraharrastusmaailmaan syvemmin ja vähä sille 

tielle on jääty. Rossin kanssa lenkkeiltiin, kierrettiin näyttelyitä, hakuiltiin, tokoiltiin ja aksailtiin, 

kunnes sairaudet veivät voiton parhaasta ystävästäni parhaassa iässä. Rossin kaveriksi otin 

käppänä Manun, jonka kanssa jatkoin aksailujen ihmeellisessä maailmassa. Rossin aikana kävin jo 

Palveluskoiraliiton koulutusohjaajakoulutuksia ja koetoimitsijakurssit.  

Rossin pitkä sairastelu ja aksakärpäsen purema siivittivät rotuvalintaa uusille urille ja niinpä sitten 

Vertti muutti harrastuskaverikseni tammikuussa 2012. Vertin kanssa harrastetaan suhteellisen 

moni puolisesti.  Yhteisten lenkkien lisäksi aksailemme ja harrastamme suojelua. Lisäksi ennen 

suojelun mukaan tuloa tein pohjia henkilöetsintään ja olen vetänyt tässä joitakin vuosia. 

Muutamassa tokokeessakin on pyörähdetty myös ja Vertti ollut myös maalimiehensä Juhan 

vetohiihtokaverina.  

Teri sitten tuli vähän sattumaltakin, kun kasvattajalle tuli yhdistelmä, jota en voinut vastustaa. 

Terin kanssa ollaan myös monipuolisia pohjia aloitellut pk-lajien ja agilityn parissa. 

Olen parin kolmen viime vuoden aikana vetänyt kymmenkunta pentu- ja junnukurssia tottiksen 

parissa. Ja aksahallilla talkoilen myös, jotta siellä treenioikeus myös säilyy.  Edellä mainittujen 

lisäksi olen ollut tapahtumavastaavana match show:ssa ja speedracessa sekä koetoimitsija 

kansallisten lajien piirinmestaruuskokeessa. 


